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مقدِّمة

تحتوي هذه الك ّراسة عىل معلومات حول طرق الوقاية والتشخيص
املبكر لرسطان عُ نق الرحم .اً
فضل عن ذلكّ ،مثة معلومات يف الك ّراسة
حول العوامل وطرق تشخيص وعالج التغيريات املختلفة التي تظهر
يف عُ نق الرحم .ال تهدف هذه الك ّراسة إىل أن تقدّم لك استشارة حول
العالج األفضل لك ،ألن نصيحة كهذه ال ميكن أن يقدمها لك سوى
طبيبك املعالج ،الذي يعرف خلفيتك الطبية الشخصية.

عُ نق الرحم

عُ نق الرحم هو ال ِقسم السفيل من الرحم .الرحم هو عضو عض ّ
يل،
يشبه اإلجاصة ،موجود يف الطرف األعىل من املهبلُ .تدعى البطانة
الداخلية للرحم إندومرتيوم ( .)endometriumلدى النساء يف سنّ
اإلخصابُ ،تف َرز بطانة الرحم ّ
كل شه ٍر عرب نزيف ُيدعى "الطمث" ،أو
"الدورة الشهرية" .عرب فحص داخل املهبل ،ميكن أن يتمعن الطبيب
ّ
ويشخص أية تغيريات.
النسايئ يف منطقة عُ نق الرحم
مغطاة بخاليا ّ
املساحة الخارجية ُلعنق الرحم ّ
مسطحة ُتدعى "خاليا
ّ
حرشف ّية" .قناة عُ نق الرحم (ُ )endocervixمغطاة بخاليا ُمط َّولة

قناة فالوب
املبيض
الرحم

املثانة البولية
قناة عُ نق الرحم

عُ نق الرحم
اإلحليل

املهبل
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ُتدعى "خاليا عمود ّية" ،أو "خاليا ُغدّة تنتج اللعاب"ُ .تدعى نقطة
ملتقى هذه الخاليا "االتصال الحرشفي  -العمودي" .هذه هي املنطقة
التي ميكن أن تظهر فيها تغيريات استثنائية يف الخاليا .هذه الخاليا،
العنق ،هي التي
عىل السطح الخارجي ُلعنق الرحم ،وداخل قناة ُ
ُت َ
ؤخذ للفحص يف فحص مسحة عُ نق الرحم.

فحوص للكشف املبكر عن تغيريات
يف عُ نق الرحم

تهدف فحوص عُ نق الرحم إىل ا ُملساعدة عىل تحديد تغيريات مبكرة
يف عُ نق الرحم .ال تهدف هذه الفحوص إىل متييز ورم رسطاين ،بل
إىل الوقاية من رسطان عُ نق الرحم ،عرب متييز تغيريات مبكرة ،ميكن
أن تتحول إىل ورم رسطاين إذا مل تج ِر معالجتُها يف الوقت املناسب.
توصلت وزارة الصحة إىل أنه ال ُم ّربر لوضع ّ
خطة لربنامج فحص ُقطريّ
ّ
مدعوم لتشخيص رسطان عُ نق الرحم يف إرسائيل .هذا القرار ناجم
عن كون مرض رسطان عُ نق الرحم مع َّر ًفا كمرض نادر يف إرسائيل.
يجري ّ
كل عام تشخيص نحو  200مريضة جديدة ،مقارنة مبا يزيد
آخر توصيات
عن  4500مريضة برسطان الثدي .مع ذلك ،وفق ِ
منشور ا ُملدير العا ّم يف موضوع الوقاية والكشف املبكر عن األمراض
الخبيثة يف شهر حزيران ُ ،2012يستحسن أن ُتجري النساء من سنّ
فحصا روتين ًّيا لعنق الرحمّ ،
كل ثالث سنوات .عىل
 25إىل  65عا ًماً ،
املرأة ا ُملصنَّفة وفق الطبيب كمنتمية إىل مجموعة خطر مرتفع أن
تستشريه حول سنّ بداية الفحوص وتكراريتها .الفحص مشمول يف
الس ّلة الصحية للنساء من  35إىل  54عا ًما ،م ّرة ّ
كل ثالثة أعوام.
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من عام  ،2013دخل التلقيح ض ّد رسطان عُ نق الرحم الس ّلة
ّ
الصف الثامن
روتيني لطالبات
الصحية ،وهو يُعطى بشكل
ّ
يف املدارس يف أرجاء ال ِبالد.

هل ميكن أن يؤدي فحص عُنق الرحم إىل الوقاية من الرسطان؟

بالطبع .فالفحص الروتيني ُلعنق الرحم م ّر ًة ّ
كل ثالث سنوات هو
الطريقة ال ُفضىل لتشخيص تغيريات يف نسيج عُ نق الرحم .الكشف
املبكر والعالج يف الوقت املناسب ميكن أن مينعا من ّو ورم رسطاين يف
هذه املنطقة .أدّى الفحص الدوري إىل انخفاض ملحوظ يف عدد
ا ُملصابات برسطان عُ نق الرحم يف العامل.

