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 راهنوای بیوار

سزطاى گزدى رحن 

 بیواریشزح 

سزطبى رحن ثِ رضذ غیزطجیؼی سلَلْبی دّبًِ رحن گفتِ 

-گزدى رحن ثِ قسوت پبییٌی رحن کِ ثِ ٍاصى ثبس هی. هیطَد

-سزطبى دّبًِ رحن اغلت سٍد درهبى هی. ضَد، گفتِ هیطَد

تطخیع فَری ایي سزطبى ثب تست پبح اسویز اًجبم . ضَد

 .هیگیزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هزاحل سزطاى رحن 

 سزطبى تٌْب گزدى رحن را درگیز هیکٌذ: هزحله اول. 

 سزطبى ثجش ثِ گزدى رحن ثِ ثخطْبی ثبالیی : هزحله دوم

 ٍاصى ًیش گستزش پیذا هیکٌذ

 سزطبى ثِ دیَارّْبی لگي ٍ ًَاحی پبییٌی ٍاصى : هزحله سوم

 .گستزش پیذا هیکٌذ

 سزطبى ثِ دیگز ثخطْبی هجبٍر دّبًِ رحن : هزحله چهارم

هبًٌذ هثبًِ، هقؼذ یب ریْْب ٍ کجذ ٍ استخَاًْب گستزش پیذا 

 .هیکٌذ

  عالئن 

. تغییز غیز طجیؼی سلَلْبی دّبًِ رحن ثِ ًذرت ػالئوی دارد

اهب اگز تجذیل ثِ سلَلْبی سزطبًی ضذُ ثبضٌذ، ًطبًْْبیی 

 :سیز ٍجَد دارد

  خًَزیشیغیزطجیؼی

ٍاصًوبًٌذخًَزیشیجیٌذٍرُ ّبیقبػذگی،ثؼذاسراثطْجٌسییبپسبسیبئس

 گی

 درددرپبییٌطکوَلگي 

 درددرٌّگبهزاثطْجٌسی 

 تزضحغیزطجیؼی ٍاصى 

 علل شایع و عواهل خطز 

  ػلت اغلی ایجبد سزطبى دّبًِ رحن تقسین سلَلی

غیزقبثل کٌتزل ٍ غیز ػبدی سلَلْبی دّبًِ رحن در اثز جْص 

 . صًتیکی هیجبضذ

  ثیطتز سزطبًْبی دّبًِ رحن ثِ ٍسیلِ ٍیزٍس پبپیلَهبی

ایي ٍیزٍس اس . ایجبد هیطًَذ (HPVاچ پی ٍی، )اًسبًی 

اًَاع هختلفی . طزیق توبس جٌسی ثب فزد ًبقل، هٌتقل هیطَد

ٍی .پی.ّوِ ٍیزٍسْبی اچ. ٍی ٍجَد دارد.پی.اس ٍیزٍس اچ

-ثزخیبسآًْبثبػثشگیل ًبحیِ تٌبسلی هی. ایجبد سزطبى ًویکٌٌذ

 .ضًَذ،اهباًَاػذیگزهوکٌبستْیچؼالهتیٌذاضتِ ثبضٌذ

  ایي ثیوبری در ثشرگسبالى ثسیبر ضبیغ است کِ هیتَاًذ هٌجز

ػفًَت هوکي است خَد ثِ خَد . ثِ ثزٍس ػفًَت در فزد گزدد

اس ثیي ثزٍد ٍ در هَاردی ًیش تجذیل ثِ سگیل تٌبسلی ٍ یب هٌجز 

 .ثِ سزطبى دّبًِ رحن ضَد

 :دیگز ػَاهل خطز ضبهل هَارد سیز هیجبضٌذ

 داضتي ضزیکْبی جٌسی هتؼذد 

  ضزٍع فؼبلیت جٌسی در سي کن 

  هجتال ضذى ثِ دیگز ػفًَتْبیی کِ اس طزیق رٍاثط جٌسی

 اًتقبل پیذا هیکٌٌذ هبًٌذ سیفلیس، ایذس، کالهیذیب

  داضتي سیستن ایوٌی ضؼیف 

  هػزف سیگبر 

 عوارض احتوالی 

ػذم اقذام ثِ هَقغ ثزای درهبى ایي ثیوبری هی تَاًذ ثبػث ضَد کِ 

سزطبى در سبیز اػضب ًیش گستزش یبثذ ٍ در غَرت ًیبس ثزای 

 .ثزداضتي رحن فزد دیگز قبدر ثِ ثبرداری ًخَاّذ ثَد

 تشخیص 

 ثِ ػٌَاى ثخطی اس هؼبیٌِ لگٌی، تست پبح : تست پاپ اسویز

در حیي اًجبم تست، پشضک خزاش . اسویز اًجبم هیطَد

-کَچکی در دّبًِ ایجبد ٍ سلَلْبیی را ثِ ػٌَاى ًوًَِ ثزهی

اگز ًتیجِ تست پبح اسویز، سلَلْبی غیزطجیؼی را . دارد

ًطبى دّذ، پشضک آسهبیطبت دیگزی جْت تطخیع سلَلْبی 

 . پیص سزطبًی ٍ سزطبًی اًجبم هیذّذ

 ای ٍیزٍس پبپیلَهبی اًسبًی .اى.تست دی( ،اچ پی ٍیHPV ) 
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 پشضک ثب استفبدُ اس ٍسیلْبی ثِ ًبم : کولپوسکوپی

