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 سرطان دهانه رحم

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

 آنچه الزم است درباره سرطان دهانه رحم بدانید 

انجمن امداد به بیماران "یابند که سرطان دهانه رحم دارند. زن در ایاالت متحده درمی 15000هر سال حدود  

شوند هایی که منجر به این بیماري می، اطالعات مهمی درباره سرطان دهانه رحم و بعضی وضعیت"سرطانی ایران

توانید درباره پیشگیري، عالیم، تشخیص و درمان اطالع بدست آورید. این جزوه اطالعاتی دهد. شما میبه شما می

 اره آن بحث کنید. شناسید درببه شما می دهد که در صورت مبتال شدن خودتان یا کسانی که می

دهیم پاسخگوي تمام سؤاالت شما نخواهد بود، در عین حال جایگزین تماس گرفتن اطالعاتی که ما به شما می

شما با پزشکان، پرستاران و سایر اعضاي تیم مراقبت بهداشتی نخواهد شد. ما امیدواریم اطالعات ما به کمک 

 هاي آنها بیاید. گفته

رویکس بخش باریک تحتانی رحم است. رحم ارگانی توخالی گالبی شکل است که س سرویکس (دهانه رحم ):

شود. دهانه رحم کانالی است که به واژن در قسمت تحتانی شکم زنان بین مثانه و رکتوم (راست روده) واقع می

 یابد. طریق به خارج از بدن راه می –باز می شود و از آن 

هاي پوششی دهانه رحم گاهی اوقات سلول  (دهانه رحم): هاي پیش سرطانی و سرطان سرویکسوضعیت

هاي دهانه رحم، اولین شوند اما سرطانی نیستند. دانشمندان معتقدند که بعضی تغییرات در سلولغیرطبیعی می

قدم در یک سري از تغییرات تدریجی هستند که بعداً به سرطان تبدیل خواهند شد. بعضی تغییرات غیرطبیعی 

 هستند که ممکن است با گذشت زمان سرطانی شوند. پیش سرطانی 

هاي سطحی دهانی رحم ها، پزشکان از اصطالحات مختلفی براي این تغییرات غیرطبیعی در سلولبا گذشت سال

 ) است. SILاند. یک اصطالح که اکنون استفاده می شود ضایعات اینترااپی تلیالی سنگفرشی (استفاده کرده



 نی اینکه ضایعات فقط در الیه سطحی دهانه رحم هستند. ) (اینترااپی تلیال) یع

 بندي کرد:توان به دو دسته تقسیمتغییرات این سلول ها را می

-SIL هاي پوشش سطحی دهانه شود که در اندازه، شکل و تعداد سلولاي گفته میدرجه پایین به تغییرات اولیه

شوند. اما بقیه ممکن است با مرور زمان بزرگتر برطرف می دهد. بعضی ضایعات درجه پایین در افرادرحم رخ می

تر شوند و یک ضایعه درجه باال را به وجود آورند. ضایعات پیش سرطانی درجه پایین را همچنین به یا غیرطبیعی

اي خوانند. چنین تغیرات اولیه) میCIN - I( 1نام دیسپالزي خفیف یا نئوپالزي اینترااپی تلیالی سرویکال درجه 

هاي سنی دیگر هم شوند اما امکان دارد که در گروهسالگی ظاهر می 35تا  25در دهانه رحم اغلب در سنین 

 ظاهر شوند. 

- SIL تر هاي پیش سرطانی وجود دارد که بسیار متفاوتدرجه باال به این معنی است که تعداد زیادي از سلول

هاي پایین این تغییرات پیش سرطانی هم فقط سلول درجه SILرسند. مثل هاي طبیعی به نظر میاز سلول

هاي ها سرطانی نخواهد شد و به الیهها ماهها و حتی سالکنند. این سلولپوشش سطحی دهانه رحم را درگیر می

زیرین دهانه رحم حمله نخواهند کرد. ضایعات درجه باال را همچنین ممکن است دیسپالزي متوسط یا شدید، 

CIN -2   وCIN 3  ،ساله بیشترین فراوانی را  30-40، و یا کارسینوم درجا بنامند. آنها اغلب در زنان بین سنین

 دارند. هر چند ممکن است در سنین دیگر هم دیده شوند. 

ها و اعضاي دیگر گسترش یابند بیماري را سرطان دهانه هاي غیرطبیعی به عمق دهانه رحم یا به بافتاگر سلول

 دهد. سال رخ می 40نامند. که اغلب در زنان باالي دهانه رحم می رحم یا سرطان مهاجم

 تشخیص اولیه 

هاي پتیش ها معاینات لگن و آزمایش پاپ اسمیر را به طور منظم انجام دهند بیشتر وضعیتاگر همه خانم

ضایعات  توان ازتوان قبل از اینکه سرطانی شوند شناخت و درمان کرد. بدین طریق اغلب میسرطانی را می

 توان در یک مرحله اولیه قابل درمان، تشخیص داد. سرطانی مهاجم پیشگیري کرد. هر سرطان مهاجم را می



کنند. پزشک هاي رحم، مثانه و رکتوم را معاینه میها، لولهدر یک معاینه لگن، پزشکان ، رحم، واژن و تخمدان

دهد. آزمایش پاپ اسمیر یک آزمایش بدون درد یص میها تشخهر گونه ناهنجاري را در اندازه و شکل این ارگان

کند. هر زن باید این تست هاي غیرطبیعی را در دهانه رحم و اطراف آن مشخص میگیري است که سلولنمونه

را زمانی که عادت ماهانه نیست انجام دهد. بهترین زمان براي این آزمایش بین ده تا بیست روز پس از اولین 

 روزقاعدگی است. 

هاي اسپرم کش یا داروهاي واژینال (به جز آنهایی که پزشک براي آزمایش پاپ باید از دوش یا کف، کرم یا ژل

هاي غیرطبیعی را پاك یا مخفی کند. آزمایش پاپ اسمیر را کند) اجتناب کرد زیرا ممکن است سلولتجویز می

گیر چوبی به نام اسپاچوال  و یا یک ونهتوان در مطب پزشک یا یک کلینیک تشخیصی انجام داد. از یک نممی

ها را هاي دهانه رحم و قسمت  فوقانی واژن نمونه گرفته شود. سلولشود تا از سلولمسواك کوچک استفاده می

فرستد تا تغییرات غیرطبیعی کنند و به یک آزمایشگاه تشخیص طبی میاي منتقل میبه روي یک الم شیشه

 بررسی شود. 

 است.  Bethesdaج آزمایش پاپ متفاوت است. جدیدترین روش، سیستم بتسدا درجه روش تفسیر نتای

شوند. اکثر پزشکان معتقدند که سیستم بتسدا درجه باال توصیف می SILدرجه پایین و  SILتغییرات به صورت 

اند هي شدبندطبقه 5تا طبقه  1هاي قدیمی که در آن تغییرات از طبقه اطالعات مفیدتري را نسبت به سیستم

ها مهاجم سلول 5گیري شده سالم هستند و حال آنکه در طبقه هاي نمونهسلول 1کند. ( در طبقه بیان می

ها باید از پزشک خود بخواهند تا سیستمی که در مورد آزمایش آنها به کار رفته برایشان بازگو خواهند بود). خانم

 کند. 

سال است باید معاینات منظمی شامل آزمایش پاپ و معاینه  18الي شان بازنانی که فعالیت جنسی دارند یا سن

تري انجام دهند و به لگن انجام دهند. بخصوص آنهایی که در معرض خطر بیشتري هستند باید مراقبت دقیق

شان برداشته شده است باید از هاي پزشک مربوطه در مورد پیگیري معاینات توجه کنند. زنانی که رحمتوصیه

 ود بخواهند تا آزمایش پاپ و معاینه لگن برایشان انجام دهد. پزشک خ



اي ندارند و شناخته : تغییرات پیش سرطانی معموالً دردناك نیستند در واقع آنها معموالً هیچ نشانه عالئم

 نخواهند شد مگر اینکه زنی  معاینه لگن و آزمایش پاپ انجام دهد. 

هاي اطراف حمله کنند ظاهر رطبیعی دهانه رحم سرطانی شوند و به بافتهاي غیعالیم معموالً تا زمانی که سلول

 ترین شکایت و نشانه، خونریزي غیرطبیعی است. نخواهند شد. اما در  این زمان شایع

هاي منظم قاعدگی شروع و تمام شود یا ممکن است بعد از مقاربت، معاینه به طور طبیعی خونریزي باید بین دوره

تر شود و شدت آن از همیشه ینال اتفاق افتد. در این موارد خونریزي قاعدگی ممکن است طوالنیلگن و دوش واژ

بیشتر باشد. خونریزي پس از یائسگی هم ممکن است یکی از عالئم سرطان دهانه رحم باشد. افزایش ترشحات 

ان و یا مشکالت دیگر ها ممکن است به علت سرطواژن یکی دیگر از عالیم سرطان دهانه رحم است. این نشانه

تواند به شما اطمینان دهد. اگر هر یک از این مشکالت را دارید حتماً به یک سالمتی باشد. فقط یک پزشک می

 پزشک مراجعه کنید. 

کند که تغییرات غیرطبیعی دهانه رحم را تشخیص تشخیص: معاینه لگن و آزمایش پاپ به پزشکی کمک می

 را نشان دهد.  ها عفونتدهد. اگر این آزمایش

پزشک عفونت را درمان خواهد کرد و البته با تأخیر آزمایش پاپ اسمیر تکرار خواهد شد اگر معاینه لگن یا 

هاي دیگري درخواست کند که آزمایش هاي پاپ بیانگر چیزي بیش از عفونت باشد، پزشک ممکن است آزمایش

 به روشن شدن موضوع کمک کند. 

گیرد. پزشک : روشی است که در بررسی نواحی غیرطبیعی دهانه رحم بسیار مورداستفاده قرار میکولپوسکوپی 

برد و پس از آن به کمک ابزاري شبیه میکروسکوپ ( که محلول سرکه مانندي را براي دهانه رحم به کار می

کند. رحم را نگاه می کند. سپس دکتر ممکن است دهانهکولپوسکوپ نام دارد) به دقت دهانه رحم را نگاه می

هاي شود)سلولسپس دکتر ممکن است دهانه رحم را با محلول بتادین بشوید ( به این کار آزمایش شیلر گفته می

توان در مطب پزشک انجام شوند. این کارها را میهاي غیرطبیعی سفید یا زرد میشوند و سلولاي میسالم قهوه

 داد. 



نه رحم را براي مطالعه پاتولوژي ( آسیب شناسی) بردارد. به این کار بیوپسی ممکن است پزشک کمی از بافت دها

کند تا قطعات اي استفاده میبرداري دکتر از وسیلهشود. در یک نوع نمونهبرداري از بافت زنده ) گفته می( نمونه

کمک حلقه الکتروسرژیکال برداري به نام برش به کوچکی از بافت دهانه رحم با فشار جدا شود. روش دیگر  نمونه

)LEEPکند تا یک قطعه نازك و گرد از بافت بریده ) است. در این روش دکتر از یک حلقه سیمی استفاده می

 گیرد. هاي موضعی انجام میکنندهحسهاي بیویسی در مطب دکتر و با استفاده از بیشود. این روش

شود) را بررسی کند. اي که با کولپوسکوپی دیده نمییههمچنین دکتر ممکن است بخواهد درون دهانه رحم ( ناح

اي کوچک شبیه شود دکتر از یک کورت ( وسیله) خوانده میECCدر روشی که به نام کورتاژ درون دهانه رحم (

 کند. قاشق ) براي برداشتن بافت از درون دهانه رحم استفاده می

زي یا سایر ترشحات شود. اما معموالً به سرعت خوب ها براي برداشتن بافت ممکن است باعث خونریاین روش

ها کمی درد شبیه دردهاي قاعدگی احساس کنند، که به کمک دارو برطرف شود. همچنین ممکن است خانممی

 شود. می

کند کامالً اطمینان بخش نیست. در هاي سطح دهانه رحم را بررسی میها از آنجایی که فقط سلولاین آزمایش

برداري مخروطی نام دارد. این روش که نمونهپزشک یک نمونه مخروطی شکل بزرگتر از بافت بر میاین موارد 

اند هاي زیر دهانه رحم حمله کردههاي غیرطبیعی را که به بافتکند تا سلولشناس کمک میدارد، به آسیب

سرطانی به کار برد، البته توان به عنوان درمان یک ضایعه پیش مشاهده کند. بیوپسی مخروطی را همچنین می

توان آن را حسی موضعی یا بیهوشی نیاز دارد و میاگر کل قسمت غیرطبیعی قابل برداشت باشد. این کار به بی

 در مطب پزشک یا بیمارستان انجام داد. 

در موارد معدودي امکان دارد که یک تست پاپ که توسط ضایعات سرویکس یا پوشش رحم ایجاد شده است 

عی بوده و عالئم بالینی بیمار واضح نباشد. در این وضعیت پزشک ممکن است اقدام به دیالتاسیون ( غیرطبی

کشد و توسط یک کورت، بافت پوشاننده رحم و کانال دهانه رحم اتساع) و کورتاژ کند. پزشک دهانه رحم را می

توان شی نیاز دارد این عمل را میحسی موضعی یا بیهوتراشد. مثل نمونه برداري مخروطی این کار به بیرا می

 در مطب پزشک یا بیمارستان انجام داد. 



: معالجه یک ضایعه پیش سرطانی دهانه رحم به عوامل متعددي بستگی  هاي پیش سرطانیمعالجه وضعیت

دار هدارد. این عوامل عبارتند ز اینکه، ضایعه درجه باالست یا درجه پایین، آیا خانم تصمیم دارد  در آینده بچ

شود و سلیقه بیمار و پزشک، خانمی که ضایعه درجه پایین دارد به خصوص وقتی که کل ناحیه غیرطبیعی را 

برداري برداشت نیاز به درمان دیگري ندارد، اما باید معاینه لگن و آزمایش پاپ اسمیر را مرتب توان با نمونهمی

هاي جراحی سرد (فریز کردن)، اشد، پزشک از روشانجام دهد. وقتی برداشتن یک ضایعه پیش سرطانی ضروري ب

هاي سالم اطراف و یا جراحی لیزري استفاده کند بدون اینکه به بافت») دیاترمی « کوتوکردن (سوزاندن و یا 

( برش توسط حلقه الکتروسرژیکال) یا  LEEPتواند بافت غیرطبیعی را با اي وارد شود. پزشک همچنین میصدمه

روطی بردارد. درمان ضایعات پیش سرطانی ممکن است باعث درد، خونریزي یا ترشحات آبکی برداري مخنمونه

 شود. 

هاي غیرطبیعی در درون در بعضی موارد ممکن است خانمی مجبور شود کل رحم را بردارد به خصوص اگر سلول

 دار شود. بچه شود که دیگر نخواهددهانه رحم دیده شوند. این عمل جراحی بیشتر در خانمی انجام می

 معالجه سرطان دهانه رحم 

بندي:  انتخاب روش درمانی براي معالجه سرطان دهانه رحم به محل و اندازه موتور، مرحله پیشرفت مرحله

 بیماري، سن و وضعیت سالمت عمومی بیمار و سایر عوامل بستگی دارد. 

هاي هاي درگیر است. آزمایشخت محل، کوشش دقیقی براي فهم میزان گسترش تومور و شنا»بندي مرحله« 

دهد که در اتاق عمل و همراه شود. پزشک همچنین یک معاینه کلی لگن انجام میخون و ادرار معموالً انجام می

و  سیستوسکوپی شود. طی معاینه پزشک ممکن است معاینات دیگري نظیربا بیهوشی انجام می

اي نوردار و باریک داخل مثانه پی پزشک به کمک وسیلهانجام دهد. در سیستوسکو پروکتوسیگموئیدوسکوپی

 کند.  را مشاهده می

پروکتوسیگموئیدوسکوپی روشی است که در آن به کمک یک وسیله نوردار داخل رکتوم و بخش نزولی روده 

ها هاي لنفاوي و ریهشود. از آنجایی که سرطان دهانه رحم ممکن است به مثانه، رکتوم، عقدهبزرگ مشاهده می

هاي دیگري بکند تا این حد را بررسی و آزمایش  Xگسترش یابد پزشک ممکن است درخواست رادیوگرافی اشعه 



پیلوگرام داخل « ها و مثانه بگیرد به آنها کند. براي مثال بیمار ممکن است یک سري عکس رادیوگرافی از کلیه

ها را بررسی نماي باریم بخواهد رکتوم و رودهشود. پزشک همچنین ممکن است با استفاده از اگفته می» وریدي

هاي سرطانی ممکن است پزشک هاي لنفاوي از نظر بزرگ شدن بر اثر سلولکند. براي مشاهده وضعیت عقده

است که با یک کامپیوتر  Xاسکن درخواست کند، که در واقع یک سري عکس اشعه  CATاسکن یا  CTیک 

توان به مطالعه اعضاي داخل بدن هاي دیگري که با آن میهد. روشدتصویر دقیقی از نواحی داخل بدن می

 پرداخت عبارتند از :

 .  MRI اولتراسونوگرافی و

شناس) دیگري بخواهد تا قبل از شروع درمان بیمار ممکن است از پاتولوژیست (آسیب  یافتن نظریه دیگر :

را بررسی کند. بدست آوردن نظریه دوم ممکن  تشخیص را مرور کند و از متخصص دیگري بخواهد برنامه درمانی

آمیز را کاهش نخواهد داد. راههایی که است یک یا دو هفته وقت بگیرد. این تأخیر کوتاه شانس درمان موفقیت

 اش وجود دارد عبارتند از :براي پیدا کردن دکتر جدید و نظریه

 کند. تواند پزشکان دیگري را به بیمار معرفی پزشک متخصص بیمار می •

هاي تلفنتوانید با مرکز مشاوره انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران با شمارهاگر خواستید می •

 ماس بگیرید. ت 0111 -2294100 -2290004

 توان نام متخصصین را از مرکز پزشکی نظیر بیمارستان یا دانشگاه پزشکی گرفت. می •

شان و امکانات درمانی هر چه بیشتر ند که درباره بیماري: اغلب بیماران بسیار مایل آماده شدن براي درمان

شان نقش فعالی داشته باشند. پزشکان و سایر اعضاي تیم هاي پزشکیگیري براي مراقبتبدانند و در تصمیم

 ها کمک کنند تا آنچه الزم است بدانند بیاموزند. توانند به خانمپزشکی می

هاي طبیعی هستند. این احساسات ممکن است استرس واکنش فهمد که سرطان دارد شوك ووقتی کسی می

بیماران را وادارد تا درباره هر چیزي که به ذهنشان می رسد  سؤال کنند اغلب تهیه فهرستی از سؤاالت به آنها 

هاي هاي دکتر، یادداشت برداري نموده و یا صحبتکند. همچنین ممکن است براي به خاطر آوردن پاسخکمک می



شان در گفتگو با دکتر و بحث خواهند که یکی از اعضاي خانواده یا دوستانها نیز میا ضبط کنند. بعضیدکتر ر

 هاي دکتر گوش کند. در این مورد شرکت کرده و بادداشت بردارد و کامالً به صحبت

هاي د آنها موقعیتها را به خاطر بیاورنها و پاسخ الزم نیست بیماران احساس کنند در یک زمان باید تمام پرسش

 دیگري هم پیش روي دارند تا از دکتر توضیحات دیگري بخواهند و اطالعات بیشتري بدست آورند. 

 هاي درمان روش

اغلب اوقات درمان سرطان دهانه رحم شامل جراحی و پرتودرمانی است. گاهی اوقات شیمی درمانی یا درمان 

هاي شوند. این گروه شامل انکولوژیستک گروه متخصص درمان میرود. بیماران اغلب توسط یبیولوژیک به کار می

هاي ترکیبی هاي پرتودرمانی هستند. پزشکان ممکن است از یک روش درمانی یا از روشزنان و انکولوژیست

هاي درمانی جدید در یک مطالعه  تحقیقاتی بالینی شرکت استفاده کنند. بعضی بیماران به منظور ابداع روش

 اند. هاي درمان سرطان طراحی شدهچنین مطالعاتی براي بهتر کردن روش کنند.می

:  جراحی یک درمان موضعی براي برداشتن بافت غیرطبیعی درون یا اطراف دهانه رحم است. اگر جراحی 

هاي هایی نظیر روشهاي سرطانی را به روشسرطان فقط روي سطح دهانه رحم باشد پزشک ممکن است سلول

تر دهانه رحم حمله کرده هاي عمیقر معالجه ضایعات پیش سرطانی نابود کند. اگر بیماري به الیهکاربردي د

باشد اما به زیر دهانه رحم نرسیده باشد پزشک ممکن است با یک عمل جراحی تومور را بردارد اما رحم و 

اب کند که تمام رحم را بردارد به ها را باقی گذارد. در سایر موارد بیمار ممکن است مجبور شود و یا انتختخمدان

دارد که شامل دهانه رحم دار شود. در این هنگام پزشک کل رحم را بر میخصوص وقتی که تصمیم ندارد بچه

هاي فالوپ هم برداشته شوند. در مجموع پزشک ممکن است ها و لولههم هست. گاهی اوقات الزم است تخمدان

ها گسترش یافته است یا د تا مشخص شود که آیا سرطان به سایر ارگانهاي لنفاوي نزدیک رحم را بردارعقده

 خیر. 

هاي سرطانی را تخریب کرده رشد آنها را متوقف پرتو درمانی : پرتودرمانی نیاز به اشعه پر انرژي دارد تا سلول

منطقه تحت  هايتواند فقط بر سلولنماید. همانند جراحی پرتو درمانی هم درمان موضعی است و تشعشع  می



توان از یک دستگاه بزرگ ساطع کرد ( اشعه خارجی ) و یا کرد ( رادیوتراپی کاشتنی درمان اثر بگذارد. اشعه را می

Implant (.  

کند در هر روز درمان برند. خانمی که اشعه خارجی دریافت میبعضی بیماران از هر دو روش پرتودرمانی بهره می

کشد. در پایان این هفته طول می 6تا  5روز به مدت  5اي ود. معموالً درمان هفتهربه بیمارستان یا کلینیک می

 کند. مدت محل تومور اغلب اوقات اشعه بیش از حد نیاز دریافت می

در اشعه داخلی یا اشعه درمانی کاشتنی، یک کپسول حاوي ماده رادیواکتیو بطور مستقیم در دهانه رحم جاي 

کند به طوریکه بیشتر ه شده اشعه نابودکننده سرطان را نزدیک به تومور ساطع میشود. کپسول کاشتداده می

ماند و ممکن مانند. این کپسول یک تا سه روز در محل باقی میهاي سالم اطراف آن دست نخورده باقی میبافت

خود است در  است درمان را چندین بار در طی یک تا دو هفته تکرار کرد. بیمار تا وقتی که کپسول در محل

 بیمارستان بستري خواهد بود. 

، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران حاوي اطالعات بیشتري در مورد این نوع »پرتودرمانی و شما « جزوه 

 درمان است. 

 تان درباره پرتودرمانی بپرسید: سؤاالتی که باید از پزشک

 هدف این نوع درمان چیست ؟  •

 شود؟اشعه چگونه داده می •

 کشد؟این درمان چه مدت طول می •

 در طی این درمان من چطور خواهم شد؟ •

 توانم خودم را در مدت این درمان محافظت کنم؟چگونه می •

 هاي عادي خود ادامه دهم؟توانم به فعالیتآیا می •

 ام دارد؟این درمان چه اثري بر روابط جنسی •



کشد. شیمی درمانی بیشتر هاي سرطانی را میشیمی درمانی استفاده از داروهایی است که سلولشیمی درمانی : 

شود که سرطان دهانه رحم به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کرده باشد. دکتر ممکن اوقات هنگامی استفاده می

 است فقط از یک دارو یا ترکیب درمانی کند. 

شود یا با تزریق وریدي شود یا از راه دهان تجویز میه رحم داده میداروهاي ضد سرطان که براي سرطان دهان

رسد. از هر روشی که استفاده شود شیمی درمانی یک روش درمانی سیستمیک ( منتشر ) است بدین به بدن می

 شوند. معنی که داروها از طریق جریان خون در سرتاسر بدن پخش می

یک دروه درمانی، پس از آن یک دوره استراحت، بعد دوباره یک  :وداي تجویز می ششیمی درمانی به طور دوره

 یابد. دوره درمانی و به همین ترتیب ادامه می

شوند ( در بیمارستان، مطب دکتر و یا در منزل). بسته به اینکه اغلب بیماران به صورت سرپایی شیمی درمانی می

ممکن است بیمار نیاز به بستري شدن در بیمارستان پیدا  شود و بسته به حال عمومی بیمارچه دارویی تجویز می

 کند. 

 تان درباره شیمی درمانی بپرسید: سئواالتی که باید از پزشک

 هدف این  نوع درمان چیست؟ •

 چه داروهایی باید دریافت کنم؟ •

 توانم بکنم؟آیا این داروها عوارض جانبی دارند؟ در مورد آنها چه کار می •

 درمان ادامه بدهم؟ چه مدت باید به این •

درمان بیولوژیک : درمان بیولوژیک استفاده از موادي است که سیستم ایمنی بدن را براي دفاع در برابر بیماري 

هاي بدن گسترش یافته است استفاده کند. ممکن است از این روش در مورد سرطانی که به سایر بخشهموار می

 شود. 



وژیک در این بیماري است که ممکن است در ترکیب با شیمی درمانی مورد ترین فرم درمان بیولاینترفرون شایع

 شوند. استفاده قرار گیرد. اغلب بیماران با اینترفرون به صورت سرپایی درمان می

 کارآزمایی بالینی 

شوند پزشکان کارازمایی هاي بالینی درمان میهایی که سرطان دهانه رحم دارند در کارآزماییبعضی از خانم

هاي دانشمندان کنند و نیز به پرسشخطر و مؤثر جدید طرح میهاي درمانی بیبالینی را به منظور یافتن روش

هاي کنند ممکن است نخستین دریافت کنندگان درماندهند. بیمارانی که در این مطالعات شرکت میپاسخ می

هاي استاندارد ی که سایرین طبق روشگیرند در حالجدید تحقیقاتی باشند. چنین بیمارانی  درمان جدید می

هاي متفاوت را با هم مقایسه کنند. بیمارانی که در چنین توانند درمانشود. به این ترتیب پزشکان میدرمان می

کنند و احتمال دارد که اولین شانس کنند  کمک بسیار بزرگی به دانش پزشکی میهایی شرکت میکارآزمایی

 انی اصالح شده را داشته باشند. هاي درمبهره بردن از روش

هاي درمانی جدید سرطان دهانه رحم در حال بررسی است. پزشکان در حال هاي بالینی براي روشکارآزمایی

هاي جدید پرتودرمانی هستند. آنها همچنین، به دنبال داروهاي جدید، ترکیب درمانی داروها مطالعه  انواع طرح

هایی که سرطان پستان دارند ممکن است بخواهند ها هستند. خانملف درمانو راههایی براي ترکیب انواع مخت

هاي را بخوانند که منافع و مضرات درمان» هاي بالینی چیست؟کارآزمایی« جزوه انجمن ملی سرطان به نام 

خود هایی هستند باید با پزشک دهد. بیمارانی که مایل به شرکت در چنین کارآزماییتحقیقاتی را توضیح می

 مشورت کنند. 