مصداق ّية الفحص

صحيح ّأن فحص عُ نق الرحم يق ّلل من نسبة حاالت رسطان عُ نق
الرحم ،لكنّ الفحص ،كأيّ فحص آخر ،ليس خال ًيا من النواقص .ال
ينجح الفحص يف جميع الحاالت يف تشخيص تغيريات مبكرة يف
املهم الحرص
الخاليا التي ميكن أن تس ّبب مرض الرسطان ،لذا من ّ
روتيني وفق التوصيات.
عىل إجراء الفحوص بشكل
ّ

الفحوص املتك ّررة

ألسباب شتّى ،مثل :كون
تنشأ الحاجة أحيا ًنا إىل إعادة الفحص
ٍ
العينة املأخوذة غري نظيفة كفاية وتحتوي عىل خاليا من مصادر
مختلفة (دم أو ُلعاب) ،عدم أخذ خاليا كافية كع ّينة للحصول عىل
إجابة واضحة ،عدم أخذ الع ّينة كام يجب ،أو ّ
ترضر الوعاء الذي
ُأجري فيه الفحص.

كيف يتم الفحص؟

ُيستحسن إجراء الفحص قبل بضعة أ ّيام أو بعد بضعة أ ّيام من انتهاء
نزيف الطمث (الدورة الشهر ّية) .يجب أن تستشري النساء الحوامل
ستحسن غال ًبا االنتظار
املعن ّيات بإجراء الفحص طبيبهنّ النسايئُ .ي
َ
نحو ثالثة أشهر بعد الوالدة.
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تشعر بعض النساء باالرتباك ،العصب ّية ،أو الخوف قبل الفحص .هذه
طبيبتك
طبيبك/
املشاعر طبيعية ومفهومة .ميكن استشارة ومشاركة
ِ
ِ
النسايئ/ة ا ُملعالِج/ة ومشاركته مبخاوفك.
ُيجري الفحص طبيب/ة نساء يف إطار الزيارة الروتينية ،حيث تكون
املرأة يف وضع ّية االستلقاء .ال ُتتو َّقع أية أعراض جانبية ،وميكن العودة
إىل الحياة االعتيادية بعد الفحص.

أنواع ال ُفحوص

مسحة عُ نق الرحم ()Pap smear
يف هذا الفحص يستخدم الطبيب جها ًزا ذا ذراعَني يدخل داخل املهبل
لتوسيع املنطقة ومشاهدة ُعنق الرحم .بعد ذلك ،يجري إدخال ما يشبه
الفرشاة ،لفحص نسيج خاليا من عُنق الرحم .مي ّد الطبيب الع ّينة عىل
لفحص مع ّمق تحت املجهر.
زجاجة ّ
خاصة ،ويرسلها إىل املختبرَ
ٍ
فحص مسحة عُ نق الرحم
ُ
َ
يف هذا الفحصُ ،تج َمع الخاليا بواسطة فرشاة صغرية ،وتدخل إىل وعاء
رسل إىل املختبرَ  .حتى تاريخ كتابة
صغري يحتوي عىل سائل حافظُ ،ي َ
الكراسة ،ال تتيح جميع صناديق املرىض إجراء هذا الفحص.

بعد الفحص

رسل النتائج إىل الطبيب
رسل الع ّينة إىل فحص باثولوجي يف املختبرَ ُ .ت َ
ُت َ
الذي أجرى الفحص بعد نحو أسبوعني إىل أربعة أسابيع من الوصول
إىل املختبرَ  .بعد مرور هذا الوقت ،إذا مل تسمعي شيئًا من طبيبك
املعالجُ ،يستحسن اال ّتصال لالستفسار عن النتائج .إذا جرى متييز
خاليا غري سليمة يف الفحص ،يمُ كن أن ُتدعَي إىل إجراء الفحص مرة
يوجهك الطبيب/ة النسايئ/ة إلجراء فحوص إضافية.
أخرى ،أو ّ
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نتائج غري سليمة

يف معظم الحاالت ،تكون نتيجة الفحص سليمةُ .تحت َمل أحيا ًنا
فحصا واهتام ًما مك ّث ًفا أكرث.
تغيريات ما يف عُ نق الرحم ،قد تتط ّلب ً
ميكن أن تحدث هذه التغيريات نتيجة تل ّوث ،التهاب ،أو أدوية
مختلفة .لذلك ،يجب إعالم الطبيب/ة ا ُملعالِج/ة قبل إجراء الفحص
باألدوية التي تتناولينها ،أو أية عالجات تخضعني لها .تتط ّرق نتائج
بشكل عا ّم إىل تغيريات يف الخاليا.
الفحص
ٍ
الخاليا غري املنتظمة ،التي ُتدعى الخاليا الشاذة ،هي ذات معنى
غري واضح (غال ًبا حميد):
ASCUS – Atypical Squamous Cells of Undetermined
 – Significanceخاليا حرشفية غري منوذجية ذات معنى غري
واضح.
خاليا ذات تغيريات طفيفة:
LGSIL – low grade squamous intra-epithelial lesion
خاليا ذات تغيريات خطرية:
HGSIL – high grade squamous intra-epithelial lesion

