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 ترجمه و تنظيم: دکتر ماهرخ رحيمي

سر جهان و از جمله  سرا ساله صدها هزار زن در  شوند. زن در آمریکا به سرطان سرویکس  1500همه  )دهانه رحم( مبتال می 

سرطان  ستیتوی ملی  سط ان شرایطی که باعث به  (NCI)مطالب زیر که تو سرویکس و  سرطان  شده، اطالعاتی درباره  شر  منت

 درمان و تشخیص عالیم، گیری، پیش این به راجع  وجود آمدن این بیماری می شود را در اختیار شما می گذارد. در این مقاله

عاتی دریافت خواهید کرد که در صوووورتی که خود یا یکی از نزدیکان شوووما به این بیماری مبتال شوووود، این اطال بیماری این

 اطالعات می تواند کمک کننده باشد.

 *NCI  .کتابچه های دیگری هم دارد 

موجود در این موضوعات آن ها جوابگوی همه سؤاالتی که در مورد سرطان دهانه رحم دارید، نیست امید می رود که اطالعات 

 کتابچه ها همراه با آن گفت و گوها کمک کننده باشد.

لذا آخرین اطالعات را می توان از  یاد می شوووود،  جدید، این اطالعات ز یات  یل کشوووف مان  STCبه دل  ecivreS)که ه

noitamrofnirecC)  است و توسطICN  :حمایت می شود می توان با شماره تلفنcancer- 4- 800- 1 (6237-422-

 ( دریافت کرد.800-1

 هزینه این مکالمات تلفنی رایگان است.

* * * 

سرویکس )گردن رحم( قسمت باریک پایین رحم است. رحم یک عضو توخالی گالبی شکل است که در قسمت پایین شکم زن، 

رج بدن منتهی می بین مثانه و مقعد قرار دارد. سوورویکس کانالی را تشووکیل می دهد که به داخل واان باز می شووود که به خا

 گردد.

 شود؟ می ناشی عواملی چه از را و چیست  ابتدا ببینیم سرطان

بیماری مختلف است. همه آنها قسمت های اساسی بدن یعنی بیماری موقعی اتفاق می افتد که سلول ها  100سرطان بیش از 

 غیرطبیعی شده و بدون کنترل و نظم تقسیم شوند.

کس هم از سلول های مختلفی تشکیل شده است سلول ها موقعی که بدن نیاز دارد به سلول مثل همه اعضای دیگر بدن، سروی

سلول ها تقسیم  شوند. این روند منظم سالمت بدن را حفظ می کند، اما اگر موقعی که بدن نیاز ندارد  شتر تقسیم می  های بی

 شوند، یک توده بافتی تشکیل می شود.

ده می شود ممکن است خوش خیم با بدخیم باشد. تومورهای خوش خیم سرطان نیستند. این توده بافتی اضافه که تومور نامی

اغلب میشووود آنها را درآورد و در اغلب موارد عود نمی کنند مهم تر اینکه سوولول های خوش خیم به قسوومت های دیگر بدن 

ست ها  ستند. پولیت ها، کی شوند. تومورهای خوش خیم تهدیدی برای زندگی نی شر نمی  سلی، تیپ های منت و زگیل های تنا

 خوش خیم رشد سرویکس هستند.

تومورهای بدخیم سرطان می باشند. سلول های سرطانی می توانند تهاجم نموده، بافت ها و ارگان های نزدیک تومور را خراب 

 خون شوند. کنند. سلول های سرطانی همچنین می توانند از یک تومور بدخیم کنده شده و وارد سیستم لنفاوی و جریان

ستخوان،  سمت های دیگر بدن، مثل غدد لنفاوی همجوار، رکتوم، مثانه، ا سرویکس به ق سرطان  شان می دهد که چگونه  این ن

 مهره یا ریه ها منتشر می شود. انتشار سرطان متاستاز نام دارد.



هم چنین ممکن است این  سرطان سرویکس هم مثل اغلب سرطان ها، نام عضوی است که سرطان از آن جا شروع شده است.

