سرطان عنق الرحم

 هل كنتم تعلمون؟
كلما ٌتم الكشف عن السرطان مبكرا ،كلما كان
التشخٌص للبقاء على قٌد الحٌاة مرتفع.

ٌبدأ سرطان عنق الرحم فً خالٌا عنق الرحم
(الجزء الذي ٌربط بٌن المهبل والرحم).

ٌ مكن الكشف عن العدٌد من أنواع السرطان
للجهاز التناسلً لألنثى (سرطان بطانة الرحم،
عنق الرحم ،المبٌض ،الفرج ،المهبل ،وقناتً
فالوب  ،الخ ).فً وقت مبكر عن طرٌق
فحوص أمراض النساء بانتظام ( 1أو 3
سنوات ،حسب حالتكم الصحٌة ،سنكم ،الخ.).
ٌ مكن الكشف عن سرطان عنق الرحم بعد
فحصه باختبار ٌسمى ٌ Papقوم به طبٌب أو
أخصائً أمراض النساء.
ٌ مكن لسرطان المبٌض أن ٌكون من الصعب
كشفه لألسباب التالٌة:
 تطور فً بعض األحٌان مع غٌاب أعراض،
خصوصا فً مراحله األولى.
 إمكانٌة

ظهور

أعراض

تشبه

ما هو؟

تلك

االطضطرابات الشائعة فً مراحل الحقة.
 ال ٌوجد اختبار فعال للكشف لدى النساء بدون

ما هً األسباب؟
ال نعرف كل األسباب المتعلقة بسرطان عنق
الرحم بدقة .ومع ذلك  ،بعض حاالت العدوى
بفٌروس الورم الحلٌمً البشري ) (VPHقد
تسبب تغٌرات فً خالٌا عنق الرحم مما
ٌؤدي إلى سرطان لدى بعض النساءٌ .نتقل
فٌروس الورم الحلٌمً البشري ) (VPHعن
طرٌق االتصال الجنسً و الذي ٌمثل مرض
واسع االنتشارٌ .مكن استخدام الواقً الذكري
للتقلٌل من خطر العدوى بفٌروس الورم
الحلٌمً البشري ) ،(VPHلكنه لٌس حماٌة
مؤكدة ،ألن الفٌروس ٌنتشر عن طرٌق
اتصال الجلد مع الجلد فً المناطق التناسلٌة
التً ال ٌغطٌها الواقً الذكري.

• النزٌف المهبلً بعد الجماع الجنسً؛
• آالم الحوض.
• األلم أثناء الجماع الجنسً؛
• النزٌف المهبلً بعد سن الٌأس؛
• الخ.
هذه األعراض قد ال تعنً أنه سرطان عنق
الرحم .كما هو الحال مع أنواع أخرى من
السرطانات ،فقط اختبارات تكمٌلٌة تحدد إذا
كان سرطان أم ال.
الكشف عن سرطان عنق الرحم:
ٌمكن الختبار  Papالذي ٌقوم به طبٌب أو
أخصائً أمراض النساء ،تحدٌد وجود خالٌا
غٌر طبٌعٌة فً عنق الرحم قبل تطور
السرطان .هذا االختبار (مسحة عنق الرحم)،
لٌس مؤلم هو أخذ خالٌا من عنق الرحم.
الكشف المبكر ٌسمح بالتالً معالجة أسرع

ٌوجد حالٌا حملة لقاح مجانٌة طضد فٌروس
الورم الحلٌمً البشري ) (VPHللفتٌات من
 9حتى  22سنة .استعلموا لدى الطبٌب أو
 CLSCالخاص بكم.

وفعالة لخالٌا ما قبل سرطانٌة.
سرطان المبٌض :

أعراض.

