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 آيا ديسپالزياي دهانه رحم همان سرطان دهانه رحم است؟

در صورت عدم درمـان ممكـن       يك تغييرپيش سرطاني است كه      . ديسپالزياي دهانه رحم سرطان نيست    

 .است به سرطان تبديل شود

معمـوال تسـت پـاپ      . ديسپالزياي دهانه رحم همان تغييرات غير طبيعي در سلولهاي دهانه رحم اسـت            

اسميركه از سلولهاي دهانه رحم برداشته مي شود وزير ميكروسكوپ بررسي مي شود ديسپالزياي دهانه               

ديسپالزياي دهانه رحم به صورت زيرهم تعريـف مـي   . ميكندرحم و سرطان دهانه رحم هردو را مشخص     

 .شود

SIL) ضايعه داخلي اپتيليوم سنگفرشي.( 

CIN )نئوپالزي داخل اپيليوم دهانه رحم.( 

 . در واقع ابتدايي ترين شكل سرطان است)CIN٣CIN(پيشرفته ترين شكل 

 .ميبرد توضيح دهداز پزشكتان بخواهيد در مورد اصطالحاتي كه براي تشخيص شما به كار 

 . توان به آساني آنرا درمان نمود ونبايد شما را نگران كند ديسپالزيا خيلي شايع است ومي

 .درمانها ممكن است شامل موارد زير باشد

  جراحي با ليزر  ·

 .)هم مي باشد LEEP يا LLETZنام ديگر آن (  جراحي الكتريكي   ·

 )كرايو تراپي( سرما درماني  ·

  جراحي  ·

تست پاپ تغييرات سلولي را در دهانه . همه خانمها براي انجام تست پاپ اسمير منظم بايد تشويق شوند

 رحم شما قبل از سرطاني شدن نشان ميدهد

  

 سرطان دهانه رحم چيست؟

. دهانه رحم پايين ترين قسمت رحم زنان است  .  شروع ميشود   سرطان دهانه رحم از سلولهاي دهانه رحم      

شايع ترين  . ميريزد) قاعدگي(ران بارداري، اليه داخلي رحم از راه دهانه رحم به درون واژن           هر ماه بجز دو   

آدئوكارسـينوما در   . در سلولهاي اليه سـطحي اسـت      ) سرطان سلول سنگفرشي  (نوع سرطان دهانه رحم   

ــري دارد        ــيوع كمت ــده و ش ــروع ش ــم ش ــه رح ــوس دهان ــده موك ــح كنن ــددي ترش ــت غ  .باف

قسمتي از دستگاه تناسلي زن است و ناحيه باريك و تحتاني رحم را كه به                )Cervix(گردن رحم يا زهدان   

سرطان گردن رحم نوعي بيماري است كه در آن رشد بافت بـدخيم از              . مي شود شامل مي شود     مهبل باز 

. اي تكثير و منجر به تراريختگي آن مي شود          ناحيه گردن رحم نشات مي گيرد و به طور نامنظم و فزاينده           

ردن رحم دومين سرطان شايع دستگاه تناسلي زنان و پنجمين سرطان بعد از سرطان هاي ريه،                سرطان گ 

 . در صد كل سرطان زنان را تشكيل مي دهد6پستان، روده و جسم رحم در سراسر جهان استكه حدود 

با توجه به سلولي كه دچار تراريختي و سرطان شده است اشكال مختلفي از سرطان گردن رحم وجود 

                                         د كه هر كدام نشانه ها و عوارض خاص خود را دارنددار


