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فلوشــیپ  زایمــان،  و  زنــان  متخصــص   .1
پریناتولــوژی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 

ایــران پزشــکی 

دکتر نرگس نهاوندی 1

تمــاس داخــل رحمی بــا ۱۷ آلفا هیدروکســی پروژســترون 
کاپــروات و خطــر ســرطان در فرزندان 

ــدا در ســال  ــروات)17OHPC(  یــک پروژســترون ســنتتیک اســت کــه ابت 17 آلفــا هیدروکســی پروژســترون کاپ
ــورد  ــیار در م ــای بس ــی ه ــم نگران ــی رغ ــد. عل ــد ش ــی تایی ــک و مامای ــاالت ژنیکولوژی ــان اخت ــرای درم 1۹۵۰ ب
کارایــی کوتــاه مــدت و بــی خطــر بــودن آن در جلوگیــری از زایمــان پــره تــرم در زنــان بــاردار اطاعــات کمــی در 

مــورد اثــرات طوالنــی مــدت آن در فرزنــدان وجــود دارد.
هــدف ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط تمــاس داخــل رحمــی بــا 17 آلفــا هیدروکســی پروژســترون کاپــروات و خطــر 

ســرطان در فرزنــدان مــی باشــد. 
 Kaiser Foundation Health Planایــن مطالعــه بــر روی 18۰۰۰ مادر-فرزنــد بیــن ســالهای 1۹۵۹ تــا 1۹۶۶ در
ــه  ــان زایمــان گرفت ــا زم ــاردارری ت ــل از ب ــاه قب ــی از شــش م )Oakland-California ( انجــام شــد. اطاعــات بالین
شــده و تعــداد دوز و زمــان مصــرف دارو نیــز بررســی شــد. میــزان بــروز ســرطان تــا ســال ۲۰1۹ در ایــن فرزنــدان 

بررســی شــد.
1۰۰8 مــورد ســرطان تشــخیص داده شــد کــه یــک درصــد آنهــا بــا ایــن دارو تمــاس داشــتند. تمــاس در ســه ماهــه 
اول و افزایــش تعــداد دوزهــای تزریــق بــا افزایــش خطــر ســرطان ارتبــاط داشــتند. تمــاس در ســه ماهــه دوم و ســوم 

بــا خطــر ســرطان در جنــس مذکــر ونــه مونــث مرتبــط بــود.
ــدان الزم  ــا ســرطان در فرزن ــی آن ب ــاط احتمال ــت ارتب ــه عل ــارداری ب ــل ب ــاط در مصــرف 17OHPC در اوای احتی

اســت.
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مقدمه
17 آلفــا هیدروکســی پروژســترون کاپــروات یــک پروژســترون 
درمــان  بــرای   1۹۵۰ ســال  در  ابتــدا  کــه  اســت  ســنتتیک 
ــرر  ــای مک ــقط ه ــد س ــی مانن ــک و مامای ــاالت ژنیکولوژی اخت
و تهدیــد بــه ســقط در زنــان باردارتاییــد شــد. ایــن دارو بــا دوز 
بــاالی ۲۵۰mg عضانــی بــرای میلیــون هــا زن بــاردار در ایالــت 
ــه  ــد. ب ــز ش ــای 1۹۵۰ و 1۹۶۰ تجوی ــه ه ــا در ده ــده و اروپ متح
علــت نبــود شــواهد کافــی در مــورد کارایــی ایــن دارو و نگرانــی 
از ارتبــاط آن بــا بیمــاری هــای مــادرزادی قلبــی مصــرف آن در 
ســال 1۹7۳ توســط FDA ممنــوع شــد. در ســال ۲۰11 بــا توجــه 
ــرم در  ــره ت ــه انجــام شــده در کاهــش زایمــان پ ــه یــک مطالع ب
زنــان بــاردار کــه ســابقه قبلــی زایمــان پــره تــرم داشــتند مصــرف 
آن مجــدد توســط FDA تاییــد شــد. ایــن مطالعــه نگرانــی هایــی 
نیــز در مــورد اثــرات توکســیک جنینــی ایجــاد کــرد و افزایــش 
ــان داد. دو  ــی نش ــرده زای ــی و م ــرگ جنین ــاداری در م غیرمعن
ــوزادی را  ــی و ن ــوب جنین ــرات نامطل ــر اث ــزرگ دیگ ــه ب مطالع
نشــان دادنــد. توکسیســیتی جنینــی رویانــی در مطالعــات حیوانــی 

