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 راهنماي بیماران سرطان رحم
 

ع رسانیتوجه: ا شورت فرمائید.  ین مطالب جنبه اطال ج خود م ک معال  دارد و توصیه می شود حتما با پزش

 آنچه باید درباره سرطان رحم بدانید
اطالعات ارزشمندي راجع به سرطان رحم در بردارد . سرطان رحم در ایاالت ) NCIاین کتابچه موسسه ملی سرطان (

متحده شایع ترین سرطان سیستم تولید مثل زنانه است و شش درصد کل سرطان هاي زنان در این کشور را تشمیل می 
 دهد . 

حم آورده شده است و به در این کتابچه اطالعات ارزشمندي راجع به علل احتمالی ، عالیم ، تشخیص و درمان سرطان ر
 بیماران مبتال و خانواده هاي آنان در درك بهتر و مواجه شدن با بیماري کمک می کند . 

تحقیقات انجام شده ، اطالعات موجود راجع به سرطان رحم را افزایش داده و دانشمندان اطالعات بیشتري راجع به علل 
ي براي پیشیري ، شناسایی ، تشخیص و درمان این بیماري کشف آن به دست آورده اند . در این راستا روش هاي جدید

 شده است . تحقیقات به بهبود کیفیت زندگی بیمار و کاهش احتمال و مرگ و میر ناشی از آن کمک کرده است . 
متخصصان در سرویس اطالع رسانی سرطان می توانند پاسخگوي پرسش هاي افراد راجع به سرطان باشد و سایر نشریات 

را در پایگاه اینترنتی  CANCER-4-800-1سسه ملی سرطان را براي آنان پست نمایند . شماره تماس مو
http://canser.gov/publication  . مشاهده نموده و سفارش دهند 

 ، اندومتر و میومتر) را نشان  این تصویر ، تخمدان ها و لوله هاي فالوپ و رحم (گردن رحم ، فوندوس
 می دهد . 

 رحم 
که جنین در ان رشـــد  کل اســـت  ـــ خالی گالبی ش گان تو  یک ار نه و  نا ثل ز ید م ـــتم تول ـــیس ـــی از س  رحم بخش

 می کند . رحم در لگن و بین رکتوم و مثانه قرار دارد . 
جسم رحم است . قسمت فوقانی گنبدي قسمت باریک تحتانی رحم ، گردن رحم نام دارد . قسمت هاي پهن میانی ، بدن یا 

شکل رحم ، فوندوس نامیده می شود . لوله هاي رحم از دو قسمت فوقانی رحم در دو طرف جدا شده و تا تخمدان ها ادامه 
 می یابند . 

 ه می شود . دیواره رحم از دو الیه بافتی تشکیل شده است ، الیه داخلی یا پوشاننده ، اندومتر و الیه خارجی ، میتومتر نامید
 تومور ها می توانند خوش خیم یا بدخیم باشند . 

ـــکــان می تواننــد این تومورهــا را خــارج نمــاینــد .  ـــتنــد . معموالً پزش ـــرطــان نیس  تومورهــاي خوش خیم ، س
سلول هاي تومورهاي خوش خیم به سایر قسمت هاي بدن گسترش نمی یابند . در اکثر موارد ، تومورهاي خوش خیم پس 

 دن ، عود نمی کنند . مهمتر از همه اینکه تومورهاي خوش خیم تهدید کننده حیات نیستند . از خارج ش
 بیماري هاي خوش خیم رح 

http://canser.gov/publication


  فیبروئیدها ، تومورهاي خوش خیم شــایعی هســتند که در عضــالت رحم رشــد می کنند . این تومورها ، عمدتاً در دهه
فیبروئیدهاي متعددي در رحم یک زن وجود داشته باشد فیبروئیدها چهارم زندگی به وجود می آیند . ممکن است هم زمان 

 به سرطان تبدیل نمی شوند . با یائسه شدن فرد ، فیبروئیدهاي کوچک تر شده و گاه از بین می روند . 
سته به اندازه و محل قرارگیري می توانند با شته و نیازي به درمان ندارند . اما ب عث خونریزي ، معموالً فیبروئیدها عالمت ندا

ترشــح واژینال و تکرر ادرار شــوند . در صــورت وجود این عالیم فرد باید به پزشــک مراجعه کند . اگر فیبروئید باعث ایجاد 
ــایر درمان ها را  ــار وارد و درد ایجاد کند ، باید نیاز به جراحی با س ــود یا بر روي ارگان هاي مجاور فش ــدید ش خونریزي ش

 بررسی کرد . 
 ــته اند اندومتری ــوص در زنانی که بارداري نداش ــی و چهل به خص ــت و در دهه س وز ، یک بیماري خوش خیم دیگر اس

شد  شود که بافت اندومتر در خارج از رحم و روي ارگان هاي مجاور ر شیوع را دارد . این بیماري وقتی ایجاد می  شترین  بی
سیکل هاي دردناك ، خونریزي واژی ست رفتن با توانایی باروري می کند . اندومتریوز باعث ایجاد  نال غیر طبیعی و گاه از د

 شود اما سرطان ایجاد نمی کند ، زنان مبتال به اندومتریوز تحت درمان با هورمون ها یا جراحی قرار می گیرند . 
 ن هیپرپالزي اندومتر افزایش تعداد سـلول ها در مخاط رحم اسـت . این وضـعیت سـرطان نیسـت اما میتواند به سـرطا

تبدیل شود . از عالیم شایع آن خونریزي ماهانه شدید ، خونریزي در فاصله بین قاعدگی و خونریزي پس از یائسگی است . 
 سالگی بیشترین شیوع را دارد .  40این بیماري بعد از 

شکان انجام جراحی براي خارج نمودن رحم  سرطان ، پز سترکتومی) یا براي جلوگیري از تبدیل هیپرپالزي اندومتر به  (هی
 درمان با هورمون ها (پروژسترون) و پیگیري منظم را توصیه می کنند . 