 عوارض جانبی درمان 

هاي سرطانی و تخریب یا برداشتن آنها به تنهایی کار سختی است، زیرا محدود کردن اثرات درمانی به سلول

 اي دارد. هاي سالم هم می شود و اغلب عوارض جانبی ناخواستهها و بافتدرمان باعث تخریب سلول

درمان سرطان اساساً به نوع و میزان درمان بستگی دارد. همچنین هر بیمار به طور متفاوت واکنش عوارض جانبی 

هایی توانند عوارض جانبی درمان را توضیح بدهند و کمک کنند تا ناراحتیدهد. پزشکان و پرستاران مینشان می

تر هر نوع عارضه جانبی گفته که ممکن است طی درمان و بعد از آن رخ دهد برطرف شود. مهم است که به دک



توانند اطالعات مفید درباره درمان و مقابله نیز می "شیمی درمانی و شما"و  "پرتودرمانی و شما"شود. جزوه هاي 

 با عوارض جانبی آن به شما بدهند. 

ن هاي سرطانی سطح دهانه رحم، مشابه آنچه که در مورد درماهاي برداشتن یا تخریب سلولروش :جراحی  

ضایعات پیش سرطانی گفتیم است. درمان ممکن است باعث دل پیچه و یا دردهاي دیگر، خونریزي یا ترشح 

 آبکی شود. 

برداشتن رحم، جراحی اصلی است. چند روز پس از عمل ممکن است بیمار در قسمت تحتانی شکم خود دردي 

د. بیمار ممکن است در  تخلیه مثانه مشکل تواند براي کنترل این درد داروهایی تجویز کنداشته باشد. پزشک می

داشته باشد  و لذا ممکن است نیاز به استفاده از کانتر (سوند) درون مثانه باشد که ادرار را به مدت چندین روز 

پس از عمل تخلیه کند. همچنین امکان دارد بیمار در اجابت مزاج مشکل داشته باشد. مدتی پس از عمل 

 هاي طبیعی از جملهتواند فعالیتمحدود شود تا فرایند بهبودي به انجام رسد. بیمار میهاي بیمار باید فعالیت

 اش را از هفته چهارم الی هشتم پس از عمل از سربگیرد. هاي جنسیفعالیت

شان برداشته شده دیگر عادت ماهیانه نخواهند داشت. با این حال میل جنسی و توانایی فعالیت هایی که رحمخانم

ها ممکن است پس از آنها پس از برداشته شدن رحم فرقی نخواهد کرد. از طرف دیگر، بسیاري از خانم جنسی

اش ممکن است تغییر کند و ممکن این عمل، مشکل اضطرابی داشته باشند. دید یک خانم در مورد مسائل جنسی

وقعیتی یک شریک جنسی دار نخواهد شد. در یک چنین ماست هیجان کمتري داشته باشد چرا که دیگر بچه

ها ممکن است بخواهند چنین موضوعاتی را با دکترشان، پرستارها، بهداشت فهیم، بسیار موثر خواهد بود. خانم

 کاران و یا یک روحانی در میان بگذارند. 

ی ها پس از درمان باشد خیلی خسته مبیماران احتماالً در خالل پرتودرمانی مخصوصاً اگر هفته پرتودرمانی :

 کنند که تا حد امکان سعی کنند فعال باشند. شوند. استراحت مهم است اما پزشکان معموالً به بیماران توصیه می

دار شود و پوست قرمز، خشک و حساس و خارشبا اشعه درمانی خارجی، معموالً موهاي ناحیه تحت درمان کم می

زه شود. این ناحیه  تا حد امکان باید در معرض هوا شود. ممکن است پوست آن ناحیه به طور دائم تیره یا برنمی



هایی که در تماس با ناحیه تحت درمان است باشد اما از آفتاب محافظت شود و بیماران باید از پوشیدن لباس

 اجتناب کنند و نباید بدون توصیه پزشک، هیچ کرم یا لوسیونی روي پوست آن منطقه بمالند. 

جنسی پرهیز شود که در خالل پرتودرمانی (چه خارجی و چه کاشتنی) از فعالیتها گفته میمعموالً به خانم

توانند روابط جنسی خود را از سر بگیرند. ها میکنند. با این حال طی مدت چند هفته پس از پایان درمان خانم

اك شود. در تر و انعطافش کمتر شود و لذا نزدیکی دردنگاهی اوقات پس از پرتودرمانی ممکن است واژن تنگ

توان به بیمار گفت که از یک متسع کننده مثل یک نرم کننده محلول در آب استفاده کنند تا چنین حالتی می

 این مشکالت کمتر شود. 

شوند (چه داخلی چه خارجی) ممکن است اسهال بگیرند و تکرار ادرار ناخوشایند بیمارانی که پرتودرمانی می

 هایی بکند و یا داروهایی براي کنترل این مسائل تجویز نماید. صیهتواند توداشته باشند. دکتر می

شیمی درمانی : عوارض جانبی شیمی درمانی صرفاً به داروها و دوزهاي دریافتی آنها بستگی دارد. به عالوه  

هایی کند. کالً داروي ضد سرطان بر سلولهمانند سایر انواع درمان عوارض جانبی از فردي به فرد دیگر فرق می

کنند، هاي خونی می شوند که با عفونت مبارزه میها شامل سلولشوند تأثیر دارند. این سلولکه سریعاً تقسیم می

 ها برعهده دارند. کنند و رساندن اکسیژن را به بافتبه تشکیل لخته خونی کمک می

شود. ار بیشتر مستعد عفونت میهاي خونی تحت تأثیر داروهاي ضد سرطان قرار بگیرند احتماالً بیموقتی سلول

 ممکن است به راحتی کبود شود و یا خونریزي بکند و توان کمتري داشته باشد. 

پوشانند نیز تقسیم سریعی دارند وقتی شیمی درمانی هایی که دستگاه گوارش را میهاي ریشه مو  و سلولسلول

دست بدهند و ممکن است عوارض دیگري نظیر  کند بیماران ممکن است موهایشان را ازها اثر میبر این سلول

هاي دهانی پیدا کنند. پزشک ممکن است بتواند داروهایی براي برطرف شدن اشتهایی، تهوع ، استفراغ و زخمبی

ها و یا پس از درمان به تدریج برطرف این عوارض جانبی بدهد. اثرات جانبی در طول دوره بهبودي بین درمان

 می شوند. 

شود بستگی دارد. این هاي بیولوژیک به نوع درمانی که دریافت میوژیک : عوارض جانبی درماندرمان بیول

اشتهایی، تهوع، استفراغ و ها ممکن است شکایاتی نظیر آنفلوانزا مثل تب، لرز، دردهاي عضالنی، ضعف، بیدرمان



ساییدگی یا خونریزي شوند.  اسهال بدهد. گاهی اوقات ممکن است بثورات جلدي پیدا کنند و به سادگی دچار

 شوند. این مشکالت ممکن است شدید باشند اما پس از قطع درمان به تدریج برطرف می

 تغذیه بیماران سرطانی 

براي بعضی از بیماران، غذا خوردن در طول درمان سرطان مشکل است. ممکن است آنها اشتهایشان را از دست 

هاي دهان ممکن ی شایع درمان سرطان مثل تهوع و استفراغ و زخماشتهایی عوارض جانببدهند. عالوه بر بی

کنند. به عالوه انسان ممکن است است خوردن را مشکل کند. براي بعضی بیماران غذاها مزه متفاوتی پیدا می

 وقتی خسته یا ناراحت است احساس خوشایندي از خوردن نداشته باشد. 

نی دریافت کالري و پروتئین کافی به منظور کمک به پیشگیري خوب غذا خوردن در خالل درمان سرطان به مع

خورند احساس بهتر و انرژي بیشتري دارند، به عالوه از کاهش وزن و حفظ قوا است. بیمارانی که خوب غذا می

 آنها ممکن است بهتر بتوانند عوارض جانبی درمان را تحمل کنند. 

هایی براي خوب غذا خوردن توانند توصیهمان سرطان میپزشکان، پرستاران  و متخصصین تغذیه در طول در

را با » انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران« هایشان ممکن است بخواهند جزوه بنمایند. بیماران و خانواده

یا (تغذیه مناسب براي بیماران سرطانی) که حاوي نظریات مفید » نکاتی درباره سرطان و رژیم غذایی« عنوان 

 است بخوانند. بسیاري 

 پیگیري درمان 

ها براي هر خانمی که به علت معاینات پیگیري کننده منظم شامل معاینه لگن، آزمایش پاپ و سایر آزمایش

ها و معاینات را مکررًا تغییرات پیش سرطانی دهانه رحم درمان شده است اهمیت بسیار دارد. پزشک این آزمایش

هر نوع عالمتی که نشان دهنده بازگشت وضعیت باشد بررسی کند. درمان دهد تا به مدت چندین سال انجام می

ها بعد عارضه جانبی بدهد. به این دلیل بیماران باید معاینات منظم داشته باشند و هر سرطان ممکن است سال

 شود را اطالع دهند. مشکلی که در سالمتی ایجاد می

 حمایت از بیماران سرطانی 



کنند با مشکالت و یم آسان نیست. بیماران سرطانی و آنهایی که از ایشان مراقبت میزندگی با یک بیماري وخ

 مخاطرات زیادي روبرو می شوند. 

شود که اطالعات مفید و خدمات حمایتی سودمندي وجود داشته مواجهه با این مشکالت هنگامی آسانتر می

 باشد. 

 در دسترس است. » جمن امداد به بیماران سرطانی ایرانان« هاي مفید بسیاري در این زمینه از انتشارات جزوه

هاي روزانه یا شروع یک شان، انجام فعالیتبیماران سرطانی ممکن است درباره ادامه به کار، مراقبت از خانواده

 ها، بستري شدن در بیمارستان و هزینه درمان، بهها، درمانها درباره آزمایشرابطه جدید نگران شوند. دلواپسی

توانند درباره درمان، کار و سایر طور شایع وجود دارد. پزشکان، پرستاران و سایر اعضاي تیم مراقبین بهداشتی می

تواند براي فعالیت ها پاسخگو باشند. همچنین مالقات با یک مددکار اجتماعی، مشاور یا یکی از روحانیون می

 بوطه با آنها بحث و گفتگو کنند مفید خواهد بود. خواهند درباره احساساتشان یا مسائل مربیمارانی که می

کند توانند حامیان شایسته اي باشند. همچنین این کار به بسیاري از بیماران کمک میدوستان و خویشاوندان می

هاي درباره امورشان با دیگر کسانی که سرطان دارند صحبت کنند. بیماران سرطانی اغلب همدیگر را در گروه

اند به هم بیاموزند. توانند آنچه درباره مقابله با سرطان و عوارض درمان فراگرفتهابند که در آنجا مییحمایتی می

هاي بحث ها و روشبا این حال بسیار مهم است که به خاطر بسپارید که هر بیمار با دیگران متفاوت است. درمان

ص دیگري مؤثر نباشد حتی اگر هر دو کردن درباره سرطان که براي یک نفر مفید است ممکن است براي شخ

نفر همان نوع سرطان را داشته باشند. معموالً خوب است که نصایح دوستان  و اعضاي خانواده با پزشک در میان 

 گذاشته شود.

 تواند گروههایی براي کمک به بازتوانی معرفی کند. اغلب یک مددکار اجتماعی در بیمارستان یا کلینیک می

 برداردآنچه آینده در 



آینده زنانی که تغییرات پیش سرطانی یا سرطان دهانه رحم در مراحل بسیار اولیه دارند عالی است، تقریباً همه 

هاي بهتر و توان درمان کرد. محققین به جستجو براي یافتن روشبیمارانی را که دچار این وضعیت هستند می

 د. دهنتر درمان سرطان دهانه رحم مهاجم ادامه میتازه

 هاي آینده مشتاق هستند. هایشان درباره امیدواريطبیعتاً بیماران و خانواده

شان را حدس بزنند. با این کنند شانس درمان شدنگاهی اوقات بیماران با استفاده از احتماالت و آمار سعی می

میانگین تعداد زیاد بیماران بنا شده است. حال به خاطر داشتن این مطلب مهم است که احتماالت و آمار بر پایه 

آنها را نمی توان براي پیشگویی وضعیت یک خانم به خصوص به کار برد زیرا هیچ دو بیماري مشابه هم نیستند. 

هاي بیماران به درمان بسیار بسیار متفاوت است. پزشکی که بیمار را تحت نظر دارد و تاریخچه ها و پاسخدرمان

 داند بهترین فرد براي صحبت درباره شانس بهبود (پیش آگهی بیماري ) است. پزشکی او را می

» درمان« (بهبود) به جاي » رمیسیون« کنند و یا از اصطالح پزشکان اغلب درباره نجات از سرطان صحبت می

ین اصطالح اند پزشکان اهاي زیادي که سرطان دهانه رحم داشتند کامال خوب شدهکنند. اگر چه خانماستفاده می

 تواند دوباره عود کند. برند زیرا بیماري میرا به کار نمی

 شود ).خوانده می» عود « (برگشت سرطان، 

 علت و پیشگیري 

ها در سراسر جهان، محققین خطرساز معینی را که شانس غیرطیبعی یا سرطانی با مطالعه تعداد زیادي از خانم

اند. آنها معتقدند در بسیاري موارد سرطان دهانه رحم شناسایی کرده کندهاي دهانه رحم را زیاد میشدن سلول

 ساز با هم عمل کنند. کند که دو یا سه عامل خطروقتی پیشرفت می

هایی که شریک سالگی شروع شده باشد و خانم 18شان از هایی که روابط جنسیتحقیق نشان داده است که خانم

ري براي سرطان دهانه رحم هستند. همچنین شانس سرطان دهانه جنسی متعددي دارند در معرض خطر بیشت

 هاي جنسیسن کم شروع کرده و یا شریک اش را ازشان، روابط جنسیهایی که شریک جنسیرحم در خانم

 متعددي در گذشته داشته یا قبالً با خانمی ازدواج کرده که سرطان دهانه رحم داشته، زیادتر است. 



شان بر خطر پیشرفت سرطان هاي جنسیها و شریکدانند که چرا فعالیت جنسی خانمیدانشمندان دقیقاً نم

شوند جنسی منتقل می هایی که از راهگذارد. با این حال تحقیق شده که بعضی از ویروسدهانه رحم تأثیر می

نسی متعددي هاي جهاي دهانه رحم و سرطانی شدن آنها شوند. زنانی که شریکتوانند سبب تغییر سلولمی

اند امکان بیشتري براي ابتال به هاي جنسی متعددي در گذشته داشتهشان شریکدارند یا آنهایی که همسران

 سرطان دهانه رحم دارند. 

شود هستند. ) که از طریق جنسی منتقل میHPVدانشمندان در حال مطالعه اثرات ویروس پاپیلوماي انسانی (

هاي تناسلی (کوندیلوماتا شوند باعث زگیلنی که از راه جنسی منتقل میهاي پاپیلوماي انسابعضی ویروس

هاي ها ممکن است باعث رشد سلولشوند. به عالوه دانشمندان معتقدند که بعضی از این ویروسآکومیناتا) می

خودشان اند که در زنانی که غیرطبیعی دهانه رحم شوند نقش پیشروي دهنده سرطان داشته باشند. آنها دریافته

یا همسرانشان ویروس پاپیلوماي انسانی دارند خطر سرطان دهانه رحم بیش از حد متوسط است. با این حال 

گیرند و این ویروس در همه شوند سرطان دهانه رحم نمیاغلب زنانی که به ویروس پاپیلوماي انسانی آلوده می

ابراین دالیل، دانشمندان معتقدند که سایر عوامل، شود. بنزنانی که مبتال به سرطان دهانه رحم هستند دیده نمی

نیز ممکن است نقشی » ویروس هرپس تناسلی« همراه ویروس پاپیلوماي انسانی دخیل هستند. به عنوان مثال 

ها و چگونگی عملکرد آنها با سایر عوامل در داشته باشد. تحقیقات بیشتري الزم است تا نقش دقیق این ویروس

 نه رحم مشخص شود. پیشرفت سرطان دها

مالً مشخص کند که اگر چه چگونه و از چه راهی، به طور کاسیگار کشیدن هم خطر سرطان دهانه رحم را زیاد می

هاي اعتیاد شود و میزان سالنشده است. به نظر می رسد این خطر با تعداد سیگارهایی که در روز کشیده می

 بیشتر خواهد شد. 

) DES» (دي اتیل، استیل بسترول« حاملگی آنها براي پیشگیري از سقط داروي  شان در طیزنانی که مادران

شد) مصرف می 1970تا  1940اند. در معرض خطر بیشتري هستند، (این دارو به این منظور از سال مصرف کرده

ده شده اند دیمصرف کرده DESیک نوع نادر سرطان دهانه رحم و واژن در تعداد کمی از زنانی که مادرانشان 

 است. 



هاي متعددي بیانگر این مطلب است که زنانی که دستگاه ایمنی آنها تضعیف شده است شانس بیشتري گزارش

) که باعث HIVبراي پیشرفت سرطان دهانه رحم دارند. به عنوان مثال زنانی که ویروس نقص ایمنی انسانی (

اند و باید جهت شده» پیوند عضو « رانی که شود دارند در معرض خطر بیشتري هستند. همچنین بیماایدز می

شوند نیز بیش از جلوگیري از رد پیوند داروهایی را مورد استفاده قرار دهند که موجب ضعف دستگاه ایمنی می

 سایرین مستعد ضایعات پیش سرطانی هستند. 

کنند مصرف می هاي بارداري خوراکیبعضی محققین معتقدند که خطر سرطان دهانه رحم در زنانی که قرص

هاي ضدبارداري خوراکی شود. با این حال دانشمندان معتقد نیستند که به طور مستقیم قرصبیشتر دیده می

باعث سرطان دهانه رحم شوند، اثبات این رابطه سخت است زیرا دو عامل اصلی خطر سرطان دهانه رحم تماس 

کنند نسبت به زنانی که قرص مصرف میممکن است در  –هاي جنسی متعدد جنسی در سن پایین و شریک

هاي ضدبارداري خوراکی این خطر احتمالی را هاي قرصتر باشد. البته برچسبکنند شایعآنهایی که مصرف نمی

 شود ساالنه آزمایش پاپ انجام دهند. کنند توصیه میهایی که از آن استفاده میدهند و به خانماخطار می

ممکن است باعث توقف یا پیشگیري از تغییرات سرطانی در » آ « که ویتامین اند بعضی محققین نشان داده

 هاي مشابه سطح دهانه رحم شود. سلول

هاي مشابه سطح دهانه رحم شود. تحقیقات بیشتر با اشکالی از ویتامین پیشگیري از تغییرات سرطانی در سلول

 طان دهانه رحم کمک کند. ممکن است به دانشمندان در فهم بیشتر پیشگیري از سر» آ  «

هاي پیش سرطانی مؤثرترین راه پیشگیري از سرطان دهانه رحم در حال حاضر تشخیص اولیه و درمان بافت

ها باید با پزشک شان درباره یک آورده شده است. خانم 11است. اطالعات در باره تشخیص زود هنگام در صفحه 

براساس عواملی نظیر سن خانم، تاریخچه پزشکی و عوامل برنامه مناسب معاینه صحبت کنند. توصیه پزشک 

 خطرساز بنا شده است. 

 سرطان رحم (اندومتر) چیست؟

 شود. باشد، ایجاد میسرطان رحم (اندومتر) از آندومتر که الیه پوشانده داخلی رحم می



 درباره رحم و اندومتریوم :

بی با اندازه متوسط است. رحم دو قسمت اصلی دارد رحم یک ارگان توخالی است و از نظر شکل و اندازه یک گال

شود. قسمت تنه رحم که قسمت پایینی آن که به واژن کشیده می شود که  دهانه رحم ( سرویکس) نامیده می

دو الیه دارد الیه داخلی آن اندومتریوم (اندو در یونان به معناي داخلی و متریوم در یونان به معناي رحم) است 

تر عظالتی شود ( میو در یونان به معناي عظله است) میومتریوم الیه ضخیمکه میومتریوم نامیده می و الیه خارجی

فرستد. تغییرات هورمونی در طول سیکل ماهیانه (دوران پریودي) است که بچه را در هنگام زایمان به بیرون می

ها استروژن تولید هانه که تخمدانشود. در طول قسمت اول سیکل مایک خانم باعث تغییراتی در اندومتر می

شود این جریان در تغییر جنین در زمان  حاملگی موثر است. اگر در بخش میانی تر میکنند اند.ومتر ضخیممی

شود این تري همراه پروژسترون ترشح میسیکل عادات ماهانه حاملگی اتفاق نیفتند، استروژن در سطح پایین

شود. ه داخلی رحم) خواهد شد. به این ترتیب است که عادت ماهانه شروع میجریان موجب ریزش اندومتر ( الی

 شود. ها ماهیانه تکرار میو این سیکل تا زمانی یائسگی خانم

 سرطان رحم و اندومتر:

درصد آندومتریال  95هاي غددي)، هستند و تقریباً هاي اندومتر، آدنوکارسینوما (سرطان سلولتقریباً همه سرطان

هاي در سطح هاي سنگفرشی (انواعی از سلولهاي ترشحی و غددي، سلولند بعضی اوقات عالوه بر سلولباشمی

خیم ( غیرسرطانی) در هاي سنگفرشی خوشدهانه رحم و پوست) هم در سرطان اندومتر وجود دارند. اگر سلول

 نامیده می شود.  واموسآدنواسک هاي غددي، سرطان باشند، این تومورزیر میکروسکوپ دیده شوند و سلول

هاي دیگري از شوند. نمونهدرمان می کارسینوم اندومتریالرسد ولی آنها مثل اگر چه این اختالفات به نظر می

) نامیده می Clear Cellهاي غددي که آدنوکارسینوم سروز پاپیلري و آدنوکارسینوم با سلول روشن (سرطان

باشند و آنها با انواع دیگر تفاوت دارند زیرا با طان اندومتریال شایع میشود، نیز وجود دارد که آینها کمتر از سر

هاي غددي به هاي قسمت باالي اندومتریوم از سلولشوند و سرطانکنند و پخش میسرعت بیشتري رشد می

رحم که  تومور غیرشایع 3نامند. هاي غددي را اپی تلیوم اندومتریال میآیند و پزشکان این الیه سلولوجود می

 توانند اندومتریوم را درگیر کنند که شامل شوند آنها مینامیده می سارکوم رحمیگیرند، از غدد منشا نمی



 گیرد. که از استروما  (بافت همبندي حمایت کننده اندومتریوم) منشا می سارکوم استرومال -1

2- MMMT لوطی از کارسینوم اندومتریال و ( تومور بدخیم نرودرمال یا کارسینوسارکوما که ممکن است مخ

 سارکوم باشد. 

شود این سه تومور در مبحث دیگر توضیح که از میومتریوم یا دیواره عضالنی رحم شروع می لیومیوسارکوما -3

 هاي شایع اندومتر است. شود. زیرا درمان و پیش آگهی این تومورها متفاوت از سرطانداده می

 فاوت از سرطان رحم است و در قسمت دیگر توضیح داده شده است. سرطان دهانه رحم ( سرویکس) مت

 اطالعات آماري درباره سرطان اندومتریال چه می باشد؟ 

 ترین سرطان در دستگاه تناسلی زنان است. در آمریکا، سرطان رحم شایع

تشخیص داد که بیشتر اینها در  2005نمونه جدید سرطان تنه رحم را در سال  401880آمریکا انجمن سرطان 

 7310افتد. انجمن سرطان آمریکا همچنین اعالم کرده است که در حدود اندومتریا الیه پوشاننده رحم اتفاق می

 فوت شدند.  2005زن در آمریکا از سرطان داخلی رحم در سال 

درصد در زنان  8سالگی اتفاق می افتد. فقط  45- 74ها در زنان بین سنین سرطان درصد این 70در حدود 

برابر بیشتر از زنان سفیدپوست از این بیماري جان خود را از دست  2جوان است و تقریبا زنان سیاهپوست 

 دهند. می

هایی که در مراحل طاندرصد است و براي سر 85ساله  5در همه موردهاي سرطان اندومتریال میزان بقاءِ نسبی 

شود این عدد باالتر خواهد رفت. پیش آگهی براي هر زن بستگی به مراحل سرطان و اولیه تشخیص داده می

 عوامل متعدد دیگري دارد. ( مراجعه به قسمت درمان براي اطالعات بیشتر در مورد میزان بقاء)

مانند. خیلی از این زنان تشخیص سرطان زنده می سال بعد از 5ساله یعنی درصد زنانی که حداقل  5میزان بقاءِ 

سال جهت یک روش استاندارد براي بحث کردن در  5کنند و میزان سال بعد از تشخیص زندگی می 5بیش از 

ها، غیر از هایی را که به دلیل سایر علتساله، خانم 5شود. در میزان بقاءِ  نسبی مورد پیش آگهی استفاده می



ترین روش براي مشخص کردن میزان بقا در کنند و این روش دقیقز محاسبات خارج میمیرند اسرطان می

سال  5شود که بیش از گذاري میسال براساس زنانی پایه 5تواند باشد. این مراحل خاص این بیماري در زنان می

اي بیماران تشخیص داده اند. اصالحات انجام شده در درمان اغلب باعث نتیجه بهتري بربه درمان خود ادامه داده

 شده در زمان اخیر می باشد. 

 عوامل خطر براي سرطان رحم کدامند؟

شود دهد، گفته میعامل خطر به هر چیزي که شانس فرد را براي گرفتن بیماري همچون سرطان را افزایش می

ظ قرار گرفتن یک هاي مختلف عوامل خطر متفاوتی دارند. براي مثال در معرض تابش خورشید بدون حفاسرطان

 عامل خطر براي سرطان پوست خواهد بود. 