تغيريات طفيفة ( ASCUSو )LGSIL

مي ّثل معظم النتائج غري السليمة تغيريات طفيفة ،معظمها ُيتو َّقع أن
يعود إىل وضع سليم ،حتّى دون عالج ،عرب متا َبعة ومراقبة فقط.
الحدود،
إذا ُو ِجدت يف الفحص الذي أجري ِته تغيريات طفيفة ،أو عىل ُ
فحص وجود
حيلك الطبيب املعالِج إلجراء فحص تنظري املهبل ،أو ُي َ
س ُي ِ
فريوس الورم الحليمي البرشيّ ( )HPVيف عُ نق الرحم .إذا مل يوجد
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الفريوس ،فلن ُتضط ّري إىل إجراء فحوص إضافية .أ ّما يف حال ُوجد
الفريوس ،فستُحالني إلجراء تنظري املهبل (التفاصيل الح ًقا) .فحص
وجود الفريوس غري مشمول يف الس ّلة الصحية ،وال ُيجرى روتين ًّيا.
لك.
يجب استشارة الطبيب/ة ا ُملعالِج/ة حول أهمية هذا الفحص ِ
كنت ّ
تدخننيُ ،يستحسن اإلقالع عن هذه العادة .من املعروف
إذا ِ
وفق األبحاث ّأن التدخني يزيد احتامل اإلصابة برسطان عُ نق الرحم
و/أو أورام ما قبل الرسطان .اً
فضل عن تأثريه اإليجايب عىل وضعك
الصحي العا ّمُ ،يتو َّقع أن يؤ ّثر وقف التدخني إيجا ًبا عىل عودة الخاليا
إىل وضعها السليم.

تغيريات خطرية (:)HGSIL

تظهر لدى نسبة قليلة من النساء .يف هذه الحالة ،ستجري إحالت ُِك
إىل فحص تنظري املهبل (انظري الح ًقا).

أورام ظهارية داخلية ُلغدد عنق الرحم ()CIN

أحيا ًنا ،توجد تغيريات يف خاليا عمودية ،أو يف الغدد املبطنة لقناة
عُ نق الرحم .إذا مل تج ِر معالجة تغيريات كهذه كام يجب ،ميكن أن
تتطور إىل ورم رسطاين ُيدعى الرسطانة الغدية (انظري التفاصيل
الح ًقا).

رسطان عُ نق الرحم:

يف أحيان نادرة ،يكشف فحص مسحة عُ نق الرحم عن ورم رسطاين.
بشكل عا ّم ،الحديث هو عن ورم يف مرحلة مبكرة.
ٍ
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ُّ
التنشؤ داخل الظهارة يف عُ نق الرحم

)(CIN- Cervical Intra-Epithelial Neoplasia

 CINهو مصطلح ُيشري إىل وصف التغيريات السابقة للرسطان يف
الخاليا الحرشفية ُلعنق الرحم:
ُ - CIN 1يشري إىل تغيريات طفيفة.
ُ - CIN 2يشري إىل تغيريات متوسطة.
ُ - CIN 3يشري إىل تغيريات بدرجة كبرية .هذا الوضع ليس ور ًما
عالجا ملنع ظهور ورم رسطاين يف الخاليا
رسطان ًّيا ،لكنه يتطلب ً
الحرشفية ُلعنق الرحم.

عوامل CIN

عوامل هذه الظاهرة ال تزال غري معروفة اً
كامل ،لكنها تشمل:
• التدخني
النساء ّ
املدخنات هنّ يف املجموعة األكرث خطورة لتنمية .CIN
الحليمي البرشي ()HPV
• فريوس الورم ُ
العامل األسايس لـ  CINهو تل ّوث عُ نق الرحم ج ّراء أنواع مع ّينة من
الحليمي البرشي (.)Human Papilloma Virus - HPV
فريوس الورم ُ
مثة أكرث من  100نوع لهذا الفريوس .ميكن أن تؤدي األنواع األكرث
انتشا ًرا إىل ثآليل يف اليدَين أو ال ِّرج َلني ،فيام تؤ ّثر أنواع أخرى يف
منطقة األعضاء التناسلية ،مبا فيها عُ نق الرحمُ .تدعى أنواع HPV
التي تس ّبب ثآليل يف األعضاء التناسلية "أصناف  HPVذات الخطورة
املنخفضة" ،وهي غري مطابقة لتلك التي تس ّبب ظهور .CIN
الحليمي البرشي الذي ينتقل بني رفي َقي
ينتقل فريوس الورم ُ
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الزواج أثناءالنشاط الجنيس ،ويرتفع خطر العدوى ك ّلام ارتفع
عدد الرشكاء الجنسيني للمرأة أو الرجل .هذا الفريوس منترش أكرث
لدى النساء اللوايت بدأن مبامرسة النشاط الجنيس يف سنّ مبكرة،
حني يكون عُ نق الرحم غري ناضج بعد ،وال يزال رقي ًقا ومع ّر ًضا
لألذى أكرث .هذا الفريوس منترش جدًّا ،حتّى إنه ُيحت َمل أن تتعرض
له ّ
كل امرأة نشطة جنس َّيا يف مرحلة ما من حياتها .مثة شهادات
عىل ّأن وسائل منع الحمل ،مثل الواقي الذكري ،تو ّفر حامية ما
من هذا الفريوس ،لكنها ال ّ
تغطي ّ
الحساسة .ينجح
كل املنطقة ّ
املناعي لدى معظم النساء يف التعا ُمل حسنًا مع الفريوس
الجهاز
ّ
الجسم .ميكن أن تؤدي أصناف مع ّينة من ،HPV
وطرده من ِ
ُتدعى "أصناف  HPVذات الخطر املرتفع" ،إىل ُظهور  ،CINأو
إىل تغيريات أخرى يف عُ نق الرحم ،قد يشكف عنها فحص روتيني
ملسحة عنق الرحم .بالحرص عىل إجراء روتيني لفحص عُ نق
الرحم ،وفق التوصيات ،ميكن اكتشاف تغيريات كهذه يف الوقت،
وعالجها بسهولة ونجاعة.
ُ

