
1دليل سرطان عنق الرحم

دليــل سرطــان 
عنق الرحم 

للعاملين الصحيين



دليل سرطان عنق الرحمدليل سرطان عنق الرحم 23



الفهرس

مقدمة )حقائق أساسية عن سرطان عنق الرحم(.
عبء سرطان عنق الرحم بالمملكة.

ماهو سرطان عنق الرحم وأنواعه.
عوامل الخطورة الخاصة بسرطان عنق الرحم.

أعراض وعالمات سرطان عنق الرحم.
هل يمكن كشف سرطان عنق الرحم في وقت 

مبكر؟
ماهي الفحوص التي تجرى لكشف وتشخيص 

سرطان عنق الرحم؟
االختبارات التي تجرى  للنساء المصابات بأعراض 
سرطان عنق الرحم أولديهن  نتائج اختبار مسحة 

عنق الرحم غير الطبيعية
مراحل سرطان عنق الرحم؟

هل يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم؟
المبادئ التوجيهية للجمعية األمريكية 

للسرطان للوقاية والكشف المبكر عن سرطان 
عنق الرحم.

أهمية الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم؟ 
 PAP كيف يتم إجراء مسحة عنق الرحم

SMEAR؟

 	 	 	 	 	 	
 	
 	
 	 	 	
 	 	

7
8
11
12
18
19

19

20

22
24
27

28
29

5دليل سرطان عنق الرحم دليل سرطان عنق الرحم 4

وزارة الصحة

وكالة الوزارة للصحة العامة

الوكالة المساعدة للرعاية الصحية األولية

اإلدارة العامة للبرامج الصحية واألمراض المزمنة

برنامج مكافحة السرطان

دليــل سرطــان عنق الرحم

1439هـ -2018م



7دليل سرطان عنق الرحم

الوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته.
الوقاية األولية )التطعيم ضد فيروس الورم 

الحليمي البشري الفرص والتحديات(.
الوقاية الثانوية )التحري وعالج اآلفات ماقبل 

السرطان(.
الوقاية علي المستوى الثالث )عالج سرطان عنق 

الرحم والرعاية الملطفة(.
رصد وتقييم الخطة الوطنية الشاملة  للوقاية 

من سرطان عنق الرحم ومكافحته.
استخدام لقاح فيروس الورم الحليمي البشري .

التعاون مع الشركاء.
ماهو توجه المملكة لمكافحة سرطان عنق 

الرحم.

 	 	
 	
 	
 	
 	 	 	

31
33

34

35

36

37
38
40

-  ســـرطان عنق الرحم عالميًا هو الســـرطان الرابع 
بيـــن أكثر أنـــواع الســـرطان شـــيوعًا عند النســـاء 

والســـرطان الســـابع بين جميع أنواع الســـرطان .

-  عـــدد حاالتـــه الجديدة  الســـنوية  تقريبـــا 528 الف 
في عـــام 2012.

وتحـــدث أغلـــب حاالتـــه 85% منها في البلـــدان األقل 
نمـــوًا حيـــث يمثـــل فيها ما يقـــارب 12% مـــن جميع 

أنواع الســـرطان عند النســـاء .

المناطـــق العالية الخطـــورة )معدل الحـــدوث فيها 
أكثـــر مـــن 30 حالة لكل 100 الف ســـيدة( في شـــرق 
أفريقيـــا ،ميالنيزيـــا، جنوب وشـــرق أوســـط أفريقيا 
والمعـــدالت األقل فـــي اســـتراليا، نيوزيلنـــدا وغرب 

. سيا آ

-  هنـــاك ما يقـــدر بنحو 266 الف حالة وفاة بســـبب 
ســـرطان عنق الرحـــم في جميع أنحـــاء العالم في 
عـــام 2012  وهو مـــا يمثل 7.5 % مـــن جميع وفيات 
الســـرطان عنـــد  اإلناث و ما يقارب تســـعة من أصل 
عشـــرة )87 %( مـــن وفيـــات ســـرطان عنـــق الرحم 

تحدث فـــي المناطق األقـــل نموا. 

ويختلف معـــدل الوفيات بمقـــدار 18 ضعفًا باختالف 
المناطـــق  ، حيـــث تتـــراوح المعـــدالت بيـــن أقل من 
2 لـــكل 100 الـــف فـــي غـــرب آســـيا وأوروبـــا الغربية 
وأســـتراليا / نيوزيلندا إلـــى أكثر من 20 لكل 100 الف 
فـــي ميالنيزيا )20.6( وســـط و شـــرق أفريقيـــا)2,22- 
27.6( ومـــن المتوقـــع الزيـــادة اذا لـــم يتـــم اتخـــاذ 

اجراء.

-  الســـبب األساســـي لحدوث ســـرطان عنق الرحم 
جنســـيًا  مكتســـبة  عـــدوى  حـــدوث  إلـــى  يعـــود 
 )HPV بفيروس الورم الحليمي البشـــري )فيروس
ويصاب معظم األشـــخاص بهـــذا الفيروس بعد بدء 

مرحلة النشـــاط الجنســـي .

-  يعتبـــر التطعيم ضد فيـــروس HPV عند الفتيات 
بعمـــر 9-13 ســـنة  بالتزامن مع التحري )الكشـــف 
المبكر(الـــدوري عـــن اآلفـــات مـــا قبل الســـرطانية 
لدى النســـاء بعمـــر 30 ســـنة فما فوق  ثـــم العالج 
المتكامـــل والمناســـب مـــن العوامل األساســـية 
فـــي تجنب مـــا يقـــارب 530 ألف حالة ســـرطان عنق 

الرحم يتم تشـــخيصها ســـنويا.

-  يمكن تحســـين معدالت البقاء علـــى قيد الحياة 
عنـــد المصابـــات بســـرطان عنـــق الرحم مـــن خالل 
تأســـيس نظام عالج فعال لســـرطان عنـــق الرحم.

حقائق أساسية عن سرطان عنق الرحم
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-  يتـــم تشـــخيص حوالـــي 241 حالة ســـرطان عنق 
الرحم ســـنويًا فـــي المملكة العربية الســـعودية 
 IARC تقديـــرات الوكالة الدولية لبحوث الســـرطان(

)2012 لعام 
-  يصنف ســـرطان عنق الرحم  الســـبب الرئيســـي 
فـــي  النســـاء  عنـــد  بالســـرطان  لإلصابـــة  الثامـــن 

المملكـــة.

-  ســـرطان عنق الرحم هو ذو الترتيـــب الثامن بين 
أكثر أنواع الســـرطان شـــيوعًا عند النساء اللواتي 

تتـــراوح أعمارهن بين 15-44 ســـنة في المملكة.

عبء سرطان عنق الرحم في المملكة

معدل حدوث سرطان عنق الرحم في المملكة بالمقارنة مع 
)2012 GLOBOCAN, IARC( معدل حدوثه بدول غرب آسيا وعالميًا

 معدل حدوث سرطان عنق الرحم في المملكة حسب السجل السعودي

مقارنة بين معدل حدوث سرطان عنق الرحم الخام  وبين  معدل حدوث بقية 
أنواع السرطان عند النساء من مختلف األعمار في المملكة )احصائيات 2012(

مقارنة معدل حدوث سرطان عنق الرحم النوعي  حسب الفئة العمرية 
)15-44( سنة بمعدل الحدوث حسب العمر لبقية انواع السرطان في 

المملكة )احصائيات 2012(

مقارنة معدل الوفيات لسرطان عنق الرحم في المملكة بباقي دول 
اإلقليم)احصائيات 2012(
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معدل حدوث سرطان عنق الرحم   وعدد الحاالت حسب الفئات العمرية 
في المملكة )احصائيات 2012(

معدل حدوث سرطان عنق الرحم في المملكة حسب التشريح 
النسيجي )احصائيات السجل السعودي لالورام(

عدد حاالت سرطان عنق الرحم حسب الفئة العمرية في المملكة 
بالمقارنة مع دول غرب آسيا )احصائيات 2012(

عنـــق الرحـــم هـــو الفتحة التـــي تربـــط الرحم مـــع المهبل  
حيـــث يربط جســـد الرحم بالمهبـــل )قناة الوالدة( ويســـمى 
الجـــزء الســـفلي مـــن الرحـــم بينما جســـم الرحـــم  الذي 

ينمـــو فيـــه الجنين يســـمى الجـــزء العلوي مـــن الرحم.

ماهو عنق 
الرحم

ماهو سرطان عنق الرحم

-  يبـــدأ ســـرطان عنق الرحـــم في الخاليـــا المبطنة 
لعنـــق الرحـــم حيـــث يحتـــوي عنـــق الرحـــم على 
جزئيـــن مختلفيـــن كمـــا أنـــه مغطـــى بنوعيـــن 

الخاليا. مـــن  مختلفيـــن 
-  يســـمى الجـــزء مـــن عنـــق الرحـــم األقـــرب إلـــى 
جســـم الرحم باطن عنق الرحـــم ومغطى بالخاليا 

لغدية. ا
-  بينمـــا الجـــزء التالي المجاور للمهبـــل هو الجزء 
المهبلي من العنـــق )exocervix( ومغطى بالخاليا 

الحرشفية.
-  يلتقـــي هـــذان النوعـــان مـــن الخاليا فـــي مكان 
يســـمى منطقة التحويل ويتغيـــر الموقع الدقيق 
لمنطقـــة التحويـــل مـــع التقـــدم بالعمـــر وعنـــد 

الوالدة.

-  تبـــدأ معظـــم حـــاالت ســـرطان عنـــق الرحم في 
خاليا منطقـــة التحويل وهذه الخاليـــا ال تتغير فجأة 
لتصبـــح شـــاذة حيـــث أن الخاليا الطبيعيـــة في عنق 

الرحـــم تتطـــور تدريجيـــًا إلـــى تغييـــرات مـــا قبـــل 
ســـرطانية  لتتحـــول  بعـــد ذلك إلى ســـرطان. 

-  يســـتخدم األطبـــاء العديـــد مـــن المصطلحـــات 
لوصـــف هـــذه التغيـــرات مثـــاًل  :ما قبل الســـرطان  
 ، )CIN( بمـــا فـــي ذلـــك األورام داخـــل عنـــق الرحـــم
واآلفة داخل الخاليـــا اإلبتليالية )SIL( ، وخلل بالتصنع 
هـــذه  عـــن  الكشـــف  يمكـــن  و  الخاليـــا(  )شـــذوذ 
 PAP التغييـــرات عـــن طريـــق مســـحة عنق الرحـــم
SMEAR ومعالجتهـــا لمنـــع تطورها للســـرطان.

-  بالنســـبة لمعظم النساء  ســـوف تختفي الخاليا 
ماقبـــل الســـرطانية دون أي عـــالج ومع ذلـــك ، فإن 
بعـــض النســـاء  المصابات بآفات ماقبل الســـرطان 
قـــد تتحول  لديهم  التغيرات إلى ســـرطان حقيقي 
)غازي( وعادة ما يســـتغرق ذلك التحـــول من اآلفات 
ماقبـــل ســـرطانية  إلى ســـرطان عنـــق الرحم عدة 
ســـنوات ، ولكن يمكن أن يحـــدث أيضا هذا التحول 

في أقل مـــن عام.
-  إن  عـــالج جميع اآلفات ماقبل الســـرطانية  يمكن 
أن يمنـــع التحول ويمنع  تقريبًا حـــدوث جميع أنواع 

الرحم. عنق  سرطان 
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ماهو سرطان عنق الرحم

-  يصنف ســـرطان عنـــق الرحم والتغيـــرات ما قبل 
الســـرطانية من خالل كيف تبدو هـــذه الخاليا تحت 

المجهر. 

-  األنـــواع الرئيســـية لســـرطان عنـــق الرحـــم هـــي 
ســـرطان الخاليـــا اإلبتلياليـــة والســـرطان الغـــدي.

-  معظـــم حاالت ســـرطان عنـــق الرحـــم  )ما يصل 
إلـــى 9 من أصل 10 هي ســـرطان الخاليـــا  اإلبتليالية 
)الحرشـــفية( وهـــذا النـــوع  يتطـــور على حســـاب 
الخاليـــا التي  في الجـــزء المهبلي للعنـــق حيث أن 
الخاليـــا الســـرطانية  في هـــذا النوع لديهـــا صفات 
الخاليا اإلبتليالية  )الحرشـــفية( تحـــت المجهر. غالًبا 
ما يبـــدأ ســـرطان الخاليا الحرشـــفية فـــي منطقة 
التحويـــل )حيـــث ينضم الجـــزء المهبلـــي من عنق 

إلـــى باطن عنـــق الرحم(. الرحم 

-  معظـــم حاالت ســـرطان عنق الرحـــم األخرى هي 
التـــي   وهـــي   Adenocarcinomas الغديـــة  األورام 

تتطـــور على حســـاب الخاليـــا الغدية. 

-  ســـرطان عنـــق الرحـــم  الغـــدي يتطور مـــن خاليا 
الغـــدة المنتجـــة للمخاط من الجـــزء المهبلي من 
العنـــق ويبـــدو أن األورام الغدية في عنـــق الرحم قد 
أصبحـــت أكثـــر شـــيوًعا خـــالل العشـــرين، الثالثين  

ســـنة الماضية.

-  واألقـــل شـــيوعا ســـرطان عنـــق الرحـــم المختلـــط 
 carcinomas أو adenosquamous )الغدي المخاطي(
الخاليـــا  ســـرطان  مـــن  كل  ميـــزات  لديـــه  والـــذي 

الحرشـــفية و ســـرطان الخاليـــا الغديـــة. 

-  علـــى الرغم مـــن أن جميـــع أنواع ســـرطان عنق 
الرحـــم  هي تقريًبا ســـرطان الخاليا الحرشـــفية أو 
األورام الغديـــة ،  إال أن أنواًعـــا أخـــرى من الســـرطان 
يمكـــن أن تتطـــور أيًضـــا فـــي عنـــق الرحـــم. مثل 
الورم الميالنيني ، ســـاركوما ، واألورام اللمفاوية،  
والتـــي تحـــدث بشـــكل أكثـــر شـــيوعا فـــي أجزاء 

أخـــرى من الجســـم.

عوامل الخطورة الخاصة بسرطان عنق الرحم

هنـــاك العديـــد من عوامـــل الخطورة التـــي  تزيد مـــن احتمال اإلصابة بســـرطان عنـــق الرحم، ونـــادرًا ما 
تصـــاب النســـاء اللواتـــي ال يعانين مـــن أي من عوامـــل الخطورة هذه بســـرطان عنـــق الرحم. 