سیگار کشیدن یک عامل خطر براي سرطان ریه، دهان، گلو، کلیه، مثانه و تعداد زیادي از ارگانهاي دیگر است. 

هاي مختلفی از عوامل خطر وجود دارد  یک گروه غیرقابل تغییراند مانند : سن و یا نژاد عوامل دیگر بستگی نمونه

 توانندهاي شخص همچون سیگارکشیدن، نوشیدن یا تغذیه دارند. بعضی از عوامل تاثیرات بیشتري را میبه عادت

بر جاي بگذارند. داشتن یک عامل خطر یا حتی چندین عامل خطر به معناي این که شما الزاماً به آن بیماري 

کند) به طور طبیعی دو نوع تولید میها (غدد جنسی دو طرف رحم که تخمک شوید، نیست. تخمدانمبتال می

کنند. تعادل بین دو هورمون در طول سیکل ماهانه زنان اصلی هورمون جنسی استروژن و پروژسترون را تولید می

شود. یک  کند که این باعث عادات ماهیانه در زندگی زنان و نگهداشتن سالمت اندومتر میدر هر ماه تغییر می

ورمون سبب شروع عادت ماهیانه در سنین پایین، سن باالي یائسگی تعداد کم حاملگی تغییر در تعادل این دو ه

 شود که همه این تغییرات عامل خطر براي سرطان رحم می شود. یا عقیمی ، چاقی وابسته به استرژون می

 عوامل خطر براي سرطان رحم شامل موارد زیر است:

هاي سالگی باعث افزایش تعداد سال 12ه قبل از :  شروع عادت ماهیان شروع زودرس عادت ماهیانه -1

 دهد. شود که خطر سرطان رحم را افزایش میگیرد، میکه اندومتر در برابر استروژن ترشحی قرار می



هایی شود که رحم در برابر تواند موجب افزایش سالافزایش سن یائسگی، میسن باالي یائسگی:  -2

 شود. مورد باال موجب افزاش خطر سرطان رحم میگیرد بنابراین مانند استروژن قرار می

برابر بیشتر) جهت  4منوپوز (زمان قبل از شروع یائسگی) یک عامل خطر ( زنان با افزایش خونریزي در طول پري

 سرطان رحم دارند. 

این ممکن است عامل مهمتري نسبت به سن شروع عادت ماهیانه یا سن  :طول کامل زمان عادت ماهیانه -3

کنند سن پایین یائسگی تري تجربه میسگی باشد. در زنانی که اولین عادت ماهانه خود را در سنین پایینیائ

 شوند. باشد نسبت به زنانی که در سنین باالتري یائسه میعامل خطر کمتري می

 در طول حاملگی تعادل هورمون تاریخچه عقیم بودن (عدم توانایی جهت بارداري، نداشتن زایمان): -4

بیشتر به سمت پروژسترون است. بنابراین داشتن تعداد بیشتري حاملگی خطر سرطان رحم را در زنان کاهش 

 اند خطر باالتري دارند. دهد و زنانی که حاملگی نداشتهمی

هاي شود اما بافتهاي آنها ایجاد میاگر چه بیشتر استروژن زنان، توسط تخمدان چاقی (افزایش وزن): -5

هاي دیگر را به استروژن تبدیل کنند. داشتن بافت چربی زیاد میزان استروژن انند، بعضی از هورمونتوچربی می

کند برابر بیشتر می 5تا  2شود. چاقی خطر سرطان رحم را دهد و موجب افزایش خطر سرطان میرا افزایش می

 که بستگی به میزان چاقی فرد نیز دارد. 

شود. این دارو وي ضد استروژن که در درمان سرطان پستان استفاده میتاموکسیفن یک دار تاموکسیفن: -6

شود. اگر هایی که خطر ایجاد سرطان پستان دارند، هم استفاده میجهت کاهش خطر سرطان پستان در خانم

تواند سبب رشد الیه کند و میشود. ولی مثل استروژن در رحم اثر میچه آن یک ضد استروژن نامیده می

کنند. شود. خطر کم و نسبی سرطان ه رحم و افزایش خطر سرطان رحم در زنانی که از آن استفاده میپوشانند

کنند بیشتر از ارزش این دارو در درمان سرطان پستان و زنی که تاموکسیفن مصرف می 500در حدود یک در 

توانند با انکولوژیست میکاهش خطر این سرطان در پستان دیگر است. به هر حال این یک موضوع است که زنان 

و متخصص زنان و زایمان خود صحبت کنند اگر یک خانم تصمیم بگیرد که تاموکسیفن مصرف کند این خانم 



هاي سرطان رحم از جمله باید سالیانه معاینه زنان داشته باشد و باید توصیه شود که در صورت بروز عالئم و نشانه

  خونریزي غیرطبیعی به پزشک مراجعه کند.

)که به عنوان هورمون زنانگی استفاده می شود و ERTدرمان با استروژن ( درمان جایگزینی با استروژن : -7

عالئم یائسگی را فروکش می کنداین دارو بدون پروژسترون براي درمان گرگرفتگی و نرم شدن استخوان مورد 

از استروژن بدون آمیختگی با داروهاي دیگر  استفاده قرار می گیرد. پزشکان به این نتیجه رسیده اند که استفاده

برابر افزایش می دهد. مطالعات نشان می دهد که دادن ترکیبات دارویی مانند پروژستون  5امکان بروز سرطان را تا 

نامیده  HRTبا استروژن از خطر افزایش سرطان رحم جلوگیري خواهد کرد که این درمان جایگزینی هورمونی یا 

 می شود.

ت نشان داده است که ترکیبات داروي پروژستین ها و استروژن امکان بروز سرطان پستان و یا ایجاد لخته مطالعا

خون را افزایش می دهد. بنابراین مهم این است که پیش از استفاده از چنین داروهایی براي درمان با تیم پزشکی 

را با پزشک خود و یا یک مرکز پزشکی خود صحبت کنید اگر خونریزي غیرطبیعی و ترشحات رادیدید فورا آن 

 در میان بگذارید. 

تومورهاي ویژه اي از تخمدان همچون تومورهاي گرانولوزا تکاسل تولید استروژن می کند.  بیماري تخمدان:-1

زنان که تخمدان پلی کیستیک دارند میزان باالتري از استروژن و میزان پایین تري از پروژسترون دارند که هر 

شرایط، افزایش سطح استروژن نسبت به پروژسترون شانس یک خانم را جهت ابتال به سرطان رحم افزایش دو این 

 می دهد. 

یک رژیم با چربی حیوانی باال، خطر چندین سرطان از جمله سرطان رحم را  مصرف باالي چربی حیوانی:-2

خته شده سرطان رحم است. افزایش می دهد. زیرا غذاي پرچرب به چاقی منتهی می شود که یک خطر شنا

بعضی از دانشمندان می گویند که چون چربی زیاد در متابولیسم استروژن تأثیر می گذارد خطر سرطان رحم را 

 می تواند افزایش دهد.

برابر بیشتر از دیگر خانم هاست.  4سرطان رحم در خانم هایی که دیابت دارند  بیماري دیابت (قندخون):-3

در افرادي وجود دارد که اضافه وزن دارند. برخی از پزشکان افزایش وزن را یکی از دالیل بیماري دیابت بیشتر 



بروز سرطان می دانند. به هر حال ظاهرا به اثبات رسیده است که اضافه وزن و دیابت می توانند از دالیل بروز 

م موثر بوده است هر چند که سرطان رحم باشند. اضافه وزن در این مطالعات بیشتر از دیابت در بروز سرطان رح

 در دیابت درجه اول که به انسولین نیازمند است نیز سرطان رحم مشاهده شده است. 

سرطان رحم در بعضی از خانواده ها بیشتر است. سرطان کولون غیرپولیپی (نان پولیپوز)  تاریخچه خانوادگی:-4

نین مشکلی در خانواده شان وجود دارد ممکن را می توان جزو سرطان هاي موروثی دانست. یک دوم زنانی که چ

است. به سرطان رحم مبتال شوند به همین جهت در چنین مواقعی این زنان باید با پزشکان خود مسئله را در 

میان بگذارند. آزمایش هاي ژنتیکی می تواند درصد امکان ابتالي شما را به این بیماري تا حدود زیادي مشخص 

تمایلی به بچه دار شدن نداشته باشید. عمل هیسترکتومی (برداشت رحم) پیشنهاد  کند و در صورتی که شما

 خواهد شد. 

: سرطان پستان و تخمدان می تواند خطر زیادي را براي زنان  در ابتال به سرطان پستان یا تخمدان  -5

پستان و تخمدان،  سرطان رحم به وجود آورند. بعضی از رژیم ها، هورمون ها و عوامل خطر ارثی براي سرطان

 خطر سرطان رحم را نیز افزایش می دهد. 

درمان با اشعه جهت درمان بعضی از سرطان ها استفاده  سابقه قبلی رادیوتراپی لگن (پرتودرمانی لگن) : -6

ه همچون سلول ها آسیب برساند که بعضی اوقات خطر بعضی از سرطان هاي ثانوی DNAمی شود که می تواند به 

سرطان رحم را افزایش می دهد. مهم این است که این عوامل می توانند خطر سرطان رحم را افزایش دهد هر 

چند که این عوامل همیشه به سرطان رحم منجر نمی شود بعضی از زنان با داشتن این عوامل خطر هیچ نوع 

آنها کسانی را که با داشتن این عوامل خطرزا سرطانی مبتال نمی شوند. دلیلی وجود ندارد تا ما بتوانیم به کمک 

 به سرطان مبتال می شوند شناسایی کنیم. 

 هستند؟ چه رحم سرطان علل دانید می آیا
 عوامل چگونه که دانیم می اما شناسیم نمی شوند رحم سرطان موجب که مشخصی خطرزاي عوامل ما

یشتر سرطان هاي اندومتریال داراي می توانند امکان بروز سرطان را باال ببرند. می دانیم که ب

گیرنده استروژن و یا پروژسترون هستند و بعضی از ارتباطات این گیرنده ها با هورمون ها سبب 



افزایش رشد اندومتریوممیشود که می تواند باعث شروع سرطان باشد و افزایش رشد ممکن است 

  آن قدر غیرطبیعی شود که موجب پدید آمدن بیماري سرطان گردد.

 در متن  گفته شده است که عوامل خطرزا براي سرطان رحم چه هستند؟

بیشتر عوامل خطرشناخته شده در تنظیم بین استروژن و پروستروژن در بدن اثر می گذارند. 

دانشمندان در حال مطالعه ژن هایی هستند که در سلول هاي اندومتریال وجود دارد و امکان بروز 

 سرطان را به وجود می آورد.

 ؟آیا می شود از سرطان رحم جلوگیري کرد

اگرچه نمی شود از بیشتر سرطان هاي اندومتریال جلوگیري کرد. در یک زن یافته هایی وجود 

 دارد که می تواند موجب کاهش احتمال سرطان رحم بشود. 

 استفاده از داروهاي خوراکی جلوگیري از بارداري می تواند خطر سرطان رحم را کاهش دهد. عامل

خطر در زنانی که داورهاي خوراکی جلوگیري از بارداري براي مدت طوالنی مصرف کرده اند. 

سال بعد از عدم مصرف این دارو نیز وجود دارد.  10پایین تر است و این اثر حفاظتی براي حداقل 

به هر حال خطر سرطان رحم تنها فاکتوري نیست که با انتخاب روش ضدبارداري در نظر گرفته 

و زنان باید در مورد مضرات و فواید داروهاي ضد بارداري با پزشک خود صحبت کنند. امکان شود 

کاهش سرطان رحم با جلوگیري از عوامل خطر شناخته شده کاهش می یابد. درمان مشکالتی که 

 پیش از بروز سرطان به وجود می آید. 

ماري دیابت خود می تواند می تواند امکان بروز این بیماري را کاهش دهد کنترل چاقی و بی

موجب کاهش سرطان رحم شود. در صورتی که هر یک از این مشکالت را داشته باشید بهتر است 

 با پزشک خود مشورت کنید. 

در صورتی که براي درمان یائسگی از استروژن استفاده می کنید باید در این زمینه با پزشک خود 

پوستی یا کرم واژینال استروژن در درمان یائسگی مشورت کنید این استفاده می تواند یک چسب 

استفاده کند این جریان البته موجب کاهش سرطان رحم می شود اما امکان ابتال به سرطان پستان 



را افزایش می دهد. در صورتی که که شما عمل هیسترکتومی نکرده اید و از استروژن استفاده 

ً با تیم پزشکی خود مشورت   کنید. می کنید باید قطعا

بیشتر سرطان هاي رحم در طول یک دوره چند ساله ایجاد می شوند. خیلی از آنها می توانند از 

 یک ضایعه غیرطبیعی اندومتر کمتر جدي به وجود بیایند. 

هیپرپالزي اندومتر یک رشدفزاینده اندومتر است. اگرچه علی رغم یک سرطان، یک هیپروپالزي 

خود یا با استفاده از درمان هورمونی ناپدید شود و هرگز به رحم خفیف یا ساده می تواند خود به 

یا دیگر قسمت هاي بدن تهاجم نکند. شایعترین نمونه هیپروپالزي، هیپروالزي ساده است که 

خطر بسیار کمی جهت تبدیل شدن به سرطان دارد. در صورتی که هیپروپالزي ساده و هیپروپالزي 

 درصد امکان بروز سرطان رحم را به وجود می آورند.  29ا درصد ت 8پیچیده درمان نشوند از 

ً ارزیابی شود. رژیم سالم  خونریزي غیرطبیعی شایعترین عالمت سرطان رحم می باشد که باید فورا

درصد  50و ورزش احتمال کاهش سرطان رحم را به وجود می آورد. زنانی که ورزش می کنند 

درصد بیشتر از زنان  75ن دچار خواهند شد. زنان الغرکمتر از آنها که ورزش نمی کنند به سرطا

 چاق از سرطان رحم مصون می مانند. 

  آیا می شود سرطان رحم را در مراحل اولیه تشخیص داد؟ 

در بیشتر موارد، آگاهی در مورد هر عالمت و نشانه هاي سرطان رحم و مشاوره با پزشک خانوادگی 

ود و این تشخیص زودرس امکان درمان این سرطان خود باعث تشخیص زودرس سرطان رحم می ش

را افزایش می دهد. متاسفانه اغلب سرطان هاي رحم پیش از آنکه عالئم و نشانه هایی از خود 

 ظاهر کنند به مراحل پیشرفته می رسد. 

 آزمایشات تشخیص زودرس 

 داده شود.آزمایش زودرس به مرحله اي گفته می شود که بیماري پیش از بروز عالئم تشخیص 

 زنان با خطر سرطان رحم متوسط:



در این گروه که امکان گرفتن سرطان رحم در حد معمول وجود دارد و نیازي به آزمایش جهت 

 تشخیص زودرس ندارند. 

زنان یائسه باید اطالعات کافی در زمینه سرطان رحم داشته باشند آنها باید هر نوع خونریزي 

ً   به پزشک خود خبر دهند. غیرطبیعی و یا لکه بینی را فورا

زنان باید براي داشتن معاینه منظم لگنی هماهنگی الزم را با پزشکان خود بوجود آورند. آزمایشات 

لگنی قادر به تشخیص برخی از انواع سرطان هاي سیستم تناسلی است. هرچند که در تشخیص 

 زودرس سرطان رحم تأثیر قابل مالحظه ایی ندارد. 

می تواند بعضی از سرطان هاي رحم را در مراحل اولیه تشخیص دهد اما  آزمایش پاپ اسمیر

بیشتر موارد با این آزمایش کشف نمی شوند. آزمایشات پاپ اسمیر در تشخیص سرطان دهانه 

رحم و یک سوم از سرطان هاي داخل رحم می تواند تأثیرات قابل مالحظه ایی داشته باشد. به 

پیشنهاد می کند که تمام زنان جهت غربالگري سرطان دهانه همین دلیل انجمن سرطان آمریکا 

 سال بعد از شروع اولین نزدیک این آزمایش را انجام دهند.  3رحم در حدود 

سالگی باشد. این آزمایشات هر ساله باید با پاپ اسمیر ساده یا  21این آزمایشات نباید دیرتر از 

 انجام گیرد.   )liqidپاپ جدید (

 3تا  2بار آزمایش کرده اند و مشکلی نداشته اند می توانند هر  3سالگی  30ن زنانی که تا س

سال یکبار به تکرار این آزمایشات بپردازند. در زنانی که عوامل خطر همچون تماس بادي اتیل 

( ایدز)، نقص سیستم ایمنی وابسته به پیوند  HIVاستیل سیترول قبل از تولد داشته اند، عفونت 

 درمانی یا مصرف قرص استرویید (کورتون) داشته اند باید سالیانه غربالگري شوند. اعضاء، شیمی 

سال آخر با مشکلی روبرو نبوده  10سال که مشکلی نداشته اند و یا دسته کم در  70زنان باالي 

اند می توانند با نظر پزشک آزمایشات را متوقف کنند. زنانی که سابقه سرطان دهانه رحم، تماس 

ت ( ایدز) یا نقص سیستم ایمنی دارند باید در  HIVیل استیل سیترول قبل از تولد، عفونت بادي ا

برنامه غربالگري در مدت طوالنی قرار گیرند. در زنانی که که سابقه هیسترکتومی (برداشتن رحم 



و دهانه رحم) داشته اند و در زمانی که هیسترکتومی بدون برداشت دهانه رحم انجام شده باشد 

 برنامه غربالگري را طبق جدول باال انجام دهند. باید

  زنان با خطر سرطان رحم افزایش یافته:

انجمن سرطان آمریکا پیشنهاد می کند که زنان با خطر باال ( افزایش سن، تاریخچه مصرف 

استروژن،یائسگی دیررس، مصرف تاموکسیفن، عدم زایمان، عقیمی، ناتوانی در تخمک گذاري، 

ا افزایش فشار خون) باید در مورد این خطر آگاهی داشته باشند و به آنها چاقی، دیابت ی

پیشنهادمی شود هر زمانی که خونریزي غیرطبیعی واژینال داشته باشند به پزشک مراجعه کنند. 

زنانی با خطر جهت سرطان کولون ( روده بزرگ ) نان پولیپوز ارثی باید سالیانه آزمایش سرطان 

سالگی آغاز  35براي این گروه نمونه برداري از اندومتر می بایست در سن رحم را انجام دهند 

هستند یا زنانی که ناقل  HNpccشود و این شامل زنانی که خود ناقل موتاسیون ژن این بیماري 

چنین موتاسیون شناخته شده اي در فامیل حضور دارد و یا زنانی که از فامیلی هستند که مستعد 

 ون ( روده بزرگ ) هستند و تست ژنتیک را انجام نداده اند نیز، می شود. ابتال به سرطان کول

 چگونه سرطان اندومتر تشخیص داده می شود؟

هیچ آزمایش غربالگري مفید وجود ندارد و معاینه لگنی عادي به ندرت این بیماري را تشخیص 

 دهند. می دهد. پزشکان بیشتر زمانیکه عالئمی وجود دارد بیماري را تشخیص می 

 عالئم و نشانه هاي سرطان رحم 

خونریزي غیرمعمول، لکه بینی یا ترشحات اگر شما یائسه شده اید، مهم است که هر خونریزي 

درصد بیمارانی که با  90غیرمعمول یا لکه بینی را به پزشک خانواده خود اطالع دهید.در حدود 

ا خونریزي غیرطبیعی واژینال سرطان رحم تشخیص داده می شوند خونریزي بعد از یائسگی ی

داشته اند. اگر چه این عالئم می تواند با هیپرپالزي یا بعضی از شرایط غیرسرطانی هم اتفاق 

بیفتد. مهم این است که شما بررسی فوري پزشکی جهت خونریزي غیرطبیعی داشته باشید. غیاب 

درصد  10ت. در حدود خون واضح در ترشحات غیرطبیعی واژینالبه معنی عدم حضور سرطان نیس



موارد، ترشحات همراه با سرطان رحم،خونی نمی باشند. هر ترشح غیرطبیعی را باید به پزشک 

 خود اطالع دهید. 

دردلگنی و یا وجود توده و کاهش وزن، این عالئم معموالً در مراحل آخر بیماري اتفاق می افتد 

 در این صورت امکان درمان موفقیت آمیز کاهش می یابد. 

 تاریخچه و معاینه فیزیکی:

ً به  اگر خانمی داراي هر یک از عالئمی که در باال توضیح داده شده است باشد باید آن را فورا

پزشک خود خبر دهد. پزشک در مورد عالئم، عوامل خطر، تاریخچه پزشکی خانوادگی سوال خواهد 

 خواهد داد. کرد. پزشک در عین حال معاینه عمومی پزشکی و معاینه لگن را انجام

 مشاوره با یک متخصص:

اگر حدس سرطان رحم زده شود آن زن باید به وسیله انکولوژیست و یک پزشک متخصص در 

 تشخیص و درمان بیماري هاي سیستم دستگاه تناسلی زنان مورد معاینه قرار گیرد. 

ه مشخص یک متخصص زنان باید این عمل را انجام دهد. این عمل به آن دلیل انجام می شود ک

شود آیا بیماري هیپروپالزي است یا سرطان رحم؛ پزشک باید نمونه را بردارد و براي آزمایش در 

 زیر میکروسکوپ به یک پاتولوژي بدهد. 

) با یا بدون D & Cبافت اندومتریال می تواند با نمونه برداري از اندومتر بادیالتاسیون و کورتاژ ( 

زنان داخل رحم را از طریق لوله نوري باریک می بیند) هیسروسکوپی ( یک آزمایش که متخصص 

 انجام گیرد. 

نمونه برداري اندومتریال : نمونه برداري اندومتر یک عمل جراحی است که بافت اندومتر از طریق 

یک لوله قابل انعطاف باریک که از طریق دهانه رحم وارد رحم می شود بدست می آید. لوله یک 

ومتریوم رابر می دارد. و این عمل حدود یک دقیقه یاکمتر طول می قسمت از بافت کوچک اند

کشد ناراحتی آن شبیه به دردهاي عضالنی موقع عادت ماهیانه شدید است. می توان داروهاي غیر 

استروئیدي ضدالتهابی همچون ایبوپروفن یک ساعت قبل از این عمل،کمک گرفت.این شایعترین 



م است اغلب از طریق سونوگرافی از داخل واژن نیز انجام می آزمایش انجام شده براي سرطان رح

 شود سونوگرافی به پزشک کمک می کند که نواحی قابل شک را تشخیص داده نمونه برداري کند. 

هیستروسکوپی : به پزشک امکان دیدن رحم را می دهد اگر نمونه برداري اندومتر موفقیت آمیز 

ک را از طریق دهانه رحم، داخل رحم کند. با این آزمایش، نباشد پزشک می تواند یک تلسکوپ باری

پزشکان هر نوع مسئله غیرطبیعی که ممکن است سبب خونریزي شود را می بینند که ممکن 

است سرطان یا پولیپ باشد و گاهی هم نمونه هاي بیشتري می بایست برداشته شود که معموالً 

 با بیهوشی موضعی قابل انجام است. 

ژ: اگر بافت نمونه اندومتر یک بافت کافی باشد اما تشخیص قطعی براي سرطان  دیالتاسیون ِ و کورتا

نداشته باشد، دیالتاسیون و کورتاژ با یا بدون هیستروسکوپی باید انجام شود. در این عمل سرپایی 

دهانه رحم دیالته ( گشاد) می شود و از یک وسیله جراحی براي برش بافت از داخل رحم استفاده 

 ی شود. م

این عمل حدود یک ساعت طول می کشد و ممکن است بیهوشی عمومی یا بیهوشی خفیف ( دارو 

از طریق رگ داده می شود تا بیمار خواب آلوده شود) داده شود. دیالتاسیون وکورتاژ معموالً به 

 صورت یک جراحی سرپایی در کلینیک یا بیمارستان انجام می شود. 

 احتی بعد از این عمل دارند. بیشتر خانم ها اندکی نار

آزمایش بافت اندومتریوم : نمونه بافت اندومتر که از طریق نمونه برداري با دیالتاسیون و کورتاژ 

 برداشته شده است. زیر میکرسکوپ آزمایش می شود. 

در صورت وجود سرطان با مرحله بندي پیشرفت سرطان را مورد شناسایی قرار می دهند. درجه 

 95که براساس آزمایش زیر میکرسکوپ تشخیص داده می شود خیلی مهم است. اگر سرطان رحم 

 2نامیده می شود. درجه  1درصد یا بیشتر سرطان بافت طبیعی غدد رحم را داشته باشد درجه 

درصد از بافت  50درصد بافت غددي دارد و سرطانهاي که کمتر از  50 – 94زمانی گفته که بین 

نامیده می شوند. زنانی که سرطان رحم شان در مراحل اولیه  3درجه  غددي را تشکیل می دهند

 تشخیص داده شود چون پیشرفته نیستند امکان عود بیماري در آنها کمتر وجود دارد. 



 آزمایش هاي تصویربرداري سرطان رحم:

جاد سونوگرافی یا اولتراسوندداخل واژینال : یک سونوگرام ترانس واژینال از امواج صوتی جهت ای

تصاویر رحم استفاده می کند یک پروب ( وسیله ) داخل واژن میشود که امواج صوتی ناشی از 

اکوي اعضا لگنی ایجاد می شود والگوي این اکو به وسیله یک کامپیوتر آنالیز می شود تا تصاویر 

روي یک صفحه نمایش ویدئوئی ایجاد می کند. این تصاویر اغلب کمک می کند که مشخص کنند، 

 ومور وجود دارد و به داخل میومتر گسترش پیدا کرده یا نه؟ت

وارد کردن سالین ( سرم نمکی ) به داخل رحم از طریق یک لوله قبل از سونوگرافی ترانس واژینال 

به پزشک اجازه می دهد که هر گونه مورد غیرطبیعی الیه داخل رحم را تشخیص دهد. این عمل 

 انفوزیون سالین نامیده می شود. 

سونوگرافی ممکن است به پزشک کمک کند که به طور مستقیم نمونه برداري را انجام دهد. این 

 عمل در صورتی انجام می گیرد که آزمایشات دیگر قادر به تشخیص سرطان نشده باشند. 