ما هً األعراض األكثر شٌوعا؟

ما هو؟

لهذه األسباب ،متابعة فً مجال أمراض

فً مرحلة ما قبل السرطان ،ال ٌرافق
سرطان عنق الرحم بالطضرورة أعراض،
ولكن عندما ٌكون السرطان أكثر تقدما قد
تظهر بعد األعراض التالٌة:
• نزٌف مهبلً بٌن الفترات العادة الشهرٌة ؛

سرطان المبٌض هو السرطان التً ٌأخذ

النساء مهمة.
فً هذا المنشور ،سوف تجدون معلومات عن
سرطان عنق الرحم وسرطان المبٌض.

جذوره فً المبٌطضٌن ،األعطضاء التكاثرٌة
التً

تنتج

البوٌطضات

عند

المرأة.

ما هً األسباب؟

الكشف عن سرطان المبٌض :

األسباب الحقٌقة غٌر معروفة .هناك عدد
كبٌر من سرطان المبٌض ٌحدث مصادفة ،مع
عدم وجود سابق عائلً .النساء اللواتً
تعرطضن لسرطان الثدي أكثر عرطضة لإلصابة
بسرطان المبٌض.

مسحة عنق الرحم لٌس اختبار كشف عن
سرطان المبٌض .خالل زٌارتك ،سٌقوم
الطبٌب بفحص الحوض للكشف عن تشوهات
محتملة .سوف ٌوصً بإجراء مزٌد من
التجارب المعمقة (الموجات فوق الصوتٌة
عبر المهبل) أو غٌرها من اختبارات الدم إذا
ارتئ الطبٌب ذلك.

ما هً األعراض األكثر شٌوعا :
• الشعور بالشبع (الشعور الكامل بعد لدغات
قلٌلة فقط)؛
• أالم فً البطن  /الحوض؛
• الغثٌان ،القًء ،حرقة المعدة؛
• الغاز ،االنتفاخ والتورم ؛
• عسر الهطضم ؛
• الحاجة الملحة فً التبول المتكرر؛
• اإلمساك ؛
• فقدان الوزن دون اتباع نظام غذائً أو حتى
زٌادة الوزن ؛
• مشقة أو ألم فً البطن  ،الحوض ،أو أسفل
الظهر؛
• الخ.
من المهم معرفة أن هذه األعراض شائعة
ومعظم النساء الالتً أظهرن تلك األعراض
لم ٌصبن بسرطان المبٌض.
لكن ،إذا حدثت ٌومٌا واستمرت أكثر من
ثالث ( )3أسابٌعٌ ،جب استشارة الطبٌب.

كٌفٌة القٌام بالفحص الطبً؟

كل ما ٌجب أن تعرفه عن سرطان
عنق الرحم والمبٌض*
) طبعة ( 2010

كثٌر من النساء لٌس لدٌهن طبٌب عائلة أو
طبٌب أخصائً فً أمراض النساءٌ .مكنك
القٌام بفحص الحوض فً عٌادة دون موعد
مع طبٌب عام  .تأكدي أوال أن هذه العٌادة
تقوم بهذه الفحوصات .إذا كان لدٌك أي نزٌف
غٌر طبٌعً  ،تقدمً إلى عٌادة دون موعد أو
اتصلً بـ ) (info santéعلى الرقم 111
إذا كنت تفطضلٌن زٌارة طبٌبةٌ ،جب علٌك
تحدٌده عند أخذ الموعد.
إذا كنت ال تجٌدٌن الفرنسٌة أو اإلنكلٌزٌة،
اصطحبً مرافق .من الممكن أٌطضا أن تطلبً
مترجم فً العٌادة عند أخذ موعدك.
ٌتم توزٌع هذا المنشور كجزء من الدورة
اإلعالمٌة التً تركز على سرطان الجهاز
التناسلً للمرأة وسرطان الثدي .إنها لٌست
شاملة.

ACCÉSSS
*أنجز هذا الكتٌب بفطضل إعانة مقدمة من الوكالة الكندٌة
للصحة العمومٌة ومنحة من فاٌزر

