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ایــن  و  افتــد  مــی  خــاص  اتفــاق  ایــن  رحــم  دهانــه  در 
فیزیولوژی، خاص دهانه رحم است. 

ایـــن فـــوق تخصـــص ســـرطان هـــای زنـــان در ادامـــه بـــا 
ـــروس  ـــه وی ـــردان ب ـــدن م ـــوده ش ـــای آل ـــه روش ه ـــاره ب اش
ـــوده  ـــروس آل ـــن وی ـــه ای ـــه ب ـــی ک ـــت: مردان ـــی وی  گف اچ پ
مـــی شـــوند، هیـــچ گونـــه عالمتـــی را احســـاس نمـــی 
ـــه  ـــال ب ـــر ابت ـــد، خط ـــر باش ـــن ت ـــن  پایی ـــه س ـــر چ ـــد. ه کنن
ــن  ــر، بیـ ــترین خطـ ــت. بیشـ ــتر اسـ ــروس بیشـ ــن ویـ ایـ
ـــد شـــریک  ـــی کـــه چن ـــا 29 ســـال اســـت. مردان ســـنین 25 ت
جنســـی دارنـــد، ممکـــن اســـت شـــریک جنســـی شـــان را 
ـــد.  ـــال کنن ـــم مبت ـــه رح ـــرطانی دهان ـــش س ـــات پی ـــه ضایع ب
ـــن  ـــوند، ممک ـــی ش ـــال م ـــروس مبت ـــن وی ـــه ای ـــه ب ـــی ک زنان
ــوان  ــه می تـ ــوند. البتـ ــی شـ ــار اختـــالالت روانـ اســـت دچـ
ــای  ــا از روش هـ ــم را کاهـــش داد یـ ــه رحـ ــرطان دهانـ سـ

پیشـــگیری اولیه یعنی واکسن استفاده کرد. 

روابـــط جنســـی ســـالم یـــا روابـــط خانوادگـــی ســـالم یـــا 
پیشـــگیری اولیـــه بهتریـــن راهـــکار بـــه شـــمار مـــی رود. 
شـــاید بتـــــــــوان گفـــت یکـــی از افتخـــارات جامعـــه پزشـــکی 
ــک  ــی یـ ــل اصلـ ــته عامـ ــه توانسـ ــت کـ ــن اسـ ــا، ایـ در دنیـ

سرطان را شناسایی کند و برای آن، واکسن بسازد. 

پیشـگیری ثانویـه نیـز در رابطه با این سـرطان مهم اسـت 
یعنـی اینکـه تمـام زنـان و دخترانـی که به سـن 21 سـالگی 
می رسـند، بایـد بـرای غربالگری ایـن سـرطان مراجعه کنند 
و مـورد بررسـی قرار گیرند تا معلوم شـود کـه آیا ضایعات 
یـا خیـر. غربالگـری سـرطان دهانـه  پیش سـرطانی دارنـد 
رحـم دو نـوع اسـت: یکـی در مرحلـه قبـل از تهاجم سـلول 
سـرطانی کـه کامـالً قابـل درمـان اسـت و حتـی بـاروری را 
مـی تـوان حفـظ کـرد و دیگـری در مرحلـه بعـد از تهاجـم، 

کـه ممکـن اسـت کامالً قابـل درمان نبـوده و حفظ باروری 
هم امکانپذیر نباشد. 

پـــس بـــرای کنتـــرل و پیشـــگیری ســـرطان دهانـــه رحـــم، 
ســـه راه وجـــود دارد: پیشـــگیری اولیـــه بـــا واکســـن، 
ـــه صـــورت غربالگـــری و ســـوم، درمـــان  ـــه ب پیشـــگیری ثانوی

به موقع و مناسب. 