  تومورهاي بدخیم ، ســرطان هســتند که معموالً جدي تر بوده و می توانند تهدید کننده حیات باشــند . ســلول هاي
صدمه بز سرطانی می سرطانی می توانند به بافت ها و ارگان هاي مجاور تهاجم نموده و به آنها  سلول هاي  نند . همچنین 

توانند از تومور بدخیم کنده و وارد گردش خون یا ســیســتم لنفاوي شــوند و به این ترتیب از محدوده تومور اولیه (منشــاء) 
 گسترش یابند و در سایر ارگان ها ، تومورهاي جدید ایجاد کنند . گسترش سرطان ، متاستاز نامیده می شود . 

طان به خارج رحم ، اغلب می توان ســلول هاي ســرطانی را در عروق خونی ، اعصــاب یا گره هاي در صــورت گســترش ســر
سایر گره هاي لنفاوي و  سرطانی به  سلول هاي  سرطان به یک گره لنفاوي ،  ستیابی  صورت د لنفاوي مجاور پیدا کرد . در 

 سایر ارگان ها مانند ریه ، کبد و استخوان گسترش می یابند . 
سلول غیرطبیعی بوده  دقتی تومور سترش می یابد ، تومور جدید داراي همان نوع  سمت دیگري از بدن گ از محل اولیه به ق

سرطان در ریه در واقع  سلول هاي  سترش یابد ،  سرطان رحم به ریه گ شابه با تومور اولیه دارد . به عنوان مثال اگر  و نام م
سرطان رح ستند . این بیماري ،  سرطان رحم ه سرطان رحم سلول هاي  سرطان ریه و به عنوان  ست نه  ستاتیک ا ستا م م

 درمان می شود نه سرطان ریه ، پزشکان ، گاه تومور جدید را بیماري دوردست می خوانند . 
شود . در این  سرطان رحم خوانده می  سرطان اندومتر یا  شده و  سرطان رحم از مخاط رحم (اندومتر) آغاز  شایع ترین نوع 

 ز سرطان رحم ، سرطانی است که از اندومتر آغاز شود . کتابچه ، منظور ا
سرطانی که از گردن رحم آغاز  شود .  سارکوم رحم در الیه خارجی عضالت (میومتر) آغاز می  سرطان به نام  نوع دیگري از 

ست  شده ا سرطان گردن رحم پرداخته ن سارکوم رحم یا  ست . در این کتابچه ، به  سرطان ا . براي شود نیز نوع دیگري از 
سرطان ( سانی  سرویس اطالع ر سرطان ها می توانید با  سب اطالعات در مورد این نوع  ) تماس I-800-4-CANSERک

ــرطان را در پایگاه  ــه ملی س ــس ــریات موس بینید یا  http://canser.gov/publicationبگیرید . همچنین می توانید نش
 دهید . سفارش 
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 چه کسی در معرض خطر سرطان رحم است ؟ 
ست که این بیماري مسري نیست و هیچ کس از فرد دیگر  ضح ا سد. البته وا شنا سرطان رحم را نمی  هیچ کس علل دقیق 

 سرطان نمی گیرد . 
ــتند. ف ــایر زنان دچار فاکتورهاي خطر خاص هس ــتر از س ــوند با احتمالی بیش اکتور خطر زنانی که دچار این بیماري می ش

 چیزي است که شانس ابتال به بیماري را در فرد افزایش می دهد . 
اکثر زنانی که دچار فاکتورهاي خطر شــناخته شــده هســتند ، دچار ســرطان رحم نمی شــوند ، به عبارت دیگر بســیاري از 

 نمی توانند علت ابتالي کسـانی که دچار این بیماري می شـوند هیچ یک از این فاکتورهاي خطر را ندارند. پزشـکان معموالً
 یک فرد به سرطان رحم و عدم ابتالي دیگري را توضیح دهند . 

 فاکتورهاي خطر زیر در مطالعات شناخته شده اند : 
  سال روي می دهد .  50سن : سرطان رحم عمدتاً در زنان باالي 
 سرطان رحم ا صورت وجود هیپرپالزي اندومتر ، خطر  فزایش می یابد . این بیماري و درمان آن هیپرپالزي اندومتر: در 

 در صفحه پیش توضیح داده شده است . 
 ) هورمون درمانی جایگزینHRT : (HRT  براي کنترل عالئم یائســـگی ، جلوگیري از پوکی اســـتخوان و کاهش خطر

می کنند ، خطر ابتال به بیماري قلبی یا ســکته قلبی به کار می رود . در زنانی که از اســتروژن بدون پروژســترون اســتفاده 
 سرطان رحم افزایش می یابد . استفاده از دوز باالي استروژن به مدت طوالنی با افزایش خطر ابتال همراه است . 

ستفاده می  ستروژن ا سبت به زنانی که فقط از ا سرطان رحم ن سترون ، خطر  ستروژن و پروژ ستفاده از ترکیب ا صورت ا در 
 نقش حفاظت از رحم رابرعهده دارد . کنند کمتر است . پروژسترون 

 HRTبا پزشـــک خود صـــحبت کنید . همچنین بررســـی هاي منظم در طول انجام  HRTباید درباره خطرات و مزایاي 
 احتمال شناسایی سرطان رحم در مراحل اولیه را بیشتر می کند . 

  ستروژن بدن در بافت چربی شی از ا شرایط همراه : بخ شود . به همین دلیل احتماالفزایش تولید چاقی و  ساخته می 
سرطان رحم در زنان  ستروژن دلیل افزایش خطر ایجاد  سطح ا ست . باال بودن  شتر ا ستروژن در زنان چاق از زنان الغر بی ا

) نیز چاق اســت . خطر این بیماري در زنان مبتال به دیابت یا فشــار خون باال (که در بســیاري از زنان چاق دیده می شــود
 بیشتر است . 

