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  امللخص
الفحربربب  لربربور دواي و عربرباا للاقايربربة منربربط  و  ربرب ا ة ربرباا   مربربب  ربربو امواام اةبويوربربة  ومربربب الاربرب واي جربرب ا   Cervical Cancerيعتربربس طربرب عان عنربربم الربرب حم 

مربب النسرباء اإلصا ة  س عان عنم ال حم متت هذه ال ااطة اإلحصائوية ملع  ة م ى اإلصا ة  ط  و  ساء مب  ئات عم ية خمتلفة مل ضى ط عان عنم ال حم 
طربالالت مستلربفى  و ربم( 4112-4112  الفربرت ( خربالا 88-18 اوحربت ععمربااهب  ربو  الاليت يرتددن على مستلفى صربساةة لربرواام  ةو املصاابت 

ع د احلاالت املصا ة  س عان عنم الرب حم إىل عن ومت حتلوير البوياانت ابطتخ ام التحلوير الاصفي. خلصت  تائج ال ااطة   صساةة لرواام يف الغ ب اللوييب
مب ض ط عان عنربم الرب حم املنتلرب   ربو للمصاابت عن النسبة عالوية  النتائج إىل عشااتحالة للع د الولى للم ضى  حويث  111حالة مب  و  27 لغت 

ومب خالا هذا ياصى ابلفحب ال واي املستم  واطتخ ام مسحة عنم ال حم يف امل ا م الصحوية  .(%21 حويث  لغت   ئات عم ية خمتلفة مب النساء
 .العامة واةاصة  مع محالت التاعوية والتوقويف عب امل ض

 .امواام  ريوس الاام احللويمي البل ي   صساةةط عان عنم ال حم   :دالةالكلمات ال

Abstract 

Cervical cancer is amongst the malignant tumors, and it is very important to have regular and effective 

examinations to prevent it. Given the impact of cervical cancer, this statistical study was carried out to find out 

the extent of the incidence of cervical cancer among women of different ages with cervical cancer patients who 

visited Sabratha Cancer Hospital. The ages of the groups of women used in this study ranged between (18-83) 

during the whole four years (2014-2017) from records of Sabratha Oncology Hospital in western Libya, data 

were analyzed using descriptive analysis. The results reported that the number of cases of Cervical cancer 

reached 79 cases out of 105 cases for the total number of patients. The results indicate that the percentage of 

cervical cancer is high (75%) among different age groups of women. Through this, continuous periodic 

examination and use of Pap smears in public and private health facilities is recommended, along with awareness 

campaigns and education about the disease. 

Keywords: Cervical cancer, Sabratha, Human papillomavirus (HPV),Tumors. 

  . املقدمة1

احتر حويث   (Greer et al., 2010ملولة صحوية عاملوية ائويسوية للنساء  ( (Cervical cancerي ر ط عان عنم ال حم 
 يف مجويربربربربع عاربربربرباء العربربربرباا  عربربربرب  طربربربرب عان الوربربربرب يطربربربرب عان عنربربربربم الربربربرب حم امل ةبربربربربة الوا ويربربربربة  ربربربربو عكوربربربرب  ع ربربربرباا  السربربربرب عاانت شربربربربوياع ا  ربربربربو النسربربربرباء 
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Ferlay et al., 2015; Canavan and Doshi, 2000; and Parkin et al., 1999) .) م ض طرب عان ويصويب
السربرب عان الغربرب ي وطربرب عان اةربربال   :يلربربتمر علربربى  ربرباعو  ربرباو عنربربم الربرب حم املربرب ع  يف من قربربة عنربربم الربرب حم  حويربربث يربرب ةب  الربرب حم ابمل بربربر 

اه مربب خربال  الغرب   نساء ابلس عان الغ ي عب ع يربم ة ربا احل شفوية  ويت اا امخري يف الب ا ة ال  ااية لعنم ال حم   وينما ةصاب ال
Gasparini and Panatto, 2009)). حالربربة و ربربا  مربربب  422,111حالربربة و 1,111,111صربرباب  ربربط مربربا يقربرب ب مربربب وة

