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 خوب پذيري درمان آسان، تشخيص: سرطان رحم

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

  فالحيان معصومه دكتر

صد 90 گرچه سگي از بعد هايخونريزي در ست سرطان علت به يائ  در را خود عاليم بارزترين رحم سرطان ولي رحمي ني

 مورد اين در خانمها كند مي ايجاب امر همين و دهد مي نشددان يائسددگي از بعد خونريزي به صددور  موارد صددد در 90

 . باشند داشته دقيقي و كافي اطالعا 

ستگاه سرطان شايعترين رحم سرطان سلي د ست زنان تنا شخيص و زود خانمها عمر طول افزايش علت به ا  اين دادن ت

 به ابتال شود معموال مي رحم سرطان به مبتال نفر يك خانم 40 از يعني زنان درصد 3 تا 2  شود مي ديده بيشتر سرطان

ست. بيشتر يا سالگي 60 حدود سرطان اين  كه كساني و لذا است بيشتر سرطان اين به ها خانم از بعضي ابتالي امكان ا

 : كنند مراجعه پزشك به زير عاليم اولين مشاهده با بايستي هستند خطر آن معرض در بيشتر

سگي از بعد كه خانمهايي  -الف شتر ماه 6 از بعد يعني دارند خونريزي يائ ست شده قطع آنها قاعدگي يا بي  به مجددا و ا

 يا بيهوشي زير يا كورتاژ برداري نمونه افراد اين در اگر شد ذكر ابتدا در كه طور همان دارند رحمي خونريزي نامرتب صور 

 درصدي همان ده تشخيص براي ولي ندارند سرطان موارد درصد 90 در شود انجام پايي سر صور  به رحم برداري نمونه

 از برداري نمونه به اقدام يائسگي از بعد خونريزي مشاهده با خانمها همه كه شود مي وجود دارد توصيه سرطان احتمال كه

يلدده بدده رحم نيددال سدددونوگرافي بددا كننددد پزشددددك وسددد   داخلي اليدده شدددددن ضدددخيم اسددددت ممكن واژ

شان را خود خونريزي با سرطان اين آنكه دليل به خوشبختانه كند كمك تشخيص به( گرم  ميلي 5 از بيشتر) رحم  مي ن

 سرطان به مبتاليان لذا باشد ديررس ان عاليم كه نيست تخمدان سرطان مثل و است تشخيص قابل اوليه مراحل در دهد

 .كرد درمان موقع به توان مي را رحم

 پروژسترون هورمون آن همراه و كنند مي مصرف طوالني مد  به تنهايي استروژن )پرمارين( به هورمون كه خانمهايي - ب

 استروژن هورمون صور  اين در كه باشد شده برداشته قبال آنها رحم كه آن مگر هستند خطر معرض در بيشتر خورند نمي

 . شود مي توصيه تنهاي به

 انجام برداري نمونه رحم از بايستي دارند طبيعي غير خونريزي اگر هستند نازايي دچار يا و اند نداشته زايمان كه بانواني:ج

 . دهند

  شوند مي يائسه ديرتر كه خانمهايي -د

 مي رحم اندومتر رشد باعث كه شود مي توليد هورمون زيادي مقدار آنها عضالني و چربي بافت در زيرا چاق خانمهاي -هدددد

 . دارند قند مرض كه كساني در چنين هم شود

سي  "كه خانمهايي  -و  از برداري نمونه كنند پيدا رحمي عادي غير خونريزي اگر اند خورده طوالني مد  به  "فن  تاموك

  است كافي رحم

  دارند نياز و پيگيري بررسي به است داده رانشان پركاري )هيپرپالزي( اندومتر آنها قبلي كورتاژ نتيجه كه بانواني - ز

 است.  شده ديده زياد گوارش لوله - تخمدان سرطانهاي آنها نزديك اقوام در يا خود در كه كساني -ح

 تشخيص 

 شود.  ديده اسمير پاپ در رحمي سلولهاي موارد صد در 40 – 30در  است ممكن اسمير پاپ  -1

از راه واژن: ضددخيم شدددن اليه داخل رحم و يا تجمع خون در رحم يا نامنالمي اليه داخلي به تشددخيص سددونوگرافي رحم  -2

 كمك مي كند. 



برداري از رحم اسددت كه به وسدديله كورتاژ تشددخيص زير بيهوشددي و يا سددرپايي در مطب انجام مهمترين راه تشددخيص تكه -3

ست كه به خصوص در سنين باال بعد از يائسگي خونريزي غير طبيعي ميشود. مهم تر از راه هاي فوق مراجعه به موقع كساني ا

شخيص، شرفتهرايج رحم دارند. بعد از ت ست در مراحل پي ست. ممكن ا شتن رحم و تخمدان ها شيوه درمان بردا شعه ترين  تر ا

 درماني هم الزم باشد. 

 توصيه: 

ود ولي خانم هايي كه پريودهاي نامرتب به مد  طوالني گرچه اين سرطان در خانم هاي مسن و بعد از يائسگي ديده مي ش -1

 دارند نيز بايستي با صالحديد پزشك معالج كورتاژ تشخيصي بشوند. 

صور  آمپول، -2 ست به  شود. اين هورمون ممكن ا صرف ن ستروژن به تنهايي م  در خانم هايي كه رحم وجود دارد هورمون ا

 ر با هورمون پروسترون توام باشد خطر سرطان رحم افزايش پيدا نمي كند. قرص و يا كرم يا چسب هورموني باشد. ولي اگ

 به هر دليلي كه رحم برداشته مي شود جواب گزارش پاتالوژي آن گرفته و توسط پزشك معالج بررسي مي شود.  -3

درصد موارد  90يرا در در خاتمه يادآور مي شود كه خانم هاي يائسه كه خونريزي رحمي نامرتب پيدا مي كنند نگران نشوند ز

مشكلي ندارند و ده درصد باقيمانده هم قابل معالجه و درمان كامل هستند، مشروط به آن كه در مراحل اوليه مشاهده مشكل 

 خود به پزشك مراجعه كنند. 

بايد با نالر پزشك در مورد بانواني كه هورمون هاي جايگزيني براي يائسگي مصرف مي كنند اگر خونريزي نامرتب داشته باشند 

 معالج نمونه برداري رحمي انجام شود. 
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