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سرطان رحم
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
سرطان چيست؟
سرران نوعي بومار اوتس ر ور ون ولنوس ر يير اوعاانراببون ومببرربوت وم اعر و وت ب ر اوم نوت
نراببوشاوعوم و ش وووتازت شوتب تنومبور

وت ور عا وه او

.ون و م نوحا ت،وس يير اونراببوم نون ونبو كو وع ور عا وش هو

م س اوووتكثااومب شيع .وت نوتماوم ثو ش ونراببوم نوووتاماموم اعر او ص م ون هووو ترر ومبوگانن.ووقعبور و
س يير وت

وت ور عا وه اونراببو ش ور

وتينهوتاوت وس يير و توميجينومبلو ع ور وم ولنوتيمي ومبگي .ومبببوت و

تيمي ه واقطون ومك نوت ج نوتينو ش ر ورانهومز مومبشرريع ور وم ولعر وتيمي ه اوتيشوتامومبوگي .ومببرربوت و
تيمي ه وع وت ر ون ومحلوت ج ن،و شرر ومبر

وم ك وتيتع بوتر جموووتخا بوم اعر ووت برر اوتناتاو توعازونتشرررع ووو

مب تيتع وم وعق طونو ونس وم نوگسعاشوپا تور

.وت نوتيمي ه و توتيمي ه اوم تامو وسان نومبوگي .وگسعاشو

م وعق طونو ون س وم نووقعبوتتف قومبوتاع ور و س يير اوم تاموت ومحلوتويا وتينور هو ش هوووت ونا قوجا نوتينو
وسرراسررعموي ف واوم نوم عقلوگوررع ووون وعق طوج
ج

،وتيمي وج

او توت ج نوعر

.م وت نوتيمي ه اوت ج نوشر هو

،ومع سع ومبگي .و

حقایقی در مورد سرطان رحم
سان نو حموعازووم ع وترثاو سان عر وم وت وخاصو ون سووومب يج وم وميقعومبوتيتع وم ومررينور ملوم جاو شين.و ع نو
مرعالًوم وسرران نوگاننو حموتگاون وماتحلوتويا وم ول م شومباواوم ول م شوپ و تسرررااوتوررخاصونتنهوشرريع ،و
مب يج ولعر ولس نووون ونسعاسوتيته ومينو(ت م وبور ون ونسعاسوهر وتس ).ووت نوجزوهوعو ع وه ووو يتملومؤثاون و
ت ج نوهاونووسان نو حمو(سان نوتع ومعاوووسان نوگاننو حم)و توتيضاحومبنه .و
رحم چيست؟
حمور وتع بوم ولنو ته تنو ومچ نتنوعازوگفع ومب شين،و كو بيوم هاچ وتاوتيت يبوتس ور ون ويگنوت صاهو ع نو
قات وگااع وت س .ون و ع نوح م و حمونو وح ونو7/5و س ععبومعاوني ونت نوووم و شكلوگالمبوت س .و حموق سرعبوت و
ن سعگ هوتييا ومثلو ع نووومح بوماتاو ش وج انون ونبولم سع بومبوم ش .ون ونبوح م گبوم و ش وج انو حموعازو
مز مومبشين.و
حموت ونوومخشوتوكالوش هوتس :و
قسر وحفاهوم ع وتيت يبو حمور وس تع وم هاچ تاونت نووت وال تاوس ييبوم وع موتع ومعاوپيشا هوش هوتس .و
قسر ونوموگاننو حموتس ور ومانوجسمو حموووقسر وت جبونسعگ هوت س بو ع ع وقات وگااع وتس .و
پسوت وتعموق

گبون و كو نوم نت ،وتع ومعاوشاوعوم و ش ورانهوووپاتينومبگانن.و

م و شاوعوق

گبومب او،وت نوتع ومعاو ش و اوع ،و زشومبور وووم وهراتهومق ت اوتينوت

ومبوگانن.وت نوچات و

م وني وماتبون ونبونو تنوم و او نوتنتم ومب م ور وم ولنو نتتوم ه ع ومبگي .و
سان نو حموتر موتصيصا تو ريمبوسان عر و تونت تس .ووقعبور ون م ةوو سان نو حموصحر ومبور امون ووتقعوم و
نووعيعومخع فو سانو نوت ش هومبو شين.و كبوت وت نونو،و سان نوگاننو حمووون گااو سان نوال وپي ش ع هونتت بو
حمو وسان نوتع ومعاومبم ش .و
ت نونووعيعو سان ن،ون ونووگاوهو س بومعف وتو شايعوما وعااونت ع .و سان نوگاننو حمون و س انوپ انوتاوت ج نو
مبشينوووسان نوتع ومعاومبريالًومخصيصوس انوم الوتس .و
ن وماوعاوميت نوسان نوگاننو حم،وس يير اوپيش ع هونه ع و حموقرلوت وسان عبوش نوتغاااتتوتفافوت وش
تون ونبوچ وس وپا تومبر