علـــى الرغـــم من أن عوامـــل الخطورة هذه تزيد مـــن احتمال اإلصابة بســـرطان عنق الرحـــم ، فإن العديد 
مـــن النســـاء اللواتي يعانين من هـــذه العوامل ال يصبـــن بهذا المرض. 

عندمـــا يتطـــور لـــدى امرأة ســـرطان عنـــق الرحـــم أو التغييـــرات ما قبـــل الســـرطانية ، قـــد ال يكون من 
الممكـــن القـــول أن عامـــل خطـــر معين هو الســـبب.

عنـــد الكالم عـــن  عوامل الخطورة ، فإنـــه يتم التركيز أكثر علـــى تلك التي يمكـــن تغييرها أو تجنبها 
)مثـــل التدخيـــن أو عدوى فيـــروس الـــورم الحليمي البشـــري( ، بدالً من تلـــك التي ال نســـتطيع تغيرها 
)مثـــل العمـــر والتاريخ العائلـــي(. ومع ذلك ، ال يـــزال من المهم معرفـــة عوامل الخطـــورة التي ال يمكن 
تغييرهـــا ، ألنـــه أكثر أهمية بالنســـبة للنســـاء الالتي لديهن هـــذه العوامل وذلك للحصـــول على فحص 

عنـــق الرحـــم بانتظام للكشـــف المبكر عن ســـرطان عنق الرحم.

هو مجموعة من الفيروسات الشائعة بشكل واسع في جميع أنحاء العالم.
تعد العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري )HPV( أهم عامل خطر لإلصابة بسرطان عنق الرحم. 

هنـــاك أكثـــر مـــن 100 نوع من فيـــروس الـــورم الحليمي البشـــري ، منها مـــا ال يقل عن 13 نوًعا مســـببة 
للســـرطان )وتعرف أيًضا باســـم االنواع العاليـــة الخطورة (.

فيروس الورم الحليمي البشـــري )HPV( هو العدوى الفيروســـية األكثر شـــيوًعا في الجهاز التناســـلي، 
معظم النســـاء والرجال النشـــطين جنســـيا ســـوف يصابون في مرحلـــة ما من حياتهم  بـــه وقد يصاب 

بعضهم بالعدوى بشـــكل متكرر،
 وينجـــم ســـرطان عنـــق الرحـــم عن العـــدوى المكتســـبة جنســـيًا بأنـــواع معينة مـــن فيـــروس الورم 

البشـــري. الحليمي 
إن وقـــت الـــذروة للحصـــول علـــى العدوى لـــكل من النســـاء والرجـــال تكون بعـــد فترة وجيـــزة من بدء 
النشـــاط الجنســـي . فيـــروس الـــورم الحليمي البشـــري ينتقل عن طريـــق االتصال الجنســـي ، إن اتصال 

األعضـــاء التناســـلية مـــن الجلد إلـــى الجلد هو نمـــط انتقال معـــروف جيدًا.

عامـــل الخطورة هو أي شـــيء  يمكـــن أن يزيد من احتمـــال اإلصابة بالســـرطان ولكل نوع من 
الســـرطان عوامـــل خطـــورة خاصة بـــه لكن وجود عامـــل خطـــر ، أو حتى عدة عوامـــل، ال يعني 

أنك ســـتصاب بالمرض حتمًا.

تشمل عوامل خطر االصابة بسرطان عنق الرحم ما يلي:

1 فيروس الورم الحليمي البشري:
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هنـــاك أنـــواع كثيـــرة من فيـــروس الورم الحليمـــي البشـــري ، والعديد منها ال يســـبب مشـــاكل وعادة 
مـــا تختفي عـــدوى فيروس الـــورم الحليمي البشـــري من دون أي تدخـــل في غضون بضعة أشـــهر بعد 
اإلصابـــة بهـــا  ، وحوالي 90% خالل عامين يمكن أن تســـتمر نســـبة صغيرة من العدوى بأنـــواع معينة من 

فيروس الـــورم الحليمي البشـــري والتي تتطور إلى ســـرطان.
نوعان من فيروس الورم الحليمي البشـــري )16 و 18( يســـببان 70 % من ســـرطان عنـــق الرحم وآفات عنق 

الرحم ما قبل الســـرطانية.
يمكـــن لألنواع غير المســـببة للســـرطان مـــن فيروس الـــورم الحليمي البشـــري )وخاصة األنـــواع 6 و 11( 
أن تســـبب الثآليل التناســـلية واألورام الحليمية التنفســـية )وهـــو مرض تنمو فيـــه األورام في الممرات 
الهوائيـــة مـــن األنف والفـــم المؤدية إلـــى الرئتين(. علـــى الرغم من أن هـــذه اإلصابات نادرا مـــا تؤدي إلى 

الوفـــاة ، ولكنها  قد تســـبب حـــدوث مرض كبير ،الثآليل التناســـلية شـــائعة جدا ومعديـــة للغاية.
ســـرطان عنق الرحـــم هو أكثر األمـــراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشـــري شـــيوًعا ويمكن 

أن تعـــزى جميع حاالت ســـرطان عنق الرحـــم تقريًبا إلى عـــدوى فيروس الورم الحليمي البشـــري.
علـــى الرغم من محدوديـــة البيانات الخاصة بأنواع ســـرطان الجهاز التناســـلي غير ســـرطان عنق الرحم 
، فهنـــاك مجموعـــة متزايـــدة من األدلـــة التي تربط فيروس الورم الحليمي البشـــري بســـرطان الشـــرج 
والفـــرج والمهبـــل والقضيـــب وعلـــى الرغم من أن هـــذه األنواع مـــن الســـرطان أقل تواترا من ســـرطان 
عنـــق الرحم ، فـــإن ارتباطها بفيـــروس الورم الحليمي البشـــري يجعلهـــا قابلة للوقاية منه باســـتخدام 

اســـتراتيجيات الوقايـــة األولية المماثلة لتلـــك الخاصة بســـرطان عنق الرحم.
ســـرطان عنق الرحم هو ثاني أكثر أنواع الســـرطان شـــيوعا عند النســـاء اللواتي يعشـــن في المناطق 

. نموا  األقل 
ولقـــد تمـــت الموافقة على اســـتخدام اللقاح ضـــد فيروس الـــورم الحليمي البشـــري 16 و 18 في العديد 

البلدان. من 

عندمـــا يدخن شـــخص ما ، يتعرض هـــو ومن  حوله لكثير من المواد الكيميائية المســـببة للســـرطان 
والتـــي تؤثـــر على أعضاء أخـــرى غير الرئتيـــن.  حيث يتم امتصاص هـــذه المواد الضارة من خـــالل الرئتين 

وتحمل في مجـــرى الدم إلى جميع أنحاء الجســـم.
النساء اللواتي يدخن لديهن ضعف احتمال اإلصابة بسرطان عنق الرحم من النساء غير المدخنات.

 تـــم العثور علـــى منتجات التبغ الجانبيـــة في مخاط عنق الرحم للنســـاء الالتي يدخـــن يعتقد الباحثون 
أن هـــذه المـــواد تدمر الحمـــض النووي لخاليا عنـــق الرحم ويمكن أن تســـاهم في تطور ســـرطان عنق 
الرحـــم. كمـــا أن  التدخيـــن  يجعـــل الجهـــاز المناعـــي أقل فعاليـــة في مكافحـــة عدوى فيـــروس الورم 

البشري. الحليمي 

2 التدخين:

إن فيـــروس نقـــص المناعة البشـــري )HIV( وهو الفيروس الذي يســـبب اإليـــدز ، يدمر جهـــاز المناعة لدى 
.HPV المـــرأة ويزيد من مخاطـــر اإلصابة بفيـــروس الورم الحليمي البشـــري

حيـــث أن جهـــاز المناعـــة مهم في تدميـــر الخاليا الســـرطانية وإبطـــاء نموها وانتشـــارها وعند النســـاء 
المصابـــات بفيـــروس نقص المناعة البشـــري ، يمكن أن تتحول اآلفات ماقبل ســـرطان عنـــق الرحم  إلى 

ســـرطان غازي وبشـــكل أســـرع من المعتاد.
وهنـــاك مجموعـــة أخرى من النســـاء المعرضـــات لخطر اإلصابة بســـرطان عنـــق الرحم هـــي تلك التي 
تتعاطـــى المخـــدرات لضعف اســـتجابتها المناعيـــة ، وأيضًا التي تعالـــج لمرض مناعي ذاتـــي )حيث يرى 
الجهاز المناعي أنســـجة الجســـم نفســـها على أنها أجنبية ويهاجمهـــا ، كما لو أنها جرثومـــة ( أو أولئك 

اللواتـــي أجريت لهن عمليـــة زرع عضو.

الكالميديـــا   هي نوع شـــائع نســـبيا مـــن البكتيريـــا التي يمكـــن أن تصيب الجهاز التناســـلي، تنتشـــر  
العـــدوى عـــن طريق االتصـــال الجنســـي و  يمكن أن تســـبب التهـــاب بالحوض ، ممـــا يؤدي إلـــى العقم.
وقد شـــهدت بعـــض الدراســـات ارتفاع خطر اإلصابة بســـرطان عنـــق الرحم لـــدى النســـاء اللواتي أظهرت 
اختبـــارات الـــدم ومخـــاط عنـــق الرحـــم  لديهن دليـــاًل علـــى عـــدوى الكالميديا ســـابقة أو حالية. النســـاء 
المصابـــات بالكالميديـــا   غالبًا ال يعانيـــن من أي أعراض و فـــي الواقع  قد ال يعرفوا أنهـــن مصابات بالمرض 

علـــى اإلطـــالق ما لم يتـــم اختبارهن علـــى الكالميديـــا   أثناء فحـــص الحوض.

قـــد تكـــون النســـاء اللواتي ال تحتـــوي وجباتهن علـــى كميـــة كافية مـــن الفواكه والخضـــار معرضات 
لخطـــر اإلصابة أكثر بســـرطان عنـــق الرحم.

النساء البدينات أكثر عرضة لإلصابة بسرطان من النوع الغدي لعنق الرحم.

 وجود ضعف في جهاز المناعة:

 عدوى الكالميديا:

 اتباع نظام غذائي فقير بالفواكه والخضار:

 زيادة الوزن:

3

4

5

6
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هنـــاك أدلة على أن تنـــاول موانع الحمـــل الفموية )OCs( لفتـــرة طويلة يزيد من خطر اإلصابة بســـرطان 
عنـــق الرحم وتشـــير األبحاث إلـــى أن خطر اإلصابة بســـرطان عنق الرحـــم يرتفع كلما طالـــت المرأة فترة 
اســـتخدام موانع الحمـــل ، لكن الخطر ينخفـــض   مرة أخرى بعد توقـــف موانع الحمـــل الفموية ، ويعود 

إلـــى الوضع الطبيعي بعـــد حوالي 10 ســـنوات من التوقف.
تعتقـــد جمعيـــة الســـرطان األمريكية أن علـــى المرأة وطبيبها مناقشـــة مـــا إذا كانت فوائد اســـتخدام 

موانـــع الحمل الفمويـــة تفوق المخاطـــر المحتملة.

ارتبط اســـتخدام اللولب بســـرطان عنق الرحم بينما في الحقيقة وحســـب مااشـــارت إليـــه بعض األبحاث  
أن النســـاء اللواتـــي ســـبق لهـــن اســـتخدام جهاز داخـــل الرحـــم )اللولـــب( كان لديهن خطر أقـــل لإلصابة 
بســـرطان عنـــق الرحـــم. وقد لوحظ ذلـــك حتى عند النســـاء اللواتي وضعـــن اللولب لمدة تقـــل عن عام 

، وظـــل التأثيـــر الوقائي بعد إزالـــة اللولب.
قـــد يؤدي اســـتخدام اللولـــب أيضًا إلـــى تقليل خطـــر اإلصابة بســـرطان الرحم ومـــع ذلك ، فـــإن اللوالب 
لديها بعـــض المخاطر يجب على المرأة المهتمة باســـتخدام اللولب أن تناقـــش أوالً المخاطر المحتملة 

طبيبها. مع 

النســـاء اللواتـــي لديهـــن 3 أو أكثـــر من قصـــة حمل على المـــدى الطويـــل لديهن خطر متزايـــد لإلصابة 
بســـرطان عنـــق الرحم ال أحد يعرف حقا لماذا هذا صحيح. كذلك أشـــارت الدراســـات إلـــى أن حدوث تغيرات 
هرمونيـــة أثنـــاء الحمـــل ، ربما تجعل النســـاء أكثر عرضة لإلصابـــة بفيروس الورم الحليمي البشـــري أو 
نمـــو الســـرطان. هنـــاك فكرة أخـــرى هي أن النســـاء الحوامـــل قد يكـــون لديهن جهـــاز مناعي ضعيف  

مما يســـمح باإلصابـــة بفيروس الورم الحليمي البشـــري ونمو الســـرطان.

النســـاء اللواتـــي تقل أعمارهـــن عن 17 عاًما عنـــد حملهن ألّول حمـــل كامل المدة عرضـــة أكثر  لإلصابة 
بســـرطان عنـــق الرحم بنســـبة تقارب بمعـــدل الضعف من النســـاء اللواتي انتظرن الحمـــل حتى يبلغن 

أكثر. أو  عاًما   25

 االستخدام الطويل المدى لموانع الحمل الفموية )حبوب منع الحمل(:

 استخدام جهاز داخل الرحم )اللولب(:

 وجود العديد من قصص الحمل على المدى الطويل:

 أن تكون المرأة أصغر من  عمر 17 سنة في أول حمل كامل المدة لها:

7

8

9
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كثيـــر من النســـاء ذوات الدخـــل المنخفض ال يحصلن بســـهولة على خدمـــات الرعاية الصحيـــة الكافية 
، بمـــا فـــي ذلك اختبار مســـحة عنـــق الرحم. وهـــذا يعني أنه قـــد ال يتم فحصهـــن أو معالجتهـــن  لآلفات 

ماقبل ســـرطان عنـــق الرحم.

