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 بی خطر تا سرطان CINناهنجاري هاي دهانه رحم: از 
  

شورت فرمائید.  ج خود م ک معال ع رسانی دارد و توصیه می شود حتما با پزش  توجه: این مطالب جنبه اطال

دهانه رحم شامل قست پایین رحم است و اغلب گردن رحم نامیده می شود. رحم یک عضو گالبی شکل و عضالنی 
می شود، اما این » عادت ماهیانه«است. پوشش سطح درونی رحم هر ماه ریزش کرده و منجربه خونریزي موسوم به 

عادت ماهیانه به طور موقتی طی دوره بارداري متوقف می شــود. عادات ماهانه به طور طبیعی تا زمانی که یک زن به 
ود دارد که طی یک معاینه دهانه رحم را احساس کند دوران یائسگی برسد ادامه می یابد. براي پزشک این امکان وج

سطح دهانه رحم از  ستوانه اي نام  2یا ببیند.  شی و ا سنگفر سلول هاي  ست که  شکیل یافته ا سلول متفاوت ت نوع 
نامیده می شــود. در این منطقه اســت که » منطقه تغییر شــکل«دارند. محلی که این انواع ســلول به هم می رســند 

شوند در واقع تغییرات غیر طب سی می  سلول هایی که در آزمایش نمونه گردن رحم برر سلولی روي می دهد.  یعی 
 همین سلول ها هستند.

 اسمیر غیر طبیعی چیست؟
سمیر یا آزمایش  شف تغییرات زودرس در  papا شود) یک آزمایش متداول براي ک (که گاهی به این نام خوانده می 

 cervical intraepithelialاســت که داللت بر  cinی این تغییرات ســلول هاي دهانه ي رحم اســت. نام پزشــک
Neoplasia  نئوپالزي داخل ســلول هاي پوشــشــی گردن رحم دارد. گاهی به آن واژه (تغییراتی ســلولی دهانه) نیز

اطالق می شــود. همه این ها به این معنی هســتند که این ســلول ها در زیر میکروســکوپ به صــورت غیر طبیعی یا 
 ل غیر منظم دیده می شوند.اشکا

ــرطان دهانه رحم  ــتند ولی اگر مورد درمان قرار نگیرند می توانند به س ــرطان زا نیس ــلول هاي غیر طبیعی س این س
ــوند. اگر این تغییرات زودرس در  ــناخته می ش ــرطانی نیز ش ــوند. به این دلیل، به عنوان تغییرات پیش س تبدیل ش

مثبت تلقی می گردد. یک اسمیر دهانه رحم همچنین می تواند سبب کشف  آزمایش اسمیر یافت شود غیر طبیعی یا
 سرطان دهانه رحم شود اما بیشتر زنان با یک اسمیر غیر طبیعی تغییرات سلولی زودرس دارند، نه سرطان.

 CINدرجه بندي 
صمیم گیري در دسته تقسیم می گردند این دسته بندي ت 3هنگامی که سلول ها در زیر میکروسکوپ دیده شوند به 

 مورد بهترین درمان را براي پزشک آسان می کند.
1CIN .یا تغییرات سلولی خفیف: در این مورد تنها یک سوم از ضخامت الیه پوشاننده دهانه رحم درگیر است 
2CIN .یا تغییرات سلولی متوسط: در این مورد دو سوم ازضخامت الیه پوشاننده دهانه رحم مبتال است 
3CIN رات سلولی شدید: تمامی ضخامت الیه پوشاننده دهانه رحم مبتال است.یا تغیی 

ست  CINدرجه  3در تمامی  شده ا سیله تغییرات غیر طبیعی درگیر  سمت کوچکی از دهانه رحم به و اغلب تنها ق
CIN  اما رسد می نظر به سرطان شبیه  نیز خوانده می شود. اگرچه» سرطان درجا«به عنوان  3درجه CIN 3درجه 

سلول هاي زیرین  شود. تنها زمانی که به  ست که هر چه زودتر درمان  ست. با این وجود مهم ا سرطان دهانه رحم نی
 الیه سطحی دهانه رحم نفوذ پدا کند، سرطان دهانه رحم پیشرفت کرده است.

