
الفحص الصحي السكاني 
لمرض سرطان عنق الرحم 

النتيجة



النتائج
تضم هذه المطوية معلومات عن

النتائج المختلفة للفحص ومرض 
فيروس الورم الحليمي البشري.

أقرئي المعلومات الخاصة بنتيجة 
فحصك. إذا كانت لديِك أسئلة بعد قراءة 

هذه المطوية، قومي باالتصال بطبيب 
العائلة أو قومي بزيارة هذا الموقع:

www.bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker.nl
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ما هو فيروس الورم الحليمي البشري؟
أن فيروس الورم الحليمي البشري )HPV( هو الفيروس الذي يمكن أن ُيسبب سرطان عنق الرحم. تحدث 
اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري كثيراً، إذ ُيصاب جميع األشخاص تقريباً بفيروس الورم الحليمي 

البشري في فترة ما. إال أن الجسم يقوم في أغلب األحيان بالتخلص من الفيروس خالل سنتين. 

كيف ُتصاب المرأة بالفيروس؟
ينتقل الفيروس عن طريق االتصال الجنسي. إذ 

يتواجد الفيروس في منطقة العانة. 
كما يمكن أن ينتقل الفيروس من خالل التصاق الجلد 

بالجلد في المنطقة السفلية. 

هل توجد أدوية ضد فيروس الورم الحليمي 
البشري؟

كال، ال توجد أدوية ضد فيروس الورم الحليمي 
البشري. إال أن الجسم يقوم في أغلب األحيان ذاتياً 

بالتخلص من الفيروس.

هل أن فيروس الورم الحليمي البشري ُمعدي؟
نعم، أن فيروس الورم الحليمي البشري ُمعدي جداً. 

من المحتمل أن ُيصاب أي شخص خالل أتصال 
جنسي بفيروس الورم الحليمي البشري.

ُيصاب 8 من كل 10 أشخاص من الرجال والنساء 
بهذا الفيروس في فترة من فترات حياتهم. إذ ليس 

بإمكان الشخص أن يتجنب اإلصابة به. 

هل أستطيع أن أصبح حامل إذا كنَت ُمصابة 
بفيروس الورم الحليمي البشري؟

ال ُتشكل اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري 
عائقاً أمام الحمل. في حاالت نادرة جداً يمكن أن 
ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري من األم إلى 

الطفل خالل الوالدة.  

هل يجب أن أخبر شريكي أو شريكي السابق بأني 
ُمصابة بفيروس الورم الحليمي البشري؟ 

ُيصاب كل إنسان تقريباً في فترة ما بفيروس الورم 
الحليمي البشري. ال يشكل هذا األمر خطورة بحد 
ذاته ألن الجسم يقوم في أغلب األحيان بالتخلص 

ذاتياً من الفيروس. لذا ليس هناك داع ألن ُتخبري 
شريكك أو شريكك السابق بأنِك ُمصابة به. 
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فيروس الورم الحليمي البشري
 ُيصاب كل شخص تقريباً في فترة ما بفيروس 	 

 الورم الحليمي البشري.

 ال يالحظ الشخص أنه ُمصاب بفيروس الورم 	 
 الحليمي البشري

غالباً ما يقوم الجسم بالتخلص من فيروس 	 
 الورم الحليمي البشري خالل سنتين.

ال يمكن ُمعالجة اإلصابة بفيروس الورم 	 
الحليمي البشري. إذ ال توجد أدوية للشفاء 

 منه. 
 
من الصعب معرفة عن طريِق َمن ومتى 	 

أصيب الشخص بفيروس الورم الحليمي 
البشري. إذ من المحتمل أن تكوني قد أصبت 

 بالفيروس قبل عشرة سنوات.
 
من الممكن أن يقوم فيروس الورم الحليمي 	 

البشري بإحداث تغيير في خاليا عنق الرحم. 
يمكن أن تكون تلك مرحلة أولية وُتصاب 

المرأة في آخر األمر بسرطان عنق الرحم.  

سرطان عنق الرحم
 إن سرطان عنق الرحم ليس وراثياً.	 
 
يحدث سرطان عنق الرحم بسبب اإلصابة 	 

لفترة طويلة بعدوى فيروس الورم الحليمي 
 البشري.

يحتاج فيروس الورم الحليمي البشري إلى 	 
فترة طويلة قبل أن يتطور إلى سرطان عنق 

 الرحم، غالباً ما يستغرق ذلك 15 سنة.
   

