
 دهانه رحم دانستسرطاننچه که باید درباره ا

شود و اگر آن را درمان  آغاز می (Cervix)این بیماري در رویه یا سطح گردن رحم. است Cervical Cancerگردن رحمسرطان درباره این مقاله 

 Invasive)مهاجم دهانه رحمسرطان کند، که در آن صورت آن را تر گردن رحم حمله می هاي عمقی به قسمت (Cancer)سرطان نکنند،

Cervical Cancer) نامند می.

، سرطاندر پیش (باشد  نمی (Precancer)سرطانم دهانه رحم است و درباره پیش مهاجسرطاناین مقاله تنها درباره 

، و در آن درباره دیگر تغییرات گردن رحم هم هیچ )شود هاي غیرطبیعی تنها در سطح یا رویه گردن رحم مشاهده می سلول

 .مهاجم دهانه رحم توضیح داده ایمسرطانصورت مجزا از  این تغییرات سلولی را به. نشده استمطلبی ارائه 

جاي این مقاله باید مقاله باعنوان شود، به هاي غیرطبیعی گردن رحم تنها در رویه گردن رحم آنها دیده می زنانی که سلول

Understanding Cervical Changes: A Health Guide For Women (راهنماي  :درك تغییرات گردن رحم

.اند ها را در آن توضیح داده باشد و درمان هاي غیرطبیعی می را مطالعه کنند که درباره سلول) بهداشتی براي زنان

مطالب زیر را  )www.ncii.ir (سرطانپایگاه علمی، پزشکی و آموزشی مؤسسۀ تحقیقات، آموزش و پیشگیري 

و غیرطبیعی بودن نتایج تست را ارائه داده  (Pap Smearپاپ اسمیر یا Pap Test)هم درباره تست پاپ

:است

Pap Tests: Things To Know  آنچه که الزم است بدانیم: اسمیر آزمایش پاپ

The Pap Test: Questions And Answers  پرسش و پاسخ: اسمیر آزمایش پاپ

با کسب اطالعات درباره . باشد هاي پیگیري وضع بیمار درمان شده می بندي، درمان، و مراقبت این مقاله درباره تشخیص، مرحله

هاي مربوط به مراقبت از بیماران مبتال به  درباره گزینه شود  ک میمهاجم دهانه رحم به بیمار کمسرطانمراقبت پزشکی مرتبط با 

.این بیماري نقش فعالی را بر عهده بگیرد

شوند  بسیاري از بیماران متوجه می. هایی ارائه شده که شاید بیمار بخواهد از پزشک خود بپرسد هایی از پرسش در این مقاله فهرست

براي اینکه بیمار چیزي . شود ه باید در مراجعه به پزشک از او بپرسند براي آنها واقع میهایی ک که تهیه نمودن فهرستی از پرسش

تواند از ضبط صوت استفاده  تواند یادداشت بردارد یا از پزشک بپرسد که آیا می خاطر داشته اشد، می که پزشک گفته است را به

هم به هنگام صحبت با پزشک به همراه داشته باشد تا یادداشت شاید بهتر باشد که بیمار یک عضو خانواده یا دوستی را . نماید

.هاي پزشک گوش دهد بردارد، پرسش کند، یا صرفاً به حرف

گردن رحم



لگن در قسمت . قرار دارد (Pelvis)زنان است و در لگن (Reproductive System)گردن رحم بخشی از دستگاه تناسلی

.پایینی شکم قرار دارد

:باشد، به این صورت که ه عبور میگردن رحم یک را

رحم را به مهبل(Vagina) در طول دوره قاعدگی . کند متصل می(Menstruation Period) خون در رحم جریان ،

 .شود رسد، و درآنجا از بدن خارج می یابد و از راه گردن رحم به مهبل می می

مخاط)Mucus کند از مهبل عبور کند و  ، به اسپرم کمک میکند، که در طول آمیزش جنسی تولید می) یا موکوس

 .گردن رحم را پشت سر گذارد و وارد رحم شود

در طول زایمان، گردن رحم . در طول بارداري، گردن رحم محکم بسته است تا به نگهداري بچه در داخل رحم کمک شود

 .شود تا بچه بتواند از راه مهبل از بدن مادر خارج شود باز می

یسرطانهاي  سلول

هاي ها اندام باشند، و بافت می (Tissues)ها هاي سازنده بافت ها بلوك شود، سلول آغاز می (Cells)هاي بدن در سلولسرطان

(Organs) سازند بدن را می.

هاي نرمال پیر  که سلول هنگامی. هاي جدید را مطابق نیازهاي بدن بسازند ا سلولشوند ت کنند و تقسیم می هاي نرمال رشد می سلول

 .گیرند هاي جدید جاي آنها را می میرند و سلول بینند، می شوند، یا صدمه می می

ج ندارد، و شوند که بدن به آنها احتیا تشکیل می هنگامی  هاي جدید به سلول. کند گاهی اوقات، این فرآیند عیب و ایراد پیدا می

اي از بافت  هاي اضافی، در اغلب موارد توده با افزایش یافتن سلول. مانند اي که باید بمیرند زنده می هاي مسن یا صدمه دیده سلول

 .نامند می (Tumor)یا تومور (Growth)شود که آن را تکثیر غیرطبیعی بافت تشکیل می

. باشد (Malignant)یا بدخیم (Benign)خیم  گیرد، خوش ورت میممکن است تکثیر غیرطبیعی، که بر روي گردن رحم ص

مضر  (سرطان)آید، و به اندازه تکثیر غیرطبیعی و بدخیم بافت حساب نمی بهسرطانعنوان  خیم بافت به تکثیرغیرطبیعی و خوش

.باشد نمی

هاي ها اندام باشند، و بافت می (Tissues)ها هاي سازنده بافت ها بلوك شود، سلول آغاز می (Cells)هاي بدن در سلولسرطان

(Organs) سازند بدن را می.

