
  ؟ھل كنتم تعلمون �

 

كلما كان  مبكرا،سرطان التم الكشف عن كلما ي

  .على قيد الحياة مرتفعللبقاء التشخيص 

  

 يمكن الكشف عن العديد من أنواع السرطان �

سرطان بطانة الرحم، (لجھاز التناسلي ل'نثى ل

وقناتي  ،المھبل ،الفرج المبيض،، عنق الرحم

في وقت مبكر عن طريق .) ، الخ فالوب

 3أو  1(فحوص أمراض النساء بانتظام 

  )..، الخسنكم  ،حالتكم الصحية حسبسنوات، 

  

بعد عنق الرحم  سرطانعن يمكن الكشف  �

يقوم به طبيب أو  Pap يسمى باختبار فحصه

  .أخصائي أمراض النساء

 

 يكون من الصعبأن  سرطان المبيضليمكن  �

 :التاليةل'سباب  هكشف

 أعراض، مع غياب في بعض ا8حيانتطور  �

 .خصوصا في مراحله ا8ولى

أعراض تشبه تلك  إمكانية ظھور  �

 .ضطرابات الشائعة في مراحل >حقةا>

بدون  النساءف لدى للكش فعال> يوجد اختبار  �

 .أعراض

   

في مجال أمراض  متابعة ا8سباب،لھذه 

 .النساء مھمة

معلومات عن  ونسوف تجد منشور،في ھذا ال

  .سرطان عنق الرحم وسرطان المبيض

  سرطان عنق الرحم

  

  ما ھو؟

  

سرطان عنق الرحم في خAيا عنق الرحم يبدأ 
  ).الجزء الذي يربط بين المھبل والرحم(

  

  ما ھي ا�سباب؟

  

سرطان عنق ب المتعلقةسباب ا8> نعرف كل 
ومع ذلك ، بعض حا>ت العدوى . الرحم بدقة

قد  (VPH) الحليمي البشريفيروس الورم ب
سبب تغيرات في خAيا عنق الرحم مما ت

 ينتقل .بعض النساء لدىيؤدي إلى سرطان 

 عن (VPH) البشريفيروس الورم الحليمي 

مرض  و الذي يمثلطريق ا>تصال الجنسي 
يمكن استخدام الواقي الذكري . واسع ا>نتشار

فيروس الورم بخطر العدوى من ل يقلللت
ليس حماية  ه، لكن(VPH) البشري الحليمي
عن طريق ينتشر الفيروس  8ن ،مؤكدة

 يةالمناطق التناسل فيالجلد  معالجلد صال ات

  .الواقي الذكري غطيھاي> التي 

  

ضد فيروس  مجانية لقاححملة يوجد حاليا 
 من للفتيات (VPH) الورم الحليمي البشري

الطبيب أو  وا لدىتعلماس. سنة 26 حتى 9
CLSC بكم الخاص.  

  

  ما ھي ا�عراض ا�كثر شيوعا؟

  

 > يرافق السرطان،في مرحلة ما قبل 

 عراض،أبالضرورة  سرطان عنق الرحم

قد السرطان أكثر تقدما  يكونولكن عندما 
  :التالية ا8عراضبعد تظھر 

  ؛ العادة الشھرية نزيف مھبلي بين الفترات• 

  الجنسي؛النزيف المھبلي بعد الجماع • 

  .الحوضآ>م  •

  الجنسي؛ا8لم أثناء الجماع • 

  النزيف المھبلي بعد سن اليأس؛• 

  .الخ• 

  

سرطان عنق   عني أنه تھذه ا8عراض قد > 

كما ھو الحال مع أنواع أخرى من . الرحم

إذا  تحدد تكميلية اختبارات فقط السرطانات،

  .كان سرطان أم >

  

   :الكشف عن سرطان عنق الرحم

  

