ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﺣﻢ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﺣﻢ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻧﺎن وﺟﻮد
دارد ،ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﺣﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ در
ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻧﺎن دارد .ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ،
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن ،ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ ،ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮔﺰاف دارد
ﮐﻪ دردﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻃﺎن رﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﺣﻢ ،ﺗﻨﻮع و اﻧﻮاع زﯾﺎدی دارد و راﻫﮑﺎرﻫﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام
راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ داﺳﺘﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ای دارد و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ
روزﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ راﻫﮑﺎری ﻧﻬﺎﯾﯽ درﻣﺎن
اﺳﺖ ،اﺗﻔﺎق ﻫﺎی ﺗﺎزه ای در ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ
زﻫﺮه ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﮐﺮده اﯾﻢ.

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از زﻧﺎن از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ
را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯿﻤﺎران رﺣﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﻟﯿﻠﺶ را ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺑﺎﻧﻮان
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت دﯾﺪن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎور و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
وﺟﻮددارد ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻣﺎن ﻃﻼﯾﯽ درﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اﺳﺘﯿﺞ
ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎن رﺣﻢ،
اﻗﺪام دﯾﺮ و دور از زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای درﻣﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﯿﻤﺎر از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ و آﻣﺎری ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻈﺮ داد .وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻣﺎر
ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ از ﺟﺮاﺣﯽ و ﻋﻮارض و ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
راﻫﮑﺎر دارد و ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻫﺎ در ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮﻫﺎی رواﻧﯽ
زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه درﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
رﺣﻢ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ .درﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را راﺿﯽ ﻧﮕﺎه
دارد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ درﻣﺎن ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻋﻮارض
ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ راه ﻫﺎی درﻣﺎن ﻏﯿﺮﺟﺮاﺣﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻢ ﺟﺬاب اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارد
درﻣﺎﻧﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻫﺮاس از ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از درﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻤﮏ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﺣﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻧﺎن ،ﻋﻠﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ
درﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻟﯿﺰر درﻣﺎﻧﯽ ،ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎری ﭼﻮن »اﻓﺘﺎدﮔﯽ رﺣﻢ« ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﻮزه رﺣﻢ و
زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺨﯿﻪ دارد ،ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و
ﻧﯿﻢ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دارد اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﯿﺰر وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﻮرم ﯾﺎ ﺷﻞ ﺷﺪﮔﯽ ﻋﻀﻼت ﻟﮕﻦ را ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﻮان راه ﺣﻞ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻟﯿﺰر را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ دارد .ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ راه
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ درﺟﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻻﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﻮاﺑﮕﻮ
ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺣﺘﻤﺎ وﺟﻮد دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ او ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در درﺟﻪ ﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ،
از ﻟﯿﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻮﯾﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﯿﺰر و ﺟﺮاﺣﯽ ،روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی رﺣﻢ ﻣﺜﻞ اﻓﺘﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد ،درﺑﺎره آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺑﻠﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ روش ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﭼﻮن ژل ﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻖ از ﺑﺪن
ﺧﻮد ﻣﺮﯾﺾ و اﺳﺘﻔﺎده از »ﻧﺦ ﻫﺎی ﻟﯿﻔﺖ« ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ »اﻓﺘﺎدﮔﯽ رﺣﻢ« ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎن ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺘﺸﺮ درﺑﺎره ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺑﻠﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،ﭼﺎﻗﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ ،زاﯾﻤﺎن ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻦ زاﯾﻤﺎن و ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﮕﻦ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد،
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﻓﺘﺎدﮔﯽ رﺣﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دارای راه ﺣﻞ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای
درﻣﺎن اﺳﺖ و ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی ﻧﺪارد و ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﺎ دﻻﯾﻞ اﻓﺘﺎدﮔﯽ رﺣﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .درﺑﺎره ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
اﻓﺘﺎدﮔﯽ رﺣﻢ و ﻣﺜﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﮕﻦ ﺷﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻀﻼت ﺷﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق »اﻓﺘﺎدﮔﯽ رﺣﻢ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﮐﻤﺮدرد،
ﭘﻬﻠﻮدرد ،اﺳﻬﺎل ﯾﺎ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت ،از ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺘﺎدﮔﯽ رﺣﻢ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺣﻮزه
رﺣﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و زﻣﺎن ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﻋﻤﻼ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای درﻣﺎن را از دﺳﺖ داده
اﯾﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﻤﺎری ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎﺳﺖ .وﻟﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻤﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
رﺣﻢ اﮔﺮ ﺳﺮﯾﻊ در ﻣﺎن ﻧﺸﻮد و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻢ ﺑﺸﻮد .ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی
داﺧﻞ رﺣﻢ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻣﻮر ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﭼﻮن زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
رﺣﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﻮن »اﻓﺘﺎدﮔﯽ رﺣﻢ«
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻟﮕﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻓﺸﺎر اﺿﺎﻓﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﮐﻮدﮐﺸﺎن را ﺑﻐﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪو اﯾﻦ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﻟﮕﻦ ﺷﺎن وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ورزش ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﭼﺎﻗﯽ ﻫﻢ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ.

