
 
 

 یهوالشاف

 ضهیباسرطان رحم و سرطان ب ییآشنا

 زنانه و مردانه يسرطان ها
ع رسانیتوجه: ا شورت فرمائید.  ین مطالب جنبه اطال ج خود م ک معال  دارد و توصیه می شود حتما با پزش

شتر موارد کامال درمان یو اقدام به موقع در ب يریشگیتوان با پ یند فقط چهار سرطان را میگو ی}پزشکان مییکای{دکتر احسان ب
ها  يریشگیدن،سرطان پستان را با همه پیگار نکشیه را با سیاز در معرض آفتاب بودن ،سرطان ر يریشگیکرد:سرطان پوست را با پ

رانه در یشگیپ يتوان آنها را با اقدام ها یم یکس (دهانه رحم)که به خوبیت سرطان رحم و سرویاش و در نها يو اقدامات غربالگر
 به خون درمان کرد. ییابتدامحل 

 سرطان رحم
ند، در اثر هورمون ها یآ ید به وجود میجد يدارد. درهر ماه،سلول ها یرات مختلفییتغ یرحم در طول هر دوره قاعدگ یه داخلیال
 یه داخلین الی. اشوند یزش میر و دچار ریان ماه ،در اثر کاهش هورمون ها ،پیشوند و بعد در پا یم ير و بزرگتر و اماده باردارییتغ
مختلف دستگاه  ين قسمت هایریز يه هایرا پوشانده اما در ال یتناسل يه مجرایاست که بق يه ایه همان الیبا شبی، تقر یالیتلیا اپی

دهد. اگر چه  یم قرار میرات بد خییرا در معرض تغ یر دستگاه تناسلیرات مداوم ،تمام مسییوجود دارد.ان تغ یی،تفاوت ها یتناسل
به وجود آمدن سرطان است.  يبرا یعیز محل شایند اما خود رحم نیا یا دهانه رحم به وجود میکس یها در سرو یمین بدخیشتر ایب

 يزین خونریل این دین عالمت سرطان رحم هستند، به همیع تری،شا یائسگیبه خصوص بعد از دوران  ير عادیو ترشحات غ يزیخونر
دردناك،درد در  ییر از عالمت ، اشکال و درد هنگام ادرار ،روابط زناشویکرد، به غ ید ساده تلقیااد ، نبیا زیها را هر چقدر که کم 

و نمونه  ینیبال ينه هایتوانند از عالئم سرطان رحم باشند.سرطان رحم با انجام معا یهم م ین قاعدگیب يها ینیه لگن و لکه بیناح
، یاستروژن ،چاق يسال ، درمان با هورمون ها 50 يشود.سن باال یص داده میر تشخیرحم و انجام پاپ اسم یه داخلیاز ال يبردار 

م یتصم يمارید بر اساس مرحله بیدرمان سرطان رحم ، با يکند .برا یشتر میابت و فشار خون خطر ابتال به سرطان رحم را بید
ماران ممکن است بعد از یاز ب یبعض يود. براش یاستفاده م یو تراپیهم از راد ياست و در موارد یگرفت. درمان اغلب به روش جراح

 شود. یه میهم توص یو سپس هومون درمان یدرمان یمی، ش یجراح

 سرطان دهانه رحم
ن ین سرطان سومیا ایدارند. در دن یت جنسید که فعالیآ یبه وجود م ییکس به طور خاص در خانم هایا سرویسرطان دهانه رحم 

 يوع کمتریدهند، ش یر را منظم انجام میمانندپاپ اسم يغربالگر يکه اقدام ها ییکشورهان خانم هاست اما در یع بیسرطان شا
رات ییشود. تغ یجاد میا یرات سلولییدهانه رحم و با تغ یپوست يه هاین سرطان هم در الیدا کرده است. همانند سرطان رحم، ایپ

ص یر کامال قابل تشخیش پاپ اسمیهم با آزما یش سرطانیات پریین تغیآورداما هم یدر م یش سرطانی،  بافت را به حالت پییابتدا
 يه هایبه ال یمیرات بدخیین تغیکنند و ا یر مییتغ يشتریب يو صددرصد قابل درمان هستند. در صورت درمان نشدن، سلول ها

 کنند.یدا مین هم گسترش پیریز



) که يو ی(اچ پ یانسان يلومایروس پاپیند.ویآ یم روس خاص به وجودیک ویل وجود یدهانه رحم به دل يبا همه سرطان هایتقر
 یه سطحیال يسلول ها DNAشود ،با حمله به  یمنتقل م یجنس يق تماس هایاست که از طر ییروس هاین ویع تریا شا یکی