-کَلپَسکَح ثِ ثزرسی ًبٌّجبریْبی سلَلی دّبًِ رحن هی

پزداسد ٍ ثب استفبدُ اس یک سَسى هخػَظ یب ًَػی ٍسیلِ 

قبضقی ضکل ًوًَْبی اس ثبفت گزدى رحن را ثزای آسهبیطبت 

 .ثیطتز ثزهیذارد

  نوونهبزداری یا روش جزاحی بزداشت نوونه با

در ایي رٍش اس ثبفت گزدى رحن یب الیْْبی : الکتزیسیته

 . ػویقتز گزدى رحن ًوًَِ ثزداری اًجبم هیطَد

 ر غَرتی کِ پشضک تطخیع داد کِ ضوب د: تصویزبزداریها

هجتال ثِ سزطبى رحن هیجبضیذ، ثزای تطخیع ایي کِ سزطبى 

تب چِ حذ پیطزفت کزدُ است ثستِ ثِ ٍضؼیت ثیوبر اس ثزخی 

اسکي، .تی.رٍضْبی ػکس ثزداری تطخیػی هبًٌذ سی

 . آی، پت اسکي ٍ اضؼِ ایکس استفبدُ هیطَد.آر.ام

 درهاى 

: درهاى اغلب هزاحل سزطاى دهانه رحن شاهل

 در غَرتی کِ سزطبى سیبد پیطزفت ًکزدُ ثبضذ تٌْب :جزاحی

در غیز ایي غَرت رحن، . رحن ٍ گزدى رحن ثزداضتِ هیطًَذ

-گزدى رحن، ثخطی اس ٍاصى ٍ گزّْبی لٌفبٍی ًیش ثزداضتِ هی

 . ضًَذ

 در ایي رٍش درهبًی ًَػی دارٍی ضیویبی ثِ :شیوی درهانی 

ایي دارٍ سلَلْبی . درٍى رگ فزد ثیوبر تشریق هیطَد

در اغلت اٍقبت ثِ ّوزاُ . سزطبى در حبل رضذ را اس ثیي هیجزد

در هزاحل . ضیوی درهبًی اس پزتَ درهبًی ًیش استفبدُ هیطَد

پیطزفتِ ایي ًَع سزطبى اس دٍسّبی ثبال جْت ضیوی درهبًی 

 .استفبدُ هیطَد

 استفبدُ اس اضؼِ ثزای اس ثیي ثزدى سلَلْبی :پزتودرهانی 

پزتَ درهبًی هیتَاًذ ثِ تٌْبیی یب ّوزاُ ثب ضیوی . سزطبًی

درهبًی قجل اس ػول جزاحی ثِ هٌظَر کَچک کزدى تَدّْبی 

پزتَدرهبًی ثِ دٍ غَرت داخلی ٍ . سزطبًی استفبدُ ضَد

در ًَع خبرجی آى اضؼْْبی قَی اس . خبرجی غَرت هیگیزد

در ًَع داخلی آى ٍسیلْبی کِ اس . خبرج ثِ ثذى تبثبًذُ هیطًَذ

خَد اهَاج رادیَیی ضؼیفی را هٌتطز هی کٌذ را ثزای چٌذ 

 .دقیقِ در ٍاصى قزار هیذٌّذ

 ُّبی درهبًی ثستِ ثِ هیشاى پیطزفت سزطبى در ًظز  تؼذاد را

