
سرطان عنق الرحم





ما الذي يجب ان تعرفه عن سرطان عنق الرحم؟ 

يتنــاول هــذا الكتيــب كيفيــك الوقايــة مــن ســرطان عنــق الرحــم وأعراضــه وتشــخيصه وطــرق معاجلتــه. كمــا 
يحتــوي علــى معلومــات تســاعدك علــى مواجهــه ســرطان عنــق الرحــم إن أصابــك أو أصــاب امــرأة تعرفينهــا. 
تــرد اســماء كتيبــات أخــرى يف هــذه السلســلة يف بــاب "مصــادر املعلومــات" يف آخــر هــذا الكتيــب يجــب أن 
نضــع يف اعتبارنــا أن هــذه املطبوعــات ال تكفــي وحدهــا لإلجابــة علــى كل اســئلتك عــن ســرطان عنــق الرحــم. 
كمــا أنهــا ال حتــل محــل احلديــث مــع األطبــاء واملمرضــات وأعضــاء الرعايــة الصحيــة اآلخريــن. ولكننــا نرجــو 

أن تقــدم هــذه املطبوعــات مســاعدة اضافيــة.

عنق الرحم

عنــق الرحــم هــو اجلــزء األســفل الضيــق مــن الرحــم. والرحــم عبــارة عــن عضــو أجــوف كمثــري الشــكل يقــع 
أســفل بطــن املــرأة بــن املثانــة واملســتقيم. ويشــكل عنــق الرحــم قنــاة تــؤدي إلــى املهبــل الــذي يــؤدي إلــى خــارج 

اجلسم.

ما هو السرطان؟ 

الســرطان عبــارة عــن مجموعــة تتألــف مــن أكثــر مــن 100 مــرض تؤثــر جميعهــا علــى الوحــدة األساســية يف 
اجلســم. وهــي اخلليــة. يحــدث الســرطان عندمــا تصبــح اخلاليــا شــاذة وتنقســم دون ضبــط أو نظــام

يتكــون عنــق الرحــم كجميــع أعضــاء اجلســم األخــرى. مــن عــدة أنــواع مــن اخلاليــا. تنقســم اخلاليــا يف الوضــع 
الطبيعــي. لتنتــج املزيــد مــن اخلاليــا وذلــك عنــد حاجــة اجلســم اليهــا فقــط. بحيــث حتافــظ هــذه العمليــة 

علــى صحــة اجلســم.

أمــا إذا اســتمرت اخلاليــا باالنقســام دون احلاجــة إلــى خاليــا جديــدة. تتكــون كتلــة مــن األنســجة. ومتســى 
هــذه الكتلــة املكونــة مــن األنســجة الزائــدة منــواً أو ورمــاً. وقــد يكــون حميــداً أو خبيثــاً.

األورام احلميدة ال تعتبر سرطانًا

حيــث ميكــن ازالتهــا عــادة. وال تعــود للنمــو مــرة أخــرى يف أغلــب األحيــان. واألهــم مــن ذلــك أن هــذه األورام ال 
تنتقــل إلــى أجــزاء اجلســم األخــرى. وهــي ال تشــكل خطــراً علــى احليــاة. تشــكل االكيــاس والثآليــل التناســلية 

أنواعــا مــن األورام احلميــدة التــي تصيــب عنــق الرحــم.
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األورام اخلبيثة هي أورام سرطانية

وتســتطيع خاليــا الســرطان أن تغــزو األنســجة واألعضــاء املجــاورة. وتدمرهــا. كمــا تســتطيع االنفصــال عــن 
الــورم اخلبيــث ودخــول مجــرى الــدم أو اجلهــاز الليمفــاوي. بهــذه الطريقــة تنتشــر خاليــا ســرطان عنــق الرحــم 
ــري  ــود الفق ــة وعظــام العم ــة املجــاورة واملســتقيم واملثان ــد الليمفاوي ــل العق ــى أجــزاء اجلســم األخــرى مث إل

والرئتــن. ويســمى انتشــار الســرطان باالنبثــاث أو النقيــالت.

يســمى ســرطان عنــق الرحــم باســم العضــو الــذي ينشــأ فيــه. كمــا هــو احلــال يف معظــم أنــواع الســرطان كمــا 
ميكــن تســميه أنــواع الســرطان التــي تصيــب عنــق الرحــم باســم نــوع اخلليــة التــي تنشــأ فيهــا أيضــاً. ومعظــم 
أنــواع الســرطان التــي تصيــب عنــق الرحــم هــي ســرطان اخلاليــا احلرشــفية. واخلاليــا احلرشــفية هــي خاليــا 

رقيقــة مســطحة تشــكل ســطح عنــق الرحــم.

عندمــا ينتشــر الســرطان إلــى جــزء آخــر مــن اجلســم تكــون خاليــا الــورم اجلديــد مــن نــوع اخلاليــا الشــاذة 
للســرطان األصلــي وتســمى باســمه. علــى ســبيل املثــال. إذا انتقلــت خاليــا ســرطان عنــق الرحــم إلــى العظــام. 
فــإن خاليــا الســرطان املوجــودة يف العظــام هــي خاليــا ســرطان عنــق الرحــم. ويســمى املــرض بســرطان عنــق 

الرحــم النقيلــي وال يســمى ســرطان العظــام.

ــب  ــق الرحــم عــن أي ســرطان آخــر ينشــأ يف أجــزاء الرحــم األخــرى ويتطل ــف ســرطان عن مالحظــة: يختل
ــي تبطــن  ــة الرحــم وهــي الطبقــة الت ــواع ســرطان الرحــم شــيوعاً يف بطان ــر أن معاجلــة مختلفــة. وينشــأ أكث

هــذا العضــو.

سرطان عنق الرحم والحاالت القابلة للتسرطن

قــد تبــدو خاليــا ســطح عنــق الرحــم غيــر طبيعيــة يف بعــض األحيــان. لكنهــا ال تكــون ســرطانية. يعتقــد العلمــاء 
أن بعــض التغيــرات غيــر الطبيعيــة يف خاليــا عنــق الرحــم تشــكل اخلطــوة األولــى يف سلســلة مــن التغيــرات 
البطيئــة التــي تــؤدي حلــدوث ســرطان يف ســنوات الحقــة. أي أن بعــض هــذه التغيــرات تكــون قابلــة للتســرطن 

وقــد تتحــول إلــى ســرطان مــع مــرور الوقــت.
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تقسم التغيرات يف هذه اخلاليا إلى قسمني: 

ســرطان شــذوذ اخلاليــا اآلفــة احلرشــفية ذات الطــور األدنــى: وتشــير إلــى التغيــرات  	
املبكــرة يف حجــم اخلاليــا املكونــة لســطح عنــق الرحــم وشــكلها وعددهــا. قــد تختفــي بعــض 
اآلفــات متدنيــة الطــور تلقائيــاً. ومــع ذلــك تنمــو بعضهــا بشــكل أكبــر أو تصبــح أكثــر شــذوذاً 
مبــرور الوقــت. مشــكلة بذلــك آفــة ذات طــور أعلــى قــد تســمى اآلفــات ذات الطــور األدنــى القابلــة 
للتســرطن بالســرطان الســطحي اخلفيــف يف عنــق الرحــم )CIN 1(. وغالبــاً مــا تظهــر مثــل هــذه 
التغيــرات املبكــرة يف عنــق الرحــم لــدى النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بــن 25 و35 عامــا. لكنهــا 

قــد تظهــر يف فئــات عمريــة أخــرى أيضــاً.

