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معموالً تا  رایش  وندز ز ینم یماریب نیخوا متوجه ا هیاز زنان مبتال به س  رنان اهانه ر م ار مرا ا ا   یاریبس  

شرا یشوندز به را ت یکه عالئم ظاهر م یکند. هنگام ینم جاایا یعالئم یانیمرا ا پا مانند ا ره  یمعمو  طیبا 

پس زنان باید نس  بت به بر ز این بیماری  .ش  وند یاش  تباه گرهته م یاس  تگاه اارار ی  عفونت ها یقاعدگ یها

ز این یا سایر شهرستانها در آزمایشگاه های مجهز تهرانآزمایشهای مربونه  پیوسته  ساس باشند   با انجام

آن ا س  رنان اهانه ر مز عالئمز ع،از پیش  گیری   ارمان ار ااامه بطور مفص  ا ار مور س  رنان را ر   د کنند.

  حبت خواهیم کرا.

 چیست؟ رحم یا سرویکس دهانه سرطان

 اهانه سرنان ا ،ی نوع ا . شوا می شر ع ر م اهانه سطح از سرویکس سرطان یا رحم دهانه سرطان

 سنگفرشی س،ول سرنان ار د 90 تا 80  د ا. آانوکارسینوم   سنگفرشی س،ول کارسینوم - اارا  جوا ر م

 .هستند آانوکارسینوم ار د 20 تا 10 که  ا ی ار هستندز

 کند می رشد کواک که جایی باالیی قسمت - است قسمت ا  اارای ر م. است ر م پایینی قسمت ر م اهانه

 .کند می متصا( زایمان کانال)  اژن به را ر م بدنه ر م اهانه(. ر م اهانه) پایینی قسمت  

 تواندمی س  رنان این. کنندمی تغییر زنان ر م اهانه ار هاس  ،ول که اهتدمی اتفاق زمانی ر م اهانه س  رنان

ست ممکن   اهد قرار تأثیر تحت را ر م اهانه ترعمیق هایباهت سمت سایر به ا  کبدز هازریه اغ،ب بدنز هایق

 .یابد( متاستاز)گسترش  رکتوم    اژن مثانهز

شتر شی ر م اهانه سرنان موارا بی سانی پاپی،ومای  یر س با عفونت از نا ست( HPV) ان سن با که ا  قابا  اک

 .است پیشگیری

   یاهتن برای زمان جدیز مش  کال  ایجاا از قبا معموالً بنابراین کندز می رش  د کندی به ر م اهانه س  رنان

 ممکن شده است. اسمیرزپاپ  آزمایش نریق از غربا گری  طف به این. اارا  جوا آن ارمان

شتر سا ه 44 تا 35 زنان  65 باالی زنان ار جدید موارا ار د 15 از بیش  الز این با. شوند می مبتال آن به بی

 .کنندنمی غربا گری منظم نور به که زنانی ار  یژه به استز سال

 چیست؟ رحم دهانه سرطان عالئم

 بیماری این ش  ناس  ایی قابا عالئم ا  ین. ش  وا نمی ایگر عالئم یا ارا ش  اما ر م اهانه س  رنان ا  یه مرا ا

 :است زیر موارا شاما ا تماالً
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  باشد ااشته بدی بوی است ممکن که  اژن خونی یا آبکی ترشحا. 

 یائسگی از بعد یا قاعدگی های ا ره بین  رزشز یا جنسی رابطه از بعد  اژینال خونریزی. 

 بکشد نول معمول  د از تر نوالنی   تر سنگین است ممکن که قاعدگی های ا ره. 

 :باشد زیر موارا شاما است ممکن عالئم باشدز یاهته گسترش مجا ر های باهت به سرنان اگر

 اارار ار خون با همراه ا قا  گاهی اراناکز اارار. 

 مدهوع اهع هنگام ر اه از خونریزی یا ارا یا اسهالز. 

 اشتها    زن کاهش خستگیز. 

 ناخوشی ا ساس. 

 پاها ار تورم یا مبهم کمرارا. 

