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 درجات يا مراحل سرطان چيست ؟

  اهمميت نستن اينكه سرطا ن شما در چه مرحله ي استوقتي كه تشخيص قطعي سرطا ن داده شد دا

تعيين درجه سرطان به اندازه و . اين كمك مي كند كه بهترين نوع درمان براي شما تعيين شود .  دا رد

تعيين درجه دقيق سرطا ن فقط بعد از جراحي يا . گسترش تومور به قسمتهاي د يگربدن بستگي دارد 

البته برداشتن بعضي از غدد لنفاوي نزديك به محل سرطان ممكن .استآزمايشا ت اضافي امكا ن پذير

 .است ضروري باشد 

 يك ، د و ، سه ، چهار، تعريف مي شود و هر چـه                - سرطا ن به صورت شماره      گاهي اوقات مرحله و درجه    

 يـا درجـه سـرطان بـا      گاهي اوقا ت مرحلـه . شماره ها باالترباشد يعني سرطان بيشتر پخش شده است     

 و مشـابه يـك كـد      تعريف ميگردد كه تركيبي از حروف و شماره هـا اسـت   TNM   تفاده از سيستماس

.  لنفاوي و متاستاز را نشان مـي دهـد          به ترتيب تومور،غده  ) MوT2N1M0.(   T ‘ N  مثال (پستي است   

گير شده  گسترش به غدد لنفاوي يا ساير قسمتهاي در  Nو M شماره همراه اندازه تومور و شماره همراه

 .گاهي اوقات سيستم درجه اي د يگري نيز استفاده مي شود. بدن را نشان مي دهد

. از پزشك خود بخواهيد مرحله سرطان شما را به شما بگويد و شماره ها وحروف را براي شما توضيح دهد

 Tis     يا 0، مرحله  CIN3 ،سرطان به صورت كارسينوما درجا. از سطح دهانه رحم پخش نشده اند

N0M0تعريف مي شود. 

از پزشك خود بخواهيد مرحله سرطان شما را به شما بگويد و شمارهها وحروف را در مورد شما توضيح 

   .دهد

  چه نوع درماني خواهم داشت؟

پزشك شما نوع و درجه سرطان شما را در نظر مي گيرد، . حتي دو نوع سرطان هم با هم مشابه نيستند

لمي، درماني را كه براي نوع سرطان شما كار مي كند البته با در نظر گرفتن ساير وبا استفاده از شواهد ع

درمان شما توسط تيم .  مي خواهد كه براي انتخاب درمان نهايي كمك كنيد مسا يل سالمتي شما ،از شما

پزشكي پرستاري و ساير متخصصين انجام مي شود در صورت نياز از هريك از آنها براي راهنمايي كمك 

 : بيماران سرطاني اغلب درمانهاي تركيبي دارند و درمان شما ممكن است شامل.بخواهيد

تصـميم انجـام    . عمل جراحي برداشتن قسمتي از تومور يا همه آن و بافتهاي اطراف تومور است             : جراحي

مراحل زودرس سرطان دهانه رحـم      . جراحي بستگي به محل تومور و نزديكي آن به ارگانهاي حياتي دارد           

درزودرس ترين فرم سرطان برداشت بافت حين بيوبسي مخروطي         . ازراه جراحي درمان مي شود    "معموال

 .ضروري است) هيستركتومي(در ساير موارد برداشتن كل رحم. ممكن است همه درمان باشد وبس

ـ . اشعه ايكس با انرژي باال براي تخريب سلولهاي سرطاني بكار مي رود           ): راديوتراپي(اشعه درماني  وارض ع

 ميتـوان انهـا را كنتـرل    "جانبي آن ممكن است ناشي از آسيب به بافتهاي نزديك تومور باشد اما معموال   

كرد و دراشعه درماني خارجي اشعه با دقت به تومـور تابيـده شـده و از اصـابت آن بـه بافتهـاي سـالم                          



 درون تومـور    "يو مستقيما در اشعه درماني داخلي يا براكي تراپي ماده راديو اكت         . اجتناب مي شود    اطراف

 .قرار داده مي شود

 اختالل ايجـاد     استفاده ازداروهايي است كه درتوانايي رشد و گسترش سلولهاي سرطاني         : شيمي درماني 

درضمن درمان سلولهاي سالم ممكن است آسيب ببينندر وشما ممكن است عوارض جانبي ماننـد      . ميكند

اكثر افـراد   . ، ريزش مو و افزايش خطر عفونت را تجربه كنيد         تهوع، استفراغ، از بين رفتن اشتها، خستگي      

 . كاهش يافته يا كنترل مي شوند" خوب تحمل كرده و عوارض جانبي معموال"شيمي درماني را نسبتا

به آنها كمك مـي كنـد   . به همه بيماران سرطاني مراقبتهاي حمايتي پيشنهاد ميشود     : مراقبتهاي حمايتي 

 و همچنين مسايل احساسي وعاطفي، روحي وموضوعات عملي مثل نياز به كمك             تا با اثرات جانبي درمان    

براي بيماراني كه سرطان قابل درمان است ولي قابـل          . در خانه و ترابري براي درمان خود را تطبيق دهند         

 درمانهاي تكميلي    بعضي از مردم  . در دسترس است  ) پالي ايتيو (عالج نيست برنامه هاي درماني تسكيني     

اثر بخشي اين درمانها با روشهاي علمي نشان داده نشـده اسـت   .راه با درمانهاي اصلي بكار مي برند      را هم 

ولي بسياري از مردم مي گويند كه اين درمانها مانند طب سوزني و طب قديمي چيني بـراي آنهـا كمـك                    