ســرطان شــذوذ اخلاليــا احلرشــفية ذات الطــور األعلــى: تشــير إلــى وجــود عــدد كبيــر  	
مــن اخلاليــا القابلــة للتســرطن والتــي يختلــف شــكلها إلــى حــد كبيــر عــن اخلاليــا الطبيعيــة. 
كمــا هــو احلــال يف اآلفــة احلرشــفية ذات الطــور األدنــى. فــان هــذه التغيــرات القابلــة للتســرطن 
تصيــب خاليــا عنــق الرحــم الســطحية فقــط. وال تتحــول هــذه اخلاليــا إلــى خاليــا ســرطان تغــزو 
الطبقــات العميقــة لعنــق الرحــم لفتــرات زمنيــة تصــل إلــى شــهور. ورمبــا ســنوات. وقــد تســمى 
اآلفــة احلرشــفية ذات الطــور األعلــى بالســرطان الســطحي املتوســط أو الشــديد يف عنــق الرحــم 
ــواع مــن الســرطان النســاء  ــب هــذه االن )CIN2 أو CIN3( أيضــاً. أو بالســرطان املوضعــي. تصي
ــب النســاء يف  ــا قــد تصي ــان. لكنه ــب األحي ــن 30 و40 عامــا يف أغل ــراوح أعمارهــن ب ــي تت اللوات
فئــات عمريــة أخــرى كذلــك. إذا انتشــرت اخلاليــا الشــاذة يف طبقــات عنــق الرحــم العميقــة أو يف 
أنســجة أو أعضــاء أخــرى. يســمى املــرض بســرطان عنــق الرحــم االجتياحــي ويصيــب هــذا النــوع 

النســاء اللواتــي تتجــاوز أعمارهــن األربعــن عامــا غالبــاً.
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الكشف المبكر 

ميكــن الكشــف عــن معظــم احلــاالت القابلــة للتســرطن ومعاجلتهــا قبــل تطورهــا إلــى ســرطان لــو أن جميــع 
النســاء يخضعــن لفحــوص احلــوض وفحــوص بابانيكيــوال أو مســحة عنــق الرحــم )Pap smear( وهكــذا 
ميكــن الوقايــة مــن معظــم الســرطانات االجتياحيــة. حيــث يصبــح باإلمــكان العثــور علــى أي ســرطان اجتياحــي 
يف مرحلــة مبكــرة قابلــة للمعاجلــة. يتضمــن فحــص احلــوض فحــص الرحــم واملهبــل وقناتــي فالــوب واملثانــة 
واملســتقيم. حيــث يفحــص الطبيــب هــذه األعضــاء للتحقــق مــن وجــود أي تغيــرات علــى شــكل هــذه األعضــاء 
وحجمهــا. يتــم اســتخدام املنظــار الطبــي لتوســيع املهبــل بحيــث يســتطيع الطبيــب مشــاهدة اجلــزء العلــوي 

مــن املهبــل وعنــق الرحــم.

أمــا يف فحــص بابانيكيــوال )Pap smear(. البســيط وغيــر املؤلــم فيتــم الكشــف عــن وجــود اخلاليــا الشــاذة 
داخــل عنــق الرحــم وحولــه. ويجــب أن تخضــع املــرأة لهــذا الفحــص عندمــا ال تكــون يف حالــة احليــض. 
وأفضــل وقــت إلجرائــه يكــون بــن اليومــن العاشــر والعشــرين مــن اليــوم األول لدورتهــا لشــهرية. يجــب علــى 
املــرأة جتنــب عمــل الــدوش أو اســتخدام مزيــالت احليوانــات املنويــة أو الكرميــات أو املــواد الهالميــة أو 
العقاقيــر املهبليــة )باســتثناء األدويــة املوصوفــة مــن الطبيــب( قبــل يومــن مــن موعــد إجــراء فحــص بابانيكيــوال 

ألنهــا قــد تزيــل أو تخفــي أيــة خاليــا شــاذة.

ميكــن إجــراء فحــص بابانيكيــوال مســحة عنــق الرحــم )بابانيكــوالر( يف عيــادة الطبيــب أو يف املركــز الطبــي. 
حيــث تســتخدم مكشــطة خشــبية أو فرشــاة صغيــرة جلمــع عينــة مــن خاليــا عنــق الرحــم واجلــزء العلــوي مــن 
املهبــل. توضــع اخلاليــا علــى شــريحة زجاجيــة وترســل إلــى مختبــر طبــي للتحقــق مــن وجــود تغيــرات شــاذة.

تتغيــر طريقــة التعبيــر عــن نتائــج فحــص بابانيكيــوال باســتمرار. ويعتبــر نظــام )بيــت صعــدة( األحــدث حيــث 
يعبــر عــن النتائــج علــى أنهــا آفــة حرشــفية ذات طــور أدنــى أو أعلــى. ويعتقــد العديــد مــن االطبــاء أن نظــام 
)بيــت صعــدة( يقــدم معلومــات أكثــر فائــدة عــن النظــام الســابق. الــذي يســتخدم أرقامــاً تتــراوح بــن الدرجــة 
األولــى والدرجــة اخلامســة. حيــث تشــير الدرجــة 1 إلــى أن اخلاليــا يف العينــة طبيعيــة. بينمــا تكــون خاليــا 
ســرطان اجتياحــي مــن الدرجــة اخلامســة( ويجــب علــى املــرأة أن تستفســر مــن طبيبهــا عــن النظــام املســتخدم 

يف فحــص بابانيكيــوال اخلــاص بهــا(.

ــوال. وإذا  ــك فحــص احلــوض وفحــص بابانيكي ــة. مبــا يف ذل ــرأة ان تخضــع لفحــوص منتظم ــى امل يجــب عل
كانــت تتميــز بالنشــاط اجلنســي يف الوقــت احلالــي أو ســابقاً. أو إذا كان عمرهــا 18 عامــاً وأكثــر. كمــا يجــب 
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علــى النســاء األكثــر عرضــه لإلصابــة بســرطان عنــق الرحــم أن يكــن حريصــات علــى نحــو خــاص فيمــا يتعلــق 
باتبــاع نصائــح اطبائهــن )مزيــد مــن املعلومــات عــن عوامــل خطــورة االصابــة بســرطان عنــق الرحــم موضحــة 
ــة  ــة جراحي ــة اســتئصال الرحــم )عملي ــت لعمي ــي خضع ــرأة الت ــى امل ــة(. يجــب عل ــاب االســباب والوقاي يف ب
الســتئصال الرحــم مبــا يف ذلــك عنــق الرحــم( أن تستشــير طبيبهــا بخصــوص إجــراء فحــوص احلــوض 

وفحــوص بابانيكيــوال.

األعراض 

ال تســبب التغيــرات القابلــة للتســرطن يف عنــق الرحــم أملــاً عــادة. ويف احلقيقــة أنــه ال يظهــر لهــذه التغييــرات 
أي أعــراض وال ميكــن اكتشــافها اال بعمــل فحــص احلــوض وفحــص بابانيكيــوال.