سیستوسکوپی ویروکتوسکوپی : اگر در زنی سرطان رحم به مثانه یا رکتوم گسترش یافته باشد به 

اي می توان امکان گسترش آن را در مثانه و رکتوم مورد بررسی قرار داد. این آزمایشات وسیله لوله 

سیستوسکوپی و پروکتوسکوپی نامیده می شوند. در سیستوسکوپی، لوله از طریق پیشابراه در 

داخل مثانه گذاشته می شود. و این جریان به پزشک اجازه می دهد که مثانه و پیشابراه را براي 

 ا این اعضا گرفتار بیماري سرطان شده اند مورد بررسی قرار دهد. اینکه آی

نمونه هاي بافتی کوچک می توانند از طریق سیستوسکوپی براي آسیب شناسی ( آزمایش زیر 

میکروسکوپ) برداشته شود. این عمل می تواند از طریق یک بیهوشی موضعی انجام گیرد هر چند 

 هوشی عمومی احتیاج داشته باشند. که بعضی از بیماران ممکن است به بی

CT  :اسکنCT  اسکن یک تصویربرداري با اشعهX  است که تصاویر به صورت مقاطع از بدن شما

اسکن  CTگرفته می شود. براي یک تصویر چند تصویر هم زمان با گردش به دور بدن می گیرد 

را در هم می آمیزد و از آن  کامپیوتر تصاویر متعددي از بدن شما می گیرد. کامپیوتر این تصاویر



یک تصویر براي بررسی تهیه می کند. هر چند گاه ممکن است همان تصاویر ریز هم مورد بررسی 

 قرار بگیرد. 

اسکن زمانی اهمیت پیدا  CTاسکن استفاده می کنیم.  CTبراي تشخیص سرطان رحم خیلی کم 

 ن عود بیماري وجود داشته باشد. می کند که بیمار از سرطان پیشرفته رحم رنج می برد و امکا

CT  اسکن می تواند در صورت گسترش سرطان به دیگر نقاط بدن آن ها را شناسایی کند. وقتی

اولین عکس برداشته می شود یک ماده تزریقی حاجب یا رادیاکنتر است را براي دیدن بهتر اعضا 

اسکن می  CTاز شما گرفته می شود داخل بدن می کنند بعد از این تزریق هم تصویر دیگري 

تواند نواحی متاستاز را مورد شناسایی قرار دهد. در این صورت جراح می تواند با سوزن از مکان 

هاي مشخصی نمونه برداري کند. این سوزن به وسیله رادیولوژیست و از طریق لوله وارد بدن می 

 شود و از آن قسمت نمونه هاي الزم را بر می دارند. 

سوزن گاه نمونه اي نازك و گاه نمونه اي ضخیم که اندازه اش می تواند حدود یک دوم اینچ  این

و یا کمتر از یک هشتم اینچ قطر دارد از بدن برداشته و براي ازمایش زیر میکروسکوپ به 

 پائولوژیست می دهند. 

CT  اسکن خسته کننده تر از عکس معمولی با اشعهX ن طوالنی تري است چرا که نه تنها به زما

نیازمند است بلکه در عین حال بیمار می بایست در تمامی این مدت آرام روي تخت بماند. 

همچنین بیمار احساس یک مقدار محدودیت می کند زمانی که داخل این حلقه جهت گرفتن 

 تصاویر می خوابد. 

زریق می تواند کمی ، رگ) جهت تزریق ماده کنتراست دارد. ت IVبیمار نیاز به گرفتن یک ورید ( 

باعث گرگرفتگی و کاهش فشارخون شود. در صورت هر نوع واکنش نسبت به مواد کنتراست، به 

 پزشک خود باید اطالع دهد. 

سی سی از محلول ماده کنتراست را بنوشد تا روده ها مشخص شوند. به این ترتیب  500بیمارباید 

 یري خواهد کرد. از اشتباهی که ممکن است در تشخیص پیش بیاید جلوگ



MRI  از امواج رادیویی و مغناطیسی شدید بجاي اشعه :X  .استفاده می کندMRI  جذب امواج

رادیویی می باشد باید دانست که هر نوع بافت الگوي خاصی دارد. به این ترتیب جذب امواج 

ویر به رادیویی و آزاد شدن شان، عکسی ایجاد می کند که به کامپیوتر منتقل می شود این تصا

 فیلمی تبدیل می شود. 

اسکن ایجاد می شوند بلکه مقاطعی به صورت  CTبه این ترتیب نه تنها مقاطع عرضی از بدن مثل 

اسکن)  CTموازي در طول بدن هم ایجاد می شوند. ممکن است مواد حاجب تزریق شود ( مثل 

واند مشخص کند که می ت MRIاما کمتر استفاده می شود. بعضی از پزشکان اعتقاد دارند که 

براي مغزو کانال هاي نخاعی  MRIسرطان رحم تا چه حد در داخل رحم گسترش یافته است. 

 هم مفید است. 

گاه تا یک ساعت هم طول می کشد شما باید در یک محفظه بسته بخوابید این  MRIمدت انجام 

اند موجب اضطراب عمل گاه موجب ترس عده اي می شود. صداي بلندي که به وجود می آید می تو

شود در بعضی از مکان ها گوشی هایی را به کار می گیرند تا بتوانند از آزار آن صداها تا حدود 

 خیلی زیادي بکاهند.

می توان غدد لنفاوي بزرگ را با استفاده از ذرات بسیار ریز آهن که به داخل ورید  MRIبه کمک 

 تزریق می شود شناسایی کرد. 

PET قند ( یک فرم شکر ) که شامل یک ماده رادیواکتیو است استفاده می شود  : در این روش از

 و از این ماده، ماده بسیار ریز پوزیترون خارج می شود. 

دوربینی خروج پوزیترون را از بدن ثبت می کند. سلول هاي بدن با توجه به میزان متابولیسم 

یربرداري که شکل و اندازه بافت خود این ذرات را جذب می کند. علی رغم بیشتر روش هاي تصو

هاي بدن را فقط تهیه می کنند. این اسکن تفاوت میان متابولیسم طبیعی و متابولیسم سلول 

هاي سرطان را نشان می دهد. این آزمایش براي مشخص کردن سرطان و میزان گسترش آن مفید 

ر آن در تشخیص سرطان است. به طور کلی این آزمایش خیلی مورد استفاده نیست چرا که هنوز اث

 رحم در حال تحقیق است. 



عکس ساده قفسه سینه: این عکسها گسترش سرطان به ریه را نشان می دهند. البته براي مشخص 

 کردن بیماري هاي ریه و قلب هم مورد استفاده قرار می گیرند. 

IVP لوله اي  : ( پیلوگرافی داخل وریدي ): در صورتی که امکان پخش سرطان در اطراف حالب )

استفاده خواهد شد. در این  IVPکه کلیه را به مثانه وصل می کند) وجود داشته باشد از آزمایش 

اسکن با کنتراست همان اطالعات  CTمی توان مجاري ادراري را نشان داد.   Xآزمایش با اشعه 

 است. IVPرا تهیه خواهد کرد و مفید تر از یک 

 آزمایشات خونی: 

: این آزمایشات جهت اطمینان از اینکه شما قادر به انجام یک جراحی با  آزمایش کامل خون

امنیت کامل هستید، انجام می شود. خیلی از اوقات زنان با خونریزي خیلی شدید از رحم، کم 

خون  CA 125خون :  CA 125خون خواهند بود. (کاهش مقدار سلول هاي قرمزخون) آزمایش 

به خارج از رحم گسترش یافته باشد وجود دارد. بعضی از پزشکان  باال باشد احتمال این که سرطان

از این آزمایش جهت تصمیم گیري جراحی استفاده می کنند. که توسط یک پزشک متخصص 

 سرطان هاي زنان انجام می شود. 

قبل از جراحی باال باشد خیلی از پزشکان در پیگیري از اندازه گیري سطح   CA 125اگر سطح 

ر بودن درمان ( سطح آن بعد از جراحی پایین می آید اگر درمان موثر باشد) استفاده آن جهت موث

می کنند و همچنین جهت مشخص کردن عود سرطان بعد از درمان موفقیت آمیز، استفاده می 

 شود. 

 چگونه سرطان رحم مرحله بندي می شود؟

نشان دادن وسعت سرطان در بدن بیمار انجام می مرحله بندي یک مرحله تحلیلی است که براي 

شود و مشخص می کند که سرطان تا چه میزان در بدن پخش شده است. تشخیص مرحله سرطان 

رحم مهمترین عامل در انتخاب نحوه درمان می باشد. بیمار باید از پزشک خود درباره ي میزان 

می توانید در مشورت کردن با  وسعت سرطان رحم بپرسید چرا که فقط در این صورت است که

 پزشکان بهترین راههاي درمان را انتخاب کنید. 



تیم درمانی از سیستم مرحله بندي براي توضیح و مشخص کردن وسعت سرطان، استفاده می 

کند. سیستم مرحله بندي سرطان رحم فیگو ( فدارسیون بین المللی زنان و زایمان) نامیده می 

ا آزمایش نمونه بافت سرطانی رحم مرحله بندي انجام می شود براي شود. بعد از جراحی عمل ب

 این نوع سرطان چهار مرحله در نظر گرفته می شود.

سیستم مرحله بندي نشان می دهد که سرطان تا چه حد پخش شده است و یا به صورت موضعی 

م ایمنی به دیگر قسمت هاي رحم پخش شده و یا به غدد لنفاوي پخش شده که قسمتی از سیست

 بدن هستند. 

غدد لنفاوي که سرطان رحم می تواند آنها را درگیر کند شامل غدد لنفاوي لگنی و غدد لنفاوي 

که در طول آئورت می باشند ( آئورت یک رگ بزرگ است که از خلف شکم و لگن رد می شود و 

اطراف آئورت تغذیه خونی نیمه تحتانی بدن را تامین می کند) این غدد لنفاوي، غدد لنفاوي 

نامیده می شوند. باالخره سرطان می تواند به مکان هاي دورتر از جمله ریه، کبد، استخوان و مغز 

 و سایر ارگان ها گسترش یابد. 

: سرطان محدود به تنه رحم است. سرطان به غدد لنفاوي یا مکانهاي دور پخش نشده  Iمرحله 

 است. 

 ی رحم (اندومتر) است. : سرطان محدود به به الیه داخل IAمرحله 

: سرطان محدود به اندومتر نیست و به کمتر از یک دوم از میومتر ( الیه عضالنی رحم)  IBمرحله 

 پخش شده است. 

: سرطان محدود به اندومتر نیست و بیش از یک دوم میومتر را درگیر کرده است اما  ICمرحله 

 به خارج از رحم گسترش نیافته است. 

ن از تنه رحم به دهانه رحم ( قسمت تحتانی رحم نزدیک به واژن) پخش شده : سرطاIIمرحله 

 است و سرطان به غدد لنفاوي یا مناطق دور پخش نشده است. 



: سرطان تنه رحم و غدد اندوسرویکال ( غددي که الیه داخلی دهانه رحم را تشکیل  IIAمرحله 

 داده است.) را درگیر کرده است. 

: سرطان تنه رحم و استروماي سرویکس ( بافت همبندي حمایت کننده دهانه رحم)  IIBمرحله 

 را درگیر کرده است. 

 : سرطان به خارج از رحم پخش شده است اما محدود به ناحیه لگن می باشد.  IIIمرحله 

: سرطان به سروز رحم ( بافت سطح خارجی رحم) یا آدنکس ها ( بافت هایی که در  IIIAمرحله 

ه راست و چپ رحم که شامل لوله هاي رحمی و تخمدان هستند) گسترش یافته و یا سلول ناحی

هاي سرطانی در مایع پرتیونئال وجود داشته باشد ( مایعی که از الیه داخلی لگن و شکم را 

 تشکیل می شود) و سرطان غدد لنفاوي یا مکان هاي دور را درگیر نکرده باشد. 

IIIB  شده باشد اما به غدد لنفاوي یا مکان هاي دور پخش نشده باشد. :  سرطان به واژن پخش 

IIIC  (لگن و یا غدد لنفاوي یا ائورت ) سرطان با هر اندازه، اما به غدد لنفاوي نزدیک رحم :

 پخش شده باشد اما به مکان هاي دور پخش نشده باشد. 

تحتانی روده بزرگ) و یا به : سرطان به موکوزا (الیه داخلی) مثانه یا رکتوم (قسمت  IVمرحله 

غدد لنفاوي ناحیه انیگوینال گسترش پیدا کرده باشد و یا به ارگان هاي دور از رحم همچون 

 استخوان یا ریه پخش شده باشد. 

IVA  سرطان به موکوزا ( الیه داخلی) رکتوم یا مثانه پخش شده باشد و ممکن است به غدد :

 هاي دور پخش نشده است.  لنفاوي گسترش یافته باشد اما به مکان

IVB  سرطان به اعضا دور از رحم همچون استخوان یا ریه ها پخش شده است. سرطان می تواند :

 هر اندازه اي باشد و به غدد لنفاوي پخش شده باشد یا نشده باشد. 

 میزان بقا با مرحله : 

هارم بیماران، مرحله ساله با مرحله سرطان پیگیري می شود بیش از سه چ 5تقریباً میزان بقا 

 اول یا دوم هستند. این مرحله بعد از جراحی مشخص می شوند. 



 درصد 60مرحله سوم     درصد  90 – 95مرحله اول  

 15-26مرجله چهارم     درصد  75مرحله دوم 

سال بعد از تشخیص سرطان زنده اند. خیلی از  5ساله یعنی درصد بیمارانی که در  5میزان بقا 

 سال از تشخیص زندگی می کنند.  5ان بیش از این بیمار

 سال براي ایجاد  یک راه استاندارد براي بحث کردن پیش آگهی استفاده می شود.  5و میزان 

اصالح در درمان اغلب نتیجه پیش درآمد مطلوب براي بیماران تشخیص داده می شود نوع دیگر 

سال نسبی، بیمارانی که دلیل دیگر  5ان بقا از میزان بقا، میزان بقا نسبی نامیده می شود. در میز

فوت شده اند را از محاسبات خارج می کنند و به عنوان یک راه بهتر جهت تعین پیش پیش آگهی 

بیماران یک نوع مخصوص سرطان و مرحله خاص سرطان می باشد. میزان بقا دسته بندي که در 

 است به دالیل دیگري فوت کرده باشند. باال ذکر شده اند نسبی نیستند و بعضی از بیماران ممکن

 سرطان رحم چگونه درمان می شود؟ 

بعد از انجام تست هاي تشخیصی که در باال ذکر شده است. تیم درمانی سرطان یک یا بیشتر از 

چند نوع درمان را پیشنهاد خواهند کرد. شما نباید احساس شتابزدگی در مورد تصمیم گیري 

چه را نمی دانید بیاموزید و آنگاه راه درمان خود را انتخاب کنید. داشته باشید. سعی کنید آن

 انتخاب درمان به صورت وسیع بستگی به نوع بیماري و مرحله بیماري در زمان تشخیص دارد. 

بقیه فاکتورها نیز ممکن است در انتخاب درمان نقش داشته باشد که ممکن است شامل سن، 

 دار شوید و دیگر شرایط شخصی باشد. وضعیت سالمتی، آیا می خواهید بچه 

باید مطمئن باشیدکه اطالعات کافی در مورد تمام خطرها و عوارض درمان هاي مختلف را قبل از 

 انتخاب یک تصمیم در مورد درمان دارید. 

ممکن است بخواهید تصمیم دوم را هم در نظر بگیرید. که این می تواند باعث شود اطالعات 

و کمک می کند که اعتماد بیشتري در مورد درمانی که براي شما انتخاب  بیشتري داشته باشید

می شود، داشته باشید. بعضی از شرکت هاي بیمه اي احتیاج دارند که در مورد درمان دوم، قبل 



از پرداخت جهت هزینه، تحقیق کنند. اما معموالً درمان دوم جهت درمان سرطان رایج احتیاج 

اي زنان با سرطان اندومتر وجود دارد که شامل جراحی، رادیوتراپی ( نیست. چهار نوع درمان بر

 پرتودرمانی )، درمان هورمونی و شیمی درمانی است. 

جراحی: براي سرطان رحم جراحی درمان اصلی است در این جراحی برداشت کل رحم، تخمدان 

چه رحم می تواند از ها، لوله هاي رحمی به عمل می آیدکه از طریق شکم به انجام می رسد. اگر 

طریق یک برش جراحی واژینال برداشته شود اما براي تشخیص وسعت سرطان این روش بسیار 

دشوار خواهد بود. از الپاراسکوپی واژینال می توان در صورتیکه به جراحی احتیاج نباشد استفاده 

. کرد. برداشته شدن رحم از طریق یک برش جراحی روي شکم را برداشت شکمی گویند

(هیسترکتومی شکمی) که شامل برداشت رحم و برداشتن دو طرفه لوله هاي رحمی و تخمدان ها 

است. برداشتن رحم و دهانه رحم به تنهایی، هیسترکتومی کامل یا ساده نامیده می شود که به 

 ندرت استفاده می شود. 

رداشتن رحم از طریق براي برداشت غدد لنفاوي هم از راه برش شکمی می توان اقدام کرد و اگر ب

واژن انجام شود برداشتن غدد لنفاوي می تواند از طریق الپاراسکوپی انجام گیرد. در این زمینه 

از بیهوشی عمومی یا موضعی استفاده می شود کوشش بر این است که بیمار در آرامش و یا خواب 

 باشد. 

لکه در عین حال بافت هاي برداشتن کل رحم: در این عمل نه تنها کل رحم را بر می دارند ب

نزدیک به رحم ( رباط هاي وصل کننده رحم به ساکروم و بافت هاي اطراف رحم ) و قسمت 

اینچ) از واژن نزدیک به دهانه رحم برداشته می شود و این عمل در صورتی  1فوقانی ( در حدود  

یزان بستري بیمار انجام می شود که سرطان به دهانه رحم یا اطراف رحم گسترش یافته باشد. م

روز است، عقیم شدن یکی از عوارض این جراحی است. اما عوارض  7بعد از این عمل حدود 

غیرمعمول مانند خونریزي شدید، عفونت زخم و آسیب به سیستم گوارش یا ادراري هم می تواند 

 بروز کند. 



نفاوي لگن و نواحی برداشتن غدد لنفاوي لگنی و یا اطراف آئورت: در این عمل، بعضی از غدد ل

نزدیک به آئورت ( شریان اصلی که خون را از قلب به اندام ها می برد) براي اینکه مشخص شود 

این بافت ها از سرطان اندومتر پخش شده است یا نه انجام می شود. این عمل معموالً از طریق 

نمونه برداري  روش هیسترکتومی ساده یا برداشتن رحم به صورت کامل به انجام می رسد. این

 ممکن است از طریق جراحی الپاراسکوپیک هم انجام شود.

نمونه برداري غدد لنفاوي از طریق الپاراسکوپی : معموالً عمل جراحی براي سرطان رحم، برداشتن 

رحم از طریق برش شکمی و نمونه برداري از غددلنفاوي در حین جراحی است. الپاراسکوپی یک 

ردن به داخل شکم و لگن از طریق یک برش خیلی کوچک می باشد. تکنیک جدید براي نگاه ک

وسایل جراحی کوچک می تواند از طریق لوله وارد شوند به این ترتیب به جراح اجازه جهت 

برداشت غدد لنفاوي بدون برش بزرگ در شکم داده میشود. این عمل امکان بهبودي را سریع تر 

دهد آیا این نوع عمل جراحی به اندازه دیگر عمل  می کند. مطالعاتی وجود دارد که نشان می

هادر درمان سرطان موثر است یا نه. خیلی از متخصصین سرطان عقیده دارد که نمونه برداري 

غدد لنفاوي از طریق الپاراسکومیک موثر است آنها پیشنهاد می کنند که این عمل براي بیماران 

 مورد استفاده قرار گیرد. 

-5بعد از جراحی: براي برداشتن رحم از طریق شکم میزان بستري در بیمارستان معموالً بهبودي 

هفته طول می کشد. در صورتی که عمل به وسیله  4-6روز است. بهبودي کامل در حدود  3

هفته به طول  2-3روز در بیمارستان می ماند و بهبودي کامل  1-2الپاراسکوپی انجام گیرد بیمار 

 می انجامد. 

 رمان با اشعه :د

براي کشتن سلول هاي    )xدرمان با اشعه به صورت تابش اشعه با انرژي باال ( همچون اشعه 

سرطانی استفاده می شود. این درمان ممکن است به صورت خارجی داده شود که عمل آن شبیه 

ی شود. جهت تشخیص است که این گونه پرتو درمانی را اشعه خارجی نامیده م xاستفاده از اشعه 



اما گاهی مقداري ماده رادیواکتیو را در نزدیکی تومور کار می گذارند. این عمل براکی تراپی 

 نامیده می شود. 

براکی تراپی : بسته به میزان وسعت سرطان مشخص خواهد شد که چه میزان نیاز به پرتودرمانی 

تو درمانی دارد. در این لگن می باشد. در برخی از موارد تنها یک سوم باالي واژن نیاز به پر

هفته بعد  4-6وضعیت از مواد رادیواکتیو که در داخل واژن گذاشته می شود، استفاده خواهد شد. 

از عمل برداشتن رحم جراح یا متخصص پرتودرمانی یک ایلیکاتور مخصوص به داخل واژن وارد 

ممکن است الزم باشد. با می کند و مواد رادیواکتیو وارد ایلیکاتور می شود. درمان هاي متعددي 

براکی تراپی واژینال، عوارض پرتودرمانی در اعضا نزدیک مانند: مثانه یا رکتوم محدود است. این 

 عمل در مرکز پرتودرمانی بیمارستان یا مرکز سرطان انجام می شود. 

درمان رادیوتراپی به صورت اکسترنال (اشعه خارجی) : این درمان روش شناخته شده تري است 

هفته ) طول می  در روز 5هفته ( 5یا   4رادیوتراپی  یک منبع خارجی داده می شود. که اشعه از

کشد.پوست پوشاننده محل درمان به صورت دقیق با جوهر هندي دائمی یا تزریق ماده ي رنگی 

 مانند تاتو عالمتگذاري می شود. 

ینان حاصل شود که خانم محفاظ مخصوص لگن در قسمت تحتانی پشت قرار داده می شود تا اطم

 در همان وضعیت معین براي درمان قرار گرفته است. 

دقیقه است. اما ویزیت روزانه مرکز رادیوتراپی ممکن است باعث ناراحتی  20زمان درمان کمتر از 

هفته بعد از شروع درمان، اتفاق بیفتد که  2و خستگی شود. خستگی شدید ممکن است حدود 

مان طور که اشعه از میان پوست براي وارد شدن به هدف (تومور) می یک عارضه شایع است. ه

گذرد ممکن است باعث آسیب پوستی شود که نادرست است. اما زمانی که اتفاق بیفتد، تغییرات 

به صورت قرمزي موقتی تا تغییر رنگ دائمی بروز می کند و یا ممکن است اشعه باعث آزاد شدن 

باعث عفونت گردد، بنابراین مراقبت جهت تمیز داشتن پوست و  مایع از پوست شود که می تواند

 حفاظت از پوست اشعه دیده جهت جلوگیري از عفونت الزم می باشد. 



اسهال یک عارضه شایع است اما می تواند با درمان هاي رایج، کنترل شود. رادیوتراپی به مثانه 

که ممکن است همیشه اتفاق بیفتد سبب سیستیت ( التهاب مثانه) ناشی از رادیوتراپی می شود 

و باعث ناراحتی و تکرار در ادرار کردن شود. رادیوتراپی لگن سبب تنگی واژن هم می شود. ( 

باریک شدن واژن با بافت اسکار) که ممکن است باعث نزدیکی دردناك گردد. یک خانم می تواند 

دادن دیواره واژن خود به  از سفت شدن بافت اسکار از زمان تشکیل، به وسیله تحت کشش قرار

باز نزدیکی در هفته با  3-4کمک ورزش چند بار در هفته جلوگیري کند در این صورت می شود 

استفاده از گشادکننده هاي واژن که یک لوله پالستیکی براي تحت کشش قرار دادن واژن می 

عارضه رادیوتراپی  باشد مورد استفاده قرار گیرد. یائسگی قبل از موعد می تواند به عنوان یک

باشد. بیشتر بیماران مبتال به سرطان رحم که با رادیوتراپی درمان شده اند. هر دو تخمدان آنها 

برداشته شده است. حتی براي خانم هایی که یائسه نشده اند بدون رادیوتراپی هم با این عمل به 

 یائسگی زودرس می رسد. 

تخوان هاي لگن شود. براي زنانی که لگنشان رادیوتراپی لگن ممکن است باعث ضعیف شدن اس

رادیوتراپی شده است امکان شکستگی استخوانها بیشتر  است. سرطان رحم خود را پیگیري کنید 

ً با پزشک خود در میان بگذارید. چرا که دلیل آن ممکن است شکستگی  اگر دردي دارید آن را فورا

 استخوان و یا عود بیماري باشد. 

یمی درمانی به درمانی گفته می شود که ماهانه با تزریق دارو در رگ به انجام شیمی درمانی : ش

 می رسد. 

این دارو وارد جریان خون می شود و به تمام نواحی بدن می رسد به این ترتیب درمان بسیار 

 مفیدتر خواهد بود. 

ترکیبی یا  کسانی هستند که سرطان به خارج از رحمشان گسترش یافته است براي آنها از درمان

داروهاي شیمی درمانی استفاده می شود. داروهاي ترکیبی گاهی مفیدتر از استفاده از یک دارو 

براي درمان سرطان رحم است این داروها شامل آردیامایسین، سیسن پالتین، تاکسول است. این 

طبعی داروها سلول هاي سرطانی را از بین می برند اما در عین حال با ضعیف شدن سلول هاي 



عوارض خاص خود را هم به همراه خواهند داشت. توجه دقیق براي جلوگیري با تخفیف این 

عوارض، الزم است. عوارض شیمی درمانی بستگی به داروها و جلساتی دارد که شما تحت شیمی 

درمانی قرار گرفته اید. این عوارض ممکن است شامل تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، درد واژن، 

هانی، ریزش مو باشد. به دلیل اینکه شیمی درمانی می تواند سلول هاي تولید کننده مشکالت د

خون مغز استخوان را تخریب کند بیماران ممکن است دچار کاهش تعداد سلول هاي خون شوند 

و این می تواند باعث افزایش امکان عفونت به دلیل کوتاه شدن طول عمر سلول هاي سفید، 

بعد از ضربات یا بریدگی هاي کوچک ( بدلیل کوتاه شدن به طول عمر  خونریزي یا خون مردگی

 پالکت خون) خستگی، کوتاهی تنفس ( به دلیل کاهش سلول هاي قرمز خون) شود. 

