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 يعتبر سرطان عنق الرحم السبب األكثر شيوعاً لوفيات النساء

 .بسبب السرطان 

80  % من الوفيات تحدث في الدول النامية. 

خة العنقية تنقص نسبة اإلصابة به االفحص الدوري باللط . 

 أكثر الحاالت المكتشفة هي الحاالت التي لم تراقب باللطاخة العنقية 

 يحتل سرطان عنق الرحم المرتبة الثانية في بلدنا من بين سرطانات

 .الجهاز التناسلي بعد سرطان الثدي 

   يحتل سرطان عنق الرحم المرتبة الرابعة في الدول المتقدمة من

بين سرطانات الجهاز التناسلي بسبب وجود وسيلة كشف مبكر و 

 .  هي اللطاخة 





 عسرة تصنع عنق الرحم 

 حاالت ما قبل السرطان 
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سرطان عنق الرحم هو تقريباً السرطان الوحيد الذي اكتشف 
 % . 100بنسبة   HPVسببه و هو 

 ( .  STC) و بالتالي أصبح سرطان عنق الرحم منتقالً بالجنس  
 



human papilloma virus (HPV) 

 زمرة تقريباً من  100هناكHPV . 

  فهي  16و خصوصاً   18،  16منها ما هو عالي الخطورة مثل الزمر

 .األخطر ، و منها متوسط الخطورة ، و هناك زمر ال يعرف مدى خطورتها 

 من سرطان عنق الرحم %  55 – 50تسبب ما يقرب  16الزمرة. 

 من سرطانات عنق الرحم %  15تسبب ما يقرب  18الزمرة. 

 من سرطانات عنق الرحم %  75 – 70بالتالي مجموعهما تسبب ما يقارب. 

  من سرطانات عنق %  30الزمر متوسطة الخطورة جميعها تشكل حوالي

 . HPV 31 – 33 – 35 – 39 – 45الرحم مثل 

 11 – 6الزمر HPV  تسبب الثآليل التناسلية. 
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 HPVلقاح ال 

 إن لقاحHPV  هو لقاح لسرطان عنق الرحم. 

 18 – 16فهو يشمل الزمر %  70نسبة فعالية اللقاح حوالي  

من سرطان عنق الرحم و قد يشمل اللقاح %  70المسؤولة عن 

 .المسببة للثآليل التناسلية  11 – 6الزمر  

 سنة ، و لكنه قد يعطى بأي  16 – 9العمر المثالي للقاح من

 .سلبي و ال توجد ممارسة جنسية سابقة  – HPVعمر إذا كان 

 أما إذا كانHPV  ايجابي فالفائدة نسبية. 

 6  -  1  - 0 –يعطى اللقاح على ثالث جرعات في األشهر  . 
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 عوامل الخطورة 

  الجماع المبكر و خاصة في فترة البلوغ. 

 تعدد الشركاء الجنسيين. 

 التدخين. 

 الحالة االقتصادية المتدينة. 

 ( .كالميديا  –بنيات  –ايدز ) أمراض جنسية أخرى 

 تعدد الوالدات. 

 استعمال حبوب الحمل لفترة طويلة. 





 عنق الرحم لطاخة

 هي الوسيلة األولى لكشف اآلفات قبل السرطانية. 

  اللطاخة تؤخذ من ظاهر و باطن العنق. 

 تؤخذ اللطاخة بالSpatula -   أو بالفرشاة الصغيرة  ، و ذلك

درجة لمرة واحدة و  360بإدخالها إلى عنق الرحم و تدويرها 

بجهة واحدة ، ثم تفرش على صفيحة زجاجية باتجاه واحد و 

 .يتم تثبيتها 

 ال تحتاج لخبرة عالية. 

 تجرى لكل النساء المتزوجات حتى بدون وجود آفات واضحة

 .عيانياً 

 تجرى اللطاخة روتينياً كل سنة مرة حتى بعد اخذ اللقاح. 



