
ماهو سرطان
عنق الرحم 



ماهو؟

األعراض

سرطان عنق الرحم هو نمو غير طبيعي 
الرحـــم  عنـــق  فـــي  توجـــد  التـــي  للخاليـــا 
-قنـــاة  المهبـــل  التقـــاء  خصوًصـــا عـــن 

الوالدة-بالجزء العلوي من الرحم، 
(٪99) مـــن حاالت ســـرطان عنق الرحم 
ترتبط بعدوى فيـــروس (الورم الحليمي 
البشـــري HPV) وهو فيروس شائع جًدا 
وعالـــي الخطـــورة وينتقـــل عـــن طريـــق 

التالمس الجلدي

أعـــراض  أو  عالمـــات  توجـــد  ال  غالًبـــا 
لسرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة 
ولكن يمكن اكتشـــافه مبكـــًرا من خالل 
مـــن  لكـــن  و  المنتظمـــة،  الفحوصـــات 
الممكن أن يكون النزيف المهبلي الغير 
الطبيعـــي أحـــد أعراض هذا الســـرطان، 
والـــذي يمكن أن يحدث أثنـــاء الجماع أو 
بعـــده، أو بيـــن فتـــرات الحيـــض، أو بعد 

انقطاع الطمث. 

 
ِ

وال يعنـــي النزيـــف غير الطبيعـــي أنك
مصابـــة بســـرطان عنق الرحـــم، ولكن 
يجـــب أن تذهبي إلى الطبيب في أقرب 

وقت ممكن للفحص.

جميع النساء معرضات لخطر اإلصابة 
بســـرطان عنـــق الرحـــم، ويصيـــب عـــادًة 

النساء بعمر 30 سنة فما فوق. 



من العوامل التي
تزيد من خطر اإلصابة

عدوى فيروس الورم الحليمي
البشري (HPV) هو عامل الخطر

الرئيسي لسرطان عنق الرحم

اإلصابة بفيروس نقص المناعة
البشرية (الفيروس الذي يسبب

اإليدز) 

استخدام حبوب منع الحمل
لفترة طويلة (خمس سنوات

أو أكثر)

التالمس الجلدي
واالتصال الجنسي

التدخين



مدى
االنتشار 

يعتبـــر ســـرطان عنـــق الرحـــم رابـــع أكثـــر أنواع 
الســـرطانات شـــيوًعا بيـــن النســـاء فـــي جميع 

أنحاء العالم.
حيـــث إن عـــدد الحـــاالت الجديـــدة في عـــام 2020           
604،127 ألف حالة مصابة بسرطان عنق الرحم.

في العالم 

في المملكة
العربية السعودية

ُصنف ســـرطان عنق الرحم على أنه 
المسبب الثامن لسـرطان اإلنـاث 
في المملكـة العــربيـة السعـــوديـــة 

ســـرطان عنق الرحم هو المســـبب 
السادس لوفيات السرطان لدى 
النســـاء الذين تتراوح أعمارهم بين 
15 و44 ســـنة في المملكة العربية 

السعودية



الحصول على اللقاح مبكًرا ضد فيروس  
الــــــورم الحليمــي البشـــــري (HPV) هــــي 
الخطـــوة الوقائيـــة مـــن ســـرطان عنـــق 
الرحـــم -بـــإذن هللا-، حيـــث إن اللقاح آمن 
وفّعـــال جـــًدا فـــي الوقاية مـــن فيروس 
والذي يعتبر المســـبب األول لســـرطان 

عنق الرحم. 

للوقاية من 
سـرطـان الرحـم 

التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي 
البشـــري HPV للفتيات مـــن عمر 14-9 
جرعتيـــن ومـــن 15 فما فـــوق 3 جرعات, 

قبل تعرضهم للفيروس



الفحوصات
اختبار عنق الرحم

مـسحــة عنــق الـرحـــــم

الــــــورم  فيــــروس  اخـتبـــــار 
.(HPV) الحليمي البشري

إجراء اختبارات الفحص تعتبر خطوة 
مهمـــة ثانية بعد أخـــذ اللقاح ويوصى 
بعمل الفحوصات بشكل دوري حيث 
إنها تساعد الفحوصات في اكتشاف 
سرطان عنق الرحم مبكًرا في مراحله 
األوليـــة ليتـــم عالجه -بـــإذن هللا- قبل 

تطوره.
للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
25 و49 عاًمـــا - ُيفضل الفحص كل 3 

سنوات.
للنســـاء اللواتي تتراوح أعمارهن من 
ُيفضـــل   - عاًمـــا   64 إلـــى   50 ســـن 

الفحص كل 5 سنوات.
للنســـاء اللواتي تتراوح أعمارهن من 
65 عاًمـــا أو أكثر، فإن أولئك الذين لم 
يتم فحصهم منذ أن بلغوا من العمر 
50 عاًما، ال يزالون مؤهلين للفحص.

احــــرصي عـلى أخـذ اللقــــاح وااللتزام 
بفحوصـــات عنـــق الرحـــم الدوريـــة. 
ألنهـــا تعتبـــر مـــن أفضـــل الطـــرق 
لحمايـــة نفســـك من ســـرطان عنق 

الرحم -بإذن هللا-.



https://youtu.be/bboOx85D2Jc


هـل أعجــبك 
هـذا المـلف؟

هنا تجد المزيد

https://bit.ly/3BoQU6f
https://bit.ly/2WqnsNC
https://bit.ly/3Dgcsnb
https://bit.ly/3zcNToJ
https://bit.ly/3zfASLe
https://bit.ly/3koUXs1
https://bit.ly/3BoQU6f