بیشتر این عوارض شیمی درمانی وقتی که درمان تمام شود از بین می رود. اگر شما در حال 

طر بیاورید که خیلیاز این عوارض قابل درمان گرفتن شیمی درمانی هستید و عوارض دارید به خا

هستند. داروهاي ضد تهوع اگر نتوانند جلوي تهوع را بگیرند می توانند آن را کاهش دهند. مطمئن 

 باشید که صحبت کردن با تیم درمان سرطان در مورد هر عارضه اي باعث تجربه می شود. 

طان رحم، داروهایی مانند پروژسترون که درمان هورمونی : درمان اصلی هورمونی براي درمان سر

نوع شایع آن (موردکس پروژسترون استات ( به صورت  2پروژستین نامیده می شود، می باشد که 

می باشد. اینها باعث کاهش رشد سلول هاي  )Megaceتزریق یا قرص) مگسترول استات ( قرص 

 سرطان اندومتر رحم می شود. 

وژن که معموالً در درمان سرطان پستان استفاده می شود که تاموکسفن: یک داروي آنتی ااستر

ممکن است همچنین در درمان سرطان اندومتر رحم پیشرفته یا در موارد عود بیماري استفاده 

شود. هدف درمان با تاموکسیفن جلوگیري از سیکل استروژن در بدن بیمار که باعث تخریب سلول 

از پخش استروژن جلوگیري کند اما خود به عنوان یک هاي سرطانی می شود. اگر چه تاموکسیفن 

استروژن ضعیف عمل می کند. تاموکسین در عین حال می تواند از کاهش تراکم استخوان و 

بیماري قلبی که وابسته به یائسگی زودرس است جلوگیري به عمل آورد. بیشتر خانم ها یا با 



ی آنها را غیرفعال می کنند به این ترتیب جراحی تخمدان هاي خود را بر می دارند یا رادیوتراپ

 تولید استروژن کاهش می یابد و احتماالً از رشد سرطان جلوگیري می کند. 

 کارآزمایی بالینی :  

هدف کارآزمایی بالینی: مطالعاتی در مورد درمان هاي تجربی یا خبرهاي امید بخش در بیمارانی 

شود. یک کارازمایی بالینی معموالً براي بیماران که وارد کارآزمایی بالینی شده اند، گفته می 

 بسیار مفید فایده خواهد بود. تحقیقات انجام گرفته به پرسش هاي زیر پاسخ خواهد داد. 

 آیا درمان مفید است؟-

 این روش درمانی جدید چگونه است ؟  -

 آیا این روش از سایر روش هاي درمانی بهتر عمل می کند؟  -

 این روش درمانی استاندارد کمتر است یا بیشتر؟ آیا عوارض جانبی  -

 آیا فواید این روش از مضرات آن بیشتر است؟ -

 در چه بیمارانی این روش درمانی مناسب می باشد؟ -

  )FDAانواع کارآزمایی بالینی: قبل از آنکه یک روش درمانی توسط انجمن غذا و داروي آمریکا (

 د. تایید شود طی سه مرحله آزمایش می شو

کارآزمایی بالینی : هدف مرحله اول مطالعه، یافتن بهترین روش براي درمان جدید و میزان  1نوع 

امنیت آن است. پزشک بایستی از نظر عوارض جانبی و مقید بودن روش، آن را به دقت تحت 

بی کنترل داشته باشد درمان در آزمایشگاه و بروي حیوانات به دقت آزمایش شده است اما آثار جان

آن در بیماران کامالً شناخته شده نیست .براي تحت کنترل داشتن سیر درمان پزشکان اغلب 

درمان را با میزان کمی از دارو آغاز می کنند و مقدار آن را تا زمانی که آثار جانبی دارو ظاهر 

 شود ادامه می دهند. اگر چه پزشکان امیدوارند که به بیماران کمک کنند اما هدف اصلی این

 مرحله درباره بی ضرر بودن دارو است.  



کارآزمایی بالینی: این مطالعه براي مشخص شدن اینکه آیا دارو درست عمل می کند یا نه  2نوع 

صورت می گیرد به بیماران حداکثر میزان دارو داده می شود اما میزان آن آنقدر نیست که سبب 

ه دقت بررسی می شود پزشک آثار جانبی عوارض جانبی شدید شود و اثر دارو بر روي سرطان  ب

 دارو را نیز به دقت بررسی می کنند. 

تعداد بیشتري از بیماران را درگیر می کنند که اغلب  3کارآزمایی بالینی: مطالعات نوع  3نوع 

چند صد تا هستند که یک گروه (کنترل)درمان استاندارد را دریافت می کنند و گروه هاي دیگر 

به دقت زیر نظر قرار می  3ریافت می کنند و همه بیماران در مطالعات نوع درمان جدید را د

گیرند. اگر عارضه درمان جدید، خیلی شدید باشد یا اگر یک گروه نتایج بهتري از گروه هاي دیگر 

 داشته باشد، مطالعه متوقف خواهد شد.

م درمان به دقت از شما مراقبت می کند اگر شما در یک مطالعه کارآزمایی بالینی شرکت کنید تی

 و تمام پیشرفت هاي شما را به دقت ثبت می کند. 

به هر حال خطراتی هم وجود دارد. کسانی که درگیر مطالعه هستند نمی دانند در مراحل پیشرفته 

نتیجه، درمان چه می شود، یا عوارض رخ خواهد داد. این مطالعات براي پاسخ به این مسائل را 

ی شده اند. عوارض ناشی از درمان گاهی می تواند دائمی و یا حتی تهدید کننده زندگی طراح

باشند. در نظر داشته باشید که حتی درمان هاي استاندارد نیز عارضه دارند و قبل از شرکت در 

 کارآزمایی باید به عوامل زیادي توجه کنید.

دن به هر کارآزمایی کامالً بستگی به تصمیم گیري جهت وارد شدن به کارازمایی بالینی: وارد ش

شما دارد. پزشک شما و پرستاران شما باید جزئیات مطالعات را توضیح دهند و به شما یک فرم 

رضایت نامه جهت خواندن و امضا کردن که دلیل رضایت براي شرکت شما در مطالعه است. بدهند. 

می شود. حتی بعد از امضا کردن فرم  این اقدام به عنوان گرفتن رضایت (فرم رضایتنامه) شناخته

و بعد از شروع کارآزمایی بالینی، شما آزاد هستید که مطالعه را در هر زمانی  و به هر دلیلی که 

خواستید ترك کنید. شرکت در مطالعه، شما را از گرفتن هر نوع دارو و مراقبت هاي پزشکی دیگر 

 که نیاز دارید. محروم نمی کند. 



شتر در مورد کارآزمایی بالینی، شما از تیم مراقبت و درمان سرطان سوال کنید. براي اطالعات بی

 موارد زیر سواالتی هستند که شما باید بپرسید. 

 آیا این کارآزمایی بالینی براي من مناسب است؟-1

 هدف از این مطالعه چیست؟ -2

 چه نوع آزمایشاتی و درمان هایی در این مطالعه انجام می شود؟-3

 نوع درمان انجام می شود، آیا قبالً استفاده شده است؟چه -4

 آیا من درمانی را که دریافت خواهم کرد می شناسم؟ -5

 چه اتفاقاتی براي من با یا بدون این درمان جدید خواهد افتاد؟-6

 انتخاب هاي دیگر درمانی من چه می تواند باشد و مزایا و معایب آنها چیست؟ -7

 د میتواند روي زندگی من اثر بگذارد؟چگونه این درمان جدی-8

 چه عوارضی را از این مطالعه من انتظار خواهم داشت و آیا عوارض جانبی آن قابل کنترل است؟-9

 ین مطالعه چه ارزشی براي من خواهد داشت. آیا هر درمانی آزاد خواهد بود؟-10

و چند دفعه این کار انجام آیا الزم است که من در بیمارستان بستري شوم. اگر بله، چه مدت -11

 می شود؟

اگر من در این مطالعه آسیب ببینم، آیا درمان خاصی مدنظر می باشد و طرح ریزي شده -12

 است؟

 چه نوع پیگیري طوالنی مدت در برنامه این مطالعه است؟-13

 این درمان جهت دیگر انواع سرطان استفاده می شود؟ -14

سرویس هاي طبقه بندي شده کارآزمایی بالینی براي  انجمن سرطان آمریکا پیشنهاد می کند

 http :// clinical trials.cancer.org بیماران، خانواده و دوستان آن ها در سایت اینترنتی



قابل دسترسی باشد و براساس آن در مورد نوع سرطان، مرحله آن، درمان هاي قبلی مطلع شود. 

 شما نیاز دارید. در دسترس شما قرار می دهد.  این سرویس همچنین لیست کارآزمایی بالینی که

 درمان هاي کمکی و آلترناتیو: 

درمان هاي کمکی و آلترناتیو دسته اي از گروه متنوع اعمال پزشکی و محصوالت آن هستند که 

به عنوان درمان معمول پزشکی نمی باشند. آنها ممکن است شامل محصوالتی همچون ویتامین 

غذایی، یا اعمالی همچون طب سوزنی، ماساژ  و امثال آن باشند. که در  ها، گیاهان، مکمل هاي

صورت تمایل از درمان هاي کمکی و آلترناتیو براي سرطان استفاده می شود. مطالعات درمانی 

بسیاري نیز شروع شده است تا بیابند آیا این درمان ها براي بیماران سرطانی مفید است یا خیر. 

بعضی از این درمانهاي متفاوت از فامیل، دوستان و دیگران بشنوید و  شما ممکن است در مورد

نسبت به یکی از این راههاي درمان احساس بهتري داشته باشید. بعضی از این درمان ها در بعضی 

از شرایط خاص مضر است و بیشتر آنها ثابت نشده است که مفید باشد. انجمن سرطان آمریکا 

کمکی پزشکی، با روش هایی که در طول درمان مراقبت هاي  توضیح می دهد که درمان هاي

عادي پزشکی استفاده می کنید، اگر این درمان ها به دقت استفاده شوند شاید به راحتی و آرامش 

 بیمار کمک کنند و به او احساس بهبودي ببخشند. 

نها ثابت نشده درمان هاي آلترناتیو که به جاي درمان معمول شما استفاده می شود. بعضی از ای

است که مفید باشد و گاهی حتی مضر است اما هم اکنون  به عنوان درمان شفادهنده برگزیده 

می شود اگر شما از این درمان ها استفاده کنید، ممکن است امکان مبارزه با سرطان را از میان 

 ببرند، گاه هم ممکن است تداخلی در درمان اصلی به وجود بیاورند. 

اب هر درمان و با تغییر درمان با پزشک یا پرستار خود مشورت نمایند. بعضی از این پیش از انتخ

درمان ها می توانند به همراه درمان هاي استاندارد مورد استفاده قرار گیرند. بعضی از آنها می 

توانند با درمان هاي استاندارد تداخل نمایند و سبب عوارض جدي شوند به همین دلیل است که 

ی شود پیش از انتخاب و یا تغییر درمان حتماً آن را با پزشک خود در میان بگذارید گفته م



درمانهاي کمکی را می توانید به وسیله اینترنت و وب سایت پیدا کنید و با پزشک خود در میان 

 بگذارید. 

 روش هاي درمانی با توجه به مراحل سرطان رحم: 

آن   )gradeدیده شود و درجه تمایز ( Dscز رحم یا مرحله اول : اگر سرطان در نمونه برداري ا

سرطان دارد. یک   )Stageیک باشد میزان وسعت جراحی بستگی به یافته هاي مرحله (

هیسترکتومی (برداشتن رحم) با برداشتن تخمدان و لوله هاي رحمی دو طرفه انجام خواهد شد. 

رد. این بررسی می تواند با قرار بعد از برداشتن رحم گسترش سرطان مورد بررسی قرار می گی

 دادن تومور زیر میکروسکوپ به انجام رسیده و گسترش و عمق آن مورد بررسی قرار گیرد. 

اگر سرطان دوم سوم فوقانی تنه رحم را درگیر کند و به کمتر از یک دوم ضخامت رحم گسترش 

غدد لنفاوي لگن و یا آئورت یابد، جراح تصمیم می گیرد که غدد لنفاوي را بر ندارد یا ممکن است 

را به صورت انتخابی بردارد. اگر این غدد لنفاوي سلول هاي سرطانی ندانسته باشد و اگر شستشوي 

صفاق و یا نمونه هاي بافتی حفره داخل لگن و شکم، شامل سلول سرطانی نباشد. پزشک درمان 

سلول هاي سرطانی دیده شود  رادیوتراپی را قطعاً توصیه می کند در صورتی که غدد لنفاوي لگن،

 رادیوتراپی به کل لگن پیشنهاد می شود.

باشد.  3یا  2) آن gradeدیده شود و درجه تمایز ( Dscاگر سرطان در نمونه برداري از رحم یا  

یا اگر سرطان عمیق تر از یک دوم ضخامت دیواره رحم را درگیر کرده باشد. سپس غدد لنفاوي 

لنفاوي اطراف آئورت ( دورتر از رحم) باید نمونه برداري شود. نمونه لگن ( نزدیک رحم) و غدد 

برداري از امنتوم ( بافت چربی شکم) همچنین باید انجام شود که این عمل به خصوص در انواع 

 خاصی از سرطان رحم ( سرطان پاپیلوي سروز رحم ) باید انجام شود. 

، 3یا  2باشد اما درجه تمایز متوسط و باال (حتی اگر سرطان به غدد لنفاوي لگنی پخش نشده 

لنفاوي داشته  –بیش از یک سوم دیواره عضالنی (میومتر) درگیر شده باشد یا درگیري عروقی 

باشد) رادیوتراپی معموالً جهت کاهش غدد سرطانی در واژن یا لگن در بیماران داده می شود. در 

م درگیري عضالت رحمی، عدم حضور درگیري بیماران با عوامل خطر پایین تر (کمتر از یک سو



لنفاوي) رادیوتراپی بعد از عمل جراحی داده نمی شود. یک مطالعه اخیر نشان داده است  -عروقی

که رادیوتراپی لگنی بعد از عمل، غدد لگنی را کاهش خواهد داد اما میزان بقا را افزایش نمی 

ریافت نکرده اند خانم هایی که رادیوتراپی دهد. در مقایسه با بیمارانی که رادیوتراپی لگنی د

دریافت کرده اند احتمال عود پایین تر است. در صورت عود، سرطان معموالً در واژن اتفاق می 

افتد. در صورت عود بسیاري از پزشکان پیشنهاد می کنند که فقط درمان داخلی واژن انجام شود 

ارجی به کل ناحیه لگن انجام شود. درمان اما بقیه پیشنهاد می کنند که درمان رادیوتراپی خ

پروژسترون ممکن است بخصوص در زنان جوان با مراحل اولیه سرطان رحم که خواستار بچه 

هستند، استفاده شود. درمان تخریبی ممکن است سبب شود که سرطان از پیشرفت باز بماند و 

ف نظر است و نمی تواند بدون اجازه دهد که حاملگی اتفاق نیفتد. اما این روش خیلی مورد اختال

خطر باشد. به هر حال درمان با این روش خطرهایی دارد که شامل عود بیماري و پخش شدن 

بیماري در خارج از رحم می باشد و از نظر متخصصین انکولوژي ( سرطان شناسی) زنان و آسیب 

ست و بیمار نیاز دارد شناسان (تایید درجه تمایز سرطان) قبل از شروع درمان، پروژسترون مهم ا

 که مطلع باشد این یک روش غیراستاندارد درمان است. 

مرحله دوم: معموالً درمان استاندارد جراحی با رادیوتراپی است در جراحی معموالً هیسترکتومی 

( برداشتن رحم) به انجام می رسد عالوه بر آن لوپ هاي رحمی دو طرف و تخمدان ها برداشته 

لنفاوي هم نمونه گیري به عمل می آید. رادیوتراپی بعد از جراحی داده خواهد می شود و از غدد 

) اگر تومور در دهانه رحم دیده شود بافت هاي خارج رحم قسمتی از واژن را هم StayIIBشد. (

به عنوان یک روش درمانی بر می دارند. در روش دیگر بعد از رادیوتراپی جراحی هیسترکتومی 

) به انجام می رسد و برداشتن دو طرفه لوله هاي رحمی و تخمدان ها نیز ساده ( برداشتن رحم

جزء همین روش درمانی خواهد بود.معموالً جراحان غدد لنفاوي و امنتوم را براي بررسی بیشتر 

میزان گسترش سرطان برمی دارند. در صورت درگیر بودن غدد لنفاوي رادیوتراپی بعد از جراحی 

د شد در صورتی که غدد لنفاوي پاراآئورت هم درگیر باشد میزان رادیوتراپی به این نقاط داده خواه

گسترش خواهد یافت. در همین مرحله خوب است که امکان کارآزمایی بالینی هم در نظر گرفته 

 شود. 



گاهی بیماران سرطان رحم با بیماري هاي دیگر نیز درگیر هستند که نیاز به جراحی ندارند و با 

 نتیجه بخش خواهد بود.  %50رمان می شوند که البته تا رادیوتراپی د

جراح با مشاهده میزان وسعت بیماري در صورتی که به صالح بیمار باشد کل رحم، مرحله سوم : 

لوله هاي رحمی و پارآئورت را بر می دارد و از غدد لنفاوي نیز نمونه بردارهایی را به عمل می 

م احتیاج به برداشت رحم به صورت رادیکال دارند. در این آورد. بعضی از بیماران با مرحله سو

مرحله بیماران بعد از عمل رادیکال رادیوتراپی می شوند. آنها گاه به یک رادیوتراپی داخلی در 

واژن نیز نیازمند خواهند بود. اگر غدد لنفاوي یا پارآئورت درگیر باشد رادیوتراپی اضافی جهت 

ی شکم) در نظر گرفته می شود. اگر جراح احساس کند که امکان درمان این ناحیه (قسمت فوقان

برداشت نواحی قابل رویت تومور امکان پذیر نیست رادیوتراپی ممکن است بدون برداشتن رحم 

 انجام شود. 

داده شود. گاهی رادیوتراپی را به آن اندازه کوچک می کند که امکان جراحی براي جراح وجود 

رکت در کارآزمایی بالینی، که در باال از آن به تفسیر سخن گفته شده داشته باشد. روش دیگر ش

است. بعضی اوقات تنها عالمت پخش سرطان، حضور سلول هاي سرطانی در مایع برداشته شده از 

شکم است. بسته به عوامل خطر دیگر که در زمان جراحی و به وسیله بررسی آسیب شناسی 

 مل جراحی درمان خواهند شد. مشخص می شود. این بیماران بعد از ع

در مرحله چهارم سرطان به میزان زیادي گسترش یافته است و امکان درمان با مرحله چهارم :  

جراحی وجود ندارد اما در عین حال کل رحم، لوله هاي رحمی و تخمدان ها ممکن است براي 

 جلوگیري از خونریزي برداشته شوند. 

جهت انجام شود. وقتی که بیماري تا دوردست ها گسترش رادیوتراپی هم ممکن است به همین 

یافته است از درمان هورمونی بیشترین استفاده به عمل می آید سرطان با درجه تمایز باال و 

آنهایی که گیرنده پروژسترون آنها منفی است، کمتر به درمان هورمونی پاسخ می دهند. درمان 

درصد زنان با مراحل پیشرفته سرطان رحم  20-40هاي ترکیبی شیمی درمانی به طور موقت در 

نشان داده شده است که موثر است. داروهایی که استفاده می شود شامل آدریامایسین، تاکسول، 



، متوتروکسات و وین بالستین است. این نوع داروها معموالً با  5fuسیس پالتین، سلیکوفسفاید، 

ن بیماران بهتر است در کارآزمایی بالینی که با ترکیب دو دارو مورد استفاده قرار می گیرد. ای

: درمان  عود سرطان رحمروشهاي نوین درمان برنامه هاي خود را اجرا می کند شرکت کنند. 

بستگی به محل و میزان سرطان دارد. اگر عود فقط محدود به لگن است، رادیوتراپی ممکن است 

 باعث شفاي بیمار شود. 

سرطان رحم درمان می شوند. درمان هورمونی یا شیمی  4د مرحله زنان با عودهاي وسیع، مانن

درمانی براي این بیماران پیشنهاد می شود. سرطان هاي با درجه تمایز پایین که شامل سرطان 

هاي با گیرنده پروژسترونی هستند. بیشتر به درمان هاي هورمونی جواب می دهند. سرطان هاي 

اي هورمونی کمتر در طول درمان هورمونی کوچک می شوند و با درجه تمایز باال بدون گیرنده ه

بیشتر به شیمی درمانی پاسخ می دهند. استفاده از کارآزمایی بالینی درمان هاي جدید یک روش 

 دیگر است. 

: اگر بیماران شرایط جدي پزشکی دیگر دارند که امکان عمل  بیماران با شرایط جدي پزشکی

رادیوتراپی به تنهایی یا همراه با درمان هورمونی معموالً استفاده  جراحی براي آنها وجود ندارد.

 می شود و پیش آگهی این بیماران به خوبی کسانی که عمل جراحی شده اند، نیست. 

 چه سواالتی از پزشک خود در مورد سرطان رحم دارید؟

پزشک خود  همانطور که شما، خود را با سرطان هماهنگ می سازید. خوب است که صادقانه با 

به راحتی گفت گو کنید و آزادانه پرسش هایی را که در ذهنتان دارید با او در میان بگذارید. به 

 این فکر نکنید که پرسش ها خیل معمولی است. 

در زیر بخشی از پرسش هایی که می توانید بپرسید، آمده است. به این پرسش ها می توانید 

اران، کارمندان مددکار اجتماعی و دیگر اعضاي درمان پرسش هاي دیگري را اضافه کنید، پرست

 پزشکی به بسیاري از سواالت شما پاسخ خواهند داد. 

 سرطان رحم من در چه مرحله ایی است و از کدام نوع به حساب می آید؟  –



 این بیماري تا چه اندازه گسترش یافته است؟  -

ن مرحله دردرمان من چه مفهومی می بیماري من درحال حاضر در چه مرحله اي است معناي ای-

 تواند داشته باشد

 چه درمانی براي من مناسب است و شما کدام را پیشنهاد می کنید و چرا؟ -

 هدف نهایی از این درمان چیست؟ -

 براي آمادگی جهت انجام این درمان من چه باید بکنم؟ -

 چه عوارضی را باید انتظار داشته باشم؟ -

 من با برنامه درمانی که شما پیشنهاد می کنید چقدر است؟امکان عود بیماري  -

 آیا بعد از درمان می توانم بچه دار شوم؟ -

 بیماري من چه خطراتی را می تواند براي من به وجود آورد؟ -

 آیا من قادر خواهم بود که از درمان هورمونی استفاده کنم؟ -

 در طول درمان چه احساسی خواهم داشت.  -

من می توانم به فعالیتهاي عادي روزمره درکار یا خانه برگردم؟ عالوه بر این سواالت چه زمانی  -

ساده شما باید مطمئن باشید که می توانید تعدادي از سواالت موردنظر خود را بنویسید. براي 

مثال شما نیاز دارید که اطالعات خاص در مورد زمان بهبودي قابل انتظار، بدانید و اینکه شما 

 می توانید طرح جدول کاري خود را تنظیم کنید.  چگونه

ممکن است بخواهید، در مورد درمان هاي خط دوم و همچنین در مورد کارآزمایی بالینی که 

 ممکن است براي شما با کیفیت باشد سوال کنید. 

 بعد از درمان سرطان رحم، چه اتفاقی می افتد؟ 



سرطان رحم ممکن است عوارض داشته باشد که ممکن است از چند ماه تا چند هر نوع درمان 

سال به طول انجامد. یک زن می تواند پیش بینی هایی درباره کاهش عوارض و سرعت بخشیدن 

 به روند بهبودي را به انجام رساند. 

ه نمایید. درباره شما از همان آغاز می بایست آگاهانه جسم خود را براي مقابله با این بیماري آماد

 مفید بودن این درمان می توانید با تیم پزشکی خود و خانواده تان مشورت کنید.

درباره توموري که قرار است جراحی شود امکانات درمان و بهبودي و عوارض بیماري و داروهایی 

 که می تواند از این عوارض بکاهد با تیم پزشکی خود به مشورت بنشینید. 

اثر انگشت شما منحصر به فرد است دانشمندان براي شخص شما می توانند  بدن شما همانند

 داروها و درمان هاي خاصی پیشنهاد کنند. 

مقصود از پیگیري را می بایست در امور پیش از درمان جراحی، شیمی درمانی، و رادیوتراپی در 

درمان هایی نیازمند  نظر آوریم. به این ترتیب شما مطمئن می شوید به غیر از آنچه گذشت به چه

ماه  3-6خواهید بود. در طول سه سال اول بعد از درمان، پیگیري معموالً به صورت معاینه در هر 

سال امکان  3سال اول عود می کنند، بعد از  3درصد سرطان اندومتر تقریباً در همان  75است 

بار معاینه را به بیمار  2نه عود بیماري و میزان معاینات کمتر و کمتر می شود البته تا مدتی ساال

پیشنهاد می کنند. در طول پیگیري، پزشک معاینه لگن و غدد لنفاوي بزرگ را در ناحیه انیکوینال 

انجام می دهد. یک آزمایش پاپ اسمیر جهت جستجو براي سلول هاي سرطانی در قسمت فوقانی 

 واژن، نزدیک به محل رحم نیز باید انجام شود. 

ما در مورد هر عالمتی که داللت بر عود سرطان یا عوارض درمان دارد. سوال پزشک همچنین از ش

خواهد کرد. مهم این است که شما همه احساسات خود را با پزشک در میان بگذارید. در صورتی 

که پزشک به عود بیماري مشکوك شود سی تی اسکن، سونوگرافی، آزمایشات خون و نمونه برداري 

ی کند. در صورتی که معاینات بالینی چیزي را نشان ندهد به آزمایشات را براي بیمار توصیه م

 گفته شده نیازي نخواهد بود. 

 عوامل سبک زندگی : 



شما می توانید با انتخاب کردن شیوه صحیح زندگی به بهبودي خود از سرطان کمک کنید. ترك 

گرداند و این امکان را سیگار قطعاً در بهبودي شما موثر است و حس بویایی را به شما بر می 

براي شما بوجود می آورد که از زندگی لذت بیشتري ببرید مصرف مشروبات الکلی را به حداقل 

رسانده، ورزش رابه هیچ وجه از یاد نبرید تغذیه خوب به شما براي آنکه دوران بعد از درمان را 

در جلوگیري از سرطان بهتر بگذارنید کمک می کند تحقیقات نشان می دهد که تغذیه می تواند 

 موثر باشد. 

