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زندیی سالم از سرطان وقايه میکند
 وردن غذاهای وب و مرذی
 محافظت ود از انتانات مقاربت
 نکشيدن سگرت چلم و ب ورت
عموم استفاده نکردن تنباکو

سرررطان يرری مريخر و رريم مر باشررد عرره ميتوانررد اعخررای مختلر برردن را م رراب
سررازد .اگررر ب ررورت مقرردم تررداوی گررردد اغل ر قابررم معاهجرره ميباشررد امررا اگررر مرردت
طوالن بدون تداوی بماند کشنده است .بسرياری افرراد مبرتال بره سررطان فروت مينماينرد
بخ وص آنهاييکه دسترس کمتری به مواظبت های صح دارند.
زنان معموال تا زمانيكه مرض شدت نيافتره باشرد بره داعترمراجعره نميکننرد .بنراً در
انم های م اب به سرطان احتمال و امت مرض و مرگ بيشترميباشد زيرا سررطان
به صورت مقدم تشخيص نم گردد.
همچنان بعخ مردم فكرم نمايند عه زن مبرتال بره سررطان در واقر هعنرت شرده يرا
نفرررين شررده ميباشررد و ررانواده و جامعرره از او دوری ميجوينررد .ايررن تجرررد نرره تنهررا برررای
زنان مريض بلكه برای تمام جامعره مناسر نميباشرد زيررا آنهرا نميتواننرد بفهمنرد عره يری
شخص چگونه م اب عانسر يا سرطان م گردد.
سرطان چیست؟
تمام موجرودات زنرده ماننرد بردن انسرانها از حجررات عروچك سرا ته شرده عره بردون
ميكروسكوپ قابم ديد نميباشند .بعخ اوقرات ايرن حجررات ترييرر نمروده و بره صرورت
غير طبيع وغير نارمم رشد عرده و سب توهيد تومور يا نشوونمای اضاف ميگردنرد.
بعخ تومورها بدون ترداوی شرفاياب ميشروند .مگرر بعخر انروای ديگرر رشرد کررده و
بزرگتر شده ويا منتشر م گردند و ممكن مشکالت صرح را برار آورنرد .بیشتتر ازيتن
تومورها به سرطان تحول نمیکنند اما بعخ سرطان م شوند.
سرطان از سب رشد سري وغيرقابم عنترول يكتعداد حجرات بميان آمده و قسرمت
هررا از برردن را اشرررال مينمايررد .در صررورت تشررخيص مقرردم اغلبررا بررا جراحر تررداوی
دوا ر ويررا تررداوی شررعاع برطررر ميگررردد و چررانع عررال آن رروب اسررت .زمانيكرره
سرطان منتشرگرديد معاهجۀ آن مشكلتر و بعخا غير ممكن م شود.
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تومتتتور (  ) tumorبتتته رشتتتد زايتتتد
حجتترات يتتا تتتور یشتتته میشتتود .بع ت
تومورهتتتا ستتترطان میواشتتتند و بع تتت
سرطان نووده و سلیم اند.
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سرطان
(كانسر)

 سرطان يت عشونتت نیستت،
ستتاري نوتتوده و از ي ت شتتخص بتته
شخص ديگر انتقال نم يابد.

صحتمند ماندن

سرطان های عنق رحم پستان و رحرم معمرول تررين سررطان هرا در زنران ميباشرند.
ديگررر سرررطان هررای معمررول کرره زنرران و مررردان هررردو را م رراب ميسررازند عبررارت از
سرطان های شش روده های کالن جگر معده دهن و جلد ميباشند.

اسواب سرطان ها :
اسباب مستقيم اعثرا سرطان ها تا به حال شنا ته نشده است اما اينها زمينه را برای
بوجود آمدن سرطان مساعد ميسازند:
 عشيدن تنباعو عه سب شنا ته شدۀ سرطان های شش بروده و طرم راب شردن
به سرطان های ديگر را نيزافزايش ميدهد.
 بعخررر انتانرررات ويروسررر ماننرررد اچ آی وی هيپاتيرررت نررروی  Bو انررروای معرررين
ويروس پاپيلومای انسان ).(Human Papilloma Virus-HPV
 وردن غذاهای بسيارچرب ويا حاوی مواد عيمياوی مخر.
رررونريزی
 اسرررتفاده از هورمرررون اسرررتروجن ب رررورت طررروالن بعرررد از توقررر
ماهوار (يا سگ ).
 عار يا زندگ در مجاورت بعخ مواد عيمياوی ( مانند حشره عش هرا رنگهرا
و محلم ها).
همچنان اگر يك از اعخای انوادۀ انم (ارتبراط رون ) م راب ير نروی معرين
سرطان بوده باشد طر م اب شدن انم نيز به همان نوی سرطان بيشتر واهرد برود.
(اين را طر وراثت ميگويند).
زندیی صحتمندانه از بسیاری سرطان ها جلوییری مینمايد .ايرن بره معنر روردن
غرررذای ررروب وبرررا عيفيرررت و اجتنررراب از چيزها يسرررت عررره باعررری سررررطان مررر گرررردد.
طورمثال:
 ترك استفاده از تنباعو ( عشيدن سگرت جويدن يا چوشيدن تنباعو)
 اجتناب از تماس با مواد عيمياوی مخره در انه و محم عار بشمول غذاها يكره
با استفاده ازين مواد رشد داده شده يا محافظت م گردند.
 محافظت ود در مقابم امراض مقاربت .
سرطان معالجه شده میتواند ایر بصورت مقد تشخیص و تداوی یردد،
تشررخيص مقرردم سرررطان ميتوانررد اغل ر حيررات ررانم را محافظرره کنررد زيرررا ميتوانررد
بزودی و در مراحم مقدم مرض قبم از انتشار مررض ترداوی شرود .بعخر سررطان
ها عاليم آگاه دهنده دارند که نشان ميدهند مشکل وجود دارد.
سرطان ها يكه عاليم مقدم ندارند توسط معاينات صرح عمروم  -معاينرات صرح
ايکه و تست های البراترواری کره از افرراد صرحتمند صرورت
ميگيرررد تررا اطمينرران حاصررم شررود کرره همرره چيررز رروب پرريش
ميرررود – اغل ر دريافررت شررده ميتواننررد .آزمررايش مخرراط عنررق
رحم يا  Pap-testو تفتيش با ديدن عنرق رحرم هرردو از جملره
همررين تسررت هررای معاينررات عمرروم صررحت ميباشررند کرره برررای
تشخيص سرطان عنق رحرم بکرار ميرونرد (صرفحۀ  178ديرده
شود) .گرا پستان هرا يرا  Mamogramير تسرت معاينرات
صح عموم است است برای شناسا عاليم مقردم سررطان
سينه.