 زنان کاما معاینه باید بکشدز نول هفته ا  از بیش ایگری عالمت هر یا  اژن ترشحا  غیرنبیعیز خونریزی اگر

 .شوا انجام اسمیر پاپ  

 چیست؟ رحم دهانه سرطان خطر عوامل

 قاعدگی شر ع از پس سال یک یا سا گی 16 از قبا جنسی شر ع رابطه  

 جنسی شریک ااشتن چندین  

 سال 5 از بیش برای بارااری ضد های مصرف قرص  

 کشیدن سیگار 

 ضعیفی ایمنی سیستم  

 مقاربتی بیماری یک ااشتن (STD) 

 شود؟ می داده تشخیص چگونه رحم دهانه سرطان

شرهت مهمترین ستفااه ر م اهانه سرنان غربا گری ار پی ستراه ا ست از گ سمیر پاپ ت ست   ا ست HPV ت . ا

سمیر پاپ آزمایش شی ا ست زنان  گن منظم معاینه از بخ شک. ا  آ ریجمع ر م اهانه سطح از را هاس،ول پز

شگاه یک   کندمی سین آزمای سکوپ زیر را هاآن تکن سی میکر  شخیص را غیرعاای چیز آنها اگر. کندمی برر  ت

 .کند می خارج بیوپسی نام به ر شی ار را ر م اهانه باهت از مقداری پزشک اهندز

 :از عبارتند آنها. کنند پیدا را ر م اهانه تغییرا  توانند می ایگر ابزارهای
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 پزشک است ممکن کندز پیدا غیرعاای های س،ول اسمیر پاپ آزمایش اگر. است  گن معاینه مانند کو پوسکوپی

 تر را ت ها س،ول تا کنند می اار  که استیک اسید یا ضرر بی رنگ یک با را ر م اهانه آنها. کند استفااه آن از

 برابر 15 تا 8 را ر م اهانه که کنند می اس تفااه کو پوس کوپ نام به میکر س کوپی از آنها س پسز. ش وند ایده

سی برای را معمول غیر های س،ول تا کند می بزرگ ستجو بیوپ  مطب ار را ر ش این توانید می معموالً. کنند ج

 ایگری بیوپسی به بعداً است ممکن اااز نشان را مهاجم سرنان عالئم کو پوسکوپی اگر. ااا انجام زنان متخصص

 .دباش نیاز

شتن ر ش ار سرجری  ،قه براا شک ز(LEEP) ا کتر   از باهت نمونه گرهتن برای ا کتریکی سیم  ،قه یک از پز

 . کند می استفااه ر م اهانه

سیون یک است بیهوشی تحت بیمار که  ا ی ار عما اتاق ار تواند می پزشک شتن) کانیزا  اهانه از بخشی براا

 . اهد انجام( ر م

 چگونه است؟ رحم دهانه سرطانگسترش  مراحل

 شوا می یاهت ر م اهانه ار هقط سرنان: ا ل مر ،ه. 

 است نیاهته گسترش  گن ایواره به هنوز اما است یاهته گسترش ر م اهانه از هراتر سرنان: ا م مر ،ه. 

 مر ،ه III :سترش  اژن پایینی سوم یک به سرنان ست ممکن   یاهته گ   نفا ی غدا    گن ایواره به ا

 .باشد کراه سرایت مجا ر

 است یاهته گسترش بدن های قسمت سایر یا رکتوم مثانهز به سرنان: چهارم مر ،ه. 

 چیست؟ درمان سرطان دهانه رحم

 ش یمی ایگر موارا. هس تند ر م اهانه مهاجم س رنان برای ارمانی های ر ش ترین رایج پرتوارمانی   جرا ی

 .هستند ارمانی بیو وژیک   ارمانی

شخیص ا  یه مرا ا ار سرنان این که  ورتی ار  توان می  تی.  شوا می انجام را تی به ارمان شوا اااه ت

 شیمی به نیازی  ور  این ار. برااشت را ر م تمام کند پیشرهت کمی که  ورتی ار   کرا خارج را ر م اهانه

 .باشد نمی راایوتراپی   ارمانی

 که زمانی. است ارمان قابا شوا اااه تشخیص ا  یه مرا ا ار ر م اهانه سرنان که  ورتی ار موارا اغ،ب ار