از میوه، سبزیجات، حبوبات و موادي که فیبر زیاد دارند بیشترین استفاده را بکنید. اگر شما از 

ناحیه لگن رادیوتراپی شده اید قادر به استفاده از مواد فیبرزیاد نخواهد بود. چرا که اینها باعث 

ر مورد رژیم خود با تیم سالمت صحبت کنید. اسهال، نفخ شکم و کرامپ هاي شکمی خواهد شد. د

رادیوتراپی و شیمی درمانی، خستگی را افزایش می دهد براي آنکه خیلی ناراحت نشوید باید به 

 اندازه کافی استراحت کنید. 

تشخیص و درمان سرطان از مسائل مهم زندگی یک بیمار و کسانی است که او را در این درمان 

 گونه تصمیم خوب است با یک گروه حمایتی اجتماعی مشورت کنید.  یاري می کنند قبل از هر

 درمان هاي جدید و تحقیقاتی در سرطان رحم چه می باشند؟ 

تحقیقات اخیر درباره پاتولوژي مولکوالر سرطان رحم، از چگونگی تغییرات در مولکول هاي خاصی 

 می دهد. که سبب تبدیل سلول هاي سالم به سلول هاي سرطانی می شود، خبر 

ما هم اکنون می دانیم که تعدادي از فامیل ها، عامل خطر باالي براي بعضی از سرطان ها دارند 

 DNAزیرا افراد این فامیل نقص در ژن هاي خاصی را به ارث برده اند که این ژن به ترمیم خرابی 

ی مشاهده بدون سابقه خانوادگ DNAباقی می ماند و سبب تشکیل سرطان می شود. نقص هاي در 

نامیده  PTENشده است. یکی از ژن هاي سالم که می تواند در جلوگیري از سرطان موثر باشد 

ً  و یا کامالً در سرطان رحم غیرفعال است. آزمایشاتی براي این تغییرات  می شود این ژن تقریبا

DNA  ممکن است به کشف سرطان رحم در مراحل اولیه کمک کند. سرطان رحم در غیاب یا

که تمایل به برگشت  P53رفعال شدن این ژنهاي مهارکننده همچون ژن رتینوبالستوماژون غی



ممکن  DNAبعد از درمان اولیه دارند. ایجاد می شود. آزمایشاتی براي این ژن ها و سایر تغییرات 

است جهت کمک به حدس زدن بدخیمی سرطان رحم و انتخاب بهترین درمان براي زنان با این 

 تفاده شود. بیماري، اس

که  DNAهدف طوالنی این رشته تحقیقات، درمان با ژن است که می تواند تغییرات غیرطبیعی 

 سبب می شود سلول هاي طبیعی اندومتر به سرطان تبدیل شود را از میان ببرد. 

مولکول هایی که بوسیله سلول هاي سرطانی آزاد می شوند نشانه هاي ( مارکرهاي ) تومور : 

نشانه مفیدي در کشف  CA125به کشف بعضی از انواع سرطان کمک کنند. براي مثال می توانند 

ممکن است همچنین  CA125عود سرطان تخمدان است و مطالعات اخیر نشان داده که آزمایشات 

 CTدر تشخیص عود سرطان رحم قبل از اینکه سرطان به وسیله امکانات تصویربرداري همچون 

 کشف شود، کمک کننده باشد.  MRIیا 

می تواند مفید براي آنکه  CA125در صورتی که سرطان پخش شده باشد اندازه گیري سطح 

بیماران بدون نمونه برداري از غدد لنفاوي به درمان برسند می توانند رحم را به طور کامل از 

 بدن خود خارج کنند. این روش یکی از راههاي مفید درمان است. 

 حمی چیست؟ سارکوم ر

سارکوم رحمی یک سرطان بافت عضالنی و حمایت کننده رحم می باشد.  سلول هاي اپی تلیالی 

سلول هایی هستند که بیشتر بدن را می پوشانند و سرطان هایی که از این سلولها ایجاد می شوند 

و بافت  کار سینوما نام دارند. سرطانهایی که شامل بافت هایی همچون عضالت، چربی و استخوان

 فیبروز ( موادي که تاندون و رباطها را تشکیل می دهند) هستند سارکوم نامیده می شوند. 

درصد سرطان هاي رحم از سلول هائی که الیه داخلی عضو را می پوشانند تشکیل می  95بیش از 

 گردد. کار سینوماي قسمت تحتانی رحم و باالي واژن کار سینوماي دهانه رحم نامیده می شود.

کارسینوما از سلول هایی که قسمت فوقانی رحم را پوشانده، تشکیل می گردد که تنه یا بدنه رحم 



نامیده می شود. کار سینوماي اندومتریال و دهانه رحم در قسمتهاي جداگانه توضیح داده شده 

 است. 

قسمت تشکیل شده است که براساس نوع سلولی که از آن شکل  3بیشتر سارکوماي رحمی از 

 رفته است تقسیم بندي می شود. گ

.اندومتریال استروما سارکوماکه از استروما (بافت همبندي حمایت کننده آندومتر ) تشکیل می 1

 گردد. 

 . لیومیو سارکوماي رحمی که از دیواره عضالنی رحم تشکیل می گردد. 2

تومورهاي . کار سینوسارکوم هاي رحمی که همچنین تومورهاي نرودرمال مخلوط بدخیم یا 3

) اندومتر ترکیبی از ساختمان هاي مشابه MMMTمولرین مخلوط بدخیم نامیده می شود. ( 

سارکوم طبقه بندي می شود اما بیشتر پزشکان اعتقاد دارند که بیشتر آنها ارتباط نزدیک با 

کارسینوما دارند. از میان این گروه هاي سرطان هاي رحمی، کارسینوما سارکوم شایعترین نوع 

ست. لیومیوسارکوما و اندومتریال استروما رحمی، کارسینوما سارکوم شایعترین نوع است. ا

لیومیوسارکوما و اندومتریال استروما سارکوما کمتر شایع است. انواع دیگري از تومورهاي خوش 

خیم (غیرسرطانی) همچون لیومیوما، آدنوفیبروما آونومیوما می توانند از بافت همبندي رحم 

ردند که اینها تومورهاي فیروینوئیدد خوش خیم رحمی نامیده می شوند که اگر آنها تشکیل گ

سبب عالئمی همچون فشار یا خونریزي شدید شوند این تومورها معموالً با درمان جراحی رحم ( 

 هیسترکتومی) درمان می شود. 

که بستگی به سن در بعضی از موارد تومورها می توانند بدون برداشت کامل رحم برداشته شوند. 

 بیمار و خواست او براي بچه دار شدن می باشد. 

 آمارهاي اطالعات درباره سارکوم رحمی چقدر است؟ 

در آمریکا تشخیص  2006موارد جدید سرطان تنه رحم در سال  41200آمار نشان داده است که 

زن در آمریکا از  7350درصد این سرطان ها اندومتریال بودند و  95داده شده است. اما بیشتر از 



فوت شدند. از این میان سارکوم رحمی ( شامل  2006سرطان تنه رحم در طول سال 

درصد سرطان هاي  2- 4کارسینوسارکوما، لیومیوسارکوما، اندومتریال استروما سارکوما) بین 

 مورد می باشد.  600-1600رحمی را به خود اختصاص داده اند که معادل 

 ي سارکوم رحمی وجود دارد؟ چه عوامل خطرزایی برا

عامل خطر به عاملی گفته می شود که امکان گرفتن سرطان را در افراد به وجود می آورد. سرطان 

هاي مختلف داراي عوامل خطر متفاوت هستند. براي مثال، قرار گرفتن پوست در برابر نورخورشید 

دن عامل خطر براي سرطان ریه، زبان، قوي یک عامل خطر براي سرطان پوست است. سیگار کشی

حنجره، مثانه و کلیه و اعضاء مختلف دیگر است. اما داشتن یک عامل خطر یا چندین عامل خطر 

به معناي این نیست که فرد سارکوم رحمی را خواهد گرفت. عوامل متعددي می تواند خطر سارکوم 

 رحم را افزایش دهند. 

 درمان قبلی لگن با پرتو درمانی : 

 DNAاشعه با انرژي باال که در جهت درمان تعدادي از سرطان ها استفاده می شود، می تواند به 

سلولها آسیب برساند، بعضی وقت ها رادیوتراپی باعث افزایش خطر سرطان ثانویه می شود. اگر 

 شما رادیوتراپی لگن داشته اید، ممکن است مبتال به سارکوم رحمی شوید. این سرطان ها معموالً

 سال بعد از تماس با اشعه تشخیص داده می شود.  25-5

برابر بیشتر از سفید پوستان آسیایی  2نژاد : سارکوم هاي رحمی در آمریکایی هاي آفریقایی 

 است. دلیل این افزایش و کاهش نامشخص است. 

و همچنین در زنان مسن اتفاق می  60و  50سن : سارکوم هاي رحمی بیشتر در زنان در دهه 

 افتد. اگر چه این سرطان ها ممکن است زنان جوان را گاهی به خود مبتال کند. 

 عوامل خطر سرطان رحم: 



عواملی که منجر به کارسینوم رحمی شوند می توانند کارسینوسارکوم رحمی را هم بوجود آورند، 

 اما در مورد بقیه سارکوم هاي رحمی صادق نمی باشد. 

به سطح خونی هورمون هاي زنانه همچون استروژن و  عوامل خطر شامل عواملی است که

پروژسترون ارتباط دارند. مدت زمانی که رحم با استروژن در ارتباط قرار می گیرد یا تغییرات 

سطح استروژن و پروژسترون که باعث افزایش سطح استروژن می شود به موارد زیر اطالق می 

 شود. 

 .چاقی 1

 از استروژن  . درمان جایگزین با انواع خاصی2

. درمان با تاموکسیفن ( یک درمان هورمونی که در درمان سرطان پستان و جهت کاهش خطر 3

 سرطان پستان استفاده می شود)

 . عقیمی 4

 . دیابت (مرض قند)5

 سالگی  12. شروع عادت ماهانه قبل از 6

 سالگی  52. شروع یائسگی بعد از 7

ارکوم رحم را افزایش می دهد اما همیشه منجر به بخاطر داشته باشید که این عوامل، خطر س

بیماري سرطان نمی شود و بیشتر زنان با یک چند عامل خطر هرگز گرفتار سارکوم رحم نخواهند 

 شد خانم هایی هم بوده اند که بدون هیچ یک از عوامل خطر به سارکوم رحم مبتال شدند. 

 سید؟ آیا عواملی که سبب سارکوم رحمی می شوند را می شنا

به طور دقیق مشخص نیست که چه عواملی سبب سارکوم رحمی می شوند. هنوز عوامل خطر 

مشخصی در این زمینه پیدا نشده است. تحقیقاتی در حال انجام است که می تواند اطالعات بیشتر 

 را فراهم آورد. 



ً تحقیقات دانشمندان بیشتر در مورد تغییرات  شد که این در ژنهاي ویژه اي می با DNAاخیرا

تغییرات زمانی که سلول هاي نرمال رحمی به سارکوم تبدیل می شود، اتفاق می افتد. بیشتر این 

 اطالعات در مبحث بعدي گفته خواهد شد. 

 آیا می شود از سارکوم رحمی جلوگیري کرد؟

، در بیشتر موارد نمی شود از بوجود آوردن سارکوم رحمی جلوگیري کرد. اگر چه رادیوتراپی لگن

خطر سارکوم رحمی را افزایش می دهد. فایده رادیوتراپی لگن بیشتر از آن است که ما بخواهیم 

 نگران سرطان هاي نادري همچون سارکوم رحمی باشیم که چند سال بعد به وجود می آیند. 

به همین ترتیب تاموکسیفن در سرطان پستان خیلی مفیدتر از آن است که بیمار بخواهد نگران 

 دن به سارکوم رحم باشد. مبتال ش

 آیا می شود سارکوم رحمی را در مراحل اولیه تشخیص داد؟

در بعضی از موارد، داشتن عالئم و نشانه هاي سارکوم رحمی و صحبت کردن با پزشک خانواده 

می تواند کمک کند که سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده شود. متأسفانه قبل از آنکه عالئم 

رکوم رحمی ظاهر شود به مراحل پیشرفته می رسد. این عالئم و نشانه ها در سه و نشانه هاي سا

 نوع سارکوم متفاوت است. 

در حال حاضر هیچ آزمایش غربالگري با معاینه پیشنهاد نشده است که بتواند سارکوم رحمی را 

خصوص در زنان بدون عالمت کشف کند. آزمایش پاپ اسمیر گه گاهی می تواند سارکوم رحم را ب

کارسینوسارکوما و سارکوم اندومتریال را تشخیص دهد اما بیشتر موارد بخصوص لیومیوسارکوم با 

این آزمایش تشخیص داده نمی شود. در مقایسه، ازمایش پاپ اسمیر در یافتن مراحل اولیه سرطان 

و دهانه رحم ( قسمت تحتانی رحم) بسیار موثر است. زنانی که سابقه یک برداشت کامل رحم 

دهانه رحم داشته اند ممکن است انتخاب شوند که آزمایش غربالگري سرطان دهانه رحم را انجام 

دهند مگر اینکه جراحی به عنوان درمان سرطان دهانه رحم یا ضایعات بیشتر از سرطان انجام 



ري شده باشد. زنانی که سابقه برداشت رحم بدون برداشت دهانه رحم داشته اند باید برنامه غربالگ

 براي سرطان دهانه رحم را پیگیري کنند. 

 چگونه سارکوم رحمی تشخیص داده می شود؟ 

در بیشتر موارد، سارکوم رحمی عالئم ویژه اي دارد. معناي این عالئم این نیست که صاحب عالمت 

حتماً گرفتار سارکوم رحمی شده است. در واقع، اینها اغلب با تغییرات قبل از سرطان در رحم یا 

رشد زیاد ضایعات قبل از سرطان اندومتر یا با یک سرطان رحمی ایجاد می شود. پزشکان یک  با

یا بیشتر آزمایشات را براي تشخیص اینکه کدام یک از احتماالت باال بیشتر وجود دارد، استفاده 

می کنند. بیشتر کارسینوسارکوما و سارکوماي استرومال در طول ارزیابی این عالئم تشخیص داده 

 می شوند. 

 عالئم و نشانه هاي سارکوم رحمی : 

اگر شما در حین یائسگی هستید، مهم این است که خونریزي یا لکه خونریزي یا لکه بینی: 

درصد بیماران با سارکوم  85بینی خود را به تیم سالمت پزشکی خود اطالع دهید. در حدود 

زي بین دو عادت ماهانه) دارند. اگر چه رحمی عالئم خونریزي بعد از یائسگی یا لکه بینی ( خونری

این عالئم می تواند با ضایعات خوش خیم ( غیرسرطانی ) همچون تغییرات هورمونی و ندرتاً با 

بعضی از عفونت ها همراه باشد. مهم این است که یک بررسی پزشکی فوري جهت خونریزي بعد 

 د. از یائسگی و یا خونریزي غیرطبیعی قبل از یائسگی انجام شو

خونریزي غیرطبیعی در کارسینوسارکوما یا سارکوما اندومتریال استروما شایعتر از لیومیوسارکوما 

 می باشد. 

 ترشحات دیگر: 

زنان با سارکوم رحمی ترشحات بدون خون دارند. اگر چه بعضی از ترشحات همچون  %10در حدود 

 عفونت خوش خیم اند و به سرطان ارتباطی پیدا نمی کنند. 



ً به سرطان مبتال نشده است. نبو  دن خون در ترشحات به معناي آن نیست که شخص قطعا

درصد زنان درد یا توده لگنی دارند که کامالً محسوس است  10در حدود درد لگنی یا توده : 

اینها در زمان تشخیص سارکوم رحمی، قابل تشخیص خواهند بود. در بیشتر موارد شخص یا 

 ه توده در رحم فرد هست یا فرد احساس پري در لگن خود دارد. پزشک او احساس می کند ک

 مشاوره سابقه پزشکی، معاینه فیزیکی : 

اگر یک توده رحمی حدس زده شود، بیشتر پزشکان پیشنهاد می کنند مشاوره با یک متخصص: 

که زنان باید توسط متخصص انکولوژي زنان ( یک پزشک که متخصص در تشخیص، درمان سرطان 

 دستگاه تناسلی زنان) است، معاینه شود. هاي 

: در اولین اقدام پزشک مشاور، اطالعاتی در مورد وضعیت شخصی،  شرح حال کامل پزشکی

سابقه پزشکی خانواده را خواهد گرفت. شخص باید عالئم، عوامل خطرزا و دیگر مسائل مربوط به 

 نماید.  پزشکی را به اگاهی پزشک خود برساند و پرسش هاي خود را مطرح

 : که شامل معاینه عمومی و معاینه لگن خواهد بود.  معاینه کامل فیزیکی

نمونه برداري و آزمایش بافت اندومتر ( رحم ) : اگر خونریزي غیرطبیعی رحمی دارید، نمونه 

برداري از بافت پوشاننده رحم باید انجام شود و زیر میکروسکوپ براي دیدن رشد غیرطبیعی و 

پروپالرزي)، سرطان اندومتر، سارکوم رحمی یا بیماري هاي دیگر مورد مشاهده خوش خیم ( هی

قرار گیرد. بافت می تواند از طریق نمونه برداري اندومتر ( رحم )، دیالتاسیون وکورتاژ با یا بدون 

هسیتروسکوپی ( آزمایشی که متخصص زنان و زایمان بوسیله آن داخل رحم را از طریق یک لوله 

 می کند) بدست آید. رحمی نگاه 

این فرآیند ها تقربیاً کارسینوسارکوم و خیلی از سارکوم هاي استروما اندومتریال را تشخیص می 

درصد لیومیوسارکوما از این طریق تشخیص داده می شود. زیرا این سرطان ها  2/1دهد. کمتر از 

ه این نواحی از طریق در دیواره رحم شروع می شود و اغلب به الیه داخلی رحم پخش نمی شود ک

 بدست می آید.  D & Cنمونه برداري اندومتر یا 



نمونه برداري اندومتر ( رحم ) از طریق یک لوله باریک و قابل انعطاف نمونه برداري اندومتر: 

که از طریق دهانه رحم وارد رحم می شود، انجام می شود. پزشک یک قسمت کوچکی از آن نمونه 

 دارد. را به کمک ساکشن بر می 

این عمل یک دقیقه یا کمتر به طول می انجامد. ناراحتی آن شبیه به درد زمان قاعدگی است و 

اگر یک ساعت قبل از این عمل از داروهاي ضدالتهابی غیراستروئیدي همچون بروفن استفاده 

 کنند درد ناشی از این عمل کاهش می یابد. 

که داخل رحم را ببینند آنها تلسکوپ این عمل به پزشکان اجازه می دهد هیستروسکوپی: 

کوچکی را از طریق دهانه رحم به داخل رحم وارد می کنند. سپس رحم با استفاده از سالین گشاد 

می شود. با این آزمایش پزشک هر تغییر غیرطبیعی مانند پولیپ که ممکن است سبب خونریزي 

که این عمل معموالً با بیهوشی شود را می بیند و تغییرات غیرطبیعی نمونه برداري می شوند 

 موضعی انجام می گیرد. 

اگر در نمونه برداري از رحم، بافت کافی تهیه نشد یا نتواند سرطان را دیالتاسیون و کورتاژ : 

تشخیص دهد یک دیالتاسیون و کورتاژ با یا بدون هیستروسکوپی باید انجام شود. در این عمل 

سیله جراحی مخصوص جهت بریدن بافت از داخل رحم سرپائی، دهانه رحم گشاد شده  و از و

 استفاده می شود. 

این عمل در حدود یک ساعت به طول می انجامد و احتیاج به بیهوشی عمومی یا سداسیون ( 

داروهایی که از داخل رگ داده می شوند تا خواب آلوده باشید اما قادر به بیدار شدن باشید) دارد. 

پائی است که در کلینیک یا بیمارستان انجام می شود. بیشتر معموالً جراحی سر D & Cیک 

 بیماران بعد از این عمل با ناراحتی کمی روبرو می شوند. 

 آزمایش کردن بافت اندومتر : 

یا از طریق هیستروسکوپ برداشته شده است، زیر  D & Cنمونه بافتیکه از نمونه برداري رحم، 

بررسی قرار می گیرد اگر این بررسی ها، سرطان را میکروسکوپ جهت پیدا کردن سرطان مورد 



پیدا کند، آن وقت می بایست نوع سرطان کارسینوما یا سارکوما و مرحله بندي آن مشخص شود. 

درجه تومور براساس نماي سرطان زیر میکروسکوپ و براساس شباهت به بافت طبیعی است ( 

طبیعی نزدیک باشد که درجه تمایز پایین خیلی درجه تمایز باال است یا فقط یک مقدار به بافت 

 است).

مرحله رشد سلولهاي سرطان یک عامل مهم در درجه تمایز در سارکوم هاي رحمی است. سارکوم 

با درجه تمایز باال به نظر می رسد که نسبت به سارکوم هاي با درجه تمایز پایین به سرعت رشد 

 می کند و گسترش می یابد. 

یا بافت برداشته شده از طریق هیستروسکوپی می تواند  D & C، نمونه نمونه برداري اندومتر

 جهت تعیین گیرنده هاي استروژن و پرژسترون در سطح سلول هاي آزمایش شوند. 

تخمدانها، هورمون استروژن و پروژسترون را تولید می کنند تا به رشد منظم سلولهاي طبیعی 

نسبت به پروژسترون خطر گسترش سرطان رحم رحم کمک کنند، داشتن میزان بیشتر استروژن 

 و بعضی از انواع سارکوم هاي رحمی را افزایش می دهد. 

سلول هاي طبیعی جهت پاسخ به این هورمون ها، باید داراي پروتئین هاي خاص که استروژن و 

پروژسترون را  تشخیص دهند باشند. این پروتئین هاي مخصوص تشخیصی، گیرنده نامیده می 

می توانند به وسیله آزمایش هاي آزمایشگاهی تشخیص داده شوند. بعضی از سارکوم هاي  شوند و

استروما اندومتریال که شامل این گیرنده ها می باشند وابسته به این هورمون ها رشد می کنند. 

درمان هورمونی که بتواند جلوي استروژن یا عملکرد این هورمون ها را بگیرد، می تواند مانع رشد 

 رکوم هاي استروما اندومتریال شوند.سا

اگر در یک خانم که عالئم یا نشانه ها پیشنهادکندکه سارکوم سیستوسکوپی و پروکتوسکوپی: 

رحمی به مثانه یا رکتوم ( راست روده) پخش شده است داخل این اعضا باید از طریق یک لوله 

 کوپی نامیده می شود. نوري دیده شود. این آزمایشات به ترتیب سیستوسکوپی و پروکتوس

 آزمایشات تصویر برداري :



سونوگرافی یا اولتراسوئد داخل واژینال : یک سونوگرام ترانس واژینال از امواج صوتی جهت ایجاد 

تصاویر رحم استفاده می کند یک پروب ( وسیله ) داخل واژن می شود که امواج صوتی ناشی از 

اکو به وسیله یک کامپیوتر آنالیز می شود تا تصاویر  اکوي اعضا لگنی ایجاد می شود و الگوي این

روي یک صفحه نمایش ویدئوئی ایجاد می کند. این تصاویر اغلب کمک می کند که مشخص کنند، 

 تومور وجود دارد و به داخل میومتر گسترش پیدا کرده است یا نه ؟

ونوگرافی ترانس واژینال وارد کردن سالین ( سرم نمکی) به داخل رحم از طریق یک لوله قبل از س

به پزشک اجازه می دهد که هر گونه مورد غیرطبیعی الیه داخل رحم را تشخیص دهد. این عمل 

 انفوزیون سالین نامیده می شود. 

سونوگرافی ممکن است به پزشک کمک کند که به طور مستقیم نمونه برداري را انجام دهد. این 

 ت دیگر قادر به تشخیص سرطان نشده باشند. عمل در صورتی انجام می گیرد که آزمایشا

CT  :اسکنCT  اسکن یک تصویربرداري با اشعهX  است که تصاویر به صورت مقاطع از بدن شما

اسکن  CTگرفته می شود. براي یک تصویر چند تصویر هم زمان با گردش به دور بدن می گیرد 

ن تصاویر را در هم می آمیزد و از آن کامپیوتر تصاویر متعددي از بدن شما می گیرد. کامپیوتر ای

یک تصویر براي بررسی تهیه می کند. هر چند گاه ممکن است همان تصاویر ریز هم مورد بررسی 

 قرار بگیرد. 

 اسکن استفاده می کنیم.  CTبراي تشخیص سرطان رحم خیلی کم 

CT رد و امکان عود اسکن زمانی اهمیت پیدا می کند که بیمار از سرطان پیشرفته رحم رنج می ب

 بیماري وجود داشته باشد. 

CT  اسکن می تواند در صورت گسترش سرطان به دیگر نقاط بدن آن ها را شناسایی کند. وقتی

اولین عکس برداشته می شود یک ماده تزریقی حاجب یا رادیاکنتراست را براي دیدن بهتر اعضا 

 CTدیگري از شما گرفته می شود  داخل بدن وارد بدن می کنند بعد از این تزریق هم تصویر

اسکن می تواند نواحی متاستاز را مورد شناسایی قرار دهد. در این صورت جراح می تواند با سوزن 



از مکان هاي مشخصی نمونه برداري کند. این سوزن به وسیله رادیولوژیست و از طریق لوله وارد 

 د. بدن می شود و از آن قسمت نمونه هاي الزم را بر می دارن

این سوزن گاه نمونه اي نازك و گاه نمونه اي ضخیم که اندازه اش می تواند  حدود یک دوم اینچ 

و یا کمتر از یک هشتم اینچ قطر دارد از بدن برداشته و براي آزمایش زیر میکروسکوپ به 

 پاتولوژیست می دهند. 

CT  اسکن خسته کننده تر از عکس معمولی با اشعهX ا به زمان طوالنی تر است چرا که نه تنه

نیازمند است بلکه در عین حال بیماري می بایست در تمامی این مدت آرام روي تخت بماند. 

همچنین بیمار احساس یک مقدار محدودیت می کند زمانی که داخل این حلقه جهت گرفتن 

 تصاویر می خوابد. 

