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 سرطان هايي كه خانم ها بايد در مورد آن ها حساس باشند

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

سرطان ها بين مرد و زن تعدادي از سرطان ها، مثل سينه و دهانه رحم، در روده ي سرطان هاي زنانه است، اما انواعي ديگر از 

مشترك است، با اين تفاوت ها كه درصد ابتالي مردان و زنان، پيامدها، شيوه ي درمان و چند عامل ديگر مربوط به اين سرطان 

ها در بين مردان و زنان تفاوت هايي دارد در زير ماهيت دو نوع از اين سرطان ها با تمركز بر روي زنان مورد بررسي قرار گرفته 

ست شامل پيش زمينه هاي ابتالء عاليم، روش هاي  ا سي  ست، اين برر شده ا سي گنجانده  سرطان نيز در اين برر و البته دو 

 تشخيص و درمان و عوارض بعدي اين سرطان ها است:

 سرطان ريه

زنان است. سرطان كشنده بزرگ به خود اختصاص داده است و در حال افزايش در ميان  3سرطان ريه جايگاه اول را در ميان 

معموال زنان از سرطان پستان بيشتر مي ترسند و در واقع بيشتر نيز به آن مبتال مي شوند تا به سرطان ريه، ولي مهم است كه 

بدانيد سرطان ريه مي تواند جان تعداد بيشتري را بگيرد و به همين دليل در ميان كشنده ترين سرطان هي زنان، گوي سبقت 

 ه است.را از سرطان پستان ربود

 نشانه ها

سرطان ريه  سينه و ذات الريه عود كننده، از عالمت هاي مهم  سه  سرفه دايم)اغلب همراه با خلط خوني(، تنگي نفس، درد قف

هستند. اين سرطان مي تواند به مغز، استخوان، كبد و غدد فوق كليوي نيز انتشار يابد كه در اين صورت اين اعضا نيز مشكالت 

 خواهند داد.و عاليمي را نشان 

 درمان

جراحي هاي جديدتر و كمتر تهاجمي، به همراه تركيبي از اشعه درماني و شيمي درماني قبل و بعد از عمل جراحي، ميزان بقاء 

مبتاليان را افزايش داده است. به عنوان مثال، پزشكاني كه لويكتومي ويدئو سكوپيك انجام مي دهند كه در آن تومور به همراه 

شود. ميزان بقاي يك لوب از ر شته مي  صد گزارش مي كنند. جراحي هاي  92ساله براي مرحله اول تومورها را تا  5يه بردا در

شتن تومورهاي مرحله اول، معموال ميزان بقاي  سينه براي بردا شتر  65باز قفسه  ضر پزشكان، بي درصدي دارند كه در حال حا

ند جراحي با كمك ويدئوسكوپي انجام دهند ، اندك است. در قديم پس از جراحي باز انجام مي دهند و تعداد جراحاني كه بتوان

سرطان، با  صورت عود  شكان فكر مي كردند كه در  شد و پز شيمي درماني انجام نمي  سرطان ريه،  عمل جراحي براي بيماران 

ي درماني بيماران ريه، حتي پيگيري و كنترل بيماران مي توانند مجددا تومور سرررطاني را بردارند ولي طبا اين ملالعه، شرريم

اگر پس از جراحي بيماري نداشته باشند، پيامدها را به مراتب بهتر كرده است. پيشرفت ديگري در زمينه درمان، اشعه درماني 

سرطاني مرحله  ست كه با آن تومورهاي  شيمي درماني ا شوند و با اين 3و  ضعيف مي  شيمي درماني  شعه و  ، پيش از عمل با ا

 درصد افزايش مي يابد. 35درصد به  5ساله از  5بقاي كار ميزان 

 سرطان تخمدان

چهارمين علت مرگ ناشي از سرطان در ميان زنان، سرطان تخمدان است كه در گروه سرطان هاي دستگاه توليد مثل، كشنده 

ستاندارد غربالگري براي آن وجود ندارد و تا زماني كه به مراحل آخر نر ست، هيچ روش ا ست، ترين آنها شخيص ني سيده قابل ت

درصد از زنان مبتال به آن، جاي خود را از دست خواهند داد. با وجود اين كه خيلي ترساننده است ولي مهم است  60در نتيجه 

سرطان تخمدان هنوز هم فقط  شود 4كه بدانيد  شامل مي  سرطان هاي زنان را  صد از تمام   انجمن تحقيقات طبا حتي و  در

ان بروز آن در حال كاهش است. البته باز هم اگر چه ميزان بروز سرطان تخمدان نسبت به ديگر سرطان ها ميز آمريكا سرطان

 كم است ولي ميزان مرگ و مير باالي آن باعث ترس زيادي در زنان مي شود.