CERVICAL TOPOGRAPHY 
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CLASSIFICATION OF AN ABNORMAL 
PAPANICOLAOU SMEAR 



 بابانيكوالتصنيف 

 :قسم الموجودات الخلوية إلى خمس درجات       

.I لطاخة وخاليا طبيعية : الدرجة األولى. 

.II لطاخة التهابية : الدرجة الثانية. 

.III لطاخة عسرة تصنع :الدرجة الثالثة(dysplasia          )

 .خفيفة و متوسطة و شديدة 

.IV سرطان داخل البشرة : الدرجة الرابعة           
(Carcinoma in situ  ) مازال الغشاء القاعدي  سليم. 

.V سرطان غازي : الدرجة الخامسة(INVASIVE CANCER  )

 .تجاوز الغشاء القاعدي 



CERVICAL INTRAEPITHELIAL  NEOPLASIA ( CIN ) 
  ريتشارالتنشؤ العنقي داخل البشرة  تصنيف    

 With CIN, there is abnormal epithelial proliferation and 
maturation above the basement membrane. 

  Involvement of the inner one-third of the epithelium 
represents CIN I, 

  involvement of the inner one-half to two-thirds represents 
CIN II, 

  and full-thickness involvement represents CIN III .  

 The disease is asymptomatic. 



• Atypical squamous cells of undetermined significance 
(ASCUS) cannot exclude HSIL (ASC-H)  

 Low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL) 
encompassing: human papillomavirus/mild 
dysplasia/cervical intraepithelial neoplasia (CIN I)  

 High-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) 
encompassing: moderate and severe dysplasia, carcinoma 
in situ; CIN 2 and CIN 3  

 Squamous cell carcinoma  

 

The Bethesda classification of 
cytologic abnormalities 
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  BETHESDA   بيثيسدانظام 
 بابانيكوال

Papanicolaou 
 الثدن

Dysplasia system 
 بيثيسدا

Bethesda System 

 I طبيعية ضمن الجدود الطبيعية

 انتان عضوي
 تبدالت ارتكاسية ترميمية

 II النموذجية التهابية

ASCUS 

LGSIL 

 ال نموذجية شائكة

 HPVانتان بـ 

II R 

 

HGSIL 

CIN I 

CIN II 

III 

CIN III IV 

SCC سرطانة شائكة الخاليا V 



3/15/2020 32 Dr. Kanaan Sakka 



3/15/2020 33 Dr. Kanaan Sakka 



3/15/2020 34 Dr. Kanaan Sakka 



Histologic appearance of normal 
cervical squamous epithelium 

 



carcinoma in situ 
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 وسيلة المسح المثلى لآلفات العنقية اللطاخةتعتبر 

ASCUS 
 Atypical squamous cells of undetermined 

significance  
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 وسيلة المسح المثلى لآلفات العنقية اللطاخةتعتبر 

LGSIL 
Low-grade squamous intraepithelial lesion  
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 وسيلة المسح المثلى لآلفات العنقية اللطاخةتعتبر 

HGSIL 
 High-grade squamous intraepithelial lesion  
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 تنظير عنق الرحم المكبر
 مرة  40منظار له عدستان عينية و جسمية و يكبر حتى. 

 طبيب نسائي مختص  –يحتاج لخبرة و تدريب جيد. 

 الغاية من اإلجراء هو رؤية الشذوذ أو اآلفة و تحديد مكانها

بدقة و ذلك عندما ال نستطيع ذلك بالرؤية العادية بالعين 

 .المجردة مع لطاخة ايجابية 

 حتى يكون تنظير عنق الرحم مقبوالً يجب أن نرى بشرة

من األورام تنشأ %  90الن . باطن عنق الرحم االنتقالية 
 .فيها 
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يمكن دراسة البشرة بدون استخدام أي مادة ، و يمكن دراستها بعد    

 :استخدام 

و هو يخثر البروتين السطحي ، و يجعل % : 3حمض الخل 1.

 .الرؤية أوضح 

 .و هو محلول يودي : محلول شيلر 2.

