
ً معا
 لمكافحة سرطان
مركز أبوظبي للصحة العامة عــــــنق الـــرحم

المعــــــرفة وقاية 
سرطان عنق الرحم

أنا فـى أمـان

ما هو سرطان عنق الرحم؟
عنق الرحم هو ذلك الجزء من الجهاز التناسلي األ�ثوي الذي �ربط الرحم بالمهبل. 

وهو الجزء األدنى من الرحم ويتألف من عضالت قوية. (قناة الوالدة)

بصورة  الرحم  عنق  داخل  خاليا  نمو  هو 
غير ط�يعية وغير قابلة للسيطرة

مسببات سرطان عنق الرحم

المسبب  هو  البشري  الحليمي  الورم  في�وس 
بسرطان  اإلصابة  حاالت  من  ل%99  الرئيسي 

عنق الرحم

ينتشر في�وس الورم الحليمي البشري عن ط��ق 
االتصال الجنسي

الحليمي  الورم  بفي�وس  األف�اد  يصاب معظم 
للنشاط  �تيجة  مباشرة  ال�واج  بعد  البشري 
الجنسي غير أنه يختفي من أجسامهم بعد فترة 

وجيزة 

الحليمي  الورم  في�وس  عدوى  بقاء  حال  في 
الجسم فإنها تؤدي إلى سرطان  البشري في 

عنق الرحم

التدخين

الحــــمل والوالدة 
فـــــي سن مبكرة
(أقل من 17 عامًا)

منع  حبـــوب 
الحمل

ضعف الجهاز 
المناعي

عوامل الخطورة

تظهر أع�اض اإلصابة بسرطان عنق الرحم بعد تطور المرض إلى مرحلة متقدمة

التي قد تط�أ على خاليا  الط�يعية  التطو�ات غير  المنتظم يعني اكتشاف  الفحص 
عنق الرحم وبالتالي يمكن تشخيصها وعالجها إذا لزم األمر في مرحلة مبكرة

ن��ف مهبلي غير ط�يعي و ن��ف بعد الجماع 
والبقع الدموية ما �ين دو�ات الحيض

على  والجارداسيل  سيرفا��كس  لقاحات  تعمل 
حماية الم�أة من اإلصابة بسرطان عنق الرحم

التطعيم بلقاح في�وس الورم الحليمي البشري 
يعمل  فهو  بالفعل  المصابة  الم�أة  يعالج  ال 

فقط على وقاية من لم تصب من قبل

على اإلناث في المرحلة العم��ة من 15 إلى 
26 عامًا الحصول على هذه التطعيمات

إرسالها  يتم  الرحم  عنق  خاليا  من  صغيرة  عينة  الط�يب  يأخذ 
غير  نسيجية  تغي�ات  وجود  إمكانية  لفحص  المعمل  إلى 

ط�يعية.

إذا تم العثور على تغي�ات غير ط�يعية، يتم فحص عنق الرحم 
تحت التك�ير بجهاز يسمى منظار عنق الرحم حيث تؤخذ عينة 
إلى  ترسل  و  اإلج�اء  أ�ناء هذا  (الخزعة)  ج�احيًا  األنسجة  من 

المختبر المختص لق�اءة العينة.

إما  خاطئة  اختبار  �تائج  تسبب  أن  يمكن  كثيرة  أمور  هناك 
بواسطة غسل أو اختباء الخاليا غير الط�يعية في عنق الرحم. 
لذلك ينصح األطباء النساء قبل الفحص �يومين بتجنب األشياء 

التالية:

•  غسل المهبل 

المهبلية،  الك��مات  استخدام  قطنية  سدادات  استخدام   •
أو  مهبلي  طيب  بخاخ  استعمال  واألدوية  التحاميل، 

مساحيق 

•  ممارسة الجنس

تظهر النتائج خالل أسبوعين من إج�اء االختبار في كثير من األحوال تكون النتيجة ط�يعية

في حال جاءت النتيجة �إشارة إلى وجود تغي�ات نسيجية في الخاليا فليس من الض�وري 
من  م��د  إج�اء  النتيجة  هذه  على  بناء  يتم  كما  بالسرطان،  اإلصابة  ذلك  يعني  أن 

الفحوصات للتأكد من حقيقة اإلصابة

 ال يعمل لقاح في�وس الورم الحليمي البشري 
على الوقاية من كافة أنواع الفي�وسات التي 

قد تسبب اإلصابة بسرطان عنق الرحم 

يتم تعاطي اللقاح مرة واحدة في العمر على 
3 جرعات

آالم أ�ناء الجماع

آالم في الحوض

إف�ا�ات مهبلية متواصلة

ليس اختبا�ًا لتشخيص اإلصابة بالسرطان

الهدف الرئيسي من إج�اء اختبار مسحة عنق 
الرحم هو اكتشاف 

إلى  تؤدي  قد  ط�يعية  غير  خاليا  وجود 
السرطان في حال عدم عالجها مبك�ًا

تؤخذ عينة صغيرة من عنق الرحم وترسل إلى 
المعمل لفحصها

اختــــــــــبار 
مسحة عنق 
الــــــــــرحم

فئة اإلناث المؤهلة إلج�اء الفحص:

اإلناث من سن 25 إلى 65 عام 

المت�وجات - المطلقات - األ�امل

في حال عدم استئصال الرحم استئصال كامل

ال يمــكن أن 
تجــــــري كل 
اإلناث اختبار 
مســحة عنق 
الــــــــــــرحم

كيف يمكن االستعـداد الختبار مسحة عنق الرحم؟

هل يمكن الوقاية من سرطان عنـق الرحم؟

عدوى مؤكدة في�وس الورم الحليمي

�تائج اختبار مسحة عنـق الرحم

كيف يتم إج�اء اختبــــار مسحة عنـق الرحم؟

www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)

كيف أعرف 
أنني مصابة 
بســـــــرطان 
عنـق الرحم؟

 كيف يمكن
 الوقـاية من
 سرطان عنق

الرحم؟

في حال جاءت النتيجة غير مرضية فإن ذلك يعني أن عينة الخاليا لم تكن جيدة بما يكفي 
ليتم اختبارها إما بسبب وجود دماء أو لم يتم أخذها على نحو مناسب. تبلغ نسبة العينات 
التي تأ�ي �تائجها غير مرضية %2 ويتم استدعاء صاحبتها لتك�ار االختبار في غضون 6 إلى 

12 أسبوع.

ســــرطان عنق 
الرحم الغ�وي

التنسج  خـــلل 
العنقـي 2/3

ر   استمــــ�ا
العـــدوى

خلل التنسج 
العنقــي 1

في�وس  عدوى 
الحليمي  الورم 
البشري األولى

عقود أعوام 5-1 خالل عام واحد


