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 اإلنجابي  سرطانات الجهاز نظرة عامة على

: وتشمل سرطانات الجهاز التناسلي األنثوي. أو األنثوية هي أورام خبيثة تؤثر على األعضاء التناسلية الذآرية) التناسلي(سرطانات الجهاز اإلنجابي 
 .سرطان البروستات وسرطان الخصية: سرطان المبيض وسرطان الرحم وسرطان عنق الرحم، في حين تشمل سرطانات الجهاز التناسلي الذآري

وفي آثير من . م بشكل ال يمكن السيطرة عليه لتشكل أوراماوبصفة عامة، فإن الخاليا المسرطنة أو الخاليا السرطانية هي خاليا غير طبيعية تنمو وتنقس
، وتغزو هذه الخاليا األعضاء األخرى وتكون أشكاال جديدة من ) خالل الجهاز اللمفاوي أو مجرى الدم( األحيان تنتقل الخاليا السرطانية خالل الجسم 

 ).الخاليا السرطانية من عضو إلى آخر ويقصد بها عملية انتقال" (االنتقال"األورام؛ ويطلق على هذه العملية 

 سرطان المبيض 
لكل سيدة مبيضان، واحد على آل . المبايض هي األعضاء األنثوية المسئولة عن إنتاج البويضات، آما أنها تشكل المصدر الرئيسي للهرمونات األنثوية

٪ من  90ويمثل (األآثر شيوعا هو سرطان خاليا المبيض الظهارية وهناك ثالثة أنواع من سرطانات المبيض، ولكن . جانب من الرحم داخل الحوض
 ).سرطانات المبيض

أو األلم في صورة غازات، وعسر الهضم، والضغط، والتورم، واالنتفاخ، والتقلصات، /وتشمل بوجه عام عدم الشعور بالراحة في البطن و :األعراض
قدان الشهية، والشعور باالمتالء حتى بعد تناول وجبة خفيفة، فقدان أو اآتساب الوزن دون سبب والغثيان، واإلسهال، واإلمساك، أو التبول المتكرر، وف

 .معروف، وحاالت النزيف غير العادي من المهبل

يتم تشخيص المرض اعتمادا على عدة اختبارات منها فحص منطقة الحوض، والفحص بالموجات فوق الصوتية، واألشعة السينية على  :التشخيص
ويمكن الكشف عن سرطان المبيض عن طريق . الحية العينةو) CT scan(ون والمستقيم بعد تناول حقنة شرجية من الباريوم، واألشعة المقطعية القول

 .في الدم، وآذلك عن طريق الموجات فوق الصوتية عبر المهبل لواسمات الورميةا، وهو من  CA125فحص الدم بهدف قياس معدالت بروتين 

ومن الممكن الجمع بين اثنين أو أآثر من هذه . عادة ما يتم عالج سرطان المبيض عن طريق الجراحة، والعالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي :العالج
 .الطرق

إن السبب الحقيقي لإلصابة بسرطان المبيض غير معروف، ومع ذلك أظهرت الدراسات أن بعض العوامل تسهم في خطر اإلصابة  :عوامل الخطر
، التاريخ التناسلي )فالنساء البدينات عرضة لمخاطر أآبر(، السمنة )معظم حاالت السرطان ظهرت بعد انقطاع الطمث(بسرطان المبيض مثل السن 

، )عاما، التي ليس لديها أطفال أو التي ولدت طفلها األول بعد سن الثالثين، أو انقطع الطمث عنها بعد سن الخمسين 12لطمث لديها قبل المرأة التي يبدأ ا(
 وتاريخ اصابة نساء األسرة بسرطان المبيض وسرطان الثدي أو سرطان القولون، والتاريخ الشخصي لسرطان الثدي والعالج الهرموني، والتدخين

 .الكحول وتناول

وجدت الدراسات أن هناك بعض االستراتيجيات التي تقلل من احتمال إصابة السيدات بسرطان المبيض مثل استخدام حبوب منع : استراتيجيات الوقاية
ال، وفترة رضاعة طبيعية طويلة، وإتباع النظم ، وإنجاب األطفاستئصال الرحم، و)ربط االنابيب( التعقيم الجراحيالحمل لسنوات عديدة، وإجراء 

 .الغذائية النباتية

 سرطان الرحم 
وهناك أنواع مختلفة من سرطان الرحم ويتوقف ذلك على نوع أنسجة الرحم . الرحم هو الجهاز األنثوي الذي يتم فيه حدوث الحمل ونمو الجنين