الحليمي البرشي)
اللقاحات ض ّد ( HPVفريوس الورم ُ

الحليمي البرشي.
مثة اليوم نوعان من اللقاحات ض ّد فريوس الورم ُ
مسجالن و ُمس َّوقان يف إرسائيل مبوجب وصفة طبية:
كالهام َّ

" .1جارداسيل" (ُ - )Gardasilيعطى للفتيات يف سنّ  9حتى 26
عا ًما .يحمي اللقاح من أربعة أصناف :HPV
الصن َفني  16و  ،18املع َّرفينَ كصاح َبي خطورة مرتفعة لرسطان عُ نق
الرحم ،والصنفينَ  6و ،11املع َّر َفني كصاح َبي خطورة منخفضة لرسطان
عُ نق الرحم ،لكنهام يس ّببان ثآليل يف األعضاء التناسلية.
" .2سريفاريكس" (ُ - )Cervarixيعطى للفتيات والنساء يف سنّ 10
حتى  54عا ًما .يحمي اللقاح من الصن َفني  16و .18
يجدر التذ ُّكر ّأن مثة أنواعًا أخرى من الفريوس ميكن أن تس ّبب
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رسطان عُ نق الرحم ،ال يحمي هذان اللقاحان منها .لذلك ،فهام ال
يش ّكالن ضامنة تا ّمة ملنع رسطان عُ نق الرحم ،لكن ميكن القول ّإن
يف وسهعام منع معظم الحاالت الخطرية لتغيريات ما قبل رسطانية
يحل وجود اللقاحات ّ
( CIN2و  .)CIN3ال ّ
محل الفحوص الدورية
للتشخيص املبكر لرسطان عُ نق الرحم.
يعمل ّ
كل لقاح بشكل أفضل إذا ُأعطي للبنات قبل بلوغهنّ النضوج
الجنيس ،وللشابات قبل بدئهنّ مبامرسة العالقات الجنس ّية.

األعراض الجانبية املحتملة

اللقاحني لديهام القليل فقط من األعراض الجانبية،
يبدو اليوم ّأن
َ
األسايس بينها هو االحمرار ،األمل ،واالنتفاخ يف موضع الحقنة ،وارتفاع
الجسم.
حرارة ِ

هل اللقاحات فاعلة ً
أيضا ض ّد عدوى قامئة بـ HPV

ال دليل حتّى اليوم عىل نجاعة اللقاحات ض ّد عدوى قامئة ،أو وجود
تغيريات ما قبل رسطان ّية يف عُ نق الرحم .لذلكُ ،يوىص أن ُتجري
ّ
كل امرأة فوق  21عا ًما فحص مسحة عُ نق الرحم قبل الحصول
عىل اللقاح.

من املهم ذكره :ال يُع َرف بعد كم حالة من رسطان عُ نق
الرحم ميكن منعها عرب هذه اللقاحات ،ما م ّد ة نجاعة
ك� ّ
�ل لقاح ،هل تصبح أن��واع أخ��رى من ال��ف�يروس إثر
استخدام اللقاحات سائدة أكرث ،يف انتشار حاالت الـ .CIN
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تو ّفر اللقاحات يف إرسائيل

الحليمي
يف كانون الثاين  ،2013أصبح اللقاح للوقاية من الورم ُ
اً
مشمول يف الس ّلة الصحية لطالبات ّ
الصف الثامن .ميكن أن
البرشي
تحصل املؤ َّمنات يف صناديق املرىض عىل اللقاح بشكل ذايت (بتكلفة
كاملة أو جزئية) عرب وصفة طبيبُ .يستحسن استشارة الطبيب/ة
لك.
النسايئ/ة حول نوع اللقاح األكرث مال َءم ًة ِ

أعراض  CINو HPV

الحرص عىل
ال يؤدي  CINو HPVإىل أعراض مع ّينة ،لذلك يجدر ِ
ُ
إجراء فحوص روتينية للكشف املبكر عن رسطان عُ نق الرحم ،تسا ِعد
عىل تشخيص أية تغيريات.

كيف يجري تشخيص CIN

تنظري عنق الرحم

يف معظم الحاالت ،إذا مل تكن نتائج الفحص سليمة ،ستُحالني
إلجراء فحص تنظري عنق الرحم .يأخذ هذا الفحص ع ّينة من عُ نق
خاصُ ،يدعى منظار املهبل،
الرحم بوضوح ،عرب مجهر من نوع ّ
ُيتيح للطبيب النظر بتكبري إىل منطقة عُ نق الرحم وفحص وجود
تغيريات يف الخاليا ( ،)CINومدى خطورتها .تستلقي متل ّقية العالج
عىل ظهرها ،و ُيدخل الطبيب بر ّقة منظا ًرا إىل املهبل ،ليكون ممكنًا
النظر إىل املنطقة .يف هذه املرحلة ،يُدهَ ن محلول معينّ عىل عُ نق
الرحم ،يؤدي إىل ظهور املناطق الشاذة بوضوح .ينطلق ضوء من
الطبيب املنطقة .إذا
منظار املهبل إىل عُ نق الرحم ،وهكذا يفحص
ُ
رأى الطبيب خاليا مشبوهة ،يأخذ عينة نسيج (خزعة) من املنطقة،
ويرسلها إىل فحص باثولوجي .فحص تنظري عنق الرحم ليس مؤملًا،
لكن ميكن أن يس ّبب بعض اإلزعاج .يستم ّر الفحص نحو  15إىل
 20دقيقة ،أكرث اً
قليل من فحص عادي ملسحة عنق الرحمُ .يحت َمل
حدوث نزيف خفيف لبضعة أ ّيام بعد ذلك.
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درجات CIN