  تاموکسی فن : در زنانی که به منظور پیشگیري یا درمان سرطان پستان از تاموکسی فن استفاده می کنند ، خطر ایجاد
سی فن  شکان ، زنانی را که تاموک ستگی دارد. پز ستروژنی دارو بر رحم ب شبه ا ست . این خطر به اثر  شتر ا سرطان رحم بی

 م یا نشانه هاي سرطان رحم پایش می کنند . مصرف می کنند از نظر عالی
فواید تاموکسی فن در درمان سرطان پستان بر تاثیر آن در افزایش خطر ایجاد سرطان ها ارجح است . البته زنان مختلف ، 
متفاوت هستند . هر زنی که قصد مصرف تاموکسی فن دارد باید باید شرح حال شخصی و خانوادگی دقیقی به پزشک خود 

 .  بدهد
  آمریکایی بیشتر است .  –نژاد : شانس ابتال به سرطان رحم در زنان سفید پوست از زنان آفریقایی 
  سرطان کولورکتال : در کسانی که به فرم ارثی سرطان کورلوکتان مبتال هستند ، خطر ایجاد سرطان رحم از سایر زنان

 بیشتر است . 



شدن طوالن شامل مواجهه  شده اند ، قاعدگی سایر فاکتورهاي خطر  ست و زنانی که باردار ن ستروژن ا ی مدت بدن فرد با ا
قاعدگی زودرس داشتند یا دیر یائسه شده اند ، مدت طوالنی تري با استروژن مواجه بوده و در معرض خطر باالتري هستند 

 . 
ستد باید راجع ب سرطان رحم ه سانی که نگران  شده دارند و ک شناخته  ه عالیم مرتبط و نحوه انجام زنانی که فاکتور خطر 

 بررسی هامشورت کنند . توصیه هاي پزشک بر اساس سن، تاریخچه و سایر فاکتورها خواهد بود . 
 عالیم 

شود نیز روي دهد .  سگی آغاز می  ست حوالی زمانی که یائ شود اما ممکن ا سگی ایجاد می  سرطان رحم معموالً بعد از یائ
زي واژینال غیرطبیعی است . خونریزي می تواند به صورت ترشحات آبکی بارگه هاي شایع ترین عالمت سرطان رحم خونری

 خون شروع شود زنان نباید فرض کنند که خونریزي واژینال غیر طبیعی جزئی از یائسگی است . 
 در صورت وجود هر یک از عالئم زیر باید به پزشک مراجعه کنید : 

 خونریزي با ترشحات واژینال غیرطبیعی 
 درد یا اختالل هنگام دفع ادرار 
 درد در هنگام نزدیکی 
 درد در ناحیه لگن 

این عالیم بر اثر سرطان یا سایر بیماري ها که کمتر جدي هستند ایجاد می شوند . وجود آنها حتمًا به معنی وجود سرطان 
 نیست اما فقط پزشک می تواند در این زمینه با اطمینان صحبت کند . 

 تشخیص 
سالمت را در فرد کنترل نموده و آزمایش خون و  شانه هاي عمومی  سرطان ، پزشک ن صورت وجود عالیم مطرح کننده  در 
شده  صفحات آتی توصیف  سا چند مورد از معایناتی را که در  ست پزشک یک  ست میک ند . همچنین ممکن ا ادرار درخوا

 انجام دهد . 
 ضا را از نظر معاینه لگنی : انجام معاینه لگنی براي بر شک این اع صورت می گیرد. پز سی واژن ، رحم ، مثانه و رکتوم  ر

وجود توده یا هر گونه تغییر در شــکل و اندازه بررســی میک ند . پزشــک براي مشــاهده قســمت باالي واژن و گردن رحم ، 
 وسیله اي درون واژن قرار می دهد که اسپکولوم نام دارد . 

 سلول هایی شک ،  ست پاپ : پز سلول هاي  ت سمت فوقانی واژن می گیرد و این نمونه از نظر وجود  از گردن رحم و ق
شان دهد امام معموالً  سرطان در گردن رحم را ن ست پاپ می تواند وجود  شود . گرچه ت شگاه چک می  غیرطبیعی در ازمای

سلول هاي درون رحم ر شک  شوند به همین دلیل پز ست پاپ ظاهر نمی  ا از طریق فرآِیندي که سلول ها درون رحم در ت
 بیوپسی نام دارد ، جمع اوري می کند . 

  صوتی با فرکانس باال را به درون رحم می ستگاهی درون واژن قرار می دهد که امواج  شک د سونوگرافی از راه واژن : پز
صورتی که اندومت صویري ایجاد می کند ، در  شده بر اثر این امواج ، ت ستند . الگوي اکوي تولید  سد، فر ضخیم به نظر بر ر

 پزشک یک بیوپسی انجام می دهد . 
  شود . البته در شک انجام می  شک نمونه اي از بافت مخاط رحم بر می دارد . این کار معموالً در مطب پز سی : پز بیوپ

سازي و کورتاژ ( شاد ست که گ صورت گیرد . D&Cبرخی موارد الزم ا  (D&C  ستان و ست که در بیمار نوعی جراحی ا
ـــــت بــافــت را از نــظــر وجــود  تــحــت ـــــود . پــاتــولــوژیس ـــــی انــجــام مــی ش  بــی هــوش



ســلول هاي ســرطانی ، هیپرپالزي و ســایر بیماري ها بررســی می کند . ممکن اســت برخی از زنان تا مدت کوتاهی بعد از 
 بیوپسی دچار دل پیچه و خونریزي واژینال باشند . 