 می شود؟ CINچه چیزي سبب 
صلی  باشد و در زنانی که رابطه جنسی را  هنوز معلوم نیست. به نظر می رسد به فعالیت جنسی مربوط CINدلیل ا

در ســنین جوانتري آغاز کرده اند، شــایعترین اســت. نیز چنین تصــور می شــود که ارتباط با یکســري ویروس ها، به 
خصـــوص یک نوع بنام ویروس پاپیلوهاي انســـانی (ویروس زگیل) موجود باشـــد. از آن جا که این ویروس از طریق 



زان خطر ابتال به این ویرویس با تعدد شرکاي جنسی یک زن یا شریک وي افزایش فعالیت جنسی انتقال می یابد می
 می یابد.

سی خود را به عنوان  CINارتباط بین  شرکاي جن سیاري از زنان خود یا  شده که ب سی منجر به این  و رابطه ي جن
اسـت و تنها  CINاسـت که مرتبط با مسـبب سـرزنش کنند. با این وجود، رابطه جنسـی تنها یکی از علل متعددي 

خواهند شد. شواهدي وجود دارد که کاندوم به عنوان یک حفاظت  CINدرصد کمی از زنان با عوامل خطر، مبتال به 
عمل می کند. هنوز مشخص نیست زنانی که قرص هاي ضد باري براي  CINبر علیه گسترش ویروس هاي مرتبط با 
ستفاده کرده اند ممکن سال ا ست اندکی افزایش در میزان ابتال به  چندین  شند یا خیر. با این حال  CINا شته با دا

مشخص شده است که احتمال خطر آن قدر جزیی است که دلیلی براي توقف مصرف قرص توسط زنان وجودندارند. 
سیگاري ها احتمال ابتال به  شتر از غیر  شند بی سیگار می ک شان داد CINزنانی که  ست که را دارند. تحقیقات ن ه ا

سلول  ست بر  شوند، ممکن ا شاق و به گردش خون جذب می  ستنت سیگار هنگامی که ا ضی مواد موجود در دود  بع
ضعیف  سلول ها ت صی در دهانه رحم مقابل ویروس پاپیلوما محافظت می کنند، لذا پس از آن که این  هاي ایمنی خا

 شوند، دهانه رحم مستعد آلودگی به این ویروس ها می شود.
 چیست؟ CINئم عال

اصال هیچ عالمتی ندارند. گاهی ممکن است به صورت خونریزي نامنظم به خصوص بعد از رابطه  CINبیشتر زنان با 
سیاري از  سه هستند بروز کند. اگر چه خونریزي نامنظم در ب صورت خونریزي جدید در زنانی که یائ جنسی و نیز به 

ره مهم اســت. از آن جا که بیشــتر زنان هیچ گونه عالمتی ندارند، معمول اســت، اما به هر هموا CINشــرایط غیر از 
انجام آزمایشــات اســمیر منظم براي کشــف هرگونه تغییرات زودرس مهم اســت. این موضــوع تحت عنوان غربالگري 

 دهانه رحم بیان می شود.
 غربالگري دهانه رحم:

سنین  ضر، زنانی که بی  شی حا ساس خط م ستند باید هر  سال قرار دارند 65تا  20برا سی فعال ه  5و از لحاظ جن
سال یک اسمیر دهانه رحم داشته باشند. با این حال بیشتر پزشکان توصیه می کنند که تمام زنان با فعالیت جنسی 

قرار گرفته اند باید گاه به گاه آزمایش  CINســال یک اســمیر داشــته باشــند. زنانی که قبال تحت درمان براي  3هر 
 اسمیر بدهند.