النسربرباء   ىامكوربرب  شربربوياعا للا ربربا  ابلسربرب عان لربرب ويربربع عاربرباء العربرباا  ويعربرب  طربرب عان عنربربم الربرب حم هربربا السربرببب الوربربايالنسربرباء يف كربربر عربربام  م
 Greer et al., 2010) يف العربربربرباا % 81 عكوربربربرب  مربربربربب حويربربربربث طربربربرباللت   ومعربربربرب ا ح وشربربربربط  لربربربربور  ربربربربري متناطربربربربب )

ةق ما حويث ال ةتربا   ع  مربة  حربب  عالربة حت ث مع م احلاالت يف البل ان امقر حويث   ( (Scarinci et al., 2010يربربربربالنام
 Waggoner, 2003) يف حو عن مع الت اإلصا ة والا ويات  سرب عان عنربم الرب حم قرب  ا فاربت  لربور ملحربال يف البلرب ان  

 ا  ربربربربربربربربربربربعام 21ر مربربربب ربربربربربربربقاملنسربربرباء االربربرب حم عكوربربرب  مربربربب السربربرب عاانت امخربربرب ى يصربربربويب طربربرب عان عنربربربم . و ((Anorlu, 2008املتق مربربربة 
 Arbyn et al., 2011)   اء ربربرباا  السرب عاانت شربوياع ا  ربو النسربربربربربعكورب  ع ربهربا ع يربرب  البلرب ان منخفاربة الرب خر كربربان يف حويث ع ط
 Ferlay et al., 2015 .) يعربرب  طربرب عان عنربربم الربرب حم مربربب  ربربو امواام اةبويوربربة الربربذي اوربربب  حصربربط  لربربور  عربرباا والاقايربربة منربربط و

لصربربحوية عنرب  ةلربخويب املربرب ض.  لربور عربام  هنربام  ربرب ا  عامربة يف البويرباانت عربربب  ااطرب ة اللقربام مربع ضربرب وا  الترب خر املبورب  ابل عايربة ا
عتربس اإلصربا ة املسربتم    فربريوس وي(. Ben Khaial et al., 2014الس عاانت يف لويبويا  طااء يف املاضربي عو يف اوو ربة امخربري   

  وحيتاي  ريوس الاام (Greer et al., 2010عهم عامر يساهم يف ة اا طربربرب عان عنم ال حم   (HPVالاام احللويمي البل ى  
  من ربربا ةسربربة علربرب   اع ربربا ةعتربربس مربربب ام ربرباا  عالويربربة اة ربرباا  الربرب  ةربرب ش   لربربور خربربا  علربربى ي البلربرب ي علربربى عكوربرب  مربربب مائربربة  ربربا احللويمربرب

 فربربريوس الربرباام    وةعربرب  اإلصربربا ة  ربربط إلربربربربربى حربربربربرب وث عربربربربرب وى موتسربربربربرببة جنسربربربربربويا  (Korbag, 2020النسربرباء يف من قربربة عنربربم الربرب حم  
  وهنام (Greer et al., 2010  ويصاب مع م امشربربربخا  هبربربربذا الفريوس  ع    ء م حلة النلربربرباط اجلنسربربربي  احللويمي البلربربرب ي

ا تلربرباا  ربربريوس الربرباام احللويمربربي حويربربث عن (. (Ben Khaial et al., 2014 اون إمجربا  عربربام علربربى ع ربربط العامربربر ال ئويسربربي املرب ش 
   وينمربا ا تلربااه يف البلرب ان منخفاربة %41-11 ةفربع  وي ربا  سرببة اإلصربا ة  سرب عان عنربم الرب حم هربا البل ى املزمب يف البل ان الرب  ة

(. حتمي اللقاحات  لور  عرباا مربب اإلصربا ة ابم رباا  امطاطربوية لفربريوس الرباام Greer et al., 2010  %11-1اإلصا ة ها 
حويث اوب عن يلور مربع   لقام ض  هذا الفريوس لويا  احللويمي البل ي ال  ةسبب اإلصا ة  س عان عنم ال حم  وابلتايل يتا   حا

الفحب املنت م عح  عاامر خفض اإلصا ة  س عان عنم ال حم والا ا  النامجة عنط يف ال وا املتق مة.  ع  شبات عن مجويع حاالت 
اطربربرتاةويالويات  طرب عان عنربم الربرب حم ةق يب ربا ةنربربتج عربب عرب وى س ربرباا   ربريوس الربرباام احللويمربي البلرب ي عصربرببحت  رب   الفحربربب ابطربتخ ام