حجرات سرطان آنقدر كوچ اند
كه براي ديدن آنها بايد از
میكروسكوپ استشاده شود.
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ایر عاليم خطر را داريد ،ويا ایر يک تست نشان میدهد که ممکن است مشکلی
وجود داشته باشد ،انتظار نکشید .مشوره های اين فصل را تعقیب نمايید تا
هرچه زود تر که ممکن باشد مشکل تشخیص و تداوی یردد.

مشکالت عنق رحم 477
مشكالت معمول عنق رحم که سرطان نواشد:
سيست هرای نبوتيران ( )Nabothian cystعرتالت عوچری مملرو از مراي روی عنرق
رحم ميباشند .عاليم علينيك ندارنرد امرا در جريران معاينره دا لر هگرن اصرره (توسرط
سپيكوهوم) به صورت ت ادف تشرخيص مر گردنرد .ايرن سيسرت هرا بر ضررر بروده و
ايجاب تداوی را نم نمايند.
پولیپ ها ( :)polypsگوشت های اضاف به رنگ سرخ تاريری ميباشرند عره بعخرا
درعنق رحم يافت ميشوند .آنها همچنان در دا م رحرم بعخرا رشرد مينماينرد .ضررورت
برره تررداوی ندارنررد .برررای معلومررات بيشررتر در مررورد آنهررا تومررور هررا و گوشررت هررای
اضاف معمول در رحم را در صفحۀ  181ببينيد.
التهتتاب عنتتق رحتتم  :بسررياری انتانررات مهبل ر  -ماننررد  – trichomonasو بعخ ر
انتانات مقاربت عنق رحم را م اب سا ته و سب ايجراد گوشرت هرای اضراف ز رم
هررا ويررا تخررريش و ررونريزی بعررد از مقاربررت جنس ر ميگردنررد .برررای عس ر معلومررات
بيشتر بشمول تداوی آنها ف م انتانات مقاربت را ببينيد.

مشكالت عنق رحم
(دريچه رحم )

انتانات مقاربتی

سرطان عنق رحم:
سرطان عنرق رحرم معمروهترين سرب مررگ زنران از سرب سررطان هرا در بسرياری
مناطق جهان ميباشد .بيشتر سرطان های عنق رحم از سب ويرروس پاپيلومرای انسران
يا  HPVبوجود ميايرد .انروای مختلر ويرروس پاپيلومرای انسران وجرود دارد و صرر
يکتعداد محدود آنها ميتوانند سرب سررطان عنرق رحرم شروند( .ير نروی ديگرر ويرروس
پاپيلومان انسان باعی زخ های ناحيۀ تناسل ميگردند).
ويروس پاپيلومای انسان يا  HPVي انتان معمرول اسرت بسرياری افرراد در طرول
زندگ به آن م اب ميشوند .وقت ويروس پاپيلومای انسان يرا  HPVاز برين نرفتره و
دوامدار در بدن بماند به آهستگ سب سرطان شده ميتوانرد .از آنجاييکره ايرن سررطان
به آهستگ رشرد ميکنرد زمران بررای دريافرت و عرال مکمرم آن وجرود دارد .متاسرفانه
بسياری زنان از سب اين سرطان فوت ميکننرد چرون هيچگراه از موجوديرت آن واقر
نميشوند.
بهترين زمان معاينات صح برای سرطان عنق رحم حدود سن  11ساهگ و بعدا
هر  1تا  5سال يکدفعه ميباشد.
زنران مبررتال برره اچ آی وی بيشررتر امکرران دارد کرره سرررطان عنررق رحررم بگيرنررد زيرررا
سيستم مدافعوی بدن آنها کمتر توانا مقابله با  HPVرا دارد .آنها حت اگر سن کمترر
از  11ساهه داشته باشند بايد بررای تشرخيص سررطان عنرق رحرم معاينره صرح شروند.
اگر نتيجه نارمم باشد در آن ورت هر  1سال بعد تست شوند.