نیــز دیــده شــد.
در مطالعــه PROLONG کــه در مــارس ۲۰1۹ کامــل شــد کاهــش 
در میــزان زایمــان پــره تــرم  و موربیدیتــی و مورتالیتــی نــوزادی 
در مصــرف کننــدگان 17OHPC دیــده نشــد و مصــرف آن 

مجــدد زیــر ســوال اســت.
علــی رغــم نگرانــی هــای بســیار در مــورد کارایــی کوتــاه مــدت  
و بــی خطــر بــودن       17OHPC در جلوگیــری از زایمــان 
پــره تــرم اطاعــات کمــی در مــورد اثــرات طوالنــی مــدت آن 
در فرزنــدان وجــود دارد. اثــرات اســتروژن ســنتتیک و DES بــر 
تکامــل رویانــی و پیامــد هــای نامطلــوب آنهــا ثابــت شــده اســت. 
ــد  ــی توان ــی م ــا پروژســترون ســنتتیک طــی دوره جنین تمــاس ب
 17OHPC .عملکــرد و مورفولــوژی ارگان هــا را تغییــر دهــد
میتوانــد از جفــت عبــور کــرده و توســط جفــت و جنیــن متابولیزه 
شــده و باعــث ایجــاد ســیگنال هــای توکســیک در جنیــن و 

ــرات  ــد باعــث تغیی ــد DES مــی توان ــن مانن ــان شــود. همچنی روی
ســلولی مولکولــی و اپــی ژنتیــک شــده و نقــش کارســینوژنیک 

در مراحــل بعــدی زندگــی داشــته باشــد.

مواد و روش مطالعه
ایــن مطالعــه بــر روی 18۰۰۰ مادر-فرزنــد بیــن ســالهای 1۹۵۹ تــا 

1۹۶۶ در  Kaiser Foundation Health Plan انجــام شــد.
 California مــوارد ســرطان در فرزنــدان تــا ســال ۲۰1۹ از طریــق

Cancer Registry مشــخص شــد.

نتایج
 جــدول1 مشــخصات متولدیــن را نشــان مــی دهــد. حــدود 
ــا  ــی ب ــل رحم ــه داخ ــر( مواجه ــن )۲۳4نف ــد متولدی ــک درص ی
17OHPC  داشــتند. شــایع تریــن علــت تجویــز تهدیــد بــه ســقط 

ــه  ــن س ــر )7۰/۵ %(  متولدی ــه در اکث ــن مواجه ــود )41%(. اولی ب
ماهــه اول بــود و متوســط ســن اولیــن مواجهــه 1۲ هفتگــی بــود و 

ــود. ــق هــا ۲/4 ب متوســط تعــداد تزری
ــن  ــده در متولدی ــخیص داده ش ــرهای تش ــواع کانس ــدول۲ ان ج
ــان  ــه نش ــن مواجه ــی اولی ــن حاملگ ــیت و س ــاس جنس ــر اس را ب
میدهــد. در متولدیــن مواجهــه یافتــه ۲۳ مــورد کانســر تشــخیص 
داده شــد شــامل دو مــورد در کودکــی و ۲1 مورد در بزرگســالی 

بــود.
بــه طــور کلــی متولدیــن مواجهــه یافتــه در مقایســه بــا متولدیــن 
ــوع کانســر را داشــتند  ــر ن ــری از ه ــه نداشــته خطــر باالت مواجه
)جــدول۳(. خصوصــا متولدینــی کــه درســه ماهــه اول مواجهــه 
ــوم  ــه دوم و س ــه ماه ــه اول در س ــن مواجه ــی بی ــتند. ارتباط داش
ــق  ــات تزری ــداد دفع ــش تع ــا افزای ــر ب ــر کانس ــد. خط ــت نش یاف