 بشرة ظاهر العنق تحتوي الغلوكوجين الذي يعطي اللون البني

 .الغامق للظهارة العنقية بوجود المحلول اليودي 

 المناطق المشتبهة ال تأخذ اللون البني  –عند تطبيق محلول شيلر– 
 .ألن الخاليا الشاذة أو غير الناضجة ال تحوي الغلوكوجين 



 اآلفات الشاذة أو المشتبهة التي تظهر بالتنظير المكبر

 هي مناطق مشتبهة % : 3عند وضع حمض الخل الخلي المناطق البيضاء
و السبب أن حمض الخل يخثر البروتين الهيولي و   Acetowhiteتسمى 

بروتين النواة ، و بما أن الظهارة الشاذة ذات كثافة نووية عالية فإن هذا يمنع 

 .الضوء من المرور عبر الظهارة و لهذا تظهر بيضاء اللون 

 هي الطلوان و هي مناطق : مناطق بيضاء متقرنة قبل تطبيق حمض الخل

 .مشتبهة 

 هو مظهر شاذ تكون األوعية مرتبة فيه بشكل موازي : المظهر الموزاييكي

 .للسطح معطية الظهارة مظهر البالط المرصوف متعدد األشكال 

 هو مظهر شاذ ينجم عن األوعية المتوسعة التي تشاهد انتهائية : التنقط. 

 أشكال عديدة و تفاوت القطر أو التحلزن أو منظر الفاصلة و : األوعية الشاذة
 ووجودها  يقترح سرطانة غازية . غيره 
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 عنق على واليود الخل   حمض من لكل   المختلفة التأثيرات معرفة تعتبر
 . ناجح مكب ر رحم تنظير إلجراء أساسيا   أمرا    الرحم
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HPV  : خاليا ملعقيةKoilocyte 

 .CINمن حاالت الـ % 90دوراً في  HPVيلعب 
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 Leucoplakiaالطالوة 
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 البشرة البيضاء  
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Punctation    الـتـنـقـط 
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 mosaicism    المـوزايـيـك 
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 األوعية الشاّذة والتقّرح
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dysplasia 
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 الجدير ذكره أن المظاهر السابقة يمكن أن تجتمع معا  
 وكلما اجتمعت كلما زادت خطورة اآلفة 

severe dysplasia 
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 الخزعة

 الخزعة هي وسيلة التشخيص الوحيدة آلفات عنق الرحم. 

 ( .ايجابية أو سلبية ) اللطاخة توجه 

 التنظير  غايته تحديد المنطقة الشاذة التي يجب أن تؤخذ منها

 .الخزعة 

 عند وجود آفة واضحة عيانياً مثل ائتكال أو تقرح أو تسمك أو

كتلة ال نقوم بلطاخة و ال تنظير بل نقوم مباشرة بأخذ خزعة 
 .من اآلفة 



 تجريف باطن قناة عنق الرحم 

 لتحديد وجود أو عدم وجود سرطانة غدية على

تقريباً %  10حساب بشرة باطن الرحم و هي تشكل 
 .من سرطانات عنق الرحم 
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   cone biopsy المخروطية    الخزعة
 :تجرى في االستطبابات التالية     

 منطقة الوصل مسحوبة لداخل قناة عنق الرحم. 

تنظير عنق رحم مكبر غير طبيعي. 

 تجريف باطن عنق يظهر آفة متقدمة. 

 لطاخة عنقية تبدي آفة متقدمة و لم تحدد بالخزعة النقطية. 

 لطاخة عنقية تبدي سرطان غدي داخل البشرة. 

