
 سرطان دھانھ رحم:

  

زمانی کھ رشد غیرطبیعی سلولی در گردن رحم آغاز گردد، فرد بھ سرطان دھانھ رحم یا سرطان گردن رحم 

ور توانند بھ دیگر اعضای بدن گسترش یابند و یا بھ آنھا حملھھای غیرطبیعی تولید شده میمبتال شده است. سلول

ً نشانھ ھای بعدی این بیماری کند، ولی نشانھز نمیای بروشوند. در ابتدای شروع این بیماری در بدن، معموال

 (بھ ھرگونھ فعالیت جنسی کھ ھمراه با درد باشد، دیسپارونیاتواند شامل خونریزی واژنی، درد لگن یا می

ً بھ دنبال تغییرات پیشدیسپارونیا یا فعالیت زناشویی دردناک  سرطانی، گویند.)باشد. سرطان دھانھ رحم معموال

زنانی  کند. در سراسر دنیا سرطان دھانھ رحم چھارمین عامل مرگدر مدتی بیش از ده تا بیست سال پیشرفت می

 روند.است کھ بر اثر سرطان از بین می

  

  ھانھ رحم چیست؟علت بروز سرطان د

شود. ھنگامی کھ ) ایجاد میHPVدرصد موارد، این بیماری بھ علت عفونت ویروس پاپیلومای انسانی ( ٩٠در 

ھای ھا را در گردن رحم بھ سلولماند، بھ تدریج برخی از سلولاین ویروس برای چند سال در بدن باقی می

شوند. با این وجود بسیاری از افرادی کھ مبتال تر میاجمھا بھ طور پیشرونده مھکند و این سلولسرطانی بدل می

  شودند.شوند، بھ سرطان دھانھ رحم مبتال نمیھای ویروس پاپیلوم انسانی میبھ عفونت

  عوامل دیگری کھ نقش ضعیفی در بروز این بیماری دراند شامل موارد زیر است:

  سیگار کشیدن



  سیستم ایمنی ضعیف بدن

  یقرص ضد بارداری خوراک

  ھای جنسی متعددشروع رابطھ جنسی از سنین پایین و داشتن شریک

ھا وشیوع آن در زنان روسپی حاکی از آن است کھ فعالیت جنسی، سن اولین نادر بودن این بیماری در راھبھ

  مقاربت و تعداد شرکای جنسی نقش مھمی در ایجاد این بیماری دارند.

  

  انواع سرطان دھانھ رحم

  انواع مختلفی دارد کھ:این بیماری 

ھای پوششی در ھر اندامی کھ سنگفرشی (بھ رشد بدخیم سلول-حدود نود درصد از آن شامل کارسینوم سلول

  شود.)ھای اطراف نفوذ کرده و توانایی متاستاز داشتھ باشد، کارسینوم گفتھ میتواند بھ بافتمی

شود) و تعداد کمی شامل موارد دیگر نوم گفتھ میده درصد آدنوکارسینوم (بھ سرطان در بافت غدد آدنوکارسی

  شود. می

  

  روش تشخیص سرطان دھانھ رحم

ه و (تست پاپ اسمیر یک آزمایش ساد تست پاپ اسمیری رحم بوسیلھ تشخیص این بیماری با غربالگری دھانھ

شوند.) و بھ دنبال آن با ھای غیرعادی داخل یا اطراف رحم شناسایی میبدون درد است کھ طی آن سلول

گردد تا پزشکان گیرد. در ادامھ مراحل تشخیص، تصویربرداری پزشکی اجرا میبرداری صورت میبافت

  گسترش یا عدم گسترش آن را تشخیص دھند.

