
 
 

سمت پا سرطان دهانه رحم در اثر و ینییدهانه رحم ق ست.  تماس  قیاز طر روسیشود. و یم جادیا  HPV روسیرحم ا

س سترش م یجن ست. اما  HPVزنان قادر به مبارزه با عفونت  شتریب . بدنابدی یگ سرطان م روسیو گاهیا  یمنجر به 

س. ودش سرطان دهانه رحم در مراحل اول یاریب سرطان  رایشوند، ز ینم یماریب نیمتوجه ا هیاز زنان مبتال به 

مانند  مشووتالتیبا  یشوووند، به راحت یکه عالئم ظاهر م یکند. هنگام ینم جادیا یعالئم یانیمعموالً تا مراحل پا

پس زنان باید نسبت به بروز این بیماری  .شوند یاشتباه گرفته م یدستگاه ادرار یو عفونت ها یقاعدگ یدوره ها

یا سایر  تهرانآزمایشگاه های بهترین در  مانند تست پاپ اسمیر دوره ای آزمایشات الزمباشند و با انجام  آگاه

 . کمک کننددر پیشگیری از سرطان دهانه رحم شهرستانها، 

 ابتال به سرطان دهانه رحم: عوامل خطر

 HPVکند یم جادای را موارد ٪90از  شی: ب 

 دنیکش گاریس 

 ابتال به بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی 

  یضد باردار یقرص هامصرف طوالنی مدت 

 یجوان نیدر سن یشروع رابطه جنس 

 جنسی متعدد یشرکا 

 نشود. عالمت خاصی ایجاد ، شرفتهیبه مرحله پ دنیو ممتن است تا رس ستیمشهود ن شهیعالئم سرطان دهانه رحم هم

یک آزمایش اسوومیر پاپ تسووت  غربالگری این سوورطان و انجام تسووت پاپ اسوومیر اهمیت ویده ای دارد. لیدل نیهم به

ست. هدف ا رانهیشگیپ سا یماریب نیا شانهرا که  یسلول راتیی، بلته هرگونه تغستیسرطان ن ییشنا سرطان  یاحتمال ن

 اقدام کند. موقعبه تا فرد بتواند نسبت به درمان  را نشان می دهد است

 عالئم سرطان دهانه رحم عبارتند از: نیتر عیشا

 قاعدگی ها نیب یزیخونر 

 بعد از مقاربت یزیخونر 

 ائسهیدر زنان  یزیخونر 

  در هنگام مقاربت یناراحتدرد و 

 بد یواژن با بو ترشحات 

 واژن خونی ترشحات 

 لگن درد 



 
 

شند.  یگریتوانند علل د یعالئم م نیا شته با شاهده از جمله عفونت دا صورت م شک  دیعالئم با نیاز ا کیهر در  به پز

 .شودمراجعه 

 سرطان دهانه رحم: مراحل

 .در نظر بگیردنوع درمان را  نیکند تا موثرتر یکمک م پزشکبه  رایمهم است ، زبسیار  مرحله سرطان  تشخیص

 است. دورنزدیک یا اندام های درگیری ، تعیین میزان گسترش سرطان و میزان مرحله بندی سرطاناز  هدف

 سرطان دهانه رحم است. بندی مرحله یروش برا نیتر جیرا یمرحله ا 4 ستمیس

 .تشخیص داده می شوند یسرطان ی: سلولها0 مرحله

سلولها1 مرحله سطح به بافتها یسرطان ی:  شد  یتر دهانه رحم و احتماالً در رحم و غدد لنفاو قیعم یاز   افتهیمجاور ر

 اند.

. ممتن است نفوذ نترده واژن یقسمت تحتان ایلگن  یها وارهی: سرطان فراتر از دهانه رحم و رحم است، اما به د2 مرحله

 قرار دهد. ریمجاور را تحت تأث یغدد لنفاو

سلول ها3 مرحله سمت تحتان یسرطان ی:  سداد مجرانلگن وجود دار یها وارهید ایواژن  یدر ق ست ان  ادرار ید و ممتن ا

 .مشاهده شودمجاور  یغدد لنفاو همچنین ممتن است درگیریباشد.  وجود داشته

سرطان ب4 مرحله سترش یافتهرکتوم  ایمثانه  ه:  ست غدد لنفاونیز و در خارج از لگن  گ ست. ممتن ا شد ا را  یدر حال ر

سرطانید. قرار ده ریتحت تأث سلول های  ست  ستخوان ها، ر یبه اندام ها ممتن ا ست از جمله کبد، ا ها و غدد  هیدورد

 .گسترش پیدا کرده باشند یلنفاو

 سرطان رحم به چه صورت انجام میشود؟ یغربالگر

 شیپ راتییمهم اسووت. درمان تغ زیآم تیدرمان موفق یزودرس سوورطان دهانه رحم برا صیهمه سوورطانها، تشووخ مانند

از درمان سرطان مهاجم است که  موفقیت آمیزتر اری، بسگذاشته ریاز دهانه رحم تأث یسطح کوچت یکه فقط رو یسرطان

 .کند یم تیسرا زین گرید یو به بافت ها هدد یقرار م ریاز دهانه رحم را تحت تأث یبخش بزرگ

 تند.مهمترین روشهای غربالگری این سرطان هس HPVو آزمایش  ،ریپاپ اسمیا  سرطان دهانه رحم یغربالگر شیآزما

 سال غربالگری خاصی نیاز نیست. 21برای افراد زیر 

 است. تباریسال  3هر  ریپاپ اسمسال تنها غربالگری توصیه شده، انجام  29تا  21در سن 



 
 

 یتبار توصیه میشود. سال 3هر  ییبه تنها پاپ اسمیرسال و  5هر  پاپ اسمیرو  HPVسال  65تا  30در سن 

سنین باالتر از  شند یقبل یاگر غربالگر ،سال 65در  شده با شد، غربالگروجود  ییباال سکیو ر انجام  شته با صی   یندا خا

 .ستیالزم ن

سوزاکایدیکالم شیآزما سی نیز برای افرادی که از نظر  ، ایدزسیلیفیس ،،  شونده از راه جن سایر بیماری های منتقل  و 

 جنسی فعال هستند توصیه میشود.

 در پیشگیری از ابتال به سرطان دهانه رحم بسیار موثر است. HPVانجام واکسیناسیون 

 سرطان رحم: درمان

 متفاوت است. صیسرطان دهانه رحم با توجه به مراحل سرطان در زمان تشخ درمان
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