عاليم هوشدار دهنده:
اکثرا هري عالمرۀ رارج نشراندهندۀ سررطان عنرق رحرم ترا زمانيكره انتشرار ننمروده
باشد و تداوی آن مشكم نشده باشد وجود نخواهد داشرت ( .ممکرن اسرت عاليرم مقردم آن
در روی عنق رحم موجود باشد که ميتواند با معاينۀ دا ل هگرن اصرره ديرده شرود .از
اين سب معاينات منظم بسيار با اهميت است).
عالمرررۀ هوشررردار دهنررردۀ بعررردی رررونريزی غيرررر نارمرررم از مهبرررم ميباشرررد بشرررمول
ونريزی بعد از مقاربت جنس و موجوديت دوامدار افرازات غيرر نارمرم ويرا بردبوی
از مهبم .اگر هر يک از اين عاليم را داريد سع کنيد معاينه مهبل شرويد و همچنران
نيز انجام دهيد.
تست های تشخي
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داستان ماهره

با اهمیت  :ایر با تداوي دوائ
افرازات مهول شما بهوود نیافت،
بايد كوشش نمائید تا معاينه داخل
لگن خاصره و يا آزمايش مخاط
عنق رحم را برای تشخیص
سرطان انجا دهید .
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دريافت ها و تداوی سرطان عنق رحم :
ایر شما ي كاركن صح
باشید ،سع نمائید طرز اجراي
تست سرطان عنق رحم را
بیاموزيد .جامعۀ خود را تشويق
نمايید تا معاينات صحی سرطان و
تداوی ارزان قیمت
) (Cryotherapyرا درخواست
نمايند.

اجتتتتراي متتتتنظم معاينتتتتات تشخیصتتتتیه
سترطان حیتات افتراد زيتادي را نجتتات
میدهد.

چون سرطان عنق رحم در صرورت شرنا ت مقردم عرال شرده ميتواننرد امرا عاليرم
هوشدار دهندۀ مقدم ندارد هذا بهتر است عه منظمرا معاينره و تسرت تشخي ر صرورت
ت فيوی عاليم مقدم را جستجو ميکنرد وجرود دارد .هرر
گيرد .سه نوی تست تشخي
کدام از اين تست ها در زمان معاينۀ دا ل هگن اصره اجررا ميشرود و الزم اسرت کره
عنق رحم با ي ميله ايکه در نوک آن پنبه است ويا با ي برس بره تمراس آيرد .اينکرار
دردناک نيست.
معاينۀ مشاهدوی عنق رحم با استشاده از اسیتیک اسید
کررارکن صررح عنررق رحررم را بررا مشرراهدۀ آن از طريررق اسررپيکوهوم معاينرره ميکنررد
(صفحۀ  513ديده شود) .بعرد او مقرداری سررکه (اسريتي اسريد) را روی پنبره ايکره در
نروک ميلرۀ معاينره گرفتره و برره عنرق رحرم مراهش ميدهرد .اسرريتي اسريد سرب ميشرود کرره
انسا غير نارمم سفيد رنگ شوند .اين تست برای شرما فرورا نتيجره را ميدهرد و اغلر
ميتوانيد در عين روز تداوی را شروی کنيد .ايرن تسرت ارزان اسرت و اجررای آن آسران
ميباشد.
آزمايش مخاط عنق رحم ()Pap test
برای اجرای اين تست کارکن صح درجريان معاينۀ مهبل ي اندازه حجرات را
از سررطع عنررق رحررم بررر ميرردارد ( ايررن عمليرره دردنرراك نميباشررد) و نمونررۀ گرفترره شررده را
جهت معاينات ميكروسكوپيی به البراتوار م فرستد .در اين تست حجرات غير نارمم
که ممکن است سرطان يا ماقبم سرطان باشد شناسرا ميگرردد .نتيجرۀ ايرن آزمرايش
اکثرا بعد از  4تا  1هفته معلوم ميشود.
تست ويروس پاپیلومای انسانی )(HPV Test
مانند  Pap-testي کاکن صح حجررات را از سرطع عنرق رحرم گرفتره و
برره البراترروار جهررت معاينرره برررای دريافررت ويررروس  HPVميفرسررتد .ايررن تسررت
حجرررات غيررر نارمررم و ضرررورت برره تررداوی را نشرران داده نميتوانررد .ضرررورت
واهيد داشت که  4يا  1هفته بعد غرض دريافت نتيجه مراجعه کنيرد .اگرر تسرت
پاپيلومرای انسران شرما مثبررت برود بردان معنر نيسررت کره سررطان داريرد .بررازهم
ضرورت به اجرای آزمايش مخاط عنق رحم يا تست-پاپ ويرا معاينرۀ مشراهدوی
را واهيد داشت.
تست های ديگر:
اين ها تست های ديگری انرد کره گراه در صرورت
مثبت بودن تسرت هرای معاينرات صرح عمروم مرورد
استفاده قرار ميگيرند:
 :Colposcopy بعخررر شررررفا انه هرررا از ايررررن
وسيله استفاده ميکنند تا عنرق رحرم را بزرگترنشران داده
و به آسان عاليم سرطان را ديده بتوانند.
 بیوپستتی(  :)Biopsyيرری پارچرره نسررج از عنررق رحررم
گرفته شده و به البراتوار فرستاده م شود تا از نظر حجرات
سرطان معاينه شود.