ــاط داشــت. ارتب
 17OHPC ــا ــی ب ــل رحم ــه داخ ــاط مواجه ــم 1 ارتب ــدول متم ج
ــر  ــر کانس ــد. خط ــی ده ــان م ــرطان نش ــاص س ــواع خ ــا ان را ب
متولدیــن  در  کــودکان  در  مغــز  و  پروســتات  کولورکتــال- 
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مواجهــه یافتــه در ســه ماهــه اول باالتــر از متولدیــن مواجهــه نیافتــه 
ــا افزایــش خطــر کانســر در هــر  بــود. تمــاس در اوایــل بــارداری ب
دو جنــس همــراه بــود و تمــاس در اواخــر بــارداری بــا خطــر 
ــدول4(. ــود )ج ــراه ب ــث هم ــه مون ــر ون ــن مذک ــر در متولدی کانس

یافته های اصلی
 17OHPC   مــا پیامدهــای طوالنــی مــدت مواجــه داخــل رحمــی بــا
را بررســی کردیــم. متولدیــن مواجهــه یافتــه خطــر بیشــتری از هــر 
ــه داشــتند و  ــن مواجهــه نیافت ــا متولدی ــوع کانســر را در مقایســه ب ن
اکثــر کانســرها قبــل از ۵۰ ســالگی تشــخیص داده شــد. خصوصــا 
ارتبــاط بیشــتری در صــورت مواجهــه در ســه ماهــه اول و تجویــز 
ــتری  ــر بیش ــر خط ــن مذک ــد و متولدی ــده ش ــتر دی ــا بیش ــه دوز ی س

ــارداری داشــتند. درصــورت مواجهــه دیرهنــگام درب
 17OHPC یافتــه هــای مــا نشــان مــی دهــد تمــاس داخــل رحمــی بــا
مــی توانــد بــا افزایــش بــروز میــزان کانســر در بزرگســاالن جــوان 

مرتبــط باشــد.
میــزان بــروز کانســر قبــل از ۵۰ ســالگی در ایــاالت متحــده در حال 
افزایــش اســت و ســواالتی در مــورد فاکتورهــای خطــر ناشــناخته 

مربــوط بــه ایــن افزایــش مطــرح اســت.
ــان  ــگیری از زایم ــا 17OHPC در پیش ــه ب ــه دررابط ــن مطالع چندی
پــره تــرم توکسیســیته رویانی-جنینــی را مطــرح کــرده انــد و 
ــرده  ــزارش ک ــادری نامطلــوب را گ ــرات م ــات اث ــی مطالع برخ
ــا  ــه ب ــه یافت ــن مواجه ــده متولدی ــری کنن ــات پیگی ــد. در مطالع ان
ــا  ــی ب ــل رحم ــه داخ ــاط مواجه ــم ارتب ــل رح 17OHPC در داخ

پیامــد هــای نامطلــوب فیزیکــی ) ماننــد ناهنجــاری هــای تناســلی- 
ــده  ــان داده نش ــی نش ــل عصب ــا تکام ــادرزادی( ی ــای م ــی ه انومال
ــی  ــای طوالن ــد ه ــی پیام ــرای بررس ــات ب ــن مطالع ــا ای ــت ام اس
ــی  ــا در تمــام مطالعــات مــرگ جنین مــدت مناســب نیســتند. تقریب
ــت  ــل اس ــت. محتم ــر اس ــه باالت ــه یافت ــراد مواجه ــوزادی در اف و ن
کــه اثــرات اندوکریــن 17OHPC بــه صــورت توکسیســیته جنینــی 
ــد DES کــه  ــد. مانن ــا کانســر تظاهــر یاب ــاط ب ــا ارتب ــاه مــدت ی کوت

ــگام و  ــل داخــل رحمــی و پیامدهــای زود هن ــال در تکام ــا اخت ب
ــت. ــراه اس ــه هم ــه یافت ــن مواجه ــگام در متولدی دیرهن