ستز جرا ی قابا ر م اهانه سرنان شد سرعت توان می نی  عمر نول ترتیب همین به. ااا کاهش را سرنان ر

 .آیند می ار کنترل تحت بیماری با مرتبط عالئم   یابد می اهزایش هرا
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 LEEP مانند هایی ر ش با را سرنانی های س،ول تواند می پزشک باشدز ر م اهانه سطح ر ی هقط سرنان اگر

 .ببرا بین از یا  ذف سرا چاقوی با کران مخر ط یا

 زیرین های الیه از را ر م اهانه سطح که باشند کراه عبور پایه غشای نام به ای الیه از سرنانی های س،ول اگر

ست کراه نفوذ ر م اهانه ترعمیق هایالیه به بیماری این اگر. بوا خواهد نیاز جرا ی به ا تماالً کندز می جدا  ا

سمت سایر به اما ستز نکراه سرایت بدن هایق ست ممکن ا  جرا ی عما تحت تومور کران خارج بیمار برای ا

 .بگیرا قرار

 . کند می تو یه یا برااشتن تمامی ر م را هیسترکتومی ا تماال پزشک کندز سرایت ر م به اگر

 آنها رشد توقف   سرنانی های س،ول به رساندن آسیب برای انرژی پر پرتوهای از که (راایوتراپی یا) پرتوارمانی

 می تأثیر ارمان تحت نا یه ار س  رنانی های س  ،ول ر ی هقط پرتوها جرا یز عما همانند. کنند می اس  تفااه

 .گذارا

 است؟ پیشگیری قابل رحم دهانه سرطان آیا

 از پیشگیری جهت ار توانند می زنان که است اقداماتی مهمترین از پاپ تست انجام   زنان منظم معاینا  انجام

 . اهند انجام ر م اهانه سرنان

 :کند می تو یه را زیر های استورا عما زایمان   زنان آمریکایی کا ج

 ار بار یک س  ال 3 هر باید غربا گری. کنند ش  ر ع س  ا گی 21 از را ر م اهانه س  رنان غربا گری باید زنان همه

 ممکن HPV  جوا یا غیرنبیعی س،ول گونه هر یاهتن  ور  ار. شوا انجام نبیعی غیر پاپ سابقه بد ن زنان

 .باشد نیاز مورا مکرر غربا گری است

 با یکبار س  ال 5 هر باید اند ااش  ته هم س  ر پش  ت را نبیعی پاپ تس  ت نتیجه 3 که زنانی س  ا گیز 30 س  ن از

سمیر پاپ آزمایش  گزینه از ایگر یکی. شوند غربا گری - پرخطر نوع - HPV عفونت برای غربا گری آزمایش   ا

ست با تنها یکبار سال 3 هر غربا گری قبول قابا های سمیر پاپ ت ست ا  خا ی خطر عواما اارای که زنانی. ا

ستیا اتیا ای معرض ار گرهتن قرار مانند ستر لا ستم یا HIV عفونت تو دز از قبا( DES) ب  ضعیف ایمنی سی

 .شوند غربا گری ساالنه باید هستندز استر ئید مزمن مصرف یا ارمانیشیمی عضوز پیوند ا یا به

 سال 20 ار   اند اااه انجام هم سر پشت نبیعی تست پاپ تست بیشتر یا 3 که بیشتر یا سال 70 تا 65 زنان

ست غیرنبیعی نتایج گذشته شته پاپ ت  سابقه با زنان. کنند متوقف را ر م اهانه سرنان غربا گری باید اندز ندا
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 زمانی تا باید ضعیف ایمنی سیستم یا HIV عفونت تو دز از قبا DES معرض ار گرهتن قرار ر مز اهانه سرنان

 .اهند ااامه را غربا گری هستند برخوراار خوبی سالمت از که

سترکتومی که زنانی شتن) کاما هی  ر م اهانه سرنان غربا گری باید نیز اند اااه انجام( ر م اهانه   ر م براا

 بد ن هیسترکتومی که زنانی. باشند ااشته سرنان پیش یا ر م اهانه سرنان سابقه اینکه مگر کنندز متوقف را

 .کنند انبال را باال هایاستورا عما باید اندزاااه انجام ر م اهانه برااشتن
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