هقذهه :
سزطاى تیواری است وِ سلَلْای تدى را درگیز هی وٌید در
حالت ًزهال سلَلْای تدى تِ طَر هیٌمن رضید هی وٌٌید ٍ
تمسین ه ضًَد ٍ تِ تدى اجاسُ رضد ٍ تْثیَد سیز ز س ین را
ه دٌّد گاّ تعض سلَلْا تِ طَر غیز ًزهال رضد ه وٌٌد
ٍ تطىیل ه غدُ ا تَدُ را ه دٌّد تَهَرّا ا َش یین
ّستٌد ا تد ین تَهَرّای تد ین ه تَاًٌد تِ ًمیا د ریز
تدى ًیش هٌتمل ضًَد ٍ آى اًداهْا را ًیش در گیز وٌٌد
دّاًِ رحن سَراخ تٌر در پا یي تز ي لسوت رحن است ویِ
تِ هْثل ا ٍاصى تاس ه ضَد وِ گاّ گزدى رحن ًییش ًاهییدُ
ه ضَد رحن ًیش جا است وِ جٌیي در آى رضد ه وٌید
دّاًِ رحن وارّای س ادی را اًجام ه دّید اٍل ا ٌىیِ تا ی
تَلید تزضحات ه ضًَد وِ هْثل را هزطَب ٍ لیش ه وٌد ٍ
هَوَس را تَلید ه وٌد وِ تِ حزوت اسیرزم ٍ ٍرٍد آى تیِ
رحن ٍ در ًتیجِ تارداری ووه ه وٌد ّوچٌییي در ویَر
ا جاد حاهلر هٌجز تِ حفظ وَدن در دا ل رحن ه ضَد ٍ
در ٌّرام سا واى ًیش تاس ه ضَد ٍ تا تَلد وَدن ه ضَد
سزطاى دّاًیِ رحین ىی اس ضیا عتز ي سیزطاًْای دسیتراُ
تٌاسل سًاًِ است وِ  08درود ا یي ًیَس سیزطاى در سیٌیي
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علل و عواهل :
فًَیت تیِ ًیام ٍ یزٍ
سزطاى دّاًِ رحن تِ ٍسییلِ ًیَ
پاپیلوا( اهل سگیل) ا جاد ه ضَد در اغلیة هیَارد سیسیتن
ا وٌ تدى ا ي ٍ زٍ را ظزف  1-2سال هحدٍد ه وٌد اها
در تعض اس سًاى ا ي فًَت اداهِ ه اتید ٍ تا ی تییییز در
سلَلْای دّاًِ رحن ه ضَد ٍ تعید اس نٌید سیال هٌجیز تیِ
سزطاى دّاًِ رحن ه ضَد سًاى در هعزض طز ضاهل:

 دم اًجیام تیِ هَلیز ٍ هزتیة تسیت پیاج اسیویز اوثیز
هثتال اى تِ ا ي ًَس سزطاى در  5سال گذضیتِ تسیت پیاج
اسویز اًجام ًدادُ اًد

ًَ ز شی ًاهٌمن تیي سیىلْای لا دگ تِ وَر لىیِ
تیٌ  ،تزضح آغطتِ تِ َىًَ ،ز شی فیف ٍ ظَْر َى
پس اس ادرار وزدى
ًَ ز شی تعد اس ًشد ى ٍ درد در الل همارتت
 درد لرٌ ٍ تزضح ًَ تدتَ
 واّص ٍسى ،ون ًَ ٍ ،رم در اًداهْا
 آتى ضدى ٍ افشا ص تزضحا ًاحیِ تٌاسل
ًَ ز شی تٌاسل تعد اس ائسر
 طَالً ضدى دٍرُ ّای لا دگ تا ًَز شی تیطتز

 داضتي همارتت تا هزدی وِ تٌِ ًطدُ است

تشخیص :

 رٍاتط جٌس در سًاى در سٌیي پا یي
 سیرار وطیدى
 هصزف لزوْای ضد تارداری ا استفادُ اس آ َ دی
 اتتالی تستراى درجِ ه تیِ ای تیویاری تا ی افیشا ص
احتوال اتتال در سا ز افزاد اًَادُ تِ هییشاى  2-3تزاتیز هی
ضَد
 داضتي نٌد ي ضز ه جٌس
 سًاً وِ ضَّزاًطاى نٌد ي ضز ه جٌس دارًد
 اتتالء تِ سا ز تیوار ْای همیارتت هاًٌید تثلیال دسیتراُ
تٌاسل
 ضعف سیستن ا وٌ هثل تیواراً وِ دارٍّیای سیزوَب
وٌٌدُ سیستن ا وٌ هصزف هی وٌٌید یا تیِ ا یدس هثیتال
ّستٌد
 پا یي تَدى سطح اجتوا

– التصادی

عالئن ونشانه ها :
تد یو دّاًِ رحن در هزاحل اتتدائ تدٍى الهت است ٍ
هعوَالً در پاج اسویز وطف ه ضَد تِ ّویي دلیل است
وِ پاج اسویز تزای ّوِ تزای اًْا پس اس ضزٍس فعالیت
جٌس تَویِ ه ضَد
ٍجَد الئن تالیٌ س ز در ه اًن در سٌیي تارٍری
ه تَاًد ّطداری دال تز هزاحل پیطزفتِ سزطاى دّاًِ
رحن تاضد

