ﭘﺮﺳـﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎی ﺳـﺮﻃﺎن دﻫـﺎﻧﻪ
رﺣﻢ
دﮐﺘﺮ آذﯾﻦ ﻧﺤﻮی ﺟﻮ،
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ زﻧﺪه دل
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮐﺎﻧﺴﺮ اﯾﺮان
ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارد؟
ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و روش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی آن ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺴﻤﺖ ورودی رﺣﻢ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ
ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮده وی ﺑﺪﺧﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻧﺸﻮد ،ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺎﺗﻮﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن
دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ روی دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
دارای ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﺪن دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درﻣﺎن آن ،ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ.

ﺳﻮال

ﭘﺎﺳﺦ
آﻣﺎر ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.

آﻣﺎر ﺳﺮﻃﺎن

در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﻗﺒﻼ آﻣﺎر اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن
ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮐﺎﻫﺶ

دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ در
دﻧﯿﺎ و اﯾﺮان

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ..ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻌﺪاد  ۹۱۵ﻧﻔﺮ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺖ؟

دراﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ
و  ۴۶۷ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻮت
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﯽ
ﺑﻨﺪو ﺑﺎری در آﻧﻬﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ،آﻣﺎر ﺑﺮوز
ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.

روش ﻫﺎی
اﻧﺘﻘﺎل  HPVو
ﺳﺮاﯾﺖ آن ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل آن از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ .در ﻣﻮارد ﻧﺎدر
از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ HPV
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

آﯾﺎ ﻣﺮدان ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ
ﭘﯽ وی و
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ؟

وﯾﺮوس اچ ﭘﯽ وی ﻣﺴﺮی اﺳﺖ %۸۰ .اﻓﺮاد در
ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺎک
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ ﻣﺮدان و ﻫﻢ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺎﻗﻞ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ
از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻠﯽ ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی ﺳﺮو ﮔﺮدن،
آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﻣﻘﻌﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮدان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻗﻞ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت
آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ،زﻧﺎن را ﻣﺒﺘﻼ
ﮐﻨﻨﺪ.
دو ﻧﻮع واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﮔﺎردزﯾﻞ و
ﺳﺮوارﯾﮑﺲ وﺟﻮد دارد .واﮐﺴﻦ ﺳﺮوارﯾﮑﺲ دو
ﻧﻮع وﯾﺮوس ﺷﻤﺎره  ۱۶و  ۱۸را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ۷۰درﺻﺪ از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی

واﮐﺴﻦ HPV
ﭼﯿﺴﺖ؟

دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ واﮐﺴﻦ ﮔﺎردازﯾﻞ
ﭼﻬﺎر ﻧﻮع وﯾﺮوس ﺷﻤﺎره ۱۱ ،۱۸ ،۱۶و ۶
را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻮع وﯾﺮوس ﺷﻤﺎره
 ۶و  ۱۱ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﮔﯿﻞ ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را
ﻫﻢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻫﺎ در ﺳﻪ
دوره ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ
ﮔﺎردازﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو دوره ای ﻫﻢ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦHPV
ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﺪارس ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﺮد ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ واﮐﺴﻦ
ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﺪارد.
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ دوره واﮐﺴﻦ در اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
اﺳﺖ و ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺣﺪود
 ۱۲۰۰٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻓﻌﻼ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی واﮐﺴﻦ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ
رﺣﻢ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوس

ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد
ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ
رﺣﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﭘﯿﻠﻮﻣﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻌﺪد ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در
ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ)ﻗﺒﻞ از  ۲۰ﺳﺎﻟﮕﯽ( ،ﺿﻌﻒ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت )ﺳﯿﮕﺎر و
ﻗﻠﯿﺎن( و ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی اﺳﺖ.

روش ﻫﺎی
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و
ﺗﺸﺨﯿﺺ
زودﻫﻨﮕﺎم
ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ
رﺣﻢ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن
دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ،روش ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ اﺳﺖ .روﺷﯽ ﮐﻪ
در آن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ
ﺑﺮس ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و در زﯾﺮ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
آزﻣﺎﯾﺶ  HPV DNAروش دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
 DNAآﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس  HPVاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﮔﺮ در زﻣﺎن آزﻣﻮن ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ از
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ دو
آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﻪ آن PAP/HVP
 cotestﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ روش ﻫﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻏﯿﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎدرآﻣﺪ
ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻌﺪ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ،

ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮﻃﺎن
دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ

ﻧﺎراﺣﺘﯽ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎرﺑﺖ ،ﺗﺮﺷﺢ
ﺑﺪﺑﻮ از واژن ،ﺗﺮﺷﺢ از واژن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺧﻮن و درد ﻟﮕﻨﯽ ،ﭘﺎ درد ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪاوم،
ﻧﺎراﺣﺘﯽ در دﻓﻊ ادرار ،از دﺳﺖ دادن
ﮐﻨﺘﺮل ادرار

آﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ
زودﺗﺮ ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎن
دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ
ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن
اﺳﺖ؟
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ
داده ﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض آن ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