هاي نرمال پیر  که سلول امیهنگ. هاي جدید را مطابق نیازهاي بدن بسازند شوند تا سلول کنند و تقسیم می هاي نرمال رشد می سلول

 .گیرند هاي جدید جاي آنها را می میرند و سلول بینند، می شوند، یا صدمه می می

شوند که بدن به آنها احتیاج ندارد، و  تشکیل می هنگامی  هاي جدید به سلول. کند گاهی اوقات، این فرآیند عیب و ایراد پیدا می

اي از بافت  هاي اضافی، در اغلب موارد توده با افزایش یافتن سلول. مانند بمیرند زنده میاي که باید  هاي مسن یا صدمه دیده سلول

 .نامند می (Tumor)یا تومور (Growth)شود که آن را تکثیر غیرطبیعی بافت تشکیل می



. باشد (Malignant)یا بدخیم (Benign)خیم  گیرد، خوش ممکن است تکثیر غیرطبیعی، که بر روي گردن رحم صورت می

مضر  (سرطان)آید، و به اندازه تکثیر غیرطبیعی و بدخیم بافت حساب نمی بهسرطانعنوان  خیم بافت به تکثیرغیرطبیعی و خوش

.باشد نمی

 :خیم بافت تکثیر غیرطبیعی و خوش

شود  صی است که در بدن او ایجاد میندرت تهدیدي براي جان شخ به

کند  هاي مجاور خود حمله نمی به بافت

:تکثیر غیرطبیعی و بدخیم بافت

شود  ممکن است گاهی اوقات تهدیدي براي جان کسی باشد که در بدن او تشکیل می

هاي مجاور حمله کند  امکان دارد به بافت

هاي بدن گسترش یابد  تواند به دیگر قسمت می

گردن رحم به سرطانبه مرور زمان، امکان دارد . شود هاي واقع در سطح یا رویه گردن رحم آغاز می گردن رحم در سلولسرطان

توانند از طریق جدا شدن از تومور اصلی  ی میسرطانهاي  سلول. هاي مجاور حمله کند تر گردن رحم و به بافت هاي عمقی قسمت

شوند که در تمام  می (Lymph Nodes)هاي خونی یا غدد لنفاوي ی وارد رگسرطانهاي  این سلول. گسترش یابند) اولیه(

هاي دیگر متصل کنند و رشد نمایند و  ی خود را به بافتسرطانهاي  لامکان دارد سلو. اند هاي بدن شاخه شاخه یا منشعب شده بافت

را سرطانگسترش یافتن . ها صدمه بزنند تومورهاي جدیدي تشکیل دهند، که احتمال دارد این تومورهاي جدید به این بافت

که گسترش یافته است، به بخش   گردن رحمیسرطاندرباره  تر  براي کسب اطالعات بیش. نامند می(Metastasis)متاستاز

.مراجعه نمایید (Staging)بندي مرحله

عوامل خطر

که او از خود بپرسد چه چیزي باعث ایجاد این بیماري دهند، طبیعی است  را در شخصی تشخیص میسرطانکه وجود  هنگامی

شود ولی این اتفاق براي زنی دیگر  گردن رحم میسرطانتوانند همواره توضیح دهند چرا یک زن دچار  پزشکان نمی. شده است

سرطانخاصی روبرو باشد، احتمال ابتال او به  (Risk Factors)دانیم که اگر زنی با عوامل خطر اما در واقع می. آید پیش نمی

عامل خطر چیزي است که امکان دارد احتمال ایجاد بیماري را . تر از زنی است که با این عوامل خطر مواجه نیست گردن رحم بیش

.افزایش دهد

عنوان  به. گردن رحم را افزایش دهندسرطاناست که ممکن است خطر  در مطالعات به عمل آمده تعدادي ازعوامل مشخص شده

شود علت اصلی ایجاد  ایجاد می) یا ویروس پاپیلوم انسانی HPV) Human Papillomavirusوسیله مثال، عفونتی که به

:تر هم بشود و دیگر عوامل خطر با هم عمل کنند و باعث شوند این خطر بیش HPNاست عفونت ممکن. گردن رحم استسرطان

 عفونتHPV: HPVها  گروهی از ویروس(Viruses)  اگرعفونت. توانند به گردن رحم حمله کنند باشند که می می

HPV  گردن رحم بشودسرطانبرطرف شدنی نباشد، امکان دارد در برخی از زنان باعث ایجاد. HPV  علت ایجاد

 .باشد گردن رحم میسرطانتقریباً تمام موارد 



اکثر افراد بالغ . شوند ها از طریق نزدیکی جنسی از شخصی به شخص دیگر منتقل می این ویروس. بسیار رایج است HPVعفونت

.شوند ها به خودي خود بر طرف می اند، اما اکثر این عفونت آلوده شده HPVدگی خود به اي از زن در دوره

اگر این تغییرات زود کشف شوند، با کشتن . هاي گردن رحم ایجاد نمایند تغییراتی در سلول HPVامکان دارد برخی از انواع

عنوان در مقاله تحت. گردن رحم جلوگیري نمودسرطانتوان از ایجاد  ی شوند، میسرطانهاي تغییریافته، پیش از آنکه بتوانند  سلول

Human Papillomaviruses And Cancer: QuestionsAndAnswers سرطانهاي پاپیلوم انسانی و  ویروس: 

.تري در این باره ارائه شده است اطالعات بیش) پرسش و پاسخ

حفاظت نمود، که این دو نوع عفونت باعث  HPVتوان از آنها در برابر دو نوع عفونت ساله، می 26تا  9با کاربرد واکسنی در زنان 

 Human Papillomavirus (HPV) Vaccines: Questionsاي تحت عنوان در مقاله. شوند گردن رحم میسرطانایجاد 

And Answers  در پایگاه علمی، پزشکی و آموزشی مؤسسۀ تحقیقات، آموزش ) پرسش و پاسخ: ویروس پاپیلوم انسانی و واکسن

.تري در این باره ارائه شده است اطالعات بیشسرطانو پیشگیري 

را ) پاپ اسمیر(طور منظم تست پاپ  تر است که به گردن رحم در زنانی رایجسرطان:ت پاپانجام ندادن منظم تس

معموالً با برداشتن یا کشتن . هاي غیرطبیعی را پیدا کند کند سلول این تست به پزشک کمک می. دهند انجام نمی

 .گردن رحم پیشگیري نمودسرطانتوان از  هاي غیرطبیعی می سلول

 در بین زنانی که به:(سیگار(کشیدن سیگارتHPV  گردن سرطانخطر ) سیگار(آلوده هستند، کشیدن سیگارت

 .دهد رحم را اندکی افزایش می

ضعیف بودن دستگاه ایمنی(Immune System فاعی طبیعی بدنیا دستگاه د):آلودگی بهHIV (  ویروسی

گردن رحم را سرطانسازند، خطر  هایی که دستگاه ایمنی را مهار می ، یا مصرف دارو)شود می AIDSکه باعث ایجاد

 .دهند افزایش می

گردن رحم سرطاناند، خطر ایجاد  شتهدر زنانی که با مردان متعددي رابطه جنسی دا:هاي جنسی سابقه فعالیت

تر باشد که با مردي نزدیکی کرده است  گردن رحم در زنی بیشسرطانهمچنین، ممکن است خطر ایجاد . تر است بیش

شود، زیرا خطر  تر می گردن رحم بیشسرطانر ایجاد در هر دو مورد، خط. که با زنان متعدد آمیزش جنسی داشته است

 .تر است بیش HPVآلوده شدن این زنان به عفونت

سال یا  5( امکان دارد استفاده از قرص ضدبارداري براي مدتی طوالنی  :مدت از قرص ضدبارداري استفاده طوالنی

اما اگر این . آلوده هستند اندکی افزایش دهد HPVگردن رحم را در زنانی که به عفونتسرطان، خطر ایجاد )تر بیش