به کدا فواصل بايد زنان معاينه شوند
براي تشخيص مقدم سرطان عنق رحم عه به سادگي و موفقيت تداوي شود زنان بايد از حدود سن  11سراهگ شرروی نمروده
و بايد هر  1تا  5سال يكبار تست شوند ويا
 0 سال بعد از تست مثبت با  Pap-testمنف ويا معاينۀ مشاهدوی تا اطمينان حاصم گردد که سرطان موجود نيست.
 0 سال بعد از  Pap-testايکه يکتعداد حجرات غير نارمرم را نشران داده ترا اطمينران حاصرم گرردد کره آن حجررات بره
سرطان تحول ننموده باشد.
 0 سال بعد از تداوی برای حاالت ماقبم سرطان تا اطمينان شود که سرطان از بين رفته است.
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مشکالت عنق رحم (دريچه رحم) 473
تداوی:
اگر ي تست ت فيوی ) (Screening Testنشان دهرد عره حاهرت ماقبرم سررطان
ويررا سرررطان داريررد برره تررداوی ضرررورت واهيررد داشررت .تررداوی برررای حاهررت مررا قبررم
سرطان ساده است و از روش ها کار گرفته ميشود که انسا غيرنارمم را برداشته
ويا تخري ميکنرد .ير روش بنرام  Cryotherapyکره ميتوانرد در کلينير هرا کوچر
نيز استفاده شود عنق رحم را با ير زدن منجمرد سرا ته و حجررات ماقبرم سررطان را
از بررين ميبرررد .در يکتعررداد روش هررای ديگررر بررا عمليررۀ جراح ر قسررمت از عنررق رحررم
برداشررته ميشررودي تررداوی ديگررر برداشررتن قسررمت از عنررق رحررم بررا عمليررات جراح ر
ميباشرد (  Cone Biopsyويرا LEEP = Loop Electrosurgical Exceision
.) Procedure
وقت سرطان قبم از منتشر شدن شناسا و تداوی گرردد عرال شرده ميتوانرد .اگرر
سرررطان صررر در عنررق رحررم باشررد ممکررن اسررت برره برداشررتن رحررم و عنررق آن توسررط
عمليات جراح ( )hysterectomyضرورت داشته باشيد.
اگر سرطان دير تشخيص گردد و عرالوه برر عنرق رحرم بره ديگرر اعخرای بردن نيرز
انتشار کرده باشد به عمليات جراح برای کشيدن عنق رحم رحم قسمت از مهبم و
ديگر اعخا ايکه سرطان به آنها رسيده است ضرورت واهيد داشت .تداوی شرعاع
بسرريار مرراثر اسررت و سرررطان عنررق رحررم را معاهجرره ميکنررد در صررورتيکه بسرريار دور
انتشار نکرده باشد.

تصمیم برای تداوي

 ممكن ررورت داشته باشید تا
جهت تداوي سرطان به ي ششاخانه
بزرگ و اختصاص برويد.

مرگ از سوب كانسر عنق رحم قابل جلوییری می باشد:
جهت کاهش واقعات سرطان عنق رحم با تشخيص و تداوی مقدم سرطان ميتوانيم:
 بياموزيم که چه چيز طر سرطان را بيشتر ميسازد و باهم برای کاهش اين طرات
کار کنيم .اين موضوی از اهميت اص بر وردار است که د تران تا وقتيکره بره سرن
رشد کامم نرسيده اند از مقاربت جنس اجتناب نمايند .همچنان تمام زنان نياز دارنرد ترا
بتوانند ود را از انتانات مقاربت بشمول اچ آی وی محافظت کنند.
 به زنان کم نماييم تا استفاده از تنباکو را ترک نموده ويا از آن اجتناب کنند.
 در مورد برنامه های معاينات صح بياموزيم و برای موجود سا تن وسري آن
کار کنيم .تشخيص مقدم سرطان عنق رحم حيات افرراد زيرادی را محافظره نمروده
ميتواند.
ايجاد برنامه های معاينات صح برای تمام زنان ممکن اسرت قيمرت بنظرر برسرد
امررا از تررداوی ارزانتررر اسررت .برنامرره هررای معاينررات صررح ت ررفيوی ميتوانررد برره
بيشتر زنان کم نمايد در حاهيکه قيمت آن کم واهد بود اگر آنها:
 زنان مسن تر را هدف قرار دهند .زنان جوان بره نردرت م راب سررطان عنرق
رحم ميشوند درحاهيکه زنان باالتر از  15ساهه بيشتر در معرض طر ميباشند.
 هر قدر که امکان داشته باشتد زنتان بیشتتری را معاينته نماينتد .حتر اگرر ايرن
بدان معن باشد کره بره دفعرات کمترری آنهرا را معاينره کررده بتواننرد .تسرت نمرودن
تمام زنان معروض به طر هرر  5ترا  01سرال واقعرات بسريار بيشرتر سررطان را
تشخيص واهد نمود نسبت به تست نمودن بعخ از زنان به دفعات بيشتر.
 کارکنان صحی محل را آموزش دهند .در مورد طررز اجررای معاينره برا ديردن
استفادۀ  Cryotherapyو اجرای آزمايش مخاط عنق رحم ).(Pap-test
يک واکسین جديتد بنتا ” “HPV Vaccineجهتت محافظتۀ جوانتان بتر رتد سترطان
عنق رحم ساخته شتده استت و در بسرياری مماهر از آن اسرتفاده ميشرود .ايرن واکسرين
بايد به د تران قبم از شروی رابطرۀ جنسر تطبيرق گرردد .ببينيرد کره آيرا در منطقرۀ شرما
اين واکسين موجود ميباشيد يا ير.
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برداشتن رحم

با تشخیص مقد
سرطان میتواند
آنرا معالجه کنید.
معاينه صحی و
معاينه پستان
شويد

پذيرش
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مشكالت رحم

تومور های معمول رحم

فوروئیدها

تومورهای فوروئید:
فبرو يدها گوشت های اضاف در رحم ميباشرند.
رونريزی غيرنارمرم مهبلر درد
فبرو يدها سرب
قسمت پا ين شركم و سرقط بنفسره متکررر ميشروند.
آنها تقريبا هيچگاه سرطان نميباشند.

