
 هُوَالشافي

  
 ديسپالزياي دهانه رحم سرطان نيست، اما مي تواند مقدمه اي سرطان باشد

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

 

شكي  سرطان دهانه رحم كه با واژه ي پز سرطان ها در خانم ها،  شايعترين  شود. همين دهانه  "سرويكس"يكي از  ناميده مي 

 دهانه رحم موسوم است. "ديسپالزياي"رحم در معرض يك بيماري ديگر هم قرار دارد كه به 

 ديسپالزيا، سرطان نيست، اما مي تواند به سرطان دهانه ي رحم منجرشود.

 يه كرده ايم.در زير، آگاهي هايي را كه براي خانم ها جنبه هاي حياتي دارد، در مورد اين دو بيماري ارا

 نخست، از ديسپالزياي دهانه رحم شروع مي كنيم:

 سرطان دهانه رحم )سرويكس(

ساارطان نيساات، بيكه يك ت يير پي   (Dysplasia of the Cervix)همان گونه كه اشاااره شااد ديسااپالزياي دهانه رحم 

نه رحم همان ت ييرات غير طبيعي سرطاني است كه در صورت عدم درمان ممكن است به سرطان تبديل شود. ديسپالزياي دها

سمير  ست. معموال اين ت يير در حين يك آزماي  عادي پاپ ا سيول هاي دهانه رحم ا شود در  (Pap test)در  شخص مي  م

آزماي  پاپ اسمير هم ديسپالزياي دهانه رحم و هم سرطان دهانه رحم را مشخص مي كند. ديسپالزياي دهانه رحم به صورت 

 ود.زير هم تعريف مي ش

 سنگفرشي اپيتييوم  ضايعه داخل (SIL) 

  نئوپالزي داخل اپيتييوم سنگفرشي(CIN) 

 در واقع ابتدايي ترين شكل سرطان است. 3CIN(CIN(پيشرفته ترين شكل 

شامل موارد زير  ست  شما را نگران كند. درمان ها ممكن ا شود و نبايد  ساني درمان  ست. مي تواند به آ شايع ا سپالزيا خييي  دي

 باشد:

 جراحي با ليزر 

  نام ديگر آن( جراحي الكتريكيLLETZ  ياLEEP  )است 

  جراحي برودني(cryosurgery) 

 جراحي معمولي 

سيولي را در دهانه  سمير را انجام دهند. اين آزماي  ت ييرات  شوند كه به طور منظم آزماي  پاپ ا شويق  همه خانم ها بايد ت

 رحم قبل از سرطاني شدن نشان مي دهد.

 سرطان دهانه رحم مشخصات

شروع مي شود. دهانه رحم پايين ترين قسمت رحم زنان است. هر ماه  (cervix)سرطان دهانه رحم از سيول هاي دهانه رحم 

به جز در دوران بارداري، اليه داخيي رحم از راه دهانه رحم به درون واژن مي ريزد )قاعدگي(. شااايع ترين نوع ساارطان دهانه 

فرشي( از سيول هاي سطحي دهانه رحم شروع مي شود. نوع ديگري از سرطان، به نام آدنوكارسينوما رحم )سرطان سيول سنگ

 در بافت غده اي دهانه رحم، كه موكوس ترشح مي كنند، شروع مي شود و شيوع كمتري دارد.

 باشد. (HPV)پاپييوماي انساني تصور مي شود مهم ترين عاميي كه موجب سرطان دهانه رحم مي گردد آلودگي با ويروس 

 :از عبارتند دهند،  عوامل ديگري كه به نظر مي رسد احتمال بروز اين سرطان را افزاي 

 شروع فعاليت جنسي در سنين پايين 

 .داشتن شركاء جنسي متعدد يا شريك جنسي كه خود شركاء جنسي متعدد دارد 

 سيگار 



  بدن با دارو بعد از پيوند عضو يا شرايطي مانند بيماري ايدزسركوب سيستم ايمني 

 بعضي از زنان بدون وجود هيچ كدام از عوامل باال مبتال به سرطان دهانه رحم مي شوند.