يجري تصنيف  CINوفق درجة التغيريات يف ُعنق الرحم وعُمقها:
 – CIN 1ثلث ُسمك طبقة غطاء عُ نق الرحم ُمصاب؛
 – CIN 2ثلثا ُسمك طبقة غطاء عُ نق الرحم ُمصابان؛
ّ – CIN 3
كل ُسمك طبقة غطاء عُ نق الرحم ُمصاب؛

ُتساعد معرفة درجة  CINالطبيب الذي ُيجري تنظري عنق الرحم
لك .رغم وجود  3درجات
عىل التخطيط للعالج األنجع واألفضل ِ
للظاهرة ،يف الغالب يكون ِقسم صغري ج ًّدا من عُ نق الرحم ُمصا ًبا.
ُتدعى درجة ً CIN 3
أيضا "رسطانة موضعية"ُ .يس َمع هذا االسم
كأنه كالرسطان ،لكنه ليس رسطان عُ نق الرحم .فقط حني تنترش
الخاليا وتنفذ إىل تحت طبقة سطح عُ نق الرحمُ ،يصبح ذلك رسطان
عُ نق الرحم.

عالج CIN
CIN 1

كث ًريا ما تعود خاليا  CIN 1إىل وضعها السليم دون الحاجة إىل أيّ
ُّ
طبي .إذا ق ّرر الطبيب عدم معالجة هذه التغيريات ،تنشأ
تدخل ّ
الحاجة إىل إجراء فحوص مسحة عُ نق الرحم بتكرار ّية أكرث ،للتأكد
من عدم نشوء تغيريات إضافية يف هذه الخالياّ .
يفضل بعض األطباء
معالجة ّ
كل حالة شا ّذة ،مبا يف ذلك التغيريات الطفيفة.

 CIN2و CIN3

يوافق معظم األطباء والباحثني ّأن  CINيف مراحل كهذه يتطلب
عالجا .هدف العالج هو إزالة املنطقة غري السليمة ،عرب التس ّبب
ً
ّ
بأقل رضر ممكن لنسيج الخاليا السليمة حول اإلصابة .كذلك ،ميكن
تدمري الخاليا غري السليمة بدل إزالتها.
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ُط ُرق إلزالة النسيج ا ُملصاب:
• استصال عروة كبرية للمنطقة املصابة (.)LLETZ
• استئصال مخروطي.
• يف أحيان نادرة :استئصال الرحم ،أو استئصال عُ نق الرحم.
ُط ُرق لتدمري الخاليا غري السليمة:
• عالج بالليزر.
• عالج بال ّ
يك الكهربايئّ.
• عالج بالتجميد (كريوثريايب).
نوع واحد فقط من العالجات املوصوفة
تحتاج معظم النساء إىل ٍ
يف هذه الصفحات ،التي ُتعتبرَ فاعلة أكرث يف إزالة النسيج ا ُملصاب.
لك يتعلق بع ّدة عوامل ،سيعرضها
العالج الذي يجري تحديده ِ
لكُ .يحت َمل أحيا ًنا إجراء عالج َ
آخر بعد
أمامك الطبيب/ة ا ُملعالِج/ة ِ
ِ
تنظري عنق الرحم.
ُيجرى  ،LLETZالعالج بالليزر ،التجميد ،وأحيا ًنا خزعة املخروط
ً
أيضا ،يف العيادات الخارج ّية للمستشفى بتخدير موضعي ،بحيث
بيتك بعد العالج .ميكن ً
أيضا الطلب من شخص
ميكنك العودة إىل ِ
ِ
افقتك للعالج.
مق ّرب أو أحد أفراد األرسة مر ِ
قبل العالج ،س ُيط َلب منك االستلقاء عىل رسير العالجات .س ُيستخدَم
مفتوحا ،بشكل مامثل لفحص
منظار من ِقبل الطبيب/ة إلبقاء املهبل
ً
مسحة عُ نق الرحم.
حا ِويل الحفاظ عىل هدوئك قدر اإلمكان ،وال ترتددي يف سؤال
الطبيب/ة أو املم ِّرضة أسئلة ،كام تريدين ،عن العالج الذي ستحصلني
بشكل عا ّم،
عليه .يستم ّر العالج نفسه نحو خمس إىل عرش دقائق
ٍ
ورغم أنه قد يس ّبب بعض اإلزعاج ،فهو غري مؤلِم عا ّم ًة.
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أن������واع ال���ع�ل�اج���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة
استئصال املنطقة االنتقالية بالعروة الكبرية ()LLETZ