درﺑﺎره اﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و دوره ﻫﺎی آﻧﺘﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎر دوره ﻫﺎی درﺳﺖ درﻣﺎن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻌﺮض ﻗﺎرچ و
ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل را ﺑﺮ ﻫﻢ
ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ دوره ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
درﻣﺎن ﻧﺒﻮﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﻫﻢ ﻋﻮد ﮐﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﯿﺰر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد و
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درﻣﺎن ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار ﻫﻢ از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﺳﺖ.

ﻋﻔﻮﻧﺖ رﺣﻢ ،ﻋﻼﺋﻢ و راه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﻋﻔﻮﻧﺖ رﺣﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ در زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺗﺮﺷﺤﺎت و درد
ﺷﮑﻢ از ﻋﻼﺋﻢ آن اﺳﺖ .درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ رﺣﻢ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﺖ رﺣﻢ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﻟﮕﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی
ﺷﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران زن ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻔﻮﻧﺖ رﺣﻢ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع زﯾﺎد و ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ دارد از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
زﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻟﮕﻦ ) (PID- Pelvic Inflammatory Diseaseﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﻋﻔﻮﻧﺖ رﺣﻢ  ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی رﺣﻤﯽ و ﯾﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺮوس
ﻫﺎ ،ﻗﺎرچ ﻫﺎ ،اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و اﻏﻠﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ
ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺣﻢ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی رﺣﻤﯽ ﺻﻌﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﻌﺪاز ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن و…
وﺟﻮد دارد.
ﻋﻔﻮﻧﺖ رﺣﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ و ﮔﻨﻮره ﻋﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻋﻼﺋﻢ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ.

ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ
ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ
از دﻻﯾﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﮕﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻧﺎن زﯾﺮ  25ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ﻧﻮع ﺧﻔﯿﻒ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺪن زﻧﺎن و ﻣﺮدان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﺋﻢ آن
ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻮارض آن ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؛ زﯾﺮا  40درﺻﺪ از زﻧﺎن
ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ ﺧﻔﯿﻒ در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﭼﺎر ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛
اﻣﺎ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ واﺿﺤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ درد ﯾﺎ اﺣﺴﺎس

ﺳﻮزش ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ادرار ،ﺗﺮﺷﺢ ﻓﺮاوان ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻬﻮع و
اﺳﺘﻔﺮاغ اﺳﺖ.

ﮔﻨﻮره
ﮔﻨﻮره ﻫﻢ اﻏﻠﺐ در اﻓﺮاد ﺟﻮان و زﯾﺮ  25ﺳﺎل دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻔﻮﻧﺖ
رﺣﻢ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ در اﻓﺮاد  35ﺗﺎ  44ﺳﺎﻟﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻼﺋﻢ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎت زرد ﯾﺎ ﺳﺒﺰرﻧﮓ ،درد ﯾﺎ
ﺳﻮزش ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ادرار ،ﺗﺐ ،درد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻢ ،ﺗﻬﻮع و
اﺳﺘﻔﺮاغ ،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر ﯾﺎ ﺗﻮرم در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻢ اﺳﺖ.

ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ رﺣﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎت،
ﺳﻮزش و ﺧﺎرش واژن ،ﺗﺐ ﺑﺎﻻ  38درﺟﻪ ،ﻧﺒﺾ ﺳﺮﯾﻊ )ﺑﺎﻻی ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ در
ﻫﺮدﻗﯿﻘﻪ( دردﻫﺎی زﯾﺮ ﺷﮑﻢ و درد ﮐﻤﺮ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت درد و ﺗﺐ
ﺑﯿﻤﺎر آن ﻗﺪر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ او را ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ
ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ
ﻓﻘﻂ درد ﻣﺨﺘﺼﺮ زﯾﺮ ﺷﮑﻢ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮﯾﺾ
ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ درﻣﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ در
درازﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی رﺣﻤﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﻧﺎزاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻟﮕﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ
و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻋﻔﻮﻧﯽ و دردﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،زﻧﺎن ﻫﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ  :ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن رﺣﻢ در
ﺑﺎﻧﻮان
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