ويمر هذا النوع من . لشائعة لسرطان الرحم، حيث يتطور السرطان في بطانة الرحمويعتبر سرطان الغشاء المبطن للرحم من األنواع ا. المتضررة
، ثم إلى المثانة والمستقيم أو أجزاء أخرى )ولكن ليس خارج عنق الرحم(السرطان بأربعة مراحل، تبدأ في الرحم وتمتد إلى عنق الرحم ثم خارج الرحم 

 .من الجسم

ف المهبلي غير العادي، إفرازات مهبلية، صعوبة التبول أو األلم عند التبول، واأللم أثناء الجماع، واأللم تشمل أعراض سرطان الرحم النزي :األعراض
 .في منطقة الحوض

وبمجرد . العينة الحيةيمكن الكشف عن سرطان الرحم عن طريق اختبار مسحة عنق الرحم، والموجات فوق الصوتية عبر المهبل، و: ُطرق الكشف
 .تشخيص المرض، يكون هناك عدد من االختبارات الضرورية لتحديد مرحلة المرض

 .سرطان الرحم عن طريق الجراحة والعالج اإلشعاعي، بينما تتلقى نسبة ضئيلة من المريضات العالج الهرمونيعادة ما يتم عالج : العالج
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ي وراء اإلصابة بسرطان الرحم غير معروف، إال أن الدراسات تظهر بعض عوامل تسهم في زيادة احتمال اإلصابة مازال السبب الحقيق: عوامل الخطر
وهو عقار (، واستخدام عقار تاموآسيفين )فالنساء البدينات عرضة لمخاطرأآبر(بسرطان بطانة الرحم مثل زيادة عدد دورات الحيض، العقم، السمنة 

بهرمون االستروجين، وأمراض المبيض، وإصابة أخريات من األسرة بسرطان الرحم، وارتفاع الدهون في النظام ، والعالج )مضاد لألستروجين
 .الغذائي، واصابة سابقة بسرطان الثدي أو سرطان المبيض، وعالج الحوض باإلشعاع سابقًا

آما يجب أن يتبعن . التي سبق ذآرها عوامل الخطرتجنب آافة  للحد من احتمال إصابة النساء بسرطان الرحم فإنه ينبغي عليهن: استراتيجيات الوقاية
السمنة، القيام بعمل التمارين البدنية الروتينية، زيادة الترآيز على النظم  استخدام حبوب منع الحمل، مراقبة: عددا من االستراتيجيات الوقائية األخرى مثل

 .استئصال الرحم، والتوسيع والكحتوأيضا ) زيادة الخضروات وخفض اللحوم(الغذائية النباتية 

 سرطان عنق الرحم 
٪ من 90-80(وهناك نوعان من سرطان عنق الرحم؛ وهما سرطان الخاليا المحرشفة وتمثل . مهبلعنق الرحم هو الفتحة التي تربط الرحم مع ال

وعادة ما تتطور وتنمو سرطانات عنق الرحم خالل . من اإلصابات%) 20 -10( ، واألورام الغددية السرطانية والمسئولة عن )سرطانات عنق الرحم
 .فترة من الزمن، عادة أآثر من عام

وتشمل المرحلة الالحقة ظهور إفرازات مهبلية غير . يصاحب المرحلة األولى من اإلصابة بالمرض ظهور أي أعراض على اإلطالقال  :األعراض
 .عادية، ونزيف مهبلي غير عادي، نزيف أو ألم بعد ممارسة الجنس أو التشطيف بالدش المهبلي أو بعد فحص منطقة الحوض

، مسحة عنق الرحم: هل أنواع السرطان التي يمكن الكشف عنها ويتم تشخيص المرض بعدة طرقيعد سرطان عنق الرحم من أس: ُطرق الكشف
ختبارات األخرى وبمجرد تشخيص سرطان عنق الرحم يتم إجراء عدد من اال. ، والكحت داخل عنق الرحمالعينة الحيةوالفحص بالمجهر المهبلي، و

 .لتحديد مراحل السرطان

 .يتوقف عالج سرطان عنق الرحم على المرحلة التي وصل اليها، غير أن أنواع العالج تتضمن الجراحة، والعالج اإلشعاعي، والعالج الكيميائي: العالج

ً والتي من االلتهابات المنقولة جنسيامن ) (HPV(تشمل أهم عوامل الخطر اإلصابة بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري : عوامل الخطر
، والتدخين، وفيروس نقص المناعة البشرية، التهاب الكالميديا، استخدام حبوب منع الحمل لفترة طويلة، تكرار الحمل، )الممكن أن تسبب السرطان