گزفتِ هی ضًَذ، ّوچٌیي هوکي است درهبى تزکیجی ًیش 

اگز جزاحی ثزداضتي رحن اًجبم دادُ ثبضیذ، قبدر . تجَیش ضَد

اهب ّویطِ ًیبس ثِ اًجبم ثزداضتي رحن . ثِ ثچْذار ضذى ًیستیذ

ًیست، ثخػَظ اگز سزطبى در هزاحل اٍلیِ تطخیع دادُ 

 . ضَد

 رژین غذایی و تغذیه 

  پس اس تزخیع اس ثیوبرستبى ثِ تَغیْْبی پشضک خَد در

 . هَرد ضیَّْبی غحیح تغذیِ ػول کٌیذ

 در غَرتی کِ حس . اس یک رصین غذایی سبلن پیزٍی کٌیذ

هیکٌیذ اضتْبی چٌذاًی ثزای خَردى ًذاریذ سؼی کٌیذ ثِ 

جبی هػزف یک یب دٍ ٍػذُ غذایی سٌگیي، تؼذاد ٍػذّْبی 

 . غذایی را افشایص دادُ ٍ هیشاى غذا در ّز ٍػذُ را کن کٌیذ

  هَاد غذایی ثب پزٍتئیي ،کبلزی ٍ ٍیتبهیي ثبال را در رصین 

غذایی خَد ثگٌجبًیذ تب ثِ ایي تزتیت اس کبّص اًزصی ٍ ٍسى 

 . خَد پیطگیزی کٌیذ

  ثزای حفظ اًزصی ٍ قذرت خَد سؼی کٌیذ اس کبّص ٍسى

 .پیطگیزی کٌیذ

 ٍػذّْبی غذایی اغلی خَد را سٍدتز ثخَریذ. 

 

 هزاقبت 

 ثب غحجت کزدى در . ثب ضخػی کِ دٍست داریذ غحجت کٌیذ

هَرد احسبسبت خَد ثب دٍستبى، افزاد خبًَادُ یب گزٍّْبی 

 .حوبیتی احسبس ثْتزی پیذا خَاّیذ کزد

 ثزای اًجبم کبرّبی خَد اس دٍستبى ٍ آضٌبیبى کوک ثگیزیذ. 

 اّذاف قبثل دستزس ٍ ٍاقغ ثیٌبًِ ثزای خَد تؼییي کٌیذ. 

  ثزای خَد ٍقت ثگذاریذ، ثِ خَد اّویت ثذّیذ، خَة غذا

ثخَریذ، آراهص خَد را حفظ کزدُ ٍ ثِ اًذاسُ کبفی استزاحت 

 .کٌیذ

 در چه شزایطی به پزشک هزاجعه نواییذ؟ 

 غص، احسبس سزگیجِ ٍ سجکی در سز 

 خًَزیشی ضذیذ اس ٍاصى 

 تت ٍ لزس ٍ ثذى درد 

 درد در ضکن ٍ کطبلِ راى 

  ،ػذم تَاًبیی کٌتزل ادرار، درد ٍ سَسش ٌّگبم ادرار کزدى

 ٍجَد خَى ٍ چزک در ادرار

  ٌِدرد در پطت، سیز قفسِ سی 
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  در غَرت ثزٍس ػالئن سزطبى دّبًِ رحن 

 ُدر غَرت هطبّذُ دیگز ػالئن ًگزاى کٌٌذ 

 

 