 ا از پزشک بپرسد : فردي که نیازمند بیوپسی است می تواند پرسش هاي زیر ر
  من به چه نوع بیوپسی نیازمند هستم ؟ چرا ؟ 
  این کار چقدر طول می کشد ؟ آیا هنگام انجام آن بیدار هستم ؟ آیا آسیبی به من وارد می شود؟ 
  چقدر طول می کشد تا از نتایج مطلع شوم ؟ 
 ي چقدر است ؟ آیا این کار خطري براي من دارد ؟ امکان ایجاد عفونت یا خونریز 
 در صورت ابتال به سرطان چه کسی راجع به درمان با من صحبت می کند ؟ چه زمانی ؟ 

 مرحله بندي 
در صورت تشخیص سرطان پزشک باید بداند که بیماري در چه مرحله اي است ، چقدر وسعت دارد و بهترین برنامه درمانی 

 ش سرطان به سایر بافت ها و بافت هاي درگیر است . چیست ؟ مرحله بندي ، روش دقیقی براي اطالع از گستر
سایر  ست انجام عکس از  ست می کند . ممکن ا سینه درخوا سه  ست ادرار و عکس قف ست هاي خونی ، ت شک معموالً ت پز

 قسمت هاي بدن ، سی تی اسکن ، سونوگرافی ، ام آر آي ، سیگموئیدوسکوپی یا کولونوسکوپی نیز الزم باشد . 
ـــت . جراح پس در اکثر موار ـــترکتومی) اس د ، قابل اعتماد ترین روش براي مرحله بندي بیماري ، خارج کردن رحم (هیس

خارج کردن می تواند نشــانه هاي واضــح تهاجم ســرطان به عضــالت رحم را جســتجو نماید . همچنین ، می توان گره هاي 
. پاتولوژیست با استفاده از میکروسکوپ ، رحم و  لنفاوي و سایر ارگان هاي درون لگن را از نظر شواهد سرطان بررسی کرد

 سایر بافت هاي خارج شده در جراحی را بررسی می کند . 
 تظاهرات اصلی مراحل مختلف شامل موارد زیر است : 

 : سرطان فقط در جسم رحم بوده و گردن رحم را درگیر نکرده است .  Iمرحله 
 رش یافته است . : سرطان از جسم رحم به گردن رحم گست IIمرحله 
: سرطان به خارج از رحم گسترش یافته اما از لگن خارج نشده (و مثانه و رکتوم نیز درگیر نیستند) ممکن است  IIIمرحله 

 گره هاي لنفاوي ناحیه لگن حاوي سلول هاي سرطانی باشند . 
 از لگن هستند گسترش یافته است .  : سرطان به مثانه و رکتوم تهاجم کرده یا به قسمت هایی از بدن که خارج IVمرحله 

 درمان : 
شند و  شته با سیاري از بیماران تمایل دارند که در تصمیم گیري راجع به درمان و مراقبت هاي درمانی خود نقش فعالی دا ب

ص سعی می کنند راجع به بیماري و گزینه درمانی خود بیشتر بدانند . البته شوك و استرس وارد شده به فرد پس از تشخی
سرطان ، تفکر راجع به آنچه را که می خواهند از پزشک بپرسند را مشکل می سازد . بهتر است قبل از مالقات با پزشک ، 
ــت بردارید یا درباره  ــک می توانید یادداش ــپردن گفته هاي پزش ــش هاي خود تهیه کنید. براي بخاطر س ــتی از پرس فهرس

برخی از بیماران دوسـت دارند که یکی از دوسـتان یا نزدیکانشـان در اسـتفاده از ضـبط صـوت از پزشـکتان اجازه بگیرید . 
 جلسات ویزیت حضور داشته ، یادداشت بردارد یا فقط گوش کند . 

سرطان تخصص دارد ارجاع دهد یا بیمار چنین چیزي  ست پزشک ، بیمار را به پزشک دیگري که در زمینه درمان  ممکن ا
د هفته پس از تشخیص آغاز می شود و وقت کافی براي صحبت راجع به گزینه هاي را درخواست نماید . درمان معموالً چن

 درمانی، پرسیدن نظر یک پزشک دیگر و کسب اطالعات بیشتر راجع به سرطان رحم وجود دارد . 
 مراجعه به یک پزشک دیگر:



ست بخواهید پیش از  سرطان و برنامه درمانی خود ممکن ا شخیص ، مرحله  شروع درمان نظر یک پزشک دیگر راراجع به ت
جویا شوید . برخی از شرکت هاي بیمه هزینه این کار را تحت پوشش قرار می دهد ولی برخی شرکتها فقط در صورتی که 

پزشکی و مرتب کردن آن را براي  بیمار آن را درخواست کند حاضر به پوشش چنین خواسته اي هستند . جمع آوري اسناد
 نشان دادن به یک پزشک دیگر کمی وقت می گیرد . در اکثر موارد این وقفه کوتاه از تاثیر درمان نخواهد کاست . 

 چند راه براي یافتن یک پزشک دیگر و جویا شدن نظر او وجود دارد . 
 صا ص صص ارجاع دهد . متخ شما را به یک یا چند متخ شک  ست پز سرطان رحم می پردازند ممکن ا ن که به درمان 

سرطان  شعه درمانی . در مراکز  ست هاي ا ست هاي داخلی و انکولوژی ست هاي زنان ، انکولوژی عبارتند از جراحان ، انکولوژی
 اغلب ، این متخصصان با هم در غالب یک تیم کار می کنند . 

  4-800-1سرویس اطالع رسانی سرطان با شماره-CANSER د آدرس مراکز درمانی از جمله مراکز سرطان و می توان
 سایر برنامه هاي تحت حمایت موسسه ملی سرطان را در اختیار شما قرار دهد . 

  شکی معموالً می توانید نام شکده پز ستان نزدیک با یک دان با مراجعه به یک انجمن درمانی محلی یا ایالتی ، یک بیمار
 .  پزشکان متخصص مربوطه را دریافت کنید

 ) صان آمریکا ص صص هاي مختلف آموزش دیده اند ، در ABMSبورد متخ شکان را که در زمینه تخ ستی از پز ) ، فهر
 اختیار دارد . این فهرست در مراکز کتابخانه هاي عمومی نیز موجود است . 