سلول  سرویکس از نوع  سرطان های  شترین  شروع به رشد غیر طبیعی کرده اند. بی شود که  سلول هایی نامیده  سرطان به نام 

 هستند . squamonsهای سکواموس 

یابد، تومور  انتشار بدن دیگر های قسمت به سرطان که موقعی. دارند قرار سرویکس سطح در و بوده مسطح  این سلول ها نازک

ستخوان بروند،  سرطانی به ا سلول های  سرطان اولیه را دارد. به عنوا مثال اگر  سم  سرطانی و همان ا سلول های  جدید همان 

سلول های سرطانی استخوان، سلول های سرویکال می باشند و بیماری به نام کانسرمتاستاتیک سرویکس نامیده می شود. ) 

 این سرطان استخوان نیست.(

سرطان  :نکته ست. رایج ترین نوع  سمت های دیگر بدن فرق دارد و نیازمند درمانی متفاوت ا سرطان ق سرویکس با  سرطان 

 رحم از اندومتر که پوشش این عضو است شروع می شود.

 حالت های قبل از سرطان و سرطان سرویکس 

ضوی از این تیییرات سورطانی نیسوتند. بع ولی آیند می در طبیعی غیر حالت به رحم گردن سوطیی های سولول  گاهی اوقات

سلول های می تواند به آرامی در  سرویکس عادی و در  سطیی  سلول های  ضی تیییرات غیر عادی  شمندان معتقدند که بع دان

 سال های بعد منجر به سرطان شود.

سطیی دهانه رحم می سلول های  شکان وااه های مختلفی را که مربوط به تیییرات غیر عادی  شند به کار برده  مدت ها پز با

اسووت.  (Intraepithelial Lesions Squamous)یا  (SIL)اند. وااه ای که در حال حاضوور مورد اسووتفاده قرار می گیرد 

به ناحیه ای که بافت غیر طبیعی دارد اطالق می شوود. اینترااپی تلیال هم به این معنی اسوت که سولول های  Lesion)کلمه 

 ه های سلولی وجود دارند.( تیییرات در این سلول ها به دو دسته تقسیم شود.غیر طبیعی فقط در سطح الی

به تیییرات اولیه در اندازه، شکل و تعداد سلول هایی که در سطح قرار دارد مربوط می شود. ضایعات  Lowgrade SIL -الف

Low grede  ست به نام دیس پالزی خفیف  (CINT)یا  Intraepitelial Cervieul Neoplasiaپیش سرطانی ممکن ا

 های گروه در تواند می اما. افتد می اتفاق سال 25-35 بین های خانم در اغلب رحم، در اولیه تیییرات چنین. شوند  هم نامیده

ضی. بیفتد اتفاق هم دیگر سنی ست  Low grade ضایعات این از بع ست به خودی به خود از بین بروند ولی ممکن ا ممکن ا

 را بدهند. High gradeگذشت زمان بزرگ تر و غیر طبیعی تر بشوند وتشکیل یک ضایعه  یک سری از آن ها با

 فرق طبیعی های سلول با  یعنی اینکه تعداد زیادی سلول های پیش سرطانی وجود دارند. آنها خیلی High grade SIL -ب

سلول های High grade SIL سلولهای مثل. دارند سرطانی فقط  سرویکس را گرتفتار می کند. سط  این تیییرات پیش  ح 

شده یا  شدید نامیده  سط یا  ست دیس پالزیای متو ضایعات ممکن ا سینومای  3CINیا  2CINاین  نامیده  in situیا کار

 شوند. سلول های ممکن است ماه ها تا سال ها سرطانی نشوند و به الیه های عمقی تر سرویکس هجوم نبرند.