 نشانه ها

شانه هايي از دل پيچه، نفخ، ترشح واژينال، تغيير در عادات گوارشي، اضلرار و تكرر ادرار و يك احساس كلي  ناخوشي، تماما ن

سرطان تقريبا به فراتر از تخمدان ها گسترش  شانه ها به وجود مي آيند،  سفانه، هنگامي كه اين ن سرطان تخمدان هستند. متا

ست كه آناتومي  شوند و دليل آن اين ا شخيص داده مي  سرطان هاي تخمدان در مراحل تقريبا پاياني ت سه چهارم  ست.  يافته ا

شغال كند. بدون اين كه عاليمي از  ناحيه لگن ضاي زيادي را ا شد كند و ف ست كه توده اي مي تواند در آن ر زن به گونه اي ا

خود نشان نشان بدهد. مشكل از آن جا ناشي مي شود كه افراد زيادي اين عاليم غير اختصاري را دارند و پزشكان نمي خواهند 

تناك، ناراحت كنند. از سرروي ديگر افراد هم نمي خواهند از يك مشرركل آن ها را به خاطر احتمال داشررتن يك سرررطان وحشرر

بالقوه شديد كه سالمتشان را تهديد مي كند، غافل شوند در نتيجه ايجاد توازن بين اين دو مشكل است. پس اگر اين عاليم كه 

 غير اختصاصي هستند، ادامه يابند، حتما به پزشك مراجعه كنيد.

 درمان

سرطان تخمدا شعهدرمان  ست كه متعاقب آن بايد ا شتن تخمدان ها، رحم، لوله هاي رحمي ا  و درماني  ن، جراحي براي بردا

 .شود انجام درماني شيمي

 سرطان تيروئيد

شترين  3سرطان تيروئيد زنان را  سرطان با بي صان نمي دانند كه چرا اين  ص ست كه متخ برابر مردان مبتال مي كند و جالب ا

براي عكس  Xميان زنان است نظريه ديگر اين است كه افرادي كه در گذشته، از مقادير زيادي اشعه  سرعت در حال افزايش در

شته اند يا افرادي  شته اند يا افرادي كه آكنه دا ست، مانند كودكاني كه التهاب لوزه دا شده ا ستفاده  شان ا سر و گردن برداري از 

 يو قرار گرفته اند، هم اكنون دچار سرطان تيروئيد شده اند.كه در اثر آزمايش هاي هسته اي در معرض مواد راديواكت

 نشانه ها

يك توده يا ندول بزرگ يا كوچك كه معموال دردناك است و در كناره گردن و زير سيب آدمي قرار دارد و طي چندين هفته يا 

ن تيروئيد باشررد. نشررانه هاي ديگر، ماه به وجوده آمده اسررت و هنگان بلعيدن به باال و پايين مي رود، مي تواند نشررانگر سرررطا

شانه ها يك توده تيروئيدي را نگران كننده تر  ستند. وجود اين ن سرفه خوني و اختالل در عمل بلع ه صداي دايمي،  شونت  خ

 مي سازند ولي فقدان آن ها الزاما به معني آن نيست كه اين توده، سرطان نيست.