 وجود سرطان مجهري في الخزعة النقطية. 
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 معالجة الحاالت قبل السرطانية 
 CERVICAL INTRAEPITHELIAL  NEOPLASIA ( CIN ) 

 العنقي داخل البشرة التنشؤ    

 الحاالت الخفيفة ال تحتاج للكثير من التداخل إنما نجري
 .من الممكن التراجع و الشفاء . مراقبة مع معالجة التهابية 

 المعالجة للحاالت المتقدمة تكون بالتخريب الموضعي
سواء حراري أو بارد أو بالليزر و من الممكن إجراء 

 .خزعة مخروطية و تكون عالجية أيضا 

 شابة أو مسنة  –يختلف نمط العالج حسب سن المريضة. 
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المخروطية الخزعة  

التشخيص المخروطية لعنق الرحم هو أساسا تقنية  الخزعة

   .للعالج، ولكن يمكن استخدامه 

 قصور عنق الرحم الرحم ، تضيق عنق االنتان ، النزيف ،

   .الرئيسيةهي المضاعفات 

المخروطية بالليزر يقلل من خطر تضيق عنق  الخزعة

المخروطية بالسكين الباردة او  الخزعةالرحم مقارنة مع 

 .المشرط 
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CERVICAL CONIZATION 
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INVASIVE CANCER 
 السرطان الغازي
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 :األعراض 
 إن العديد من اآلفات المبكرة و السرطانات الغازية مجهرياً تكون غير

 .عرضية و تكشف من خالل اللطاخات الماسحة لعنق الرحم 

 أعراضه عادة غير وصفية وال يوجد عرض نوعي. 

 أشيع عرض هو النزف الرضي بعد الجماع و النزف بين الطموث أو

 .نزف بعد سن الضهي 

 قد تشكو المريضة من بعض الضائعات الغزيرة و كريهة الرائحة مترافقة

 .أحيانا مع المشح الدموية 

 األعراض المتأخرة كثيرة منها النزف المستمر سواء الرضي أو غير
 .أو االم  عند حدوث النقائل  –الرضي 

 تتظاهر سرطانة عنق الرحم أحيانا بنزف خالل الحمل. 
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 :العالمات 
 يمكن أن يكون عنق الرحم طبيعياً في المراحل الباكرة و قبل

 .السرطانية 

 قد يتظاهر بشكل بوليب هش أو منطقة متقرحة ، نازف بالرض

 مباشرةً 

 ً و اقل حركية , جس ضخامة عنقية و قد تكون قاسية. 

 يحدث أحيانا ضخامة رحمية و تقيح رحم. 

 ًالمس المهبلي المشرك بالمس الشرجي يعطي تقييماً سريريا
 .للنسيج حول عنق الرحم 
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 األنماط التشريحية المرضية 

  90الشائكة . % 

 10الغدية . % 

 الغدية الشائكة بنسبة اقل. 

 الملينوما و الساركوما نادرة. 
 



 :االنتقال طرق 

 :ينتشر السرطان الغازي على النحو التالي     

 انتشار مباشر لنسج العنق و الرحم و المهبل و ما حول

 .الرحم 

 انتشار لمفاوي إلى العقد الحوضية و ما حول االبهر. 

 انتشار دموي خاصة إلى الرئة و الكبد و العظام. 



 تحديد المرحلة 
لذلك . العالج األساسي في عالج سرطان العنق هو شعاعي      

يكون تحديد المرحلة سريرياً بعكس أورام الجهاز التناسلي 

 .األخرى حيث تحديد المرحلة و العالج جراحي 

 : تحديد المرحلة سريرياً يكون        

 بالعين. 

 بالمس المهبلي و المس المشرك بالجس. 

 المس المهبلي و المس الشرجي. 

 يمكن االستفادة من وسائل تشخيصية أخرى كتنظير المثانة و
 .المرنان و الطبقي المحوري  –تصوير الجهاز االبولي الظليل 
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 المس المهبلي المشرك بالمس الشرجي 
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The International Federation of 
Gynecology and Obstetrics (FIGO) 

staging of cervical carcinoma 



Stage PREINVASIVE CARCINOMA  

Stage 0 

 

   Carcinoma in situ, intraepithelial 
carcinoma . 