 .سرطان عنق الرحموالتاريخ العائلي ل

المذآورة أعاله، وآذلك عدم البدء في ممارسة  عوامل الخطريمكن الوقاية من اإلصابة بسرطان عنق الرحم عن طريق تجنب : استراتيجيات الوقاية
مسحة الجنس في سن صغيرة، ويجب ممارسة الجنس مع شريك خالي من االلتهابات المنقولة جنسيا، واإلقالع عن التدخين، والبدء في إجراء فحص 

 ).أيهما أوال(السنوي في سن الحادية والعشرين، أو بعد ثالث سنوات من بدء النشاط الجنسي  عنق الرحم

 سرطان البروستات 
يعد النوع األآثر شيوعا . فراز جزء من السائل المنويوخاليا البروستات مسئولة عن إ. البروستات هي غدة ذآرية موجودة أسفل المثانة وأمام المستقيم

 .من سرطانات البروستات هو سرطان غدة البروستات، وعادة ما يكون تطوره بطيئا للغاية

، ال يصاحب المراحل المبكرة من سرطان البروستات أي أعراض، وتشمل أعراض المراحل المتقدمة منه التبول المتكرر خاصة أثناء الليل :األعراض
م في صعوبة لدى بدء التبول أو حبسه، وضعف أو انقطاع تدفق البول، أو صعوبة االنتصاب أو استمرار االنتصاب، ظهور دم في البول أو المني، أل

 ).يدويمكن أن ينتج آثير من هذه األعراض عن مشكالت أخرى أقل خطورة، مثل ورم البروستات الحم. ( أسفل الظهر، أو األرداف أو أعلى الفخذين

ومن االختبارات األساسية فحص . هو أبسط طريقة الآتشاف أي سرطان في غدة البروستات إلصبع عن طريق المستقيمالفحص باإن : طرق الكشف
الفحص ( العينة الحيةومع هذا، فإن اختبار . Antigen) Prostate Specific(الدم لمادة تفرز من غدة البروستات تسمى مستضد البروستات النوعي 

 .هو اختبار حاسم لتأآيد اإلصابة بسرطان البروستات) النسيجي

الجراحة و والعالج باإلشعاع والعالج الهرموني وهناك بعض الحاالت التي قد تتطلب العالج يتم عادة عالج سرطان البروستات عن طريق :العالج
 .الكيميائي

أمريكا (، الجنسية )الرجال السود أآثر عرضة لسرطان البروستات من الرجال البيض أو اآلسيويين(ِعرق وال) عاما 65فوق (السن : عوامل الخطر
 .، تاريخ األسرة، زيادة تناول اللحوم الحمراء، أو النظم الغذائية مرتفعة الدهون)الشمالية واألوروبيين الشماليين الغربيين

المذآورة سابقًا، وممارسة التمارين البدنية الشديدة،  عوامل الخطرسرطان البروستات عن طريق تجنب يمكن الوقاية من اإلصابة ب: استراتيجيات الوقاية
ية بعد سن الستين، وآذلك بدئه للرجال المنتمين ألسر لديها تاريخ في اإلصابة بسرطان البروستات بعد سن وبدء الفحص األصبعي للمستقيم بصورة سنو

 .الخامسة واألربعين



3 
 

 سرطان الخصية 
ت االخصيتان هما جزء من الجهاز التناسلي الذآري، وموجودتان داخل آيس الصفن المعلق أسفل قاعدة القضيب، وهما مسؤولتان عن إنتاج الحيوان

وقد يصيب سرطان الخصية أحد الخصيتين أو آليهما، وعادة ما يصيب الشباب، وغالبا . المنوية والهرمونات الذآورية، وخاصة هرمون التستوستيرون
من وهناك أنواع مختلفة من سرطان الخصيتين؛ أآثرها شيوعا هو سرطان الخصية العام وسرطان الخصية الناشىء . ما يتم شفاؤه عن طريق العالج

 ).المنتجة للحيوانات المنوية (الخاليا الجنسية 

تشمل األعراض الرئيسية، نتوء غير مؤلم، تورم أو تضخم في الخصية، شعور بزيادة الثقل في آيس الصفن، آالم في البطن أو في آيس : األعراض
 .الصفن، أو تجمع مفاجيء للسوائل في آيس الصفن

الواسمات ويجب إجراء اختبارات . وجات فوق الصوتية للخصيتين أبسط الطرق الآتشاف سرطان الخصيةيعد االختبار السريري والم: طرق الكشف
 .لتأآيد األعراض يةالورم