 درمان

شود و بعد از عمل جراحي، بافت تيروئيد باقي مانده اگر سرطان تشخيص داده شد، غده تيروئيد  شته مي  به روش جراحي بردا

ستان ندارد، از بين مي رود اين كار  ستري در بيمار شود و نيازي به ب ستفاده مي  صورت يك قرص ا سط يد راديواكتيو كه به  تو

شت كامل غده تيروئيد  ست كه حتي بعد از بردا صد افراد هنوز  90به اين خاطر ا بافت هاي باقيمانده تيروئيدي دارند و بايد در

نابود شود در غير اين صورت حاوي سلول هاي سرطاني خواهد بود و باعث عود سرطان مي شود و هم چنين باعث اختالل در 

نتيجه آزمايش هاي تشخيص مي شوند. آزمايش ها ممكن است در صورت باقي ماندن بافت تيروئيد، به اشتباه مثبت شوند زيرا 

ستفاده كنند كه  سين ا سرطان پس از جراحي، زنان بايد از داروي تيروك ست و يا عود  ست كه بافت تيروئيد نرمال ا معلوم ني

 معادل همان هورمون طبيعي تيروئيد است.

تيروكسن عملكرد طبيعي تيروئيد را انجام مي دهد و با مهار كردن رشد مجدد تيروئيد باعث جلوگيري از عود سرطان مي شود 

شوند بنابراين  سرطان مواجه مي  شان با عود  سرطان تيروئيد در ادامه زندگي سوم از نجات يافتگان  ولي با اين وجود تقريبا يك 

 بايد تا آخر عمرشان به پزشك مراجعه كنند و پيگير شوند.

 سرطان رحم

سرطان آندمتر(  سرطان رحم ) ست.  ستگاه توليد مثل ا سرطان د شايع ترين  سرطان  ص 60اين  سرطان زنان را به در د از كل 

سال به باال روي مي دهد و  50هزار نفر را مي گيرد. اين سرطان معموال در زنان  7خود اختصاص مي دهد و در هر سال جان 

ستفاده مي  سترون( ا ستروژن )بدون پروژ سگي از درمان جايگزيني با ا شكالت يائ ميزان ابتال در زناني كه براي برطرف كردن م

زناني كه به دليل سرطان پستان از داروي تاموكسيفين استفاده مي كنند، بيشتر است. عوامل خلر ساز ديگر شامل كنند و يا 



سگي ديررس )پس از  شدن زودرس، يائ شار خون باال، اختالل باروري، قاعده  شتن ف ضافه وزن و ديابت، دا سفيد پوست بودن، ا

 سالگي( و نداشتن فرزند هستند. 55

 نشانه ها

سرررالي كه در فواصرررل قاعدگي هاي خود خونريزي غير  35خونريزي غير طبيعي رحمي مهم ترين عالمت اسرررت زنان باالي 

ست مگر اين كه  سرطان ا ست. خونريزي نامنظم به معني  سرطان رحم ني صل كنند كه به دليل  طبيعي دارند بايد اطيمنان حا

 خالف آن ثابت شود.

 درمان

سي )نمونه برداري(  سخت يا اگر بيوپ سر  شان داد خونريزي نامنظم مي تواند به دليل يك فيبروئيد  از رحم، خوش خيمي را ن

رشد پوليت هاي غير سرطاني يا، يك افزايش ضخامت پوشش رحم كه هيپرپالزي آندومتر ناميده مي شود باشد. مورد آخر مي 

ود، يا با تجويز پروژسترون كه باعث ريزش پوشش تواند با كورتاژ كه در آن پوشش بيش از حد رشد يافته رحم برداشته مي ش

سي )نمونه  شوند ولي اگر نتيجه بيوپ شود. فيبروئيدها مي توانند با دارو، جراحي يا ديگر روش ها درمان  شود، درمان  رحم مي 

گن و متعاقب برداري( بدخيم بود، درمان اسرتاندارد شرامل برداشرتن رحم، تخمدان ها، لوله هاي رحمي، احتماال غدد لنفاوي ل

آن اشعه درماني مي شود. در مورد سرطاني كه بدخيم تر باشد ممكن است شيمي درماني يا هورمون درماني با پروژسترون نيز 

درصد است و خوب است بدانيد كه دو مورد از هر سه بيماري  95ساله براي تومورهاي اوليه بيش از  5الزم باشد. ميزان بقاي 

 مراحل يك يا دو سرطان شناخته مي شوند و بنابراين پيش آگهي آنان خوب خواهد بود. كه سرطان رحم دارند، در
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