عــادة ال تظهــر أي أعــراض حتــى تتحــول خاليــا عنــق الرحــم الشــاذة إلــى خاليــا ســرطان. وتغــزو األنســجة 
املجــاورة. وعنــد حــدوث ذلــك. يكــون العــرض األكثــر شــيوعاً هــو النــزف غيــر الطبيعــي. وقــد يبــدأ النــزف 
ــي أو  ــدورات الشــهرية املنتظمــة أو قــد يحــدث بعــد االتصــال اجلنســي أو عمــل دوش مهبل ــن ال ويتوقــف ب
فحــص حــوض. كمــا قــد يســتمر النــزف احليضــي لفتــرة أطــول وقــد يكــون ألكثــر شــدة مــن املعتــاد. وقــد ميثــل 
ــة الرحــم. كمــا أن وجــود افــرازات مهبليــة  ــة بســرطان بطان النــزف بعــد ســن اليــأس أحــد أعــراض االصاب

زائــدة يعتبــر عرضــاً آخــر مــن أعــراض ســرطان عنــق الرحــم.

قــد تكــون هــذه األعــراض نتيجــة االصابــة بالســرطان. أو أيــة مشــاكل صحيــة أخــرى. والطبيــب وحــده 
يســتطيع أن يحــدد الســبب. مــن املهــم أن تراجــع املــرأة طبيبهــا إن ظهــرت لديهــا أي مــن هــذه األعــراض.

التشخيص

يســتطيع الطبيــب أن يكتشــف التغيــرات الشــاذة يف منطقــة عنــق الرحــم مــن خــالل إجــراء فحــص احلــوض 
ــوال و)Pap smear(. فــإذا أظهــرت هــذه الفحــوص وجــود عــدوى. فســوف يعاجلهــا ومــن  وفحــص بابانيكي
قــم يعيــد إجــراء فحــص بابانيكيــوال يف وقــت الحــق. إذا بينــت نتائــج الفحــص أو فحــص بابانيكيــوال وجــود 
شــيء آخــر عــدا العــدوى. قــد يعيــد الطبيــب عمــل فحــص بابانيكيــوال وفحــوص أخــرى مــن جديــد ملعرفــة 

املشــكلة احلقيقــة.
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يعتبــر تنظيــر املهبــل طريقــة شــائعة االســتخدام لفحــص وجــود أيــة مناطــق شــاذة يف عنــق الرحــم. حيــث يضــع 
الطبيــب مــادة شــبيه باخلــل علــى عنــق الرحــم ومــن ثــم يســتخدم أداة تشــبه املجهــر إلــى حــد كبيــر )تســمى 
منظــار املهبــل( لينظــر إلــى عنــق الرحــم عــن كثــب. ثــم يغطــي الطبيــب عنــق الرحــم مبحلــول اليــود )وهــذا مــا 
يســمى باختبــار شــيلر( حيــث تتحــول اخلاليــا الطبيعيــة إلــى اللــون البنــي. بينمــا يتحــول لــون اخلاليــا الشــاذة 

إلــى األبيــض أو األصفــر وتتــم هــذه اإلجــراءات يف عيــادة الطبيــب.

قــد يســتأصل الطبيــب جــزءاً صغيــراً مــن نســيج عنــق الرحــم لفحصهــا مــن قبــل اختصاصي األنســجة ويســمى 
هــذا الفحــص باخلزعــة. ويف أحــد طــرق هــذا الفحــص يســتخدم الطبيــب أداة الســتئصال قطــع صغيــرة مــن 
نســيج عنــق الرحــم. ويف طريقــة أخــرى إلجــراء فحــص اخلزعــة يســتخدم الطبيــب ســلكا كهربائيــا علــى شــكل 
ــة مــن النســيج وتســمى هــذه الطريقــة القطــع الكهروجراحــي  ــة رقيقــة دائري ــي( لقطــع قطع حلقــي )حلزون
بواســطة احللقــة ))loop electrosurgical excision procedure )LEEP(. وميكــن إجــراء هــذه األنــواع 

مــن فحــص اخلزعــة يف عيــادة الطبيــب وباســتخدام التخديــر املوضعــي.

قــد يرغــب الطبيــب بفحــص داخــل فتحــة عنــق الرحــم أيضــاً وهــي منطقــة ال ميكــن مشــاهدتها أثنــاء التنظيــر 
املهبلــي. ويف عمليــة تســمى كحــت أو كشــط بطانــة الرحــم يســتخدم الطبيــب آلــة كحــت صغيــرة تشــبه امللعقــة 

إلجــراء علميــة التجريــف )أو الكحــت( لكشــط النســيج داخــل فتحــة عنــق الرحــم.

قــد تســبب عمليــات اســتئصال األنســجة بعــض النــزف أو االفــرازات األخــرى. لكــن املريضــة تشــفى منهــا 
ســريعا علــى أي حــال قــد تعانــي النســاء مــن بعــض اآلالم املشــابهة آلالم الــدورة الشــهرية وميكــن تخفيفهــا 

ــة.  باســتخدام األدوي

قــد ال تبــن نتائــج هــذه الفحــوص. علــى وجــه اليقــن. أن كانــت اخلاليــا الشــاذة موجــودة علــى ســطح عنــق 
الرحــم فقــط. ويف تلــك احلالــة. يســتأصل الطبيــب عينــة أكبــر مخروطيــة الشــكل مــن النســيج. تســمى هــذه 
الطريقــة تخريــط أو شــف مخــروط مــن النســيج. وهــي متكــن اختصاصــي األنســجة مــن حتديــد مــا إذا 
كانــت اخلاليــا الشــاذة قــد اجتاحــت النســيج أســفل ســطح عنــق الرحــم. وتســتخدم طريقــة التخريــط أو شــق 
مخــروط مــن النســيج أيضــا ملعاجلــة اآلفــات القابلــة للتســرطن. إذا كان باإلمــكان اســتئصال املنطقــة الشــاذة 
كاملــة. تتطلــب هــذه الطريقــة تخديــراً موضعيــاً أو تخديــراً عامــاً. وميكــن اجراؤهــا يف عيــادة الطبيــب أو يف 

املستشــفى. 

يف حــاالت قليلــة ال يكــون جليــاً إن كان ســبب نتائــج فحــص بابانيكيــوال غيــر الطبيعيــة أو األعــراض الشــاذة 
ــه(. يف  ــه )الغشــاء املبطــن ل ــق الرحــم أو يف بطانت التــي تعانــي منهــا املــرأة ناشــئاً عــن وجــود مشــاكل يف عن
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هــذه احلالــة يلجــأ الطبيــب لفحــص التوســيع والكشــط. حيــث يوســع الطبيــب فتحــه عنــق الرحــم ويســتخدم 
آلــة جراحيــة لكشــط األنســجة مــن بطانــة الرحــم وقنــاة عنــق الرحــم. وكمــا هــو احلــال يف عمليــة التخريــط. 

تتطلــب هــذه العمليــة تخديــراً موضعيــاً أو عامــاً. وميكــن إجراؤهــا يف عيــادة الطبيــب أو يف املستشــفى.