سالگی رخ می دهد، اما در سنین دیگر نیز می تواند اتفاق افتد. اگر سلول های غیر طبیعی  30-40ن پیشرفت در زنان اغلب بی

به قسمت های عمیق تر سرویکس انتشار پیدا کنند و به بافت ها و اعضای دیگر بروند، در این صورت سرطان سرویکس نامیده 

 ساله اتفاق می افتد. 40زنان باالی می شود که به آن سرطان مهاجم سرویکس هم می گویند و اغلب در 

 کشف زود هنگام

اگر همه خانم ها معانیات لگن و پاپ تسووت را به طور منظم انجام دهند اغلب اوقات حالت های پیش از سوورطان معلوم خواهد 

ها هم  شوود و قبل از آنکه بیماری پیشوورفت کند قابل معالجه خواهد بود در این صووورت هم می توان از مهاجم ترین سوورطان

 اولیه قابل درمان معلوم خواهد شد. stageپیشگیری کرد هر سرطان مهاجمی احتماال در 

ضا را از نظر هر نوع  سرویکس، لوله های فالوپ، مثانه ورکتوم را چک می کند دکتر این اع شک رحم، واان،  در معاینات لگن پز

رد اسوووتفاده قرار می گیرد بنابراین پزشوووک می تواند حالت غیر طبیعی لمس می کند یک اسووولکولوم برای باز کردن واان مو

 قسمت های باالتر واان و سرویکس را هم ببیند.

Patpest ساده بدون درد برای جست و ست سرویکس اطراف یا داخل در عادی غیر های سلول جوی  یک آزمایش   ها خانم ا

ترین زمان بین ده تا بیست روز بعد از اولین روز خونریزی به. نباشند ماهانه عادت در که دهند انجام را آزمایش این باید موقعی



پریود است. از دو روز قبل از انجام پاپ تست باید از استفاده از دوش یا کرم ها، ال ها یا داروهای وااینال خودداری شود چون 

 تور داده باشد(.ممکن است باعث شستن یا پنهان کردن سلول های غیر نرمال شوند. )به جز در مواردی که پزشک دس

پاپ تست ممکن است در مطب دکتر یا کلینیک انجام شود. یک اسلاتول چوبی یا یک برس کوچک برای جمع آوری سلول ها 

شده و به  شه ای قرار داده  شی سالید  سلول ها بر روی یک ا ستفاده قرار می گیرد.  سمت باالی واان مورد ا از دهانه رحم یا ق

 از نظر تیییرات غیر عادی مورد بررسی قرار گیرند. آزمایشگاه ارسال می شوند تا

ستم  سی ست. جدیدترین متد  شدن ا ست در حال عوض  ضیح پاپ ت صورت  Bethesdaنیوه تو شد. تیییرات به   lowمی با

grade  یاHigh grade .توضیح داده می شوند 

ستم  سی شکان زیادی عقیده دارند که  ستم Bethesdaپز سی سبت به  قدیمی در اختیار می گذارد. این  اطالعات مفیدتری ن

ستم برای درجه بندی از اعداد  ستند و درجه  1-5سی سلول های نمونه برداری نرمال ه ستفاده می کند. درجه یک یعنی   5ا

 یعنی سرطان تهاجمی، خانم ها باید از پزشکشان بلرسند که از چه سیستمی برای پاپ تست آن ها استفاده کرده است.

صورتی که خانم ها باید به  ست انجام دهند در  ست ا شامل معاینه لگن و انجام پاپ ت ساله یا  18طور مرتب چک آپ را که 

باالتر هستند یا اینکه فعالیت جنسی دارند. آنهایی که از نظر ریسک بروز سرطان سرویکس بیشتر مورد نظر هستند مخصوصا 

 ل کنند.باید به توصیه های پزشکشان در مورد کنترل،با دقت بیشتری عم

تیییرات قبل از سووورطان سووورویکس ایجاد درد نمی کنند. در حقیقت این تیییرات هیی عالمتی ندارند و قابل جسوووت و جو 

 نیستند، مگر آن که یک خانم برای معاینه لگن برود یا پاپ تست انجام دهد.

اتفاق بیفتد، شووایع ترین عالمت آن  عالیم اغلب تا ایجاد سوولول های غیر طبیعی از سوورویکس بروز نمی کنند. موقعی که این

 خونریزی غیر طبیعی است. خونریزی ممکن است بین دوره های مرتب قاعدگی شروع شده و متوقف شود.