DES هـــو دواء هرمونـــي أعطي لبعض النســـاء بين عامـــي 1940 و 1971 لمنع اإلجهاض وبالتالي النســـاء 
اللواتـــي أخـــذت أمهاتهن هـــذا الدواء عندمـــا كانت حامل بهـــن يتطور لديهن ســـرطان  غـــدي  ذو الخاليا 

الشـــفافة  فـــي عنق الرحـــم أو المهبـــل أكثر مما هـــو متوقع عادة. 

هـــذه األنواع من الســـرطان نادرة للغاية في النســـاء الالتي لـــم يتعرضن لـ DES. يوجـــد حوالي 1 حالة من 
الســـرطان  الغـــدي ذو الخاليـــا الشـــفافة  في عنق الرحـــم أو المهبل فـــي كل 1000 امـــرأة  امهاتهن تناولن 
DES أثنـــاء الحمـــل. وهذا يعني أن حوالـــي 99.9 %  من بنات األمهات اللواتي تناولـــن DES ال يتطور لديهن  

هذه النوع من الســـرطان.

قد يكون هناك عدة حاالت من سرطان عنق الرحم في بعض العائالت،
 إذا كانـــت األم أو االخـــت مصابة بســـرطان عنـــق الرحم ، فإن فـــرص اإلصابة بالمرض تكـــون أعلى مما لو 

لم يكن أحـــد في العائلـــة مصابًا به. 

يشـــك بعـــض الباحثين فـــي أن بعض حاالت هذا االســـتعداد العائلـــي ناتجة عن عامل وراثـــي تجعل بعض 
النســـاء أقل قـــدرة على محاربة عـــدوى فيروس الورم الحليمي البشـــري من غيرهن،  فـــي حاالت أخرى 
، يمكـــن أن يكـــون لدى النســـاء فـــي نفس األســـرة التي يوجـــد فيها حـــاالت متعددة من ســـرطان عنق 

الرحـــم  واحـــد أو أكثر من عوامـــل الخطورة  غيـــر الجينية األخرى التي ســـبق ذكرها.

 الحالة االقتصادية:

:)DES( الدواء :ديثيل ستيلبي سترول 

وجود تاريخ عائلي لسرطان عنق الرحم:

11
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13
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أعراض وعالمات سرطان عنق الرحم

عـــادة ال تظهـــر أي أعراض لدى النســـاء اللواتي يعانين من ســـرطان عنـــق الرحم في المرحلـــة المبكرة  
أو اللواتـــي يعانين مـــن اآلفات ما قبل الســـرطانية. 

غالبـــًا ال تبـــدأ األعراض  بالظهور حتى يصبح الســـرطان منتشـــرًا وينمو في األنســـجة المجـــاورة واألعراض 
األكثر شـــيوًعا هي:

-  نزيف مهبلي غير طبيعي :
 مثـــل النزيـــف بعد ممارســـة الجنـــس المهبلـــي ، والنزيف بعـــد انقطاع الطمـــث ، والنزيـــف والبقع من 
الـــدم بين فتـــرات الطمث، وفتـــرة  الطمث)الحيـــض( التي تكون أطـــول أو أثقل من المعتـــاد وقد يحدث 

النزيـــف بعد الغســـل أو بعد فحـــص الحوض.

-  إفرازات غير عادية من المهبل: 
 قد يحتوي اإلفراز على بعض الدم وقد يحدث بين الفترات أو بعد انقطاع الطمث.

-  ألم أثناء ممارسة الجنس.
هـــذه العالمـــات واألعـــراض يمكن أيضـــا أن تكون ناجمـــة عن حاالت أخرى غير ســـرطان عنـــق الرحم على 

ســـبيل المثال اإلصابـــة بإنتان أو التهاب يمكن أن يســـبب األلـــم أو النزيف.

 ومـــع ذلـــك ، إذا كان لدى الســـيدة أي من هـــذه األعراض ، فعليهـــا مراجعة طبيًبا متخصًصـــا في الرعاية 
الصحيـــة علـــى الفـــور ،وقد يـــؤدي تجاهل هـــذه  األعراض إلى نمـــو الســـرطان وبلوغه مرحلـــة متقدمة 

وتقليـــل الفرصة فـــي العالج الفعال والشـــفاء.

أفضـــل مـــن ذلك ، أن ال تنتظر الســـيدة  ظهـــور األعراض،  حيث عليهـــا أن تبادر إلجراء اختبـــار  تحري وفحص 
منتظم لســـرطان عنق الرحم.

أفضـــل طريقة للعثور على ســـرطان عنـــق الرحم 
مبكـــرا هو إجـــراء فحـــص دوري  لعنـــق الرحم عن 
طريق مســـحة عنـــق الرحـــم PAP SMEAR )والذي 
يمكـــن دمجه مع الفحـــص والتحري عـــن فيروس 
الورم الحليمي البشـــري(وعندما يصبح الكشـــف 

الخطـــوة األولـــى فـــي العثـــور على ســـرطان عنق 
الرحـــم غالبًا مـــا تكون نتيجة مســـحة عنق الرحم 
غير طبيعيـــة  وهذا يـــؤدي إلى مزيد مـــن التحري 
واإلجـــراءات التشـــخيصية والتـــي يمكـــن أن تؤكد 

تشـــخيص ســـرطان عنق الرحـــم أو تنفيه.
قد يشـــتبه أيضا بســـرطان عنق الرحم إذا كان لدى 
الســـيدة  أعـــراض مثل نزيف مهبلـــي غير طبيعي 
أو ألـــم أثنـــاء ممارســـة الجنـــس وعندهـــا  يجـــري 

يمكن أن يســـاعد الوعي والحـــذر ألي عالمات وأعراض 
لســـرطان عنـــق الرحـــم علـــى تجنـــب التأخيـــر فـــي 
ـــن الكشـــف المبكر مـــن فرص  التشـــخيص. ويحسِّ
العـــالج الناجـــح إلـــى حـــد كبيـــر ويمكـــن أن يمنع أي 
تغييـــرات مبكرة في خاليـــا عنق الرحم مـــن أن تصبح 

. نية طا سر

المبكر  لســـرطان عنق الرحـــم روتيني فإن العثور 
علـــى آفات ما قبل الســـرطان لعنـــق الرحم  يصبح 
أكثـــر شـــيوعًا بكثير مـــن العثور على الســـرطان 

الغازي. 

الطبيـــب أو أخصائي أمراض النســـاء في كثير من 
األحيـــان االختبارات الالزمـــة لتأكيد أو نفـــي  اإلصابة 

بالســـرطان أو اآلفات ما قبل الســـرطانية .
إذا كان هنـــاك تأكيـــد  بتشـــخيص ســـرطان عنـــق 
الرحـــم الغـــازي ، عندها يحـــول الطبيـــب المريضة 
إلـــى طبيب متخصـــص أورام في أمراض ســـرطان 

الجهـــاز التناســـلي للمرأة.

هل يمكن كشف سرطان عنق الرحم في 
وقت مبكر؟

ماهي الفحوص التي تجرى لكشف 
وتشخيص سرطان عنق الرحم
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أخذ التاريخ الطبي والفحص اإلكلينيكي: 
أوالً ، سيســـأل الطبيـــب عـــن تاريخ الســـيدة الطبي 
المعلومـــات  ذلـــك  ويشـــمل  لهـــا  والعائلـــي 
المتعلقـــة بعوامـــل الخطر وأعراض ســـرطان عنق 
اإلكلينيكـــي  الفحـــص  يســـاعد  وســـوف  الرحـــم 
الكامـــل فـــي تقييـــم حالتهـــا الصحيـــة العامـــة. 

ســـيقوم الطبيـــب بإجراء فحص الحـــوض ويمكنه 
إجـــراء اختبـــار مســـحة عنـــق الرحـــم إذا لـــم يتـــم 
إجـــراء االختبـــار بالفعـــل  باإلضافـــة إلى ذلك ســـوف 
يستشـــعر الطبيـــب الغـــدد الليمفاويـــة الخاصـــة 
بالســـيدة للحصـــول علـــى أدلـــة علـــى ورم خبيث 

)انتشـــار الســـرطان( أو ال.

Pap smear  اجراء اختبار مسحة العنق
وهو اختبـــار فحص  وليـــس اختبار تشـــخيصي وال 
يمكن عن طريقه معرفة ما إذا كان لدى الســـيدة 
ســـرطان عنق الرحـــم أو ال، قد تعني نتيجـــة اختبار 
عنـــق الرحم غيـــر الطبيعيـــة مزيًدا مـــن االختبارات 
وأحيانًـــا تتضمن هذه اختبـــارات لمعرفة ما إذا كان 
الســـرطان أو مـــا قبل الســـرطان موجـــوًدا بالفعل 
واالختبارات التي يتم اســـتخدامها تشمل التنظير 
المهبلي )مع خزعة( ، وكشـــط باطـــن عنق الرحم 

المخروط. وخزعات 

التنظير المهبلي:
إذا كان لـــدى الســـيدة بعـــض األعـــراض التـــي تثير 
القلق بالنســـبة للســـرطان أو إذا أظهـــر اختبار عنق 
الرحـــم الخـــاص بهـــا خاليا غيـــر طبيعية ، فســـوف 
تحتـــاج إلى إجراء اختبار يســـمى التنظير المهبلي 
حيث ســـيتم وضع منظار في المهبل لمســـاعدة 

الطبيب علـــى رؤية عنـــق الرحم.

سيســـتخدم الطبيـــب منظـــار المهبـــل لفحـــص 
عنـــق الرحـــم و منظار المهبل هـــو أداة تبقى خارج 
الجســـم ولها عدســـات مكبرة وهو يتيح للطبيب 
رؤية ســـطح عنـــق الرحم عن كثب وبشـــكل واضح 
، تنظيـــر المهبـــل نفســـه عـــادة ال يســـبب أي إزعاج 
أكثـــر مـــن أي اختبـــار منظار آخـــر، يمكـــن القيام 
بـــه بأمان حتى لـــو كانت  الســـيدة حامـــل و مثل 
اختبـــار عنق الرحم  من األفضـــل أال يكون ذلك خالل 

فتـــرة الحيض.

خـــالل اجـــراء التنظير  ، ممكـــن للطبيـــب تطبيق 
محلـــول ضعيف مـــن حمض األســـيتيك )على غرار 
الخـــل( علـــى عنـــق الرحم لجعـــل أي مناطـــق غير 
طبيعيـــة أســـهل للرؤية. إذا شـــوهدت منطقة غير 
طبيعية ، فســـيتم عمل خزعة )إزالة قطعة صغيرة 
من األنســـجة(. يتم إرســـال األنســـجة إلـــى مختبر 
ليتـــم النظـــر إليهـــا تحـــت المجهـــر. الخزعـــة هي 
أفضل طريقـــة لمعرفة ما إذا كانـــت المنطقة غير 
طبيعية ما قبل الســـرطان أم سرطان حقيقي أم 
ال. علـــى الرغـــم من أن إجـــراء التنظيـــر المهبلي ال 
يكـــون عـــادة مؤلمـــًا ، إال أن أخذ خزعة عنـــق الرحم 
يمكن أن يســـبب عدم الراحة أو التشـــنج أو النزيف 

أو حتى األلـــم لدى بعض النســـاء.

خزعات عنق الرحم:
الخزعـــات  مـــن  أنـــواع  عـــدة  اســـتخدام  يمكـــن 
لتشخيص ســـرطان عنق الرحم والتغيرات ما قبل 
الســـرطان و بعد هذه اإلجراءات قد تشـــعر المريضة 
بتقلصـــات خفيفة أو ألم ويمكـــن أن يحدث لديهن 

بعـــض النـــزف الخفيف .

االختبارات التي تجرى  للنساء المصابات 
بأعراض سرطان عنق الرحم أولديهن  نتائج 

اختبار مسحة عنق الرحم غير الطبيعية
خزعة التنظير المهبلي

لهـــذا النوع مـــن الخزعـــة ، يتم فحص عنـــق الرحم 
بواســـطة منظار المهبـــل للعثور علـــى المناطق 
غيـــر الطبيعيـــة. يمكن بعد ذلك اســـتخدام مخدر 
موضعـــي لتخديـــر عنق الرحـــم قبل أخـــذ الخزعة. 
باســـتخدام ملقط الخزعـــة ، تتم إزالـــة جزء صغير 

مـــن منطقة غيـــر طبيعية.

كشط باطن عنق الرحم 
في بعـــض األحيان ، ال يمكن رؤيـــة منطقة التحول 
بفيـــروس  اإلصابـــة  لخطـــر  المعرضـــة  )المنطقـــة 
الـــورم الحليمـــي البشـــري والتغيـــرات مـــا قبـــل 
الســـرطان( باســـتخدام منظـــار المهبـــل ، لذلـــك 
يجب عمل شـــيء آخر للتحقق مـــن تلك المنطقة  
وهـــذا يعنـــي أخذ كشـــط مـــن باطن عنـــق الرحم 
عـــن طريق إدخـــال أداة ضيقـــة في قنـــاة باطن عنق 
الرحـــم )جزء مـــن عنق الرحـــم األقرب إلـــى الرحم(. 
يتـــم اســـتخدام األداة لكشـــط داخـــل القنـــاة إلزالة 
بعـــض األنســـجة ، والتـــي يتم إرســـالها بعـــد ذلك 

إلـــى المختبـــر للفحص.

خزعة المخروط
في هذا اإلجـــراء ، والمعروف أيًضا باســـم المخروط 
، يقـــوم الطبيب بإزالة قطعة نســـيج على شـــكل 
مخـــروط من عنق الرحم. وتشـــمل األنســـجة التي 
تمـــت إزالتها فـــي المخروط منطقـــة التحول حيث 
مـــن المرجـــح أن تبـــدأ فيها اإلصابـــة بالتغيـــرات  ما 

قبل ســـرطان عنق الرحم والســـرطان.

الخزعـــة المخروطيـــة ال تســـتخدم فقط لتشـــخيص 
اآلفـــات ماقبـــل الســـرطان والســـرطان فقـــط حيـــث 
يمكـــن أيضا أن تســـتخدم كعـــالج ألنـــه يمكن في 
بعـــض األحيـــان إزالـــة التغيـــرات مـــا قبل الســـرطان 
تمامًا وبعض انواع الســـرطان في وقـــت مبكر جدا.

الطرق المســـتخدمة عادة إلجـــراء خزعة مخروطية 
 ، )LEEP( هـــي إجـــراء الختـــان الجراحـــي الحلقـــي
وتسمى أيضا االســـتئصال الدائري الكبير لمنطقة 
التحـــول )LLETZ( ، وخزعـــة المخـــروط بالســـكين 
البـــارد. مع كال اإلجراءيـــن ، قد يكون لدى الســـيدة 
تقلصـــات معتدلة وبعـــض النزيف لبضعة أســـابيع.