 ) خدمات تلفنی و اینترنتی ارائه می دهد . ABMSهمچنین بورد متخصصان آمریکا (
ــماره تلفن بیماران می ت ــتفاده از این خدمات ، از مجوز بورد پزشــک خود اطمینان حاصــل نمایند . ش -866-1وانند با اس

ASK- ABMS(1-866-275-2267) 
  http://www.abms.org/newsearch.asqآدرس اینترنتی 

 به این منظور در دسترس است . 
 براي درمان  آماده شدن

ــته  ــد تومور و درجه تومور وابس انتخاب درمان به اندازه تومور ، مرحله بیماري ، تاثیر یا عدم تاثیر هورمون هاي زنانه بر رش
است . (منظور از درجه تومور میزان شباهت سلول هاي سرطانی به سلول هاي طبیعی است و سرعت رشد احتمالی سرطان 

سرطان هاي شان می دهد .  شک  را ن شوند) . پز شد می کنند و پخش می  سرطان هاي درجه باال ر درجه پایین ، کندتر از 
 سایر فاکتورها از جمله سن بیمار و حال عمومی او را نیز در نظر کی گیرد . 

 بیمار می تواند پرسش هاي زیر را پزشک بپرسد : 
  من به چه نوعی از سرطان رحم مبتال شده ام ؟ 
  یافته ؟ در چه مرحله اي است ؟آیا سرطان گسترش 
 آیا الزم است براي بررسی میزان گسترش بیماري ، تست هاي بیشتري انجام دهم ؟ 
 تومور من چه درجه اي دارد ؟ 
  گزینه هاي درمانی شامل چه مواردي است ؟ 

 شما کدام یک را توصیه می کنید ؟ چرا ؟ 
  انتظار می رود هر کدام از روش هاي درمانی چه فوایدي داشته باشند ؟ 
  خطرات و عوارض جانبی هر نوع درمان چیست ؟ 
  هزینه احتمالی درمان چقدر است ؟ 
 درمان چقدر بر فعالیت هاي طبیعی من تاثیر می گذارد؟ 

http://www.abms.org/newsearch.asq


  چند وقت یکبار باید بررسی شوم ؟ 
 عه تحقیقاتی) مناسب براي من وجود دارد؟آیا کارآزمایی بالینی (مطال 

صت هاي دیگري  سخ دهید . حتماً فر سید و به تمام آنها پا سواالت موجود در ذهن خود را بپر لزومی ندارد که یکباره تمام 
 براي توضیح مطالب مبهم و کسب اطالعات بیشتر از پزشک وجود دارد . 

 روش هاي درمان 
گزینه هاي درمانی متعددي وجود دارد . اکثر مبتالیان به سرطان رحم تحت جراحی قرار براي زنان مبتال به سرطان رحم ، 

ـــوند و تعداد کمی نیز تحت درمان هورمونی قرار می گیرند . در برخی از  ـــعه درمانی می ش می گیرند . برخی از آنها  اش
 بیماران ترکیبی از این روش ها به کار می رود . 

 گزینه هاي درمانی و نتایج مورد انتظار از آنها است .  پزشک بهترین شخص براي توصیف
سازد کارآزمایی بالینی یک مطالعه تحقیقاتی در  شما را در یک کارآزمایی بالینی وارد  ست از پزشکتان بخواهید که  ممکن ا

می رود . در  مورد روش هاي درمانی جدید است و گزینه مهمی براي زنان مبتال به سرطان رحم در مراحل مختلف به شمار
 اطالعات بیشتري راجع به کارآزمایی هاي بالینی آورده شده است . » هدف از تحقیقات در سرطان«بخش 

اکثر زنان مبتال به ســرطان تحت عمل جراحی خارج کردن رحم (هیســترکتومی) از طریق ایجاد برش روي شــکم قرار می 
و تخمدان را نیز خارج می کند (این کار سالپینگواووفورکتومی گیرند در جریان هیسترکتومی ، پزشک لوله هاي رحم و هر د

 دوطرفه نامیده می شود) 
سلولهاي  سی کند . وجود  سرطان در آنها برر شک می تواند گره هاي لنفاوي نزدیک به تومور را نیز خارج کرده و وجود  پز

. اگر تومور از اندومتر فراتر نرفته باشد  سرطانی در گره هاي لنفاوي به معنی گسترش تومور به سایر قسمت هاي بدن است
 الزم نیست که بیمار تحت درمان دیگري قرار گیرد . مدت بستري در بیمارستان از چند روز تا یک هفته متغیر است . 

 می توانید پرسش هاي زیر را راجع به جراحی از پزشک خود بپرسد : 
  قرار است تحت چه نوعی عملی قرار گیرم ؟ 
  انجام عمل جراحی چگونه خواهم بود ؟ پس از 
 در صورت وجود درد چه کمکی به من خواهد شد ؟ 
  چه مدت در بیمارستان بستري می شوم ؟ 
  آیا انجام این عمل ، عوارض طوالنی مدت نیز دارد ؟ 
 آیا توانایی انجام فعالیت هاي طبیعی را به دست خواهم آورد ؟ 
 تاثیرگذار است ؟  آیا جراحی بر زندگی جنسی من 
  آیا الزم است براي پیگیري ویزیت شوم ؟ 

شود . این روش نیز مانند جراحی نوعی درمان  ستفاده می  سلول ها ا شتن  شعه هاي پر انرژي براي ک شعه درمانی ، از ا در ا
 موضعی است و بر سلول هاي سرطانی در ناحیه تحت درمان تاثیر می گذارد . 

ستند و  IIIیا  I  ،IIحل برخی از زنان که در مرا شعه درمانی نیازمند ه سرطان رحم قرار دارند به هر دو درمان جراحی و ا
در این بیماران ، از اشــعه درمانی پیش از جراحی ، براي کوچک کردن و جمع کردن تومور یا بعد از جراحی براي کشــتن و 

ــود . همچنین می تو ــتفاده می ش ــرطانی بقیمانده اس ــلول هاي س ان در تعدادي از بیماران که نمی توانند تحت تخریب س
 درمان جراحیقرار گیرند از نیز اشعه درمانی استفاده نمود . 