 چگونگي تشخيص

 معموال در صورتي كه عاليم زير وجود داشته باشد، به اولين بيماري اي كه مي توان شك كرد سرطان دهانه رحم است:

 د در قسمت تحتاني كمردر 

  ترشح غير طبيعي از واژن 

 خونريزي بعد از نزديكي جنسي 

 غير طبيعي بودن نتايج آزماي  پاپ اسمير 

انجام منظم آزماي  پاپ اسمير راهي بسيار عالي براي يافتن سرطان دهانه رحم در مراحل زودرس مي باشد كه در آن بيماري 

 به طور موفقيت آميزي قابل درمان است.

 آزماي  هاي مخصوص زير براي تشخيص قطعي سرطان دهانه رحم ضروري است:

سيول ها يا بافت هاي دهانه  سي،  ست. در نمونه برداري يا بيوپ ضروري ا سرطان  شخيص قطعي  نمونه برداري: معموال براي ت

ر براي تعيين سرعت رشد شوند. اگر سيول ها سرطاني باشند، مطالعات بيشترحم برداشته شده و زير ميكروسكوپ بررسي مي

 آن ها انجام مي شود. روش هاي متعددي براي انجام نمونه برداري وجود دارد:

سكوپي  شتن نمونه بافتي از دهانه (colposcopy)كولپو سيول هاي دهانه رحم و بردا شاهده دقيق تر  ست براي م شي ا : رو

پ( را درون واژن قرار مي دهد و بافت سطحي دهانه رحم، پزشك يك اسپكولوم و يك وسييه مجهز به ميكروسكوپ )كولپوسكو

( و  LEEPيا  LLETZرحم را با وضوح بيشتري مي بيند. نمونه بافتي به وسييه تيغ جراحي يا يك سيم نازك حرارت ديده )

 يا ليزر برداشته مي شود.

شتن تكه اي از بافت دهانه ر(coine biopsy)نمونه برداري مخروطي  ست از بردا ست. اين : عبارت ا شكل مخروطي ا حم به 

سي  ست با بي ح شد اين روش جراحي ممكن ا شود كه نمونه بافتي عميق تري الزم با صورتي انجام مي  نوع نمونه برداري در 

 موضعي يا تحت بيهوشي عمومي انجام شود.

ري(، ام. آر . آي تصااوير برداري: شااامل عكس برداري با اشااعه ايكس، سااونوگرافي، سااي تي ا سااكن )تومور محوري كامپيوت

ستخوان ها را با جزييات بيشتري بررسي  ستخوان است كه بافت ها، اندام ها و ا سكن ا )تصويربرداري روزنانس م ناطيسي(، و ا

 مي كند. ممكن است اين اقدامات براي بيمار خوشايند بناشند، اما معموال بدون درد هستند. 

سيول هاي خوني از نظر طبيعي بودن تعداد و شكل ظاهري مورد مطالعه آزماي  خون: خون بيمار گرفته شده و انواع مختي ف 

قرار مي گيرد. نتايج نشااان مي دهد كه اندام هاي بدن شااما تا ده حد درساات كار مي كنند و آيا شااما كم خوني ناشااي از 

 خونريزي دهانه رحم داريد يا نه.

. سيول هاي با درجه ي پايين آهسته تر تقسيم مي شوند آزماي  ها، درجه ي سيول هاي سرطاني را نيز مشخص خواهند كرد

شوند و تومور معموال بي  تر پخ   سيم مي  سريع تر تق سيول هاي با درجه باال  صيه عموما تهاجم كمتري دارد.  و تومور حا

 شود.مي

 مرحله بندي سرطان 

اهميت دارد. اين امر كمك مي كند  وقتي كه تشخيص قطعي سرطان داده شد، دانستن اين كه سرطان در ده مرحيه اي است

سمت هي ديگر بدن  سرطان به ق سترش  ستگي به اندازه تومور و ميزان گ سرطان ب شود. مرحيه  كه بهترين نوع درمان تعيين 

ي دقيق سرطان گاهي فقط بعد از جراحي يا آزماي  هاي اضافي امكان پذير است و برداشتن بعضي از غدد دارد. تعيين مرحيه

 ديك به محل سرطان ممكن است ضروري باشد.لنفاوي نز

شماره هاي بزرگتري براي  شود و از  سه، دهار، تعريف مي  صفر، يك، دو،  شماره  صورت  سرطان به  گاهي اوقات مرحيه ي 