معالجة الحاالت القابلة للتسرطن

تعتمــد معاجلــة آفــة عنــق الرحــم القابلــة للتســرطن علــى عــدد مــن العوامــل، تضــم هــذه العوامــل كــون اآلفــة 
ذات طــور أدنــى أو أعلــى. ورغبــة املــرأة يف إجنــاب أطفــال يف املســتقبل. وعمــر املــرأة وصحتهــا العامــة. ومــا 
تفضلــه. هــي وطبيبهــا. قــد ال حتتــاج املصابــة باآلفــة ذات طــور أدنــى إلــى املزيــد مــن املعاجلــة خاصــة إذا 
مت اســتئصال املنطقــة الشــاذة بالكامــل خــالل اجلرعــة. لكنهــا بحاجــة إلــى عمــل فحــص بابانيكيــوال وفحــص 
احلــوض بشــكل منتظــم. أمــا عندمــا تتطلــب اآلفــة القابلــة للتســرطن معاجلــة. قــد يســتخدم الطبيــب جراحــة 
التجميــد أو املعاجلــة بالكــي أو االســتحرار الكهربائــي أو اجلراحــة بالليــزر لتدميــر املنطقــة الشــاذة دون 
االضــرار باألنســجة الســليمة املجــاورة. يســتطيع الطبيــب أيضــاً إزالــة النســيج الشــاذ باســتخدام القطــع 
الكهروجراحــي احللقــي )LEEP( أو بالتخريــط. قــد تســبب معاجلــة اآلفــات القابلــة للتســرطن املغــص 
ــاج  ــة. يف بعــض احلــاالت. قــد حتت ــرازات مائي ــزف أو إف ــاً أخــرى والن )االنقباضــات أو التشــنجات( أو آالم
املــرأة إلجــراء عمليــة اســتئصال للرحــم. خاصــة إن وجــدت خاليــا شــاذة داخــل فتحــة عنــق الرحــم وجتــرى 

هــذه اجلراحــة غالبــاً عنــد عــدم وجــود رغبــة بإجنــاب املزيــد مــن األطفــال يف املســتقبل.

تتبع تطور المرض

يعتمــد اختيــار معاجلــة ســرطان عنــق الرحــم علــى موقــع الــورم وحجمــه. ومرحلــة )مــدى انتشــار( املــرض. 
وعمــر املــرأة وصحتهــا العامــة وعلــى عوامــل أخــرى.

تتبــع تطــور املــرض. هــي محاولــة حــذرة لتحديــد فيمــا إذا كان الســرطان قــد انتشــر أو ال. وإذا كان كذلــك. 
فإلــى أي أجــزاء مــن اجلســم. ويتــم إجــراء فحــوص للــدم والبــول عــادة. وقــد يجــري الطبيــب فحــص شــامل 
للحــوص يف غرفــة العلميــات مــع تخديــر املريضــة. خــالل هــذا الفحــص. قــد يجــري الطبيــب إجــراءات تســمى 
تنظيــر املثانــة وتنظيــر الســني واملســتقيم. يف تنظيــر املثانــة. ينظــر الطبيــب إلــى داخــل املثانــة باســتخدام أداة 
رفيعــة مضــاءة. أمــا يف فحــص تنظيــر الســني واملســتقيم فيتــم اســتخدام أداة مضاءة لفحص املســتقيم واجلزء 
األســفل مــن األمعــاء الغليظــة. وقــد يطلــب الطبيــب إجــراء فحــوص للمثانــة واملســتقيم والعقــد الليمفاويــة أو 
الرئتــن أو تصويــر هــذه األعضــاء باألشــعة الســينية أيضــاً. ألن ســرطان عنــق الرحــم قــد ينتشــر إلــى هــذه 
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املناطــق. علــى ســبيل املثــال قــد جتــري املــرأة سلســلة مــن صــور األشــعة الســينية للكليتــن واملثانــة تســمى 
التصويــر امللــون للكليتــن. قــد يفحــص الطبيــب أيضــاً األمعــاء واملســتقيم بواســطة حقنــة الباريــوم الشــرجية 
)barium enema( وقــد يطلــب الطبيــب إجــراء تصويــر مقطعــي لفحــص العقــد الليمفاويــة التــي قــد تكــون 
تضخمــت بســبب احتوائهــا علــى خاليــا الســرطان. وهــو عبــارة عــن سلســلة مــن صــور األشــعة الســينية جتمــع 
معــا بواســطة الكمبيوتــر لصنــع صــور مفصلــة ألجــزاء اجلســم الداخليــة. وكذلــك يســتخدم لفحــص األعضــاء 

الداخليــة الفحــص باملوجــات فــوق الصوتيــة والتصويــر بالرنــن املغناطيســي.

تهيئة المرأة للمعالجة

ترغــب املصابــات بســرطان عنــق الرحــم مبعرفــة كل مــا يتعلــق مبرضهــن وخيــارات معاجلتهــن وكمــا يرغــن 
ــاء وأعضــاء  ــة. يســتطيع األطب ــق برعايتهــن الطبي ــي تتعل ــال يف اتخــاذ القــرارات الت ــأن يكــون لهــن دور فع ب

الفريــق الطبــي اآلخريــن مســاعدة النســاء يف تعلــم مــا يجــب عليهــن معرفتــه.

بعــد تشــخيص الســرطان تشــعر املريضــة بالصدمــة والتوتــر غالبــاً ممــا يجعــل مــن الصعــب عليهــا أن تفكــر 
بــكل مــا تــود أن تستفســر مــن الطبيــب عنــه. وغالبــاً مــا يســاعدها إعــداد قائمــة باألســئلة قبــل موعــد زيــارة 
الطبيــب. وملســاعدتها علــى تذكــر مــا يقولــه الطبيــب. قــد ترغــب املريضــة بتدويــن بعــض املالحظــات أو قــد 
ترغــب بعضهــن باصطحــاب إحــدى قريباتهــا أو صديقاتهــا اثنــاء حديثهــا مــع الطبيــب. لتشــارك يف النقــاش 

أو لتدوين مالحظات أو ملجرد االستماع.  

ال حتتــاج املريضــة إلــى طــرح جميــع هــذه األســئلة مــرة واحــدة. حيــث ســتتاح لهــا فــرص أخــرى ألن تطلــب مــن 
طبيبهــا شــرح بعــض األمــور اضافــة إلــى طلــب مزيــد مــن املعلومــات.

هذه بعض األسئلة التي قد ترغب املصابة بسرطان عنق الرحم بطرحها على طبيبها قبل بدء معاجلتها:

ما هي مرحلة مرضي؟ 	

ما هي خيارات معاجلتي؟ بأي منها تنصحني؟ 	

ما هي فرص جناح املعاجلة؟ 	

ما هي املخاطر واآلثار اجلانبية املتوقعة للمعاجلة؟  	

كم من الوقت ستستمر املعاجلة؟ 	
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هل ستؤثر املعاجلة على نشاطاتي االعتيادية؟  	

ما هي تكاليف املعاجلة املتوقعة؟ 	

ماذا سيحدث إن لم اخضع للمعاجلة؟ 	

متى يجب تكرار الفحوص الدورية؟ 	

طرق المعالجة

ــاً املعاجلــة  تتطلــب معاجلــة ســرطان عنــق الرحــم غالبــاً اجلراحــة واملعاجلــة باألشــعة. كمــا تســتخدم أحيان
الكيماويــة أو املعاجلــة احليويــة. تعالــج املريضــات غالبــاً مــن قبــل فريــق مــن االختصاصيــن. قــد يضــم هــذا 
الفريــق اختصاصــي أورام اجلهــاز التناســلي النســائي واختصاصــي معاجلــة أورام باألشــعة واخصائــي األورام 

واملعاجلــة بالكيمــاوي. قــد يقــرر األطبــاء اســتخدام طريقــة معاجلــة واحــدة أو مجموعــة مــن الطــرق.