 .يتم معالجة سرطان الخصية عن طريق إزالة الخصية المصابة خالل عملية جراحية بسيطة، يتبعها عالج آخر تبعا لنوع السرطان: العالج

، )بمتالزمة آالينفلترأو، الغدد التناسليةآأن يولد الطفل بخلل في (، التاريخ الوراثي لألسرة، ظروف وراثية ) عاما 39-15(العمر : عوامل الخطر
 ).الرجل األبيض(، العرق ) ، أو اإلصابة بسرطان الخصية في خصية واحدةالخصية المعلقة(والتاريخ الشخصي 

 .15قبل سن  خصية معلقةإجراء جراحة تصحيحية للذآور الذين لديهم : استراتيجيات الوقاية

 المراجع

 القومي للسرطانالمرآز 
 الجمعية األمريكية للسرطان

 .2004عام  EngenderHealth Internationalتنظيم األسرة، من المطبوعات الصحية لهيئة / المنهاج التدريبي الشامل للصحة اإلنجابية

 متكررة السئلة األ

 للمرآز الوطني السرطانباالنكليزية الرجاء النقر على الموقع التاليألسئلة حول سرطان البروستات 

 مواقع إلكترونية باللغة العربية

 فيدو

 :مصادر المعلومات

 مناهج وأدلة التدريب

،  EngenderHealth، الوآالة الدولية لبحوث السرطان؛للمدراء دليل: تخطيط وتنفيذ برامج الوقاية من والسيطرة على سرطان عنق الرحم
IARC ،JHPIEGOمنظمة الصحة للبلدان األمريكية، و ،PATH ،2004 )باالنكليزية( 

ج امتم تصميم هذا الدليل بهدف مساعدة المهنيين العاملين في مجال الصحة في تطوير برنامج جديد للوقاية من سرطان عنق لرحم أو تعزيز البرن
افية ويقدم الدليل معلومات عن آيفية تنظيم وتنفيذ البرنامج، علما بأن الحاجة لخيارات مختلفة لتقديم الخدمة مطلوبة في مناطق جغرافية وثق. الموجود

لخدمات، وبناء يقدم الدليل معلومات عملية حول آيفية وضع برنامج مع ضمان توافر وسهولة الوصول إلى ا. متنوعة واختالف في مستويات الموارد
بة أداء والحفاظ على روابط فعالة لتقديم الخدمات، الوصول إلى النساء المعرضات لخطر اإلصابة، وتدريب المهنيين العاملين في مجال الصحة، مراق

 .البرنامج، وتطوير الصالت بين الوقاية والعالج وخدمات الرعاية الملطفة

 الرعاية أدلة اإلرشادات الطبية ومعايير

 )باالنكليزية( 2006، منظمة الصحة العالمية، السيطرة الشاملة لسرطان عنق الرحم، دليل إرشادي للممارسات األساسية
لصحية على آافة مستويات نظم الرعاية الصحية حول آيفية الوقاية والكشف المبكر، وعالج يقدم هذا المنشور نصائح عملية شاملة لمقدمي الرعاية ا

 .سرطان عنق الرحم إلى جانب الرعاية الملطفة
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 )باالنكليزية( 2005، منظمة الصحة العالمية، حمفحص سرطان عنق الر
يستعرض هذا الكتاب ما هو معروف عن حدوث سرطان عنق الرحم، وتاريخه الطبيعي إضافة إلى أسبابه، قبل وصف األساليب الجديدة المثبتة 

آما يقدم الكتاب توصيات لتطبيق الكشف المبكر في . والمتغيرات المستجدة وطرق الفحص الجديدة المستخدمة أو تلك التي مازالت طور البحث واالختبار
 .خدمات الصحة العامة

 )نكليزيةباال( 2002، منظمة الصحة العالمية، آتيب عملي عن الفحص المرئي ألورام عنق الرحم
ذلك بهدف هذا الكتاب هو دليل موجز يعلم الكشف البصري باستخدام حمض األسيتيك واليود لتدريب مقدمي الخدمة الصحية، خاصة في البلدان النامية، و

 .الكشف عن هذا المرض في وقت مبكر قبل تطوره، وإنقاذ حياة النساء

 )باالنكليزية( 2003، منظمة الصحة العالمية، علم األمراض والوراثة ألورام الثدي واألعضاء التناسلية لإلناث
لمبيض، وأورام قناة فالوب، أورام عنق الرحم، يشمل هذا التصنيف الخاص بمنظمة الصحة العالمية أورام الثدي لدى اإلناث والذآور، وآذلك أورام ا

