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 سرطان رحم: زمینه های ابتال، راه های درمان

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

 

شوید ممکن  شما به این بیماری مبتال  شنویم، و اگر خدای ناکرده خود  سرطان می  با این که تقریبا هر روزه مطلبی در مورد 

است احساس تنهایی و ترس بر شما غلبه کند. هم چنین ممکن اس احساس کنید که از انواع اطالعات اشباع شده اید و یا زیر 

 فشار انواع تصمیم گیری ها قرار دارید.

مطلع شررده اید، این  (Uterine or Endometrial cancer)چنان چه به تازگی از ابتال خود به سرررطان رحم یا دندومتر 

 که کند می کمک شرررما به اطالعات این به  گذارد می اختیارتان در را تان خانواده و شرررما نیاز مورد اولیه  اطالعات نوشرررته

 درمان راه بهترین که کنید همکاری نحوی به تان بهداشررتی تیم با بتوانید و دارید خود کنترل تحت را شرررای  کنید احسرراس

 .شود انتخاب شما برای

د، سرطان بیماری ای است که از سلول های بدن شروع می شود بدن ما ساخته شد از میلیون ها سلولی همان گونه که می دانی

است که با همدیگر گروهبندی شده اند تا بافت های و اندام هایی مثل عضالت و استخوان ها،ریه ها یا کبد را بسازند. ژن های 

شد، کار، تولید  ستورهای الزم جهت ر سلول به دن د سلول های ما این داخل هر  مثل و انهدام را می دهند. در حالت طبیعی، 

 دستورات را اطاعت می کنند و ما سالم می مانیم.

در برخی موارد دسررتورالعمل های دررادره در یک سررلول مبهم و موشررو  بوده و سررلول رفتار غیر طبیعی دارد. ،  از مدتی، 

 ستم ایمنی گرد  کرده، یا تبدیل به توده یا تومور شوند.گروهی از سلول های غیر طبیعی می توانند در خون یا سی

سرطانی  سرطانی benignتومورها یا خو  خیم )غیر  ستند یا خیم ) سلول های تومور خو  خیم در یک malignant( ه  )

 نقطه از بدن باقی می مانند و معموال تهدیدی برای سالمتی و حیات محسوب نمی شوند. 

ند به بافت های اطراف خود حمله کرده، در بقیه بدن ،خش شرروند. ،خش شرردن سررلول های سررلول های تومور بدخیم قادر

ستاز»توموری در بقیه بدن  شار یافته  (metastasis)« متا شانه ی دن که یک تومور بدخیم انت ستین ن شوند. نخ نامیده می 

سرطان می تواند تقریبا به هر نقطه ا ست، اما  شد، تورم غدد لنفاوی مجاور دن ا ست که با سیار مهم ا شود. ب ی از بدن ،خش 

 تومورهای بدخیم را هر چه زودتر ،یدا و درمان کنیم.

سرطانی که از  شوند. به عنوان مثال  شده نام گذاری می  شروع  سرطان از دن جا  ساس نام اندامی که  سرطان های مختلف برا

 از کبد نامیده می شود.روده بزرگ شروع شده و به کبد سرایت کرده ، سرطان روده بزرگ با متاست

 ويژگي های سرطان رحم

ست که در لگن قرار دارد.  شکل ا ضو کوچک گالبی  شود. رحم یک ع شروع می  سلول های الیه داخلی رحم  سرطان رحم از 

سرویک  نام دارد  داخلی الیه اما دارد ای ماهیچه ساختار عمده طور به رحم. شود می هدایت واژن داخل به که  دهانه رحم 

شده و دندمتر  دن شکیل  شد می کند تا اگر حاملگی  (endometrium)از بافت غده ای ت شود. دندومتر هر ماه ر نامیده می 

 ،یش دمد، دماده باشد، و سپ  در دوره عادت ماهیانه یا قاعدگی کند شده می ریزد.

سین سرطان رحم در بافت غده ای دندومتر به وجود می دید و ددنوکار  سرطان رحم در بیش تر موارد،  شود. اگر  وما نامیده می 

 زود شناخته و درمان شود معموال معالجه موفقیت دمیز خواهد بود.