شد.  شدیدتر از معمول با شود و  ست طوالنی تر  ست بعد از مقاربت، یا معاینه رحم اتفاق بیفتد. مدت قاعدگی ممکن ا ممکن ا

است از عالیم سرطان گردن رحم باشد زیاد شدن ترشح واان عالمت دیگر سرطان گردن رحم خونریزی بعد از یائسگی ممکن 

است این عالیم ممکن است در اثر سرطان یا بیماری های دیگر باشد. فقط پزشک می تواند به طور قطعی علت را متوجه شود. 

 عه کند.بنابراین خیلی مهم است که اگر خانمی چنین عالیمی داشت فورا به پزشک مراج

 روش تشخيص

با معاینه رحم و انجام پاپ تسوووت پزشوووک تیییرات غیر عادی را پی گیری می کند. اگر این معاینات عفونتی را نشوووان بدهد. 

پزشک ابتدا عفونت را درمان کرده و مجددا بعد از مدتی پاپ تست را تکرار می کند اگر معاینه یا پاپ تست چیز دیگری غیر از 

د دکتر ممکن است پاپ تست را تکرار و آزمایشات دیگری برای روشن شدن مسأله انجام دهد. کوللوسکوپی عفونت را نشان ده

colpscopy روشی است که به طور گسترده برای چک کردن سرطان سرویکس در مناطق غیر طبیعی مورد استفاده قرار می :

سرکه در گردن رحم، از ابز شبیه  شک با به کار بردن میلولی  شود گیرد پز سکوپ نامیده می  سکوپ که کولو شبیه میکرو اری 

شیلر  ست  سمت بمالد. این روش به نام ت سالم قهوه ای  Schiller Testمیلول ید را روی آن ق سلول های  شود.  نامیده می 

 می شوند این عمل ممکن است در مطب دکتر هم انجام شود. 

برای آزمایش نزد پاتولوایسووت بفرسووتد. این روش به نام  پزشووک ممکن اسووت مقدار کمی از بافت گردن رحم را برداشووته و

biopsy .نامیده می شود 

ستفاده می کند متد دیگری که در بیوپسی  در یک نوع بیوپسی دکتر از وسیله ای برای کندن تکه کوچکی از بافت سرویکس ا

 نامیده می شود. (LEEP) یا Loop Electrosurgical Excision procedureمورد استفاده قرار می گیرد. به نام 

در این روش پزشک از یک حلقه سیمی الکتریکی برای برداشتن یک ورقه نازک یک تگه گرد از بافت استفاده می کند این نوع 

 بیوپسی ها ممکن است در مطب دکتر با استفاده از بی حسی موضعی انجام شود.

سرویکس، یعنی جایی را که ست بخواهد داخل دهانه  شک ممکن ا ست، چک  پز سکوپی قادر به دیدن آن نی در جریان کوللو

نامیده می شود، با استفاده از ابزاری به نام  Endo cervical curettage (Ecc)کند با روشی که نام کورتاا داخل سرویکس 

 کورت که به شکل یک قاشق کوچک می باشد بافت داخل دهانه سرویکس را می کند.



شد. عالوه این روش برای  سریعا خوب خواهد  شود، ولی  شیات دیگر ب ست کمی باعث خونریزی یا تر شتن بافت ممکن ا بردا

 براین بیمار ممکن است کمی درد شبیه به کرامپ های قاعدگی را تجربه کند که با خوردن دارو برطرف می شود.

سط سلول های غیر عادی را که فقط در  ست به طور مطمئن  شات ممکن ا شان ندهند آن این آزمای سرویکس وجود دارند، ن ح 

شت خواهد کرد. این روش  شکل مخروطی بردا شک یک نمونه بزرگ تر بافت را به  سی مخروطی  conizationوقت پز یا بیوپ

(cone biopsy)  نامیده می شووود، به پاتولوایسووت امکان می دهد که ببیند آیا سوولول های غیر طبیعی به بافت های زیرین

همچنین ممکن است برای درمان نواحی پیش سرطانی، در صورتی که  Conizationوم برده اند یا خیر. سطح سرویکس هج

تمام ناحیه غیر طبیعی را بتوان برداشووت، مورد اسووتفاده قرار گیرد. این روش نیاز به بی حسووی موضووعی یا عمومی دارد و می 

 تواند هم در مطب دکتر و هم در بیمارستان انجام شود.