سط چرخه عادت ماهانه خود هن شید در و سعی کنید مطمئن با سمیر می گذارید  شک قرار آزمایش ا گامی که با پز
 هستید.

 آزمایش اسمیر:
دقیقه به طول می انجامد. ممکن اســت اندکی ناراحت  5آزمایش اســمیر یک آزمایش بســیار ســاده اســت و کمتر از 

حتی دراز کشیدید پزشک به مالیمت وسیله اي به نام اسپکولوم کننده باشد ولی دردناك نیست. پس از این که به را
سلول هاي دهانه رحم  سیاچوالي چوبی جهت گرفتن نمونه از  ستفاده می کند. و از یک ا شتن مهبل ا براي باز نگه دا
استفاده می شود. ممکن است مدتی طول بکشد تا نتیجه ي اسمیر آماده شود. اگر نتایج نشان دهند که سلول هاي 
غیر طبیعی وجود دارند، پزشــک با شــما تماس می گیرد و یا قرار یک آزمایش اســمیر مجدد گذاشــته می شــود و با 
جهت بررسی بیشتر شما را به متخصص زنان ارجاع می دهد. اگر از پزشک خود در این مورد خبري دریافت نکردید 

سؤال کنید سمیر با مرکز مورد نظر تماس بگیرید و در مورد نتیجه آزمایش  شتر زنان ا شید که بی شته با ، به خاطر دا
 غیر طبیعی سرطان دهانه رحم ندارند.

 دهانه رحم: (Cerosion)یا ضایعه  (ectopy)بیرون زدگی 
در خالل معاینه داخلی، ممکن اســت عباراتی از قبیل بیرون زدگی یا ضــایعه دهانه رحم را بشــنوید. این جایی که 

ستوانه اي جایگزین شده و دهانه رحم ممکن است ملتهب به سلول هاي پوششی دهانه ي رحم تو سط سلول هاي ا
نظر برســد. این حالت بســیار معمول اســت. به خصــوص در هنگام بلوغ و بارداري مصــرف می کنید. این حالت، یک 



ی سبب یا سرطان دهانه رحم ندارند، اما ممکن است گاه CINضایعه ي دهانه رحم کامال بی خطر بوده و اربتاطی با 
شود.اگر  سادگی درمان  صورت می تواند به  سی که در این  صوص پس از رابطه ي جن شود، به خ شح  خونریزي یا تر
ــع حمل  ــایعه اي (زخمی) در خالل بارداري رخ دهد، معموال خود به خود بهبود می یابد و یا می توان پس از وض ض

 نسبت به درمان آن اقدام کرد.
 آزمایشات بیشتر:

سیاري  سمیرهاي غیر طبیعی که ب شان می دهند خود به خود به حالت طبیعی باز می گردند. بنابراین  CINاز ا را ن
پزشک ممکن است تنها اقدام به آزمایش اسمیر مجدد در چند ماه بعد کند. اگر جواب اسمیر سلول هاي غیر طبیعی 

شک شود. پز شته  شتري قرار گذا ست هاي بی ست براي ت شان دهد، ممکن ا ست هاي  را ن صله ت ست بالفا ممکن ا
 بیشتري را پیشنهاد نماید. این تست ها می توانند شامل هر یک از موارد زیر باشند:

 کولیوسکویی
معاینه ي دقیق تري را از محل هاي غیر طبیعی است که توسط کولیوسکویی (شبیه یک میکروسکوپ کوچک) انجام 

ــکوپ مثل یک ذره بین عمل می کند و ــود. کولپوس ــک می تواند تمام دهانه رحم را با جزییات  می ش بنابراین پزش
ستان ها  ضی بیمار شود) بع ستان انجام می  سرپایی بیمار سکوپی) معموال در درمانگاه بیماران  شتري ببیند (کولپ بی