ا مربب اممربر لتاطربويع اطربرتاةويالويات الفحربب ويف ا ت رباا ةربا   اختبربااات منخفاربة    يلة قائمة على هذا الفربريوس يويربث منحربت مزيرب  
  يتربا   ابإلضربا ة إىل للرب  .((Greer et al., 2010; Arbyn et al., 2010; and Qiao et al., 2008التولفربة 

وعرب وى  12البل ي اون ما الاقاية مربب اإلصربا ة  فربريوس الرباام احللويمربي البلرب ي مربب النربا   لقاحان مب لقام  ريوس الاام احللويمي
طربربرب عاانت عنربربربم الربربرب حم ع ربربرباا  مربربربب مجويربربربع  ٪21-21  والربربرب  ةسربربرببب  لربربربور ملربربربرتم 18لربربرباام احللويمربربربي البلربربرب ي مربربربب النربربربا   ربربربريوس ا

Clifford et al., 2006; and Munoz et al., 2004) امكس  ربري قربادا  علربى ةنفويربذ (. حويث عن البل ان لات العبء
(. Goldie et al., 2008; and Andrus et al., 2008الت عربويم ضرب   ربريوس الرباام احللويمربي البلرب ي الاةفربا  ةوالويفربط  

امل ةب ة  س عان عنم ال حم اتايخ الت خو  اطتخ ام ماا ع احلمربر  العمرب  املبورب  لب ايربة اجلمربا    خ يمب عاامر اة   الاابئوية ام
حويربربث   (Greer et al., 2010عربرب د عكربربس مربربب اللربرب كاء اجلنسربربويو  اتايربربخ اممربرب اض املنقالربربة جنسربربويا والتوبربربوي  املنربرباعي املربربزمب  
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حلة الحقة عن  ةلخويب ط عان عنم ال حم مب ضمن ا  ااق السب عظ  ت  عض ال ااطات السا قة عن العاامر التالوية م ةب ة مب  
ومع للرب  ا ةسربوي   هربذه ال ااطربات للعاامربر املع قلربة موربر املرب ض  .التعلويم وال خر املنخفض لر  اد  و الفئات العم ية ومستا ت

وربربر حالربربة ةربرب خو املربرب يض  عو احلالربربة للتلربربخويب يف امل احربربر املتربربمخ    م خربرب ىامقامربربة و عربربض امل شربرب ات ا تملربربة امللربربرتم عو موربربان اإل
لعالقربة  ربو الترب خو عو اإلقامربة يف  ويئربة حاربااية ا ةا ةفحب عي دااط ط ا ساالجتماعوية  عو اإلقامة يف  ويئة حاااية عو ايفوية. علم  

(. ةعتربس م حلربة التلربخويب م حلربة Ferrante et al., 2000عو ايفويربة إىل امل حلربة املتربمخ   عنرب  ةلربخويب طرب عان عنربم الرب حم  
مل ضربربربى مربربربب ا ٪71   حربربرباايلعنربربربةق يبربربربا  عطاطربربربوية للتنبربربرب  ابملربربرب ض  حويربربربث ةزيربربرب  مربربربب  سربربرببة البقربربرباء علربربربى قويربربرب  احلويربربربا  ملربربربربربرب   ةربربرب  طربربربناات 

 Ferrante et al., 2000 .)  دوا كبربري مللرب يف ال عايربة الصربحوية يف موا حربة طرب عان عنربم الرب حم مربب خربالا إ ربال  لربذا هنالرب
 عنايربربربربربربة ال بويربربربربربربة التامربربربربربربة للنزيربربربربربربف امل بلربربربربربربي  ربربربربربربري ال بويعربربربربربربي وع ويربربربربربربة الفحربربربربربربب املنربربربربربربت م ومع  ربربربربربربة اختبربربربربربرباا مسربربربربربربحة عنربربربربربربم الربربربربربرب حمالنسربربربربربرباء ابل

 Wong et al., 2009). 
حويربربربث متربربربت دااطربربربة م جعويربربربة   يتربربربا   القلويربربربر مربربربب ال ااطربربربات واميربربرباث العلمويربربربة حربربرباا مربربرب ض طربربرب عان عنربربربم الربربرب حم يف لويبويربربربا