سائل  در موارد شان می دهد مربوط به م ست یا عالئمی که خانم ن شود که غیر طبیعی بودن پاپ ت ست معلوم ن کمی ممکن ا

 dilation and curettageیا  Dand Cسرویکس است یا دراندومتر )دیواره رحم(. در چنین شرایطی پزشک ممکن است از 

ستفاده سرویکس را باز می کند و با ا ستفاده کند. دکتر دهانه  شد در این جا  ا سرویکس را می ترا از کورت بافت دیواره رحم و 

ستان انجام  Conzitionهم مثل  ست و امکان دارد این کار در مطب دکتر یا در بیمار شی عمومی ا سی یا بی هو نیاز به بی ح

 شود.

 درمان وضعيت پيش سرطاني

 gardeتور ها عبارتند از پایین یا باال بردن درمان یک ضووایعه پیش سوورطانی سوورویکس بسووتگی به چند عامل دارد. این فاک

شک و بیمار. خانمی با  سالمت عمومی بدن و انتخاب های پز سن و  شتن فرزند در آینده،  شتن یا ندا بیماری، تمایل بیمار به دا

صوص اینکه ناحیه غیر طبیعی به کلی  شد. به خ شته با ست به درمان های بعدی نیاز دا ضایعه درجه پایین ممکن ا موقع یک 

سرطانی نیاز به  ضایعه پیش  ست و معاینه لگن را انجام دهد. موقعی که  شود ولی باید به طور مرتب پاپ ت شته  سی بردا بیوپ

، کاتریزاسیون که به نام سوزاندن یا (freezing)یا فریز کردن  cryosurgeryزمان داشته باشد پزشک ممکن است از روش 

شود، یا از جرا ساندن به بافت های دپاترمی هم نامیده می  سیب ر سط لیزر برای نابود کردن ناحیه غیر طبیعی بدون آ حی تو

بردارد. درمان  Conzationیا  LEEDاطراف آن اسووتفاده کند. پزشووک هم همچنین می تواند بافت غیر طبیعی را از طریق 

 ود.ضایعات پیش سرطانی ممکن است باعث کرامپ یا دردهای دیگر و خونریزی و ترشیات آبکی ش

سرویکس  سلول های غیر عادی داخل دهانه  صوص موقعی که  شود. به خ سترکتومی  ست بیمار هی ضی مواردی ممکن ا در بع

 یافت شوند. احتمال این روش بیشتر موقعی است که بیمار نخواهد بچه دار شود.

 درمان سرطان سرويکس

ستگی به میل قرارگیری، اندازه تو سرویکس ب سرطان  سالمت عمومی و  Stageمور، انتخاب درمان برای  سن بیمار،  بیماری، 

 فاکتورهای دیگر دارد.

Staging  عمل دقیقی است برای یافتن این که آیا سرطان منتشر شده است یا خیر؟ اگر منتشر شده، چه قسمت هایی از بدن

ه کامل لگن را در حالی که را تیت تأثیر قرار داده است؟ تست های خون و ادار اغلب انجام می شوند پزشک ممکن است معاین

به بیمار بی هوشی داده اند در اتاق عمل انجام دهد. در خالل این معاینه ممکن است سیستوسکوپی )برای دیدن داخل مثانه( 

سرویکس  سرطان  سمت های پایین روده بزرگ( را هم انجام دهد زیرا  سکوپی )برای دیدن رکتوم و ق سیگموئید و پروکتوب 

ست به مثانه ستور انجام رادیوگرافی های ممکن ا ست د شک هم چنین ممکن ا شار یابد. پز ، رکتوم یا غدد لنفاوی یا ریه ها انت

مختلف و تسوووت هایی را برای بررسوووی این نواحی بدهد. برای مثال عکس رداری از کلیه ها و مثانه که به نام پیلوگرام داخل 