رحم

عاليم:

 ررونريزی مرراهوار برره مقرردار زيرراد ويررا ررونريزی در روزهررای غيررراز زمرران
ونريزی ماهوار.
 درد يا احساس سنگين در قسمت پا ين شكم.
 درد عميق در جريان مقاربت جنس .

تشخیص و تداوی فوروئید:
معاينۀ حوصلی يا
معاينه داخلی لگن خاصره

کمخونی

فبرو يد ها معموال در جريان معاينره دا لر
هگرن اصرره تشرخيص ميگردنرد .رحرم مررريض
بسيار بزرگتر حع شده و يا سروً شركم واهرد
داشررررررت .معاينررررررۀ اهتراسرررررروند ()ultrasound
درصورتيكه وجود داشرته باشرد ميتوانرد بزرگر
فبرو يد را تثبيت نمايد.
اگرفبرو يررد هررا ايجرراد مشرركم نماينررد امكرران
برداشررتن آنهررا توسررط عمليررات جراح ر موجررود
معاينۀ سونویرافی نشان میدهد که
است .بعخا رحم عرامال برداشرته مر شرود .امرا
فوروئید چقدر بزرگ است.
بيشررتر اوقررات جراح ر ضرررورت نيسررت چررون
اغلبررا فبرو يررد بعررد از يا سررگ عوچرری گرديررده ومشرركل را ايجرراد نمينمايررد .اگررر فبرو يررد
رونريزی شرديد مراهوار گرردد مرريض عمخرون مر شرود .در آن رورت بايرد از
سب
غذای غن از آهن استفاده نما يد.

پولیپ ها (:)Polyps
پوهيپ گوشت های اضاف به رنرگ سررخ تيرره
م باشند عه در دا م رحم ويرا درعنرق رحرم رشرد
ميکنند .ندرتا بيی يا سرطان ميباشند.

پولیپ

عاليم :



ونريزی بعد ازمقاربت جنس .
ونريزی محجم و زياد يا ونريزی در روزهای غيرعادت ماهوار.

تشخیص و تداوی:

توسع و کورتاژ
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پوهيپ های عنق رحم به آسان توسط يی شخص آموزش ديده در جريان
معاينه دا م هگن اصره ديده و برداشته شده ميتوانند .برای تشخيص پوهيپ ها
عه در دا م رحم قراردارند دا م رحم بايد تراش عرده شود (به اين عمم توس
وعورتاژ يا  D & Cگفته ميشود).با عمم توس و عورتاژ همچنان پوهيپ برداشته
ميشود .پوهيپ بعد از ار شدن به البراتوار فرستاده ميشود تا يقين گردد عه
سرطان وجود ندارد .يكمرتبه عه پوهيپ عشيده شد اعثرا دوباره بوجود نم آيد.
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سرطان رحم (سرطان اندومتر)
سرررطان رحررم ابترردا از انرردومتر( فرررش دا لر رحررم ) شررروی برره رشررد مينمايررد .اگررر
تداوی نشود به رحم و ديگر اعخای بدن انتشار مينمايد .ايرن سررطان معمروال در رانم
های ذيم بوجود م آيد:
 برراالتر از  21سرراهه باشررند و مخ وصرررا
زمانيكه عادت ماهوار آنها قط شده باشد
(يا سگ ).
 وزن زياد داشته باشند.
 مرض شكر داشته باشند.
 هورمرررررررررررون اسرررررررررررتروجن را بررررررررررردون
سرطان رحم
پروجسترون گرفته باشند.

عاليم:




ونريزی ماهوار محجم يا زياد.
ونريزی های ماهوار غيرمنظم ويا ونريزی در روزهای غيرعادت ماهوار.
ونريزی بعد از قط عادت ماهوار (يا سگ )

با اهمیت  :ایر شما بعد از يائسگی ( 34ماه بدون داشتن خونريزی ماهوار ) ،هر نوع
خونريزی مهولی داشته باشید ،حتی ایر بسیارخشیف و نقطوی باشد ،توسط ي كاركن صتحی
خود را معاينه نمائید تا مطمئن یرديد كه مصاب سرطان نمی باشید.

تشخیص وتداوی سرطان رحم :
انم م اب سرطان رحم است ابتردا بايرد رحرم توسرط يری
برای دريافت اينکه ي
کررارکن صررح آمرروزش ديررده تررراش شررده ( )D&Cو بپوپس ر از آن گرفترره شررود .بعرردا
بيوپس مذعور برای دريافت حجرات سرطان به البراتوار فرستاده شود .اگر سرطان
تشررررخيص گررررردد بايررررد برررره زودی رحررررم توسررررط عمليررررات جراحرررر برداشررررته شررررود
( .)hysterectomyتداوی شعاع نيز استفاده واهد شد.
( برداشتن رحم ) Hysterectomy
در عمليات برداشتن رحم بعخي اوقات تنها رحم برداشته ميشود و گاه تخمدان ها و
نفير ها يا تيوب هاي رحمي نيز يکجا رحم برداشته ميشود .از آنجاييکه تخمدان ها مسووهيت
سا تن هورمون ها ايرا دارند که شما را در مقابم امراض قلبي وضعيفي استخوان محافظت
مينمايند هميشه بهتر است که در صورت امکان آنها را دا م بدن حفظ نماييد .با يی داعتر
درين مورد مشوره نما يد.