 
-  الختـــان الجراحـــي الحلقي الكهربائـــي )LEEP أو 
LLETZ(: فـــي هـــذه الطريقـــة ، تتم إزالة األنســـجة 
بحلقة أســـالك رقيقـــة يتـــم تســـخينها بالكهرباء 
وتعمـــل كســـكينة صغيـــرة. لهـــذا اإلجـــراء ، يتم 
اســـتخدام مخدر موضعي ، ويمكـــن أن يتم ذلك 

الطبيب. عيـــادة  في 

-  خزعـــة المخـــروط بالســـكين البـــارد: يســـتخدم 
فـــي هـــذه الطريقة مشـــرط جراحـــي أو ليـــزر بدالً 
من ســـلك مســـخن إلزالة األنسجة. ســـوف تتلقى 
الســـيدة التخدير خـــالل العملية )إما تخديـــرا عاما ، 

موضعي( أو 
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مراحل سرطان عنق الرحم
بعـــد  تأكيـــد تشـــخيص ســـيدة مـــا بأنهـــا مصاب 
بســـرطان عنـــق الرحم ، ســـيحاول األطبـــاء معرفة 
مـــا إذا كان قد انتشـــر، وإذا كان األمـــر كذلك، فما 
مـــدى انتشـــاره. تســـمى هـــذه العمليـــة بمراحل 
الســـرطان STAGING وهـــي تصـــف بـــأي مرحلـــة 
الســـرطان ومـــدى انتشـــاره بالجســـم  و تســـاعد 
علـــى تحديـــد مـــدى خطـــورة الســـرطان وأفضـــل 

لعالجه.   طريقـــة 

تصنيـــف مرحلـــة الســـرطان هي واحـــدة من أهم 
العوامـــل في تحديـــد كيفية عالجـــه وتحديد مدى 

نجـــاح العالج.

تأكيـــد  بعـــد  الســـرطان  مرحلـــة  لتحديـــد 
تشـــخيصه، يحـــاول األطباء اإلجابـــة على هذه 

األســـئلة:

-  إلى أي مدى نما السرطان في عنق الرحم؟
-  هـــل وصـــل الســـرطان إلـــى الهيـــاكل العظمية 

المجاورة؟
-  هـــل انتشـــر الســـرطان إلـــى الغـــدد الليمفاوية 

القريبـــة أو إلـــى أعضـــاء بعيدة؟

وبالتالـــي نظام  تصنيـــف المرحلـــة   TNM يعتمد 
علـــى 3 معلومات أساســـية:

-  تشـــير )T( الـــى أي مـــدى نمـــا  الورم الرئيســـي 
)األساســـي( في عنق الرحم ، ومـــا إذا كان قد وصل 

قريبة. أنســـجة  إلى 

-  تشـــير )N( الـــى انتشـــار الســـرطان إلـــى العقـــد 
)الغـــدد  الرحـــم.  عنـــق  مـــن  بالقـــرب  الليمفاويـــة 

حبـــة  بحجـــم  مجموعـــات  هـــي  الليمفاويـــة 
الفاصوليـــاء وهي جزء من خاليا الجهـــاز المناعي ، 
والتـــي غالبـــًا مـــا ينتشـــر إليهـــا الســـرطان أوالً( .

-  تشـــير )M( الى إذا  ما كان الســـرطان قد انتشـــر 
)منتشـــر( إلى مواقع بعيدة ، مثـــل األعضاء األخرى 
أو الغـــدد الليمفاوية غير القريبة مـــن عنق الرحم.
تتـــراوح مراحل ســـرطان عنق الرحم مـــن المرحلة 

األولـــى )1( إلى المرحلـــة الرابعة )4(.

 ، المرحلـــة  انخفضـــت  ، كلمـــا  عامـــة  وكقاعـــدة 
انخفض انتشـــار الســـرطان والعدد األكبر للمرحلة  
مثل المرحلة الرابعة  يعني ســـرطانًا أكثر تقدًما. 

معدالت البقاء على قيد الحياة لسرطان عنق الرحم 

معـــدالت البقـــاء على قيـــد الحياة تخبرك مـــا هي النســـبة المئوية لألشـــخاص الذين يعانـــون من نفس 
النـــوع و نفـــس مرحلـــة الســـرطان و ســـوف يبقون علـــى قيد الحيـــاة لفترة معينـــة من الزمـــن )عادة 5 

ســـنوات( بعد أن تم تشـــخيصهم.

ال يمكـــن اإلخبـــار عـــن المدة التي ســـوف يعيشـــها الشـــخص المصـــاب ، ولكن قد يســـاعد هذا فـــي توفير 
فهـــم أفضل حـــول مـــدى احتمالية نجـــاح العالج. 

ســـوف يرغـــب بعض النـــاس في معرفـــة احتمالية مدة البقـــاء على قيد الحيـــاة بعد اإلصابة بالســـرطان، 
وبعـــض الناس لـــن يفعلوا ذلـــك ، إذا كان الشـــخص اليريد أن يعرف فـــال حاجة لذلك.

ما هو معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات؟

معـــدل البقـــاء على قيـــد الحياة لمدة 5 ســـنوات هو النســـبة المئوية لألشـــخاص الذين يعيشـــون على 
األقل 5 ســـنوات بعد تشـــخيص السرطان. 

علـــى ســـبيل المثـــال  معـــدل البقاء على قيـــد الحياة لمـــدة 5 ســـنوات بنســـبة 70 % يعنـــي أن ما يقدر 
بنحـــو 70 مـــن أصـــل 100 شـــخص لديهم هـــذا الســـرطان ال يزالـــون على قيـــد الحيـــاة بعد 5 ســـنوات من 
تشـــخيصهم مع الوضع في االعتبار أن العديد من هؤالء األشـــخاص يعيشـــون فترة أطول من 5 ســـنوات 

بعد التشـــخيص.

ولكـــن لنتذكر أن جميـــع معدالت البقاء علـــى قيد الحياة هي تقديـــرات و قد تختلف التوقعات اســـتناًدا 
إلى عدد مـــن العوامل الخاصة بالشـــخص المصاب.

يختلـــف التقدير بالنســـبة إلـــى النســـاء المصابات بســـرطان عنق الرحم حســـب مرحلة )مدى( انتشـــار 
الســـرطان  بشـــكل عام، معـــدالت البقاء على قيد الحياة أعلى بالنســـبة للنســـاء المصابات بســـرطان 
المرحلـــة الســـابقة. ولكـــن هناك عوامل أخرى يمكـــن أن تؤثر أيًضـــا على التقدير، مثل الســـن والصحة 

العامة ، ومدى اســـتجابة الســـرطان للعـــالج  حيث أن التوقعـــات لكل امرأة محـــددة بظروفها.
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هل يمكن الوقاية من سرطان 
عنق الرحم؟

معدالت البقاء على قيد الحياة لسرطان عنق الرحم

-  معـــدل البقـــاء على قيد الحياة لمدة 5 ســـنوات لألشـــخاص الذين يعانون من ســـرطان عنق الرحم في 
المرحلـــة صفر والمرحلـــة األولى  بين 80 -%93 .

-  بالنسبة للمرحلة الثانية من سرطان عنق الرحم  يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة
 5 سنوات بين 58- 63 .

-  معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لسرطان عنق الرحم المرحلة الثالثة: ابين %35-32.
-  المرحلـــة الرابعـــة : معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 ســـنوات بين 15- 16 %  ومـــع ذلك ، هناك خيارات 

عالجية متاحة للنســـاء اللواتي يعانين من هذه المراحل من الســـرطان.
-  لنتذكر أن معدالت البقاء هذه هي تقديرات فقط  فهي ال تستطيع التنبؤ بما سيحدث ألي فرد.

الشـــكل األكثر شـــيوًعا من ســـرطان عنـــق الرحم  
يبـــدأ بتغييـــرات مـــا قبل ســـرطانية ، وهنـــاك طرق 
لوقـــف هذا التغيرات مـــن التطـــور فالطريقة األولى 
الســـرطانية   ماقبـــل  اآلفـــات  علـــى  العثـــور  هـــي 
وعالجها قبـــل أن تصبح ســـرطان حقيقـــي ، والثانية 

هـــي الوقايـــة مـــن اآلفات مـــا قبل الســـرطانية.

الطريقة األولى:
العثور على اآلفات ما قبل السرطانية:

هنـــاك طريقـــة مثبـــت فائدتهـــا  جيـــدًا  فـــي العثور 
علـــى اآلفـــات ماقبل الســـرطانية   وقبـــل ان تتحول 
إلـــى ســـرطان  غـــازي وهـــي إجـــراء اختبـــار )فحص( 
مســـحة عنق الرحم )أو لطاخة عنـــق الرحم( وتحري 
)HPV( لهـــذا  الـــورم الحليمـــي البشـــري  فيـــروس 

 . ض لغر ا

إذا تـــم العثـــور علـــى اآلفات  مـــا قبل الســـرطانية  ، 
يمكـــن عالجهـــا ، ووقف ســـرطان عنـــق الرحم قبل 
أن يبـــدأ حقـــا حيث تـــم العثور على معظـــم  حاالت 
ســـرطان عنق الرحم الغازيـــة عند  النســـاء اللواتي 
لـــم يكـــن لديهـــن فحـــوص مســـحة عنـــق الرحـــم 

العادية.

مســـحة  عنـــق الرحم هي إجـــراء يســـتخدم لجمع 
الخاليـــا من عنـــق الرحم بحيـــث يمكن النظـــر إليها 
تحـــت المجهـــر إليجـــاد الســـرطان واآلفـــات مـــا قبل 
الســـرطان. يمكن إجراء اختبار مســـحة عنق الرحم 
خـــالل فحـــص الحـــوض  ولكـــن ال تشـــمل جميـــع 

اختبـــارات الحـــوض اختبار مســـحة عنـــق الرحم.
يمكـــن إجـــراء تحـــري فيـــروس الـــورم الحليمـــي 
البشـــري على نفـــس عينة الخاليا التـــي تم جمعها 

الرحم. من مســـحة عنـــق 

الطريقة الثانية: 
مـــا يجـــب القيام به  لتجنـــب اإلصابة باآلفـــات ما قبل 

السرطانية:
ينتقـــل فيـــروس الـــورم الحليمـــي البشـــري مـــن 
شـــخص إلى آخر أثناء التالمـــس الجلدي مع منطقة 
مصابـــة من الجســـم وعلى الرغم مـــن أن فيروس 
الـــورم الحليمـــي البشـــري يمكن أن ينتشـــر خالل 
مالمســـة الجلـــد للجلـــد - بمـــا فـــي ذلـــك الجنس 
المهبلـــي ، والشـــرج ، والفـــم -  فإنـــه ليـــس مـــن 
الضـــروري ممارســـة الجنـــس النتقال العـــدوى إذ أنه  
كل ما هـــو مطلوب مالمســـة الجلد مـــع منطقة 
مـــن الجســـم مصابـــة بفيـــروس الـــورم الحليمي 
البشـــري وهذا يعني أن الفيروس يمكن أن ينتشر 
دون ممارســـة الجنـــس بل من الممكن أن تنتشـــر 

العدوى التناســـلية مـــن خالل االتصـــال باليد.

أيضـــا ، يمكن أن ينتشـــر فيروس الـــورم الحليمي 
البشـــري مـــن جـــزء مـــن الجســـم إلـــى آخـــر وهذا 
يعنـــي أن العـــدوى قـــد تبـــدأ فـــي عنـــق الرحم ثم 

تنتشـــر إلـــى المهبـــل والفرج.

التعـــرض  عـــدم  جـــدا  الصعـــب  مـــن  يكـــون  قـــد   
لفيـــروس الورم الحليمي البشـــري HPV ولكن قد 
يكون مـــن الممكن منع العـــدوى بفيروس الورم 
الحليمي البشـــري من خالل عدم الســـماح لآلخرين 
بمالمســـة الشـــرج أو األعضـــاء التناســـلية  لديـــك، 
ولكـــن حتـــى فـــي هـــذه الحالة قـــد تكـــون هناك 

طـــرق أخـــرى لإلصابـــة بالمـــرض لم تتضـــح بعد.

الحد من عدد الشـــركاء بالجنس وتجنب ممارســـة 
الجنـــس مـــع األشـــخاص الذيـــن لديهـــم العديد من 
الشـــركاء الجنســـيين اآلخريـــن قد يقلـــل من خطر 

التعـــرض لفيروس الـــورم الحليمي البشـــري.

الحليمـــي  الـــورم  فيـــروس   ، أخـــرى  مـــرة  لكـــن   
البشـــري شـــائع جدا ، لذلـــك فإن ممارســـة الجنس 
مع شـــخص آخـــر يمكن أن يعرض للخطـــر. لنتذكر 
أن شـــخص ما يمكن أن يكـــون  لديه فيروس الورم 
الحليمي البشـــري لســـنوات ومـــا زال ال يوجد لديه 
أعـــراض و يمكن لشـــخص ما أن يصـــاب بالفيروس 

ويمررهـــا لـــك دون أن يعرف.

أوالً :استخدام الواقي الذكري:
توفـــر الواقيـــات الذكريـــة )المطاط( بعـــض الحماية 
ضـــد فيروس الـــورم الحليمـــي البشـــري ولكنها ال 
تمنـــع العـــدوى تماًمـــا وأحد األســـباب التـــي تجعل 
بشـــكل  الحمايـــة  يســـتطيع  ال  الذكـــري  الواقـــي 
كامل هـــو أنها ال تغطـــي كامل منطقة الجســـم 
المصابـــة بفيروس الورم الحليمي البشـــري ، مثل 
جلـــد المنطقـــة التناســـلية أو الشـــرج ومـــع ذلك ، 
توفـــر الواقيات الذكرية بعـــض الحماية ضد فيروس 
الـــورم الحليمـــي البشـــري ، كما أنها تســـاعد في 
الحمايـــة مـــن فيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــري 

وبعض األمـــراض األخـــرى المنقولة جنســـيًا.

ثانيًا: عدم التدخين:
عـــدم التدخين هو طريقـــة أخرى مهمـــة للحد من 
خطر اإلصابة  بســـرطان عنق الرحـــم واآلفات ما قبل 

السرطانية.