 برای بورس رکتوم و روده ها دستور باریم انما بدهد.نامیده می شود. هم چنین  (Intrevenous pyeogram)وریدی 

غدد لنفاوی هم ممکن است بزرگ شوند. زیرا این ها میتوی سلول های سرطانی هستند برای بررسی آنها پزشک ممکن است 

دسوووتور انجام سوووی تی اسوووکن را بدهد. روش های دیگر که برای بررسوووی اعضوووای داخل بدن مورد اسوووتفاده قرار گیرند، 

 می باشند. MRIراسونوگرافی در اولت



قبل از شروع درمان بیمار ممکن است بخواهد نزد یک پاتولوایست برای مطمئن شدن از تشخیص بیماری، و نزد یک متخصص 

دیگر برای تأیید برنامه درمانی خود برود. در آمریکا بعضووی از شوورکت های بیمه برای پرداخت های خود، تأیید پزشووک دوم را 

 خواهند بقیه بیمه ها ممکن است هزینه نظر دوم را هم پرداخت نمایند )در صورتی که بیمار تقاضا نماید(.می 

مراجعه به دکتر دیگر و گرفتن نظرات آن ها ممکن اسووت یک یا دو هفته طول بکشوود که این مدت تأخیر در شووروع درمان، 

 شانس موفقیت در درمان را کاهش نمی دهد.

 کی دیگر برای نظر خواهی می توان از راه های زیر استفاده کرد:برای پیدا کردن پزش

 .پزشک به بیمار خود می تواند پیشنهاد مشاوره با پاتولوایست یا متخصص دیگر را بدهد 

  در صووورتی که بیمار باCTS  تماس بگیرد این مرکز اطالعات مربوط به تسووهیالت درمان از جمله مراکز سوورطان و

 حمایت می شوند را در اختیار بیمار می گذارد. NCIتوسط برنامه های دیگری که 

  سامی متخصصین را از انجمن های پزشکی میلی، بیمارستان های نزدیک یا دانشکده های پزشکی بیمار می تواند ا

 بلرسد.

 آمادگي برای درمان

ماری خود و ان باره بی که دچار سووورویکس می شووووند می خواهند همه چیز را در هایی  خانم  لب  مان اغ های در تخاب راه 

بدانند.بنابراین آن ها می توانند نقش فعالی در تصمیم گیری راجع به درمانشان داشته باشند. پزشکان و بقیه افراد تیم پزشکی 

سرطان داده اند دچار  شخیص  صی که برایش ت شخ ست که  می توانند آن چه را که او می خواهد بداند به او بگویند طبیعی ا

سترس ب اشد. این، افکار او را راجع به هر چیزی که می خواهد از دکترش بلرسد با مشکل روبرو می کند معموال تهیه تردید و ا

یک لیست از سواالت می تواند به او کمک کند هم چنین برای به خاطر سلردن آنچه که دکترش می گوید می تواند یادداشت 

 بردارد یا سخنان او را ضبط کند.

ضی هم می خواهند یک شرکت کند یا از  بع صمیم گیری  صیبت کند در ت شک  شان ببرند تا با پز ست را با خود فامیل یا دو

 .بدهد گوش  صیبت های دکتر یادداشت بردارد یا فقط

شرکت کند یا از  صمیم گیری  صیبت کند در ت شک  شان ببرند تا با پز ست را با خود ضی هم می خواهند یک فامیل یا دو بع

 ردارد یا فقط گوش بدهد.صیبت های دکتر یادداشت ب

بعضی هم می خواهند یک فامیل یا دوست را با دوست را با خودشان ببرند تا با پزشک صیبت کند، در تصمیم گیری شرکت 

 کند یا از صیبت های دکتر یادداشت بردارد یا فقط گوش بدهد.

جواب ها را به خاطر بسلارند فرصت های دیگری بیماران نباید تصور کنند که الزم است همه سؤاالت را از دکتر بلرسند یا همه 

 هم هست که دکتر به پرسش های آنها پاسخ دهد و اطالعات بیش تری در اختیار آنها بگذارد.
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