 .یابد زنان کاربرد قرص ضدبارداري را متوقف نمایند، این خطر به سرعت کاهش می

5(زاییدن تعداد زیادي فرزند  باشد که ممکن است مطالعات به عمل آمده حاکی از آن می :داشتن تعداد زیادي فرزند 

 .باشند اندکی افزایش دهد آلوده می HPVگردن رحم را در زنانی که به عفونتسرطانخطر ) تر فرزند یا بیش

اکثر . شود گردن رحم میسرطانیا روبرو بودن با دیگر عوامل خطر به معنی آن نیست که زن مربوطه دچار  HPVداشتن عفونت

.شوند باشند هرگز دچار این بیماري نمی گردن رحم مواجه میسرطانزنانی که با عوامل خطر 

عالئم



شود، امکان دارد زنان یک یا  بزرگتر میسرطانکه  هنگامی. کند ز نمیبرو گردن رحم، معموالً هیچ عالئمی سرطاندر مراحل اولیه 

:چند مورد از عالئم زیر را مشاهده نمایند

 خونریزي غیرطبیعی مهبل

گیرد هاي منظم قاعدگی صورت می خونریزي که بین دوره. 

به هنگام معاینه لگن خونریزي پس از آمیزش جنسی، در طول دوش مهبل، یا(Pelvic Exam) 

تري همراه است  هاي قاعدگی قبلی بوده و با خونریزي بیش تر از دوره هاي قاعدگی که طوالنی دوره

خونریزي پس از یائسگی(Menopause) 

 افزایش ترشحات مهبل

 درد در ناحیه لگن

 درد در طول آمیزش جنسی

توانند با اطمینان بگویند که آیا این  تنها پزشکان می. اشتی هم باعث ایجاد این عالئم شوندامکان دارد عفونت یا دیگر مشکالت بهد

زنی که هر کدام از این عالئم را مشاهده نماید باید به پزشک خود اطالع دهد تا . باشد گردن رحم میسرطانعالئم مربوط به 

 .مشکالت بهداشتی او میسر شود تشخیص و درمان هرچه زودتر

ردیابی و تشخیص

تست . گردن رحم کمک کنندسرطاناسمیر به کاهش یافتن خطر ابتال به  کنند زنان با انجام منظم آزمایش پاپ پزشکان توصیه می

. هاي گردن رحم است اي براي نگاه کردن به سلول ت سادهتس) نامند که گاهی اوقات آن را پاپ اسمیر یا اسمیر گردن رحم می(پاپ 

گردن رحم سرطانهاي غیرطبیعی پیدا شود که امکان منجر شدن آنها به  گردن رحم یا سلولسرطاندر تست پاپ، ممکن است 

 .وجود دارد

همچنین، با انجام تست . گردن رحم جلوگیري نمودسرطانتوان از بروز اکثر موارد  هاي غیرطبیعی، می سلول با پیدا کردن و درمان

 .تر است بیش را در مراحل اولیه آن پیدا کرد، که احتمال موفق بودن درمان در این مراحل اولیهسرطانتوان  پاپ می

پزشک یا پرستار با . شود تست پاپ براي اکثر زنان دردناك نیست و در مطب پزشک یا کلینیک در طول معاینه لگن انجام می

) چک(ها را زیر میکروسکوپ بررسی  در آزمایشگاه این سلول. نمایند برداري می هاي آن نمونه خراش دادن گردن رحم از سلول

توان  بر روي همین نمونه سلولی می. ی نیستندسرطانشوند  هاي غیرطبیعی که در تست پاپ پیدا می ، سلولدر اکثر موارد. کنند می

 .را انجام داد HPVتست عفونت

دهد که  کند تا بتواند تشخیص هاي دیگري به شرح زیر پیشنهاد می غیرطبیعی باشد، پزشک تست HPVاگر نتایج تست پاپ یا

:استسرطانآیا شخص مربوطه دچار 

کولپوسکوپی یا آندوسکوپی رحم(Colposcopy): پزشک براي نگاه کردن به گردن رحم از کولپوسکوپ یا

ر شدید و ذره تر باشد، این وسیله به نو ها در کولپوسکوپ آسان براي آنکه دیدن بافت .کند آندوسکوپ رحم استفاده می

کولپوسکوپی معموالً در مطب پزشک یا در کلینیک انجام . کنند کولپوسکوپ را وارد رحم نمی. بین مجهز شده است

 .شود می



برداري بیوپسی یا نمونه(Biopsy):برداري با در این تست، در مورد اکثر زنان، بافت(Local Anesthesia)  یا

بافت را زیر میکروسکوپ  (Pathologist)شناس یک آسیب. شود ک انجام میحسی یا بیهوشی موضعی در مطب پزش بی

 :انواع بیوپسی به شرح زیر است. هاي غیرطبیعی بشود کند تا متوجه حضور سلول وارسی می

برداري با پانچ بیوپسی یا نمونه(Punch Biopsy):هاي کوچکی از بافت  اي تیز براي کندن نمونه پزشک از وسیله

 .کند استفاده می گردن رحم

LEEP: اي شکل از بافت گردن رحم استفاده  اي از سیم برق براي قطع کردن یک تکه نازك دایره پزشک از حلقه

 .نماید می

کورتاژ قسمت داخلی گردن رحم(Endocervical Curettage):پزشک از یک قاشقک یا کورت(Curette)  

ممکن . نماید اي از بافت آن استفاده می گردن رحم و برداشتن نمونه براي خراش دادن) وسیله اي کوچک به شکل قاشق

 .جاي کورت از یک برس نازك و نرم استفاده کنند است برخی از پزشکان به

برداري مخروط(Conization): برداري، یا  مخروط. اي مخروطی شکل از بافت گردن رحم برمی دارد پزشک نمونه

هاي غیرطبیعی در بافت زیر سطح گردن رحم وجود  دهد ببیند که آیا سلول مکان میشناس ا بیوپسی مخروطی، به آسیب

انجام  (General Anesthesia)حسی یا بیهوشی عمومی امکان دارد پزشک این تست را در بیمارستان با بی. دارد

 .دهد

برداري شده معموالً اي که نمونهناحیه. ممکن است با برداشتن بافت از گردن رحم، مقداري خونریزي یا ترشحات دیگر صورت گیرد

امکان دارد . باشد کنند که شبیه کرامپ یا درد عضالنی قاعدگی می برخی از زنان مقداري درد احساس می .یابد به سرعت التیام می

 .پزشک دارویی را تجویز نماید تا این درد تخفیف یابد

عنوان لولی، و درمان مربوط به این تغییرات، شاید بهتر باشد مقاله تحتها، تغییرات س درباره تست تر  براي کسب اطالعات بیش

Understanding Cervical Changes  براي آگاهی از تعداد دفعاتی که زنان . را مطالعه نمایید) درك تغییرات گردن رحم