تعريف مي شود  TNM سيستم از استفاده با سرطان مرحيه گاهي. شود مي استفاده  سرطان هايي كه بيشتر پخ  شده اند

به ترتيب تومور، غده لنفاوي  Mو  Nو  T(.  M1N2T –حروف و شماره ها، و مشابه يك كد پستي است )مثال  كه تركيبي از

ميزان گسترش به غدد لنفاوي يا ساير قسمت  M و  Nهاي همراه اندازه تومور و شماره Tو متاستاز را نشان مي دهند. شماره 



شده بدن را مشخص مي كند. گاهي اوقات از س سرطان دهانه رحم در  FIGOيستم هاي درگير  شود. زماني كه  ستفاده مي  ا

سينوماي در جا،  صورت كار سرطان به  شند(،  شده با سطح دهانه رحم پخ  ن سرطاني از  سيول هاي  ست )اگر  مراحل اوليه ا

3CIN مرحيه صفر يا ،TisN.M. يه تعريف مي شود از پزشك خود بخواهيد به شما توضيح دهد كه سرطان شما در ده مرح

 اي است و معني شماره ها و حروف ديست؟

 شيوه هاي درمان

هيچ سرطاني شبيه ديگري نيست. پزشك، نوع و درجه سرطان، نوع درماني را كه با توجه به شواهد عيمي به نوع سرطان بيمار 

رمان نهايي كمك كند مطابقت دارد، و مسايل مربوط به سالمتي وي در نظر مي گيرد و او را تشويق مي كند كه براي انتخاب د

 بيمار بايد از پزشك خود بپرسد كه آيا آن نوع درمان براي قدرت باروري او تاثير خواهد داشت يا نه.

درمان توسط يك تيم بهداشتي شامل پزشكان، پرستاران و ساير متخصصين انجام مي شود در صورت نياز بيمار بايد از هر يك 

 از آنها براي راهنمايي كمك بخواهد.

 بيماران سرطاني اغيب درمان هاي تركيبي دارند و درمان اين سرطان ممكن است شامل يكي از روش هاي زير باشد.

شتن قسمتي از تومور يا همه آن و بافت هاي اطراف تومور است. تصميم انجام جراحي بستگي  جراحي: عمل جراحي براي بردا

شود. در به محل تومور و نزديكي آن به اندازه هاي حياتي دارد سرطان دهانه معموال از راه جراحي درمان مي  . مراحل اوليه ي 

ساير موارد  شد. در  ست براي درمان كافي با شتن بافت حين نمونه برداري مخروطي ممكن ا سرطان بردا ابتدايي ترين مراحل 

 برداشت كل رحم )هيستركتومي( ممكن است الزم شود.

عه ايكس با انرژي باال براي تخريب سيول هاي سرطاني استفاده مي شود. عوارض : از اش(Radiation therapy)پرتو درماني 

سيب به بافت شي از آ ست نا شد، اما معموال مي توان آنها را كنترل كرد. در پرتو درماني جانبي آن ممكن ا هاي نزديك تومور با

طراف اجتناب مي شود در پرتو درماني داخيي يا خارجي، اشعه با دقت به تومور تابيده شده و از اصابت آن به بافت هاي سالم ا

 ماده راديو اكتيو مستقيما درون تومور قرار داده مي شود. (Brachytherapy)درمان با تشعشع از فاصيه نزديك 

: شامل استفاده از داروهايي است كه در توانايي رشد و گسترش سيول هاي سرطاني اختال (Chemothetapy)شيمي درماني 

كند. در ضمن درمان، سيول هاي سالم نيز ممكن است آسيب ببينند و بيمار ممكن است عوارض جانبي مانند تهوع،  ايجاد مي

سبتا خوب تحمل  شيمي درماني را ن شتهايي، خستگي، ريزش مو و افزاي  خطر عفونت را تجربه كند. اكثر افراد  ستفراغ، بي ا ا

 .شود كنترل  كاه  يافته يامي كنند و عوارض جانبي در آنها معموال مي تواند 

شود كه به آنها كمك مي كند تا بر عوارض  شنهاد مي  سرطاني مراقبت هاي حمايتي پي مراقبت هاي حمايتي: به همه بيماران 

 براي ذهاب و اياب و  جانبي درمان و هم دنين مسايل احساسي و عاطفي و روحي، و مسايل عميي مثل نياز به كمك در خانه

در  (palliative)د. براي بيماراني كه سرطانشان قابل معالجه نيست. ممكن است برنامه هاي درماني تسكيني آين فائق درمان

 دسترس باشد.