ند یآ ید مروس به وجوین ویل وجود ایهم به دل یتناسل يل هایشود. زگ یه مین ناحیدر ا یرات سرطانییجاد تغیدهانه رحم ،باعث ا
ز شانس ابتال به ین يگریروس، عوامل دین ویر از ایست .به غیروس نیبر آلوده نبودن به و یلیل ها هم دلین زگیاما مبتال نبودن به ا
 یو اجتماع يت اقتصادی،وضع یجنس يک هاین کم ،تعداد شریدر سن یجنس يدهند. شروع رفتارها یش میسرطان رحم را افزا

از عوامل خطر  یمنیستمایو ضعف س یپرخطر جنس يرانه انجام ندهد؛ رفتارهایشگیپ يشود فرد اقدام ها تواند باع یف که میضع
مصرف کرده باشد هم به شدت در خطر »ل بسترولیات يد«يآنها دارو يکه مادر شان در دوران باردار ين سرطان هستند.خانم هایا

 ابتال به سرطان رحم هستند.
 ییجاد روابط زناشویها، بعد از ا ین قاعدگیب یعیر طبیغ يزیرحم مانند عالئم سرطان دحم است، خونر از عالئم سرطان دهانه ياریبس

و  یده و آبکیتواند نشانه سرطان دهانه رحم باشد.ترشحات رنگ پر ی، م یائسگیبعد از  يزیا هر نوع خونری یائسگیدردوران  یا حتی
ار ممکن یاند. ب يمارین بیا يگر نشانه هایباشند، از د ين تر از حالت عادیسنگ تر و یکه طوالن ییها یبدبو از دهانه رحم و قاعدگ

 ،درد در پاها و لگن و کاهش اشتها داشته باشد. یاستخوان، خستگ يها یشرفت سرطان کمردرد، شکستگیاست در زمان پ

 ص و درمان سرطان دهانه رحمیتشخ
 يغربالگر يص و هم برایتشخ يتوان انجام آن را هم برا یاست که م یین تست هایق ترین و دقیاز ساده تر یکی»ریپاپ اسم«

ار  يبا نمونه بردار يق تریش دقیر مشاهده شد، پزشک آزمایدرپاپ اسم یش سرطانیرات پییه کرد . اگر تغیماران توصیسرطان به ب
شدن در  يبه بستر يازیشود و ن ک پزشک انجامیا کلنیتواند در مطب  یش مین آزمایدهد . ا یدهانه رحم و خود رحم انجام م

اسکن،  یت ینه ،سیمانند عکس قفسه س یلیتکم يها ید بررسیفرد مطرح باشد ،با يص سرطان برایست. اگر تشخیمارستان نیب
زان یانجام شود و سپس بر اساس مرحله سرطان و م MRI)و  يک رحم همراه با نمونه برداریآندوسکوپ ی(بررس یستوسکوپیس

، درمان به صورت یینده نوع درمان مشخص شود. در مراحل ابتدایدر آ يمار و عالقه او به بارداریب یت عمومیگسترش آن و وضع
 یبود ،درمان جراح یسطح يه هایشرفته تر از الیپ يماریشود، اما اگر ب یا سوزاندن بافت انجام میشکل دهانه رحم  یفیبرداشتن ق

 يهم به عنوان خط بعد یدرمان یمیو ش یوتراپیشود .ممکن راد یاطراف انجام م يهاو بافت  يبا خارج کردن خود رحم و غدد لنفاو
ممکن است عود کند، به  يفرد در نظر گرفته شوند .سرطان دهانه رحم در موارد معدود يبرا يماریدرمان و با توجه به گسترش ب

د  يرند. معموال به خانم هایگ یماران در نظر مین بیا يرا برا یمنظم يریگیزنان ، برنامه پ يها يماریل متخصصان بین دلیهم
 يشتریتر هستند و خطر ب یلوما که تهاجمیروس پاپیاز و ییون خود را در برابر گونه هایناسیشود که با واکس یه میتوص يماریرخطر ب
 یسالگ 21ا از سن ی ین تماس جنسیک سال بعد از اولی، ين روش غربالگریتر یر هم به عنوان اصلیمن کنند. پاپ اسمیدارند، ا

 شود. یه میمرتب و ساالنه توص

 ضه یسرطان ب
ضه مبتال شوند. فقط در کشور یدرصد)احتمال دارد به سرطان ب 4/0(حدود250در 1شان به طور متوسط یان در طول زندگیآقا
تشان یا هم ا توجه به جمعیند يه کشور هایزان در بقین میشود. ا یص داده میضه تشخید سرطان بیهزار مورد جد 8کا،ساالنه یآمر