ثالثًا:التطعيم: 
تتوفـــر  بعض التطعيمـــات التي يمكـــن أن تحمي 
الشـــباب مـــن اإلصابـــة بأنـــواع مـــن فيـــروس الورم 
الحليمي البشـــري  حيث تحمي هـــذه التطعيمات 
الحليمـــي  الـــورم  بأنـــواع فيـــروس  العـــدوى  مـــن 
 ، بالســـرطان  ارتباًطـــا  األكثـــر  الفرعيـــة  البشـــري 
باإلضافـــة إلـــى بعض األنـــواع التي يمكن أن تســـبب 

الثآليـــل الشـــرجية والتناســـلية.
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هـــذه التطعيمات تعمل فقـــط لمنع عدوى فيروس 
الـــورم الحليمي البشـــري - فهي لـــن تعالج العدوى 
الموجودة مســـبقًا لهذا الســـبب ليكون  التطعيم 
أكثـــر  فعاليـــة  يجـــب إعطـــاء لقـــاح فيـــروس الورم 
الحليمي البشـــري قبل أن يصبح الشـــخص معرًضا 
لفيروس الورم الحليمي البشـــري )قبل ممارســـة 

النشـــاط الجنسي(.

هـــذه اللقاحـــات تســـاعد علـــى منـــع  اآلفـــات مـــا 
قبـــل الســـرطانية وســـرطان عنـــق الرحـــم. كمـــا 
فيـــروس  لقاحـــات  بعـــض  علـــى  الموافقـــة  تمـــت 
الـــورم الحليمـــي البشـــري للمســـاعدة على منع 
األنـــواع األخـــرى مـــن الســـرطان والثآليل الشـــرجية 

والتناســـلية.

تتطلب التطعيمات سلســـلة من الحقن والجرعات 
واآلثـــار الجانبيـــة عادة ما تكـــون خفيفـــة واألكثرها 
شـــيوع هو االحمـــرار على المدى القصيـــر ، والتورم 
، وااللـــم موضـــع الحقن. نـــادرا مايحـــدث اإلغماء بعد 

أخذ جرعـــة اللقاح.

و توصيات اعطاء اللقاح تشمل ما يلي:
* يجب بـــدء التطعيـــم الروتينـــي لفيـــروس الورم 
الحليمـــي البشـــري للفتيـــات والفتيـــان في ســـن 
بـــدء  الثانيـــة عشـــرة ويمكـــن  الحاديـــة عشـــرة أو 
سلســـلة التطعيـــم في ســـن مبكرة أكثـــر بعمر 

9 ســـنوات.

* يوصـــى أيضـــًا بالتطعيـــم ضـــد فيـــروس الـــورم 
الحليمـــي البشـــري لإلنـــاث مـــن ســـن 13 إلـــى 26 
عامـــًا وللرجال الذين تتـــراوح أعمارهم بيـــن 13 و 21 
عامـــًا الذيـــن لم يبـــدؤوا أخذ اللقـــاح، أو الذيـــن بدأوا 
السلســـلة ولـــم يكملوهـــا. ويمكن أيًضـــا تلقيح 

الذكـــور مـــن 22عمـــر إلـــى 26 عاًما. 

* يوصـــى أيضـــا بالتطعيـــم ضـــد فيـــروس الـــورم 
الحليمـــي البشـــري في ســـن 26 بالنســـبة للرجال 
الشـــاذيين وبالنســـبة لألشـــخاص الذين يعانون من 
ضعـــف في جهـــاز المناعـــة )بما في ذلك األشـــخاص 
المصابيـــن بفيـــروس نقـــص المناعة البشـــري( ، إذا 

يتـــم تطعيمهم ســـابقا. لم 

أعمارهـــم  تتـــراوح  الذيـــن  لألشـــخاص  بالنســـبة   *
مـــا بيـــن 22 و 26 عاًمـــا الذين لـــم يبدأوا اســـتخدام 
اللقاحـــات ، أو الذين بـــدأوا السلســـلة ولكنهم لم 
يكملوهـــا ، فمن المهم معرفـــة أن التطعيم في 
األعمـــار المتقدمة أقـــل فاعلية فـــي خفض مخاطر 

بالســـرطان. اإلصابة 

مـــن المهـــم أن نـــدرك أن اللقـــاح ال يوفـــر الحمايـــة 
الكاملة ضـــد جميع أنواع فيروس الـــورم الحليمي 
البشـــري المســـببة للســـرطان ، لذلـــك ال يـــزال من 
الضـــروري إجـــراء فحص روتينـــي للتحري ســـرطان 

الرحم. عنـــق 

المبادئ التوجيهية للجمعية األمريكية 
للسرطان للوقاية والكشف المبكر عن 

سرطان عنق الرحم

توصـــي جمعيـــة الســـرطان األمريكية بـــأن تتبع النســـاء هذه اإلرشـــادات للمســـاعدة فـــي العثور على 
ســـرطان عنـــق الرحـــم مبكـــرًا و اتبـــاع هـــذه اإلرشـــادات أيًضـــا يمكن مـــن  العثور علـــى اآلفـــات ماقبل 

الســـرطانية ، والتـــي يمكـــن معالجتهـــا لمنـــع تطور ســـرطان عنـــق الرحم.

يجـــب أن تبـــدأ جميع النســـاء بإجراء الكشـــف . 1
المبكـــر عـــن ســـرطان عنـــق الرحم )مســـحة 

عنـــق الرحـــم ( في ســـن 21.

 يجـــب على النســـاء اللواتي تتـــراوح أعمارهن . 2
بيـــن 21 و 29 عامـــا  إجـــراء اختبـــار مســـحة عنق 
الرحـــم كل 3 ســـنوات،يجب عـــدم اســـتخدام 
البشـــري  الحليمـــي  الـــورم  فيـــروس  تحـــري 
فـــي هذه الفئـــة العمريـــة )يمكن اســـتخدامه 
كجـــزء مـــن متابعة مســـحة عنـــق الرحم غير 

. ) لطبيعية ا

المفضلـــة . 3 الطريقـــة   ،  30 ســـن  مـــن  بدايـــة 
للكشـــف المبكـــر هي مســـحة عنـــق الرحم 
مع تحـــري فيروس الـــورم الحليمي البشـــري 
مـــا  وهـــذا  ســـنوات.   5 كل  المســـحة   فـــي 
يســـمى االختبار المشـــترك ويجب أن يســـتمر 

حتـــى ســـن 65.

هنـــاك خيـــار آخر معقول للنســـاء مـــن 30 إلى . 4
65 هـــو الخضوع للفحص كل 3 ســـنوات فقط 

مـــن خالل اجراء مســـحة  عنـــق الرحم.

النســـاء اللواتي ذات الخطـــورة العالية لإلصابة . 5
بســـرطان عنـــق الرحم وهـــن اللواتـــي لديهن 
تثبـــط بجهـــاز المناعـــة )علـــى ســـبيل المثال 
اإلصابـــة بفيروس نقص المناعة البشـــري ، وزرع 

األعضاء ، أو اســـتخدام الســـتيرويد طويل األمد( 
يجـــب أن يتبعـــوا مايوصي بـــه الطبيب.

يجب على النســـاء فوق ســـن 65 عامًا اللواتي . 6
يخضعـــن للفحـــص المنتظـــم في الســـنوات 
العشـــر الســـابقة وقـــف فحـــص ســـرطان عنق 
الرحـــم طالما أنـــه لم يكن لديهـــن أي نوع من 
 )CIN3 أو CIN2 اآلفات ما قبل الســـرطانية )مثل

وجـــدت في الســـنوات العشـــرين الماضية .

يجب أن تســـتمر النســـاء اللواتـــي لديهن تاريخ . 7
مـــن CIN2 أو CIN3 فـــي إجراء االختبـــار لمدة 20 

عاًما علـــى األقل بعـــد العثور على الشـــذوذ.

يجب على النســـاء اللواتي خضعن الســـتئصال . 8
الرحم التام )إزالة الرحـــم وعنق الرحم( التوقف 
الرحـــم  عنـــق  اختبـــارات  )مثـــل  الفحـــص  عـــن 
واختبـــارات فيروس الورم الحليمي البشـــري( ، 
ما لم يتم اســـتئصال الرحم كعالج لســـرطان 

)أو الســـرطان(.  الرحم  عنق 

لهـــن . 9 أجـــري  اللواتـــي  النســـاء  علـــى  يجـــب 
الرحـــم  عنـــق  إزالـــة  دون  الرحـــم  اســـتئصال 
)يســـمى اســـتئصال الرحم فوق عنـــق الرحم( 
مواصلـــة فحـــص ســـرطان عنـــق الرحـــم وفقا 

أعـــاله. المذكـــورة  التوجيهيـــة  للمبـــادئ 
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يجـــب عـــدم فحـــص النســـاء في أي ســـن كل . 10
ســـنة بـــأي طريقـــة فحص.

يجب علـــى النســـاء اللواتـــي تـــم تطعيمهن . 11
ضـــد فيـــروس الـــورم الحليمي البشـــري اتباع 

اإلرشـــادات. هذه 

بعـــض النســـاء يعتقـــد أنـــه بإمكانهـــن إيقاف . 12
فحص ســـرطان عنـــق الرحم بمجـــرد توقفهن 
عن إنجـــاب األطفال، هذا ليـــس صحيحا يجب أن 
يستمروا في اتباع إرشـــادات جمعية السرطان 

األمريكية.

على الرغم من أن الفحص الســـنوي )كل عام( . 13
ال ينبغـــي أن يتـــم ، فإن النســـاء الالتـــي لديهن 
نتائـــج فحـــص غيـــر طبيعية قـــد يحتاجـــن إلى 
إجـــراء متابعة  مســـحة عنق الرحـــم )في بعض 
األحيـــان مع اختبـــار فيـــروس الـــورم الحليمي 

البشـــري( كل 6 أشـــهر أو سنة.

ال تنطبـــق إرشـــادات جمعية الســـرطان . 14  -  
األمريكية للكشـــف المبكر عن ســـرطان عنق 
الرحـــم على النســـاء اللواتي تم تشـــخيصهن 
بســـرطان عنـــق الرحـــم ، أو اإلصابـــة بفيـــروس 
نقـــص المناعـــة البشـــري. اذ لهـــن رعايـــة خاصة.

أهمية الكشف المبكر لسرطان 
عنق الرحم

فرصـــة  أفضـــل  المبكـــر   الكشـــف  اجـــراء  يوفـــر 
لتشـــخيص ســـرطان عنـــق الرحم في وقـــت مبكر 
عندمـــا يكـــون للعـــالج فائـــدة أكبـــر. كمـــا يمكن 
للفحـــص أن يمنـــع معظـــم أنـــواع ســـرطان عنـــق 
الرحـــم من خالل كشـــف التغييـــرات غيـــر طبيعية 
فـــي خاليا عنـــق الرحـــم )ما قبـــل الســـرطان( حتى 
يمكـــن عالجها قبل أن تتـــاح لها فرصـــة التحول إلى 

الرحم. ســـرطان عنـــق 

 ســـرطان عنـــق الرحـــم إذا تـــم كشـــفه  فـــي وقت 
مبكـــر هو واحـــد من أنجح أنـــواع الســـرطان القابلة 
للعـــالج حيث فـــي الواليات المتحـــدة  انخفض معدل 

الوفيـــات الناجمـــة عن ســـرطان عنق الرحـــم بأكثر 
مـــن 50% خـــالل الثالثيـــن ســـنة الماضيـــة. ويعتقد أن 
هـــذا يرجع أساســـا إلـــى فعاليـــة الكشـــف المبكر 

بإجراء مســـحة عنـــق الرحم.

تـــم العثـــور علـــى معظـــم  حـــاالت ســـرطان عنق 
الرحـــم عند النســـاء اللواتي لم يســـبق لهـــن إجراء 
اختبار مســـحة عنـــق الرحـــم أو اللواتي لم يســـبق 

لهـــن إجراء المســـحة فـــي اآلونـــة األخيرة. 

 كيف يتم إجراء مسحة عنق 
PAP SMEAR الرحم

مســـحة عنق الرحم هو إجراء يســـتخدم لجمع الخاليا 
مـــن عنـــق الرحـــم بحيث يمكـــن النظـــر إليهـــا تحت 
المجهر إليجاد الســـرطان أو اآلفات ماقبل الســـرطانية.

علـــى الرغـــم مـــن أن مســـحة عنـــق الرحـــم هي  
األكثـــر نجاًحـــا مـــن أي فحـــص آخـــر فـــي كشـــف 
الســـرطان ، إال أنه ليـــس مثالًيا ،أحد قيود مســـحة 
عنق الرحـــم هو أنه يجب أن يتم فحصها بواســـطة 
العين البشـــرية ، لذلك ال يمكـــن دائًما إجراء تحليل 

دقيـــق لمئـــات اآلالف مـــن الخاليا فـــي كل عينة. 

مًعـــا  واألطبـــاء  والعلمـــاء  المهندســـون  يعمـــل 
لتحســـين هـــذا الفحص. نظـــًرا ألنه قد يتـــم فقدان 
بعـــض الحـــاالت غيـــر الطبيعيـــة )حتى عنـــد النظر 

إلـــى العينـــات فـــي أفضـــل المختبرات( 

لجعـــل اجراء مســـحة عنـــق الرحم أكثـــر دقة 
قـــدر اإلمـــكان يمكـــن القيام بمـــا يلي:

-  محاولـــة عدم إجـــراؤه خالل فتـــرة الحيض، أفضل 
وقـــت هـــو مـــرور5 أيـــام علـــى األقـــل بعـــد توقف 

الشـــهرية. الدورة 

-   تجنب استخدام السدادات القطنية أو الرغاوي أو 
الهالم أو الكريمات المهبليـــة األخرى أو المرطبات 
أو مـــواد التزليـــق أو األدوية المهبليـــة لمدة يومين 

إلى 3 أيـــام قبل اجراء مســـحة عنق الرحم.

-  االبتعـــاد عـــن الحقنـــة المهبليـــة  لمـــدة 2 إلى 3 
.Pap أيـــام قبل اجـــراء المســـحة

-  االبتعـــاد عـــن ممارســـة الجنس المهبلـــي لمدة 
يوميـــن قبـــل الفحص.