عامل منحصر به فردی که سرطان رحم را به وجود بیاورد وجود ندارد، اما به نظر می رسد بعضی عوامل احتمال بروز دن افزایش 

 می دهند، که عبارتند از:

 سال 50* سن، به خصوص باالی 

 * چاقی



 * نداشتن بچه

 * رسیدن به سن یائسگی دیرتر از حد معمول

 * استفاده طوالنی از داروهایی که هورمون استروژن )بدون ،روژستین ( دارند.

 * استفاده از داروی تاموکسی فن

 در بعضی از خانم ها سرطان رحم بدون وجود هیچ کدام از عوامل فوق بروز می کند.

 چگونگي تشخيص

لگنی، ممکن  -از دحبت با شما درباره وضعیت سالمتی تان و انجام یک سری معاینات بدنی شامل معاینه شکمی ،زشک بعد

است به وجود سرطان رحم مشکوک شود. یا احتماال شما در مورد خون ریزی های وارژنی بعد از یائسگی گزار  داده اید. البته 

 ی سرطان رحم الزم است که عبارتند از: معموال تعدادی دزمایش اختصادی نیز برای تشخیص قطع

نمونه برداری: معموال برای تشرخیص قطعی سررطان ضرروری اسرت. در نمونه برداری یا بیو،سری، سرلول ها یا بافت های بدن 

شد  سرعت ر شند، مطالعات بیش تر برای تعیین  سرطانی با سلول ها  سی می گردند. اگر  سکوپ برر شده و زیر میکرو شته  بردا

م می شود راه های متعددی برای انجام نمونه برداری وجود دارد برای تشخیص سرطان رحم، ،زشک ممکن است یکی دنها انجا

 از نمونه برداری های زیر را ترتیب دهد:

تواند در نمونه برداری از دندوتر: نمونه ای از بافت الیه داخلی رحم با یک میل کوچک جراحی برداشررته می شررود. این کار می 

 مطب انجام شود و معموال بدون درد است.

گشرراد کردن و کورتاژ: دهانه رحم را باز کرده، بافت دندومتر را به وسرریله یک کورت می تراشررند، سررپ  از جریان الکتریسررته 

شررود و همراه با بی )کوتر( برای توقف خونریزی و به هم دوردن بافت اسررتفاده می شررود. این عمل به طور سررر،ایی انجام می 

 حسی موضعی است.

ال،اروتومی: یک رو  تشخیص جراحی است که به وسیله دن ،زشک قادر خواهد بود غده شکمی، بافت های نزدیک دن و گره 

های لنفی راببیند و معاینه کند. این بررسرری به جراک کمک می کند تا بتواند در مورد این که همه یا قسررمتی از غده را بردارد 

 م گیری کند.تصمی

 مراحل کار تحت بيهوشي عمومي انجام مي گيرد

سکن )توموگرافی محوری کامپیتوری(، ام. در. دی  سی. تی. ا سونوگرافی،  شعه ایک ،  شامل عک  برداری یا ا صویربرداری:  ت

بیش تری بررسی  )تصویر برداری رزونان  موناطیسی(، و اسکن استخوان است که بافت ها، اندا هاو استخوان ها را با جزییات

ستوگرام  ستند. هی شند، اما معموال بدون درد ه شایند نبا ست این اقدامات برای بیمار خو  (hysterogram)می کند. ممکن ا

 عک  برداری مخصوص رحم است که در دن از زنگی استفاده می شود که رحم را به وضوک نشان دهد.

شود و  : نوعی معاینه با تلسکوپ(Hysteroscopy)هیستروسکو،ی  ستفاده می  ست که از دن برای دیدن الیه داخلی رحم ا ا

 معموال مستلزم یک بیهوشی مختصر است.

دزمایش ها، درجه سلول های سرطانی را نیز مشخص خواهند کرد. سلول های با دجیه ی ،ایین دهسته تر تقسیم می شوند و 

سلول های با درجه ی باال دله عموما تهاجم کمتری دارد.  شوند و تومور معموال بیش تر ،خش  تومور حا سیم می  سریع تر تق

 می شود.

 مرحله بندی سرطان

وقتی که تشخیص قطعی سرطان داده شده، دانستن این که سرطان در چه مرحله ای است اهمیت دارد.این امر کمک می کند 

س ستگی به اندازه تومور و میزان گ سرطان ب شود. مرحله ای  سمت های دیگر که بهترین نوع درمان تعیین  سرطان به ق تر  

بدن دارد. تعیین مرحله ی دقیق سرررطان گاهی فق  بعد از جراحی یا دزمایش های اضررافی امکان ،ذیر اسررت و ممکن اسررت 

 برداشتن بعضی از غدد لنفاوی نزدیک به محل سرطان ضروری باشد.