 وسایل کولپسکویی ندارند و باید به بیمارستان تخصصی تري مراجعه کرد.
ـــما براي چگونه ـــتار به ش قرار گرفتن روي تخت کمک می کند. پس از آن که به راحتی دراز  قبل از آزمایش پرس

سپس  ستفاده می کند.  سمیر) ا شتن مهبل (مشابه روش آزمایش ا سپکولوم جهت باز نگه دا کشیدند پزشک از یک ا
شده و پزشک از  ضح تر نمایان  شود تا مناطق غیر طبیعی وا دهانه ي رحم توسط محلولی آغشته و رنگ آمیزي می 

ــطح دهانه رحم نگاه می کند. یک نمونه کوچک بافتی براي آزمایش زیر درون ک ــی دقیق س ــکوپ جهت بررس ولپوس
سمیر و معموال در حدود  شتر از آزمایش ا سکوپی کمی بی شود. کولپو سکوپ از دهانه رحم گرفته می   10، 15میکرو

منطقه غیر طبیعی هنوز به دقیقه طول می کشــد. این عمل دردناك نیســت اما ممکن اســت ناخوشــایند باشــد. اگر 
ست قراري براي نمونه برداري مخروطی  شد ممکن ا شته  (cone Biopsg)وضوح قابل دیدن با کولپوسکوپی با گذا

 شود.
 نمونه برداري مخروطی:

ــدن کوتاه مدت در  ــتري ش ــود و احتیاج به بس ــت انجام می ش ــی عمومی اس این عمل هنگامی که فرد تحت بیهوش
ستان دارد. هنگا شکل کوچک از بافت غیر بیمار شک یک بخش مخروطی  ست پز شی عمومی ا می که فرد زیر بیهو

طبیعی دهانه ي رحم را براي بررســی زیر میکروســکوپ برمی دارد . پس از این عمل ممکن اســت یک گاز اســتریل 
ستریل معم شود. (مانند تامپون) تا از خونریزي جلوگیري کند. این گاز ا  24وال پس از کوچک داخل مهبل قرار داده 

 ساعت برداشته می شود. خونریزي کم و ترشح براي چند روز پس از جراحی طبیعی است.
ـــود تا دهانه رحم به طور کامل  4پس از این آزمایش باید حداقل  ـــی اجتناب ش هفته از فعالیت بدنی و رابطه جنس

شود ضعیف دهانه رحم  صورت می تواند میزان  بهبود یابد گاهی نمونه برداري مخروطی می تواند باعث ت که در این 
ــقط را در خالل حاملگی افزایش دهد. از این عارضــه می توان با بخیه درون دهانه رحم، جهت تقویت آن در زمان  س
حاملگی جلوگیري کرد. پزشک در این مورد با جزییات بیشتري سخن خواهد گفت. نمونه بردراي مخروطی بر روابط 

 ي ندارد.جنسی با توانایی بارداري اثر
 مناسب است؟ CINچه درمان هایی براي

)CIN  تغییر شـــکل خفیف) گاهی می تواند به علت یک عفونت مهبلی بوجود آید. پس از این که این عفونت درمان
ــلول هاي غیر طبیعی بدون هیچ درمانی به حالت  ــی مواقع س ــلول ها به حالت طبیعی باز می گردند. بعض ــود، س ش

ر پزشک تصمیم بگیرد که این تغییرات کوچک را مورد درمان قرار ندهد، اسمیرهایی باید به طبیعی باز می گردند. اگ
شکان ترجیح می  ضی پز شتر رخ نمی دهد. بع سلولی بی صل گردد که تغییرات  شود تا اطمینان حا طور منظم گرفته 



ــلی که براي  ــد درمان کنند. درمان هاي اص ــوند  CINدهند هر گونه تغییرات را اگر چه خفیف باش ــتفاده می ش اس
حرارت درمانی (دیاترمی)  (cold coagulation)عبارتند از: لیزر درمانی، سرما درمانی (کرایوتراپی) انعقاد سرمایی 

و نمونه برداري مخروطی تمامی این درمان ها بســیار موفق هســتند بیشــتر زنان فقط احتیاج به یک جلســه درمانی 
 دارند.