اسمیر را  مقاله با عنوان آزمایش پاپ اي که باید خود را براي انجام این تست آماده کنند،باید تست پاپ را انجام دهند و نحوه

 .مطالعه نمایید

:خواهد تست بیوپسی را انجام دهد، پیش از انجام آن، از پزشک خود بپرسد ممکن است شخصی که می

کنید؟  شما کدام روش بیوپسی را توصیه می

 نمونه برداري چگونه انجام خواهد شد؟

باشد؟  آیا رفتن به بیمارستان ضروري می

انجامد؟ آیا بیدار خواهم بود؟ آیا تست دردناك است؟  چه مدت به طول می تست

باشد؟  آیا تست خطر دارد؟ احتمال خونریزي یا عفونت پس از تست چه اندازه می

 تا چند روز پس از تست باید از کاربرد تامپون، گرفتن دوش مهبل، یا آمیزش جنسی اجتناب نمایم؟

گذارد؟  ر باردار شدن و زایمان تأثیر میآیا این تست بر توانایی من د

دهد؟  کشد تا از نتایج تست باخبر شوم؟ چه کسی نتایج تست را براي من توضیح می چقدر طول می

درباره اقدامات بعدي صحبت خواهد کرد؟  باشم، چه کسی، و چه هنگام، با من سرطانواقع دچار  اگر به



ه بنديمرحل

بیماري را بداند تا به بیمارکمک ) مرحله(است، پزشک او باید میزان سرطاناگر از نتایج بیوپسی مشخص شود که شخص دچار 

هاي مجاور  مرحله بندي تالشی دقیق براي پی بردن به این نکته است که آیا تومور به بافت. کند بهترین درمان را انتخاب نماید

سرطان .گسترش یافته، واگر گسترش پیدا کرده در کدام اندام از بدن این اتفاق رخ داده استسرطانحمله نموده، و اینکه آیا 

یابد، و امکان دارد به  ها گسترش می غدد لنفاوي، یا در ریه هاي مجاوري که در لگن قرار دارند، در گردن رحم در اکثر موارد در بافت

.ها هم گسترش یابد کبد یا استخوان

باشد  هاي تومور اصلی می از مکان اصلی خود به بخش دیگري از بدن گسترش یابد، تومور جدید داراي همان نوع سلولسرطاناگر 

ی سرطانهاي  ها گسترش یابد، سلول گردن رحم به ریهسرطانعنوان مثال، اگر  به .اصلی برخوردار خواهد بودو از همان اسم تومور 

متاستازي سرطانریه نبوده بلکه سرطانري ایجاد شده گردن رحم هستند، و بیماسرطانهاي  ها درواقع سلول موجود در ریه

پزشکان تومور . ریهسرطانعنوان  آید نه به حساب می گردن رحم بهسرطانعنوان  باشد، و به این دلیل است که به گردن رحم می

.نامند یا متاستازي می» دوردست«جدید را بیماري رسیده از 

تري را  هاي بیش کند، بدن او را لمس کند تا متوجه غدد لنفاوي متورم بشود، و شاید بافت پزشک لگن شخص مربوطه را معاینه می

:هاي زیر انجام شود تا او بتواند به میزان بیماري پی ببرد از تستممکن است پزشک دستور دهد برخی . از بدن او بردارد

رادیوگرافی قفسه سینه(Chest X–Rays):برداري با اشعه در عکسXشود که آیا  ، در اغلب موارد مشخص می

 .ها گسترش یافته است به ریهسرطان

اسکن.تی.سی(CT Scan):عهدستگاه اشX هاي  که به یک کامپیوتر متصل است، یک سري عکس تفصیلی از اندام

. شود اسکن مشخص می.تی.ها، یا جاي دیگري از بدن وجود داشته باشد، در سی توموري که در کبد، ریه. گیرد بدن می

یق کنند، از او تزر (Contrast)شود یک ماده حاحب امکان دارد در دست یا بازوي شخصی که تست بر روي او انجام می

شود نواحی غیرطبیعی  ماده حاحب باعث می .(Enema)بخواهند این ماده را بلع کند، یا آن را به او تنقیه کنند

 .تر دیده شود راحت

آي.آر.ام(MRI):هاي تفصیلی از لگن و شکم از یک آهنرباي قوي که به یک کامپیوتر متصل است براي گرفتن عکس

(Abdomen) تواند آنها را روي فیلم چاپ  ها را روي نمایشگر ببیند، و می تواند این عکس پزشک می. کنند استفاده می

شود نواحی  گاهی اوقات کاربرد ماده حاجب باعث می. گسترش یافته استسرطانشود که آیا  مشخص می MRIدر. کند

 .تر باشند ها واضح غیرطبیعی در عکس

ن پتاسک(PET Scan):شود مقدار اندکی قند رادیواکتیو به شخصی که تست می(Radioactive)  تزریق

هاي  سلول. کند هاي بدن تصاویري کامپیوتري تهیه می یک دستگاه از مصرف شدن این قند توسط سلول. کنند می

نظر  تر به ها درخشان ی در این عکسسرطانکنند، و نواحی  رمال مصرف میهاي ن تر از سلول ی این قند را سریعسرطان

 .آید می

:تمهاجم دهانه رحم به شرح زیر اسسرطانمراحل . به محل پیداشدن آن بستگی داردسرطانمرحله 

ی تنها در گردن رحم سرطانهاي  سلول. ها حمله کرده است تومور به گردن رحم در زیر الیه باالیی سلول :مرحله اول

 .شوند پیدا می



ر به هاي مجاو تومور به قسمت باالیی مهبل رسیده است و ممکن است به فراتر از گردن رحم در داخل بافت :مرحله دوم

هم ) ها قرار دارد هاي باالیی ران یا جدار یا آستر قسمتی از بدن که بین قسمت Pelvic Wall)سمت دیواره لگن 

 .تومور به یک سوم پایینی مهبل یا دیواره لگن حمله نکرده است. گسترش یافته باشد

اگر تومور . تومور به قسمت پایینی مهبل رسیده است و ممکن است به دیواره لگن هم حمله کرده باشد:مرحله سوم

 .جریان ادرار را مسدود کند، امکان دارد یک یا هر دو کلیه خوب کار نکنند

تومور به مثانه:مرحله چهارم(Bladder) یا راست روده(Rectum ) به دیگر سرطانکند، یا اینکه  حمله می

 .هاي بدن گسترش یافته است قسمت

راجعهسرطان(Recurrent Cancer):شد،  ی که درمان شده ولی پس از مدتی، که در طول آن ردیابی نمیسرطان

 .هاي بدن صورت گیرد ت درگردن رحم یا در دیگر قسمتممکن است این برگش .برگشته است

درمان

جراحی

پرتودرمانی

درمانی شیمی

درمانی، یا  ها عبارتند از جراحی، پرتودرمانی، شیمی این گزینه. هاي درمانی متعددي دارند گردن رحم گزینهسرطانزنان مبتال به 