يتم بتخدير
هذا هو العالج األكرث انتشا ًرا إلزالة خاليا  ،CINوهو ّ
موضعي ،أو عا ّم ،باستخدام سلك شائك دقيق الستئصال املنطقة
ا ُملصابة .يستم ّر العالج بني  10دقائق و  30دقيقة ،وفق مدى اإلصابة
املوضعي التخد َير الذي
وكمية النزيف خالل العالج .يشبه التخدي ُر
ُّ
ُيعطى أثناء عالجات األسنان.
حني تكون املعالَجة مستلقيةُ ،يدخل الطبيب مادّة تخدير إىل منطقة
ُعنق الرحم .بعد ذلك ،يجري استخدام منظار املهبل للتأ ُّمل يف عُنق
خصويص .تجري
الرحم ،و ُتزال الخاليا املصابة باستخدام سلك شائك
ّ
ُ
تدفئة السلك تدفئة كهربائية ُتتيح استئصال النسيج املصاب وك ّيه يف
نفس الوقت .ال ُتس ّبب هذه العملية أيّ أمل ،لكن ُيحت َمل أن تشعري
باإلزعاج ،الحرقة ،و/أو شعور ضغط ما يف ُعنق الرحم.
ستأصل إىل املختبرَ لفحص باثولوجي ،من أجل التأ ّكد
رسل النسيج ا ُمل َ
ُي َ
إذا كانت هناك خاليا غري سليمة .وفق نتائج الفحص ،يق ّرر الطبيب
إذا كانت هناك حاجة إىل عالج ومتابعة إضاف َّيني.
لدى انتهاء العالجُ ،يحت َمل أن تختربي بعض النزيف ،أو إفرازات لعدّة
ميكنك أن
لك الطبيب املعالج أو املم ِّرضة ماذا ِ
أ ّيام حتى شهر .يوضح ِ
ّ
تتوقعي خالل األيام التي تيل العالج .ال يؤثر هذا العالج يف القدرة
عىل إقامة عالقات جنسية والتمتّع بها بعد تعايف ُعنق الرحمُ .يوىص
باالمتناع عن العالقات الجنسية ،السباحة ،استخدام السدادات القطنية،
وأحواض االستحامم ،حتى تعايف ُعنق الرحم وتو ّقف النزيف.

االستئصال املخروطي

)(Cold Knife Conization

ستأصل فيها
االستئصال املخروطي هو طريقة عالج إضافية لـ ُ ،CINت َ
بشكل عام ،يجري االستئصال
الخاليا غري السليمة من عُ نق الرحم.
ٍ
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املخروطي بتخدير عا ّم ،ولكنه يجري أحيا ًنا بتخدير موضعي ً
أيضا.
يزيل الطبيب عرب مرشط قطع ًة صغرية من عُ نق الرحم ،تشبه املخروط،
تحتوي عىل الخاليا الشاذة ،ويرسلها للفحص الباثولوجي.
بعد إجراء االستئصال املخروطيُ ،يحت َمل إدخال سدادة إىل املهبل
قسم من
ملنع النزيفُ .يحت َمل وصل أنبوبة للمثانة البولية لدى ٍ
النساء بهدف إفراغ البول أثناء وجود السدادة يف املهبلُ .يحت َمل
نشوء نزيف خفيف وإفرازات من املهبل خالل األسابيع التي تيل
إجراء االستئصالُ .يستحسن االمتناع عن العالقات الجنسية والتامرين
التي تتطلب جهدًا خالل الشهر الذي ييل إجراء العالج ،إلتاحة تعايف
عُ نق الرحم كام يجب.

اإلخصاب والحمل بعد عالجات االستئصال
املخروطي و LLETZ
قدرتك عىل إقامة عالقات جنسية والتمتع
ال تؤثر هذه العالجات عىل
ِ
بها .يف أحيان نادرة ،يضيق عُ نق الرحم بعد العالج ،ظاهرة ُتدعى
"التض ّيق" ( .)Stenosisيص ّعب هذا الوضع يف حاالت قليلة إفراز
الطمث من فراغ الرحم ،ويف حاالت قليلة يصعب انتقال الحيوانات
املنوية إىل الرحم .يف حال ظهرت صعوبة كهذه ،من املمكن معالجة
املوضوع بسهولة نسب ّية.
العنق الذي تم تضييقه الحمل
يف أحيان نادرة ،ميكن أن ال يحتمل ُ
حتى موعد الوالدة ا ُملتعا َرف عليه (قصور عُ نق الرحم) .ميكن أن
تؤدي هذه الحالة النادرة إثر التض ّيق إىل إجهاض متأخر ،أو والدة
مبكرة .ميكن ّ
حل املشكلة عرب خياطة خفيفة ُلعنق الرحم خالل
الحمل وإخراج الغرزة قبل الوالدة.
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العالج بالليزر

استخدام الليزر محفوظ عاد ًة لعالج إصابات خفيفة ال تزول مبتابعة
محا ِفظة ،أو لعالج الثآليل .يجري العالج بتخدير موضعي (غال ًبا)،
أو تخدير عا ّم.
ّ
فحصا باثولوج ًّيا
يبخر العالج بالليزر النسيج ا ُملصاب ،وال يُتيح ً
للنسيج ا ُملعا َلج .بعد أن تستلقي براحة عىل الرسيرُ ،تح َقن مادّة
تخدير موضعي إىل عُ نق الرحم من قبل الطبيب/ة .بعد ذلك،
ُت َ
دخل أشعة ليزر مر ّكزة إىل الخاليا الشاذة ،بهدف تدمريها .خالل
العالج ،قد تشعرين برائحة احرتاق خفيفة ناجمة عن الليزر .األمر
عاديّ اً
كامل.

العالج بال ّ
يك الكهربا ّيئ

تحت التخدير املوضعيُ ،تد َّمر الخاليا الشاذة عرب مترير ت ّيار كهربايئ
صغري للمنطقة ا ُملصابة.

العالج بالتجميد (كريوثريايب)

تحت تخدير موضعي ،وبعد أن تستلقي براحة عىل الرسير ،يوضع
بر ّقة يشء صغري عىل السطح الخارجي ُلعنق الرحم ،من أجل تجميد
املناطق الشا ّذة .خالل العالج ،قد تشعرين بأمل خفيف ،يشبه آالم
الدورة الشهرية ،لكنه يختفي فور انتهاء العالج.