فحـــص الحـــوض ليس هو نفســـه فحـــص عنق 
الرحم:

كثيـــر من النـــاس يخلطـــون  بين فحـــص الحوض 
و مســـحة عنـــق الرحـــم. فحـــص الحوض هـــو جزء 
من الرعايـــة الصحية الروتينية للمـــرأة. أثناء فحص 
الحـــوض ، ينظـــر الطبيب إلـــى األعضاء التناســـلية 
ويشـــعر بها ، بمـــا في ذلك الرحـــم والمبايض وقد 
يقوم بإجراء فحوصات لألمراض المنقولة جنســـيًا. 
قد يســـاعد فحص الحـــوض على إيجاد أنـــواع أخرى 
من الســـرطان والمشـــاكل اإلنجابية. غالًبا ما يتم 
إجـــراء مســـحة عنـــق الرحم خـــالل فحـــص الحوض 
بعـــد وضـــع المنظار. في بعـــض األحيان يتـــم إجراء 
فحـــص الحـــوض دون إجراء مســـحة عنـــق الرحم ، 
ولكـــن هنـــاك حاجة إلجـــراء مســـحة عنـــق الرحم 
للكشـــف المبكـــر عـــن  ســـرطان عنـــق الرحم أو 

الســـرطانية.  ماقبل  اآلفات 

كيـــف يتـــم اإلبـــالغ عـــن نتائـــج مســـحة عنـــق 
الرحـــم:

النظـــام األكثـــر اســـتخدامًا لوصـــف نتائج مســـحة 
عنـــق الرحـــم هـــو نظـــام بيســـيدا )TBS(. هناك 3 
فئات رئيســـية لوصـــف النتيجـــة ، بعضهـــا يحتوي 

علـــى فئـــات فرعية:

-  سلبية لآلفة داخل اإلبتليالية أو الورم الخبيث.
-  تشوهات الخاليا الظهارية)اإلبتليالية(.

-  األورام الخبيثة األخرى.
قـــد نحتـــاج إلـــى مزيـــد مـــن الفحـــوص إذا أظهرت 

مســـحة عنـــق الرحـــم أيًا مـــن التشـــوهات. 
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اوالً :النتيجة ســـلبية لآلفة داخـــل اإلبتليالية أو 
الخبيث: الورم 

هـــذه الفئـــة تعنـــي أنه لـــم يتـــم العثـــور على أي 
عالمـــات للســـرطان أو مـــا قبـــل الســـرطان أو غير 

ذلـــك مـــن التشـــوهات الهامة. 

قـــد تكون هنـــاك نتائـــج ال عالقة لها بســـرطان عنق 
الرحم  مثل عالمات العـــدوى بالخميرة ، والهربس 
، أو المهبليـــة المشـــعرة )طفيليـــة مجهريـــة( قد 
تظهـــر أيًضـــا عينـــات عند بعـــض النســـاء »تغيرات 
خلويـــة تفاعليـــة« ، وهي الطريقة التـــي تظهر بها 
خاليـــا عنـــق الرحم عندما يكـــون هنـــاك التهاب  أو 

آخـــر حولها أي تهيج 

ثانيًا :تشوهات الخاليا الظهارية:
وهـــذا يعنـــي أن الخاليا المبطنـــة لعنـــق الرحم أو 
المهبـــل تظهر تغيـــرات قد تكون ســـرطاًن أو حالة 
مـــا قبل الســـرطان. تنقســـم هذه الفئـــة إلى عدة 

مجموعـــات للخاليا الحرشـــفية والخاليـــا الغدية.

ثالثًا: االورام الخبيثة االخرى:
هـــذه الفئـــة هـــي ألنـــواع الســـرطان األخـــرى التي 
ال تؤثـــر علـــى عنـــق الرحـــم علـــى اإلطـــالق ، مثـــل 
الـــورم الميالنيني الخبيث ، الســـاركوما ، واألورام 

اللمفاويـــة.

خطـــة العمـــل لمتابعـــة نتائـــج اختبار مســـحة 
عنـــق الرحـــم غيـــر الطبيعيـــة  هـــي مايلي:

الخطـــوة األولـــى  في العثـــور على ســـرطان عنق 
الرحـــم غالبـــًا ما تكـــون نتيجة اختبار عنـــق الرحم 
غيـــر طبيعيـــة وهـــذا مـــا ســـيؤدي لمزيـــد مـــن 
االختبـــارات ، والتـــي يمكـــن أن تؤكـــد تشـــخيص 

الرحم. عنـــق  ســـرطان 

قد يشـــتبه أيضـــا بســـرطان عنـــق الرحـــم إذا كان 
لـــدى الســـيدة  أعـــراض مثـــل نزيـــف مهبلـــي غير 
طبيعـــي أو ألـــم أثناء ممارســـة الجنـــس الطبيبة 
أو اخصائـــي نســـا ووالدة  فـــي كثيـــر مـــن األحيان 
يمكـــن أن يقومـــوا باالختبارات الالزمة لتشـــخيص 
اإلصابة باآلفات  ما قبل الســـرطان والســـرطان، وقد 

يكونـــون قادريـــن أيًضـــا على عالج الســـرطان.

إذا كان هناك تشـــخيص للســـرطان الغازي ، يجب 
أن تتـــم إحالـــة الســـيدة إلـــى أخصائـــي األورام في 
أمـــراض النســـاء ، وهـــو طبيـــب متخصـــص فـــي 

أمـــراض ســـرطان الجهـــاز التناســـلي للمرأة.

الـــورم  لفيـــروس  النـــووي  الحمـــض  فحـــص 
البشـــري: الحليمـــي 

العـــدوى بفيروس الـــورم الحليمي البشـــري  هو 
عامـــل الخطر األكثـــر أهمية لتطور ســـرطان عنق 
الرحـــم، ويمكن لألطبـــاء اآلن التحـــري عن فيروس 
الورم الحليمي البشـــري )النـــوع العالي الخطورة  
أو األنـــواع المســـببة للســـرطان( التي هـــي األكثر 
احتماال للتســـبب بســـرطان عنق الرحـــم من خالل 
البحـــث عن قطعة مـــن الحمض النـــووي في خاليا 
عنـــق الرحم، يمكـــن إجراء هـــذا الفحص في نفس 
الوقـــت الذي يتم فيه فحص مســـحة عنـــق الرحم 
، باســـتخدام نفس المســـحة أو المســـحة الثانية. 

يتم اجـــراء فحص الحمض النـــووي لفيروس الورم 
الحليمي البشـــري )HPV( غالًبا في حالتين:

يمكـــن اجراء فحـــص الجين DNA  لفيـــروس الورم 
الحليمـــي البشـــري  مـــع مســـحة عنـــق الرحـــم 
للكشـــف عن ســـرطان عنـــق الرحم حيـــث توصي 
للنســـاء  بذلـــك  األمريكيـــة  الســـرطان  جمعيـــة 
البالغـــات مـــن العمـــر 30 عاًمـــا أو أكبـــر، ال ينصـــح 
باجـــراء فحـــص  DNA لفيـــروس الـــورم الحليمـــي 
الرحـــم  عـــن ســـرطان عنـــق  البشـــري للكشـــف 

في النســـاء تحـــت ســـن 30، وذلك ألن النســـاء في 
العشـــرين من العمر اللواتي  ينشـــطون جنســـيا 
أكثـــر عرضة بكثير )من كبار الســـن من النســـاء( 
لعـــدوى فيروس الـــورم الحليمي البشـــري والتي 
ســـوف تزول مـــن تلقـــاء نفســـها فـــإن نتائـــج هذا 
االختبار ليســـت مفيدة بالنســـبة إلى هؤالء النساء 

األصغـــر ســـنا وقد تكـــون أكثر إربـــاًكا. 

الـــورم  -  ويمكـــن أيضـــا فحـــص DNA لفيـــروس 
الحليمـــي البشـــري عند النســـاء اللواتـــي لديهن 
نتائـــج مســـحة عنق الرحـــم غير طبيعيـــة  لمعرفة 
مـــا اذا كانـــت قـــد تحتاج إلـــى مزيد مـــن الفحوص 

العالج.  أو 

متابعـــة فحوصـــات فيـــروس الـــورم الحليمي 
لبشري: ا

إذا كانـــت نتيجـــة مســـحة عنـــق الرحـــم طبيعية ، 
لكـــن الفحص إيجابـــي لفيروس الـــورم الحليمي 

البشـــري  فإن الخيـــارات الرئيســـية هي:

-  تكـــرار االختبار المشـــترك )مســـحة عنـــق الرحم 
وفحص فيـــروس الـــورم الحليمي البشـــري( خالل 

العام نفســـه.

-  اجـــراء الفحـــص ألنواع فيـــروس الـــورم الحليمي 
البشـــري 16 أو 18 )يمكـــن القيام بذلـــك في كثير 
مـــن األحيـــان علـــى العينة فـــي المختبـــر( إذا كان 
االختبـــار إيجابـــي لنـــوع 16 أو 18، ســـيتم التوصيـــة 
بالتنظيـــر المهبلي إذا كان االختبار ســـلبي فيجب 

اجـــراء  فحص مشـــترك متكـــرر في عـــام واحد.

يتمثـــل المبدأ الجوهـــري في النهج الشـــامل للوقاية 
مـــن ســـرطان عنـــق الرحـــم ومكافحته فـــي العمل 
علـــى امتـــداد العمـــر للســـيدات واســـتخدام التاريـــخ 
الطبيعـــي للمـــرض وفـــي تحديـــد الفـــرص المتاحـــة 
فـــي المجموعـــات العمرية المعينة لتنفيـــذ التدخالت 

. لة لفعا ا
الشـــامل  النهـــج  فـــإن  الوطنـــي  المســـتوى  وعلـــى 
للوقاية من ســـرطان عنـــق الرحـــم ومكافحته يتألف 

مـــن عدد مـــن المكونـــات الرئيســـية والتي تشـــمل 
التوعيـــة المجتمعيـــة ،التعبئة اإلجتماعيـــة ،التطعيم 
،التحـــري والعالج وصوالً إلـــى الرعايـــة الملطفة ، ومن 
المهم إشـــراك البرامج الصحية الوطنيـــة  األخرى مثل 
برامج التطعيم ،الصحة اإلنجابية ،مكافحة الســـرطان 
وصحـــة المراهقيـــن ، وال يغنـــي التطعيـــم المضـــاد 
لفيـــروس HPV عـــن التحري عن ســـرطان عنق الرحم.

الوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته
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-  ترجـــع نســـبة 70% مـــن  حاالت ســـرطان عنـــق الرحم 
علـــى المســـتوى العالمـــي إلـــى نوعيـــن أثنين من 

فيـــروس الـــورم الحليمـــي البشـــري HPV )16و18(.

-  لقـــد تم منـــح اللقاحان المضـــادان لفيـــروس الورم 
الحليمـــي البشـــري الترخيـــص  باســـتعمالهم فـــي 

البلدان. معظـــم 

-  يمنـــح كال اللقاحين مناعة بنســـبة 95% من العدوى 
16و18. النوع  ذو  بالفيروس 

كما انهما قـــد يوفران مناعة متصالبـــة لألنواع األخرى 
األقـــل شـــيوع للفيـــروس التي تحـــدث ســـرطان عنق 

الرحم.

حـــال  فـــي  النتائـــج  أفضـــل  اللقاحيـــن  كال  يحقـــق    -
.HPV إعطائهمـــا قبـــل التعـــرض للعـــدوى بفيـــروس

-  اليمكن للقاحين معالجـــة عدوى الفيروس HPV  أو 
به. المرتبطة  االمراض 

-  إن الفئة المســـتهدفة التي توصـــي منظمة الصحة 
العالمية بتطعيمها هي الفتيات بين ســـن التاســـعة 
والثالثـــة عشـــر اللواتي لـــم يدخلن مرحلة النشـــاط 

. الجنسي 

-  يتطلـــب كال اللقاحيـــن إعطـــاء ثـــالث جرعـــات على 
مدى ســـتة أشـــهر.

-  تخضـــع مأمونيـــة اللقاحيـــن لرصد وثيـــق وحتى اآلن 
ماتـــزال النتائج مطمئنـــة  للغاية.

المصابيـــن  لألشـــخاص  اللقاحيـــن  إعطـــاء  -  يمكـــن 
بفيـــروس اإليـــدز.

HPV حقائق أساسية عن لقاح فيروس

الوقاية األولية: 
التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس الـــورم الحليمـــي 

:HPV البشـــري 
الـــورم  لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  يســـتهدف 
الحليمـــي البشـــري الفتيـــات بعمـــر بيـــن التاســـعة 
والثالثـــة عشـــر وبمـــا ان هـــذه المجموعـــة العمريـــة 
تختلف عن مجموعـــة الرضع المســـتهدفين بالتلقيح 
عبر برامـــج التحصيـــن الوطنية  فإن ذلـــك يطرح فرصًا 

وتحديـــات فـــي آن واحـــد وهي :
حيـــث  اللقـــاح:  إلعطـــاء  اســـتراتيجية  اختيـــار    -1
تدعو الحاجـــة إلى اســـتراتجيات فعالـــة وعادلة وزهيد 
التكلفـــة إلعطاء اللقـــاح للفتيات بعمر بين التاســـعة 
والثالثـــة عشـــر / ثالث جرعات خالل فترة ســـتة أشـــهر.

المرتفعـــة  التعليـــم  نســـبة  ذات  المناطـــق  ففـــي 
للفتيـــات  من الممكن اعطـــاء اللقاح فـــي المدارس  
بينما الوصـــول للفتيات خارج المـــدارس  واللواتي قد 

يكـــن معرضـــات لإلصابـــة أكثـــر يقتضي نهـــج خاص.

وإن اســـتدعاء الفتيات عدة مـــرات إلى المرافق الصحية 
ألخـــذ اللقاح يحتـــاج جهود خاصة في التوعية ووســـائل 

التواصل.

وقبـــل تبنـــي اللقـــاح واعطائه ضمـــن برنامـــج التلقيح 
الوطنـــي يجـــب اختبـــار اســـتراتجيات الوصـــول للفئة 
المســـتهدفة بغية ضمان التغطية الواسعة والزهيدة 
التكلفـــة بلقـــاح الفيـــروس HPV وفي نفـــس الوقت 
فـــإن توفيـــر هـــذا اللقـــاح لهـــؤالء الفتيات يتيـــح فرصة 

هائلـــة لتزويدهـــن بخدمات صحيـــة أخرى.