.ها ترکیبی از این روش

همچنین امکان دارد گزینه درمان به . گسترش یافته استسرطانانتخاب درمان عمدتاً به اندازه تومور و به این بستگی دارد که آیا 

.خواهد در آینده باردار شود این بستگی داشته باشد که آیا بیمار می

احتمالی را براي شخص  (Side Effects)ورد انتظار از هر یک از آنها، و عوارض جانبیهاي درمان، نتایج م تواند گزینه پزشک می

هاي پزشکی و شخصی فرد بیمار  توانند یک برنامه درمانی تهیه کنند که نیاز بیمار و پزشک او با همکاري هم می. بیمار توضیح دهد

.را برآورده سازد

که  (Surgeon)یا یک جراح (Gynecologic Oncologist)زنانسرطانهاي  شاید بیمار بخواهد به یک متخصص بیماري

کنند شامل  گردن رحم را درمان میسرطانمتخصصان دیگري که . هاي زنان است مراجعه نماید سرطانمتخصص درمان 

شناسان متخصص  سرطان، و (Medical Oncologists) شناسان سرطان، (Gynecologists) هاي زنان متخصصان بیماري

ی و یک متخصص تغذیه داراي سرطانامکان دارد یک پرستار بیماران . باشند می  (Radiation Oncologists)پرتودرمانی

.گردن رحم حضور داشته باشندسرطانهم در گروه مراقبت از بیمار مبتال به  ( Registered Dietician)پروانه

ه خواهد بود و چگونه ممکن است درمان بر پیش از شروع درمان، بیمار باید از گروه بهداشتی خود بپرسد عوارض جانبی احتمالی چ

شود، بروز  هاي سالم آسیب وارد می ها و بافت در اغلب اوقات به سلولسرطانهاي  چون در درمان. هاي نرمال او تأثیر نماید فعالیت

بیماران یکسان نباشد، و امکان دارد این عوارض از  ممکن است عوارض جانبی در تمام. باشد عوارض جانبی درمان امري رایج می

.یک جلسه درمان به جلسه بعد تغییر نمایند



در هر یک از مراحل بیماري، براي تخفیف دادن عوارض جانبی درمان، کنترل درد و عالئم دیگر، و جهت کمک به بیمار براي مقابله 

 .در او ایجاد کند، مراقبت حمایتی در دسترس او قرار داردسرطانبا احساساتی که امکان دارد تشخیص مبتال بودن او به 

:شاید بهتر باشد بیمار پیش از شروع درمان موارد زیر را از پزشک بپرسد

طور باشد، در کجا این گسترش صورت  نگسترش پیدا کرده؟ اگر ایسرطانباشد؟ آیا  اي می بیماري در چه مرحله

گرفته است؟ 

شناس را به من بدهید؟  اي از گزارش آسیب ممکن است لطفاً نسخه

کند؟ آیا از بیش از یک نوع درمان استفاده  هاي درمانی در اختیار دارد؟ پزشک کدام یک را توصیه می او چه گزینه

شود؟  می

مان چیست؟ مزایاي مورد انتظار از هریک از انواع در

ها چه خطرات و عوارض جانبی احتمالی به همراه دارد؟ براي کنترل عوارض جانبی چه  هریک از این درمان

توان به عمل آورد؟  اقداماتی می

تواند انجام دهد تا براي درمان آماده شود؟  چه کارهایی می

بود؟ طور باشد، مدت آن چقدر خواهد  آیا باید در بیمارستان بماند؟ اگر این

پردازد؟  هزینه احتمالی درمان چقدر خواهد بود؟ آیا بیمه او این هزینه را می

گذارد؟  هاي عادي او تأثیر می درمان چگونه بر فعالیت

تواند براي مراقبت از خود انجام دهد؟  در طول درمان، چه کارهایی را می

 احتمال بهبودي کامل او چقدر است؟

بار باید پیگیري انجام شود؟ پس از درمان، هرچند وقت یک

جراحی

هایی را  جراح بافت. باشد گردن رحم مبتال میسرطانهاي درمان براي زنی است که به مراحل اول یا دوم  جراحی یکی از گزینه

:ندی باشسرطانهاي  دارد که شاید حاوي سلول برمی

برداشت رادیکال دهانه رحم(Radical Trachelectomy): جراح گردن رحم، بخشی از مهبل، و غدد لنفاوي

خواهند بعداً  هاي کوچکی دارند و می این گزینه براي تعداد اندکی از زنان است که تومور .دارد موجود در لگن را برمی

 .باردار شوند

برداشت کامل رحم(Total Hysterectomy):دارد جراح گردن رحم و رحم را برمی. 

برداشت رادیکال رحم(Radical Hysterectomy):هاي اطراف گردن رحم،  جراح گردن رحم، مقداري از بافت

 .دارد رحم، و بخشی از مهبل را برمی

:هاي زیر را هم بردارد در برداشت کامل یا رادیکال رحم، ممکن است جراح بافت



هاي رحم لوله(Fallopian Tubes) ها و تخمدان(Ovaries):هاي رحم و هم  امکان دارد جراح هم لوله

-Salpingo)هاي رحم و تخمدان این جراحی را برداشتن لوله. ها را بردارد تخمدان Oophorectomy) نامند می. 

غدد لنفاوي(Lymph Nodes): سرطانکه آیا حاوي  امکان دارد جراح غدد لنفاوي نزدیک به تومور را بردارد تا ببیند

هاي دیگر  ی به غدد لنفاوي رسیده باشند، این به معنی آن است که شاید بیماري به قسمتسرطانهاي  اگر سلول. هستند

 .بدن گسترش یافته باشد

بیمار . شاید بیمار در طی چند روز اول دچار درد شود یا ناراحت باشد. نیست دوره بهبودي پس از جراحی در زنان مختلف یکسان

درباره برنامه تخفیف دادن درد  پیش از جراحی، بیمار باید با پزشک یا پرستار . تواند براي کنترل درد خود دارو مصرف کند می

تواند این برنامه کنترل درد را  ه عمل آید، پزشک میتري درمورد درد بیمار ب پس از جراحی، اگر الزم باشد کنترل بیش. صحبت کند

 .تغییر دهد

مدت اقامت در بیمارستان . شوند پس از برداشت رادیکال دهانه رحم، برخی از زنان تا چند روز با مشکالت مربوط به مثانه روبرو می

.روز است 5تا  2معموالً 

خسته یا ضعیف بودن براي مدت . تا یک هفته در بیمارستان بماند پس از برداشت رحم، امکان دارد بیمار به مدت از چند روز

اند با مشکل تهوع و  ممکن است کسانی که تحت این عمل جراحی قرار گرفته. کوتاهی پس از این جراحی در زنان رایج است