ا نـه مـورد نيـاز     چگونگي عملكرد آنها و اينكه آيا موثرند ي   تحقيقات بيشتر براي درك   .كننده بوده است  

 در صورت استفاده از اين درمانها به پزشكتان بگوييد زيرا ممكن است بـر آزمايشـات يـا درمانهـا               . است

 . تأ ثير بگذارند

ايمني يا موثر بـودن آنهـا عليـه         . اين درمانها به جاي درمانهاي متداول بكار ميروند       : درمانهاي جايگزين  

قبل از تصميم گيري براي اسـتفاده از درمانهـاي          .  نشده است  سرطان درمقابل روشهاي علمي نشان داده     

 .جايگزيني تا حد امكان در مورد آنها تحقيق كرده وبا تيم درماني خود در ميان بگذاريد

الگوهاي درماني بيماري سرطان گردن رحم بستگي به نوع سرطان، وضعيت بيمـاري در شـروع درمـان،                  

بـا توجـه بـه سـن و وضـعيت      .  بيمار به نوع درمان دارد سن، وضعيت سالمت عمومي و چگونگي واكنش      

 :وهاي درماني زير بكار گرفته شودسالمت بيمار ممكن است يك يا تركيبي از الگ

. شود   الگوي درماني محل ضايعه است و با توجه به وضعيت و دامنه گسترش ضايعه اعمال مي                – جراحي. 1

 رحم باشد و بيمار تمايل به تشكيل خـانواده داشـته            در شرايطي كه سرطان هنوز محدود به ناحيه گردن        

 .شود باشد تنها ناحيه تراريخته گردن رحم با عمل جراحي برداشته مي

محـل  ) خارج كـردن رحـم     ("هيستروكتومي ساده "در جراحي   

ضايعه مورد درمان قرار مي گيرد و طي آن، تمامي رحم برداشته             

تـه هـاي سـرطاني      مي شود و يا با توجه به دامنه گسـترش ياخ          

در برخي مـوارد  . شود مهاجم، شيپور و تخمدانها نيز برداشته مي   

رحم، شيپور و تخمدان و غدد لنفاوي اطراف رحم نيـز برداشـته             

گفته  )Wertheim( "هيستروكتومي ورتهام "شود كه به آن       مي  

 شود مي 

فته باشد و يا انجام جراحي براي بيمار        اگر تومور، بافتهاي مجاور را در بر گر       : پرتو درماني يا راديوتراپي   . 2

هـدف از راديـوتراپي     . شـود   گيري مـي       تري مانند راديوتراپي پي       مناسب نباشد، الگوهاي درماني وسيع    

 



تابش اشعه به محل تومور ممكن است به صورت خارجي يـا داخلـي    . كنترل رشد سلولهاي سرطاني است    

 باشد

اشعه از چند زاويه مختلـف از       .  گيرد   در معرض تشعشع قرار مي      در اين روش بيمار    : راديوتراپي خارجي  -

.  هفته ادامه دارد   8 تا   7اين روش كامال بدون درد است و به مدت          . شود  خارج از بدن به تومور هدايت مي        

 پذيري مقعد، اسهال و خسـتگي مفـرط ناشـي از تـابش پرتـو       ولي بيمار از عوارض جانبي مانند تحريك     

رات اشعه ممكن است واكنشهاي پوستي به صورت التهاب، خارش، سوزش، ترشح يـا              اث. شكايت مي كند  

هاي عروقـي و       اشتهايي و آسيب    استفراغ، بي   تهوع،  . پوسته پوسته شدن پوست را به دنبال داشته باشد        

همچنين راديوتراپي ممكن است باعث سركوب    . تنفسي مي تواند از ديگر عوارض جانبي راديوتراپي باشد        

 .  خونساز بدن و كاهش گلبولهاي سفيد و ضعف سيستم ايمني بدن و نهايتا بـروز عفونـت شـود                   سيستم

  

براكي تراپي بـراي رسـاندن مسـتقيم مقـدار           ):Brachytherapy(  راديو تراپي داخلي يا براكي تراپي       -

 مواد يـونيزه   هاي نازك  در اين روش، در اتاق عمل با استفاده از سرنج         . ضايعه بدخيم است   زيادي اشعه به  

. اين نوع راديو تراپي نيز بيشتر عوارض جانبي راديـوتراپي خـارجي را دارد  . به بدن بيمار تزريق مي شود     

راديوتراپي داخلي يا خارجي اغلب قبل از اقدام به عمل جراحي جهت كوچك كردن ضايعه اشعه تجـويز                  

  . شود مي

دن ياخته هاي سرطاني پراكنده مورد يك درمان عمومي است و جهت از بين بر: شيمي درماني.3 

شيمي درماني جهت پيشگيري از عود بيماري و مواردي كه سرطان در بدن پخش . استفاده قرار مي گيرد

عوارض . شود استفاده از داروهاي شيميايي منجر به انهدام سلولهاي سرطاني مي . شده تجويز مي شود

تفراغ، ريزش موي سر و ابرو، كاهش گلبولهاي سفيد حالت تهوع و اس: جانبي شيمي درماني عبارتند از

خون، ضعف سيستم ايمني و دفاعي بدن، عفونت، احساس درد، خشكي دهان و پوكي استخوان، 

 ، و كاهش تعداد گلبولهاي قرمز خون كه ممكن است سبب خستگي، سرگيجه و احساس سرما  خوني كم

 .گر عوارض جانبي شيمي درماني استل از دياسهال و يبوست، و سفتي و خشكي مفاص. در بيمار شود

 