 دارد. ، رگ) جهت تزریق ماده کنتراست IVبیمار نیاز به گرفتن یک ورید ( 

تزریق می تواند کمی باعث گر گرفتگی و کاهش فشار خون شود. در صورت هر نوع واکنش نسبت 

سی سی از محلول ماده کنتراست  500به مواد کنتراست، به پزشک خود باید اطالع دهد. بیمار باید 

را بنوشد تا روده ها مشخص شوند به این ترتیب از اشتباهی که ممکن است در تشخیص پیش 

 یاید جلوگیري خواهد کرد. ب

MRI  از امواج رادیویی و مغناطیسی شدید بجاي اشعه :X  .استفاده می کندMRI  جذب امواج

رادیویی می باشد باید دانست که هر نوع بافت الگوي خاصی دارد. به این ترتیب جذب امواج 

د این تصاویر به رادیویی و آزاد شدن شان، عکسی ایجاد می کند که به کامپیوتر منتقل می شو

 فیلمی تبدیل می شود. 

اسکن ایجاد می شوند بلکه مقاطعی به صورت  CTبه این ترتیب نه تنها مقاطع عرضی از بدن مثل 

اسکن)  CTموازي در طول بدن هم ایجاد می شوند. ممکن است مواد حاجب تزریق شود ( مثل 

می تواند مشخص کند که  MRI اما کمتر استفاده می شود. بعضی از پزشکان اعتقاد دارند که

براي مغز و کانال هاي نخاعی  MRIسرطان رحم تا چه حد در داخل رحم گسترش یافته است. 

 هم مفید است. 



گاه تا یک ساعت هم طول می کشد شما باید در یک محفظه بسته بخوابید این  MRIمدت انجام 

آید می تواند موجب اضطراب  عمل گاه موجب ترس عده اي می شود. صداي بلندي که به وجود می

شود در بعضی از مکان ها گوشی هایی را به کار می گیرند تا بتوانند از آزار آن صداها تا حدود 

 خیلی زیادي بکاهند. 

می توان غدد لنفاوي بزرگ را با استفاده از ذرات بسیار ریز آهن که به داخل ورید  MRIبه کمک 

 تزریق می شود شناسایی کرد. 

PET این روش از قند ( یک فرم شکر) که شامل یک ماده رادیواکتیو است استفاده می شود  : در

 و از این ماده، ماده بسیار ریز پوزیترون خارج می شود. 

دوربینی خروج پوزیترون را از بدن ثبت می کند. سلول هاي بدن با توجه به میزان متابولیسم 

وش هاي تصویربرداري که شکل و اندازه بافت خود این ذرات را جذب می کند. علی رغم بیشتر ر

هاي بدن را فقط تهیه می کنند. این اسکن تفاوت میان متابولیسم طبیعی و متابولیسم سلول 

هاي سرطان را نشان می دهد. این آزمایش براي مشخص کردن سرطان و میزان گسترش آن مفید 

که هنوز اثر آن در تشخیص سرطان است. به طور کلی این آزمایش خیلی مورد استفاده نیست چرا 

 رحم در حال تحقیق است. 

این عکسها گسترش سرطان به ریه را نشان می دهند. البته براي عکس ساده قفسه سینه :  

 مشخص کردن بیماري هاي ریه و قلب هم مورد استفاده قرار می گیرند. 

 سارکوم رحمی چگونه مرحله بندي می شود؟

ک مرحله تحلیلی است که براي نشان دادن وسعت سرطان در بدن مرحله بندي یمرحله بندي: 

بیمار انجام می شود و مشخص می کند که سرطان تا چه میزان در بدن پخش شده است. تشخیص 

مرحله سرطان رحم مهمترین عامل در انتخاب نحوه درمان می باشد. بیمار باید از پزشک خود 

ا که فقط در این صورت است که می توانید در درباره ي میزان وسعت سرطان رحم بپرسید چر

 مشورت با پزشکان بهترین راههاي درمان را انتخاب کنید. 



تیم درمانی از سیستم مرحله بندي براي توضیح و مشخص کردن وسعت سرطان، استفاده می 

کند. سیستم مرحله بندي سرطان رحم فیگو ( فدراسیون بین المللی زنان و زایمان) نامیده می 

ود. بعد از جراحی عمل با آزمایش نمونه بافت سرطانی رحم مرحله بندي انجام می شود براي ش

 این نوع سرطان چهار مرحله در نظر گرفته می شود. 

سیستم مرحله بندي نشان می دهد که سرطان تا چه حد پخش شده است و یا به صورت موضعی 

خش شده که قسمتی از سیستم ایمنی به دیگر قسمت هاي رحم پخش شده و یا به غدد لنفاوي پ

 بدن هستند. 

غدد لنفاوي که سرطان رحم می تواند آنها را درگیر کند شامل غدد لنفاوي لگنی  و غدد لنفاوي 

که در طول آئورت می باشند ( آئورت یک رگ بزرگ است که از خلف شکم و لگن رد می شود و 

غدد لنفاوي، غدد لنفاوي اطراف آئورت  تغذیه خونی نیمه تحتانی بدن را تامین می کند) این

نامیده می شوند. باالخره سرطان می تواند به مکان هاي دورتر از جمله ریه، کبد، استخوان و مغز 

 و سایر ارگان ها گسترش یابد. 

: سرطان محدود به تنه رحم است. سرطان به غدد لنفاوي یا مکانهاي دور پخش نشده  Iمرحله 

 است. 

 ان محدود به الیه داخلی رحم ( اندومتر) است. : سرط IAمرحله 

: سرطان محدود به اندومتر نیست و به کمتر از یک دوم از میومتر ( الیه عضالنی رحم) IBمرحله 

 پخش شده است. 

: سرطان محدود به اندومتر نیست و بیش از یک دوم میومتر را درگیر کرده است اما  ICمرحله 

 است.  به خارج از رحم گسترش نیافته

: سرطان از تنه رحم به دهانه رحم ( قسمت تحتانی رحم نزدیک به واژن ) پخش شده  IIمرحله 

 است و سرطان به غدد لنفاوي یا مناطق دور پخش نشده است. 

 IIA  .سرطان فقط به الیه داخلی دهانه رحم پخش شده است = 



IIB  است. = سرطان از میان الیه داخلی دهانه رحم گسترش پیدا کرده 

 : سرطان به خارج از رحم پخش شده است اما محدود به ناحیه لگن می باشد.  IIIمرحله 

: سرطان به سروز رحم ( بافت سطح خارجی رحم) یا آدنکس ها ( بافت هایی که در  IIIAمرحله 

ناحیه راست و چپ رحم که شامل لوله هاي رحمی و تخمدان هستند) گسترش یافته و یا سلول 

ی در مایع پرتیونئال وجود داشته باشد ( مایعی که از الیه داخلی لگن و شکم را هاي سرطان

 تشکیل می شود) و سرطان غدد لنفاوي یا مکان هاي دور را درگیر نکرده باشد. 

IIIB  .سرطان به واژن پخش شده باشد اما به غدد لنفاوي یا مکان هاي دور پخش نشده باشد : 

IIIC  ،اما به غدد لنفاوي نزدیک رحم ( لگن و یا غدد لنفاوي یا آئورت) : سرطان با هر اندازه

 پخششده باشد اما به مکان هاي دور پخش نشده باشد. 

: سرطان به موکوزا ( الیه داخلی) مثانه یا رکتوم ( قسمت تحتانی روده بزرگ ) و یا به IVمرحله 

ان هاي دور از رحم همچون غدد لنفاوي ناحیه انیکوینال گسترش پیدا کرده باشد و یا به ارگ

 استخوان یا ریه پخش شده باشد. 

IVA  سرطان به موکوزا ( الیه داخلی) رکتوم یا مثانه پخش شده باشد و ممکن است به غدد :

 لنفاوي گسترش یافته باشد اما به مکان هاي دور پخش نشده است. 

IVB است. سرطان می تواند  : سرطان به اعضا دور از رحم همچون استخوان یا ریه ها پخششده

 هر اندازه اي باشد و به غدد لنفاوي پخش شده باشد یا نشده باشد. 

 میزان بقا با مرحله سرطان : 

ساله بعد از گرفتار شدن به بیماري سرطان است. خیلی از این  5مقصود از میزان بقا یک زندگی 

سال جهت ایجاد یک راه  5 سال بعد از تشخیص زندگی می کنند و میزان بقا 5بیماران بیش از 

ساله بیمارانی که  5استاندارد براي بحث کردن و پیش آگهی استفاده می شود. البته میزان بقا 

 سال قبل درمان شده اند.  5تشخیص داده شده اند بیشتر از 



میزان بقا سال نسبی، به معناي آن است که بیمارانی که به دلیل دیگر فوت می کنند از این دایره 

 ج می کند که به معنی فوت بیمار از عوامل دیگر همچون بیماریهاي قلبی می باشد. خار

امکان میزان بقا ( پروگنوز = پیش آگهی) براي زنان با سارکوم رحمی بستگی به خیلی از عوامل 

دارد. مرحله سرطان یک عامل مهم است اما نوع سارکوم ( کارسینوسارکوما، لیومیوسارکوما یا 

ومااندومتریال)، در چه تمایز سارکوم ( گرید پایین در مقایسه با گرید باال) و وضعیت سارکوم استر

سالمت عمومی روي پیش آگهی تأثیر دارد. آمار بقا که در زیر اشاره شده است براساس مطالعات 

روي زنان با سارکوم رحمی تخمین زده شده است. براساس میانگین گروه بیمارانی که اشاره شده 

می توان بطور دقیق براي هر شخص بصورت خاص پیش آگهی فرد را پیش بینی کرد. است، ن

سال از تشخیص آنها گذشته  5ساله براساس پیگیري بر روي زنان که بیش از  5همچنین آمار بقا 

 است، بدست آمده است. 

ً بیماري آنها تشخیص داده شده است. براي ای ن پیشرفتهاي درمانی براي خانمهایی که اخیرا

 بیماران بهتر است. 

درصد براي  20سارکوم است و حدود  IIو   Iدرصد براي زنان با مرحله  50ساله  5میزان بقا 

( چهار) است و این اعداد تقریبی هستند  IVو درصد و کمتر از آن براي زنان با مرحله  3مرحله 

شده اند، بدست آمده  زیرا آنها از تعداد افراد کمی که در بیمارستان به مدت چند سال درمان

 است. 

 چگونه سارکوم رحمی درمان می شود؟

بعد از انجام تست هاي تشخیصی که در باال ذکر شده است. تیم درمانی سرطان یک یا بیشتر از 

چند نوع درمان را پیشنهاد خواهند کرد. شما نباید احساس شتابزدگی در مورد تصمیم گیري 

دانید بیاموزید و آنگاه راه درمان خود را انتخاب کنید.  داشته باشید. سعی کنید آنچه را نمی

 انتخاب درمان به صورت وسیع بستگی به نوع بیماري و مرحله بیماري در زمان تشخیص دارد. 



بقیه فاکتورها نیز ممکن است در انتخاب درمان نقش داشته باشد که ممکن است شامل سن، 

 و دیگر شرایط شخصی باشد. وضعیت سالمتی، آیا می خواهید بچه دار شوید 

باید مطمئن باشید که اطالعات کافی درمورد تمام خطرها و عوارض درمان هاي مختلف را قبل از 

 انتخاب یک تصمیم در مورد درمان دارید. 

ممکن است بخواهید تصمیم دوم را هم در نظر بگیرید. که این می تواند باعث شود اطالعات 

کند که اعتماد بیشتري در مورد درمانی که براي شما انتخاب  بیشتري داشته باشید و کمک می

می شود، داشته باشید. بعضی از شرکت هاي بیمه اي احتیاج دارند که در مورد درمان دوم، قبل 

از پرداخت جهت هزینه، تحقیق کنند. اما معموالً درمان دوم سرطان هاي رایج احتیاج نیست. 

ن اندومتر وجود دارد که شامل جراحی، رادیوتراپی ( چهار نوع درمان براي زنان با سرطا

 پرتودرمانی)، درمان هورمونی و شیمی درمانی است. 

 جراحی : 

عمل جراحی، درمان انتخابی براي سارکوم رحمی است و بستگی به مرحله آن، نوع و درجه تمایز 

گرفته می شود.  سرطان دارد. تصمیم گیري براساس وضعیت عمومی سالمت بیمار و سن او در نظر

در بعضی از موارد طرح جراحی براساس آزمایشات قبل از جراحی همچون بررسی مطالعات 

است. در بعضی از موارد دیگر  D & Cتصویربرداري و نتایج معاینه لگن و نمونه برداري اندومتر یا 

د. یک جراح، جراحی را براساس آزمایشات و نتایج قبل از عمل گرفته شده است، شروع می کن

تصمیم در مورد اینکه این موارد چه مواقعی استفاده می شود، بستگی به یافته هاي جراح در حین 

 جراحی دارد. 

هیسترکتومی ساده: این جراحی شامل برداشتن رحم ( تمام بدنه رحم و دهانه رحم و بافت 

اط رحمی همبندي ساده در اطراف رحم ( پارامتر) است و بافت همبندي رحم و ساکروم ( رب

ساکرال) ) برداشته نمی شود و واژن دست نخورده است و عمل جراحی هیسترکتومی شکمی 

نامیده می شود، اگر برش جراحی در قسمت جلوي شکم باشد. وقتی که رحم از طریق واژن 

برداشته می شود هیسترکتومی واژینال است. اگر نیاز به نمونه برداري از غدد لنفاوي باشد، این 



تواند از طریق برش شکمی هیسترکتومی انجام شود و اگر هیسترکتومی از طریق واژن عمل می 

انجام شود. غدد لنفاوي می تواند از طریق الپاراسکوپی برداشته شود در این صورت از بیهوشی 

عمومی یا بیهوشی موضعی استفاده می شود تا بیمار خواب باشد و در طی دوران عمل آرام باشد. 

 روز است.  3تا  5رکتومی شکمی، میزان اقامت بیماران در بیمارستان بین براي یک هیست

هفته زمان می برد. یک عامل الپاراسکوپی و هیسترکتومی واژینال  4-6بهبودي کامل حدود 

هفته دارد. بعد از عمل  2-3روز و 1-2معموالً احتیاج به اقامت در بیمارستان به ترتیب 

 اردار شوند. هیسترکتومی زنان نمی توانند ب

عوارض جراحی زیاد نیست. اما می تواند شامل خونریزي شدید، عفونت زخم یا آسیب به مثانه یا 

سیستم گوارشی باشد خیلی از متخصصین جراحی سرطان زنان ترجیح می دهند و پیشنهاد می 

کنند که عمل شکمی یا برداشت دو طرفه لوله هاي رحمی و تخمدان همراه باشد اگر حدس به 

سرطان باشد در نتیجه امکان بهتري براي دیدن گسترش سرطان نسبت به هیسترکتومی واژینال 

 بدون استفاده از الپاراسکوپ می دهد. 

هیسترکتومی رادیکال: مثل هیسترکتومی، در این عمل کل رحم را بر می دارند. بهر حال بافتهاي 

اینچ) واژن  1وقانی واژن ( درحدود ساکرال و قسمت ف -نزدیک به رحم ( پارامتر و رباط رحمی  

نزدیک به دهانه رحم برداشته می شود وقتی که سرطان به دهانه رحم پخش شده باشد از این 

روش استفاده می شود این عمل ندرتاً براي سارکوم انجام می شود. ) همچون یک هیسترکتومی 

ده می شود. اگر چه ساده شکمی از بیهوشی عمومی یا موضعی و یک برش جراحی شکمی استفا

هیسترکتومی رادیکال می تواند از طریق واژن هم انجام شود. اما در بیشتر بیمارانی که مورد عمل 

هیسترکتومی رادیکال یا نمونه برداري از غدد لنفاوي قرار گرفته اند می توان از طریق برش 

ی رادیکال بافتهاي بیشتري جراحی یا نمونه برداري از طریق الپاراسکوپی انجام داد. در هیسترکتوم

روز در  5-7نسبت به هیسترکتومی ساده برداشته می شود. در عین حال بیمار به اقامتی حدود 

بیمارستان نیاز دارد. این زنان بعد از این عمل قادر به بارداري نیستند و در این عمل عوارض 



عفونت زخم و آسیب به زیادي وجود ندارد. هر چند که گاهی می تواند شامل خونریزي شدید، 

 مثانه یا سیستم گوارشی باشد. 

بدنبال هیسترکتومی، خونریزي ماهیانه قطع می شود چرا که اثرات جنسی هیسترکتومی :  

رحم برداشته شده است. هیسترکتومی از احساس لذت جنسی در یک خانم جلوگیري نمی کند و 

رحم ندارد. حتی یک خانم احساس  یک زن جهت رسیدن به لذت نهایی احتیاج به رحم و دهانه

تغییرات عملکرد فیزیکی نخواهد داشت او ممکن است بعد از برداشت رحم خودش را کمتر یک 

زن کامل ببیند. بعضی از زنان خودشان ممکن است کمبودهایی را حس کنند سرطان رحم به 

می تواند زندگی  )برداشت رحم(هنگام درد می تواند موجب درد یا خونریزي شود. هیسترکتومی 

 جنسی خانم را با متوقف کردن این عالئم بهبود ببخشد. 

برداشت دو طرفه تخمدان و لوله هاي رحمی : این عمل معموالً در زنانی که رحم آنها برداشته 

شده در درمان سرطان رحم و سارکوم رحمی انجام می شود. برداشت دو تخمدان باعث یائسگی 

مراه با یائسگی ازجمله (گرگرفتگی، عرق شبانه و خشکی واژن) ایجاد خواهد شد. خیلی از عالئم ه

می شود که می تواند با استفاده ازدرمان استروژن بهبود یابد. این درمان همچنین خطر است 

استئوپروز ( ضعف و نازك شدن استخوان ها) را کاهش می دهد. در استفاده از استروژن براي 

نظر وجود دارد زیرا احتمال افزایش خطر عود بیماري یا امکان  درمان، میان دانشمندان اختالف 

کمی جهت افزایش خطر عود بیماري یا امکان کمی جهت افزایش دیگر سرطان هاي وابسته به 

 هورمون را از جمله سرطان پستان دارند. 

را که بنابراین زنانی که سارکوم رحمی دارند می بایست در انتخاب درمان استروژن دقیق باشند چ

این نکته باید در نظر گرفته شود که آیا سود این درمان (برطرف شدن  عالئم و حفاظت در برابر 

بیماریهاي دیگر همچون استئوپروز). بیشتر از زیان آن ( موجب عود برخی از سرطان هامی شود 

م رحمی ) یا خیر ؟ بیشتر پزشکان در این حیطه درمانی از تجویز استروژن براي زنانی که سارکو

دارند، خودداري می کنند. یا آن را فقط زمانی که سرطان درمراحل اولیه وجود دارد و امکان عود 



بیماري بسیار کم است تجویز می کنند. درمانهاي دیگر براي بهبود عالئم یائسگی و جلوگیري از 

 استئوپروز وجود دارد. در این مورد می توانید از پزشک خود سوال کنید. 

د لنفاوي : جراح ممکن است غدد لنفاوي که در لگن و در قسمت پایین شکم وجود جراحی غد

دارند (غدد لنفاوي اطراف آئورت ) را بردارد. این عمل مشخص می کند که سارکوم رحمی به این 

غدد لنفاوي پخش شده است یا نه ؟. این عمل می تواند از طریق یک برش جراحی در شکم 

شکمی یا برداشتن رحم به صورت  رادیکال یا با استفاده از  همچون برداشتن رحم بصورت

الپاراسکوپی انجام گیرد. البته این در زمانی است که برداشت رحم از طریق واژن انجام می شود. 

این صورت این عمل انجام می شود. اگر چه زمان بهبودي آن یک مقدار طوالنی تر است، اما 

 عوارض کمتري نخواهد داشت.

ادیوتراپی اکسترنال ( اشعه خارجی): این درمان، روش شناخته شده تري است که اشعه درمان ر

از یک منبع خارجی داده می شود. در بعضی موقعیت ها، رادیوتراپی داخلی و خارجی هر دو داده 

روز در هفته ) طول می کشد. پوست پوشاننده محل درمان  5هفته (  5یا  4می شود. رادیوتراپی 

 یق با جوهر هندي دائمی یا تزریق ماده ي رنگی مانند تاتو عالمتگذاري می شود. به صورت دق

محافظ مخصوص لگن در قسمت تحتانی پشت قرار داده می شود تا اطمینان حاصل شود که خانم 

 در همان وضعیت معین براي درمان قرار گرفته است. 

وتراپی ممکن است باعث ناراحتی و دقیقه است. اما ویزیت روزانه رادی 20زمان درمان کمتر از 

هفته بعد از شروع درمان، اتفاق بیفتد که یک  2خستگی شود. خستگی شدید ممکن است حدود 

عارضه شایع است. همان طور که اشعه از میان پوست براي وارد شدن به هدف (تومور) می گذرد 

یفتد، تغییرات به صورت ممکن است باعث آسیب پوستی شود که نادر است. اما زمانی که اتفاق ب

قرمزي موقتی تا تغییررنگ دائمی بروز می کند و یا ممکن است اشعه باعث آزاد شدن مایع از 

پوست شود که می تواند باعث عفونت گردد. بنابراین مراقبت جهت تمیز داشتن پوست و حفاظت 

 از پوست اشعه دیده جهت جلوگیري از عفونت الزم می باشد. 



شایع است اما می تواند با درمان هاي رایج، کنترل شود. رادیوتراپی به مثانه اسهال یک عارضه 

سبب سیستیت (التهاب مثانه) ناشی از رادیوتراپی می شود که ممکن است همیشه اتفاق بیفتد و 

باعث ناراحتی و تکرار در ادرار کردن شود. رادیوتراپی لگن سبب تنگی واژن هم می شود. (باریک 

افت اسکار) که ممکن است باعث نزدیکی دردناك گردد. یک خانم می تواند از سفت شدن واژن با ب

شدن بافت اسکار از زمان تشکیل، به وسیله تحت کشش قرار دادن دیواره واژن خود به کمک 

بار نزدیکی در هفته با استفاده  3-4ورزش چند بار در هفته جلوگیري کند در این صورت می شود

ژن که یک لوله پالستیکی براي تحت کشش قرار دادن واژن می باشد مورد از گشادکننده هاي وا

استفاده قرار گیرد. یائسگی قبل از موعد می تواند به عنوان یک عارضه رادیوتراپی باشد. بیشتر 

بیماران  مبتال به سرطان رحم که با رادیوتراپی درمان شده اند. هر دو تخمدان آنها برداشته شده 

خانم هایی که یائسه نشده اند بدون رادیوتراپی هم با این عمل به یائسگی زودرس است. حتی براي 

 می رسد. 

 رادیوتراپی لگن ممکن است باعث ضعیف شدن استخوان هاي لگنی شود. 

براي زنانی که لگنشان رادیوتراپی شده است امکان شکستگی استخوانها بیشتر است. سرطان رحم 

ً با پزشک خود در میان بگذارید. چرا که دلیل خود را پیگیري کنید اگر دردي  دارید آن را فورا

 آن ممکن است شکستگی استخوان و یا عود بیماري باشد. 

 رادیوتراپی (پرتودرمانی) خارجی : 

اگر دهانه رحم بصورت واضح توسط تومور درگیر شود. از درمان رادیوتراپی خارجی و رادیوتراپی 

تفاده شود. اگر سرطان با درجه تمایز باال باشد، که داللت به داخلی قبل از عمل ممکن است اس

درگیري غدد لنفاوي به احتمال باال دارد یا اگر امتحان میکروسکوپ غدد لنفاوي، سلولهاي 

سرطانی را نشان دهد، کل لگن ممکن است با رادیوتراپی خارجی بعد از عمل درمان شود. بسته 

ممکن است به نواحی شکمی که ناحیه پارآئورت (اطراف به محل غدد لنفاوي محل رادیوتراپی 

 آئورت) کشیده شود. 



رادیوتراپی خارجی یک نوع رادیوتراپی است که از یک منبع خارجی داده می شود. این رادیوتراپی 

به طول می انجامد. بخشی از پوست با جوهر عالمتگذاري می  4-5روز در هفته و در حدود  5

طمئن شود بیمار در وضعیت مناسبی از رادیوتراپی استفاده می کند شود. براي آنکه پزشک م

دستگاهی براي نگهداشتن بیمار در وضعیت مناسب مورداستفاده قرار می گیرد. زمان هر جلسه 

 دقیقه است.  30رادیوتراپی خارجی کمتر از 

سته به میزان اینکه چقدر لگن به رادیوتراپی احتیاج دارد ببراي تراپی (رادیوتراپی داخلی) : 

از باالي واژن به درمان نیاز دارد. در این صورت از براکی  2/1گسترش بیماري است. گاهی فقط 

 تراپی استفاده می شود که در اصطالح به آن رادیوتراپی داخلی می گویند. 

این عمل براي بیمارانی استفاده می شود که امکان انجام جراحی رویشان وجود ندارد و با آنکه 

هفته بعد از هیسترکتومی انجام می شود. جراح یا  4-6 یکبار جراحی شده اند. این عمل قبالً

رادیوتراپیست یک اپلیکاتور مخصوص را به داخل واژن وارد می کند و سپس مواد رادیواکتیو به 

 داخل اپلیکاتور وارد می شود. 

ویژه انجام می شود. درمانهاي  این عمل در مرکز رادیوتراپی یا در بیمارستان با مرکز مراقبت هاي

متعددي ممکن است الزم باشد. با براکی تراپی واژینال، اثرات رادیوتراپی روي بافتهاي نزدیک 

همچون مثانه یا رکتوم کم می باشد. در بعضی از مراکز هم رادیوتراپی خارجی و داخلی داده می 

 شود. 

ستگی است این خستگی ممکن است تا یکی از عوارض شایع رادیوتراپی خعوارض رادیوتراپی : 

چند هفته به طول بی انجامد.زمانی که اشعه از میان پوست به داخل بافت هدف عبور می کند، 

ممکن است به سلول هاي پوست، آسیب برساند که سبب تحریک ( از یک قرمزي مختصر موقتی 

عفونت می شود. که تا یک تغییر رنگ دائمی باشد). پوست ممکن است مایع آزاد کند که سبب 

 باید جهت مراقبت از پوست، رعایت نظافت و محافظت پوست از اشعه انجام شود. 