استئصال الرحم أو استئصال عُ نق الرحم

استئصال الرحم

استئصال الرحم هو عملية جراحية ،يجري خاللها استئصال الرحم
وعُ نق الرحمُ .تجرى هذه العمل ّية عاد ًة يف حاالت متواصلة ،أو شديدة
لـ  ،CINوحني تكون هناك تغيريات خبيثة يف عُ نق الرحم .يجري
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َ
اجتزن سنّ الخصوبة،
بشكل عا ّم ،للنساء اللوايت
استئصال الرحم،
ٍ
سيستشريك الطبيب/ة
أو غري املعن ّيات بإنجاب املزيد من األوالد.
ِ
َ
املبيضني .لدى
ا ُملعالِج/ة يف هذا األمر ،كذلك حول إمكانية إزالة
النساء يف سنّ الخصوبة (قبل سنّ انقطاع الطمث) ،يؤدي استئصال
َ
املبيضني إىل تبكري سنّ انقطاع الطمث واألعراض املرتبطة به.

استئصال عُ نق الرحم

إمكانية جراحية بديلة الستئصال الرحم .يف هذه الجراحة ،يجري
استئصال عُ نق الرحم فقط ،فيام يبقى الرحم مكانه .بعد هذه
العمل ّية الجراح ّية ،تبقى إمكانية الحمل والوالدة قامئةُ .تجرى هذه
العمل ّية غال ًبا لدى متل ّقيات العالج الشا ّبات ،املعن ّيات بالحفاظ عىل
خصوبتهنّ وإمكانية الحمل والوالدة.

بعد العالج

بيتك
خضعت لعالج جرى بتخدير جزيئ،
إذا
ِ
ميكنك أن تغادري إىل ِ
ِ
شعورك العام ج ّيدًا .مع ذلك،
عالجك ،حني يصبح
يف نفس يوم
ِ
ِ
بضع ساعاتُ .يستحسن أن تأخذي
يستغرق انتعاش ٍ
قليل من النساء َ
بيتك واالسرتاحة بعد
عملك ،لتتمكني من العودة إىل ِ
يوم إجازة من ِ
افقتك
العالج ،كام ُيستحسن أن تطلبي من صديق/ة أو قريب/ة مر ِ
بيتك.
إىل العملية،
ونقلك إىل ِ
ِ
يف العالجات التي تجري بتخدير موضعيُ ،يحت َمل ظهور آالم محل ّية،
املوضعي .كام ُيحت َمل
تشبه آالم الطمث ،بعد زوال تأثري التخدير
ّ
نشوء نزيف أو إفرازات ملدّة أربعة إىل ستة أسابيع بعد العالج .يكون
النزيف شبي ًها بالدورة الشهرية ،لكنه ّ
يقل تدريج ًّيا.
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أجريت
يف الحاالت التالية ،يجب التوجه إىل الطبيب أو العيادة التي
ِ
فيها العالج:
• يتزايد النزيف (متتلئ الضامدة برسعة و ُتش َبع خالل نحو
ساعتَني).
• إفرازات ذات رائحة حادّة (ميكن أن تشري إىل تل ّوث ما).
الجسم.
• ارتفاع درجة حرارة ِ
• آالم قو ّية غري عا ِبرة.
شخيص غري ج ّيد (حتّى دون ظهور أعراض).
• شعور
ّ
لك بعدم إقامة عالقات جنسية ملدّة أربعة
سيويص الطبيب املعالج ِ
أسابيع عىل ّ
األقل بعد العالج ،لتتيحي ُلعنق الرحم التعايف كام يجب.
سيوصونك بعدم استخدام السدادات القطنية خالل هذه الفرتة.
كام
ِ
بعد ستة أسابيع ،يتو ّقع أن تتعافيَ كامل.اً
أثبتت األبحاث العلمية ّأن عالجات  CINتنتهي غال ًبا بالنجاح .مع
الحرص عىل املتابعة الطبية الروتينية ُلعنق
ذلكُ ،يستحسن مواصلة ِ
الرحم ،وفق توصيات الطبيب/ة ا ُملعالِج/ة.

املتابعة

إذا مل تخضعي أليّ ِعالج

لديك  CINبالدرجة  ،1وق ّرر
إذا ُش ِّخ َص يف تنظري عنق الرحم ّأن ِ
الطبيب/ة ا ُملعالِج/ة أنه ال حاجة إلجراء أيّ ِعالج للتغيريات املكت ََشفة،
ستخضعني لفحص إضايف بعد  6 - 3أشهُر ،للتأ ُّكد من عدم حدوث
تغيريات إضاف ّية.

خضعت ل ِعالج
إذا
ِ

ستُدعَني إىل مراجعة بعد العالج بـ  4 - 3أشهُر ،للتأ ُّكد من ّأن العالج
نجح وأنه مل تظهر تغيريات إضاف ّية يف عُ نق الرحم.
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إذا تب ّينت تغيريات يف فحص املتا َبعة ،ستجري إحالت ُِك إىل فحص
تنظري عنق رحم إضا ّيف.

عالج الخاليا غري السليمة التي تعود إىل الظهور بعد
العالج

يف كث ِري من األحيان ،حني تعود الخاليا غري السليمة إىل الظهور بعد
العالج ،يويص عدد من األطباء النسا َء بإجراء استئصال عروة متك ّرر،
أو استئصال مخروطي ُلعنق الرحم ،ملنع إمكانية تط ّور رسطان يف عُ نق
معك حول
الرحمُ .يقرتَح أحيا ًنا استئصال الرحم .سيتشاور الطبيب ِ
خضعت الستئصال الرحم أو
لك .حتى لو
ِ
إمكانيات العالج املناسبة ِ
عليك أن تستمريّ يف الخضوع لفحوص
استئصال عُ نق الرحم ،سيكون ِ
متابعة دور ّية ألخذ ع ّينات خاليا من طرف املهبل.