يف عويربرباد   ا مصربا و سمربرب اض خبويوربة م كرب   ةلرب حيويا  م يا رب 1,142الر  وي ربا ط رب (Akhtar et al., 1993للسرب عان يف لويبويربا  
( %2.1  نسربرببة  ة ا  اقربربر ةربربا ع كربربانالربربذي   مربربب  ويربربن م طربرب عان عنربربم الربرب حم و   1781و  1781امواام الاحويربرب   يف لويبويربربا  ربربو عربربامي 

ابطتخ ام طالالت امل ضى على معايري . ودااطة عخ ى خاصة لس عان عنم ال حم يف مشاا ش ق لويبويا مقاا ة ابلس عاانت امخ ى
حالربة مصربا ة يف مستلربفى اوربر  ق ربة  اايربة ممرب اض السرب عان النسربائوية يف شرب ق  2,171طربناات مربب عصربر  7خمتلفة على مرب اا 

اطربت معرب الت اإلصربا ة ابلسرب عان والا ويربات والبقرباء علربى قويرب  احلويربا  يف شرب ق (.  وينمربا د  (Ben Khaial et al., 2014 لويبويربا
 ,Hweissa and Su(. كمربا عجرب ي  El Mistiri et al., 2015ةق يرب   رب ث مربب طربالر السرب عان يف  نغربا ي   و ربم لويبويا

ااطة اطتولا وية يف م ينة د و م للتاعوية  س عان عنم ال حم والتغريات االجتماعوية وال اا  ا وية  و النساء يف لويبويادااطة ( 2018
 ا طربرب ي    ن عنربربم الربرب حم لفربربرت  عايلربربة دون ععربرب اض قبربربر عن يصربربب  املربرب ض واضربربح  ةعربربام مع ربربم النسربرباء املصربرباابت  سربرب عاحويربربث . الزاويربربة

 Canavan and Doshi, 2000 حويربربربث اوربربربب عربربربالن مع ربربربم النسربربرباء املصربربرباابت يف امل احربربربر املبوربربرب   والسربربربوي    علويربربربط  )
 Waggoner, 2003العربربالن  ا ابطتئصربرباا الربرب حم عو( مربربب خربربالا خزعربربة خم وعويربربة عو اطتئصربرباا الربرب حم  واوربربب عالجربربط ج احوي ربرب

مربب الارب واي لربذا . (Cohen et al., 2019; and Canavan & Doshi, 2000  معربا   شنربواالالوويمويربائي عو مربزيج مربب 
 قربربربر مربربرببعامخربربربذ  عربربربو االعتبربربرباا اإلطربربرب ا  ابلت عربربربويم ضربربرب   ربربربريوس الربربرباام احللويمربربربي البلربربرب ى للاقايربربربة مربربربب العربربرب وى للنسربربرباء امصربربربغ  طربربربنا   

 ,.Scarinci et al  ( مربا  رباق 81ء امكربس طربنا    عمرب  البل ى املسرب عب للنسربا ا(  مع اكتلاف  ريوس الاام احللويميعام  18

 12 مب الفحاصات السناية امولوية للنساء  عم    د يب ع  ويط على طبوير املورباا   املت لبات الع ي اطتويفاء (. وال   مب 2010
 (.(Eddy, 1990 %1قر مب عسب الفعالوية  نسبة حت  عو طنتو مقاا ة  ور شالث طناات ا(  والفحب كر طنة عام   41عو 

 املنهجية. 0

 مرباابلفربرت  هت ف هذه ال ااطة إىل ةسلوي  الااء على مع ا اإلصا ة احلايل  س عان عنم ال حم يف  عض املناعم مب الغ ب اللويربيب 
  ابملستلربفىحتلويربر ووصربف معرب الت اإلصربا ة مربب  ئربات عم يربة خمتلفربة مربب احلرباالت امل جعويربة مب خربالا   4102إىل  4102 و 
 .  م خ مات صحوية جلمويع مناعم لويبوياحويث يق  ل ئويسي لرواام يف الساحر الغ يبيعتس مستلفى صساةة لرواام ها ا اا او 
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مب  س عان عنم ال حم مب طالالت املستلفى خالا الفرت   مت جتمويع البوياانت امل جعوية ال  ةامنت قاع    وياانت امل ضى املصا ة
ومت إجربرب اء ال ااطربربة اإلحصربربائوية احلالويربربة لاصربربف ومع  ربربة معربرب الت اإلصربربا ة  سربرب عان عنربربم   4102ديسربربمس  42ىلإ 4102 سايربرب   3

 ال حم  و النساء مب مستلفى امواام صساةة.