ک شخص بیمار را براي چند روز اول شاید پزش. استفراغ روبرو باشند، و امکان دارد در آنها مسائل مربوط به مثانه و روده بروز نماید

هفته پس از جراحی،  8تا  4اکثر زنان، . به رژیم غذایی مایع محدود سازد، و بیمار به تدریج به مصرف غذاي جامد برگردد

.گیرند هاي عادي خود را از سر می فعالیت

.توانند باردار شوند پس از برداشت رحم، زنان دیگر دوره قاعدگی ندارند و نمی

امکان دارد گرگرفتگی و دیگر عالئم یائسگی ناشی از جراحی حادتر از . افتد ها را بردارند، یائسگی بالفاصله اتفاق می ر تخمداناگ

شاید بهتر باشد بیمار، پیش از عمل جراحی، در این باره با پزشک خود . آید وجود می عالئمی باشد که در اثر یائسگی طبیعی به

کنند، و اگر بیمار مصرف آنها  ها به برطرف شدن این عالئم کمک می خص شده است که برخی از دارودر تحقیقات مش. صحبت کند

.را پیش از جراحی شروع کند، شاید مؤثرتر واقع شوند

شاید احساس از دست دادن رحم در این زنان باعث . در برخی از زنان بیمار، امکان دارد برداشتن رحم بر آمیزش جنسی تأثیر نماید

اگر این زنان احساسات خود را با شریک زندگی خود در میان بگذارند، . صورت عملی شاق در آید د آمیزش جنسی براي آنها بهشو

هاي خود را  کنند تا به آنها کمک شود نگرانی ها با یک مشاور صحبت می گاهی اوقات زوج. شاید به رفع این مشکل کمک شود

 .اظهار نمایند

:، پیش از عمل جراحی، موارد زیر را از پزشک خود بپرسدشاید بهتر باشد بیمار

کنید تحت عمل جراحی قرار گیرم؟ اگر توصیه شما این باشد، چه نوع عملی باید روي من انجام  آیا توصیه می

دارند؟ آیا برداشتن غدد لنفاوي من الزم است؟  هاي مرا بر می شود؟ آیا تخمدان

 هدف از این جراحی چیست؟



ی چه خطراتی دارد؟ این جراح

دهند؟  پس از جراحی چه حالی خواهم داشت؟ اگر درد داشته باشم، چگونه آن را تخفیف می

 چه مدت باید در بیمارستان بمانم؟

توانم باردار شوم و زایمان کنم؟ اگر  وجود خواهد داشت؟ اگررحم مرا برندارند، آیا می آیا هیچ عوارض جانبی دائمی

تر خواهد شد؟  ردار شوم، آیا احتمال سقط جنین بیشپس از عمل جراحی با

هاي عادي خودم را از سر بگیرم؟  توانم فعالیت چه زمانی می

 این عمل جراحی چه تأثیري بر فعالیت جنسی من خواهد داشت؟

پرتو درمانی 

. گردن رحم باشندسرطانبه هر مرحله از  گزینه درمانی براي زنانی است که مبتال) نامند که آن را رادیوتراپی هم می( پرتو درمانی 

. جاي جراحی از پرتو درمانی استفاده شود گردن رحم تصمیم بگیرند که در مورد آنها بهسرطانممکن است زنان دچار مراحل اولیه 

اند را از بین  ی که در ناحیه جراحی شده باقی ماندهسرطانهاي  انی استفاده کنند تا سلولامکان دارد پس از جراحی هم از پرتودرم

.تفاده شوددرمانی اس آنها به فراتر از گردن رحم گسترش یافته است، ممکن است از پرتودرمانی و شیمیسرطاندر زنانی که . ببرند

اي که پرتو  هاي واقع در ناحیه شود، و تنها سلول ی استفاده میسرطانهاي  هاي پر انرژي براي کشتن سلول در پرتو درمانی از اشعه

.گیرد تأثیر قرار می گیرد تحت درمانی در آن صورت می

در برخی از زنان از هر دو نوع ( کنند  گردن رحم استفاده میسرطاني درمان پزشکان از دو نوع پرتو درمانی به شرح زیر برا

:(شود استفاده می

پرتو درمانی خارجی(External Radiation Therapy):  یک دستگاه بزرگ تشعشع را به طرف لگن یا دیگر

معموالً این درمان در بیمارستان یا کلینیک انجام . کند در آنها گسترش یافته است هدایت میسرطانهایی که  بافت

هر جلسه درمان تنها چند دقیقه طول . روز در هفته به مدت چند هفته صورت گیرد 5شاید پرتو درمانی . شود می

 .کشد می

پرتو درمانی داخلی(Internal Radiation Therapy):  اي  دهند و ماده نازك را در داخل مهبل قرار میلوله اي

که ممکن (که منبع رادیواکتیو در داخل بدن بیمار است  شاید الزم باشد تا هنگامی .گذارند رادیواکتیو در داخل لوله می

به  شاید هم جلسه درمان چند دقیقه طول بکشد و بیمار بتواند. او در بیمارستان بماند) روزبه طول انجامد 3است تا 

امکان . ماند اي در بدن شخص بیمار باقی نمی پس از خارج سازي ماده رادیو اکتیو، هیچ رادیواکتیویته. منزل خود برگردد

 .تردر طی چند هفته تکرار شود دارد پرتو درمانی داخلی دو بار یا بیش

امکان دارد پرتو . شده است بستگی دارد عوارض جانبی عمدتاً به میزان تشعشع داده شده به بدن و به قسمتی از بدن که درمان

امکان دارد موي بیمار در  .درمانی شکم و لگن باعث ایجاد تهوع، استفراغ، اسهال، یا مشکالت دستگاه ادراري در شخص بیمار شود

 .ودطور غیرطبیعی حساس ش همچنین، ممکن است پوست بدن در ناحیه تحت درمان قرمز، خشک، و به. ناحیه تناسلی ریزش کند



شاید پزشک به بیمار توصیه کند تا چند هفته پس از خاتمه پرتو درمانی . ممکن است مهبل دچار خشکی، خارش، یا سوزش شود

.از آمیزش جنسی خودداري کند

استراحت اهمیت . هاي آخر پرتو درمانی، در طول جلسه پرتودرمانی احساس خستگی کند احتمال دارد بیمار، مخصوصا در هفته

.کنند تا حد ممکن فعال بمانند اما پزشکان معموالً به بیماران توصیه میدارد، 

بیمار باید با . توان این عوارض را درمان یا کنترل نمود گرچه امکان دارد عوارض جانبی پرتودرمانی ناراحت کننده باشد، معموالً می

.هاي تخفیف دادن ناراحتی خود صحبت کند درباره راه پزشک یا پرستار خود 

اما شاید بهتر باشد . شوند شاید دانستن این نکته هم براي بیمار مفید باشد که اکثر عوارض جانبی پس از خاتمه درمان برطرف می

