سرطان آندومتر :آندومتر پوشش داخلی رحم
است که در طول سیکل های قاعدگی رشد و
سپس ریزش مییابد .سرطان آندومتر از
بدخیمی های شایع سیستم زنان می باشد.

عالئم سرطان آندومتر:


عوامل مستعدکننده سرطان آندومتر:
.1
.2
.3
.4
.2

.6
.7
.8

مصرف داروی هورمونی با ترکیبات
استروژن
نازایی و عدم بارداری
چاقی به واسطه ساخته شدن استروژن
در سلولهای چربی
یائسگی بعد از سن  22سالگی و شروع
زودرس قاعدگی
مصرف داروی تاموکسیفن (که در جهت
درمان سرطان پستان مورد استفاده قرار
می گیرد).
ابتال به دیابت
تخمدان پلی کیستیک
عوامل ژنتیکی

نکته :مصرف قرص های ضدبارداری اثر
محافظتی در مقابل سرطان آندومتر دارد.





خونریزی غیرطبیعی :هرگونه خونریزی
در سنین بعد از یائسگی حتی لکه بینی
مختصر ،خونریزی بعد از مقاربت،
خونریزی غیرطبیعی شدید ،نامنظم یا
مابین قاعدگیها در خانمهایی که هنوز
یائسه نشده اند.
درد موقع مقاربت یا بعد از آن
ترشحات واژینال
درد در قسمت پایین شکم

درصورت بروز این عالئم مشاوره با متخصص
زنان الزم است.
روشهای تشخیص سرطان رحم :
 .1سونوگرافی از رحم و تخمدانها:
ممکن است از روی شکم و یا از داخل
واژن انجام شود .
 .2نمونه برداری از آندومتر :در این
روش لوله ای نازک به داخل رحم عبور
داده شده و قطعه ای کوچک از آندومتر
جهت بررسی پاتولوژی سلولها برداشته

میشود .این روش به طور سرپایی و
بدون بیهوشی انجام می شود.
 .3کورتاژ تشخیصی با یا بدون
هیستروسکوپی که به صورت سرپایی
یا بستری قابل انجام است.
تشخیص نهایی سرطان آندومتر با بررسی نمونه
توسط متخصص پاتولوژی انجام می شود.
تست پاپ اسمیر طبیعی هیچگاه نمیتواند
دلیل بر سالمت قطعی رحم و رد کننده
سرطان رحم باشد.

خوشبختانه اکثر موارد سرطان آندومتردر مراحل
اولیه با عالمت  AUBمراجعه می نمایند و در
مراحل اولیه تشخیص داده می شوند.

هرگونه تاخیر در مراجعه به پزشک منجربه
گسترش بیماری و باال رفتن مرحله بیماری و در
نتیجه کاهش احتمال درمان قطعی می شود.

بعد از تشخیص سرطان آندومتر اقدام

روش های درمانی:

بعدی چیست ؟
در این مرحله پزشک میزان گسترش بیماری در
بدن شما را بررسی میکند .به این کار مرحله
بندی میگویند .مرحله بندی بیماری به پزشک
این امکان را می دهد که بهترین گزینه درمانی
را برای شما انتخاب کند .جهت مرحله بندی
ممکن است .اقدامات بیشتری نظیر عکس ریه،
سی تی اسکن یا  MRIدرخواست گردد.
درمان :در صورتی که بیماری کامالً محدود به
رحم باشد یعنی در مرحله ابتدایی قرار گرفته
باشد .شانس درمان قطعی بسیار باالست .باتوجه
به اینکه در مراحل اولیه خونریزی رحمی
غیرطبیعی ایجاد می شود .خونریزی یک عالمت
هشدار دهنده برای بیمار است .در صورت
مراجعه بیمار ،معموالً بیماری در مراحل اولیه و
قابل درمان تشخیص داده می شود.

 جراحی
 رادیوتراپی

 شیمی درمانی

 هورمون درمانی
پیش آگهی :پیش آگهی بیماری ارتباط
مستقیم به مرحله بیماری حین تشخیص دارد.
پیش آگهی بیماران در مراحل اولیه بسیار عالی
است و باالی  %52بیماران بیش از 2سال عمر
خواهند کرد .تاخیر در مراجعه موجب تاخیر در
تشخیص و گسترش مرحله بیماری خواهد شد و
طول عمر 2ساله کاهش پیدا می کند.

سرطان رحم یا آندومتر
شایع ترین سرطان دستگاه تناسلی زنان در دنیا
بعد از یائسگی
دکتر خدیجه علمی زاده
دکتر طاهره اشرف گنجویی
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