 التحليل اإلحصائي. 3

ابطتخ ام  ال طامات البويا وية( املئاية النسب   التو ااات مت حتلوير النتائج املتحصر علوي ا إحصائويا ابطتخ ام التحلوير الاصفي 
 (Excel-Microsoft Office  انمج  

 النتائج. 4

(  95-24 و   عوضحت  تائج دااطة مع ا اإلصاابت  س عان عنم ال حم لفئات عم ية خمتلفة كان متاط  ععمااهم ةرتاوم ما
 طنة  24وكان متاط  ععمااهب   4109اللت كا ت يف طنة قر إصا ة ط  ععن  حويث  4102إىل  4102 و ما الفرت   خالا

 (.0  لوركما ها مبو ابل طنة 95كان متاط  ععمااهب و  4102ى مع ا لإلصا ة كان يف طنة  وينما لاحظ عن ععل
 

 
 (4102-4102ابلفرت    ةا يع عوينات ال ااطة حسب العم  .1شكل 

لرباحظ   4112و ويما خيب ةا يع عوينات ال ااطة املصا ة  س عان عنم ال حم حسب التلربخويب السرب ي ي للحالربة طربنة 
 (Cervical Polyp)    وينمربا يف التلربربخويب%28 نسربرببة م ياربربة  Cancer Cervix) )  18عن يف التلربخويب السربرب ي ي

  (4 لربور كمربا هربا مبربو ابل %8حالتربان  نسرببة  (Cervical Mass)   وكربان ةلربخويب%12كا ت شربالث حرباالت  نسرببة 
 .%28عن  سبة اإلصا ة الولوية حلاالت التلخويب الس ي ي  س عان عنم ال حم  سبة  ويتبو 
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 .4102ةا يع عوينات ال ااطة حسب التلخويب الس ي ي للم ضى طنة  .0شكل 
 

كا ربربت حربرباالت   ؛كالتربربايل  (3ابللربربور   التلربربخويب السربرب ي يوا ربربت عوينربربة ال ااطربربة ما عربربة حسربربب    4109مربربا يف طربربنة ع
 عرب د  Cervical Polyp    وينمربا التلربخويب السرب ي ي%01م ياربة  نسرببة  04 عرب د  Cancer  Cervix التلربخويب السرب ي ي
   وينمربا كربان %9 عرب د حالربة واحرب    نسرببة  Cervical Mass   كمربا لرباحظ عياربا للتلربخويب السرب ي ي%9حالربة واحرب    نسرببة 

 4109لتلربخويب الن ربائي لعوينربة ال ااطربة لسربنة و قربا  ل سربتنج  .%01مب ياربتو  نسرببة  Lt. cervical L.N سرب ي يللتلربخويب ال
 .ه السنةذمب عوينات ال ااطة خالا ه %01عن  سبة اإلصا ة مب ض ط عان عنم ال حم كا ت ةساوى 

 
 4109ةا يع عوينات ال ااطة حسب التلخويب الس ي ي للم ضى طنة  .3شكل 

 

 لتربربربايل:كا( 2واملبوينربربربة ابللربربربور  ةا عربربربت عوينربربربات ال ااطربربربة حسربربربب التلربربربخويب السربربرب ي ي للم ضربربربى  4112يف طربربربنة  وينمربربربا 
حربربالتو  Cervical polyp  وينمربربا كربربان التلربربخويب السربرب ي ي  %22م ياربربة  نسربرببة  17 عربرب د  Cancer Cervixش ربربخب 
 Uterine ي ي ربربربربربربربربربربربربمربربا التلربربخويب السع  %21ة ربربربربربربربربربربربربربربربربربربمل ياربربة واحربرب    نسب Cervical dysplasia  وش ربربخب   %8 نسربرببة 
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mass/Anemia  مب عوينات ال ااطة  %22بو عن  سبة اإلصا ة ابمل ض كا ت ةساوى يت. %14 ع د شالث حاالت  نسبة
 السنة.خالا 