همراه با درمان هاي مرساااوم به  (touch therapeutic)يا تماس درماني  (meditation)درمان هاي تكمييي مانند مراقبه 

شتر براي درك دگونگكار مي سياري از مردم مي گويند كه روند. تحقيقات بي ست ولي ب شي آنها مورد نياز ا ي عميكرد و اثر بخ

 اين نوع درمان ها به آنها كمك كرده است.

صوص، به جاي درمان هاي متداول به كار مي روند. دون تابه  سنتي ديني يا رژيم غذايي مخ درمان هاي جايگزين: مانند طب 

سرطان  حال ايمني يا اثر بخشي آنها مورد ارزيابي ضر خواهند بود يا در جهت درمان  قرار نگرفته، هنوز نمي دانيم كه آيا آنها م

 عمل خواهند كرد.

دنان ده بيمار قصد استفاده از درمان هاي تكمييي يا جايگزيني را دارد، بسيار مهم است كه تا حد امكان در مورد آنها تحقيق 

 آزماي  ها يا درمان ها تاثير بگذارند. و با تيم درماني خود مشورت كند، زيرا ممكن است بر

 آزمون هاي كلينيكي

گيري، درمان يا كنترل سرطان مطالعات عيمي اي هستند كه روش هاي جديد پي  (clinical trials)آزمون هاي كيينيكي 

مي نمايند. اين هاي جديد يا تركيبي از درمان هاي موجود را بررساااي را آزماي  مي كنند. آزمون هاي درماني كيينيكي راه

ستند. اگر خداي نكرده، به اين بيماري  شود كه براي افراد ايمن و موثر ه صل  شوند تا اطمينان حا مطالعات به دقت كنترل مي



 دارد وجود درماني انتخاب يك عنوان به شما براي مناسبي كيينيكي هاي آزمون آيا كه بپرسيد خود  مبتال شده ايد، از پزشك

 سود ببريد و در آينده ساير بيماران سرطاني نيز از آن بهره مند شوند. آن از است ممكن شما

ست. شما در ابتدا  مالقات هاي پي گيرانه و منظم با پزشكتان براي نظارت بر روند بهبود شما حتي بعد از اتمام درمانتان مهم ا

منظم را براي دك كردن ساالمت  تقريبا هر ساه ماه و ساپس با فاصايه هاي بيشاتر ويزيت خواهند شاد. پزشاك ويزيت هاي

 عمومي شما پيشنهاد مي كند، ولي از شما مي خواهد كه در صورت نگراني يا بروز مشكل غير معمول بالفاصيه او را ببينيد.

 چگونه مي توانيد به خودتان كمک كنيد؟

بته هر كس روش خود را دارد. مثبت بودن: مثبت بودن يعني يافتن بهترين راهي كه مي توانيد با سااارطان برخورد كنيد و ال

سرطان و  صحبت كردن و فكر كردن در مورد  شحال به نظر بياييد يا از  شاد و خو شه  ست كه همي مثبت بودن به اين معنا ني

سختي هاي  پرهيز كنيد. اما به اين معنا است كه با يافتن فعاليت هاي آرام بخ  و شاد كننده كه ذهن، روح و جسم شما را 

 ند، از خود مراقبت كنيد.شاداب مي ساز

قبول كمك: احتماالً متوجه خواهيد شاااد كه خانواده و دوساااتانتان مي خواهند به شاااما كمك كنند: به آنها اجازه اين كار را 

بدهيد. برخي از افراد در مي يابند كه گفتگو كردن با يك داوطيب آموزش ديده كه تجربه ابتال به سااارطان را دارا اسااات، مي 

 موثري باشد. در مورد دسترسي به اين گونه كمك هاي در جامعه خود سوال و تحقيق كنيد.تواند، كمك 

افزاي  آگاهي: با تيم بهداشااتي خود راحت و روراساات باشاايد. نگراني ها و سااواالت خود را با آنها در ميان بگذاريد آنها كمك 

 خواهند كرد تا پشتيباني و اطالعاتي را كه الزم داريد به دست آوريد.
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