هعا ٌِ لري ٍ پاج اسویز تْتز ي راُ تطلیص ّستٌد
پاج اسویز ه تست غزتالرزی است وِ تیییزا سلَل
در ًاحیِ دّاًِ رحن را سز ز تطلیص ه دّد ا ي
آسها ص تِ تطلیص توَلز ٍ در ًتیجِ درهاى هٌاسة ٍ
هَفمیت آهیش سزطاى دّاًِ رحن ووه ه وٌد
پاج اسویز ه تست سادُ ٍ سز ع است وِ  3سال تعد اس
ضزٍس همارتت جٌس ولیِ اًوْا وِ همارتت جٌس دارًد
ٍ ا رحن آًْا تزداضتِ ًطدُ است تِ وَر هزتة ّز سال
تا ست اًجام ضَد وِ لسوت اس تزضحا دّاًِ رحن
(سلَلْای دّاًِ رحن ) تزداضتِ ضدُ ٍ رٍی ه اسال د ضیطِ
ای وطیدُ ه ضَد ٍ هَرد آسها ص لزار ه گیزد در وَرت
وِ در سِ سال هتَال ًتیجِ پاج اسویز طثیع تاضد  ،تَال
سهاً اًجام پاج اسویز تِ ّز سِ سال ىثار تیییزه اتد در
وَرت وِ ًتیجِ پاج اسویز غیز طثیع تاضد پشضه هوىي
است اس ٍسیلِ هلصَو تِ اسن وَلرَسىَج تزای هعا ٌِ
دلیك تز دّاًِ رحن استفادُ وٌد ( در وَر لشٍم ًوًَِ
تزداری اًجام ه ضَد )

نكات ههن در انجام آزهايش پاپ اسویر :
اًجام پاج اسویز ًثا د حیي لا دگ تاضد
تْتز است ا ي تست در فاولِ رٍسّای  12-10سیىل لا دگ
اًجام ضَد
حدالل  40سا ت لثیل اس اًجیام آسهیا ص پیاج اسیویز تیویار
ًثا ست اس پوادّای ٍاص ٌال استفادُ ویزدُ تاضید 40سیا ت
لثل اس اًجام آسها ص تا ست اس ًشد ى وزدى َدداری ًوا د
هراحل سرطاى دهانه رحن:
هرحله اول :سزطاى فمط هحدٍد تِ دّاًِ رحن است
هرحله دوم :رحن تِ لسوتْای تاالتز دّاًِ رحین عٌی

یَد

رحن هٌتمل ضدُ است اها اس ًاحیِ لري ارج ًطدُ است
هرحله سوم :سزطاى تِ لسوتْای پا یي تز دّاًِ رحن عٌی
د َارُ لري اًتمال ه اتد تٌاتزا ي تا اًسیداد جز یاى ادرار
ه ضَد ٍ زٍق لٌفاٍی لري را درگیز ه وٌد
هرحله چهارم :سزطاى تِ اًداهْای د رز دا ل ا ارج لریي
اًتمال افتِ است ٍ هثاًِ ،وثد ،همعد ٍ ر ِ را درگیز ه وٌد
درهاى:
سزطاى رحن تِ ووه ول جزاحی  ،پزتیَ درهیاً  ،ضییو
درهاً ٍ ا تزویث اس ا ي سِ رٍش درهاى ضیَد ویِ تسیتر
تِ هزحلِ سزطاى ،اًداسُ ٍ هحل سزطاى ،سیي ٍ ضیزا ط ولی
تیوار دارد در ول جزاح ول رحین تیِ ّویزاُ دّاًیِ رحین
تزداضتِ ه ضَد بعد از عول:
 در وَر تزٍس التْاب ،لزهشی ٍ تزضح اس تلیِ ّا تِ پشضه
هزاجعِ ضَد
 هوىي است تا هدت تزضحا

ًَ ٍجَد داضتِ تاضد

 اگز ًَز شی تعد اس ا ي سهاى هجیدد ا جیاد ضید تیِ پشضیه
هزاجعِ ضَد
 اس تلٌد وزدى اجسیام ٍ ،راًٌیدگ تیا سهیاى دسیتَر پشضیه
اجتٌاب وٌید
 ول جزاح هاًز اًجام فعالیت جٌسی ًوی ضیَد ضیزٍس
هجدد آًزا اس پشضه َد سؤال وٌید
 تزضحا تد تَی ٍاصىًَ ،ز شی تسیار ضید د اس ٍاصى ،درد،
التْاب ٍ لزهشی در پا ٍ تاال رفتي درجِ حزار تا د گشارش دادُ
ضَد

سرطان دهانه

 اگز تلوداًْا تزداضتِ ضَد دنار ال ن ائسر َاّید ضد
وِ ضاهل لطز لا دگ ٍ تزٍس حالتْای گزگزفتر ه تاضد لیذا
ه تا ست تا دستَر پشضه اس دارٍّای َّرهًَ استفادُ وٌید

رحم

 در وَر
وٌید

طى ٍاصى ا هْثیل هی تَاًیید اس صل اسیتفادُ

سرطاى پیشرفته

پیش آگهی :
در وَرت وِ تطلیص تِ هَلز وَر گیزد ٍ درهاى آغاس ضَد،
سزطاى تِ َت لاتل وٌتزل است اها در ویَر یدم درهیاى ،
سزطاى تِ ًَاح اطزاف هثل غدد لٌفاٍی ٍ تافت ّیای ًشد یه
تِ لري هٌتطز ه ضَد

رحن
دهانه رحن
واژى
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