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 مقدمه 
 زنان در ناتوانی ایجاد و میر و مرگ مهم علل از و زنانه تناســلی دســتگاه شــایع ســرطان ســومین  این ســرطان

 . باشدمی 128/1 امریکایی زنان براي خیانت طول در آن به ابتال احتمال.است
ست. مرگ و میر ناشی از آنجا که این بیماري تا حدودي قابل پی شگیري و در صورت تشخیص به موقع قابل درمان ا

 گیرند. از آن ابعاد دردناکتري به خود می
از مبتالیان به ســـرطان گردن رحم، هرگز آزمون پاپ اســـمیر انجام  %30مترقی  -الزم به ذکر اســـت که در ممالک

سرطان گردن رحم مینداده ساییشود باند. اگر تغییراتی که منجر به  شنا  این موارد %90 در شوند ودرمان  ه موقع 
 ).ACOG. (باشدمی پیشگیري قابل بیماري

 سرطان گردن رحم چیست؟ 
شد میسلول سلولیکنند و تکثیر میهاي بدن معموالً ر شد و تکثیر  سم  شوند. این ر  و شوندمی کنترل هاییبامکانی

سلولها موجب ایجاد تومور  علت هر مهاربه این اگر که گردندمی مهار خاصی در از بین برود. رشد لجام گسیخته این 
شوند. تغییراتی که موجب می ست بدخیم  سلول بدخیم شود و این تومورها ممکن ا سالم به یک  سلول  تبدیل یک 

شی گردن رحم این جریان میشوند معموالً به تدریج رخ میتوموري می ش سلولهاي پو سالها دهند و در مورد  تواند 
اي براي شده دهد تا با انجام منظم پاپ اسمیر که آزمون پذیرفتهبه ما فرصت کافی می بکشد، و این طول زمان طول

 . کنیم شناسایی را آنها باشد،می سرطان ایجاد مستعد  غربالگري سلولهاي تغییر یافته و
سلولی به مرحله سد که ما رازمانیکه این تغییرات  صطالحاً نماید زنگ به گوش  شدن سرطانی خطر بابت از  اي بر  ا

 درگیر که سلولی الیه از عمقی یعنی( هاسلول در تغییرات این عمق اندشده پالزي دیس دچار سلولها این گوییممی
 زیر و مخاط مابین که را غشایی( پایه غشاي از یافته تغییر سلولهاي اگر و کند،می معین را پالزي دیس شدت) است

شدهر) دارد وجود مخاط صطالحاً مهاجم  شوند، ا ست اندازي نمایند د  ضاهاي لنفی و عروقی د اند و باالخص اگر به ف
 توانند ازراه خون و لنف به مناطق دیگر بدن هم انتشار کند. می

سلولها از مکان اولیه خود صطالحاً کنند مهاجرت یا شوند پخش هم دیگري جاي به  اگر این  ستاز آن به ا  گفته متا
شده و از راه خ. شودمی شار یابند یا از جاي خود جدا  ضعی انت ست بطور مو سرطانی ممکن ا  لنف یا ون  سلولهاي 

ست دور نقاط به و شوند پخش ست ذکر به الزم  .بروند د شد بر عالوه سرطانی هايسلول که ا سیخته، لجام ر  گ
صه صال بودن سست آن و دارند، هم دیگري مشخ ست بین ات د آنها به راحتی از جاي خود شومی موجب که سلولها

 کنده شده و به نقاط دیگر بدن مهاجرت نموده و در آنجا تکثیر یابند. 
 گردن رحم چیست؟

ست که از شکلی ا ضوي گالبی   جنین یا تخمک انتقال مجاري که رحمی لوله عدد 2( رحمی هايلوله به باال  رحم ع
در محل خود و از پایین به مهبل (واژن یا مجراي زایمانی)  رحم نگهدارنده ر عناص و) هســتند رحم به هاتخمدان از

اي شکلی است که از شوند. خود رحم دو قسمت دارد: جسم رحم و گردن رحم: گردن رحم قسمت استوانهمتصل می
شکیل  -یابد. این بخش از یک قسمت عضالنیجسم رحم به داخل واژن امتداد می همبندي و یک پوشش مخاطی ت

شش مخا سریکال یا داخل مجراي گردن رحم) که شده، پو ست: داخل گردن (اندو شامل دو بخش ا طی گردن رحم 



ستوانه سلولهاي ا شکل از  سریکال یا داخل واژن) که از مت ست و خارج مجراي گردن رحم (اگزو شحه ا اي مژکدار متر
 سلولهاي موزائیک شکل سنگفرشی تشکیل شده. 