گی دارد. این عوامل عبارتند از امکانات موجود در بیمارستان و روش درمانی که پزشک درمان بیمار به چند عامل بست
احساس می کند براي بیمار مناسبترین است. لیزر درمانی، سرمادرمانی و انعقاد سرمایی معموال در کلینیک سرپایی 

از درمان پیدا می کنند و از بیمارستان انجام می شوند. بعضی از زنان کمی احساس ناخوشایند براي چند ساعت پس 
 این رو بهتر است در روزي انجام شود که بیمار سرکار نمی رود.

حرارت درمانی و نمونه برداري مخروطی زیر بیهوشی عمومی انجام می شوند و این به معناي آن است که بیمار مدت 
شود. پزشک احتماال به بیمار توصیه خواهد کر ستري می  هفته رابطه  4،3د که حداقل براي کوتاهی در بیمارستان ب

ستفاده نکند تا دهانه رحم کامال بهبود یابد. پس از هرگونه درمانی براي  شد و تامپون ا شته با سی ندا بیمار  CINجن
شود.  ساالنه انجام می گیرد تا موفقیت درمان کنترل  سپس  سمیرهاي دهانه رحم به طور منظم احتیاج دارد که  به ا

ــدن پس از بهبود دهانه رحم ندارد مگر آن که رحم هیچ گ CINدرمان هاي  ــی یا باردار ش ونه اثري بر توانایی جنس
 خارج شود.

 درمان ها چگونه انجام می شوند؟
شروع درمان،  شود، احتیاج دارند. قبل از  ضیح داده می  شتر زنان تنها به یکی از روش هاي درمانی که در ذیل تو بی

روي تخت به بیمار کمک می کند. سپس پزشک جهت باز نگه داشتن مهبل از پرستار در گرفتن حالت بدنی مناسب 
 اسپکولوم استفاده می کنند مشابه روشی که در آزمایش اسمیر انجام می شود.

بیمار باید سعی کند تا حد امکان خونسرد باشد و پرسیدن سؤاالتی در مورد درمان از پزشک یا پرستار ترسی نداشته 
شد. خوددرمان معمو ست ولی دردي  10-5ال در حدود با سی ناراحت کننده ا دقیقه به طول می انجامد و اگر چه ک

 ندارد.
 لیزر درمانی

پس از آنکه بیمار به راحتی روي تخت دراز کشــید پزشــک جهت بی حس کردن دهانه ســرویکس از مقدار ماده بی 
مناطق غیر طبیعی دهانه رحم تابیده شده حس کننده موضعی بر روي آن استفاده می کند. سپس اشعه لیزر بر روي 

و سلول هاي این منطقه نابود می شوند. در طول درمان ممکن است بوي خفیف سوختگی از لیزر به مشام برسد که 
شدید تر  شت، اگر حد خونریزي  شح خواهند دا شتر زنان پس از لیزر درمانی خونریزي خفیف و تر ست. بی طبیعی ا

 ود یا کلینیک سرپایی که درما در آنجا انجام شده تماس بگیرد.شود، بیمار باید با پزشک خ
 سرما درمانی

سطح دهانه رحم قرار می دهد  شک به آرامی یک پروب کوچک را روي  شید پز پس از آن که بیمار روي تخت دراز ک
د. اما این تا ســلول هاي غیر طبیعی را منجمد کند. در طول درمان بیمار احســاس درد خفیف و دوره اي پیدا می کن

 حالت پس از اتمام درمان پایان می یابد.
 هفته پس از سرما درمانی طبیعی است. 3الی  2داشتن ترشح آبکی براي مدت حدود 