 
 .4104عوينات ال ااطة حسب التلخويب الس ي ي للم ضى طنة  .4شكل

 

م ياة  نسبة  44كان   Cancer Cervixلاحظ عن التلخويب الس ي ي لع د احلاالت املصا ة  4102طنة  يف
 وان  .%31م ياة  نسبة  00كا ت   Abnormal vaginal bleeding (A.V.B)   وينما التلخويب الس ي ي 21%

مب عوينات ال ااطة خالا  %21ن  سبة اإلصا ة  س عان عنم ال حم ةساوى س 4102ن ائي لعوينة ال ااطة لسنة التلخويب ال
 .(9  لورواملبو يف الالسنة 

 

 
 .4102ةا يع عوينات ال ااطة حسب التلخويب الس ي ي للم ضى طنة  .5 لشك

 املناقشة. 5

الفحب  لربور دواي و عرباا للاقايربة  ا  مب  و امواام اةبويوة  ومب الا واي ج  Cervical Cancerيعتس ط عان عنم ال حم 
مقربرب مي ال عايربربة الصربربحوية يف موا حربربة السربرب عان يوربربان مربربب خربربالا إ ربربال  النسربرباء  ربرب وا العنايربربة ال بويربربة   ىلربربالربرب وا الوبربربري   ربربانمنربربط. 

و  د  شقربربت م يف  حربب طربرب عان عنربربم الربرب حم مربب خربربالا مسربرباع هتم علربربى   ىامخربرب  للنزيربف امل بلربربي  ربربري ال بويعربربي وامعرب اض السربرب ي ية 
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 مب امل م عيا ا مللرب يف ال عايربة الصربحوية إ ربال  النسرباء سن عي ععرب اض  ال حم ع وية الفحب املنت م و اائ  اختباا مسحة عنم   م 
 موربربربر النزيربربربف عو اإل ربربرب ا ات عو اما  ربربربو اختبربربربااات مسربربربحة عنربربربم الربربرب حم قربربرب  ةت لربربربب املتا عربربربة حربربرب  لربربربا كا ربربربت النتويالربربربة السربربربا قة عبويعويربربربة

(Hweissa and Su, 2018)نربع ة رباا مبالتع ف املبو  للتغريات اةلاية  ري ال بويعويربة مربب خربالا الفحربب املنربت م  يد  . ق  ي
  وابلتايل اوب (Canavan and Doshi, 2000)يتم إج اء الت ان الس ي ي    مبال د ةلخويب ط عان عنم ال حم  ااا  امل ض

الترب خر  وع  ابطتئصرباا الرب حم (Waggoner, 2003)عربالن املصرباابت  سرب عان عنربم الرب حم يف امل احربر املبورب   والسربوي    علويربط 
اطتخ ام لقام و  ،(Cohen et al., 2019; and Canavan & Doshi, 2000) اا عو االشنو مع  عالجط كويمويائوي    الس يع

لاقاية مب ط عان عنم امت اطتخ امط    يقة مناطبة للعم   توان ل يط الق ا  على  الا إ ريوس الاام احللويمي البل ى واالختباا مع  
  مع الفحربب الرب واي لوربر طربنة عو طربنتو مقاا ربة  وربر شربالث طربناات خربالا  ربرت  اإلصربا ة (Scarinci et al., 2010)ال حم 
 . ((Eddy, 1990 ابمل ض

الم العوينربات حله ال ااطة اإلحصائوية لاصف حاالت اإلصا ة  س عان عنم ال حم خالا  رت  ال ااطة ذةبو مب خالا ه
  حويربربث كا ربربت عربرب د (1   واجلربربكمربا هربربا مبربربو اب( علربربى التربرباايل  41،82  41  48 ربربو   مربربا 4112إىل  4112مربربب للسربناات 

حالة للع د الولى للحاالت  واةا  عن  سبة ا تلاا م ض ط عان  111حالة مب  و  27احلاالت املصا ة  س عان عنم ال حم 
كمربربربا عوضربربربحت دااطربربربة    لربربربخويب الن ربربربائي ععربربرب اض عخربربرب ىكربربربان الت  %41والبربربرباقي  %21ال ااطربربربة ةسربربرباوى  ربربربرت  عنربربربم الربربرب حم خربربربالا 