نھ از این ویروس (ویروس پاپیلومای انسانی کھ باعث بروز این سرطان ، از انسان در برابر دو گوHPVواکسن 

ھای درصد از سرطان ٧۵تا  ۶۵کند و این امکان وجود دارد کھ تزریق این واکسن، بین گردد) محافظت میمی

ً توصیھ می د شودھانھ رحم پیشگیری نماید. از آنجا کھ بعد از درمان، ھمچنان خطر سرطان وجود دارد، معموال

  ی رحم بھ صورت مداوم صورت گیرد. ھای دھانھبرداری از سلول کھ نمونھ

  

  عالیم سرطان دھانھ رحم چیست؟



  برخی از عالیم سرطان رحم شامل موارد زیر است:

(این خونریزی ممکن است بھ صورت خونریزی بین دو عادت ماھیانھ، خون  خونریزی بدون دلیل از واژن

  خونریزی پس از دوش وارژینال باشد.)ریزی پس از نزدیکی و یا 

  ترشحات واژنی بھ صورت مداوم

  درد و خونریزی پس از نزدیکی و در مشاھده نشت مدفوع و ادرار از واژن

  اشتھایی و کاھش وزنبی

  خونیکم

  در مراحل پیشرفتھ عالئم سرطان دھانھ رحم شامل موارد زیر است:

  فشار یا درد لگنی

  درد سیاتیک

  ده و مثانھاختالل کار رو

  ورم پاھا

  

  راه ھای درمان سرطان دھانھ رحم

درمانی و پرتودرمانی است. این کھ درمان سرطان دھانھ رحم شامل ترکیبی از مواردی ھمچون جراحی، شیمی

شود.با این وجود روش درمان بھ ای باشد، مھمترین فاکتور برای درمان محسوب میسرطان در چھ مرحلھ

موقعیت دقیق سرطان در گردنھ رحم، نوع سرطان (کارسینوم یا آدنوکارسیوم بودن  فاکتورھای دیگری نظیر

دار شوید یا خیر، تان بچھخواھید در ادامھ زندگیسرطان)، سن شما، وضیت کلی جسمی و اینکھ آیا شما می

  بستگی دارد.

  درمان مرحلھ اول سرطان: 

ھای داخلی نفوذ ھا بھ الیھر گرفتھ باشند و رشد آنھای سرطانی بر روی الیھ پوششی دھانھ رحم قرااگر سلول

نکرده باشد، سرطان در مرحلھ اول قرار دارد. برای درمان سرطان در این مرحلھ از لیزر درمانی، سرما 

روشی است کھ در آن با استفاده از عوامل سردکننده بھ درمان بعضی  cryosurgeryدرمانی (سرما درمانی یا 



شود.) و اگر سرطان از نوع آدنوکارسینوم باشد، گاھا ھا پرداختھ میئم بعضی از بیماریھا یا عالاز بیماری

  شود.ھیسترکتومی (کھ ھمان عمل جراحی برای خارج کردن رحم از بدن است) توصیھ می

  درمان سرطان در مرحلھ دوم: 

آیا سرطان بھ داخل خون نفوذ کرده دار شدن در آینده و اینکھ ھا برای بچھدرمان در این مرحلھ بھ تمایل خانم

ھایی کھ تمایل بھ بچھ دار شدن در آینده دارند، از روشی بھ نام ُکن بیوپسی باشد یا نھ، بستگی دارد. خانم

)cone biopsyشوند.) برای خارج کردن توده سرطانی درمان می  

کنند. اگر این ی درمان استفاده میزنانی کھ بھ توانایی بارداری تمایل ندارند، از ھمان روش ھیسترکتومی برا

  سرطان بھ خون نفوذ کرده باشد، بیمار نیاز بھ ھیسترکتومی بھ ھمراه خارج کردن غدد لنفاوی لگن دارد. 

  گیرد. در مراحل پیشرفتھ سرطان نیز ھیسترکتومی، شیمی درمانی و پرتودرمانی تواما مورد استفاده قرار می

  

  ھ رحم چیست؟ھای پیشگیری از سرطان دھانراه

ای و و ھمانگونھ کھ گفتھ شد انجام آزمایش پاپ اسمیر یکی از موثرترین اقدامات معاینات منظم و دوره

  رود. پیشگیرانھ سرطان رحم و الگویی موفق در کاھش میزان بروز و تلفات ناشی از این نوع سرطان بشمار می

سالگی  ٢۶تا  ٩ان و زنان در فاصلھ سنی واکسن گارداسیل: کھ توسط شرکت مرک ساختھ شده برای دختر

ً تجویز می  ١٠٠شود.سازمان دارو و مواد غذایی آمریکا پس از آزمایش این واکسن اعالم کرد کھ گارداسیل تقریبا

  درصد در جلوگیری از ویروس پاپیلومای انسانی مؤثر است.

  

 