اگرسررطان بره صرورت مقردم تشرخيص گررردد قابرم معاهجره ميباشرد .امرا در صررورتيکه
بسيار پيشرفته باشد عال آن بسيار مشکم است.
بتتا اهمیتتت  :هرختتانم ايكتته بیشتتتر از  33ستتال عمتتر دارد  ،درصتتورت داشتتتن ختتونريزی
غیرمعمول بايد توسط ي کارکن صحی معاينه یردد.
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خونريزي غیر نارمل433 ،
خونريزي محجم يا خونريزي
در بین دوعادت ماهوار343 ،
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مشكالت پستانها

معاينۀ پستان

غدود هايا کتله های پستان:
غدودهای پسرتان هرا بخ روص غردودهای
آنها ايکه مملو از ماي اند(سيست هرا) در بيشرتر
انم ها بسيار معمول ميباشند .ايرن هرا اعثررا در
انم تريير مينماينرد و
جريان سيکم ماهوار ي
بعخا با فشار دردنراك مر باشرند .تعتداد محتدود
غتتدود هتتای پستتتانها ستترطانی متتی باشتتند .امررا
چررون سرررطان پسررتان هميشرره يک ر از امکانررات
ميباشررد ررانم بايررد هررر مرراه پسررتان هررای ررود را
برای دريافت غدود ها يا کرتالت اضراف معاينره
نمايد( .عاليم هوشداردهنده را در پا ين ببينيد).

آمدن افرازات از نوك پستان:
افرازات شيری روشن از ي يرا هرر دو پسرتان اکثررا بررای رانم هرا ايکره در سرال
گذشته به طفم شير ميدادند نارمم ميباشد .آمدن افرازات ن واری سربز ويرا ونردار
 بخ وص از يی پستان – ميتوانرد ير عالمرۀ سررطان باشرد .جهرت معاينرۀ پسرتان برهي کارکن صح آموزش ديده مراجعه نماييد.

انتانات پستان:
اگر در پستان يری رانم ايكره طفرم رود را از پسرتان
ترذی مينمايد يی ناحيۀ گرم سرخ و دردناك پيدا شود
ممكن م اب اهتهراب پسرتان يرا  mastitisويرا م راب
آبسررره باشرررد .ايرررن حادثررره سررررطان نميباشرررد وبررره آسررران
معاهجره مر گرردد .اگرر زن شريرده نميباشرد ايرن ممكرن
است يی عالمۀ سرطان باشد.
انتانات پستان

سرطان پستان ها:
سرطان پستان معمروال بره آهسرتگ رشرد مينمايرد .درصرورت تشرخيص مقردم بعخرا
قابم معاهجه ميباشد.مشكم است بگو يم چه عس م راب سررطان پسرتان ميگرردد .رانم
های عه مادر ويا واهر آنها سرطان پستان داشته ويا ود آنها سرطان رحم داشته اند
در معرض طر بيشتر قرار دارند .سرطان پستانها در انم ها ايكه باالتر از  51سرال
عمر دارند بيشتر معمول ميباشد.

غدود يا کتله
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عاليم هوشدار دهنده:
 عتلۀ سخت بدون درد و ناهموار عه تنها در يی پستان موقعيت داشرته و چسرپيده
ميباشد.
 سر و ز م در يی پستان عه شفاياب نميشود.
 عش شدگ جلرد پسرتان بردا م ويرا جلرد پسرتان بره شركم درشرت و سروراخ دار يرا
مشابه پوست نارنج يا هيمو ديده ميشود.
 نوك پستان عه تريير نموده و به دا م فرو رفته است.
 افرازات غيرنارمم از نوک پستان.
 بعخا يی تورم دردناك در زير برم که از بين نميرود.
 موجوديت درد در پستان که در مدت  2تا  3هفته از بين نرود.
اگر يك يا بيشتر از عاليم فوق را مشاهده نموديد فورا به ي کارکن صح
آموزش ديده مراجعه نما يد.
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تشخیص و تداوی سرطان پستان:
اگر پستان ويشرا منظما معاينه مينما يد بسيار امكران دارد عره عترم يرا غردود ترازه
يا ترييرات جديد را در آن دريابيد .يی معاينرۀ راص اعسرری عره بنرام mammogram
ياد ميشود ميتواند عتلۀ بسيار عوچی را قبم از آنكه طرنراك شرود تشرخيص دهرد .امرا
اين معاينه درهمه جا موجود نبوده و قيمت آن بسيار زياد است و نيز نميتوانرد تشرخيص
نمايد عه عتله سرطان ميباشد يا ير.
يگانه طريق تشخيص يقين سرطان بيوپس ميباشد .بره ايرن منظرور يری جررای يری
قسمت يا تمام عتله را با استفاده از سوزن ويا کارد جراح برداشته و بررای معاينره بره
البراتوار ميفرستد.
تداوی مربوط ميشود به اينكه چقدر سرطان پيشرفت نمروده و شرما در محرم زنردگ
رود چرره امكانرات داريررد .اگرر عتلرره عوچری برروده و ب رورت مقرردم تشرخيص شررود تنهررا
برداشتن عتلره مراثر بروده ميتوانرد .امرا در بعخر واقعرات سررطان پسرتانها يری عمليرات
برای برداشتن تمرام پسرتان ضررور ميباشرد .بعخر اوقرات داکترران از ترداوی دوا ر و
شعاع نيز استفاده مينمايند.
تا هنوز عس نميداند عه چگونه از سرطان پستان جلوگيری شود .اما ما ميدانيم عره
تشخيص و تداوی مقردم مراثر ميباشرد و در بعخر رانم هرا هيچگراه دوبراره برگشرت
نم نمايد .در بعخ زنان ديگر ممكن است ساهها بعد دوباره بازگشرت نمايرد .برگشرت
مرض ممكن در پستان ديگر ويا يی قسمت ديگرعخويت باشد.

