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من آفات او   إصابات عنق الرحممختمف في الكشف عن   عنق الرحمتقييم دور اختبار مسحة 

 وعوامل الخطورة المسببة لهبين إناث الضفة الغربية  سرطان، 
 
 فبلح  فوزي عبد اهلل نانسي: داداع

 غسان بعموشة د.  :اشراف
 

  ممخص
، ويعتبر مرضًا سرطان عنق الرحم عالميًا ىو السرطان األكثر شيوعًا لدى النساء :خمفية الدراسة

المرض  بقوعبلج  الآلفات الحميدة التي تسيمكن الوقاية منو بشكل كبير إذا تم اكتشاف وتشخيص 
 .الخبيث

، لكن فمسطين إلى بيانات إحصائية دقيقة أو حتى ال توجد بيانات إحصائية عن آفة عنق الرحم تفتقر
 Feralyشخص. ) 011،111لكل  4.2يقدر أن معدل اإلصابة بسرطان عنق الرحم السنوي ىو 

et., 2014) 
فحص  ، وال يمتزم نظام الصحة الفمسطيني ببرنامجنادرة ىي  أبحاث سرطان عنق الرحم في فمسطين

، كما أن عوامل الخطورة المتعددة عنق الرحم ، عمى الرغم من أنو مرض يمكن الوقاية منو بشكل كبير
يوجد القميل من الدراسات عن عوامل ؤلسف ، ولكن للو  القابمة لمتحويل تؤدي دوًرا في زيادة حدوثو

 الخطورة المؤدية ألمراض عنق الرحم في فمسطين. 
خطة استراتيجية وطنية   وضع بلق األولى  لصانعي القرارات لنقطة اإلنطمثابة بلذلك تعد ىذه الدراسة  

 يمكن أن تساعد في الوقاية من آفات عنق الرحم المسببة لسرطان عنق الرحم 
تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد دور فحص مسحة عنق الرحم في الكشف عن آفات  :أهداف الدراسة

تحديد االرتباط بين مختمف العوامل االجتماعية  وكذلكالفمسطينيات. عنق الرحم المختمفة بين النساء 
، ، والتاريخ العائمي لؤلورام الخبيثة، والحالة الصحية لممشاركين، والصحة اإلنجابيةالديموغرافية -

 تظير عمى شكل ، مع خطر اإلصابة بآفات عنق الرحم المختمفة التي وعوامل السموك مثل التدخين
، والتي تحدد فعالية اختبار مسحة عنق الرحم في الكشف جابية في اختبار مسحة عنق الرحمنتائج إي

 عن آفة عنق الرحم.
تصميم دراسة مقطعية. وباستخدام الطريقة الغير احتمالية ألخذ  اعتمدت الدراسة : منهجية الدراسة

ة مسحة عنق الرحم ليم  من امرأة من محافظة رام اهلل وتم جمع عين 011العينات ، حيث تمت مقابمة 
، حيث تم بناء ثبلث نسجةن قبل أخصائي عمم األقبل أطباء متخصصين،  وتمت قراءة النتائج م
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والثانية كانت  ،استبيان يعبئ من قبل الباحثعبارة عن  تأدوات لجمع البيانات. األداة األولى كان
  خصائي األنسجة. ر مخبري يعبئ من قبل اتقريعبارة عن  بيب، والثالثوتقرير طبي يعبئ من قبل الط

 
تم .  SPSS-IBM 23: تم إدخال جميع البيانات وتحميميا باستخدام برنامج اإلحصائيالتحميل 

 Pearson chi-squareلجميع المتغيرات في  الدراسة. من تم تم استخدام اختبار  نسب احتساب ال
لغير مستقمة. ومن ثم تم استخدام نماذج االنحدار لفحص االرتباط الثنائي بين المتغيرات المستقمة وا

 في التحميل متعدد المتغيرات. p <1.10استخدمت قيمة األرجحية  حيث الموجستي لمقارنة نسبة 
 

٪ من 24كشف تحميل البيانات أن اختبار مسحة عنق الرحم تمكن من الكشف عن : النتائج الرئيسية
٪ منيم كانوا مصابين 77إللتيابات المعدية ، ٪ منيم مصابين با67آفات عنق الرحم. كان 

 % خبليا ما قبل السرطانية 6، ٪ كانوا مصابين بنوع من الفطريات )المبيضة(24، وباإلحتقان
، ، وتعدد الوالدات، والعمر عند الطفل األول، كان العمر عند الزواجفي التحميل متعدد المتغيرات

آلفات عنق   ةاألرجيمة  عوامل خطور وتدخين السجائر وتدخين ، يبميةالم  أإللتيابات، وموانع الحمل
،   1.9 (CI 95٪: 1.1-3.4)،  (CI 95٪: 2.5-23)) 6.7، الرحم مع نسبة األرجحية المعدلة

(CI 95٪: 0.11-0.7) 0.28   ، 
 (CI 95٪:1.3-14.2) 4.3  ،41 CI 95% 9.2-50.7) ، )0.1(CI 95%: 1.88-4.1 و ) 

0.7 (CI 95٪ 1.2-26.2عمى التوالي ). 
 كشفت الدراسة أن اختبار مسحة عنق الرحم فعال في فحص وكشف آفات عنق الرحم: الخاتمة

، وتعدد الوالدات ، واستخدام موانع الحمل، المتعددة وأن العمر عند الزواج ، والعمر عند الطفل األول
، فإن ىذه الدراسة توصي صانعي لرحم لذاكميا مرتبطة بزيادة خطر آفات عنق ا الميبمية اإللتيابات 

 استراتيجية وطنية وبرنامج ممنيج لئلستصقاءعن  آفات  عنق الرحمالقرار بالعمل عمى ايجاد 
 في فمسطين. باستخدام مسحة عنق الرحم 

 
 