اجلراحة

عبــارة عــن معاجلــة موضعيــة الســتئصال األنســجة الشــاذة عنــق الرحــم أو بجانبــه. إذا كان الســرطان موجــوداً 
علــى ســطح عنــق الرحــم فقــط. قــد يســتخدم الطبيــب طــرق مشــابهة للطــرق املســتخدمة ملعاجلــة اآلفــات 
القابلــة للتســرطن للقضــاء علــى خاليــا الســرطان. أمــا إذا كان املــرض قــد اجتــاح طبقــات أكثــر عمقــاً يف عنــق 
الرحــم بــدون أن ينتشــر خــارج العنــق. قــد يجــري الطبيــب عمليــة جراحيــة الســتئصال الــورم مــع احلفــاظ 
ــار  ــة اســتئصال الرحــم أو تخت ــرأة إلجــراء علمي ــاج امل ــى الرحــم واملبيضــن. يف حــاالت أخــرى. قــد حتت عل
إجــراء هــذه العمليــة خاصــة إن لــم تكــن تخطــط إلجنــاب األطفــال يف املســتقبل. يف هــذا اإلجــراء يســتأصل 
الطبيــب الرحــم كامــاًل مبــا فيــه عنــق الرحــم إضافــة إلــى اســتئصال املبيضــن وقناتــي فالــوب يف بعــض 
األحيــان. وقــد يســتأصل الطبيــب العقــد الليمفاويــة املجــاورة للرحــم للتحقــق مــن انتقــال الســرطان إليهــا.

فيما يلي بعض االسئلة التي قد تطرحها املرأة على الطبيب قبل إجراء العملية اجلراحية: 

ما نوع العملية التي سأخضع لها؟  	

كيف سأشعر بعد العملية؟ 	

كم سأمكث يف املستشفى؟ 	

متى سأعود ملزولة نشاطاتي املعتادة؟  	

هل ستؤثر اجلراحة على حياتي اخلاصة؟ 	
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املعاجلة باألشعة )الداخلية واخلارجية(

ــة دون منوهــا. واملعاجلــة باألشــعة  ــا الســرطان واحليلول ــى خالي ــة الطاقــة للقضــاء عل تســتخدم أشــعة عالي
معاجلــة تنطلــق األشــعة مــن مصــدر مشــع يتــم دخولــه إلــى عنــق الرحــم. الرحــم عــن طريــق أداة طبيــة توضــع 
مباشــرة يف عنــق الرحــم وخاصــة يف املرحلــة املتقدمــة موضعيــاً. يف بعــض األحيــان تتلقــى املصابــة بســرطان 

عنــق الرحــم معاجلــة باألشــعة بالطريقتــن. 

املعاجلة باألشعة اخلارجية

تذهــب املصابــة بســرطان عنــق الرحــم إلــى املستشــفى أو العيــادة يوميــا للمعاجلــة. تتلقــى املعاجلــة بشــكل 
ــة  ــورم جلرعــة إضافي ــة املعاجلــة تخضــع منطقــة ال ــام أســبوعياً ول 5 أو 6 أســابيع. يف نهاي عــام خمســة أي
معــززة مــن األشــعة. وإذا احتاجــت للعــالج الداخلــي فيتــم البــدء بالعــالج الداخلــي بعــد االنتهــاء مــن العــالج 

اخلارجــي.

املعاجلة باألشعة الداخلية 

أمــا عنــد اســتخدام األشــعة الداخليــة أو املزروعــة. فتوضــع كبســولة حتتــوي علــى مــادة مشــعة مباشــرة يف 
عنــق الرحــم. توجــه املــادة املزروعــة األشــعة القاتلــة إلــى اخلاليــا الســرطانية بجانــب الــورم مــع احملافظــة علــى 
معظــم األنســجة الســليمة احمليطــة بــه يدخــل املصــدر املشــع إلــى عنــق وبطانــة الرحــم بــن 7-12 دقيقــة ثــم 
بعــد اعطــاء اجلرعــة املطلوبــة يرجــع املصــدر املشــع إلــى اجلهــاز الــذي انطلــق منــه ويكــون املريــض غيــر مشــع 

بعــد انتهــاء العــالج ومعظــم األحيــان يتعالــج ويذهــب للبيــت.

يتنــاول كتيــب "أنــت واملعاجلــة باألشــعة" الصــادر عــن مركــز احلســن للســرطان مكتــب االتصــاالت وتوعيــة 
املجتمــع مزيــد مــن املعلومــات حــول هــذا النــوع مــن املعاجلــة. 

قد ترغب املرأة بطرح االسئلة التالية على طبيبها قبل البدء باملعاجلة باألشعة: 

ما هو هدف هذه املعاجلة؟ 	

كيف سيتم إعطائي األشعة؟ 	

كم ستستمر فترة املعاجلة؟ 	

كيف سأشعر خالل فترة املعاجلة؟ 	

ماذا ميكنني أن أفعل لالعتناء بنفسي أثناء املعاجلة؟ 	
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هل سأستطيع مواصلة نشاطاتي املعتادة أثناء املعاجلة؟  	

كيف ستؤثر املعاجلة باألشعة على حياتي اجلنسية؟  	

املعاجلة الكيماوية 

وتعنــي اســتخدام األدويــة للقضــاء علــى خاليــا الســرطان. وتســتخدم عنــد انتقــال ســرطان عنــق الرحــم إلــى 
أجــزاء اجلســم األخــرى يف أغلــب األحيــان. حيــث يســتخدم الطبيــب نوعــاً واحــداً أو مجموعــة مــن األدويــة؟ 

قــد تعطــى األدويــة املضــادة للســرطان واملســتخدمة يف معاجلــة ســرطان عنــق الرحــم أمــا باحلقــن يف الوريــد 
أو عــن طريــق الفــم. ويف كلتــا احلالتــن تعتبــر املعاجلــة الكيماويــة معاجلــة جهازيــة. أي أن تلــك األدويــة تنتشــر 

يف اجلســم مــن خــالل مجــرى الــدم. 

تعطــى املعاجلــة الكيماويــة علــى فتــرات معاجلــة تليهــا فتــرة مــن الراحــة. ثــم فتــرة معاجلــة أخــرى وهكــذا. 
ــب أو يف  ــادة الطبي ــن )يف املستشــفى أو يف عي ــة كمرضــى خارجي يتلقــى معظــم املرضــى املعاجلــة الكيماوي
املنــزل(. قــد حتتــاج املــرأة. اعتمــاداً علــى األدويــة املعطــاة ووضعهــا الصحــي. إلــى املكــوث يف املستشــفى أثنــاء 
معاجلتهــا. يعطــى العــالج الكيمــاوي لهدفــن: األول لتدعمــي مفعــول العــالج الشــعاعي اخلارجــي حيــث يعطــى 

جرعــة واحــدة كل أســبوع خــالل العــالج الشــعاعي ولغايــة 5-6 جرعــات.