 : المرحلة صفر 

 .الغشاء القاعدي سليم . هو سرطان داخل البشرة 
 



Stage 1 

 الورم محدود في العنق 



Stage Ia 

 5يكون الورم قد تجاوز الغشاء القاعدي بعمق ال يزيد عن 
.   MICINVASIVEوهو مايسمى . مم  7و عرض  –مم 

و ال يشخص إال بالتشريح المرضي بواسطة الخزعة 
 .المخروطية و ذلك لمشاهدة عمق الغزو و امتداده 

Stage Ia1 :   
 ,مم عمقاً  3الغزو المقاس ليس اكبر من    

 .مم  7و ليس اعرض من    

Stage Ia2 :  
 
مم و  5مم و ليس اكبر من  3عمق الغزو المقاس اكبر من     

 .مم  7ليس اعرض من 
 



Stage Ib 
 مم و عرض   5إذا تجاوز الغشاء القاعدي بعمق اكبر من

 مم  7يزيد هن 

 أفات سريرية محصورة بعنق الرحم أو آفات ما قبل سريرية
 . Ia اكبر من  

Stage Ib1:  

  .سم حجماً  4آفات سريرية ليست اكبر من      

  Stage Ib2:  

 .سم حجماً  4آفات سريرية اكبر من      
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Stage II 
 الورم تجاوز عنق الرحم  لكنه لم يصل إلى جدار الحوض  و

 .لم يصل إلى الثلث السفلي للمهبل 

  Stage IIa 

و لم يمتد  –إصابة المهبل دون تجاوز الثلثين العلويين    
 parametrial. للرتوج و ماحول الرحم 

Stage IIb 

لكن لم  parametrial( ماحول الرحم ) إصابة الرتوج     
 .يصل إلى جدار الحوض 
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Stage III  
 امتداد الورم إلى جدار الحوض. 

Stage IIIa :  

 إصابة الثلث السفلي للمهبل دون الوصول إلى جدار
 .الحوض 

Stage IIIb : 

 إصابة النسيج حول الرحم ووصوله إلى جدار الحوض أو
عند حدوث استسقاء كلوي أو كلية غير وظيفية بسبب 

 .انسداد حالبي ناجم عن الورم 
 

 



Stage IV 
إذا امتد الورم خارج الحوض و انتقاالت بعيدة أو أصاب    

األعضاء الحوضية المجاورة و تشمل مخاطية المثانة و 
 .المستقيم 

 

Stage IVa 

 .إذا أصاب الورم مخاطية المثانة أو المستقيم  
 

Stage IVb 

 .وجود انتقاالت بعيدة 
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 المعالجة  
TREATMENT OF INVASIVE CANCER  



 باألساس  شعاعيةمعالجة سرطان عنق الرحم هي معالجة. 

 المراحل األشعة قد تفيد تقريباً في كل. 

 العالج يكون حسب مرحلة الورم فقد يكون جراحي في
  Stage I   -  IIaStageالمراحل المبكرة 

 كيماوي أما في المراحل المتقدمة فالعالج شعاعي و. 



STAGE IA 
 (MICROINVASIVE CARCINOMA)  

 التشخيص يكون بالخزعة المخروطية. 

 يختلف نمط العالج فيما إذا كانت المريضة شابة و بحاجة

 .لألوالد أو كانت مسنة 

 العالج بالخزعة المخروطية مع متابعة المراقبة باللطاخات

 .الدورية 

 استئصال رحم بسيط مع كم مهبلي صغير. 



stage Ia2 STAGE Ib STAGE IIa 
disease  

 .المعالجة شعاعيه أو جراحية و نسبة الشفاء واحدة في الحالتين   

 

 استئصال رحم واسع جذري مع تجريف العقد : المعالجة الجراحية. 

 

 المعالجة الشعاعية  و قد تتبع بعالج كيماوي بالسيزوبالتين. 



 عملية فرتهايم

 استئصال الرحم بشكل تام. 

 استئصال المبيضين إذا كانت المريضة مسنة و المحافظة عليهما إذا
 .كانت المريضة شابة 

 استئصال الثلث العلوي للمهبل. 

 تسليخ الحالبين و استئصال ماحول الرحم 

 تجريف العقد الحوضية. 