ينبغـــي تفعيـــل حمـــالت  2-  التوعيـــة والتواصـــل: 
التوعيـــة الوطنيـــة عن هـــذا اللقاح بهدف رفـــع الوعي 
عند عامـــة المجتمع عـــن مرض ســـرطان عنق الرحم 

وطـــرق الوقايـــة منه .

وتعتبـــر الرســـائل ذات التصميـــم المـــدروس عنصـــرأ 
اساســـيًا فـــي التثقيـــف المجتمعـــي ألوليـــاء األمـــور، 
المعلميـــن المراهقين   وغيرهم حـــول لقاح فيروس 
HPV ،وعـــدوى هـــذا الفيروس وســـرطان عنـــق الرحم 

المقدمة. والخدمـــات 
ويمكـــن للشـــائعات والمعلومـــات الخاطئـــة أن تؤثر 
تأثيـــر ســـلبي علـــى الجهـــود المبذولـــة مالـــم يتم 
إيضـــاح االســـباب الداعية الســـتهداف الفتيـــات وحدهن 
بالتطعيـــم علـــى نحـــو واســـع وحســـاس وتثقيـــف 
الذكـــور بمافـــي ذلـــك اآلبـــاء والفتيـــات بشـــأن لقـــاح 
اهميـــة  ذو  الرحـــم  عنـــق  وســـرطان   HPV فيـــروس 
بالغة ،كمـــا أن ايصـــال المعلومات عن ســـرطان عنق 
الرحـــم إلـــى النســـاء األكبـــر ســـنًا وأمهـــات الفتيات 

المســـتهدفات بالتطعيـــم هـــو وســـيلة مهمـــة.

٣-  الترصـــد والتقييـــم : من األهمية جمـــع البيانات 
عـــن التغطيـــة بلقـــاح الفيـــروس HPV مـــن حيث عدد 
الجرعـــات وعمـــر الفتيـــات اللواتـــي تـــم تطعيمهـــن 
ومـــن الضـــروري اجـــراء تقييم الحـــق لتطبيـــق برنامج 
التطعيم ضـــد الفيروس HPV وذلك بعـــد فترة تتراوح 

بيـــن 6 و12 شـــهر من طـــرح اللقاح.

4-  تكلفة اللقاح:
تتراوح األســـعار الحالية للقاح فيروس الورم الحليمي 
البشـــري HPV بين أكثر من 100 دوالر أمريكي للجرعة 
الواحـــدة إلى أقل مـــن 10 دوالر وباإلضافة لســـعر اللقاح 
فـــإن هنـــاك تكاليـــف  تشـــغيلية إلعطـــاء اللقـــاح البد 
مـــن حســـابها ، وإن حســـاب التكاليف الماليـــة للقاح 
والســـتراتجية إعطائـــه خطـــوة حاســـمة فـــي عملية 

اتخـــاذ القرار .
تكاليـــف إعطاء اللقـــاح )اليتضمـــن ذلك ســـعر اللقاح 

: ) نفسه
تتبايـــن التكاليـــف حســـب البلـــدان وبمـــا إذا كانـــت 
حمـــالت  ســـياق  فـــي  أو  شـــهريًا  اللقاحـــات  تعطـــى 
التطعيم،وفيمـــا إذا كان ذلـــك يجـــرى فـــي المناطق 
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الحضريـــة أو الريفية أو الجبلية وعبـــر المرافق الصحية 
أو المـــدارس أو مراكـــز التواصـــل المجتمعيـــة وتبعا 

لعـــدد الفتيـــات فـــي كل دورة تطعيـــم .

وبالتالي تشمل التكاليف مايلي:
-  تكاليف االســـتهالك لطرح لقاح فيـــروس HPV وهي 

نحو 3 دوالرات أمريكيـــة لكل فتاة.

-  التكاليف التشـــغيلية إلعطاء ثـــالث جرعات هي نحو 
4.20 دوالر أمريكـــي لكل فتاة.

-  خالل العام األول فإن مجموع التكاليف االســـتهالكية 
والتشـــغيلية إلعطـــاء ثـــالث جرعات من لقـــاح فيروس 
فتـــاة)ال  لـــكل  أمريكـــي  7.20 دوالر  نحـــو  تبلـــغ   HPV

يتضمـــن ذلك ســـعر اللقاح(.

الوقاية الثانوية:
الكشـــف المبكر )التحـــري( وعالج اآلفـــات ماقبل 

السرطانية:
إن التحـــري عـــن ســـرطان عنـــق الرحـــم الهـــدف منـــه 
كشـــف أي تغيـــرات غيـــر طبيعيـــة فـــي  عنـــق الرحم  
عنـــد مجموعة ســـكانية عديمة االعراض وقد تشـــعر 
النســـاء المســـتهدفات في عملية التحري بانهن في 
صحـــة كاملـــة وليـــس هنـــاك داعـــي الرتيـــاد المرافق 

الصحيـــة وإجـــراء الفحص.

وربمـــا يتـــم توفيـــر هـــذا الفحـــص بشـــكل منتظم 
أو باغتنـــام الفـــرص )أي باغتنـــام فرصـــة زيـــارة المرأة 

للمرفـــق الصحـــي لخدمة أخـــرى (.
وفيمـــا يتعلـــق بعـــالج اآلفـــات ماقبـــل الســـرطان فإن 
الجراحـــي  اإلســـتئصال  هـــي  المفضلـــة  الطريقـــة 

الكهربائـــي المخروطـــي 
loop electrosurgical excision procedure (LEEP)

وفي األحـــوال التي يتعـــذر فيها اجراء هذا االســـتئصال 
بســـبب نقص الموارد فـــإن منظمة الصحـــة العالمية 
توصـــي بالعالج بالتبريـــد لآلفات اإليجابية المكتشـــفة 
بالمعاينـــة البصرية بحمض اإلســـتيك وفـــي حال توفر 
المـــوارد مـــن الممكـــن اللجـــوء ألنمـــاط اخـــرى من 

المعالجـــة مثل االســـتئصال المخروطـــي بالتبريد.

خدمـــات  لتوفيـــر  الراهنـــة  الخيـــارات  وتشـــمل 
الســـرطانية  ماقبـــل  لآلفـــات  والعـــالج  التحـــري 

مايلـــي:

-  التحـــري والعالج: اســـتخدام اختبـــار للتحري يعطي 
نتائج فورية )مثـــل الطرق البصريـــة ، المعاينة البصرية 
بحمض األســـتيك(يعقبه عالج في الموقع )باســـتخدام 
العـــالج بالتبريد مثـــاًل (لآلفـــات المكتشـــفة دون إجراء 
المزيـــد مـــن االختبارات  إال فـــي حال العثـــور على آفات 

مشـــتبه بها أنها ســـرطان .

-  االختبار الالحـــق :اجراء اختبار ثان للتحـــري )اختبار فرز( 
للواتـــي جـــاءت اختباراتهن االولـــى إيجابيـــة وفي حال 
التأكـــد مجـــددًا من وجود آفـــة ما قبل الســـرطان فإن 

العـــالج يتبع ذلك.

-  التحري وبالنســـبة للنســـاء التي جـــاءت اختباراتهن 
إيجابيـــة  يجب إجـــراء تنظيـــر المهبل وأخـــذ خزعة مع 

العالج اســـتنادًا لنتائـــج الخزعة.

ويمكـــن توفيـــر الخيـــار األول فـــي إطـــار نهـــج الزيـــارة 
الوحيـــدة فـــي حيـــن أن الخيـــارات المتبقيـــة تتطلـــب 

زيـــارات متعـــددة .
واســـتنادًا إلى مدى توفر الخدمات الصحية وســـهولة 
الوصـــول إليهـــا فإن علـــى البلـــدان أن تتبـــع أكثر  من 
اســـتراتيجية واحـــدة في التحـــري وعالج اآلفـــات ماقبل 

السرطان.

معاييـــر العمـــر ودورية التحري عن ســـرطان عنق 
الرحم:

-  ينبغي أال تخضع النســـاء اللواتـــي تقل أعمارهن عن 
30 ســـنة للتحري باســـتثناء المصابات بفيـــروس اإليدز 
أو القاطنـــات  في مناطق ترتفع فيها معدالت انتشـــار 

الفيروس. هذا 

-  علـــى البرنامج الوطني أن يتيـــح األولوية في التحري 
للنســـاء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30-49 ســـنة .

للتحري)دوريـــة  الفاصلـــة  الفتـــرة  التقـــل  أن  يجـــب    -
التحري(عـــن خمـــس ســـنوات )وال عـــن 10 ســـنوات عند 

.)HPV فيـــروس  اختبـــار  اســـتخدام 

-  ينبغي منـــح األولوية لتوســـيع التغطية ضمن الفئة 
المعرضـــة للخطـــر وضمـــان  المســـتهدفة  العمريـــة 
المتابعة الكاملة للنســـاء ذوات النتائج غير الطبيعية 
الختبـــار التحـــري عوضًا عن زيـــادة عدد االختبـــارات التي 

تخضع لهـــا المرأة طـــوال عمرها.

حقائـــق أساســـية عن التحـــري عن ســـرطان عنق 
وعالجه: الرحـــم 

-  إن التحـــري عـــن ســـرطان عنـــق الرحـــم هـــو االختبار 
المتعلق بكشـــف اآلفات ماقبل الســـرطان وســـرطان 
عنق الرحم عند النســـاء المعرضـــات للخطر واللواتي 

ال تظهـــر عليهن أيـــة أعراض.

-  وفـــي الحد األدنى يوصـــى بإجراء هـــذا التحري لكل 
امـــرأة عمرها بين 30-49 ســـنة مرة واحـــدة بالعمر.

وصـــل عـــدد النســـاء اللواتي بعمـــر بين 30-49 ســـنة 
علـــى المســـتوى العالمي إلى نحو مليـــار امرأة عام 
2012 ولـــم تخضع غالبيتهن للتحـــري حتى لمرة واحدة 

بالعمر.

-  بمقـــدور التدابيـــر المبكرة الكتشـــاف وعـــالج اآلفات 
الســـابقة للســـرطان أن تقـــي مـــن معظـــم حـــاالت 

الرحم. عنـــق  ســـرطان 

-  هناك ثالث أنواع من اإلختبارات المتاحة حاليًا:
1- لطاخة عنق الرحم .

2-  المعاينة البصرية بحمض األستيك.
3-  اختبـــار فيـــروس HPV لألنواع الشـــديدة الخطر من 

هـــذا الفيروس )مثـــاًل النوعين 17-16(.

-  ال يغنـــي التطعيـــم ضد فيـــروس HPV عـــن التحري 
عـــن ســـرطان عنق الرحـــم وفـــي البلدان التـــي يطرح 
فيهـــا لقاح فيـــروس HPV مـــن الضروري اســـتحداث أو 

التحري. برامـــج  تقوية 

الوقاية على المستوى الثالث:
عالج سرطان عنق الرحم والرعاية الملطفة:

يشـــهد العالم كل سنة تشـــخيص نحو 530 ألف حالة 
جديـــدة مـــن ســـرطان عنـــق الرحـــم التي تحتـــاج إلى 

. ج عال

المعالجـــة  أو  بالجراحـــة  الغـــازي  الســـرطان  ويعالـــج 
الشـــعاعية ويمكـــن للمعالجة الكيماويـــة أن تكمل 

نظـــام العـــالج فيمـــا بعد.

وال تتوفـــر فـــي العديـــد مـــن البلـــدان القـــدرة الكافية 
علـــى توفير هذه الخدمـــات أو أن الخدمـــات المتوفرة 
فيها ليســـت ســـهلة المنـــال وال ذات تكلفـــة مقبولة 

للمجتمع  بالنســـبة 
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تأســـيس  أمـــام  الرئيســـية  التحديـــات  وتتمثـــل 
نظـــام عـــالج يعمـــل بشـــكل جيـــد مايلـــي:

-  تأسيس شبكة إحالة عالجية:
حيـــث أن التحدي الرئيســـي القائم أمـــام توفير العالج 
هو إنشـــاء شـــبكة إحالة عالجيـــة فعالـــة والمحافظة 
عليهـــا تتيح للمريـــض الوصول في الوقت المناســـب 
ومتابعـــة العـــالج وذلـــك بربط مرفـــق الخدمـــة بمرفق 
اإلحالة والمختبر ومراكز التشـــخيص والعالج المعنية 
بســـرطان عنـــق الرحـــم وينبغـــي توفير نظـــام وآلية 
لإلحالـــة ونظـــام اتصـــاالت فعـــال وهـــذا يعتمـــد على 

هيـــكل النظـــام الصحي فـــي كل بلد.

-  االلتزام بالعالج: ثمة تحد آخر وهو ضمان اســـتكمال 
العـــالج الذي يتطلـــب إقامة طويلة فـــي مركز عالجي 
يقـــع على مســـتوى المدينـــة أو المنطقـــة وغالبًا ما 
تؤدي العوائـــق الجغرافيـــة والماليـــة واالجتماعية إلى 
عـــدم االلتـــزام بالعـــالج والســـيما للعـــالج الكيمـــاوي 

مـــن المهم رصـــد وتقييم التقـــدم المحقق فيما 
المعتمـــدة  واالرقـــام  االهـــداف  بتحقيـــق  يتعلـــق 

الشـــاملة. الوطنية  لالســـتراتيجية 
االوليـــة  للوقايـــة  االساســـية  المؤشـــرات  وتتمثـــل 
يلـــي: بمـــا  الثالـــث  المســـتوى  وعلـــى  والثانويـــة 

1-  التطعيـــم ضـــد فيـــروس الورم الحليمي البشـــري 
HPV :نســـبة التغطية باللقاح حســـب الجرعة والعمر 

. يًا سنو

2-  آلية التحري وتدبير اآلفات ماقبل السرطان :
نســـبة التغطية بخدمة التحري )الكشـــف المبكر عن 

ويمكـــن لتدابيـــر توفير الســـكن وتكلفة الســـفر و/
او تقديـــم ُمنـــح العجـــز للتعويض عن ســـاعات العمل 
الضائعـــة أن يكون لها دور مهم في تمكين النســـاء 
واســـرهم من الصمود أثناء فترة العـــالج وفي البلدان 
التـــي ال تتمتـــع بالقـــدرة علـــى توفيـــر خدمـــات عـــالج 
الســـرطان فإنـــه مـــن المفيد االطـــالع علـــى الترتيبات 
الحكوميـــة الدوليـــة التـــي تتيـــح اإلحالة إلـــى البلدان 

. المجاورة 

إلـــى تخليـــص  الرعايـــة الملطفـــة: والتـــي تهـــدف    -
المريضـــات المصابات بســـرطان عنق الرحـــم، المرض 
الـــذي يهـــدد حياتهـــن مـــن اعـــراض االلـــم والمعانـــاة 
الجســـدية والنفســـية وهـــذا يتطلب مـــوارد ومهارات 
متخصصة وإشـــراف ولتفعيل الرعايـــة الملطفة فإننا 
نحتـــاج إلى فريق من األطبـــاء ،الممرضات واالخصائيين 
اآلخريـــن وأفـــراد المجتمـــع الذيـــن يعملـــون بالمرافق 

الصحيـــة وبالمجتمـــع المحلـــي وبالمنازل . 

