
 یممبتال  رحم گردن سرطان به یکس چه

 شود؟

 تا 52 نیب یها خانم در موارد اغلباین سرطان در 

 افراد در موارد یبعض در. افتد یم اتفاق سال 52

 ریزابتال در . شودیم جادیا ترجوان ای و تر مسن

 توسط رحم گردن سرطان. باشدیم نادر سال52

و قابل  یریشگیپ قابل یغربالگر منظم هایتست

 تشخیص و درمان در مراحل اولیه پیش سرطانی 

  .باشدیم

 : سرطان گردن رحم عوامل خطرمهمترین 

 ی جنسی پرخطر بیمار یا رفتارها

 شریک جنسی

 شروع فعالیت جنسی در سن پایین 

 :بروز احتمال ها یگاریس در سیگار 

 ریغ از شتریب برابر5 کسیسرو سرطان

 یکس اگر ژهیو به. باشدیم هایگاریس

 خطر دارد HPV عفونت و کشدیم گاریس

 .است باالتر

 :مثال عنوان به سیستم ایمنی ضعیف 

 گرسرکوب یداروها که یافراد ایدز با افراد

 . دارد ییباال خطر کنند،یم استفاده یمنیا

افراد مبتال به ایدز یا افرادی که داروهای 

سرکوب گر ایمنی استفاده می کنند خطر 

 یمنیا ستمیس کارکرد اگرباالتری دارند. اگر 

 عفونت با برخورد به قادر بدن نباشد کامل

HPV  خطر و نخواهد یعیرطبیغ یها سلول و  

 .دارد وجودسرطان دهانه رحم 

اولیه در مراحل  :دهانه رحم  سرطان عالئم

 معموالً هیچ عالمتی وجود ندارد. عالئم عبارتنداز:

 نرمال یقاعدگی ها نیب رحمی یزیخونر .1

 ربتمقا از بعد یزیخونر .5

 از بعد زنان در رحمی یزیخونر نوع هر .3

 ندیناخوشا یبو با ترشح ،یائسگی

 حین مقاربت درد ای یناراحت .5

 انجام داخلی نهیمعا کی معموالً پزشک تشخیص:

گردن رحم بزرگ  است ممکن نهیمعا در. دهدیم

و چنانچه در معاینه یا  شود احساس یعیرطبیغیا 

تست سرطان)پاپ اسمیر(شکی به سرطان گردن 

رحم وجود داشته باشد کولپوسکوپی انجام می 

 شود.

 

 

 کولپوسکوپی:

گردن  یابیارز جهت یترقیدق روش یکولپوسکوپ

 و ییبزرگنما با رحم گردن در این روش. استرحم 

 قهیدق12 حدود تست. شود دهید شتریب اتیجزئ با

 کی معموالً یکولپوسکوپ یط در. کشدیم طول

 برداشته (نمونه) دهانه رحم بافت از کوچک قسمت

 یبرا کروسکوپیم ریز نمونه پسس و شودیم

 یابیارز یبرا. شود یم شیآزما یسرطان یسلولها

 یبند مرحله ای کسیسرو سرطان گسترش میزان

 یس الًمث. شود یم درخواست یشتریب یهاتست

 و یسونوگراف نه،یس قفسه عکس ،MRI اسکن، یت

 پزشکان به سرطان مرحله نییتع .یخون آزمایشات

 را درمان یها نهیگز نیبهتر تا کندیم کمک

 .کنند هیتوص

 ،یوتراپیراد ،یجراح :گردن رحم سرطان درمان 

یا شیمی  یوتراپیراد و یدرمان یمیش بیترک

 تنها.درمانی 

 مرحله لیقب از یمختلف عوامل به یبستگ درمان

 آن گسترش میزان و( هیاول توموراندازه ) سرطان

  د.دار

می تواند به صورت برداشتن رحم یا  :یجراح

 گردن رحم با یا بدون برداشتن غدد لنفاوی باشد.

به  گسترش و باشد  هیاول مراحل در سرطان اگر



 ییتنها به یجراح است نداشته گرید مناطق

 موارد، یبعض در. باشد داشته یدرمان جنبه تواند یم

 است ممکن باشد هیاول یلیخ مراحل در سرطان اگر

 بدون) باشد یکافبه تنهایی  رحمگردن  برداشتن

باعث  مسئله نیا و( شود برداشته رحم کل نکهیا

 فرد می شود. حفظ باروری

 که است درمان ینوع یوتراپیراد :یوتراپیراد 

 بافت یرو( تابش) ونیاسیراد یپرانرژ یپرتوها

 نیب از را یسرطان یها سلول شده متمرکز یسرطان

 یوتراپیراد. شود یم آنها رشد توقف باعث ای بردیم

 هیاول مراحل یبرا یدرمان تواند یم ییتنها به

 است ممکن ای و باشد دهانه رحم  سرطان

 یوتراپیراد نوع دو. باشد یجراح یبرا ینیگزیجا

برای سرطان گردن رحم کاربرد  یداخل و یخارج

 دارد.

 ضد یداروها با درمان ینوع :می درمانییش

 ای دنبر یم نیب از را یسرطان یها سلول ،سرطان

در مواردی هم به . ندنک یم متوقف را آنها رشد

عنوان درمان کمکی سرطان گردن رحم استفاده 

 می شود.

 
  :یآگه شیپ

 یکسان در رحم گردنسرطان  یآگه شیپ نیبهتر

 محدودداده شود و  صیتشخضایعه زود  که است

 .شته باشدندا گسترش ده ووب رحم گردن به

 

امکان پیشگیری از سرطان گردن  :1پیام 

رحم با انجام منظم پاپ اسمیر و معاینات 

 منظم وجود دارد.

در صورت هرنوع خونریزی وسط  :2پیام 

قاعدگی ها، پس از نزدیکی یا ترشحات 

و بد بو مراجعه به پزشک معالج خونی 

 ضروری است.

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 رزادهیپ الیل دکتر
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