(Korbag, 2020) إلصربا ة  سرب عان عنربم الرب حملعام ا مع ضة خب   متزايرب   87مب  سن صحة وحويا  امل ع  اللويبوية يف طب عقر  
ا. ويف   امصغ  مع ا الا ويات  و الفئات العم ية  الااقع يزدادوالذي اور مع ا و ويات يصر إىل شلث الا ويات يف طب مبو   ج  

يف لويبويا سن م ض ط عان عنم الرب حم  (Hweissa and Su, 2018)كما ةبو يف دااطة على عو  امم اض املزمنة و ريها.  
ةامسربربربة علربربرب  حيتربربربر امل ةبربربربة الوالوربربربة كربربربمكو  ع ربربرباا  السربربرب عاانت ا تلربربرباا ا  ربربربو النسربربرباء والسربربربا ع  ربربربو النسربربرباء الربربرباليت ةربربربرتاوم ععمربربربااهب  ربربربو ا

 .(Ferrante et al., 2000)التربام الاقايربة منربط واللربفاء يزيرب  احتمالويربة  الولربف املبورب  عربب هربذا السرب عان ا تمربر  .واما عربو
ويرب ةب  هربذا جزئوي ربا يقويقربة عن طرب عان  الرب حم.حويث عن الاقاية والتلخويب املبو  والعالن يقلالن مب الا ويات  سبب ط عان عنربم 

ممربربا يربرب دي إىل  قربرب ان عربرب د عكربربس مربربب طربربناات العمربرب   مقاا ربربة  سمربرب اض السربرب عان ال ئويسربربوية   سربرببوي ا ب مبوربرب   عنربربم الربرب حم حيربرب ث يف طربرب
 .(Yang, 2004)امخ ى 

 .  سبة اإلصا ة ابمل ض حسب حالم العوينات لور طنة1جدول 
 

 
 
 

 . االستنتاج6

خاصة يف ال وا الغري املتق مة وةعاد عطباب ااةفربا  اإلصربا ة  ربط   حيتر ط عان عنم ال حم امل ةبة الوا وية مب حويث اال تلاا يف العاا
  وعربرب م اكتلربربرباف املربربرب ض يف (HPV)إىل قلربربة الربربرباعي والفحربربربب الربرب واي وعربربرب م ةربربربا ري اللقربربام ضربربرب   ربربربريوس الربرباام احللويمربربربي البلربربرب ى 

 نسبة انتشار املرض ابلسنة  حجم عينة الدراسة  السنة 

4102 43 78  % 
4109 41 01%  
4104 49 24 % 
4102 32 21% 
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حويث خلصت ال ااطة سن مع ا اإلصا ة  سرب عان عنربم الرب حم  ربو النسرباء الرباليت يربرتددن علربى املستلربفى حسربب  املبو  .امل احر 
مربب لربذا عن امللولة ال ئويسوية  و م ضى ط عان عنم الرب حم هربي رخرب  ظ رباا املرب ض  و   %29التلخويب الن ائي للم ض وصلت 

ج من مة و عالة يف لويبويا للولف عب ط عان عنم ال حم وموا حتط واحل  مب ا تلااه والاقاية منط  ممربا يسرب ر الا واي ةفعوير   ام
حويربربث ة ةوربربز ج ربر التاصربربويات علربى ةفعويربربر كا ربربة امل ا ربم الصربربحوية يف كربربر  السرب عان التعرب ف علربربى احلرباالت املصربربا ة مب احربربر مبورب   مربربب 

 فويذ   امج وعنوية للفحب ال واي ملوا حة الس عان.وةن وةوقويفوية مناعم لويبويا  تق مي  اض ات ةاعاية 

 الشكر والتقدير

عةقربربرب م ابللربربربو  والتقربربرب ي  إىل كربربربر مربربربب قربربرب م يربربرب  العربربربان يف ا ربربربا  هربربربذا العمربربربر مربربربب البربربرباحوو  ولويربربربة العلربربربام جامعربربربة الزاويربربربة علربربربى ةربربربذلوير 
 البحث.يف طبوير ا ا  الصعاابت 
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