ســـرطان عنق الرحم(،معـــدل إيجابية اختبـــار التحري، 
العالج. ومعدل 

3-  معالجـــة الســـرطان :نســـبة المريضات بســـرطان 
عنـــق الرحم القابـــالت للشـــفاء )باالمراحـــل المبكرة( 
اللواتـــي يحصلـــن على عـــالج كاف ومعـــدالت بقائهن 

الحياة. قيـــد  على 

4-  الرعاية الملطفة : نســـبة حصول النساء المصابات 
بســـرطان عنق الرحم المتقدم على األدوية االفيونية.

رصد وتقييم الخطة الوطنية الشاملة  
للوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته

أما مؤشـــرات قيـــاس األثـــر لجهود مكافحة ســـرطان 
عنـــق الرحم الرئيســـية فهي:

معـــدالت اإلصابـــة والوفيـــات المتعلقة بســـرطان عنق 
الرحم ،وبمـــا أن الهدف الرئيســـي للبرنامـــج الوطني 
للوقايـــة مـــن ســـرطان عنـــق الرحـــم ومكافحته هو 
الحد من معـــدالت الوفيـــات الناجمة عن هـــذا المرض 
فإن منظمة الصحـــة العالمية توصي البلدان بإنشـــاء 

أو تحســـين نظـــام اإلبالغ الخاص بســـجالت الســـرطان 
لرصـــد االتجاهـــات الطويلة األمـــد في حدوث وانتشـــار 

المـــرض ومعـــدالت الوفيـــات الناجمة عنه.
وســـتمكن هـــذه الســـجالت من تقييـــم األثـــر البعيد 

HPV لبرنامـــج التطعيـــم ضد فيـــروس
ولبرنامـــج التحـــري عـــن ســـرطان عنق الرحـــم وعالجه 

علـــى حد ســـواء .

-  يتيـــح اعتمـــاد لقـــاح فيـــروس HPV وتوســـيع نطاق 
بيـــن  اعمارهـــن  تتـــراوح  اللواتـــي  للفتيـــات  إعطائـــه 
التاســـعة والثالثة عشـــر فرصـــة مهمـــة لتطوير أوجه 
التعـــاون والتضافر بيـــن البرنامج الوطنـــي للتطعيم 
ومكافحـــة الســـرطان ،الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة 
،وعـــدوى فيـــروس اإليـــدز وغيرها مـــن أنـــواع العدوى 
المنقولة جنســـيًا وصحـــة المراهقين وصحـــة المرأة .

-  وضع اســـتراتيجية وطنية للوقاية من ســـرطان عنق 
الرحـــم ومكافحته والتي يمكن أن تســـتند لمعايير 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة والتي تدعـــو الحاجة فيها 
لمواصلة التحري عند النســـاء األكبر سنًا غير ممكن 
اســـتفادتهن من التطعيم بســـبب إصابتهن السابقة 
بعدوى الفيـــروس وكذلك النســـاء المطعمات لمنع 
اإلصابـــة بالســـرطان بفعـــل انـــواع فيـــروس HPV غير 

الحالية. باللقاحـــات  مدرجة 

ولذلك فـــإن االســـتراتيجية الوطنية الشـــاملة للوقاية 
مـــن ســـرطان عنـــق الرحـــم ومكافحته علـــى مدى 
العمر تســـتدعي توفير التوعيـــة الصحية لكل الفئات 
العمرية ،تطعيم الفتيات بين ســـن التاســـعة والثالثة 

عشـــر قبل بدء النشـــاط الجنســـي ،التحري عن اآلفات 
ماقبـــل الســـرطان عنـــد النســـاء والعـــالج قبـــل تطور 

اإلصابـــة إلى ســـرطان غازي.

الســـرطان  وانتشـــار  حـــدوث  معـــدالت  رصـــد  وبغيـــة 
والوفيات الناجمة عنه فإن انشـــاء ســـجالت للسرطان 
يعتبـــر مجاالً أساســـيًا للتعـــاون بين البرامـــج الوطنية 
للتطعيـــم ومكافحـــة الســـرطان ويمكـــن لتعزيـــز 
ســـجالت الســـرطان ان يتيـــح الفـــرص لتقويـــة البرامج 
الوطنية لمكافحة الســـرطان بحيث تتصدى بشـــكل 

أوســـع ألنواع أخـــرى من الســـرطان.

-  تنفيذ مجموعة أوســـع من التدخـــالت الصحية لصالح 
كبار األطفال والمراهقين بين ســـن التاســـعة والثالثة 

. عشر

حيـــث التحصل هـــذه المجموعـــة العمرية عـــادة على 
الدخـــال  ويمكـــن  الصحيـــة  الخدمـــات  مـــن  الكثيـــر 
التطعيم ضد الفيروس HPV ان يوفر قاعدة لتوســـيع 

البرامـــج الصحيـــة الخاصـــة بالمراهقيـــن والمدارس.

طرح واستخدام  لقاح فيروس HPV يمكن أن 
يكون محفز لما يلي:
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كمـــا ان التدخـــالت التـــي تتصـــدى لعوامـــل الخطورة 
التـــي لهـــا عالقـــة بصحـــة المراهقيـــن مثـــل: نمـــط 
التغذيـــة غير الصحـــي ، قلة النشـــاط البدني ،تعاطي 
التبغ، النشـــاط الجنســـي في مرحلة مبكرة ،يمكن 
أن تلعـــب دور فـــي مكافحـــة بعض عوامـــل الخطورة 

المشـــتركة مع ســـرطان عنـــق الرحم.
ويتطلـــب تنفيـــذ هذه التدخـــالت شـــراكات جديدة مع 
البرامـــج الصحيـــة للمراهقيـــن والمـــدارس وتشـــمل 
وزارة الصحـــة والتعليـــم باإلضافـــة للمنظمـــات غيـــر 

. مية لحكو ا

-  يمكـــن أن توفر الخبرة المكتســـبة من اســـتخدام 
HPV لقـــاح فيروس

الموجه لألطفال اإلناث والمراهقات بين ســـن التاسعة 
والثالثـــة عشـــر نموذجـــًا للقاحـــات المقبلـــة الجـــاري 
تطويرهـــا والمضادة للعدوى المنقولة جنســـيًا مثل 
لقاحـــات فيـــروس اإليـــدز وفيـــروس الهربس البســـيط 

.)HSV2(

-  العنايـــة واالهتمـــام بموضـــوع الوقاية من ســـرطان 
عنـــق الرحـــم ومكافحته بطريقة شـــاملة تعـــزز ايضًا 
الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة فـــي صفـــوف الفتيـــات 
والنســـاء مدى العمر إلى جانب توفيـــر مجموعة من 

األخرى. األساســـية  الصحية  التدخـــالت 

-   دعم الدولة بما يلي :
-  وضـــع خطـــة وطنية اســـتراتيجية وطنيـــة للوقاية 

من ســـرطان عنـــق الرحـــم ومكافحته.
-  تنفيذ دراســـة التخاذ القرار فيمـــا اذا كان التطعيم 
اقتصاديـــة  جـــدوى  ذوى   HPV الفيـــروس  ضـــد 
وممكـــن االســـتمرار بـــه ولتحديد اآلليـــات األفضل 
للتحـــري والعـــالج مـــن حيـــث المالءمـــة والمردودية.
-   تنفيـــذ عينـــة محليـــة لتطبيق لقـــاح HPV لتحديد 
االســـتراتيجية االمثـــل للتطبيق وتقديـــر التكلفة 

اإلجمالية.

-   اعـــداد حمـــالت تواصـــل وجهـــود تعبئـــة وتوعيـــة 
إجتماعيـــة لتعزيز الوعي عن مرض ســـرطان عنق 
الرحـــم وعوامـــل الخطـــورة المرتبطة بـــه وطرق 

لوقاية. ا
-  ضمـــان التنســـيق بين برامـــج التطعيـــم ،التثقيف 
مـــع  وكذلـــك  الســـرطان  ومكافحـــة  الصحـــي، 
البرامـــج الصحيـــة المعنيـــة االخـــرى بالتعـــاون مع 

القطاعيـــن العـــام والخـــاص حســـب الحاجة.
-  اســـتقطاب الدعـــم والدعوة ألليـــات تمويل جديدة 
وتعبئة المـــوارد للوقاية من ســـرطان عنق الرحم 

ومكافحته.

التعاون مع الشركاء فيما يخص

قائمة رصد للبرنامج الوطني لمكافحة سرطان عنق الرحم

√
تأســـيس لجنة وطنيـــة أعضائها مـــن ذوي اختصاصات متعـــددة ومن جهـــات مختلفة بهدف 

تعزيز الشـــراكة والتعـــاون وتحديد جدول االعمـــال الوطني

√ وضع خطة او سياسة وطنية شاملة لمكافحة سرطان عنق الرحم

√
وضـــع دليل وطنـــي للعاملين الصحيين يحتوي على جميع مكونات اســـتراتيجية مكافحة 

الرحم عنق  سرطان 

√
تأميـــن المـــوارد المالية والفنيـــة الالزمة لتنفيذ الخطـــة وضمان أن تكـــون الخدمات  موفرة 

وســـهل الحصول عليهـــا وبتكلفة معقولة للفتيات والنســـاء.

√
وضع اســـتراتيجيات التواصـــل الالزمة لتوعيـــة المجتمع المحلي والدعوة لتأييد السياســـات 

الوطنية.

√ وضع خطة تدريبية وكذلك آلية لإلشراف لمراقبة وضمان جودة البرنامج

√
توفيـــر التطعيم ضد الفيروس HPV كاســـتراتيجية مســـتندة إلى الســـكان وموجهه لفئة 

مســـتهدفة من الفتيات بعمر 9-13 ســـنة.

√ قيام البرنامج بتحري وتوفير العالج لكل امرأة بعمر 30-49 سنة 

√
توفيـــر نظام إحالة فعال يربط بين خدمات التحري وعالج اآلفات ماقبل الســـرطان والســـرطان 

الغازي.

√ نظام رصد فعال لمتابعة التغطية بلقاح الفيروس HPV ،والتحري والعالج

√
توفـــر ســـجل للســـرطان كجـــزء مـــن نظـــام المعلومـــات الصحي لرصـــد معـــدالت حدوث 

وانتشـــار ســـرطان عنق الرحـــم والوفيـــات الناجمـــة عنه
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بالنســـبة لوضع ســـرطان عنق الرحم فـــي المملكة 
وهل هناك ضـــرورة إلدخال لقاح الفيـــروس HPV  نبين 

يلي: ما 
فـــي المملكـــة ســـرطان عنـــق الرحـــم  ليـــس مـــن  
األمـــراض ذات األولويـــة لوضع خطة  وطنية مســـتقلة 

بســـبب: لمكافحته 

-  معـــدل حدوثـــه المنخفـــض ســـواء على مســـتوى 
المملكة )إذ أنه ليس ضمن  أنواع الســـرطان العشـــرة 
األولى األكثر شـــيوعًا( أو على مســـتوى النساء حيث 
يتـــراوح  معدل حدوثه بيـــن 1.9 / 100000 من النســـاء عام  

2000 إلـــى 1.6 / 100000 من النســـاء عام 2014.

-  إمكانية وطـــرق العدوى بفيروس الـــورم الحليمي 
البشـــري والذي يعتبر المســـبب األساســـي لسرطان 
فـــي  شـــائعة  وغيـــر  جـــدا  منخفضـــة  الرحـــم  عنـــق 

. لمملكة ا

-  أمـــا بالنســـبة لتطبيـــق برنامـــج للتحري والكشـــف 
المبكـــر عنـــه فيحتـــاج ذلـــك إلـــى دراســـة لحســـاب 
الجـــدوى االقتصادية من تطبيق هـــذا البرنامج باإلضافة 
إلـــى أن تطبيـــق مثل هـــذا البرنامج يحتـــاج إلى تأمين 
خدمـــات طبية متكاملـــة وعلى جميع المســـتويات 
باإلضافـــة إلـــى صعوبـــة تأميـــن كـــوادر طبيـــة لقراءة 
لطاخـــة عنـــق الرحـــم بالعـــدد الكافي ومـــا يلي ذلك 

مـــن إجـــراء تنظيـــر لعنـــق الرحـــم للحـــاالت ايجابيـــة 
. اللطاخة 

-  وفيمـــا يتعلـــق باللقـــاح المتوفر حاليـــًا للوقاية من 
ســـرطان عنـــق الرحم فـــإن فعاليـــة هذا اللقـــاح ومدة 
اســـتمرار هـــذه الفعالية غيـــر معروف تمامـــًا كما أن 
األنمـــاط التي يغطيها اللقاح وهـــل هي نفس األنماط 
المنتشـــرة فـــي المملكـــة  غيـــر معـــروف وارتفـــاع 
كلفـــة اللقاح وعـــدم معرفة الوقت المناســـب تمامًا 
إلعطائـــه كل ذلـــك يشـــكل عائق الســـتخدامه وخاصة 

علـــى مســـتوى المملكة.

والمعمول به من قبلنا حاليًا:
-  تعزيـــز التوعيـــة عـــن طـــرق الوقايـــة مـــن ســـرطان 
عنـــق الرحـــم  من تجنـــب عوامـــل الخطـــورة التي قد 
تزيـــد احتمـــال اإلصابـــة  بـــه  وعـــن االعـــراض والعالمات 
المبكـــرة لـــه ويتـــم  ذلك من خـــالل الخطـــة الوطنية 
الشـــاملة للبرنامج الوطني لمكافحة الســـرطان في 

. لمملكة ا

ماهو توجه المملكة لمكافحة 
سرطان عنق الرحم
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