 : االختالطات 
إصابة المثانة  –وذمات لمفاوية  –إصابة الحالب  –النواسير  –النزف 

 .  جراحيا أو عصبياً 
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STAGE IIb- STAGES IIIa - 
IIIbSTAGE AND IVa- STAGE IVb 

 المعالجة شعاعية و كيماوية     

 تتضمن المعالجة الشعاعية الجذرية لسرطان عنق الرحم استخدام

مسرع خطي لمعالجة كامل الحوض بالحزمة الشعاعية الخارجية 

لتقليص السرطان المركزي و لمعالجة أماكن النقائل الناحية 

 .المحتملة 

 ثم المنابع الداخلية في القسم العلوي للمهبل و ضمن قناة العنق و

 .ذلك لتأمين جرعة عالية جداً إلى الورم المركزي 

 جلسة تقريباً على  25تعطى المعالجة بالحزمة الخارجية عادة في

 .متبوعة بمعالجتين داخليتين في األسبوع التالي , أسابيع  5مدى 



 العالج الشعاعي بعد العالج الجراحي 

  ( .أكثر من عقدتين ) إذا كانت العقد مصابة 

  إذا كانت حواف القطع مصابة. 

  إذا كان هناك غزو لألوعية الدموية أو اللمفاوية. 

  الورم جسيم و له قابلية النكس. 
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 العالج الدوائي
 العالج الكيماوي يؤثر في سرطان عنق الرحم و انتقاالته بشكل خاص

. 

 

       The most active agents are 

  cisplatin,  

 bleomycin, 

  mitomycin C, methotrexate, and  

 cyclophosphamide. 
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RECURRENT OR METASTATIC 
DISEASE 

 النكس و االنتقاالت



Pelvic Exenteration 
 تفريغ الحوض

 التفريغ الحوضي يمكن إجراؤها في حاالت منتقاة قليلة من الداء الناكس

,  حيث االنتشار موضعي ضمن المثانة أو المستقيم .بعد العالج الشعاعي 

 .  و لكن دون وجود دليل النتقاالت بعيدة 

 المراضة في هذه الجراحة كبيرة. 

 التفريغ األمامي يتألف من استئصال الرحم و المهبل و المثانة مع زرع

 .الحالبين ضمن مثانة صنعية مصنوعة من عروة معوية 

 يكون مع استئصال المستقيم و إجراء تفميم كولون نهائي ,التفريغ الخلفي
 .و شرج مضاد للطبيعة 



 



CERVICAL CARCINOMA IN 
PREGNANCY 

 سرطان عنق الرحم و الحمل 



يمكن أن تنشأ مشاكل صعبة إذا كانت المريضة مصابة    
 .بسرطان عنق الرحم و هي حامل ايضًا 

  يمكن إعطاء تشعيع خارجي يتبع : في الحمل المبكر
بإجهاض الجنين الميت و من ثم يمكن متابعة العالج 

 .بالسيزيوم 

  يجب إفراغ الرحم بخزعها أو : في أواخر الحمل
 .القيصرية و ذلك قبل المعالجة الشعاعية 

  إذا كان الجنين قريبا من النضج قد ننتظر عدة أسابيع. 

  يفضل العديد من الجراحين معالجة هذه الحاالت باستئصال
 .الرحم بنفس الوقت مع إجراء القيصرية العلوية 



Prognosis for Cervical Cancer 
 اإلنذار

 كلما تقدمت المرحلة كلما كان اإلنذار أسوأ. 

 25في المرحلة الرابعة  -%  80نسبة البقيا خمس سنوات للمرحلة األولى . % 

 أهم العوامل االنذارية التي تلعب دوراً هي: 

 .الصغيرة سيئة اإلنذار  –للحرشفي أنوع .النوع النسجي  – 1 

 .أسوأ إنذاراً  –قليل التمايز : الدرجة  – 2 

 .سيء اإلنذار  –سم  4اكبر من . حجم الورم  – 3 

 .عمق الورم  – 4 

 .امتداد الورم  – 5 

 .غزو األوعية الدموية و المفاوية و إصابة العقد اللمفاوية  – 6 
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 شكرا  إلصغائكم

Thank you 