اسهال یک عارضه شایع است اما می تواند با داروهاي غیرنسخه اي کنترل شود. تحریک مثانه که 

ع سیستیت ناشی از رادیوتراپی نامیده می شود ممکن اتفاق بیفتد که باعث ناراحتی و احساس دف

 ادرار بصورت مکرر شود. 

رادیوتراپی با لگن ممکن است سبب تنگی واژن ( باریک شدن واژن با بافت اسکار) شود که باعث 

نزدیکی دردناك می شود. اما نزدیکی یا وارد کردن گشاد کننده به داخل واژن می تواند از تنگی 

شتکی و آتروفی کمک واژن جلوگیري کند. استفاده از استروژن موضعی هم ممکن است به خ

 نماید. 

اگر یک خانم خونریزي وابسته به تومور از مثانه، رکتوم، رحم، دهانه رحم و واژن نداشته باشد. 

 می تواند در طول دوره رادیوتراپی لگن نزدیکی داشته باشد. 

بهر حال تماس اعضا خارجی در واژن ممکن است باعث ناراحتی شود. بیشتر زنان از نزدیکی در 

 و براي چند هفته بعد از رادیوتراپی خودداري می کنند.  طول

یائسگی زودرس ممکن است یک عارضه رادیوتراپی باشد. بهر حال بیشتر زنان که رادیوتراپی لگنی 

براي سارکوم رحمی داشته اند و هر دو تخمدان آنها برداشته شده است دچار این عارضه می 

ی می تواند سببب یائسگی زودرس شود. یائسگی زودرس شوند. اگر یک زن یائسه نشده باشد جراح

سال پیش می  50معموالً بحث خیلی مهمی نیست چرا که سارکوم رحمی عمدتاً در سنین باالي 

آید. اگر فرد دو نوع عارضه ناشی از رادیوتراپی دارد با تیم پزشکی خود باید صحبت کند. آنها 

رد می دهند. فرد می تواند با استفاده از دستگاه هاي اطالعاتی در مورد بهبودي این عالئم را به ف

 گشاد کننده واژن این عارضه را درمان کند. 

: در شیمی درمانی از داروهاي وریدي و یا دهانی استفاده می کنند. این داروها شیمی درمانی 

نهائی به داخل جریان خون وارد می شوند و به تمام قسمتهاي بدن می رسند این درمان براي سرطا

که خارج از رحم پخش شده اند، مفید می باشد. در این درمان انتخابی باید ترکیبات از داروهاي 

مختلف را مورد استفاده قرار داد. داروهائی که در درمان سارکوم رحم استفاده می شود ممکن 



 است شامل آدریاماسین، ایفوفسفاماید، سیس پالتین، تاکسول و جم سیتابین باشد. انتخاب

 داروهاي شیمی درمانی بستگی به نوع سارکوم رحمی دارد.

این داروها سلولهاي سرطان را می کشند اما می توانند به سلولهاي طبیعی آسیب برسانند، که 

می تواند سبب عوارض جانبی شوند. بنابراین باید کوشید تا از این عوارض کاست و یا جلوي آن 

نوع داروي خاص، میزان دریافت طول زمان درمان دارد  را گرفت. عوارض شیمی درمانی بستگی به

 و عوارض آن شامل تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، زخم واژن، گلو درد و ریزش مو است. 

همچنین شیمی درمانی می تواند به سلولهاي پایه اي خون نیز در مغز استخوان آسیب برساند و 

 ارض زیر را به وجود می آورد. بیمار ممکن است دچار کاهش سلولهاي خون شود که عو

 .افزایش امکان عفونت ( بسته به عمر کوتاه سلولهاي سفید)1

. خونریزي و خون مردگی بعد از بریدگی کوچک یا آسیبها (بسته به عمر کوتاه پالکتهاي خون 2

 ( 

 . خستگی یا کوتاهی نفس ( بسته به کاهش سلولهاي قرمز خون)3

زمانی که درمان تمام می شود، متوقف می شود. اگر شیمی بیشتر این عوارض شیمی درمانی، 

درمانی می شوید و عوارض جانبی دارید بخاطر بیاورید از این عوارض هم می شود جلوگیري کرد 

و یا از شدت آن کاست، براي مثال داروي ضد تهوع می تواند تهوع و استفراغ را کاهش دهد یا از 

یشتر می توانید در مورد هر عارضه جانبی که تجربه بروز آن جلوگیري کند. جهت اطمینان ب

 نکرده اید با تیم پزشکی خود صحبت کنید. 

ً براي سارکوم استروما اندومتریال استفاده می شود. این درمان هورمونی:  درمان هورمونی عمدتا

 درمان کمتر براي دیگر سارکوم هاي رحمی استفاده می شود. در این زمینه از هورمونهاي شبهه

می توان استفاده کرد. پزشکان در عین حال داروهائی  Proverیا  Megaceپروژسترون مانند 

نائی تولید استروژن را در زنان متوقف می کنند مورد استفاده قرار می دهند. اگر خانمی  را که توا

را پیش از یائسگی نیاز به برداشتن تخمدان هایش نداشت این داروها می توانند تولید هورمونها 



در تخمدانها متوقف کند، که این داروها، آنالوگهاي هورمونی آزاد کننده گنادترویین نامیده می 

شوند. بیشتر خانمها بعد از یائسگی می توانند داروهاي مهار کننده آروماتاز ( یک آنزیم است) را 

به نسبت مورد استفاده قرار دهند. اینها قسمت کمی از استروژن که به وسیله سایر بافت ها 

تخمدان ها، تولید می شود متوقف می کنند. درباره این داروها در حال حاضر تحقیقاتی صورت 

 می گیرد.

 کارآزمایی بالینی: 

هدف کارآزمایی بالینی: مطالعاتی در مورد درمان هاي تجربی یا خبرهاي امیدبخش در بیمارانی 

رآزمایی بالینی معموالً براي بیماران که وارد کارآزمایی بالینی شده اند، گفته می شود. یک کا

 بسیار مفید فایده خواهد بود. تحقیقات انجام گرفته به پرسش هاي زیر پاسخ خواهد داد. 

 آیا درمان مفید است؟ -

 این روش درمانی جدید چگونه است؟  -

 آیا این روش از سایر روش هاي درمانی بهتر عمل می کند؟ -

 استاندارد کمتر است یا بیشتر ؟ آیا عوارض جانبی این روش درمانی  -

 آیا فواید این روش از مضرات آن بیشتر است؟ -

 در چه بیمارانی این روش درمانی مناسب می باشد؟ -

) FDA: قبل از آنکه یک روش درمانی توسط انجمن غذا و داروي آمریکا (انواع کارآزمایی بالینی

 تایید شود طی سه مرحله آزمایش می شود. 

هدف مرحله اول مطالعه، یافتن بهترین روش براي درمان جدید و  بالینی: کارآزمایی 1نوع 

میزان امنیت آن است. پزشک بایستی از نظر عوارض جانبی و مفید بودن روش، آن را به دقت 

تحت کنترل داشته باشد درمان در آزمایشگاه و برروي حیوانات به دقت آزمایش شده است اما 

مالً شناخته شده نیست. براي تحت کنترل داشتن سیر درمان پزشکان آثار جانبی آن در بیماران کا



اغلب درمان را با میزان کمی از دارو آغاز می کنند و مقدار آن را تا زمانی که آثار جانبی دارو 

ظاهر شود ادامه می دهند. اگر چه پزشکان امیدوارند که به بیماران کمک کنند اما هدف اصلی 

 ر بودن دارو است. این مرحله درباره بی ضر

این مطالعه براي مشخص شدن اینکه آیا دارو درست عمل می کند یا کارآزمایی بالینی :  2نوع 

نه صورت می گیرد به بیماران حداکثر میزان دارو داده می شود اما میزان آن آنقدر نیست که 

زشک آثار سبب عوارض جانبی شدید شود و اثر دارو برروي سرطان به دقت بررسی می شود. پ

 جانبی دارو را نیز به دقت بررسی می کنند. 

تعداد بیشتري از بیماران را درگیر می کنند که اغلب  3مطالعات نوع کارآزمایی بالینی:  3نوع 

چند صد تا هستند که یک گروه ( کنترل ) درمان استاندارد را دریافت می کنند و گروه هاي دیگر 

به دقت زیر نظر قرار می  3مه بیماران در مطالعات نوع درمان جدید را دریافت می کنند و ه

گیرند. اگر عارضه درمان جدید، خیلی شدید باشد یا اگر یک گروه نتایج بهتري از گروه هاي دیگر 

 داشته باشد، مطالعه متوقف خواهد شد. 

کند  اگر شما در یک مطالعه کارآزمایی بالینی شرکت کنید تیم درمان به دقت از شما مراقبت می

 و تمام پیشرفت هاي شما را به دقت ثبت می کند. 

به هر حال خطراتی هم وجود دارد، کسانی که درگیر مطالعه هستند نمی دانند در مراحل پیشرفته 

نتیجه، درمان چه می شود، یا عوارض رخ خواهد داد. این مطالعات براي پاسخ به این مسائل را 

گاهی می تواند دائمی و یا حتی تهدید کننده زندگی طراحی شده اند. عوارض ناشی از درمان 

باشند. در نظر داشته باشید که حتی درمان هاي استاندارد نیز عارضه دارند و قبل از شرکت در 

 کارآزمایی باید به عوامل زیادي توجه کنید. 

گی : وارد شدن به هر کارآزمایی کامالً بستتصمیم گیري جهت وارد شدن به کار آزمایی بالینی

به شما دارد. پزشک شما و پرستاران شما باید جزئیات مطالعات را توضیح دهند و به شما یک 

فرم رضایت نامه جهت خواندن و امضا کردن که دلیل رضایت براي شرکت شما در مطالعه است، 

بدهند. این اقدام به عنوان گرفتن رضایت ( فرم رضایتنامه ) شناخته می شود. حتی بعد از امضا 



دن فرم و بعد از شروع کارآزمایی بالینی، شما آزاد هستید که مطالعه را در هر زمانی و به هر کر

دلیلی که خواستید ترك کنید. شرکت در مطالعه، شما را از گرفتن هر نوع دارو و مراقبت هاي 

 پزشکی دیگر که نیاز دارید، محروم نمی کند. 

، شما از تیم مراقبت و درمان سرطان سوال کنید. براي اطالعات بیشتر در مورد کارآزمایی بالینی

 موارد زیر سواالتی هستند که شما باید بپرسید. 

 آیا این کارآزمایی بالینی براي من مناسب است؟ -1

 هدف از این مطالعه چیست؟ -2

 چه نوع آزمایشاتی و درمان هایی در این مطالعه انجام می شود؟ -3

 فاده شده است ؟چه نوع درمان انجام می شود، آیا قبالً است -4

 آیا من درمانی را که دریافت خواهم کرد می شناسم؟ -5

 چه اتفاقاتی براي من با یا بدون این نوع درمان جدید خواهد افتاد؟ -6

 انتخاب هاي دیگر درمانی من چه می تواند باشد و مزایا و معایب آنها چیست؟  -7

 چگونه این درمان جدید می تواند روي زندگی من اثر بگذارد؟ -8

ارضی را از این مطالعه من انتظار خواهم داشت و آیا عوارض جانبی آن قابل کنترل چه عو -9

 است؟

 این مطالعه چه ارزشی براي من خواهد داشت. آیا هر درمانی آزاد خواهد بود. -10

آیا الزم است که من در بیمارستان بستري شوم. اگر بله، چه مدت و چند دفعه این کار -11

 انجام می شود؟

من در این مطالعه آسیب ببینم، آیا درمان خاصی مدنظر می باشد و طرح ریزي شده اگر -12

 است؟

 چه نوع پیگیري طوالنی مدت در برنامه این مطالعه است؟ -13



 این درمان جهت دیگر انواع سرطان استفاده می شود؟ -14

نی براي انجمن سرطان آمریکا پیشنهاد می کند سرویس هاي طبقه بندي شده کارآزمایی بالی

 .http : // clinical trialsبیماران، خانواده و دوستان آن ها در سایت اینترنتی 

Cancer. Org  قابل دسترسی باشد و براساس آن در مورد نوع سرطان، مرحله آن، درمان

هاي قبلی مطلع شود. این سرویس همچنین لیست کارآزمایی بالینی که شما نیاز دارید، در 

 ی دهد. دسترس شما قرار م

 ( مرحله):  Stageدرمان با 

جراحی شامل برداشتن رحم و برداشتن لوله هاي دو طرفه رحمی با نمونه برداري از تخمدان که 

درمان اصلی براي سارکوم رحمی است. بعضی اوقات این درمان با درمان کمکی (عالوه بر درمان 

ود. نقش درمان کمکی هنوز قابل اولیه که جراحی است) رادیوتراپی و شیمی درمانی دنبال میش

شک است و بیشتر مطالعات نشان داده اند که رادیوتراپی می تواند احتمال برگشت سرطان در 

لگن را بصورت موضعی کاهش دهد و بعضی از مطالعات کوچک کشف کرده اند که شیمی درمانی 

 یا رادیوتراپی می تواند میزان بقا بدون بیماري را اصالح کند. 

 : I  ،II  ،IIIمرحله 

درمان معمولی، برداشتن رحم ( برداشت تنه رحم و دهانه رحم و برداشت لوله هاي رحمی و 

تخمدان دو طرفه است). نمونه برداري از طریق الپاراسکوپی یا برداشت کامل غدد لنفاوي لگنی 

 و پاراآئورت در بیشتر بیماران پیشنهاد می شود. 

م و پریتوئن ( الیه نازك که سطح لگن و خود شکم را می در طول جراحی، اعضا نزدیک به رح

 پوشاند) بطور دقیق جهت پخش سرطان از رحم معاینه می شوند. 

اگر زن جوان با لیومیوسارکوما با گرید پایین ( درجه تمایز پایین) که به خارج از رحم پخش 

هاي رحمی و تخمدان  نشده است و می تواند با حاشیه از بافت طبیعی بدن برداشتن رحم، لوله

ها برداشته شود. این عمل باروري بیمار را حفظ می کند و یک راه براي بعضی از خانمها که 



خواستار بارداري بعد از درمان سرطان هستند، می باشد. بهر حال خانم ها باید با انکولوژیست 

یق خیلی مهم زنان در مورد مزایا و عوارض این روش درمانی صحبت کنند پیگیري منظم و دق

است و اگر عود سرطان مشخص شود به جراحی دیگري نیاز نخواهد بود. حتی در آن زمان که با 

جراحی همه توده هاي سرطانی را بر می دارند و احتیاطاً محلهاي مشکوکی را که ممکن است 

لول سرطانی باشد از بدن خارج می کنند باز امکان برگشت سرطان را نباید از نظر دور داشت. س

هاي سرطانی خیلی کوچکتر از آن هستند که جراح بتواند آنها را ببیند همین سلول ها هستند 

که رشد می کنند و تومورهاي بزرگ را بوجود می آورند. به همین دلیل، درمان کمکی رادیوتراپی 

اند (رادیوتراپی که بعد از جراحی کامل داده می شود) ممکن است پیشنهاد شود. این درمان می تو

امکان برگشت سرطان را کاهش دهد و عالئمی را که نشانه برگشت سرطان باشد از میان ببرد. اما 

رادیوتراپی کمکی به نظر نمی رسد که میزان بقا بیمار را افزایش دهد. اگر چه رادیوتراپی که به 

 دنبال جراحی داده می شود ممکن است خطر برگشت سرطان را کاهش دهد. 

 ات این بیماري در مکان خیلی دورتر از مکان اولیه بر می گردند. در خیلی از اوق

به این ترتیب این امکان وجود دارد که سلول هاي سرطانی پیش از جراحی در جریان خون پخش 

پیشنهاد شود.  Staye IIIشده باشد. شیمی درمانی کمکی ممکن است در بعضی از بیماران با 

سلول هاي سرطانی را پیش از تشخیص، پیش از بزرگ  شیمی درمانی کمکی ممکن است بتواند

شدن و آفریدن مشکل و پیش از بزرگ شدن تا آن حد که با تصویربرداري بشود آن را مشخص 

 کرد از بین ببرد. 

نتایج شیمی درمانی کمکی تا کنون افزایش میزان بقا را نشان نداده است اما این مطالعات در 

شدن در یک کار آزمائی بالینی است ( البته اگر این کار ممکن حال گسترش است. راه درست وارد

باشد). زنان با سارکوم استروما اندومتریال ممکن است درمان هورمونی بجاي شیمی درمانی از 

 درمان هورمونی استفاده کنند. 

 :  4مرحله 



گن یا هر دو درمان استاندارد در حال حاضر براي سرطان ها وجود ندارد. جراحی یا رادیوتراپی ل

بعضی اوقات انجام می شود که همچون در مراحل اولیه انجام می شود. زنان با مرحله سارکوم 

رحمی باید وارد کارآزمائی بالینی شوند که شیمی درمانی جدید یا درمان هاي دیگر را آزمایش 

وم هاي کنند. مطالعات تازه نشان می دهد که داروهاي شیمی درمانی می توانند بعضی از سارک

رحمی را کوچک کنند اما معموالً نمی توانند سبب بهبودي این سرطان ها شوند. براي سارکوم 

 اندومتریال داروهائی مثل پروژسترون و داروهاي بلوك کننده استروژن ممکن است مفید باشد. 

 برگشت سارکوم رحمی :

زیاد است. اگر برگشت است. متاسفانه امکان برگشت این نوع سرطان ها  4درمان شبیه مرحله 

سرطان در لگن زیاد باشد، ابتدا آن را با رادیوتراپی کوچک می کنند. بعضی اوقات سرطان بصورت 

عدد کوچک باشند می توانند با جراحی  2متاستازدر ریه بر می گردد که اگر آنها فقط یک تا 

 برداشته شوند. بعضی از بیماران با این درمان بهبود یافته اند. 

 االتی از پزشک خود در مورد سرطان رحم دارید؟چه سو

همانطور که شما، خود را با سرطان هماهنگ می سازید. خوب است که صادقانه با پزشک خود به 

راحتی گفت و گو کنید و آزادانه پرسش هایی را که در ذهنتان دارید با او در میان بگذارید. به 

 این فکر نکنید که پرسش ها خیلی معمولی است. 

در زیر بخشی از پرسش هایی که می توانید بپرسید، آمده است. به این پرسش ها می توانید 

پرسش هاي دیگري را اضافه کنید، پرستاران، کارمندان مددکار اجتماعی و دیگر اعضاي درمان 

 پزشکی به بسیاري از سواالت شما پاسخ خواهند داد. 

 نوع به حساب می آید؟سرطان رحم من در چه مرحله اي است و از کدام -

 این بیماري تا چه اندازه گسترش یافته است؟ -

بیماري من در حال حاضر درچه مرحله اي است معناي این مرحله در درمان من چه مفهومی  -

 می تواند داشته باشد 



 چه درمانی براي من مناسب است و شما کدام را پیشنهاد می کنید و چرا؟ -

 یست؟هدف نهایی از این درمان چ-

 براي آمادگی جهت انجام این درمان من چه باید بکنم؟ -

 چه عوارضی را باید انتظار داشته باشم؟ -

 امکان عود بیماري من با برنامه درمانی که شما پیشنهاد می کنید چقدر است؟ -

 آیا بعد از درمان می توانم بچه دار شوم؟ -

 من به وجود آورد؟بیماري من چه خطراتی را می تواند براي  -

 آیا من قادر خواهم بود که از درمن هورمونی استفاده کنم؟-

 در طول درمان چه احساسی خواهم داشت؟ -

 چه زمانی من می توانم به فعالیتهاي عادي روزمره در کار یا خانه برگردم؟ -

موردنظر خود عالوه بر این سواالت ساده شما باید مطمئن باشید که می توانید تعدادي از سواالت 

را بنویسید. براي مثال شما نیاز دارید که اطالعات خاص در مورد زمان بهبودي قابل انتظار، بدانید 

 و اینکه شما چگونه می توانید طرح جدول کاري خود را تنظیم کنید. 

ممکن است بخواهید، در مورد درمان هاي خط دوم و همچنین در مورد کارآزمایی بالینی که 

 راي شما با کیفیت باشد سوال کنید. ممکن است ب

 بعد از درمان سرطان رحم، چه اتفاقی می افتد؟

هر نوع درمان سرطان رحم ممکن است عوارض داشته باشد که ممکن است از چند ماه تا چند 

سال به طول انجامد. یک زن می تواند پیش بینی هایی درباره کاهش عوارض و سرعت بخشیدن 

 انجام رساند.  به روند بهبودي را به

شما از همان آغاز می بایست آگاهانه جسم خود را براي مقابله با این بیماري آماده نمایید. درباره 

 مفید بودن این درمان می توانید با تیم پزشکی خود و خانواده تان مشورت کنید. 



داروهایی  درباره توموري که قرار است جراحی شود امکانات درمان و بهبودي و عوارض بیماري و

 که می تواند از این عوارض بکاهد با تیم پزشکی خود به مشورت بنشینید. 

بدن شما همانند اثر انگشت شما منحصر به فرد است دانشمندان براي شخص شما می توانند 

 داروها و درمان هاي خاصی پیشنهاد کنند. 

درمانی، و رادیوتراپی در مقصود از پیگیري را می بایست در امور پیش از درمان جراحی، شیمی 

نظر آوریم. به این ترتیب شما مطمئن می شوید به غیر از آنچه گذشت به چه درمان هایی نیازمند 

ماه  3-6خواهید بود. در طول سه سال اول بعد از درمان، پیگیري معموالً به صورت معاینه در هر 

سال امکان  3ی کنند. بعد از سال اول عود م 3درصد سرطان اندومتر تقریباً در همان  75است 

بار معاینه را به بیمار  2عود بیماري و میزان معاینات کمتر و کمتر می شود البته تا مدتی ساالنه 

پیشنهاد می کنند. در طول پیگیري، پزشک معاینه لگن و غدد لنفاوي بزرگ را در ناحیه انیکوینال 

سلول هاي سرطانی در قسمت فوقانی انجام می دهد. یک آزمایش پاپ اسمیر جهت جستجو براي 

 واژن، نزدیک به محل رحم نیز باید انجام شود. 

پزشک همچنین از شما در مورد هر عالمتی که داللت بر عود سرطان یا عوارض درمان دارد، سوال 

خواهد کرد. مهم این است که شما همه احساسات خود را با پزشک در میان بگذارید. در صورتی 

د بیماري مشکوك شود. سی تی اسکن، سونوگرافی، آزمایشات خون و نمونه که پزشک به عو

برداري را براي بیمار توصیه می کند. در صورتی که معاینات بالینی چیزي را نشان ندهد به 

 آزمایشات گفته شده نیازي نخواهد بود. 

 پیگیري : 

یمی درمانی یا یک قسمت مهم از درمان یک برنامه منظم جهت پیگیري بعد از جراحی، ش

رادیوتراپی است شما بدانید چه درمان اضافی نیاز است. عالوه بر معاینه عمومی و معاینه لگن، 

پیگیري ممکن است شامل عکس ریه، سی تی اسکن، سونوگرافی یا سیرمطالعات تصویربرداري 

و سایر باشد. همچنین ممکن است نمونه برداري براي آزمایش کردن نمونه بافت زیر میکروسکوپ 

 آزمایشات خونی نیز الزم باشد. 



 عوامل سبک زندگی :

شما می توانید با انتخاب کردن شیوه صحیح زندگی به بهبودي خود از سرطان کمک کنید. ترك 

سیگار قطعاً در بهبودي شما موثر است و حس بویایی را به شما بر می گرداند و این امکان را 

لذت بیشتري ببرید مصرف مشروبات الکلی را به حداقل  براي شما بوجود می آورد که از زندگی

رسانده، ورزش را به هیچ وجه از یاد نبرید. تغذیه خوب به شما براي آنکه دوران بعد از درمان را 

بهتر بگذرانید کمک می کند تحقیقات نشان می دهد که تغذیه می تواند در جلوگیري از سرطان 

 موثر باشد. 

ات و موادي که فیبرزیاد دارند بیشترین استفاده را بکنید. اگر شما از از میوه، سبزیجات، حبوب

ناحیه لگن رادیوتراپی شده اید قادر به استفاده از مواد فیبرزیاد نخواهد بود چرا که اینها باعث 

اسهال، نفخ شکم و کرامپ هاي شکمی خواهد شد. در مورد رژیم خود با تیم سالمت صحبت کنید. 

ی درمانی، خستگی را افزایش می دهد براي آنکه خیلی ناراحت نشوید باید به رادیوتراپی و شیم

 اندازه کافی استراحت کنید. 

تشخیص و درمان سرطان از مسائل مهم زندگی یک بیمار و کسانی است که او را در این درمان 

 د. یاري می کنند. قبل از هر گونه تصمیم خوب است با یک گروه حمایتی اجتماعی مشورت کنی

 درمان هاي جدید در سارکوم هاي رحمی کدامند؟

(آسیب شناسی) پاتولوژي مولکوالرسارکوم رحمی = تحقیقات اخیر دانسته هاي ما را اصالح کرده 

است هک چه تغییرات ویژه مولکولی می تواند سبب تبدیل سلول هاي طبیعی به سرطان شود. 

می  DNAهش دارند ( آسیب یا نقص ) براي سلول هاي متعددي که ما می دانیم که امکان ج

تواند ژن هاي مهمی را که باعث تنظیم رشد سلولی می شود را تحت تأثیر قرار دهد. اگر این ژن 

از سارکوم رحمی  DNAها آسیب ببینند رشد اضافی ممکن است سبب ایجاد سرطان شود. آنالیز 

ی کنند دیده شده است. نشان داده است که تغییري در ژن هائی که رشد سلول را کنترل م



دانشمندان مشخص کرده اند که این یافته ها می توانند منتهی به ایده هائی جهت کشف، جلوگیري 

 از بیماري و درمان شود.

 کارآزمائی بالینی:

داروهاي جدید همچون یک راه جدید بجاي دادن داروهاي استاندارد که در حال حاضر آزمایش 

یسین بسته بندي شده در داخل قطعه هائی که لیپوزوم نامیده می شوند. براي مثال دوکسوروب

 می شود و باعث اثر بیشتر دارو می شود و این باعث کاهش عوارض ویژه داروها خواهد شد. 

شیمی درمانی یا رادیوتراپی کمی براي درمان سارکوم رحمی در حال ارزیابی است. همچنین 

حال ارزیابی است. بعضی از این ترکیبات از ترکیبات جدید نیز جهت سارکوم هاي بافت در 

 ترکیبات موجود در درمان مشتق شده اند. 
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 آویشن، انجمن امداد ایران 
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