 یسالگ 15است و به ندرت قبل از  یسالگ 40تا20ن یان د رسنیضه در آقاین سرطان بیع تریضه، شایدارد.سرطان ب ینسبت مشابه
ماران با درمان یدر صد ب90ان دارد و حدود یگر آقاید ين سرطان هایزان بهبود کامل د ربین میشترین سرطان بید. ایا یبه وجود م



ضه تومور یب يتوانند آن را کنترل کنند.همه توده ها یم یدرمان یمیش يشرفته هم داروها یدر موارد پ یابند.حتی یاسب بهبود ممن
مار از نظر احتمال یب ید بررسین اقدام پزشک بایضه ،اولیست اما با لمس توده در بین یضه الزاما سرطانیهم در ب يستند و هر تومورین

کنند  یم يبه وجود آورندشان ،دسته بند يو سلول ها ینیضه را بر اساس خاستگاه جنی، بیسرطان ي.تومورهاابتال به سرطان باشد
 شود. یآنها انجامم يبرا ين دسته بندیبر اساس ا ییدارو يو درمان ها

 ضهیعالئم سرطان ب
ن رفتن حس از پوست یه باشند. از بماران ممکن است درد هم داتیدرصد ب15ضه بدون درد هستند.اما یب یسرطان يشتر توده هایب
ضه ،همراه یدر ب يضه باشد. احساس پریسرطان ب يتواند از نشانه هایان میضه و برزرگ شدن پستان در آقایجاد تورم در بیضه، ایب

را  ضه هایاز ب یکیک طرفه هستند و فقط یضه معموال یب يکند. تومورها یضه را مطرح میهم احتمال سرطان ب یبادرد مبهم شکم
ضه شان کوچک یا ناگهان بیضه دارند یسرطان ب یضه نزول نکرده داشته اند، سابقه خانوادگیب یکه در کودک يکنند. افراد یمبتال م
 ن سرطان هستند.یشتر در معرض خطر ابتال به ایشده ،ب

ن توده ها تورم یشتر موارد، ایضه مشخص شود، در بیت توده بیشود تا ماه یانجام م یضه ، ابتدا سونوگرافیص سرطان بیتشخ يبرا
شتر روش یب ید بررسیست، بایع نیضه مایدروسل هستند،اما بعد از آنکه مشخص شد توده لمس شده در بیمانند ه یمیخوش خ يها
م انجا یوپس سوزنیبدنب يه توده هایضه مانند بقید از توده بیچ وجه نبایش تومور مارکرها انجام شود.به هیاسکن و آزما یت یس يها

و باز کردن  ی،با انجام جراح یاصل یصیدر خون پخش شوند.اقدام تشخ یسرطان يانجام آن ،سلول ها یشود چون امکان دارد ط
مشخص شود  يآن در پاتولوژ یسرطان يد نوع سلول هایشود. بعد ازخارج کردن توده ، حتما با یضه و خارج کردن تومور انجام میب

ضه به یه شوند چون لنف بید تخلیدرون شکم هم با ي، غدد لنفاوین انجام جراحیز شوند. حیوتج یدرمان یمیمناسب ش يتا داروها
ه یکه سرطان در مراحل اول یشکم و کنار ائورت ارتباط دارد. در صورت يشودو به غدد لنفاو یه نمیکشاله ران تخل يغدد لنفاو

 یو تراپید رادیاما با»نومایسم«نوع  يان الزم است.در سرطانهاتنها درم یآلودهنباشد، جراح يا يچ غده لنفاویص داده شود و هیتشخ
سال اول بعد از  2مار د ریشود.بیه میتوص یینومایر سمیغ يسرطان ها يمعموال برا یدرمان یمیش يبه درمان اضافه شود. داروها

خون انجام  يش تومور مارکرهایجام آزمابا ان ین بررسیشود. ا یله پزشک بررسیماه  و پس از آن ساالنه به وس 3د هریانجام درمان با
له خود فرد را یضه به وسینه منظم بیاز پزشکان معا یضه وجود ندارد ،بعضیاز ابتال به سرطان ب يریشگیپ يبرا یشود . روش خاصیم

 يهاکه ورزش  یضه ها هم حتما به پزشک مراجعه کرد .کسانیدر ب ید در صورت احساس هر گونه تفاوتیکنند و با یه میتوص
ضه شود و یب یتواند آتروف ین عضو میمکرر به ا يکنند چون ضربه ها يریضه جلو گید از ضربه به بیدهند ،با یخطرناك انجام م

ضه یاز ب ید مرتب سونوگرافیشوند، با یکه جزو گروه پر خطر ابتال به سرطان محسوب م ينه ابتال به سرطان را فراهم کند. افرادیزم
    شان انجام شود. 
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