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 سرطان دهانه رحم

 

 آیا  می دانید؟

 سال است؟  02-93سرطان رحم دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان جوان 

 انجام پاپ اسمیر یکی از عواملی است که باعث کاهش مرگ ومیر این بیماری در دنیا شده است.و اینکه 

رحم یک عضو مخروطی شکل است که سرویکس )دهانه رحم( در قسمت انتهایی آن قرار دارد و بیشترین مکان ابتال به  

 سرطان در رحم است.

 دو نوع سرطان دهانه  رحم داریم:

 اسکواموس سل کارسینوما 

  آدنو کارسینوما 

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

اریآموزش به بیمار دفتر پرست –انستیتو کانسر   
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 :عوامل خطرزا 

  عفونت با ویروسHPV به این دلیل شروع   .شود( های مقاربتی که از راه رابطه جنسی منتقل می )یکی از انواع بیماری

تماس جنسی از سن پایین، داشتن تماس جنسی با افراد مختلف از عوامل خطر هستند. انواع خاصی از این عفونت 

 ارتباط مستقیمی با سرطان دارند.

  سیگار کشیدن 

  ایدز 

 کسانیکه عضوپیوندی دارند .کنند بیمارانی که داروی تضعیف سیستم ایمنی دریافت می(. ) 

   عفونت کالمیدیا دارندکسانیکه. 

   مصرف کم   میوه و سبزی 

     سال 5مصرف داروی ضدبارداری بیش از 

   اند  بار زایمان کرده 9زنانی که بیش از. 

   اند سالی که  اولین بارداری را داشته 71دختران زیر.  

  (.سطح اقتصادی پایین )افرادیکه توانایی مراجعه مداوم برای ارزیابی مداوم و انجام پاپ اسمیر را ندارند 

  : راه پیشگیری

 انجام تست پاپ اسمیر است.  ،بهترین راه برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم 

سال پشت سرهم  9در صورتیکه  .سال پس از شروع رابطه زناشویی الزم است سالی یکبار این تست را انجام دهد 9هر خانم   

 تواند هر سه سال یکباراین تست را انجام دهد. جواب وی منفی باشد می

 جهت انجام تست به این مسئله توجه داشته باشید که:   

 .در زمان پریود نباید انجام داد 
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 48 نباید دوش واژن بگیرید.  ،ساعت قبل از انجام تست 

 48 نباید تماس جنسی داشته باشید.  ،ساعت قبل از انجام تست   

 :عالئم و نشانه ها 

 زی و لکه بینی در بین دوره پریود، بخصوص بعد از سکس، بعد از یائسگی، خونریغیر عادی  از واژن  خونریزی  

  پریود طوالنی تر و به میزان زیاد تر 

 ترشحات غیر عادی  که گاهی  با خونریزی همراه است. 

 ترشحات بدبو و چسبناک 

  درد حین رابطه جنسی 

 راه های تشخیص:

  پاپ اسمیر

 (دیدن دهانه رحم توسط وسیله مخصوص  )کولپوسکوپی

بیوپسی از راه کولپوسکوپ  که در این حالت محل ضایعه توسط کولپوسکوپ پیدا شده سپس از همان مکان  انواع بیوپسی:

 .شود  نمونه برداری می

 .کنند در مواقعی که ضایعه قابل رویت نیست بوسیله کورت از بافت داخل دهانه رحم نمونه برداری می

 

Cone bi opsy: ه در مراحل اولیه سرطان جنبه درمانی نیز داردبرداشتن مخروطی شکل از دهانه رحم که گا.  

   .نیزانجام شود   ام آر آیو یا  سی تی اسکنممکن است 

 های درمان : راه

 شیمی درمانی  انواع جرا حی           رادیوتراپی       