 براي درمان سرطان رحم ، از دو نوع اشعه درمانی استفاده می شود : 



  حیه تومور : در این روش از یک ماشــین بزرگ که در خارج از بدن قرار دارد ، براي تابش اشــعه روي ناتابش خارجی
روز هفته و براي  5استفاده می شود . بیمار معموالً به طور سرپایی به یک بیمارستان یا کلینیک مراجعه نموده و به صورت 

ــالم در عین تابش دوز کامل  ــلول ها و بافت هاي س چند هفته تحت درمان با اشــعه قرار می گیرد . با این روش به حفظ س
 تابش خارجی هیچ نوع ماده رادیواکتیوي درون بدن باقی نمی ماند . اشعه کمک می شود . در این روش 

 ــده و به مدت چند روز  تابش داخلی : در این روش ، لوله هاي باریک حاوي ماده رادیواکتیو از طریق واژن وارد بدن ش
ین در برابر تابش اشــعه در آنجا باقی می مانند . در این مدت فرد در بیمارســتان بســتري می ماند و براي محافظت از ســایر

بهتر اســت مالقات کننده نداشــته باشــد یا افرادفقط براي مدت کوتاهی به مالقات او بروند . پس از خروج ماده رادیواکتیو ، 
 هیچ گونه رادیواکتیویته در بدن فرد وجود نخواهد داشت . 

 در برخی از بیماران انجام هر دو روش تابش داخلی و خارجی ضروري است . 
 ی توانید پرسش هاي زیر را راجع به اشعه درمانی از پزشک خود بپرسید : م
  هدف از این درمان چیست ؟ 
 اشعه با چه روشی تابیده می شود ؟ 
 آیا باید در بیمارستان بستري شوم ؟ چه مدت ؟ 
 درمان کی شروع و کی پایان می یابد ؟ 
   وجود دارد ؟در جریان درمان چگونه هستم ؟ چه عوارض جانبی 
 براي مراقبت از خود در جریان درمان چه کاري می توانم انجام دهم ؟ 
 چگونه از تاثیر اشعه درمانی مطلع می شوم ؟ 
 می توانم در جریان درمان به فعالیتهاي طبیعی خود ادامه دهم؟ 
  آیا ویزیت براي پیگیري ضروري است ؟ 

شد و تکثیر می هورمون درمانی به معنی  سرطانی از هورمون ها براي ر سلول هاي  ستفاده  ست که مانع ا ستفاده از مادي ا ا
شــود . هورمون ها می توانند به گیرنده هاي هورمونی متصــل شــده و تغییراتی در بافت رحم ایجاد کنند . پزشــک قبل از 

هی خاص روي بافت رحم به پزشــک در شــروع درمان وجود گیرنده هورمونی را آزمایش می کند . این تســت آزمایشــگا
ــخ به  ــورت وجود گیرنده بافتی ، احتمال پاس ــترون کمک می کند . در ص ــتروژن و پروژس ــخیص وجود گیرنده هاي اس تش

 هورمون درمانی بیشتر است . 
تاثیر  بدن  ـــر  ـــراس ـــرطانی درس ـــلول هاي س ـــود زیرا روي س یده می ش نام ـــتمیک  ـــیس مانی ، درمان س  هورمون در

 موالً هورمون درمانی شامل استفاده از قرص حاوي نوعی پروژسترون است . می گذارد. مع
پزشـــکان از هورمون درمانی براي زنانی که امکان انجام اشـــعه درمانی یا جراحی براي آنها وجود دانرد اســـتفاده میکنند . 

یافته است استفاده می شود همچنین از این روش درزنان مبتال به سرطان رحم که به ریه و سایر قسمت هاي بدن گسترش 
 . در صورت عود سرطان رحم نیز می توان این روش را به کار گرفت. 

 می توانید پرسش هاي زیر راجع به هورمون درمانی را از پزشک خود بپرسید : 
  چرا به این درمان نیاز دارم ؟ 
 نتایج تست بررسی گیرنده هورمونی چه بوده است ؟ 
 رمونی هایی استفاده می شود و آنها چه کار میکنند ؟در این روش از چه هو 
 آیا دچار عوارض جانبی می شوم ؟ براي برطرف شدن آنها چه کار می توانم بکنم ؟ 



  چه مدت باید تحت این درمان قرار گیرم ؟ 
 آثار جانبی درمان سرطان 

س سیب بر سالم آ سلول ها و بافت هاي  سرطان می تواند به  سته ایجاد می از آنجا که درمان  اند ، گاه عوارض جانبی ناخوا
ــتگی دارد . آثار جانبی در بیماران  ــعت درمان بس ــود . ایجاد و نوع این عوارض جانبی به عوامل متعدد از جمله نوع و وس ش
مختلف ، متفاوت هستند و حتی ممکن است در جلسات مختلف درمان نیز تغییر کنند . پزشکان و پرستاران پیش از شروع 

 ان راجع به عوارض جانبی احتمالی براي شما توضیح می دهند و نحوه برخورد با آنها را به شما می آموزند . درم
NCI  ــت. برخی از این ــدن با عوارض جانبی آن چاپ نموده اس ــرطان و مواجه ش ، کتابچه هاي مفیدي راجع به درمان س

شعه درمانی«کتابچه ها عبارتند از  سرطاننکات کلیدي «و » بیمار و ا شتر » براي بیماران مبتال به  سب اطالعات بی براي ک
سرطان«راجع به منابع مربوط به عوارض جانبی به بخش  سه ملی  س سانیمو سه ملی «و » منابع اطالع ر س کتابچه هاي مو

 مراجعه کنید . » سرطان
 جراحی 

ست ضعف و خ ساس  شدت اح شته و به  سترکتومی معموالً تا حدي درد دا  4-8گی می کنند . اکثر زنان بیماران پس از هی
 هفته پس از جراحی ، فعالیت هاي طبیعی خود را به دست می اورند ولی برخی به زمان بیشتري نیاز دارند . 