أو يعطى جرعات كيماوية مكثفة يف حالة انتكاس للمرض أو حالة انتشاره خارج نطاق احلوض.

إن النســاء اللواتــي يخضعــن الســتئصال أرحامهــن تعاودهــن الــدورات الشــهرية. كمــا ال تتأثــر رغبتهــن 
اجلنســية وقدرتهــن علــى االتصــال اجلنســي.

عــادة بعــد اســتئصال أرحامهــن مــن ناحيــة أخــرى. تواجــه العديــد مــن النســاء صعوبــات معنويــة بعــد هــذه 
اجلراحــة. حيــث قــد تتغيــر نظرتهــن الذاتيــة إلــى نشــاطهن وجاذبيتهــن اجلنســية. وقــد تشــعر بنقــص ألنــه 
ليــس مبقدورهــا إجنــاب األطفــال. إن وجــود شــريك متفهــم ضــروري يف هــذه املرحلــة. قــد حتتــاج املــرأة إلــى 

مناقشــة هــذه األمــور مــع طبيبهــا. أو ممرضتهــا أو املرشــد االجتماعــي الطبــي.
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املعاجلة باألشعة

يصــاب املرضــى غالبــاً بالتعــب الشــديد خــالل تلقيهــم املعاجلــة باألشــعة. خاصــة يف األســابيع األخيــرة مــن 
املعاجلــة. إن الراحــة مهمــة. لكــن األطبــاء ينصحــون املرضــى بــأن يبقــوا نشــيطن قــدر اإلمــكان. 

عنــد اخلضــوع للمعاجلــة باألشــعة اخلارجيــة. يكــون مــن الشــائع ســقوط الشــعر يف املناطــق املعاجلــة. ويصبــح 
اجللــد أحمــر اللــون وجافــاً وحساســاً ويثيــر احلكــة. كمــا قــد يصبــح اجللــد غامقــاً أو برونزيــاً بشــكل دائــم يف 
املناطــق املعاجلــة والتــي يجــب أن تتعــرض للهــواء قــدر االمــكان مــع حمايتهــا مــن الشــمس. كمــا يجــب علــى 
ــة ابقائهــا نظيفــة.  ــة. وســيتم تعليمهــم كيفي ــة التــي حتتــك باملناطــق املصاب ــداء املالبــس القطني املرضــى ارت

يجــب علــى املرضــى أيضــا أال يضعــوا غســول مرطــب أو كرميــاً علــى اجللــد بــدون مشــورة الطبيــب.

يتــم إخبــار النســاء يف العيــادة بتجنــب أي اتصــال جنســي خــالل تلقــي املعاجلــة باألشــعة أو خــالل وجــود املــواد 
ــة حــال. ممارســة العالقــات اجلنســية خــالل  ــى أي ــة النســاء عل ــا. وميكــن لغالبي املشــعة املزروعــة يف مكانه

أســابيع قليلــة مــن انتهــاء املعاجلــة. 

يف بعــص األحيــان قــد يصبــح املهبــل بعــد املعاجلــة باألشــعة أضيــق وأقــل مرونــة وقــد يكــون اجلمــاع مؤملــاً 
ولذلــك ترشــد املريضــات لكيفيــة اســتعمال املوســع واملطــري الــذي يشــكل املــاء أساســه لتقليــل هــذه املشــاكل.

قــد تعانــي النســاء اللواتــي يتلقــن معاجلــة خارجيــة أو داخليــة باألشــعة مــن االســهال والتبــول املتكــرر وغيــر 
املريــح وميكــن للطبيــب تقــدمي اقتراحــات أو وصــف أدويــة معينــة لضبــط هــذه املشــاكل.

املعاجلة الكيماوية

تعتمــد اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة الكيماويــة علــى األدويــة واجلرعــات التــي يتلقاهــا املريــض باإلضافــة إلــى 
ذلــك. وكمــا هــو احلــال مــع األنــواع األخــرى مــن املعاجلــة. تتفــاوت اآلثــار اجلانبيــة مــن شــخص آلخــر. بشــكل 
عــام. تؤثــر األدويــة املضــادة للســرطان علــى اخلاليــا التــي تنقســم بســرعة. تشــمل هــذه األخيــرة كريــات الــدم 
ــع أنحــاء اجلســم. وعندمــا  ــدم وحتمــل األكســجن إلــى جمي ــط ال ــى جتل التــي حتــارب العــدوى وتســاعد عل
تتأثــر كريــات الــدم بهــذه األدويــة املضــادة للســرطان. يصبــح املرضــى أكثــر عرضــه لإلصابــة بالعــدوى ويصــاب 
ــا املوجــودة يف جــذور الشــعر  ــزف بســهولة وقــد يتمتعــون بطاقــة أقــل. إن اخلالي املريــض بالرضــوض أو ين
كذلــك اخلاليــا التــي تبطــن القنــاة الهضميــة تنقســم بســرعة أيضــاً وعندمــا تؤثــر املعاجلــة الكيماويــة علــى 
هــذه اخلاليــا. قــد يفقــد املرضــى شــعرهم وقــد يعانــون مــن أعــراض جانبيــة أخــرى مثــل الشــهية الضعيفــة 
والغثيــان والتقيــؤ أو تقرحــات الفــم. قــد يكــون مبقــدور الطبيــب وصــف دواء معــن لتقليــل مــن وطــأة هــذه 
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اآلثــار اجلانبيــة التــي تتالشــى تدريجيــاً خــالل فتــرات النقاهــة بــن املعاجلــات أو بعــد انتهــاء املعاجلــة.

املعاجلة احليوية

تتفــاوت األعــراض اجلانبيــة التــي تســببها املعاجلــات احليويــة حســب نــوع املعاجلــة التــي يتلقاهــا املريــض. 
حيــث ميكــن أن تتســبب هــذه املعاجلــات. بأعــراض تشــبه الــزكام مثــل الرعشــة واحلمــى وآالم املفاصــل 
أحيانــا والضعــف وفقــدان الشــهية والغثيــان والتقيــؤ واالســهال. قــد يعانــي املرضــى أحيانــاً مــن طفــح جلــدي 
وقــد يجرحــون وينزفــون بســهولة. قــد تكــون هــذه املشــاكل حــادة وشــديدة لكنهــا تــزول تدريجيــاً مــع توقــف 

املعاجلــة.

تغذية مرضى السرطان

قــد يجــد بعــض املرضــى صعوبــة يف األكل بشــكل جيــد خــالل تلقــي املعاجلــة وقــد يفقــدون الشــهية. باإلضافــة 
إلــى املعانــاة مــن األعــراض اجلانبيــة الشــائعة للمعاجلــة مثــل الغثيــان والتقيــؤ ووجــود تقرحــات يف الفــم والتــي 
تزيــد مــن صعوبــة تنــاول الطعــام. قــد يجــد بعــض املرضــى أيضــا اختالفــا يف مــذاق األطعمــة. وقــد ال يجــد 

آخــرون رغبــة بتنــاول الطعــام عندمــا ال يكونــون مرتاحــن أو متعبــن. 