ــش نوع دو این  تبدیل مجل  ــیا را مخاطی پوش ــنگفرش ــال س ــتونی  -تص  (squamo columnar junction)س
 PH میزان و هورمونی وضعیت اساس بر یائستگی تا کودکی از بلکه نیست ثابت نقطه یک اتصال محل این  میگویند.

گویند. دهد منطقه انتقالی میاي که این تغییرات رخ میکند، به محدودهواژن (اسیدي یا قلیایی بودن واژن) تغییر می
ستونی جایی است که بیش از همه جا به تغییرات ناشی از عوامل آسیب رسان حساس است  -محل اتصال سنگفرشی

شروع می سرطانهاي گردن رحم هم از این منطقه  ست که در بررسیو اکثر  شده اعم از شوند، و لذا الزم ا هاي انجام 
 شود. مبذول آن به خاصی توجه حتماً کلپوسکوپی و اسمیر  پاپ آزمون

صی قرار غربالگري یعنی انجام بررسی شتر در معرض ابتال به یک بیماري خا شان بدهند کدام افراد بی هایی که به ما ن
ـــی ـــت مورد بررس  به غربالگري مثبت جواب. بگیرند قرار  ترهاي تکمیلی دقیقتر و پرهزینهدارند و در نتیجه الزم اس

ست این معنی ست مبتلی فرد حتماً که نی ست، اما ب منفی هم به معنی این نمیجوا و ا سالم ا شد که فرد حتماً  با
شوند به احتمال بیشتري نسبت به کسانی که منفی هستند ممکن است کسانیکه در آزمون غربالگري مثبت تلقی می

شد احتمال ابتالي فرد به اختالل شند و اگر جواب آزمون غربالگري منفی با سی با شکل مورد برر  دچار بیماري یا م
ــت. این کار موجب می ــی کمتر اس ــیمورد بررس ــیم بررس ــود که ما مجبور نباش هاي گران قیمت، دردناك و گاه ش

 . کنیم تحمیل همه به  دار راعارضه
ستگذاري سیا شده به جامعه با میزان هزینهدر  شتی، میزان هزینه تحمیل  صرفه هاي بهدا اي که در اثر انجام آزمون 

ـــود. (هزینه فقط جویی می ـــت، بلکه این مطلب را هم در نظر ش ـــامل قیمت ا نجام آزمون یا انجام جراحی نیس ش
 فردي بیماري یک اثر در و  گیریم که براي انجام یک آزمون باید افرادي را آموزش داد. آزمایشگاه تجهیز کرد و ....می
اي که براي آموزش و.... او مصرف ههزین نتیجه در و گرددمی حذف یا ناتوان باشد مولد و مفید جامعه در تواندمی که

 گردند و... .)اش متأثر از وضعیت او میرود، خانوادهشده بر باد می
الزم اســت که یک آزمون غربالگري حتی االمکان پرهزینه نباشــد، و بتواند یک بیماري را قبل از شــروع یا در مراحل 

در واقع در مورد بیماریهایی که با غربالگري، نتیجه  اولیه شــناســایی کند و در آن مرحله بیماري عالج داشــته باشــد.
 شود. آوریم، این کار انجام نمیعملی بدست نمی

 به   سرطان گردن رحم قابل پیشگویی (شناسایی حتی قبل از وقوع) ، و قابل درمان و پیشگیري (در صورت تشخیص
 غربالگري در سطح وسیع، در مورد آن توجیه منطقی دارد.  هايآزمون انجام از پس است،) موقع
 هاي غربالگري سرطان گردن رحم روش

 آزمون پاپ اسمیر سنتی  -1
 آزمون پاپ اسمیر بر مبناي مایع  -2
 آزمون غربالگري پاپلیوم انسانی  -3
 آزمون سفید شدن مخاط تحت تأثیر اسید استیک  -4
 آزمون کلپوسکوپی  -5
 مخروط برداري  -6

 هاي غربالگري و دو مورد آخر روشهاي بررسی تکمیل هستند.مورد اول آزمون 4در واقع 
 آزمون پاپ اسمیر سنتی : -1

 آن انجام و شود شروع هم آزمون این ايدوره انجام جنسی، مقاربت اولین شروع از پس سال 3 تا حداکثر است  الزم
باشد). پس ته شرط دوم در مناطقی که بکار موضوع مهمی است، قابل انجام نمیالب( نشود شروع دیرتر سالگی 21 از

سالی یکبار باید این  شد  سالم گزارش  شد و جواب آن منفی یا طبیعی یا  سمیر انجام  ا ز اولین بار که آزمون پاپ ا
سال) انجام  2حداکثر هر  سالگی حتماً این آزمون ساالنه (یا اگر به روش مایع انجام شد 30آزمون تکرار شود. تا سن 