تستمر المرحلة األولية لسرطان عنق الرحم 	 
فترة طويلة. يمكن من خالل المعالجة تجنب 

اإلصابة بسرطان عنق الرحم. 

للحصول على المزيد من المعلومات، قومي بزيارة
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl 
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سرطان عنق الرحم

عنق الرحم وفم الرحم

فیروس الورم الحلیمي البشري

المھبل

المبیضان

فتحة الرحم
الرحم

صورة ُمكبرة لخالیا
سلیمة في عنق الرحم

HPV-Infectieغالباً ما یتخلص الجسم ذاتیاً من الفیروس

في بعض األحیان ال یقوم الجسم بالتخلص من الفیروس
الموجود في داخل الخالیا

خلیة متغیرة

 من المحتمل أن یقوم الجسم ذاتیاً
 بالتخلص من الخالیا المتغیرة

بدرجة خفیفة أو متوسطة

 تحدث اإلصابة بفیروس الورم الحلیمي البشري بشكل
 واسع. ویقوم الجسم لدى 8 من بین كل عشرة نساء
بالتخلص ذاتیاً من فیروس الورم الحلیمي البشري.

 یقوم الفیروس
 باختراق الخالیا
واالستقرار فیھا

 خالیا متغیرة بدرجة
خفیفة إلى متوسطة

 خالیا متغیرة بدرجة
متوسطة إلى شدیدة

 من المحتمل أن یقوم فیروس
 الورم الحلیمي البشري

بإحداث تغییر في
خالیا عنق الرحم

 غالباً ما یقوم الجسم بالتخلص
من الفیروس خالل سنتین.

 من المحتمل أن تحدث
اإلصابة بسرطان عنق

الرحم بعد حوالي 15 سنة

HPV-infectie
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تم اكتشاف فيروس الورم الحليمي 
البشري لكن ال توجد خاليا متغيرة

أن نتيجة فحصِك هي:
لقد تم العثور على فيروس الورم الحليمي البشري ولكن ال توجد خاليا متغيرة.

لم يتم العثور على خاليا ُمتغيرة. يعني هذا بأنه ال توجد مؤشرات بأنك ِ ُمصابة بسرطان عنق الرحم أو 
بمرحلة أولية منه. 

لقد تم العثور على فيروس الورم الحليمي البشري. غالباً ما يقوم الجسم ذاتياً بالتخلص من الفيروس. لكن 
إذا لم يحدث ذلك فمن المحتمل أن يحدث تغيير في خاليا عنق الرحم. لذا من المهم أن تأخذي بعد 6 أشهر 

مسحة ثانية من أجل الفحص.  

تحصل 5 من بين 
كل 100 امرأة على 

هذه النتيجة.
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الخطوة التالية: 
أخذ ُمسحة ثانية للتأكد.

فیروس الورم الحلیمي البشري یتم فحص المسحة الثانیة فقط من أجل
تحدید ما إذا كانت ھناك خالیا متغیرة

6

 نتیجة فیروس الورم
 الحلیمي البشري وال
توجد خالیا ُمتغیرة

 إجراء فحص عن
 طریق مسحة ثانیة

 تم اكتشاف
خالیا متغیرة

 لم یتم اكتشاف
خالیا متغیرة

 توجھ الیِك
 دعوة جدیدة

بعد 5 سنوات

 إجراء المزید من
 الفحوصات من ِقبل
 الطبیب األخصائي
باألمراض النسائیة

فحص من خالل مسحة ثانية بعد 6 أشهر
ستستلمين بعد 6 أشهر دعوة ألخذ ُمسحة في عيادة طبيب العائلة. 

حيث سنقوم عندها بالتأكد ما إذا كان شكل الخاليا ال يزال اعتيادياً. غالباً ما تكون هذه هي النتيجة لدى 
أغلب النساء. ليست هناك حاجة إلجراء المزيد من الفحصوصات. ستحصلين بعد 5 سنوات على دعوة 

لالشتراك في فحص صحي سكاني.

يتم في بعض األحيان اكتشاف الخاليا المتغيرة من خالل فحص الُمسحة الثانية. سيكون من الضروري 
عندها إجراء المزيد من الفحوصات لدى أخصائي األمراض النسائية. 

5%
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تم اكتشاف فيروس الورم الحليمي 
البشري وخاليا ُمتغيرة بدرجة خفيفة

أن نتيجتك هي: 
لقد تم اكتشاف فيروس الورم الحليمي البشري. كما تم اكتشاف وجود خاليا متغيرة 

بدرجة خفيفة في المسحة. 