ويتضمن الكتاب العديد من الصور . وهو يتضمن تصنيفا شامال لألورام الحميدة والخبيثة. جسم الرحم، الفرج، المهبل والمتالزمات الورمية الموروثة
علم األمراض وعلم الوراثة، فإن آل آفه مشروحة بمسبباتها  وباإلضافة إلى. الملونة وصور الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي والرسوم البيانية

 .وشكل األنسجة والمظاهر السريرية المصاحبة لها، فضال عن نتائجها وعوامل التنبؤ بها

 )باالنكليزية( 2004، منظمة الصحة العالمية، األمراض وعلم الوراثة ألورام الجهاز البولي وأعضاء الجهاز التناسلي الذآريعلم 
والبروستاتا،  هذا المجلد الجديد في سلسلة منظمة الصحة العالمية لتصنيف األورام البشرية حسب األنسجة والجينات يشمل أورام الكلى، والجهاز البولي،

 .ويتم شرح آل جزء شرح مفصل يتناول معلومات عن الورم وجوانبه اإلآلينيكية والمناعية والجينية. ألنسجة المحيطة بالخصيتين وآذلك القضيبو ا

 )باالنكليزية(، الجمعية األمريكية للسرطان إرشادات للكشف المبكر عن السرطان
 .مرشد مبسط على االنترنت للكشف المبكر عن بعض سرطانات الجهاز التناسلي وسرطان الثدي

 
 )باالنكليزية( JHPIEGO ،2005، شادات للوقاية من سرطان عنق الرحم في المناطق التي تقل فيها المواردإر

 هذا الدليل مصمم للمدربين ومقدمي الخدمة الصحية الذين يشرعون في العمل على برنامج الوقاية الذي يرآز على الكشف البصري عن طريق حمض
ويتضمن الدليل آتيبا للمشارآين، ودفترا للمدربين، وقرصا مدمجا يحتوي صورا . بارهم العناصر األساسية للبرنامجأو العالج بالتَبريد باعت/األسيتيك و

 .لحاالت سرطان عنق الرحم، وآتيب حول دعم األداء والنماذج التشريحية
 

 )باالنكليزية( 2003، منظمة الصحة العالمية، تنظير وعالج أورام مابين الخاليا الظهارية بعنق الرحم
ونية، وذلك اإلليكترهذا الدليل التمهيدي يهدف إلى تبسيط المعرفة بتنظير وعالج أورام مابين الخاليا الظهارية بعنق الرحم مع العالج بالتَبريد والجراحة 

 .لنشر المهارات في األماآن التي تفتقر إلى الموارد

 الدراسات والتقارير

 )باالنكليزية( 2002العالمية، ، منظمة الصحة فرص الوقاية من السرطان: التغذية وأسلوب الحياة
ا الجزيئية، تبحث هذه الدراسة العالقة بين التغذية والسرطان مع نهج متعدد التخصصات يشمل البحوث الغذائية، والغدد الصماء، والتسرطن، والبيولوجي

 .وعلم الوراثة
 

،  JHPIEGO؛ الوآالة الدولية لبحوث السرطان ؛  EngenderHealth, ACCP، الوقاية من سرطان عنق الرحم في جميع أنحاء العالم
PATH  ،باالنكليزية( 2004؛ مكتب الدراسات السكانية( 

 .عنق الرحم، والمشاريع التجريبيةيسلط هذا التقرير الضوء على النتائج الرئيسية والدروس والتوصيات من أجل بحوث الوقاية من سرطان 

 مواد تعليمية أخرى

 )باالنكليزية(، التحالف الوطني لسرطان عنق الرحم لقاح فيروس الورم الحليمي البشري
 .الحليمي البشري، ولقاح فيروس الورم الحليمي البشريمقال على اإلنترنت يحوي حقائق سريعة عن فيروس الورم 

 
مطبوعات حول  PATH Internationalلالطالع على مزيد من المطبوعات حول سرطان عنق الرحم باالنكليزية، زوروا الموقع اإللكتروني 

 .سرطان عنق الرحم

  )بالعربية(، والدآتور نجيب ليُّوس الوقاية من سرطان عنق الرحم
 .على اإلنترنت توضح ماهية سرطان عنق الرحم وسبل الوقاية منهمقال 

 )بالعربية(، فيدو سرطان عنق الرحم


