چه کسی به سرطان گردن رحم مبتال می
شود؟
این سرطان در اغلب موارد در خانم های بین  52تا
 52سال اتفاق می افتد .در بعضی موارد در افراد
مسن تر و یا جوانتر ایجاد میشود .ابتال در زیر
52سال نادر میباشد .سرطان گردن رحم توسط
تستهای منظم غربالگری قابل پیشگیری و قابل
تشخیص و درمان در مراحل اولیه پیش سرطانی
میباشد.

افراد مبتال به ایدز یا افرادی که داروهای
سرکوب گر ایمنی استفاده می کنند خطر
باالتری دارند .اگر اگر کارکرد سیستم ایمنی
کامل نباشد بدن قادر به برخورد با عفونت
 HPVو سلولهای غیرطبیعی نخواهد و خطر
سرطان دهانه رحم وجود دارد.
عالئم سرطان دهانه رحم  :در مراحل اولیه
معموالً هیچ عالمتی وجود ندارد .عالئم عبارتنداز:

 رفتارهای جنسی پرخطر بیمار یا

.1
.5
.3

 شروع فعالیت جنسی در سن پایین

.5

مهمترین عوامل خطر سرطان گردن رحم:

شریک جنسی
 سیگار :در سیگاریها احتمال بروز
سرطان سرویکس 5برابر بیشتر از غیر
سیگاریها میباشد .به ویژه اگر کسی
سیگار میکشد و عفونت  HPVدارد خطر
باالتر است.
 سیستم ایمنی ضعیف :به عنوان مثال
افراد با ایدز افرادی که داروهای سرکوبگر
ایمنی استفاده میکنند ،خطر باالیی دارد.

خونریزی رحمی بین قاعدگی های نرمال
خونریزی بعد از مقاربت
هر نوع خونریزی رحمی در زنان بعد از
یائسگی ،ترشح با بوی ناخوشایند
ناراحتی یا درد حین مقاربت

تشخیص :پزشک معموالً یک معاینه داخلی انجام
میدهد .در معاینه ممکن است گردن رحم بزرگ
یا غیرطبیعی احساس شود و چنانچه در معاینه یا
تست سرطان(پاپ اسمیر)شکی به سرطان گردن
رحم وجود داشته باشد کولپوسکوپی انجام می
شود.

کولپوسکوپی:
کولپوسکوپی روش دقیقتری جهت ارزیابی گردن
رحم است .در این روش گردن رحم با بزرگنمایی و
با جزئیات بیشتر دیده شود .تست حدود 12دقیقه
طول میکشد .در طی کولپوسکوپی معموالً یک
قسمت کوچک از بافت دهانه رحم (نمونه) برداشته
میشود و سپس نمونه زیر میکروسکوپ برای
سلولهای سرطانی آزمایش میشود .برای ارزیابی
میزان گسترش سرطان سرویکس یا مرحله بندی
تستهای بیشتری درخواست می شود .مثالً سی
تی اسکن ،MRI ،عکس قفسه سینه ،سونوگرافی و
آزمایشات خونی .تعیین مرحله سرطان به پزشکان
کمک میکند تا بهترین گزینه های درمان را
توصیه کنند.
درمان سرطان گردن رحم :جراحی ،رادیوتراپی،
ترکیب شیمی درمانی و رادیوتراپی یا شیمی
درمانی تنها.
درمان بستگی به عوامل مختلفی از قبیل مرحله
سرطان (اندازه تومور اولیه) و میزان گسترش آن
دارد.
جراحی :می تواند به صورت برداشتن رحم یا
گردن رحم با یا بدون برداشتن غدد لنفاوی باشد.
اگر سرطان در مراحل اولیه باشد و گسترش به

مناطق دیگر نداشته است جراحی به تنهایی
میتواند جنبه درمانی داشته باشد .در بعضی موارد،
اگر سرطان در مراحل خیلی اولیه باشد ممکن است
برداشتن گردن رحم به تنهایی کافی باشد (بدون
اینکه کل رحم برداشته شود) و این مسئله باعث
حفظ باروری فرد می شود.
رادیوتراپی :رادیوتراپی نوعی درمان است که

پیش آگهی:

پرتوهای پرانرژی رادیاسیون (تابش) روی بافت
سرطانی متمرکز شده سلول های سرطانی را از بین
میبرد یا باعث توقف رشد آنها می شود .رادیوتراپی
به تنهایی میتواند درمانی برای مراحل اولیه
سرطان دهانه رحم باشد و یا ممکن است
جایگزینی برای جراحی باشد .دو نوع رادیوتراپی
خارجی و داخلی برای سرطان گردن رحم کاربرد
دارد.

بهترین پیشآگهی سرطان گردن رحم در کسانی
است که ضایعه زود تشخیص داده شود و محدود

منظم وجود دارد.

شیمی درمانی :نوعی درمان با داروهای ضد

پیام  :2در صورت هرنوع خونریزی وسط

سرطان ،سلولهای سرطانی را از بین می برند یا
رشد آنها را متوقف میکنند .در مواردی هم به
عنوان درمان کمکی سرطان گردن رحم استفاده
می شود.

قاعدگی ها ،پس از نزدیکی یا ترشحات

سرطان گردن رحم
(سرویکس)

به گردن رحم بوده و گسترش نداشته باشد.

پیام  :1امکان پیشگیری از سرطان گردن

دکتر لیال پیرزاده
دکتر طاهره اشرف گنجویی

رحم با انجام منظم پاپ اسمیر و معاینات

خونی و بد بو مراجعه به پزشک معالج
ضروری است.
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