پیامد های بالینی
ــا در  ــه م ــا 17OHPC در مطالع ــه ب ــه یافت ــن مواجه ــتر متولدی بیش
ــروزه  ــتند. ام ــق داش ــا ۲ تزری ــته و 1ت ــه داش ــه اول مواجه ــه ماه س
ــود و  ــروع ش ــی ش ــود 17OHPC در ۲۰-1۶ هفتگ ــی ش ــه م توصی
ممکــن اســت تــا ۲۰ تزریــق تــا زمــان تــرم انجــام شــود. مــا ارتباطی 
بیــن تمــاس اول در اوایــل بــارداری و کانســر در متولدیــن مشــاهده 
کردیــم و تمــاس اول در اواخــر بــارداری تنهــا در متولدیــن مذکــر 
خطــر کانســر را افزایــش مــی داد. در ایــن مطالعــه متولدیــن کمــی 
بــا دوزهــای متعــدد مواجهــه داشــتند. دوز هــای متعــدد کــه امــروزه 
ــه ســه ماهــه دوم و ســوم  ــی اگــر محــدود ب ــز مــی شــود حت تجوی
باشــد مــی توانــد بــا افزایــش خطــر کانســر در هــر دو جنــس همــراه 

باشــد.

پیامد های مطالعه
مکانیســم مربــوط بــه افزایــش خطــر ســرطان در متولدیــن مواجهــه 
ــوز شــناخته نشــده اســت.  ــا 17OHPC در داخــل رحــم هن ــه ب یافت
بیــن تمــاس  ارتبــاط  یــک گــزارش مــوردی در ســال 1۹8۳ 
داخــل رحمــی بــا 17OHPC و کارســینوم  آدرنــال را مطــرح 
اثــرات کارســینوژنیک پروژســتوژن هــای ســنتتیک از  کــرد. 
 International Agency for Research on 17 توســطOHPC جملــه
Cancer در ســال 1۹87ارزیابــی شــده و گــزارش شــده پروژســتوژن 
ــی  ــواهد کاف ــا ش ــتند ام ــینوژن هس ــاال کارس ــنتتیک احتم ــای س ه
ــینوژن  ــک کارس ــوان ی ــه عن ــن 17OHPC ب ــر گرفت ــرای در نظ ب
ــی  ــل م ــترون متص ــده پروژس ــه گیرن ــدارد.   17OHPC ب ــود ن وج
ــز داشــته  ــن دیگــری نی ــد فعالیــت هــای اندوکری شــود و مــی توان
ــده هــای  ــی ماننــد گیرن ــده هــای هورمون ــد ســایر گیرن و مــی توان
ــد را  ــد و مینرالوکورتیکویی ــدروژن گلیکوکورتیکویی ــتروژن ان اس
ــیر  ــود. مس ــا ش ــل ارگان ه ــال در تکام ــث اخ ــد و باع ــال کن فع
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متابولیســم پروژســترون های ســنتتیک و طبیعــی یکســان نیســت  و 
متابولیت هــای حاصــل از آنهــا نیــز مــی توانــد در اختــال تکاملــی 

نقــش داشــته باشــد.
یافتــه هــای مــا در رابطــه باافزایــش خطــر کانســر در مواجهــه اواخر 
بــارداری بــا 17OHPC در جنــس مذکــر غیــر قابــل انتظــار امــا قابــل 
توجیــه اســت. تکامــل طبیعــی جنــس مذکــر بــه تولیــد تستوســترون 
ــار  ــت دچ ــن اس ــه ممک ــن پروس ــت و ای ــته اس ــی وابس دوره رویان
ــای مذکــر  ــه رت ه ــک مطالع ــال در ی ــوان مث ــال شــود. بهعن اخت
ــاروری و  ــا 17OHPC درداخــل رحــم اختــاالت ب مواجــه شــده ب
تغییــر در متابولیســم کبــدی را در بزرگســالی را نشــان دادنــد. ســایر 
مطالعــات منشــا جنینــی بــرای کانســر پروســتات مطــرح کــرده انــد 

کــه بــا یافتــه هــای مطالعــه مــا ســازگار اســت.

