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اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران

پرســش و پاسخ هــای 
ســــرطان 

دهانه رحـــم

پاسخسوال

اچ  عفونت  به  هم  مردان  آیا 
آن  های  بیماری  و  وی  پی 

مبتال می شوند؟

بلی  مردان نیز به این عفونت مبتال می شوند و ممکن است به سرطان های مرتبط با این ویروس نظیر 
سرطان های سرو گردن، آلت تناسلی و مقعد مبتال شوند. مردان می توانند ناقل این ویروس باشند و 

در صورت آلوده بودن به این ویروس، زنان را مبتال کنند. 

دو نوع واکسن به نام های گاردزيل و سرواريکس وجود دارد. واکسن سرواریکس دو نوع ویروس 16 و 18 واکسن HPV چیست؟
را پوشش می دهند که عامل 70درصد از سرطان های دهانه رحم هستند اما واکسن گاردازیل چهار نوع 
ویروس  16، 18، 11و 6 را پوشش می دهد که دو نوع ویروس شماره 6 و 11 می 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.

انجـــــام  بـــــــرای  بــــاید  آیا 
واکسیناسیون اقدام کنیم؟

خانم های متاهل و خانم هایی که قبال فعالیت جنسی داشته اند نباید واکسن HPV  بزنند. این واکسن 
معموال در کشورهای غربی در مدارس تجویز می شود.  این واکسن باید قبل از شروع اولین فعالیت 
جنسی استفاده  شود. در صورتی که قبال فرد به این عفونت مبتال شده باشد تجویز واکسن هیچ سودی 

ندارد. 

قیمت سه دوره واکسن در ایران خیلی زیاد است و مبلغ آن برای هر نفر حدود یک میلیون و دویست 
هزار تومان است. فعال به دلیل قیمت بسیار باالی واکسن امکان اجرای برنامه واکسیناسیون ملی 

برای مردم کشور ما فراهم نیست.

علت ایجــــاد سـرطان دهانه 
رحم چیسـت؟

مهمترین عوامل خطر ابتال به سرطان دهانه رحم، عبارتند از: ابتال به عفونت ویروس پاپیلومای انسانی 
و سایر عفونتهای ناحیه تناسلی، سن پایین شروع فعالیت جنسی، شرکای جنسی متعدد، حاملگی در 
سنین پایین)قبل از 20 سالگی(، ضعف اقتصادی استعمال دخانیات  )سیگار و قلیان(  و مصرف کم 

میوه و سبزی است.  

روش هـــــای غربـــــالگری 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 DNA روش دیگری است که در آزمایشگاه انجام می شود و برای بررسی DNA  آلوده به 
ویروس HPV استفاده می شود. اگر در زمان آزمون پاپ اسمیر از نمونه گرفته شده  برای انجام هر دو 

آزمون استفاده شود، به آن PAP/HVP cotest گفته 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 باال و متوسط)مانند ایران( توصیه 

نمی شود. 

ــه رحــم  عالئــم ســرطان دهان
ــت؟  چیس

خونریزی بین قاعدگی، خونریزی بعد از فعالیت جنسی، خونریزی در زنان یائسه، ناراحتی در زمان انجام 
مقاربت، ترشح بدبو از واژن، ترشح از واژن همراه با خون و درد لگنی، پا درد، خستگی مداوم، ناراحتی در دفع 

ادرار، از دست دادن کنترل ادرار

آیا اگر با مشاهده عالئم زودتر 
به پزشکان مراجعه کنیم، می 
بیماری  از  پیشگیری  در  تواند 

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 عالئم این سرطان بسیار کمک کننده است.    

قابل  رحم  دهانه  آیا سرطان 
درمان است؟

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

ســـرطان دهانـــه رحـــم چیســـت و چـــه خصوصیاتـــی 
دارد؟

ســـرطان دهانـــه رحـــم یکـــی از شـــایع ترین ســـرطان های 
دســـتگاه تناســـلی خانم هاســـت کـــه علـــت ایجـــاد آن 
شـــناخته شـــده اســـت و روش پیشـــگیری آن مشـــخص 
ــمت ورودی  ــت قسـ ــرطان بافـ ــوع سـ ــن نـ ــت. در ایـ اسـ
رحـــم دچـــار تغییـــرات بدخیمـــی شـــده و تبدیـــل بـــه 
ـــه موقـــع برداشـــته  ـــوده ای بدخیـــم مـــی شـــود کـــه اگـــر ب ت

نشـــود، بـــزرگ شـــده و بـــه بقیـــه قســـمت های بـــدن 
منتشـــر می شـــود. شـــکل زیـــر بخش هـــای مختلـــف 
ــا و محـــل ایجـــاد  و آناتومـــی دســـتگاه تناســـلی خانم هـ
ــه  ــی کـ ــد. بافتـ ــان می دهـ ــم را نشـ ــه رحـ ــرطان دهانـ سـ
ســـلول های  دارای  می پوشـــاند  را  رحـــم  دهانـــه  روی 
ـــار  ـــدن دچ ـــرطانی ش ـــورت س ـــه در ص ـــت ک ـــی اس سنگفرش
تغییـــرات برگشـــت ناپذیـــر می شـــود کـــه درمـــان آن، 

جراحـــی اســـت. 
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در  رحم  دهانه  سرطان  آمار 
صورت  چه  به  ایران  و  دنیا 

است؟

آمار سرطان دهانه رحم در کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی 
باالتر از سایر کشورهاست. در کشورهای غربی هم قبال آمار این سرطان باال بود که با انجام غربالگری 
کاهش قابل مالحظه ای پیدا کرده است.. بر اساس اخرین آمار، در سال 1396 تعداد 915 نفر درایران به 
سرطان دهانه رحم مبتال شدند و 467 نفر 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.

و   HPV انتقال  روش های 
بین مردم چگونه  آن  سرایت 

است؟

ویروس  این  دارد که  وجود  هایی  البته گزارش  است.  جنسی  ارتباط  از طریق  آن  انتقال  راه  مهمترین 
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 
 HPV عفونت  به  ابتال  خطر 

هستند؟

ویروس اچ پی وی مسری است. 80% افراد در طول زندگی خود به ویروس مبتال می شوند اما خوشبختانه 
افراد  باشند.  عفونت  این  ناقل  توانند  زنان می  و هم  پاک می شوند. هم مردان  آلودگی  از  به سرعت 
معموال بعد از روابط جنسی به این عفونت مبتال می شوند. هر چقدر تعداد شریک جنسی بیشتر باشد، 

خطر ایجاد عفونت افزایش می یابد.
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