سالم، فواصل انجام  3بگیرد. البته به شرط فقدان هر نوع عامل خطرساز ممکن است پس از دوره متوالی جواب کامالً 
 ).سالگی 30 باالي باالخص.) داد افزایش سال 3 هر به را  آزمون

سن او از  ست 30اگر در زنی که  شتر ا سمیر پاپ آزمون و  هر جواب  سال بی سی  و ا سا نی  DNAبررر پاپیلوم ان
 گردن ولی ایمبرداشــته جراحی با  ســال افزایش داد. اگر رحم کســی را 3توان فواصــل غربالگري را به منفی بود، می

 . شود انجام او براي غربالگري هايآزمون معمول روال طبق باید مانده، باقی او رحم
بار جواب طبیعی پاپ  3داشته باشد باید تا  CIN 2، 3بقه اگر گردن رحم هم برداشته شده باشد، در صورتی که سا

 . شود انجام او  اسمیر، این آزمون براي
اگر زنی عامل خطرسازي براي سرطان گردن رحم ندارد یا در ده سال اخیر جواب مثبتی نداشته یا در سه سال اخیر 

سمیر پاپ آزمون  نتیجه شد، میاو هم  HPV- DNA اینکه شرط به بود، منفی او ا تا  65توانیم در حدود مثبت نبا
 سالگی انجام آزمون پاپ اسمیر را قطع کنیم. 70

توانید به سایت روبرو نماید. براي اطالعات بیشتر را میاحتمال وجود بدخیمی یا ضایعات پیش بدخیمی را مطرح می
  // :ww.isccp.comwhttp/مراجعه کنید:            

 براي پیشگیري  HPVواکسن 
سانی ( سیون بر HPVاز آنجا که نقش ویروس پاپیلوم ان سینا ست، با واک شده ا سرطان گردن رحم ثابت  ) در ایجاد 

 واکسن  توان انتقال و عفونت پایدار با این ویروس را محدود کرد. الزم است که ا ینعلیه انواع پرخطر این ویروس می
 کنند.) ساله توصیه می 12ه با ویروس تزریق شود. (در حال حاضر تزریق آنرا در تمام دختران مواجه از قبل

هاي که بر علیه تعدادي از ویروسهاي این گروه تولید شده است، واکسن چهارگانه بر علیه گونه HPVدو نوع واکسن 
 , CINاهش میزان عفونت پایدار : این واکســـن موجب ک 18و  16و واکســـن دوگانه بر علیه انواع  18و16و11و 6

HPV محافظت.)  %90شوند (حدود می 
 * عوامل خطرساز سرطان گردن رحم:

سالمتی عمومی بدن را به مخاطره بیندازد و یا ستم ایمنی یا  سی سانی پاپیلوم ویروس با احتمال  هر عاملی که   را ان
 . شودمی بیماري این به ابتال خطر افزایش موجب کند، زیاد

 زیادتر خطر نفرات، تعداد  ود فرد با شریک جنسی او با بیش از یک نفر رابطه جنسی داشته باشند. و با افزایشخ -1
 . شودمی
 شریک جنسی فرد با کسی که سرطان گردن رحم داشته در گذشته رابطه جنسی داشته باشد.  -2
 اشد. سالگی و باالخص حوالی بلوغ رخ داده ب 16 -18اولین مقاربت قبل از  -3
 سیگار و یا حتی استنشاق دود سیگار افراد دیگر  -4
 HIVایدز و آلودگی با  -5
 پیوند اعضا مثالً پیوند کلیه  -6
 سابقه ابتال به سایر بیماریهاي مقاربتی  -7
 ) درزمان جنینی.DESسابقه مواجهه با دارویی بنام (دي اتیل استیل بسترول  -8
 سابقه سرطانهاي گردن رحم، مهبل و عانه. -9

زنان مبتال به ســـرطان مهاجم گردن رحم در طول عمر خود  %30عدم انجام آزمون پاپ اســـمیر بطور منظم (  -10
 اند.سال اخیر آنرا انجام نداده 3در عرض %50اند و هرگز پاپ اسمیر انجام نداده

 اي گردن رحم را افزایش دهد. همصرف قرصهاي ضد بارداري ممکن است سرطان -11
 * آیا سرطان گردن رحم مسري است؟