إن تنــاول الطعــام بشــكل جيــد خــالل معالــج الســرطان. يعنــي احلصــول علــى الســعرات والبروتــن الــكايف ملنــع 
فقــدان الــوزن واســتعادة القــوة. يشــعر املرضــى الذيــن يأكلــون جيــداً بتحســن ويكــون لديهــم طاقــة أكبــر وقــد 

يكــون لديهــم وضــع أفضــل ملواجهــة اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة.

ميكــن لألطبــاء واملمرضــن واختصاصــي التغذيــة تقــدمي املشــورة حــول تنــاول الطعــام بشــكل صحــي خــالل 
معاجلــة الســرطان. قــد يرغــب املرضــى وعائالتهــم بقــراءة الكتيــب الــذي أصــدره مركــز احلســن للســرطان 
ومكتــب االتصــاالت وتوعيــة املجتمــع بعنــوان "الســرطان والتغذيــة". والــذي يحــوي العديــد مــن االقتراحــات 

املفيــدة. 
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الرعاية المستمرة 

إن إجــراء فحــوص متابعــة بشــكل منتظــم. مبــا فيهــا فحــص احلــوض وفحــص بابانيكــوالو وغيرهــا مــن 
الفحــوص املخبريــة مهمــد جــداً ألي امــرأة عوجلــت مــن التغييــرات القابلــة للتســرطن أو مــن ســرطان عنــق 
الرحــم. ســيعمل الطبيــب علــى إجــراء هــذه الفحــوص واالختبــارات بشــكل متكــرر لعــدة ســنوات للتحقــق مــن 

أي عالمــة تشــير إلــى عــودة احلالــة.

تســبب معاجلــة الســرطان آثــاراً جانبيــة قــد تســتمر لعــدة ســنوات. ولهــذا الســبب يجــب علــى املرضــى عمــل 
الفحــوص املنتظمــة واالعــالم عــن أيــة مشــاكل صحيــة تظهــر لديهــم.

دعم مرضى السرطان 

إن التعايــش مــع مــرض خطيــر ليــس ســهاًل. حيــث يواجــه املرضــى وأولئــك الذيــن يعتنــون بهــم العديــد مــن 
املشــاكل والتحديــات. إن مواجهــة هــذه املشــاكل تكــون أســهل غالبــاً عنــد حصــول األشــخاص علــى معلومــات 

مفيــدة وخدمــات الدعــم. 

قــد يشــعر مرضــى الســرطان بالقلــق حيــال ممارســة وظائفهــم والعنايــة بعائالتهــم واالســتمرار بنشــاطاتهم 
اليوميــة أو بــدء عالقــة جديــدة يف حياتهــم. كمــا أن القلــق بشــأن الفحــوص. واملعاجلات واملكوث يف املستشــفى 
ونفقــات املعاجلــة شــائع أيضــاً. يســتطيع األطبــاء واملمرضــون وأعضــاء فريــق الرعايــة الصحيــة واآلخــرون 
اإلجابــة علــى االســئلة املتعلقــة باملعاجلــة والعمــل أو النشــاطات األخــرى. كمــا أن لقــاء مرشــد اجتماعــي أو 
الطبيــب النفســي ميكــن أن يكــون مفيــداً للمرضــى الذيــن يرغبــون بالتحــدث عــن مشــاعرهم أو مناقشــة 

مخاوفهــم.

إن األصدقــاء واألقــارب قــد يكونــون مصــدر دعــم كبيــر. كمــا أن مناقشــة املرضــى ملخاوفهــم مــع اآلخريــن 
املصابــن بالســرطان مفيــد أيضــاً. قــد يجتمــع مرضــى الســرطان ســوياً علــى شــكل مجموعــات دعــم حيــث 
يتبادلــون جتاربهــم حــول مواجهــة الســرطان وآثــار املعاجلــة. إن مــن املهــم التذكــر دائمــاً بــأن كل مريــض 
ــدة  ــر مفي ــون غي ــد تك ــا ق ــد شــخصاً م ــي تفي ــع الســرطان الت ــل م ــف. وأن املعاجلــات وأســاليب التعام مختل
آلخــر، حتــى لــو كان كالهمــا مصابــاً بنفــس نــوع الســرطان. ولذلــك فــإن مناقشــة نصائــح األصدقــاء وأفــراد 

العائلــة مــع الطبيــب فكــرة جيــدة. 
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ماذا في جعبة المستقبل 

إن مســتقبل املصابــات بــأي تغيــرات قابلــة للتســرطن. أو بســرطان مبكــر يف عنــق الرحــم ممتــاز حيــث ميكــن 
معاجلــة جميــع املريضــات تقريبــاً. كمــا يســتمر الباحثــون عــن وســائل جديــدة وأفضــل ملعاجلــة ســرطان عنــق 

الرحــم االجتياحــي.

تقلــق املريضــات وعائالتهــن بشــأن مــا يحملــه املســتقبل. وهــذا أمــر طبيعــي. قــد تســتخدم املريضــات 
أحيانــاً احصائيــات لتحديــد فــرض شــفاءهن. مــن املهــم التذكــر. علــى أيــة حــال. أن هــذه االحصــاءات متثــل 
متوســطات مبنيــة علــى أعــداد كبيــرة مــن املريضــات وال ميكــن اســتخدامها للتنبــؤ مبــا ســيحدث المــرأة معينــة 
وذلــك لعــدم تشــابه أي مريضتــن. كمــا أن املعاجلــات واالســتجابات تتفــاوت بشــكل كبيــر. إن الطبيــب الــذي 
يرعــى مريضتــه ويلــم بتاريخهــا الطبــي هــو أفضــل شــخص يســتطيع احلديــث معهــا بشــأن فرضــة شــفائها 

)التكهــن بســير املــرض(.

يتحــدث األطبــاء غالبــاً عــن البقــاء علــى قيــد احليــاة بعــد االصابــة بالســرطان. وقــد يســتخدمون مصطلــح 
هــدأه املــرض أو ســكونه أكثــر مــن كلمــة شــفاء. وبالرغــم مــن أن العديــد مــن املصابــات بســرطان عنــق الرحــم 

يشــفن متامــاً. فــإن األطبــاء يســتخدمون هــذه املصطلحــات بســبب احتماليــة عــودة املــرض. 

األسباب والوقاية

بعــد دراســة أعــداد كبيــرة مــن النســاء يف جميــع أنحــاء العالــم. حــدد الباحثــون عــدداً مــن عوامــل اخلطــورة 
التــي تزيــد مــن فــرص حتــول اخلاليــا يف عنــق الرحــم إلــى النــوع الشــاذ أو الســرطاني. وهــم يعتقــدون أن 

ســرطان عنــق الرحــم ينشــأ. يف احلــاالت. عنــد وجــود تأثيــر مشــترك لعاملــن مــن عوامــل اخلطــورة. 

لقــد توصلــت دراســة إلــى أن النســاء اللواتــي ميارســن االتصــال اجلنســي قبــل ســن 18 والنســاء اللواتــي كان 
لديهــن عــدة شــركاء ميارســون معهــم اجلنــس. معرضــات بشــكل أكبــر لإلصابــة بســرطان عنــق الرحــم. كمــا 
تــزداد فرصــة اصابــة املــرأة بســرطان عنــق الرحــم. إذا كان شــريكها قــد بــدأ ممارســة اجلنــس يف ســن مبكــر. 
أو إذا كان قــد مــارس اجلنــس مــع عــدد مــن النســاء أو إذا ســبق لــه الــزواج مــن امــرأة مصابــة بســرطان عنــق 

الرحم.