تر شدن  عنوان مثال، امکان دارد تشعشع باعث باریک به. درباره اثرات احتمالی درازمدت پرتودرمانی صحبت کند بیمار با پزشک خود 

هیچ راهی براي . باریک بودن مهبل آمیزش جنسی یا معاینات پیگیري وضع بیمار را مشکل سازد ممکن است. مهبل شود

هایی را براي منبسط  تواند راه اما اگر این مشکل به واقع بروز کند، گروه مراقبت بهداشتی می. پیشگیري این مشکل وجود ندارد

 .کردن مهبل به بیمارآموزش دهد

ها  گیري شده به طرف ناحیه لگن باعث صدمه دیدن تخمدان این است که امکان دارد پرتودرمانی هدفیکی دیگر از اثرات درازمدت 

احتمال . شود، و امکان دارد زنان به احساس گرگرفتگی و خشکی مهبل دچار شوند هاي قاعدگی متوقف می معموالً دوره. بشود

شاید بخواهند پس از پرتودرمانی باردار شوند، باید پیش از شروع  زنانی که .تر است تر بیش هاي قاعدگی در زنان جوان برگشت دوره

.هاي خود را، تا زمان استفاده از آنها، محفوظ نگه دارند  توانند تخمک درمان از گروه مراقبت بهداشتی خود بپرسند که چگونه می

مفید واقع ) و پرتو درمانیبیمار ) Radiation Therapy And Youشاید براي شخص بیمار خواندن مقاله تحت عنوان

.شود

:شاید بهتر باشد بیمار پیش از پرتو درمانی موارد زیر را از پزشک خود بپرسد

 هدف از این درمان چیست؟

 پرتودرمانی چگونه انجام خواهد شد؟

 آیا باید در بیمارستان بماند؟ اگر این طور باشد، مدت آن چقدر خواهد بود؟

یابد؟  گیرد؟ چه هنگام درمان خاتمه می ود؟ هرچند وقت یکبار صورت میش چه هنگام درمان آغاز می

 در طول درمان حال او چگونه خواهد بود؟ آیا این درمان عوارض جانبی دارد؟

کند؟  تواند متوجه شود پرتو درمانی موفق عمل می چگونه می

هاي عادي خود را انجام دهد؟  تواند فعالیت آیا در طول درمان می

رمانی چه تأثیري بر فعالیت جنسی او خواهد داشت؟ پرتود

 شود؟  ایجاد می آیا عوارض جانبی دائمی

تواند باردار شود و زایمان کند؟ آیا پس از خاتمه درمان بیمار می



درمانی شیمی

هاي دوردست  ی که به اندامسرطاندر مورد . شود م میدرمانی با پرتودرمانی ادغا گردن رحم، معموالً شیمیسرطاندر درمان 

.درمانی استفاده نمود توان تنها از شیمی گسترش یافته است، می

گردن رحم معموالً در سیاهرگی در سرطانهاي ضد دارو. شود ی از دارو استفاده میسرطانهاي  درمانی، براي کشتن سلول در شیمی

درمانی در کلینیک، در مطب پزشک، یا در منزل شخص  ممکن است شیمی .(Intravenous)شود  بدن شخص بیمار تزریق می

 .برخی از زنان بیمار باید در طول درمان در بیمارستان بمانند. بیمار انجام شود

کنند  سرعت رشد می ی که بهسرطانهاي  درمانی، سلول در شیمی. هاي مصرفی بستگی دارد دتاً به نوع و مقدار داروعوارض جانبی عم

 :کنند، صدمه بزنند سرعت رشد می هاي نرمال زیر هم، که به ها به سلول شوند، اما ممکن است دارو کشته می

هاي خون سلول(Blood Cells):یابد، احتمال  هاي سالم خون کاهش می درمانی سطح سلول که در شیمی هنگامی

شود، و حس  راحتی دچار کوفتگی یا خونمردگی و خونریزي می یابد، به ایجاد عفونت در بدن شخص بیمار افزایش می

هاي  که آیا سطح سلولکند تا متوجه شود  گروه مراقبت بهداشتی بیمار وارسی می. کند بسیار ضعیف و خسته است می

هاي خون شخص بیمار پایین باشد، ممکن است گروه مراقبت بهداشتی  اگر سطح سلول .خون بیمار پایین آمده است

توانند به بدن کمک  هایی هم وجود دارد که می دارو. تر کند درمانی را متوقف سازد یا دوز دارو را کم براي مدتی شیمی

.هاي جدید خون بسازد کنند سلول

هاي ریشه مو سلول(Cells In Hair Roots):اگر موي شخص . درمانی باعث ریزش مو شود امکان دارد شیمی

 .بیمار ریزش کند، دوباره رشد خواهد کرد، ولی شاید رنگ یا بافت آن تغییر کند

دهند هایی که جدار یا آستر دستگاه گوارش را تشکیل می سلول(Cells That Line The Digestive 

Tract): اشتهایی، تهوع و استقراغ، یا اسهال دچار شده، یا در  درمانی باعث شود شخص بیمار به کم ممکن است شیمی

هایی به او بدهد، یا براي کاهش یافتن  تواند دارو گروه مراقبت بهداشتی بیمار می. هایی ایجاد شود هاي او زخم دهان و لب

 .یدهاي دیگري را پیشنهاد نما این مشکالت راه

حسی دست و پا، مشکالتی در زمینه  درمانی شامل جوش زدن پوست، احساس سوزن سوزن شدن یا بی دیگر عوارض جانبی شیمی

تواند  گروه مراقبت بهداشتی شخص بیمار می. باشد شنوایی، از دست دادن تعادل بدن، درد مفاصل، یا متورم شدن ساق پا و پا می

پس از خاتمه درمان، بسیاري از این عوارض جانبی برطرف . ز این مشکالت پیشنهاد نمایدهایی را براي کنترل بسیاري ا راه

.شوند می

.را مطالعه نماید) درمانی بیمار و شیمی) Chemotherapy And Youشاید بهتر باشد شخص بیمار مقاله تحت عنوان

 :ها پاسخ دهد ین پرسشدرمانی از پزشک خود بخواهد به ا شاید بهتر باشد شخص بیمار پیش از شیمی

 چرا باید این درمان انجام شود؟

 استفاده خواهد شد؟ ) هایی(چه دارو

کنند؟  ها چگونه عمل می این دارو



رود این درمان چه مزایایی داشته باشد؟  انتظار می

 جانبی این درمان چه خطرات و عوارض جانبی احتمالی به همراه دارد؟ براي مقابله با این خطرات و عوارض

توان انجام داد؟  احتمالی، چه کارهایی می

گیرد؟  شود؟ چه هنگام پایان می درمان چه هنگام آغاز می

هاي عادي او خواهد داشت؟  این درمان چه تأثیري بر فعالیت

تغذیه و فعالیت بدنی

.ق بتواند از خود مراقبت نمایدنکته مهم این است که بیمار غذاي مناسب بخورد و تا حد امکان فعال بماند تا از این طری