لقد أدى فيروس الورم الحليمي البشري إلى ظهور خاليا متغيرة بشكٍل خفيف في عنق الرحم. ال توجد 
مؤشرات بأنِك ُمصابة بسرطان عنق الرحم. إال أنه من المهم أن يقوم طبيب أخصائي باألمراض النسائية 

بإجراء المزيد من الفحوصات عليك. سوف يقوم الطبيب األخصائي باألمراض النسائية بإجراء فحص 
بواسطة آلة المنظار المهبلي )نوع من أنواع المجهر( ما إذا كانت هناك تغييرات في عنق الرحم. حيث 

سيكون من الواضح إن كنِت بحاجة إلى عالج أم ال.   

غالباً ما ينصح الطبيب األخصائي باألمراض النسائية أن تعود المرأة بعد 6 إلى 12 شهراً إلجراء فحص 
جديد على مسحة. حيث سينظر للتأكد من أن الخاليا في عنق الرحم قد أصبحت اعتيادية. في بعض 
األحيان يكون من الضروري معالجة الخاليا المتغيرة. سيقوم الطبيب األخصائي باألمراض النسائية 

بإخبارِك بالمزيد عن هذا. 
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 تحصل امرأتين من
 بين كل 100 امرأة
على هذه النتيجة.

2%

أتصلي بطبيب العائلة إذا كانت هذه هي نتيجة فحصك.	 
يقوم طبيب العائلة بتحويلك إلى طبيب أخصائي باألمراض النسائية.	 
أكتبي األسئلة التي لديك بخصوص األمر. 	 

6 of 12

 نتیجة فحص فیروس الورم
 الحلیمي البشري وخالیا

متغیرة بدرجة خفیفة

 من الضروري إجراء المزید
 من الفحوصات من ِقبل

 الطبیب األخصائي باألمراض
 النسائیة (أنظري الصفحتین

 16 و 17

 ستكونین تحت المتابعة
 من ِقبل الطبیب

 األخصائي باألمراض
النسائیة

فیروس الورم الحلیمي البشري

((

الخطوة التالية:
 إجراء فحص من ِقبل الطبيب األخصائي

باألمراض النسائية )انظري الصفحتين 16 و 17(
6
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تم اكتشاف فيروس الورم الحليمي 
البشري وخاليا متغيرة

أن نتيجة فحصِك هي:
لقد تم اكتشاف وجود فيروس الورم الحليمي البشري.

لقد تم اكتشاف وجود خاليا متغيرة في الُمسحة. 

لقد أدى فيروس الورم الحليمي البشري إلى ظهور خاليا متغيرة في عنق الرحم. من المحتمل أن يجعلك 
هذا األمر تشعرين بالقلق. في الغالب تكون هذه الحالة هي المرحلة األولية لإلصابة بسرطان عنق الرحم. 

ال تعني المرحلة األولية بأنِك ُمصابة بالفعل بسرطان عنق الرحم وغالباً ما يمكن معالجته بشكٍل جيد 
وبسيط. ومن خالل المعالجة يمكن تجنب حدوث اإلصابة بسرطان عنق الرحم. 

من المحتمل في حاالت نادرة أن يكون سرطان عنق الرحم قد حدث بالفعل. لكن يمكن من خالل االكتشاف 
الُمبكر لسرطان عنق الرحم في الغالب معالجته بشكل أفضل. وغالباً ما تكون عواقبه أقل شدة. يمكن 

لطبيب العائلة أن ُيخبرِك بالمزيد عن هذه النتيجة.

1%  نتیجة فحص فیروس الورم
 الحلیمي البشري وخالیا

متغیرة بدرجة خفیفة

 من الضروري إجراء المزید
 من الفحوصات من ِقبل

 الطبیب األخصائي باألمراض
 النسائیة (أنظري الصفحتین

 16 و 17

 ستكونین تحت المتابعة
 من ِقبل الطبیب

 األخصائي باألمراض
النسائیة

فیروس الورم الحلیمي البشري

(

  تحصل امرأة واحدة
من بين كل 100 امرأة 

على هذه النتيجة. 