نتیجه
بــه طــور خاصــه تمــاس زودهنــگام تــر و بیشــتر بــا17OHPC  در 

محیــط داخــل رحمــی بــا خطــر بیشــتر ســرطان در متولدیــن همــراه 
ــن  ــتر در متولدی ــا خطربیش ــارداری ب ــر ب ــاس در اواخ ــت و تم اس
ــرطان  ــر س ــه خط ــوط ب ــق مرب ــم دقی ــت. مکانیس ــراه اس ــر هم مذک
مشــخص نیســت امــا بــر اســاس نتایــج مطالعــات نگرانــی هایــی در 
ــل ســه  ــارداری وجــود دارد. حداق ــورد مصــرف 17OHPC در ب م
مطالعــه بــزرگ در رابطــه بــا مصــرف 17OHPC بــرای پیشــگیری 
از زایمــان پــره تــرم توکسیســیته جنینی-رویانــی و افزایــش مــرگ 
ــده ی 17OHPC در  ــت کنن ــان دریاف ــوزادی را در زن ــی و ن جنین
مقایســه بــا پاســبو نشــان داده انــد. در بعضــی مطالعــات همچنیــن 
نگرانــی هایــی در مــورد مــادر ماننــد افزایــش بــروز دیابــت 

ــود دارد. ــارداری وج ب
در حــال حاضربــا در نظــر گرفتــن خطــر احتمالــی ســرطان در 
متولدیــن مواجهــه یافتــه احتیــاط بیشــتر در مصــرف 17OHPC در 

ــت. ــز اس ــارداری جای ب
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In utero exposure to 17α-hydroxyprogesterone 
caproate and risk of cancer in offspring

Dr. Narges Nahavandi 1
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P e r i n a t o l o g y

17α-hydroxyprogesterone caproate (-17OHPC) is a synthetic progestogen initially  approved in the 1950s to treat 
gynecological and obstetrical conditions. Despite repeated concerns of safety and short-term efficacy regarding 
the use of -17OHPC for the prevention of preterm birth in pregnant women, little is known about long-term 
effects of -17OHPC on health of offspring.
Objective: To examine the association between in utero exposure to -17OHPC and risk of  cancer in offspring.  
Study Design: The Child Health and Development Studies is a population-based cohort of more than 18,000 
mother-child dyads receiving prenatal care in the Kaiser Foundation Health Plan (Oakland, California) between 
1959 and 1966. Clinical information was abstracted from mothers’ medical records beginning six months prior 
to pregnancy through delivery. We identified the number and timing of -17OHPC injections during pregnancy. 
Incident cancers  diagnosed in offspring were ascertained through 2019 by linkage to the California Cancer 
Registry. We used Cox proportional hazards models to estimate adjusted hazard ratios (aHR) and their %95 
confidence intervals, with follow-up time accrued from date of birth through date of cancer diagnosis, death, or 
last contact.
 Results: 1,008 offspring were diagnosed with cancer over 730,817 person-years of follow-up.
 About %1.0 of offspring (n=234) were exposed in utero to -17OHPC. Exposure in the first trimester was associated 
with increased risk of any cancer (aHR %95 ,2.57 CI 4.15 ,1.59), and risk increased with number of injections (2-1 
injections: aHR %95 ,1.80 CI 3≥ ;1.12,2.90 injections: aHR %95 ,3.07 CI 7.05 ,1.34). Exposure in the second or 
third trimester conferred an additional r 93 isk for male (aHR %95 ,2.59 CI 6.28 ,1.07) but not female (aHR ,0.30 
1.11 ,0.04) offspring. Risk of colorectal (aHR %95 ,5.51 CI 17.59 ,1.73), prostate (aHR %95 ,5.10 CI 21.00  ,1.24), 
and pediatric brain (aHR %95 ,34.72 CI 164.33 ,7.29) cancer was higher in offspring first exposed to -17OHPC in 
the first trimester compared to offspring not exposed.
Conclusions: Caution using -17OHPC in early pregnancy is warranted, given the possible link with cancer in 
offspring.