ــده، ــانی در این بیماري ثابت ش ــت مقاربتی انتقال قابل آنرا توانمی  با توجه به اینکه نقش ویروس پاپیلوم انس . دانس
ستند و  HPV( به آلوده شوندمی رحم گردن سرطان دچار که زنانی 99% سانی) ه ز آنان از ا %62ویروس پاپیلوم ان
 باشند. می 18و  16انواع 
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 * آیا سرطان گردن رحم ارثی است؟ 
هاي ژنتیکی هم در ابتال به سرطان دهانه رحم نقش دارند. اگر اقوام در دانشگاه اوپساالي سوئد تحقیق شده که زمینه

شود و احتمال ابتال در کسی سرطان گردن رحم داشته باشد خطر ابتال به آن زیاد می(خواهر، مادر و دختر)  1درجه 
سرطان مهاجم گردن رحم با انجام منظم و دورهسنین پایین هم زیادتر می اي آزمون شود. علیرغم این ارتباط ارثی، 

 پاپ اسمیر قابل پیشگیري است. 
Schoell wim etal  
Epldemrology & bology of cx.ca 
Semin. Of surg.oncol 1999. 16: 203-211 

 عالیم: 
شانه ستگی دارد و وجود و یا عدم وجود عالیم و ن شرفتگی بیماري ب شدت پی شدت آنها، تا حدودي به  هاي بالینی و 

ممکن اســت از بیماري بدون عالمت تا وجود عالیم درد لگنی، ســنگینی لگن و مشــکالت ادراري و مدفوعی متفاوت 
شد، در  شکالت کامالً خوش خیم با سایر بیماریها و م شی از  ست نا ضمن تمام عالیم مربوط به این بیماري ممکن ا

 ترین عالمت خونریزي در اثر تماس (مثالً مقاربت) است. باشند. شایع
سایر عالیم  ذکر اگر دچار خونریزي و لکه بینی باالخص بعد از مقاربت هستید یا ترشح غیر عادي از مهبل دارید و با 

 شده در فوق، حتماً براي علت یابی به پزشک خود مراجعه نمائید.
 عالیم سرطان گردن رحم: چه زمان به احتمال وجود این بیماري مشکوك شویم؟

شوند، اي و منظم آزمون پاپ اسمیر موجب تشخیص زودرس تغییراتی که منجر به سرطان گردن رحم میانجام دوره
سرطان م شخیص زودهنگام   مقاربت متعاقب باالخص واژنیال خونریزي  شوند،شود. در کسانیکه عالمتدار مییو یا ت

 . است عالمت ترینشایع ،)تماس اثر در خونریزي( معاینه یا
سداد در  شی از ان سداد حالبها و اختالالت نا ست عالیمی چون کاهش وزن یا ان شروي بیماري ممکن ا صورت پی در 

شکوکید: میکلیه و.... رخ دهد. اگر به بدخی سمیر، 2. معاینه دقیق بالینی، 1هاي گردن رحم م . 3. انجام آزمون پاپ ا
ـــایعه بزرگ و قابل دیدن وجود دارد نمونه برداري از آن  ـــح وجود ندارد انجام 4اگر ض ـــایعه بزرگ و واض . اگر ض

شیدن داخل مجراي گردن رحم،  شکوك و کورتاژ و ترا سکوپی و نمونه برداري از نواحی م . مخروط برداري از 5کلپو
 گردن رحم.

اند و.... این میزان در ممالک دهد که هرگز پاپ اســمیر انجام ندادهاز موارد ســرطان گردن رحم در زنانی رخ می 30%
 . رسندمی هم  %60  رو به ترقی به

 انواع سرطانهاي گردن رحم : 
شند  شأت گرفته با سلولهاي خود آن ن ست از  شده سرطانهاي گردن رحم ممکن ا شر  یا از جاهاي دیگر به آن منت

 باشند. 
 انواع سرطانهاي ناشی از سلولهاي بومی این عضو شامل : 

 سرطان سلول سنگفرشی 
 سرطان سلول غددي 

 سرطان مخلوط سنگفرشی و غددي 
 باشند. سارکوم یا سرطان ناشی از بافت همبند گردن رحم می

 خود این منطقه نشأت گرفته باشد.  melanosisاي مالنوم بدخیمی ممکن است از نقاط رنگدانه
 دهند. سرطانهاي سلولهاي نور و اندوکرین هم بندرت در گردن رحم رخ می

 * الگوهاي انتشار سرطانهاي گردن رحم: 
 انتشار موضعی 

 از راه خون  -



 از راه لنف  -
 از راه صفاق  -

 * راهکارهاي درمانی: 
در مراحل اولیه تا زمانی که بیماري محدود به لگن باشند روشهاي جراحی با یا بدون رادیوتراپی (اشعه درمانی) و اگر 

 رود.متاستاز دوردست داده باشد اشعه درمانی با یا بدون شیمی درمانی بکار می
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