أو يقوم به طبيب  ذيال Papيمكن >ختبار 

، تحديد وجود خAيا أمراض النساءأخصائي 

غير طبيعية في عنق الرحم قبل تطور 

، )مسحة عنق الرحم(ختبار ا>ھذا . السرطان

  .ھو أخذ خAيا من عنق الرحم مؤلم ليس

الكشف المبكر يسمح بالتالي معالجة أسرع 

  .خAيا ما قبل سرطانيةفعالة لو

  

  : سرطان المبيض

  

  ھو؟ما 

  

 يأخذسرطان التي السرطان المبيض ھو 

 كاثريةا8عضاء الت المبيضين،في  هجذور

  .عند المرأةتنتج البويضات  التي

  



 ما ھي ا�سباب؟

 

ھناك عدد . غير معروفة الحقيقة ا8سباب

مع  ،مصادفةحدث يكبير من سرطان المبيض 

ي واتالنساء الل. عائلي سابقعدم وجود 

أكثر عرضة لMصابة عرضن لسرطان الثدي ت

  .بسرطان المبيض

  

  :عراض ا�كثر شيوعا ا�ما ھي 

  

الشعور الكامل بعد لدغات (الشعور بالشبع • 

  ؛)قليلة فقط

  ؛الحوض/ لبطن م في اأ>• 

  ؛معدةال حرقة ،القيء ،الغثيان• 

  ا>نتفاخ والتورم ؛ ،الغاز• 

  عسر الھضم ؛• 

  التبول المتكرر؛الحاجة الملحة في  •

  اOمساك ؛• 

فقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي أو حتى • 

  زيادة الوزن ؛

لحوض، أو أسفل ا ،مشقة أو ألم في البطن • 

  الظھر؛

 .الخ• 

 

أن ھذه ا8عراض شائعة  معرفةمن المھم 

 عراضتلك ا8 أظھرن Aتيالومعظم النساء 

  .سرطان المبيضصبن بيلم 

  

ن م أكثر تمراستيوميا و تإذا حدث ،لكن

  .يجب استشارة الطبيب أسابيع،) 3(ثAث 

 :الكشف عن سرطان المبيض 

  

اختبار كشف عن  ليسعنق الرحم  مسحة

خAل زيارتك، سيقوم . سرطان المبيض

الطبيب بفحص الحوض للكشف عن تشوھات 

إجراء مزيد من بسوف يوصي . محتملة

 الموجات فوق الصوتية( المعمقة التجارب

أو غيرھا من اختبارات الدم إذا ) المھبل عبر

  . ارتئ الطبيب ذلك

  

  الفحص الطبي؟القيام بكيفية 

  

 طبيب عائلة أو نكثير من النساء ليس لديھ

يمكنك . ءنساأخصائي في أمراض ال طبيب

بفحص الحوض في عيادة دون موعد  القيام

عيادة ھذه ال أن أو> يتأكد.  عام مع طبيب

إذا كان لديك أي نزيف . تقوم بھذه الفحوصات

إلى عيادة دون موعد أو  تقدميغير طبيعي ، 

  811على الرقم  (info santé) ـب ياتصل

  

يجب عليك  طبيبة،زيارة ين إذا كنت تفضل

  .أخذ الموعدعند  هتحديد

  

  اOنكليزية،أو  الفرنسية> تجيدين  كنت إذا

 يمن الممكن أيضا أن تطلب. مرافق اصطحبي

  .موعدك أخذ يادة عندمترجم في الع

  

كجزء من الدورة منشور يتم توزيع ھذا ال

ا-ع,مية التي تركز على سرطان الجھاز 

ليست  إنھا. التناسلي للمرأة وسرطان الثدي

 .شاملة

  

  

ما يجب أن تعرفه عن سرطان كل 
  *عنق الرحم والمبيض

( 2010طبعة  ) 
  

  

ACCÉSSS 

  

 الوكالة الكنديةأنجز ھذا الكتيب بفضل إعانة مقدمة من *

  فايزرومنحة من  للصحة العمومية

TTrraadduuccttiioonn  ccoommmmaannddiittééee  ppaarr  PPffiizzeerr  

  