إذا كانت هذه هي نتيجة فحصِك، فمن المهم أن يقوم الطبيب األخصائي باألمراض النسائية بإجراء المزيد 
من الفحوصات عليك. سوف يقوم الطبيب األخصائي باألمراض النسائية بإجراء فحص بواسطة آلة 

المنظار المهبلي )نوع من أنواع المجهر( لتحديد مدى شدة التغييرات في عنق الرحم، من أجل أن يستطيع 
تحديد العالج المطلوب.    

يقوم طبيب العائلة بتحويلك إلى طبيب أخصائي باألمراض النسائية.	 
أكتبي األسئلة التي لديك بخصوص األمر.	 

5
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الخطوة التالية:
 إجراء فحص من ِقبل الطبيب األخصائي

باألمراض النسائية )انظري الصفحتين 16 و 17(
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الفحص اإلضافي من قِبل الطبيب 
األخصائي باألمراض النسائية

يقوم الطبيب األخصائي باألمراض النسائية بفحص عنق الرحم لتقييم الحالة. يتم القيام بذلك بواسطة نوع 
من المجهر )المنظار المهبلي( يمكن بواسطته فحص نسيج عنق الرحم بشكٍل جيد. 

أخذ عينة من النسيج
إذا كانت هناك تغيرات، سيقوم الطبيب األخصائي باألمراض النسائية بأخذ عينة من النسيج إلجراء المزيد 
من الفحوصات عليها. سيتم إجراء المزيد من الفحوصات على العينة لمعرفة مدى شدة التغيير في الخاليا. 

وما إذا كان من الضروري إجراء معالجة. 

المعالجة
من المحتمل أن تتم معالجتك مباشرة في الموعد األول. أو أن يتم تحديد موعد الحق لِك. ينطوي العالج 

على إزالة النسيج المتغير. يتم القيام بذلك في األغلب تحت التخدير الموضعي. غالباً ما ال تكون هناك 
حاجة إلجراء معالجة إضافية. سيقوم الطبيب األخصائي باألمراض النسائية بمتابعة حالتك.

 
من المحتمل في بعض األحيان أن تكون هناك حاجة إلجراء ُمعالجة إضافية. يعتمد ذلك على مدى شدة 

التغيرات. 
يأخذ الطبيب األخصائي باألمراض النسائية العوامل التالية بنظر االعتبار:

حجم التغيرات	 
سنِك	 
ما إذا كنِت تريدين أن تصبحي حامل خالل فترة قصيرة	 
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زیارة الطبیب األخصائي باألمراض النسائیة

الفحص

1

2

المنظار المھبلي

 یقوم الطبیب األخصائي باألمراض
النسائیة بتقدیم شرح أكثر عن الفحص

المنظار المھبلي
 یقوم الطبیب األخصائي باألمراض النسائیة
 بفحص نسیج عنق الرحم بواسطة آلة تشبھ

 .المجھر

 إذا كانت ھناك تغیرات، سیقوم الطبیب
 األخصائي باألمراض النسائیة بأخذ عینة من
النسیج إلجراء المزید من الفحوصات علیھا

.
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 يمكنِك العثور على معلومات أكثر عن الفحص الصحي للسكان لفيروس
الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم في:

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl. 

من األفضل أن تقومي بتوجيه أسئلتِك الطبية إلى طبيب العائلة أو الطبيب األخصائي باألمراض النسائية. 
يمكنك االتصال بهاتف المعلومات للمؤسسة التي تقوم بالمسح الصحي للحصول على معلومات عملية. 

توجد بيانات التواصل في رسالة النتيجة الُمرسلة من المؤسسة التي تقوم بالمسح في مقاطعتك. 

مواقع يمكن زيارتها
www.thuisarts.nl

www.nvog.nl
www.stichtingolijf.nl

www.kwf.nl
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl

ان جزء من األرقام المذكورة في هذه المطوية هو تقديرات قائمة على الفحوصات الصحية السكانية في 
السنوات السابقة والدراسات. ويتم تعديلها سنوياً على أساس النتائج الجديدة. 

تم توجيه أقصى العناية عند إعداد هذه المطوية. ال يمكن المطالبة بحقوق استناداً إلى المطوية.
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 معلومات بلغات أخرى

U kunt deze informatie lezen in het Engels / Turks / Arabisch op:
This information is available in English at:

Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie
Logo PMS (Pantone PMS, 365U, 300U, 360U)
12 mei 2009

Pantone 
360 U

Pantone 
300 U

Pantone 
365 U

أن هذا المطبوع من إصدار:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 BA Bilthoven 3720 | 1 Postbus

 www.rivm.nl

تم إصدار هذه المطوية بالتعاون مع:
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