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 آزمايشهاي كلينيكي چيست؟

آزمايشهاي كلينيكي مطالعات علمي هستند كه روشهاي جديد پيشگيري، درمـان، يـا كنتـرل سـرطان            

آزمايشهاي درماني كلينيكي راه هاي جديد درمان سرطان مانند داروههاي جديد يـا             . راآزمايش مي كند  

اين مطالعات به د قت كنترل مي شوند تا مطمـئن شـوند كـه               . د را بررسي ميكند   تركيب درمانهاي موجو  

 مناسب براي شما     از پزشك خودتان بپرسيد كه آيا آزمايشهاي كلينيكي       . براي افراد ايمن و مؤثر هستند     

 به عنوان يك انتخاب درماني وجود دارد؟ شما ممكن است از آن سود برده و در آينده بيمـاران سـرطاني           

  . از آن بهره مند شوندنيز

 

  

 هاي نوين در تشخيص و درمان سرطان گردن رحم روش

 

همانطور كه پيشتر اشاره شد، سرطان گردن رحم ارتباط شناخته شده اي با آلودگي ويـروس پاپيلومـاي                  

 شـود و شـرايط    اين ويروس ازطريق رابطه جنسي منتقل مـي .  دارد)Human Papilloma Virus(انساني 

دهد و اغلب به عنـوان يـك پيامـد عفونـت              آن را افزايش مي       آلودگي به     اسالم جنسي احتمال    رفتاري ن 

 . شود ويروسي تلقي مي

ويروسهاي پاپيلوماي انساني ويروسهاي القا كننده سرطان هستند كه قابليت تغيير دادن شكل سلولي را               

ايـن  . شـوند  هاي مورد نظر مـي  ل سلولكنند، دارند و در نتيجه منجر به تكثير خارج از كنتر          كه آلوده مي  

ويروسهاي پاپيلوماي انساني مجاري تناسلي به دو دسـته  . شود تكثير فزاينده موجب تومور يا سرطان مي  

 ويـروس پاپيلومـاي انسـاني مجـاري         "پر خطر "شوند و تنها گروه        تقسيم مي    "پر خطر " و   "كم خطر "

هاي نوين در تشخيص و درمان        از روش . رحم را دارند  تناسلي توانايي ايجاد ديسپالزي و يا سرطان گردن         

   است كه نوع ويروس را مشخص مي كنـد و از آن بـراي تصـميم                "هيبريد"سرطان گردن رحم آزمايش     

هاي پيشگيري از سـرطان   از ديگر پيشرفت. شود گيري درباره نوع درمان سرطان گردن رحم استفاده مي        

 است كه در حال حاضر مرحله دوم كارآزمايي باليني          "رخطرپ"گردن رحم توليد واكسن عليه ويروسهاي       

ــراي عرضــه و اســتفاده گســترده آمــاده شــود   ــده و اميــد اســت در چنــد ســال آينــده ب  . را گذران

 

ترين علل مرگ ناشي از سرطان در زنان است در حـالي كـه در صـورت          سرطان گردن رحم يكي از شايع     

 اي آزمايش پـاپ اسـمير يكـي از مـوثرترين             نظم و دوره  معاينات م . تشخيص به موقع، قابل درمان است     

اسـت  ) ديسپالزي(هاي گردن رحم  اقدامات پيشگيرانه سرطان رحم و يا تراريختگي پيش سرطاني ياخته       

 .و الگويي موفق در كاهش ميزان بروز و تلفات ناشي از سرطان گردن رحم بشمار مي رود

 

 

 



 

 

 چه چيزهاي ديگري الزم است كه من بدانم؟

قاتهاي پيگيرانه و منظم با پزشكتان براي تحت كنترل داشتن بهبود شما حتي بعد از اتمـام درمانتـان             مال

پزشـك  . شما ممكن است در ابتدا هر سه ماه يا زودتر و سپس كمي ديرتر ازآن ويزيت شـويد             . مهم است 

 واهد كه در شما ويزيتهاي منظم را براي چك كردن سالمت عمومي شما پيشنهاد مي كند واز شما مي خ

    .صورت بروز مشكل غير معمول يا نگراني بالفاصله او را ببينيد

 

 چگونه مي توانم به خودم كمك كنم؟

سعي كنيد مثبت باشيد، مثبت بودن يعني به بهترين روشي كه مي توانيد با سرطان كنـار بياييـد و هـر                      

ه شما بايـد هميشـه خوشـحال و         اين بدان معني نيست ك    . كسي اين كار را به روش خودش انجام ميدهد        

سرحال به نظر برسيد يا از صحبت كردن يا فكر كردن در مورد مشكالت سرطان اجتناب كنيد اما بـه آن                     

معني است كه از خود مراقبت كنيد با حفظ آرامش خود و به فعاليت هاي لذت بخشي كه ذهـن، روح يـا                       

 . جسم شما را شاداب نگه ميدارد بپردازيد

 

 در ميابيد كه دوستان و خانواده تان مي خواهند به شما كمك كننـد بـه                 "شا احتماال : يريد كمك را بپز   -

بعضي افراد در مي يابند كه صحبت با يك داوطلب آموزش ديده كه تجربـه زنـدگي بـا    . آنها اجازه بدهيد 

 . در مورد اين سرويسها در جامعه خود سئوال كنيد. سرطان را دارد كمك كننده است

 

آنها به . با تيم درماني خود راحت باشيد، نظرتان را به آنها بگوييد وسئواالت را بپرسيد:  بدانيدبيشتر  -

 .شما كمك مي كنند كه توجه و اطالعات مورد نيازتان را بدست آوريد

 