برخی از زنان پس از جراحی دچار تهوع و اســتفراغ و برخی دیگر دچار مشــکالت ادراري و مدفوعی می شــوند . پزشــکان ، 
 محدود به مایعات نموده و به تدریج به آنها اجازه مصرف غذاهاي جامد را می دهند: رژیم غذایی بیمار را در ابتدا

ستند . وقتی تخمدان ها خارج  شته و قادر به حاملگی نیز نی ستروکتومی قرار می گیرند دیگر قاعدگی ندا زنانی که تحت هی
ال جراحی روي می دهند شــدیدتر از می شــوند ، یائســگی ایجاد می شــود . گر گرفتگی و ســایر عالیم یائســگی که به دنب

سرطان رحم ندارند از هورمون درمانی  سابقه  سگی طبیعی هستند . اغلب براي برطرف کردن این مشکالت در زنانی که  یائ
ستروژن یک HRTجایگزین ( ستند نمی توان از هورمون هاي ا سرطان رحم ه شود اما در زنانی که مبتال به  ستفاده می  ) ا

شود . البته برخی از عامل خطر براي ای ستروژن باعث عود بیماري می  شکان معتقدند که ا سیاري از پز ست و ب ن بیماري ا
ستروژن وجود ندارد .  سرطان با مصرف ا شاهد علمی مبنی بر افزایش خطر عود  ،  NCIپزشکان عقیده دارند که هیچگونه 

روژن در زنان مبتال به مراحل اولیه سرطان رحم یک مطالعه تحقیقاتی بزرگ در مورد خطرناك یا بی خطر بودن مصرف است
 ترتیب داده است . 

در برخی از زنان ، هیستروکتومی روي زندگی جنسی فرد تاثیر می گذارد . ممکن است فرد احساس فقدان داشته باشد که 
 روابط جنسی را مشکل می سازد . در میان گذاشتن این احساسات با شریک جنسی کمک کننده است . 

 ه درمانی اشع
شکی و  شامل خ شایع  ست . آثارجانبی  سته ا شعه درمانی عمدتاً به دوز درمانی و ناحیه تحت درمان در بدن واب آثارجانبی ا
قرمزي پوست و ریزش مو در ناحیه تحت درمان ، کاهش اشتها و خستگی شدید است . برخی از زنان دچار خشکی ، خارش 

شعه شوند . ا سوزش در واژن می  سفتی و  شود و تعداد گلبولهاي  ،  سوزش ادرار  سهال یا تکرر و  درمانی می تواند باعث ا
 سفید را که محافظت کننده بدن در برابر عفونت هستند ، کاهش دهد . 

سی خودداري نماید . هرچند ، اکثر بیماران می توانند چند  صیه می کنند که بیمار در طول درمان از رابطه جن شکان تو پز
ن درمان ، فعالیت جنســـی خود را بازیابند . پزشـــکان و پرســـتاران راه هایی براي برطرف نمودن ناراحتی هفته پس از پایا

 واژینال ناشی از درمان بیمار آموزش می دهند  . 
 هورمون درمانی 



هاي بدن ، هورمون درمانی نیز با ایجاد آثار جانبی همراه است . زنانی که استروژن می گیرند دچار احتباس مایعات در بافت 
سیکل ها قاعدگی ایجاد می  شود ، تغییراتی در  صورتی که فرد هنوز قاعده می  شوند . در  شتها و افزایش وزن می  افزایش ا

 گردد . 
 تغذیه 

شتن وزن مناسب به  شته باشد زیرا براي تسریع بهبودي ، حفظ قدرت دا فردباید در جریان درمان سرطان ، تغذیه خوبی دا
شته پروتئین و کالري ک شتري دا ساس بهتر و انرژي بی سب به بیماران مبتال کمک می کند تا اح ست . تغذیه منا افی نیاز ا

 باشند . 
ممکن اســت بیماران به دلیل خســتگی یا یا ناراحتی تمایل به غذا خوردن نداشــته باشــند . همچنین عوارض جانبی درمان 

 شکال در غذا خوردن شود . ممکن است مزه غذاها تغییر کند . مانند کاهش اشتها ، تهوع یا استفراغ هم می تواند باعث ا
شما قراردهد . بیماران و  سالم در اختیار  صیه هایی راجع به روش هاي حفظ تغذیه  شناس تغذیه می تواند تو شک یا کار پز

ن مبتال به نکات مهم راجع به تغذیه در بیمارا«خانواده هاي آنان می توانند کتابچه موســـســـه ملی ســـرطان تحت عنوان 
» کتابچه هاي موسسه ملی سرطان «را مطالعه کنندکه حاوي پیشنهادات و راه حل هاي مفیدي است . در بخش » سرطان

 راجع به نحوه دستیابی به این نشریات صحبت شده است . 
 پیگیري 

رحم ، اهمیت زیادي دارد . بیماران نباید در صحبت با پزشک راجع به نحوه پیگیري ، تاخیر پیگیري پس از درمان سرطان 
کنند . بررسی منظم تضمین می کند که هرگونه تغییر در وضعیت سالمت مورد توجه قرار گیرد . هرگونه مشکل ایجاد شده 
ــــــی هــــا   را مــــی تــــوان بــــه مــــحــــض امــــکــــان ، درمــــان نــــمــــود . بــــررس

 نه فیزیکی ، معاینه لگنی ، عکس و تست هاي آزمایشگاهی باشد . می تواند شامل معای
 حمایت از بیماران مبتال به سرطان رحم 

زندگی با یک بیماري جدي مانند ســرطان آســان نیســت . برخی از بیماران نیازمند کمک براي مواجه شــدن با جنبه هاي 
ـــتا گروه هاي حمایت ـــتد . در این راس کننده اي وجود دارد . در این گروه ها ، بیماران یا  روانی و عملی بیماري خود هس

شدن با بیماري و آثار درمان را در اختیار یکدیگر  شته هاي خود راجع به مواجه  شده و دا ضاي خانواده آنها با هم جمع  اع
شتی خود راجع به پیدا کردن یک گرو ضاي تیم مراقبت بهدا ه حمایت کننده قرار می دهند . بیماران می توانند با یکی از اع

 صحبت کنند . 
ــت . بیماران می توانند راجع به آثار  ــی فرد ، امري طبیعی اس ــرطان رحم و درمان آن برتوانایی جنس نگرانی از بابت آثار س
جانبی احتمالی و دایمی یا موقت بودن آنها با پزشک صحبت کنند . بهتر است بیمار و شریک جنسی او راجع به احساسات 

ت نموده و در یافتن راه هایی براي تسهیم تمایالت در طول مدت درمان و س از آن به یکدیگر کمک کنند خود با هم صحب
 . 

