
آندومتر پوشش داخلی رحم  سرطان آندومتر:

کل های قاعدگی رشد و است که در طول سی

یابد. سرطان آندومتر از سپس ریزش می

 بدخیمی های شایع سیستم زنان می باشد.

 : آندومتر سرطان مستعدکننده عوامل

 باتیترک داروی هورمونی با مصرف .1

 استروژن

  یباردار عدم و یینازا .2

 استروژن ساخته شدن واسطه به یچاق .3

 یچرب یسلولها در

گی و شروع سال 22  سن از بعد یائسگی .4

  زودرس قاعدگی

 جهت)که در  فنیتاموکس داروی مصرف .2

مورد استفاده قرار  پستان سرطان درمان

 می گیرد.(

 ابتید به ابتال .6

 کیستیک یپل تخمدان .7

 یکیژنت عوامل .8

 اثر یضدباردار یها قرص مصرف نکته:

 .ددار آندومتر سرطان مقابل در یمحافظت

 

  :آندومتر سرطان عالئم

 یزیخونر هرگونه: یعیرطبیغ یزیخونر 

 ینیب لکه یحت یائسگی از بعد نیسن در

 مقاربت، از بعد یزیخونر مختصر،

شدید، نامنظم یا  یعیرطبیغ یزیخونر

 هنوز که ییخانمها در هایقاعدگ نیماب

 .اند نشده ائسهی

 آن از بعد ای مقاربت موقع درد 

 نالیواژ ترشحات 

 شکم قسمت پایین در درد 

 متخصص با مشاوره عالئم نیا بروز درصورت

 .است الزم زنان

 

  :رحم سرطان صیتشخ یروشها

: تخمدانها و رحم از یسونوگراف .1

 داخل از ای و شکم یرو از است ممکن

  .شود انجام واژن

 نیا در :آندومتر از یبردار نمونه .2

 عبور رحم داخل به نازک یا لوله روش

 ندومترآ از کوچک یا قطعه و شده داده

 برداشته سلولها یپاتولوژ یبررس جهت

 و ییسرپا طور به روش نیا. شودیم

 .شود یم انجام یهوشیب بدون

 بدون ای با یصیتشخ کورتاژ .3

 ییسرپا صورت به که یستروسکوپیه

 .است انجام قابل یبستر ای

 نمونه یبررس با آندومتر سرطان یینها صیتشخ

 .شود یم انجام یپاتولوژمتخصص  توسط

 

 تواندینم گاهچیه یعیطب ریاسم پاپتست 

 کننده رد و رحم یقطع سالمت بر لیدل

 .باشد رحم سرطان

 

 
 



خوشبختانه اکثر موارد سرطان آندومتردر مراحل 

مراجعه می نمایند و در  AUBاولیه با عالمت 

 مراحل اولیه تشخیص داده می شوند.

 اقدام آندومتر سرطان صیتشخ از بعد

 ؟ ستیچ یبعد

 در یماریب گسترش زانیم پزشک مرحله نیا در

 مرحله کار نیا به. کندیم یبررس را شما بدن

 پزشک به یماریب یبند مرحله. ندیگویم یبند

 یدرمان نهیگز نیبهتر که دهد یم را امکان نیا

 یبند مرحله جهت. کند انتخاب شما یبرا را

 ه،یر عکس رینظ یشتریب اقدامات .است ممکن

 . گردد درخواست MRI ای اسکن یت یس

 

 به محدود کامالً یماریب که یصورت در درمان:

 گرفته قرار ییابتدا مرحله در یعنی باشد رحم

 توجهبا .باالست اریبس یقطع درمان شانس. باشد

 رحمی یزیخونر هیاول مراحل در نکهیا به

 عالمت کی یزیخونر. شود یم جادیا یعیرطبیغ

 صورت در. است ماریب یبرا دهنده هشدار

 و هیاول مراحل در یماریب معموالً مار،یب مراجعه

 . شود یم داده صیتشخ درمان قابل

 منجربه  پزشک به مراجعه در ریتاخ هرگونه

 در و یماریب مرحله رفتن باال و یماریب گسترش

 .شود یم یقطع درمان احتمال کاهش جهینت

  ی:درمان یها روش

 یجراح 

 یوتراپیراد 

 یدرمان یمیش 

 یدرمان هورمون 

 ارتباط یماریب یآگه شیپ :یآگه شیپ

. دارد صیتشخ نیح یماریب مرحله به میمستق

 یعال اریبس هیاول مراحل در مارانیب یآگه شیپ

 عمر سال2 از شیب مارانیب% 52 یباال و است

 در ریتاخ جبوم مراجعه در ریتاخ. کرد خواهند

 خواهد شد و یماریب مرحله گسترش و صیتشخ

 .کند یم دایپ کاهش ساله2 عمر طول

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 دکتر خدیجه علمی زاده

 دکتر طاهره اشرف گنجویی
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آندومتر یا رحم سرطان  

در دنیا زنان یتناسل دستگاه سرطان نیتر عیشا  

یائسگی از بعد    