ــق  ــة بســرطان عن ــى اإلصاب ــرأة وشــريكها عل ــر املمارســات اجلنســية للم ــة لتأثي ــرف األســباب احلقيق ال تع
الرحــم. ومــع ذلــك تشــير دراســة إلــى أن بعــض الفيروســات املنقولــة جنســياً تســبب سلســلة مــن التغييــرات 
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علــى خاليــا عنــق الرحــم والتــي قــد تــؤدي حلــدوث الســرطان. فاملــرأة التــي متــارس اجلنــس مــع عــدد مــن 
الشــركاء أو إذا كان شــريكها قــد مــارس اجلنــس مــع عــدد مــن النســاء تكــون أكثــر تعرضــاً خلطــر اإلصابــة 

بســرطان عنــق الرحــم. علــى األقــل جزئيــاً بســبب زيــادة احتماليــة انتقــال الفيروســات إليهــا جنســياً

يــدرس العلمــاء حاليــاً تأثيــرات فيروســات الــورم احلليمــي البشــري املنقولــة جنســياً حيــث تســبب بعــض 
هــذه الفيروســات التــي تنقــل جنســياً ثآليــل علــى األعضــاء التناســلية )ورم شــبه ثؤلولــي مســتدق األطــراف( 
ــا الشــاذة يف عنــق  باإلضافــة إلــى ذلــك. يعتقــد العلمــاء أن بعــض هــذه الفيروســات قــد يســبب منــو اخلالي
الرحــم وقــد تلعــب دوراً يف حــدوث الســرطان. حيــث وجــد الباحثــون أن النســاء اللواتــي أصــن بفيروســات 
الــورم احلليمــي البشــري أو اللواتــي أصيــب شــركاؤهن بهــذا الفيــروس معرضــات بشــكل أكبــر مــن املتوســط 
ــروس ال  ــدوى هــذا الفي ــات بع ــإن معظــم املصاب ــة حــال. ف ــى أي ــق الرحــم. عل ــة بســرطان عن خلطــر اإلصاب
يعانــن مــن ســرطان عنــق الرحــم. كمــا أن هــذا الفيــروس ليــس موجــوداً يف جميــع النســاء اللواتــي يعانــن مــن 
هــذا املــرض لهــذه األســباب يعتقــد العلمــاء أن هنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر ســوياً باإلضافــة إلــى الفيــروس علــى 
ســبيل املثــال قــد يلعــب فيــروس )القوقبــاء( دوراً أيضــاُ هنــا. وهنــاك حاجــة إلــى عمــل املزيــد مــن األبحــاث 
إلدراك الــدور الدقيــق لهــذه الفيروســات وكيفيــة عملهــا معــاً إلــى جانــب العوامــل األخــرى يف نشــوء ســرطان 
عنــق الرحــم. إن التدخــن يزيــد أيضــاً مــن خطــر اإلصابــة بســرطان عنــق الرحــم بالرغــم مــن عــدم وضــوح 
كيفيــة وســبب تأثيــره، حيــث يــزداد خطــر اإلصابــة مــع زيــادة عــدد الســجائر التــي تدخنهــا املــرأة كل يــوم ومــع 

عــدد الســنوات التــي أمضتهــا يف التدخــن.

كمــا أن النســاء اللواتــي أعطيــت أمهاتهــن عقــاراً داي ايثيــل ستيلبيســترول خــالل احلمــل ملنــع اجهــاض اجلنــن 
معرضــات أيضــا بشــكل أكبــر خلطــر اإلصابــة بســرطان الرحــم. )حيــث مت وصــف هــذا الــدواء لهــذا الغــرض 
مــن عــام 1940 إلــى عــام 1970(. ووجــد نــوع نــادر مــن ســرطان عنــق الرحــم واملهبــل يف عــدد صغيــر مــن 

النســاء اللواتــي اســتخدمت أمهاتهــن هــذا النــوع. 

تشــير عــدة تقاريــر إلــى أن النســاء اللواتــي ضعفــت أجهزتهــن املناعيــة معرضــات بشــكل أكبــر مــن غيرهــن 
خلطــر االصابــة بســرطان عنــق الرحــم ومــن ضمنهــن النســاء اللواتــي أصــن بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية
HIV والــذي يســبب االيــدز. كمــا أن النســاء التــي أجريــت لهــن علميــات نقــل أعضــاء واللواتــي يتعاطــن 

ــر مــن غيرهــن خلطــر  ــد. معرضــات أكث ــع رفــض العضــو اجلدي ــة التــي تثبــط عمــل جهــاز املناعــة ملن األدوي
ــة للســرطان. تكــون اآلفــات القابل

ــوب  ــي يســتخدمون حب ــة بســرطان الرحــم يف النســاء اللوات ــاك خطــر اإلصاب ــن أن هن يعتقــد بعــض الباحث

16



منــع احلمــل. التــي تؤخــذ عــن طريــق الفــم. ومــع ذلــك لــم يجــد العلمــاء دليــاًل مباشــراً يشــير إلــى أثــر هــذه 
احلبــوب علــى اإلصابــة بســرطان عنــق الرحــم. إن هــذه العالقــة صعبــة االثبــات ألن أهــم عاملــن مــن عوامــل 
خطــورة اإلصابــة بســرطان عنــق الرحــم همــا ممارســة اجلنــس يف عمــر مبكــر ووجــود عــدة شــركاء جنســين 
قــد يكونــان أكثــر شــيوعاً بــن النســاء اللواتــي يســتخدمن احلبــوب مقارنــة مــع اللواتــي ال يســتخدمها. وبالرغــم 
مــن ذلــك حتــذر البطاقــات املثبتــة. علــى موانــع احلمــل التــي يتــم تناولهــا عــن طريــق الفــم مــن هــذا اخلطــر 

احملتمــل وتنصــح النســاء اللواتــي يتعاطينهــا بعمــل فحــص بابانيكــوالو ســنوياً.

لقــد أظهــرت بعــض البحــوث أن فيتامــن )أ( قــد يعلــب دوراً يف وقــف أو منــع الغيــرات الســرطانية يف اخلاليــا 
املشــابهة لتلــك املوجــودة علــى ســطح عنــق الرحــم. وتســاعد املزيــد مــن األبحــاث علــى مركبــات فيتامــن )أ( 

املختلفــة العلمــاء علــى تعلــم املزيــد عــن الوقايــة مــن ســرطان عنــق الرحــم.

يبقــى الكشــف املبكــر عــن األنســجة القابلــة للتســرطن ومعاجلتهــا أكثــر الســبل فعاليــة للوقايــة مــن ســرطان 
عنــق الرحــم حاليــاً. كمــا أن املعلومــات حــول ســبل الكشــف املبكــر موجــودة يف بــاب الكشــف املبكــر. يحــب 
علــى النســاء التحــدث مــع أطبائهــن حــول جــدول زمنــي مناســب لعمــل الفحــوص. وســتكون نصيحــة الطبيــب 

مبنيــة علــى عوامــل معينــة مثــل عمــر املــرأة وتاريخهــا الطبــي وعوامــل اخلطــورة.
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