شند . نگرانی از  شغل یا توانایی انجام امور روزمره با سرطان نگران مراقبت از خانواده ، حفظ  ست بیماران مبتال به  ممکن ا
ستري در سایر  بابت درمان و برخورد با آثار جانبی آن ، ب ستاران و  شکان ، پر ستان و هزینه درمان نیز وجود دارد . پز بیمار

شند . مالقات با  سش هاي فرد راجع به درمان و توانایی کار کردن با سخگوي پر سالمت می توانند پا ضاي تیم مراقبت  اع
حساسات خود صحبت نموده و مددکار اجتماعی ، مشاور یا کارمند بیمه نیز می تواند براي کشانی که تمایل درند راجع به ا

ــد . اغلب مددکاران اجتماعی می توانند منابعی براي کمک هاي مالی ،  ــرح دهند ، کمک کننده باش نگرانی هاي خود را ش
 نقل و انتقال ، مراقبت در منزل یا حمایت روانی معرفی نمایند . 



منابع اطالعاتی موســســه ملی «خش همچنین از طریق ســرویس اطالع رســانی ســرطان و ســایر منابع فهرســت شــده در ب
می توانید به مطالب اپ شده مرتبط دسترسی پیدا کنید . سرویس اطالع رسانی سرطان می تواند اطالعاتی براي » سرطان

 کمک به بیماران و خانواده هاي آنان در پیدا کردن برنامه ها ، خدمات و نشریات موجود ارائه دهد . 
 هدف از تحقیقات درباره سرطان 

سر کشور، انواع زیادي از کارآزمایی هاي بالینی را انجام می دهند . مطالعات زیادي راجع به درمان در زنان  سرا پزشکان در 
مبتال به سرطان رحم در دست انجام است . تحقیقات منجر به پیشرفت شده است و محققان به تحقیق درباره رویکردهاي 

 موثرتر ادامه می دهند . 
کارآزمایی بالینی شرکت می کنند شانس نخست براي سود بردن از درمان هایی را دارند که تحقیقات قبلی بیمارانی که در 

ــکان در تحقیقات راجع به بیماري نقش مهمی در  درباره آنها امید بخش بوده اســت . همچنین این بیماران با کمک به پزش
ــکی ایفا می کنند . گرچه کارآزمایی هاي بالینی ــرفت علم پزش ــتند اما محققان براي حفاظت از  پیش با خطراتی همراه هس

 بیماران شرکت کننده مراحل متعدد و بسیار دقیقی را طی می کنند . 
در یک کارآزمایی بزرگ که با شــرکت صــدها بیمار انجام می شــود ، پزشــکان یک روش جراحی ارزان تر براي خارج کردن 

براي خارج نمودن رحم برشی روي شکم ایجاد می کنند . در این مطالعه رحم را امتحان می کنند . به طور معمول پزشکان 
، پزشــکان براي خروج رحم از راه واژن از یک الپاراســکوپ (یک لوله چراغ دار) اســتفاده می نمایند. پزشــکان می توانند از 

 م استفاده نمایند . الپاراسکوپ براي خروج تخمدان ها و گره هاي لنفاوي و مشاهده نشانه هاي وجود سرطان در شک
شیمی درمانی کار می  شعه درمانی و  شعه درمانی پس از جراحی و همچنین ترکیب جراحی ، ا سایر محققان درباره تاثیر ا
شود  سی داروهاي جدید ، ترکیبات جدید از داروها  و درمان بیولوژیک انجام می  کنند . کارآزمایی هاي دیگري راجع به برر

به منظور یافتن روش هاي کاهش آثار جانبی درمان و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتال طراحی شده  . برخی از این مطالعات
 است . 

شــرکت در «فردي که در کارآزمایی بالینی شــرکت می کند باید با پزشــک خود صــحبت کند . همچنین می توانند کتابچه 
، نحوه انجام مطالعات  NCIمطالعه نماید . در این کتابچه را » کارآزمایی بالینی آنچه بیماران مبتال به ســـرطان باید بدانند

راجع به کارآزمایی هاي بالینی در  NCIتحقیقاتی و خطرات و مضرات احتمالی آن توضیح داده شده است . پایگاه اینترنتی 
ـــرطان با آدرس  اطالعات کلی راجع به کارآزمایی هاي بالینی در اختیار  http://cancertrials.nci.nih.govزمینه س

سرطان هاي رحم با مراجعه به  ست اجرا راجع به  که یک  PDQعالقمندان قرار می دهد . همچنین جزئیات مطالعات در د
شده است . سرویس اطالع رسانی سرطان با اداره می شود ، آورده  NCIپایگاه اطالعاتی راجع به سرطان است و به وسیله 

نیز می تواند پاسخگوي پرسش هاي شما راجع به سرطان و ارائه اطالعات از طریق پایگاه  CANCER-4-800-1شماره 
 باشد .  PDQاطالعاتی 

 
 سرطان رحم  منبع مورد استفاده :

 محبوبه نادري فر –دکتر مهدي نادري فر  ترجمه :
 انتشارات تیمورزاده 
 021) 83383-84300( لفنت
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