او

،وت نوتغاااتتوپاشوسان عبو تون سپال اومبوگي .و

مبريالًن و حموعازوم ا وپيشرر ع هو ولع ومعاوتغاااتتوپاشوسرران عبوتفافو وشرر واو توقرلوت وتر لوشرر نوم و
سان نوپا تومبر ور وم ولنوهاپا ال اومبگي .و
يزوم ًت نوتغاااتتوپاشوسان عبوهراو وم وسان نوتر لوعربگانع وويبوهانواوت نوتغاااتتوم و يتنو الئموهو ت و
نه هومينهووون وصي توماتي نوم ولعر وم ون م نوش هوووپاگاااووومب

وماتبوصي توگاان.و

ر وفو ونه گ مو سان عر او حموووگاننو حموتهرا وحا تبونت ن.ووقعبور و سان نو حمون وماتحلوتويا ووومح ونو
م و حموپا تو شين،وتحعر ومررينور ملولنوماشوت و%80وت س وويبوتگاومار اون وماتحلوتويا ون م نوع وين،و سان نو
م وال ه او رقبو حمووومب وت ولنوم وت برر اومج و وگسررعاشومب م ووو وحعبوم وت ب ر اونو ونسرر وم نوتر جمو
مبعر .ون وت نوماح ،ون م نومؤثاوسان نو حمونشيت وووگ هوع مركنومبم ش .و
چينوسرران نو حموووگاننو حموت ويح سوسررااووون م نونوومورربومعف وتونت ع ،وم وهار تموت وت نوسرران عر وم وني و
ج تگ ع وتيتهاموپانتت .و
علل ایجاد سرطان گردن رحم چيست؟
وتص بوت ج نوسان نوگاننو حمومخيمبوش تع وعو هوتس وويبو يتم بووجينونت نور ومبوتيتع وتحعر وتمعالوم و
سان نوگاننو حمو توتازت شونه .وت نو يتملو ر ت وت :و
تيف:وت نوت ون وس انوپ انو
ب:وم ونعا ولو ننواا ع تنو نو
:وتمعالوم ومبببومار ر او فيعبووومق معبو
ن:وتسعبر ونت عا تو
ه(ومبببو يتملوژععاكبو
وجينوها كوت و يتملوايق،ويزوم ًوم ومب بوتمعالاوحعربوم وسرران نوگاننو حموعاسرر وم ك و يتملوشراوشرر هوهمو
مبتيتع وتطاوتمعالاوم وسان نو توتازت شونه .و
عالئم سرطان گردن رحم چيست؟
سان نوگاننو حمون وماتحلوتويا وهاچگيع و المعبوع ت ن.وت نوعكع وتهرا وپاگاااوماتبو و وتعج مول م ور اوال مو
مخصرريصوتعج موپ وتسرررااو توموررخصومبوعر .ون وماتحلوپاوررااع تا،وسرران وگاننو حموم و الئربومثلوتاو و
تا شح توعاانراببووومبريالًوم ميوت ون سعگ هوت س ب،وتيعا زاوه اوعاانراببو ع ع ،وتيعا زاومب وت ومق م ،ون نو
پو ر وووتحس ر سوع تحعبون ويگنوتينو توعو ر نومبنه .وم وتيج ونتش ر ور وت نو الئمون ومار ر اون گاوعااوت و

سان نونه ع و حموعازون هومبو شيع .وتيج وم وت نو الئموووماتجب وم وپزشكوسربومبوگاننوت وسان نوگاننو حموت و
ن گاومار ر وتوخاصونتنهوشين.و
نقش زنان در پيشگيري و درمان سرطان گردن رحم چيست؟
ماتاور هشوتطاوتمعالوم وسرران نوگاننو حم،ونو اوت و يتملوتطا تور ون وسرر يت ونوموشراوشرر ومبوتيتع ورركو
ر

هوم ش وويبوپاوگاااوص ون وص وتمك نوپذ اوعاس .وم وت نوح وسان نوگاننو حمو تومبوتيتنون وماتحلومسا و

تمع ت بور وم وني ور ملون م نپذ اوتس ر ،وش ر س ر بوران.و تهوش ر سر بو ون سوسرران نوگاننو حموتعج موماتبو
ل م شوپ وت سرااوت س .وت نول م شوتغاااتتوتفافو س ييبو تور ومركنوت س وم و سان نوم جاو شين،وع و نومبو
نه .وماتاوتعج موت نول م شوهاو نوال موتس ور وم وني ومواتبوم وپزشكوماتجب وعر .وپزشكومق ت اوت وس يير او
ميجينوما واوگاننو حمو تومانتشررع وووپسوت وقات نتننولعر و واوالمر اوشرراورر وتا،وجر وما سرربوم ول م وررگ هو
مب ااسع .وععاج ول م ش،ووضبا واانو توت ويح سوتمعالوم وسان نوگاننو حموموخصوتيته وران.وتعج موت نول م شو
م وني وساپ بومينه،وچ نقاق وماوعاوني وعربرو وو وع تحعبوت صبوت ج نوعخيته وران.و
انجام پاپ اسمير براي چه افرادي توصيه میشود؟
تر مو ع نوت نوت ورانهور ومانو20وت و70وس وسنونت ع ،وم وم وني وماتبوت نول م شو توتعج مونه .و
این آزمایش در چه فواصلی باید تكرار شود؟
ت نول م شوم وهاوس وس و كر وتعج موشين.ون وعيم وتو ووونوم،وا ص وتعج موت نول م شو كوس وتس .ون وميت نو
ت صبوپزشكونسعي وتكات ول م شون وايتصلوررعاو تومبنه ور وعر وميجبوعگاتعبوگانن.و
بهترین روز انجام آزمایش چه روزي است؟
مرعاوت س وت نول م شوح تقلو7و و ومب وت ولتا نو و وق