می شود و از شماره های بزرگتر برای سرطان گاهی اوقات مرحله ی سرطان به دورت شماره دفر، یک، دو، سه، چهار، تعریف 

سیستم  ستفاده از  سرطان با ا شود. گاهی مرحله ی  ستفاده می  شده اند ا شود که  TNMهایی که بیش تر ،خش  تعریف می 

به ترتیب تومور، و شماره های همراه  Mو  N( و M1N2Tترکیبی از حروف و شماره ها، و مشابه یک کد ،ستی است )مثال. 



N  وM زان گستر  به غدد لنفاوی یا سایر قسمت های درگیر شده بدن را مشخص می کند. گاهی اوقات از سیستم های می

ست معنی  شما در چه مرحله ای ا سرطا  ضیح دهد که  شما تو شود که خود بخواهید به  ستفاده می  مرحله بندی دیگری نیز ا

 شماره ها و حروف چیست.

 شيوه های درمان

ی نیست. ،زشک، نوع و درجه سرطان، نوع درمانی را که با توجه به شواهد علمی با نوع سرطان شما هیچ سرطانی شبیه دیگر

شویق می کند که برای انتخاب درمان نهایی کمک  شما را ت سالمتی تا را در نظر می گیرد و  سایل مربوط به  مطابقت دارد، و م

 کنید.

شتی شامل ،زشکان، ،رستاران و س ایر متخصصین انجام میشود. در دورت نیاز از هر یک از دن ها درمان توس  یک تیم بهدا

 برای راهنمایی کمک بخواهید.

 بیماران سرطانی اغلب درمان های ترکیبی دارند و درمان شما ممکن است شامل یکی از رو  های زیر باشد.

نجام می شررود. تصررمیم به انجام جراحی: عمل جراحی برای برداشررتن قسررمتی از تومور یا همه دن و بافت های اطراف تومور ا

جراحی بسرررتگی به محل تومور و نزدیکی دن به اندام های حیاتی دارد. برای سررررطان رحم معموال رحم، لوله های فالوپ و 

 (.hysterectomyو  Salpingo- oophorectomyتخمدان ها برداشته می شوند )دو طرفه 

ا انرژی باال برای تخریب سلول های سرطانی استفاده می شود. عوارض : از اشعه ایک  ب(Radiation therapy)،رتو درمانی 

شد، اما معموال می توان دنها را کنترل کرد. در ،رتو درمانی  ست ناشی از دسیب به بافت های نزدیک تومور با جانبی دن ممکن ا

شعه با دقت به تومور دابت از و شده تابیده  خارجی، ا شود. در ،رتو درمانی داخلی اج اطراف  سالم های بافت به دن ا تناب می 

ماده رادیو اکتیو مستقیما در نزدیکی یا در درون تومور قرار داده می  (Brachytherapy)یا درمان با تشعشع از فادله نزدیک 

 شود.

سرطانی (Chemothetapy)شیمی درمانی  سلول های  ستر   شد و گ ست که در توانایی ر ستفاده از داروهایی ا شامل ا  :

ست عوارض جانبی اختال شما ممکن ا سیب ببینند و  ست د سالم نیز ممکن ا سلول های  ضمن درمان،  ل ایجاد می کنند. در 

مانند تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، خستگی، ریز  مو و افزایش عفونت را تجربه کنید. اکثر افراد شیمی درمانی را نسبتا خوب 

 ی تواند کاهش یافته یا کنترل شود.تحمل می کنند و عوارض جانبی در دن ها معموال م

هرمون درمانی: یک قرص یا دمپول برای کوچک شدن غدد داده می شود. ممکن است عوارض جانبی دیده شودف ولی معموال 

 امکان کاهش یا کنترل دن وجود دارد.