همچنین بدن به پروتئین احتیاج دارد . براي آنکه وزن بدن در سطح مناسب حفظ بماند، باید کالري به مقدار مناسب مصرف شود

.دتر بودن آنها مفید واقع شو تر آمدن افراد و پر انرژي امکان دارد خوردن غذاي مناسب براي سرحال .تا قدرتش را از دست ندهد

. شاید ناراحت یا خسته باشد. اما امکان دارد بیمار در طول درمان، یا اندکی پس از خاتمه آن، تمایلی به غذا خوردن نداشته باشد

مانند کم اشتهایی، تهوع، (عالوه برآن، ممکن است عوارض جانبی درمان . شاید متوجه شود غذا مثل گذشته خوش مزه نیست

اي که پروانه دارد، یا دیگر  پزشک شخص بیمار، متخصص تغذیه .وب غذا خوردن را مشکل سازدخ) استفراغ، یا زخم شدن دهان

همچنین، در مقاله . هایی را براي مقابله با این مشکالت پیشنهاد نمایند توانند راه هاي بهداشتی می اندرکاران ارائه مراقبت-دست

.، تعداد زیادي ایده و دستور تهیه غذاي مفید ارائه شده است)درباره غذا خوردن هاي  راهنمایی) Eating Hintsتحت عنوان

روي، یوگا، شنا، و  پیاده. تر هستند ی به هنگام فعال بودن سرحالسرطاندر تحقیقات به عمل آمده مشخص شده است که بیماران 

امکان دارد نرمش بدنی تهوع و درد را کاهش دهد و . دهد را افزایش میها شخص بیمار را قوي نگهداشته و انرژي او  دیگر فعالیت

پیش از آنکه بیمار فعالیت . همچنین، ممکن است به کاهش یافتن تنش کمک کند. تر سازد اداره کردن درمان را براي بیمار آسان

همچنین، اگر فعالیت . ود مشورت نمایدرا شروع کند، باید حتماً با پزشک خ) هر فعالیتی که باشد(بدنی که انتخاب کرده است 

.کند، باید حتماً به پزشک یا پرستار خود اطالع دهد بدنی براي بیمار دردناك است یا مشکالت دیگري ایجاد می

(Follow-Up Care)مراقبت مربوط به پیگیري وضعیت بیماري که درمان شده است

باشد تا تضمین شود بروز هر تغییر در سالمتی شخص بیماري که  هاي منظم الزم می گردن رحم، پیگیريسرطانپس از درمان 

هاي پیگیري دچار مشکل  اگر شخص بیمار بین نوبت. شود گیرد، و در صورت لزوم درمان می مداوا شده است مورد توجه قرار می

.بهداشتی شود، باید با پزشک خود تماس بگیرد

به طور کامل برداشته شده یا از بین سرطاننظر آید  حتی اگر به. کند می) چک(ار، برگشت بیماري را وارسی پزشک شخص بیم

. مانند بدن بیمار باقی میی ردیابی نشده در جایی در سرطانهاي  کند زیرا، پس از درمان، سلول رفته است، گاهی اوقات برگشت می

.، تست پاپ، و رادیوگرافی قفسه سینه باشد)بدنی(ممکن است شامل معاینه فیزیکی   ( Check-Up)معاینه کامل پزشکی 



:شاید بهتر باشد شخص بیمار، پس از درمان، این موارد را از پزشک خود بپرسد

 بشود؟ ) چک آپ(هر چند وقت یکبار باید معاینه کامل پزشکی

 هر چند وقت یکبار باید تست پاپ را انجام دهد؟

کند؟  هاي پیگیري دیگري را براي او توصیه می پزشک چه تست

را باید به پزشک اطالع دهد؟  هاي پیگیري وضعیت او، بروز چه مشکالت بهداشتی یا عالئمی بین نوبت

منابع حمایتی

. گردن رحم، ممکن است زندگی او و زندگی کسانی که به او نزدیک هستند را تغییر دهدسرطانآگاه شدن شخص از ابتال به 

اش، و دوستانش دستخوش احساسات متعدد و  طبیعی است که بیمار، خانواده. امکان دارد مقابله نمودن با این تغییرات مشکل باشد

.کننده بشوند متفاوت و گاهی اوقات گیج

. باشد هاي پزشکی می حساب ها و اداره کردن عوارض جانبی، اقامت در بیمارستان، و صورت درباره درمان یج بیماران هاي را نگرانی

.هاي روزانه باشد همچنین، امکان دارد شخص بیمار نگران مراقبت از خانواده، حفظ شغل خود، یا ادامه دادن فعالیت

:جعه نمایدتواند به منابع زیر مرا بیمار براي کسب حمایت می

درباره درمان، کار کردن، یا  هاي بیمار  توانند به پرسش پزشکان، پرستاران، و دیگر اعضاي گروه مراقبت پزشکی می

 .هاي دیگر پاسخ دهند فعالیت

 تواند به مددکاران اجتماعی و مشاوران مراجعه نماید هاي خود حرف بزند، می درباره احساسات یا نگرانی اگر بیمار بخواهد .

توانند منابعی را به بیمار پیشنهاد کنند تا براي دریافت کمک مالی، کمک در  در اغلب موارد، مدد کاران اجتماعی می

 .به آنها مراجعه نماید) عاطفی(وآمد، برخورداري از مراقبت در منزل، یا دریافت حمایت احساسی  رفت

یماران یا اعضاي خانواده آنها با بیماران دیگر یا اعضاي خانواده ها، ب در این گروه. توانند کمک کنند هاي حامی هم می گروه

. اند با دیگران در میان گذارند درباره مقابله با بیماري و اثرات درمان آن یاد گرفته کنند تا آنچه را که  آنها مالقات می

شاید بهتر باشد . عرضه نمایندصورت تلفنی، یا از طریق اینترنت  طور حضوري، به ها حمایت خود را به ممکن است گروه

 .درباره پیدا کردن یک گروه حامی صحبت کند بیمار با یکی از اعضاي گروه مراقبت بهداشتی خود 

 گردن رحم بر رابطه جنسی خود نگران هستند، ممکن است پزشک سرطاندرباره اثرات  اگر بیمار و شریک زندگی او

شاید بیمار و شریک زندگی او متوجه . ار یا یک مشاور امور جنسی بتوانند در رفع این نگرانی مفید واقع شوندشخص بیم

 .کند ها کمک می هایشان به برطرف شدن این نگرانی درباره نگرانی شوند که صحبت کردن 

 :بهتر باشد به مقاله تحت این عنوان مراجعه نماییددرباره مقابله با بیماري و عوارض جانبی آن، شاید  هایی  براي اطالع از راهنمایی

Taking Time: Support For People With Cancer  ) یسرطانصرف وقت براي حمایت از بیماران(
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