سیست های تخمدان ها:

رحم

چطور پستان های
خود را معاينه کنید

 درصورتيكه قبال در يی پستان
ود سرطان داشته ايد و جديدا در
پستان ديگر ي عتلۀ تازه ويا يی
عالمۀ ديگر هوشدار دهنده را
مشاهده نموديد فورا به يی عارعن
صحي مراجعه نما يد.

مشكالت
تخمدان ها

اين سيست هرا ريطره هرای مملرو از مراي
ميباشررند عرره در تخمرردان هررای ررانم برره وجررود
مياينررد .ايررن سيسررت هررا صررر در سرراهها ايكرره
انم از هحاظ جنس فعال م باشد بين جوان
شردن و يا سرگ بوجرود مر آينرد .يری سيسررت
سرررب درد يررری طرفررره قسرررمت پرررا ين شررركم و
سیست
تخمدان نارمل
ونريزی غير منظم ماهوار شده ميتوانرد .امرا
در اعثريت واقعات اين سيسرت هرا بره صرورت ت رادف در جريران معاينرۀ دا لر هگرن
اصره دريافت شده اند.
بيشتر اين سيست ها تنها برای چند ماه دوام عرده و بعد رود بره رود برطرر مر
گردند .اما بعخ آنها بزرگ شده و بايد بره واسرطۀ عمليرات جراحر دور عررده شروند.
اگر درد بطن شديد داريد فورا به کارکن صح مراجعه نما يد.

سرطان تخمدان ها:
سرررطان تخمرردان هررا معمررول نميباشررد .اعثرررا عاليررم هوشرردار دهنررده ندارنررد .عارعنرران
صح در جريان معاينۀ دا ل هگن اصره ممكن تخمدان هرا را بزرگترر حرع نماينرد.
جراح دوا و شعای برای تداوی استفاده ميشود و معاهجۀ آن بسيار مشكم ميباشد.
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درد شديد بطن

سرطان و تومورها 483

ديگر سرطان هاي
معمول
سگرت کشیدن سوب سرطان
میشود.

سرطان شش:
سرطان شش از سب کشيدن تنباکو بوجود م آيد .در مرردان بيشرتر معمرول اسرت
زيرا آنها بيشتر از زنان سرگرت ميکشرند .امرا برا افرزايش تعرداد زنران سرگرت در آنهرا
نيز سرطان شش شروی به افزايش نموده است .در بعخر مماهری سررطان شرش بيشرتر
از ديگررر انرروای سرررطان باعرری مرررگ زنرران ميگررردد .و در اعثريررت منرراطق د تررران
هماننررد پسررران در سررنين نوجرروان شررروی برره عشرريدن سررگرت مينماينررد .بررا
افزايش عشيدن سگرت توسط د تران و زنران واقعرات سررطان شرش در
زنان از اين هم بيشتر واهد شد.
سرررطان شررش بيشررتر بعررد از  21سرراهگ واق ر ميشررود .اگررر يرری ررانم
سررگرت را ترررك نمايررد طرم رراب شرردن برره سرررطان شررش در او عرراهش
مييابررد .عاليررم (سرررفه همررراه بررا ررار شرردن ررون ضرريای وزن نفررع
تنگ ) زمان ظاهرم شود عه سرطان پيشررفت نمروده و بره مشركم قابرم
معاهجرره باشررد .از جراح ر برررای ررار سررا تن قسررمت از شررش تررداوی
شعاع و تداوی دوا جهت تداوی استفاده ميگردد.

سرطان دهن ویلو:
 عاليم سرطان شش مشتابه بته
عاليتتتتتم توبركلتتتتتوز متتتتت باشتتتتتند .در
صورت داشتن اين عاليتم کمتک طوتی
بگیريد.
سرطان جگر میتواند از سوب
هیپاتیت  Bو  Cبوجود آيد.

از هیپاتیت وقايه کنید!
مقاربت جنسی مصوون
تر داشته باشید،
سوزن را شريک نسازيد
و
خود را واکسین نمايید.
 كوشتتتتش نمائیتتتتد تتتتتا واكستتتتین
هیپاتیتتتتتتت – ب را درجامعتتتتتته ختتتتتتود
موجود داشته باشید.

انتانات مقاربت 433 ،
هیپاتیت -ب477 ،
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سرطان دهن و گلو از سب سگرت عشيدن جويدن تنباعو ويا بعخر
انروای ويرروس پاپيلومرای انسران ) (HPVبره وجرود ميايرد .اگرر گرفتگر
آواز داريرد درد در هنگرام بلر داريرد ويرا گلرودردی يرا ز رم هرا در دهرن داريرد کره
شفاياب نميشوند مشورۀ طب بگيريد.