ال��ح��م��ل وال��ن��ت��ائ��ج غ�ير السليمة

حملت ومل ُتجري فحص مسحة عُ نق الرحم يف السنوات
يف حال
ِ
منك إجراؤه خالل الثلث األول من الحمل.
الثالث األخرىُ ،يط َلب ِ
يف حال مل ُتكن النتيجة سليمةُ ،يط َلب منك إجراء فحص تنظري عنق
الرحم .فحص تنظري عنق الرحم هو فحص آ ِمن ال يش ّكل خط ًرا عىل
ؤخذ خزعة فقط يف حال اشتبه الطبيب/ة ّ
الجننيُ .ت َ
بأن مثة تغي ًريا
ساب ًقا للرسطان خط ًريا ،أو خاليا رسطانية.
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م��واج��ه��ة ن��ت��ائ��ج غ�ير سليمة
ل���س���ط���ح عُ ����ن����ق ال���رح���م

حني تعلمني ّأن فحص مسحة عُ نق الرحم غري سليم ،تنشأ مشاعر
مختلطة .يختلف ر ّد الفعل بني امرأة وأخرى .الشعور األول الفوري
املهم أن
هو الخوف ،نتيجة التفكري باحتامل وجود ورم رسطاين .من ّ
تعريف ّأن معظم التغيريات الظاهرة يف فحص مسحة عنق الرحم ال
ُتشري إىل مرض رسطان ،بل تغيريات ما قبل رسطان ّية ،ميكن متابعتها
حياتك.
أو عالجها ،إذا دعت الحاجة ،وال تش ّكل خط ًرا عىل
ِ
مثة الكثري من املطبوعات حول العالقة بني  ،CINالعالقات الجنسية،
 ،HPVواألمراض الجنسية .بسبب هذه الحقيقة ،تشعر نساء كثريات
بالذنب أو الخزي حني ُي َّ
شخص لديهنّ  .CINليس هناك أيّ سبب
للشعور بالذنب .فطرق العدوى بهذا الفريوس ال تقترص عىل إقامة
عالقات جنسيةُ .يصاب بعض النساء بالعدوى بهذا الفريوس يف
مرحل ٍة ما من حياتهنّ دون أن يعرفنَ ذلك إطال ًقا ،ويقوم جهازهنّ
طبيعي.
بشكل
املناعي مبهاجمته وإبادته
ٍ
ّ
ّ
تشعر نساء عديدات ّأن عالج ُ CINمح ِرج ومخيف ،فيكون ر ّد
الحزن .ال ترتددي يف سؤال
فعل بعضهنّ أحيا ًنا البكاء ،الهلع ،أو ُ
ّ
الطبيب/ة أو املم ِّرضة أسئلة عن أيّ يشء تريدين معرفته .كلام
خفت،
عرفت أكرث ،ما
ّئك .إذا ِ
سألت أكرث ِ
ِ
مينحك ُشعو ًرا باألمان ويهد ِ
ِ
زواجك أو من صديق/ة مق ّرب/ة
رفيق
من
تطلبي
أن
ستحسن
ُي
ِ
افقتك إىل العالج.
مر ِ
لجمع ّية مكافحة الرسطان خدمات معلومات ودعم
مجانية
مجا ًنا عرب مكاملة ّ
ُتقدَّ م ّ
إىل "تيليميداع" ® عىل الهاتف رق��م.1-800-36-36-55 :
أو إىل "تيليتميخاه"® عىل الهاتف رقم1-800-200-444 :
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جمعية مكافحة الرسطان
للت ُّربعات*1-800-35-46-46 :

جمعية مكافحة الرسطان ،قسم اإلعالم واإلرشاد
بيت ماطي -لذكرى املرحومة متيلدا ريكانايت،
شارع رفيفيم  ،7ص.ب ،437 .چفعتاييم5310302 ،
هاتف ،03-5721616 :فاكس03-5719578 :
© كل الحقوق محفوظة ،متوز 2015
نشاطات الجمع ّية ممكنة بفضل الت ُّربعات الجامهري ّية،
دون متويل من ميزانية أية وزارة حكومية.
الت ُّربعات لجمع ّية مكافحة الرسطان ُمعرتَف بها لغرض اإلعفاء الرضيبي،
وفق البند  46من أمر رضيبة الدخل.

تنسيق ستوديو بيلت

مسجلة)
جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل (جمع ّية ّ
للحصول عىل مزيد من املعلومات وموا ّد إيضاح ّية
عن أمراض الرسطان ُ
وطرق
مجا ًنا:
الوقاية منهاّ ،
"تلميداع"® باللغة العرب ّية1-800-36-36-55 :
"تلميداع"® باللغة العرب ّية1-800-599-995 :
"تلميداع"® باللغة الروس ّية1-800-34-33-44 :
لخدمات معلومات متقدّمة:
مركز املعلومات03-5721608 :
info@cancer.org.il
النفيس األو ّيل:
خدمة الدعم
ّ
"تلتميخاه"1-800-200-444 :
زورونا يف موقعنا عىل اإلنرتنت:
www.cancer.org.il