گبوتعج موگاان.وعر وقرلوت وتعج مول م شور ع و ت ر عبو

ب شين.وتگاوشر وم و
شسع وشينو اتوشسعوياو نوم ثوت ومانو اعنوس يير اوميجينوووتتعال ون وععاج ول م شوم و
ومانتشررعنو حمون وس ر انوقرلوت و ئسررگبوق

هوعربشرري ،و تجعوم ومرعا نو م نوت نول م شوم وپزشرركوتينو

موي توعر ا .و
آیا بعد از برداشتن رحم نيز انجام ازمایش ضروري است؟
رسر ر عبور وم وهاوه و حمولعر و توت
پزشكوتينوموي توعر

ورانهتع ،وال موتسر ر ور وجر وتصررررامگاااون م ةوتعج موت نول م شوم و

.و

نتيجه این آزمایش به چه صورت است؟
ن وماوررعاوتوق توععاج ول م شونراببوتس ر .وگ هومركنوتس ر ون تيتس ر وتكات ول م شوشررينور ومبريالًوم ونيالو
ع م سبوميننوعريع وگااع وش هوت وس يير ووو موتمك نوتظر وعظاوصحاحون م ةولنوتس .و
تگاوععاج ول م شوعاانراببوم شرر ،ومركنوتسرر وتغاااتتوتفافوسرر ييبو و فيع و توعورر نونه .ون وميت وناور و
تغااتتوش

وس ييبوعو نونتنهوش هوتس ،وتحعر ووجينوسان نووجينونت ن.و

اگر در آزمایش پاپ اسمير سرطان گردن رحم تشخيص داده شود ،چه باید كرد؟
ه گ مبور و سان نوگاننو حمواقطوم ول م شوپ وت سرااوت وخاصونتنهو شين،ون وماتحلوم سا وتمع ت بومينهوووم و
ن م نوم سرربوم وني ور ملوق ملومررينوتس ر .وم مات نوم ونوعگاتعبوجر وماع م زاون م نوم وپزشرركومعخصررصو

ماتجب وعر ا .وم وت ناونتشررع وم شررا وسرران نوگاننو حموم وماتجب وماتبوووتعج موپ وتسرررااوق ملون م نوقطببو
تس .و
چه عواملی باعث ایجاد سرطان الیه پوشاننده سطح داخلی رحم (اندومتر) میشود؟
هيو

وت ص بو سان نوتع ومعاو ش تع وع و هوت س وويبو يتملومخع فبووجينونت نور ومركنوت س وم ثوتازت شو

تحعر وتمعالوم وسرران نو حموشررين.وت وت نو يتملومبوتيتنوچ قب،واورر وتينوم ال،ومار اوق و(ن م )،وتسررعف نهوت و
مبببونت وه وووهي ميعر و توع مومان.و
سان نوتع ومعاومبريالًون وس انومب وت و ئسگبون هومبشينوووم

تون و ع نوجيتنوپ

ت ومبگانن.و

عالئم سرطان اندومتر چيست؟
مررعا نو الم وت نومار اوتيعا زاوعاانراببوت ون سعگ هوت س بوت س .وهاوعيعوتيعا زاومب وت و سنو ئ سگبون و
ع نوووعازوتيعا زاو ه وعاانراببوقرلوت و ئسرررگبوم ومي نوما سررربوووتيج ونقاقوقات وگااع ووواانوت وعظاووجينو
سرران نو حموما سرربوگانن.ون مسررا اوت وميت نوت نوتيعا زاوه و لوعااسرران عبونت نوويبوتيج و ونوه گ م،ون و
ميت ناور وسان نو ملوت نوتيعا زاه س ،ومبتيتع وم ثوعج توج نومار وگانن.و
درمان سرطان هاي رحم و گردم رحم چيست؟
ن ون م نوت نونسع وت وسان عر ،وت و وشر اوجاتحب،وپاتين م عبو( تن يتاتپب)وووگ هوشاربون م عبوووهي مينون م عبو
تسعف نهومبو شين.وتععخ بوهار تموت وت نو وشر اون م عبوماتس سوعيعومار اووومازتنوگسعانگبولنوتعج مومبوپذ ان.و
هاچ ومار اون وماتحلوتمع ت بوتاوروفوگانن،ون م نوسركتا،و يت ضولنوررعاووومياقا ولنوماوعاومبم ش .و
****************
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