 انعقاد سرمایی
علیرغم نام این درمان، در این روش ســلول ها توســط گرم کردن برداشــته می شــوند و نه توســط انجماد. این روش 

رم بر روي سطح دهانه رحم انجماد می شود و بیمار قادر به احساس آن نیست (اگر چه توسط قرار دادن یک پروب گ
سرمایی وجود ندارد. اگر  شد). معموال عوارض جانبی پس از انعقاد  شته با ست درد خفیف در طول درمان دا ممکن ا

 چه بعضی زنان ممکن است براي چند روز دچار خونریزي خفیف شوند.
 حرارت درمانی



ــک با عبور دادن یک جریان الکتریکی جزیی از خالل مناطق هنگامی کم ــت پزش ــی عمومی اس ه بیمار تحت بیهوش
سلول سیار درمانی حرارت. نماید می طبیعی غیر هاي  درگیر اقدام به نابودي  ست سریع ب  کمتر در احتماال بیمار و ا

ضی. شد خواهد بازگردانده بخش به ساعت یک از شح یک زنان بع شبیه به یک عادت ماهانه خون یا خفیف تر ریزي 
 خفیف به مدت چند روز پس از درمان دارند.

 نمونه برداري مخروطی:
در هنگامی که منطقه ي غیر طبیعی توسط کولپرسکوپ  CINنمونه برداري مخروطی به عنوان یک روش تشخیص 

شد. این روش همچنین می تواند به عنوان یک ضیح داده  ست تو شاهده نی سادگی قابل م  CIN براي درمانی  راه به 
به کار رود. یک تکه مخروطی شکل و کوچک از دهانه رحم که حاوي سلول هاي غیر طبیعی است، هنگامی که بیمار 

 در بیهوشی عمومی قرار دارد برداشته می شود.
 خارح کردن رحم

ست، از یک عمل جر ست یا تعداد فرزندان آنها کافی ا شته ا شدن گذ سن باردار  احی براي خارج کردن در زنانی که 
اســتفاده می شــود. براي زنانی که هنوز یائســه نشــده اند،  CINرحم (هیســترکتومی) در بعضــی موارد براي درمان 

 تخمدان ها هنوز با رحم خارج نیم شوند، بنابراین این روش درمانی سبب یائسگی زودرس نمی شود. 
 احساسات بیمار

ک اسمیر غیر طبیعی دارد، اولین واکنش وي اغلب توام با ترس است. هنگامی که به یک زن گفته می شود که وي ی
بسیاري از زنان بالفاصله فکر می کنند که سرطان دارند. اگر چه آزمایش اسید براي کنترل سرطان دهانه رحم نیز به 

ان. اخیرا در کار می رود قسمت اعظم زنانی که یک اسمیر غیر طبیعی دارند، تغییرات زودرس سلولی دارند و نه سرط
 و ارتباط آن با رابطه جنسی و بیماري هاي منتقله از راه جنسی مطالعات زیادي عرضه شده است. CINمورد

دارند احساس شرم یا  CINاین موضوع منجر به آن شده است که بسیاري از زنان در صورتی که به آنها گفته شود 
سد که هر چه تعداد  صحیح می ر شد احتمال به ویروس گناه بکنند. این به نظر  شتر با سی یک فرد بی شرکاي جن

شتر خواهد بود. با این وجود سیاري  بی سبت اندکی از  CIN با زنان از ب شته اند و تنها ن سی دا شریک جن تنها یک 
شده را دارند به  شناخته  شان می دهد درمان  CINزنانی که هر یک از عوامل خطر  شد. تحقیقات ن مبتال خواهند 

ر موفقیت آمیز بوده و معموال احتیاجی به تکرار ندارند. بسیار نامتحمل است زنانی که درمان موضعی بسیا CINهاي 
 براي یک اسمیر غیر طبیعی داشته اند، دچار عود این عارضه شوند.
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