وی بـا اشـاره بـه نـوع واکسـن هـا گفـت: چنـد نوع واکسـن 
بـرای کنتـرل و درمـان این بیمـاری وجود دارد کـه دو نوع آن 
خیلـی معـروف اسـت. واکسـنی کـه در ایـران در دسـترس 
قـرار دارد تحـت عنـوان واکسـن گارداسـیل اسـت کـه در 
سـال 2006 به دنیا معرفی شـد و 132 کشـور تأییدیه تزریق 
این واکسـن را دارند. در 64 کشـور، این واکسـن جزء برنامه 
واکسیناسـیون ملـی محسـوب می شـود و بهتریـن زمـان 
تزریـق واکسـن، قبل از شـروع فعالیت های جنسـی اسـت. 
بـرای همیـن اسـت کـه می گوییـم ایـن واکسـن در دختـران 
پاییـن تـر از 15 سـال باید تزریق شـود. این واکسـن هنوز در 
و  نگرفتـه  قـرار  ملـی  واکسیناسـیون  برنامـه  جـزء  ایـران 
ایـن  اگـر  اسـت.   واکسـن  بـودن  قیمـت  گـران  آن،  دلیـل 
واکسـن تزریق شـود، می تواند از زگیل تناسـلی و سـرطان 

دهانه رحم جلوگیری کند.

ـــوارض  ـــه ع ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــان و زایم ـــص زن ـــن متخص  ای
تزریـــق واکســـن »اچ پـــی وی« تصریـــح کـــرد: ایـــن واکســـن 
ــه  ــی درد در عضلـ ــدارد. کمـ ــده ای نـ ــران کننـ ــوارض نگـ عـ
بـــاالی بـــازو و محـــل تزریـــق و تـــب مختصـــر، تنهـــا 
عوارضـــی هســـتند کـــه ممکـــن اســـت برخـــی افـــراد 
ـــد در یخچـــال  و  ـــد. از ســـوی دیگـــر واکســـن بای ـــه کنن تجرب
در دمـــای 2 تـــا 8 درجـــه نگهـــداری شـــود و  تـــا 36 مـــاه 

پس از تاریخ تولید، می تواند اســـتفاده شود. 

از آنجایـــی کـــه واکسیناســـیون علیـــه ویـــروس پاپیلومـــای 
انســـانی )ویـــروس اچ پـــی وی( مـــی توانـــد پیشـــگیری از 
ابتـــال بـــه زگیـــل هـــای مقاربتـــی، ضایعـــات پیـــش ســـرطانی 
و ســـرطان دهانـــه رحـــم را پوشـــش دهـــد، قـــراردادن 
ـــای  ـــوری هزینه ه ـــیون کش ـــه واکسیناس ـــن در برنام واکس
کمتـــری بـــه جـــای درمـــان بـــه جامعـــه تحمیـــل خواهـــد 

کرد.

موســـوی  اعظـــم  دکتـــر  مـــا،  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
ـــوژی  ـــص انکول ـــوق تخص ـــان و ف ـــان و زایم ـــص زن متخص
ــی وی«  ــروس »اچ پـ ــار ویـ ــناخت و مهـ ــش شـ در همایـ
بیمارســـتان امـــام خمینـــی)ره( دربـــاره ایـــن ویـــروس 
ــان  ــی وی، زنـ ــروس اچ پـ ــان ویـ ــن قربانیـ ــت: بزرگتریـ گفـ
ــد  ــی درصـ ــوند ولـ ــال می شـ ــم مبتـ ــردان هـ ــتند. مـ هسـ
ـــن  ـــال 2006 واکس ـــت. در س ـــر اس ـــیار کمت ـــا بس ـــالی آنه ابت
ـــاط  ـــا 2012 ارتب ـــال 2011 ی ـــد و در س ـــازار آم ـــه ب ـــی وی ب اچ پ
ـــور  ـــط پروفس ـــم توس ـــه رح ـــرطان دهان ـــروس و س ـــن وی ای
هایـــزر مشـــخص شـــد. شـــایع ترین بیمـــاری مقاربتـــی 
زنـــان، اچ  پـــی  وی اســـت و در مراحـــل بعـــد، تبخـــال 
ـــرار  ـــفلیس و اچ آی وی ق ـــت B، س ـــوزاک، هپاتی ـــلی، س تناس

می گیرند. 