سرطان جگر:
در بعخ ر اشخاصرريكه هيپاتيررت  Bويررا  Cرا سررپری نمرروده انررد سرراهها بعررد سرررطان
جگررر تأسرررع واهرررد کرررد .عاليرررم سررررطان جگرعبررارت انرررد از :ورم شررركم و ضرررع
عمرروم  .هيپاتيررت  Bو  Cبررا اجرررای مقاربررت جنس ر م رروون تررر و شررري نسررا تن
سوزن ها وقايه شده م تواند .همچنان برای هيپاتيت  Bواکسين نيز وجود دارد .اطفال
ميتوانند بعد از توهد واکسين شوند .بزرگساالن در هرر زمران ميتواننرد واکسرين
شوند.

سرطان معده:
سرررطان معررده اکثرررا در مررردان و زنرران برراالتر از  21سررال واقرر ميشررود.
معموال تا زمانيكه مرض پيشررفته نشرود عاليرم آن ظراهر نمر گرردد .عمليرات
جراحر تررداوی بررا شررعای و تررداوی بررا دواهررای قرروی يگانرره تررداوی آن ميباشررد و
ممكن ماثرنباشد.
گاه همچنان سرطان معده از سب يکنوی بکتری بنام  H.Pyloriبوجود م آيد.
اين بکتری با دواهای معين تداوی شده ميتواند و تداوی ميتواند قبم از شروی سرطان
باعی وقايۀ از آن شود .عاليم مشابه به سوً هاضمه ويا سو ت دل ميباشد .اگر شما
اغل اين عاليم را داريد ويا مدت طوالن اين عاليم را داشته باشيد با ي کارکن
صح جهت دريافت تست البراتواری و تداوی آن صحبت کنيد.

کار برای ايجاد تغییر 483
بسياری سرطان ها قابم معاهجره انرد امرا بعخر از آنهرا مخ وصرا اگرر بره ديگرر
اعخای بدن انتشار نموده باشند قابم معاهجه نم باشند .همچنران شرفا انه هرا ايکره در
آنها امراض سرطان تداوی ميشوند اغل بره فاصرلۀ بسريار دور در شرهر هرای برزرگ
موقعيت داشته و تداوی بسيار گران قيمت ميباشد.

زمانیكه سرطان
معالجه شده نتواند

بعخ اوقات سرطان ب ورت ما ر تشخيص ميگردد که قابم عال
نميباشد .آنگاه بهتر است در انه بمانيد تا زيرر مواظبرت اعخرای رانواده
باشيد.
اين ي زمان بسيار مشكم واهد بود .تا حد ايکه ميتوانيرد روب غرذا
بخوريد و به قدر عاف استراحت نما يد .دواهای ضد درد ضد اضرطراب
و برطررر کننرردۀ مشررکالت ررواب ميتواننررد شررما را بيشررتر راحررت سررازند
واهرد
(صفحۀ  284ديده شود) .صحبت با يك از دوستان به شرما کمر
واهد کررد ترا بررای آينردۀ
کرد تا برای مردن آمادن شويد و شما را کم
انوادۀ ود که بعد از مرگ شما چه کنند برنامه ريزی نماييد.
اگر از فردی مواظبت مينماييد که بايد در بستر بماند ويا کسيکه قري موت است معلومات اين صفحات را ببينيد021 024 :
.174 113 118 113
درصررورت تشررخيص و تررداوی مقرردم بسررياری از سرررطان هررا از مرررگ غيررر الزم
بسررياری مريخرران سرررطان جلرروگيری شررده ميتوانررد .برررای بررر آورده شرردن ايررن هررد
مردان و زنان را سازمان دهيد تا اين اصالحات را بوجود آورند:
 معاينات صح بهتر ت فيوی يا  Screeningدر مراکز صرح محرم (آزمرايش
گروه از مردم به منظور جدا عردن افراد سراهم از عسرانيكه حاهرت مريخر تشرخيص
ناشده دارند ويا در معرض طر بيشتر قرار دارند).
 آموزش دادن کارکنان صح موجود در مراکز صح محم تا طرز تفتيش عنق
رحم بخاطر سرطان  Pap-testو معاينه پستانها را اجرا نموده بتوانند.
 آمرروزش دادن کارکنرران صررح مراکررز صررح محررم و اکمررال نمررودن وسررايم تررا
بتوانند  Cryotherapyرا انجام دهند.
 تعليمات بهتر و آگاه دادن بيشتر جامعه در مرورد طررز وقايره از سررطان هرا
اينکرره کرردام افررراد در معرررض طررر قرررار دارنررد عاليررم هوشرردار دهنررده کرردام هررا انررد و
مزايای معاينات صح ت فيوی برای دريافت واقعات سرطان .
 ارزان سا تن تست ويروس پاپيلومرای انسران ) (HPVو همچنران پرا ين آوردن
م ار مواظبت از زنان م اب به سرطان.
همچنان برای زنان با اهميت است که:
 ودشان معاينه پستانها را بياموزند.
 عاليم سرطان مخ وصا سرطان رحم پستان وعنق رحم را بدانند.
زمانيكه مردم جامعه در مورد اسباب احتماه سرطان بيشتر دانستند در جلروگيری
از آن توانا بهتری واهند داشت .در اين ورت بسياری شروی بسياری سررطان هرا
جلوگيری واهد شد .به مردم جامعرۀ رود کمر کنيرد ترا بياموزنرد کره اگرر از سرگرت
کشيدن و استفاده از نسوار اجتناب کنند و اگر زنان بتوانند ود را از انتانات مقراربت
محافظرره نماينررد از بسررياری مرررگ هررای غيررر الزم از سررب سرررطان جلرروگيری کرررده
ميتوانند.
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كار براي
ايجاد تغییر
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