ه به دن ها کمک می کند تا ک شود می  مراقبت های حمایتی: به همه بیماران سرطانی انواعی از مراقبت های حمایتی ،یشنهاد

سایل عملی مثل نیاز به کمک در خانه و ایاب و  سی و عاطفی و روحی، و م سا سایل اح بر عوارض جانبی درمان و هم چنین م

ذهاب برای درمان فائق دیند. برای بیمارانی که سرررطان شرران قابل معالجه نیسررت، ممکن اسررت برنامه های درمانی تسررکینی 

(palliative) رس باشد.در دست 

همراه با درمان های مرسررروم به کار می  (therapeutic)یا تماس درمانی  (meditation)درمان های تکمیلی: مانند مراقبه 

روند. تحقیقات بیش تر برای درک چگونگی عملکرد و اثر بخشی دن ها مورد نیاز است، ولی بسیاری از مردم می گویند که این 

 ده است.نوع درمان ها به دن ها کمک کر

درمان های جایگزین: مانند طب سنتی چینی یا رژیم های غذایی مخصوص، به جای درمان های متداول به کار می روند. چون 

تا به حال ایمنی یا اثر بخشرری دن ها مورد ارزیابی قرار نگرفته، هنوز نمی دانیم که دیا دنها مضررر خواهند بود یا در جهت درمان 

 سرطان عمل خواهند کرد.

نان چه در فکر استفاده از درمان های تکمیلی یا جایگزین هستید، بسیار مهم است که تا حد امکان در مورد دن ها تحقیق و چ

 با تیم درمانی خود مشورت کنید، زیرا ممکن است بر دزمایش یا درمان ها تاثیر بگذارند.

 توضيحي در مورد آزمون های کلينيکي

به یک گروه از مطالعات علمی گفته می شرررود که رو  های جدید ،یش گیری،  (clinical trials)دزمون های کلینیکی 

درمان یا کنترل سرررطان را دزمایش می کنند. دزمون درمانی کلینیکی راه های جدید درمان سرررطان، مانند داروهای جدید یا 



تا اطمینان حادل شود که برای افراد  ترکیبی از درمان های موجود را بررسی می نماید. این مطالعات به دقت کنترل می شوند

شما به عنوان یک انتخاب درمانی وجود  سبی برای  ایمن و موثر هستند از ،زشک خود بپرسید که دیا دزمون های کلینیکی منا

 دارد.

 شما ممکن است از دن سود ببرید و در دینده سایر بیماران سرطانی نیز از دن بهره مند شوند.

شما مالقات های ،ی گیرانه  ست.  شما حتی بعد از اتمام درمانتان مهم ا شتن و بهبود  شکتان برای تحت کنترل دا و منظم با ،ز

در ابتدا تقریبا هر سره ماه و سرپ  با فادرله های بیش تر ویزیت خواهید شرد. ،زشرک ویزیت های منظم را برای چک کردن 

دور شما می خواهد که در  شنهاد می کند، ولی از  شما ،ی دله او را سالمت عمومی  شکل غیر معمول بالفا ت نگرانی یا بروز م

سمیر را به طور منظم ادامه دهید یا  ست که دزمایش ،اپ ا سید که دیا نیاز ا شید از دکتر خود بپر شده با ببینید. اگر جراحی 

 خیر.

رو  خود را دارد.  مثبت بودن: مثبت بودن یعنی یافتن بهترین راهی که می توانید با سررررطان برخورد کنید، و البته هر ک 

سرطان و  دحبت کردن و فکر کردن در مورد  شحال به نظر بیایید یا از  شاد و خو شه  ست که همی مثبت بودن به این معنا نی

سختی هایش ،رهیز کنید . اما به این معنا است که با یافتن فعالیت های درام بخش و شاد کننده که ذهن، روک و ج  شما را 

 د مراقبت کنید.شاداب می سازند، از خو

قبول کمک: احتماال متوجه خواهید شد که خانواده و دوستانتات می خواهند به شما کمک کنند: به دن ها اجازه دهید این کار 

را بدهید برخی از افراد در می یابند که گفتگو کردن با یک داوطلب دموز  دیده که تجربه ابتال به سررررطان را داراسرررت، می 

 باشد در مورد دسترسی به این گونه کمک های در جامعه خود سؤال و تحقیق کنید.تواند کمک موثری 

افزایش دگاهی: با تیم بهداشررتی خود راحت و روراسررت باشررید. نگرانی ها و سررواالت خود را با دن ها در میان بگذارید تا کمک 

 کنند که ،شتیبانی و اطالعاتی را که الزم دارید به دست دورید.
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