ـــی وی  ـــروس اچ پ ـــان کـــرد: وی ـــر موســـوی در ادامـــه بی دکت
یعنـــی  می کنـــد،  ایجـــاد  بـــدن  در  ضایعـــه  نـــوع  دو 
ــد  ــان رشـ ــلی انسـ ــمت تناسـ ــه در قسـ ــی کـ ویروس هایـ
مـــی کننـــد، در دو گـــروه قـــرار مـــی گیرنـــد . یکســـری 
ویروس هـــای  آنهـــا  بـــه  کـــه  هســـتند  ویروس هایـــی 
پرخطـــر گفتـــه مـــی شـــود و عامـــل ایجـــاد ســـرطان 
هســـتند و عالمـــت ظاهـــری ندارنـــد. گـــروه دیگـــر زگیـــل 
ــا خطـــر کـــم ابتـــال  ــاد مـــی کننـــد و ویروس هـــای بـ ایجـ
بـــه ســـرطان دهانـــه رحـــم بـــه شـــمار می آینـــد. امـــا 

جامعـــه، بیشـــتر  بـــه ویـــروس بـــا خطـــر کـــم ابتـــال بـــه 
ـــون  ـــد  چ ـــی ده ـــان م ـــش نش ـــم  واکن ـــه رح ـــرطان دهان س
زگیـــل را می بینـــد، امـــا عاملـــی را کـــه باعـــث ایجـــاد 
ــد  ــرد نمی دانـ ــالً فـ ــد و اصـ ــود،  نمی بینـ ــرطان می شـ سـ
ـــان  ـــه 80% زن ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــر. گفت ـــا خی ـــده ی ـــال ش مبت
در طـــول زندگـــی شـــان بـــه ویـــروس آلـــوده مـــی شـــوند. 
ـــر  ـــت. از ه ـــاال اس ـــروس ب ـــن وی ـــا ای ـــی ب ـــه  آلودگ ـــس درج پ
ـــوند.  ـــال ش ـــر مبت ـــت 3 نف ـــن اس ـــوان، ممک ـــر ج ـــار دخت چه
ـــابه  ـــاً مش ـــروس تقریب ـــه وی ـــی ب ـــار آلودگ ـــم آم ـــران ه در ای
ـــل  ـــروس عام ـــن وی ـــت. ای ـــه اس ـــعه یافت ـــورهای توس کش
ـــان  ـــرطانی در انس ـــا س ـــت  و تنه ـــرطان اس ـــک س ـــاد ی ایج
کـــه عامـــل آن را مـــی دانیـــم، همیـــن بیمـــاری ســـرطان 
دهانـــه رحـــم اســـت کـــه عامـــل آن ویـــروس پاپیلومـــای 

انســـانی یا همان اچ پی وی از نوع پرخطر اســـت. 

وی بیــان کــرد: ســرطان دهانــه رحــم، یــک بیمــاری بدخیــم 
ــر  ــم، تاثی ــخیص ندهی ــع آن را تش ــه موق ــر ب ــه اگ ــت ک اس
ــرگ   ــث م ــد باع ــی توان ــود و م ــد ب ــدود خواه ــا مح درمانه
بیمــاران شــود. از طرفــی عامــل ایجــاد ســرطان دهانــه رحــم 
ــزرگ  ــک پیشــرفت ب ــن ی ــن، ای شــناخته شــده اســت بنابرای
پزشــکی اســت کــه عامــل یکــی از انــواع ســرطان، مشــخص 
شــده اســت و می تــوان بــا عامــل آن مبــارزه کــرد. بیــش از 
100 نــوع از ایــن ویــروس تــا بــه حــال شــناخته شــده کــه 30 تــا 
40 مــورد آن مربــوط بــه دســتگاه تناســلی و مقعــدی اســت، 
12 نــوع آن مرتبــط بــا ســرطان اســت. بافــت مخــاط دهانــه 
رحــم یــک مخــاط خــاص اســت. ایــن مخــاط از ســلول های 
بــه  می تواننــد  کــه  اســت  شــده  تشــکیل  اســتوانه ای 
ســلول های سنگفرشــی تبدیــل شــوند . مــا در بــدن انســان 
تولــد،  از  بعــد  کــه  نداریــم  بافتــی  دیگــری،  جــای  هیــچ 
ســلول های  آن بــه یــک نوع ســلول دیگــر تبدیل شــوند،فقط 
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