
  للتنظير الشعاعي لعنق الرحم NHSبرنامج هيئة خدمات الصحة الوطنية 
 ؟HPVفحص فيروس الورم الُحليمي البشري 

 نساءمعلومات لل
  لماذا يمكن أن أخضع لفحص فيروس الورم الُحليمي البشري؟

 للنساء الالتي أظهرت HPVفحص فيروس الورم الُحليمي البشري 
 محدودة أو معتدلة تسمى نتائج الفحص الخاصة بهن تشوهات

 . dyskaryosisبالتبُّدالت النووية 
إذا أظهرت نتائج التنظير الشعاعي للمرأة تشوهات معتدلة في عنق 

تسمى التبدالت النووية المحدودة أو المعتدلة (الرحم 
dyskaryosis ( فسيجرى فحص فيروس الورم الحليمي البشري

للواتي لديهن تبدالت نووية النساء ا أما .على العينة المأخوذة منها
 فال تزيد نسبة احتمال إصابتهن dyskaryosisمحدودة أو معتدلة 

% 20-15بتشوهات آبيرة بما فيه الكفاية لكي تستدعي عالجًا عن 
 .فقط

 
إن فحص فيروس الورم الُحليمي البشري مهم ألنه فعال في تحديد 

 . النساء الالئي قد يحتجن إلى عالج
 فسوف يتم HPVروس الورم الُحليمي البشري إذا تبين وجود في

التنظير المهبلي هو . دعوة المرأة المصابة به إلجراء تنظير للمهبل
وسيلة للنظر عن آثب إلى عنق الرحم لمعرفة ما إذا آانت هناك 

 . حاجة إلى أي عالج
إن آانت هناك حاجة للعالج فسوف تتم عادًة معاينة المرأة في العيادة 

. ضى األمر الذي يعني أنها لن تحتاج إلى المبيت هناكالخارجية للمر
 

فحص فيروس الورم الُحليمي البشري للنساء الالتي تلقين عالجًا 
   لتشوهات في عنق الرحم

 )CIN(إذا أظهر فحص التنظير المهبلي وجود تشوهات بعنق الرحم 
وتلقت المرأة عالجًا لذلك، فإنها ستخضع لتنظير شعاعي  ثاٍن بعد 

إذا آانت نتيجة الفحص طبيعية، . لي ستة شهور من تلقي العالجحوا
أو أظهرت تبدالت محدودة أو معتدلة فإن العينة سيتم فحصها للبحث 

إذا لم يتم الكشف عن . HPVعن فيروس الورم الحليمي البشري 
 فإنها لن تحتاج إلى العودة HPVفيروس الورم الُحليمي البشري 
 . ث سنوات بعد ذلكإلجراء فحص آخر ولغاية ثال

 أو أظهرت HPVإذا تم الكشف على فيروس الورم الُحليمي البشري 
نتيجة فحص التنظير الشعاعي تبُّدالت نووية محدودة أو معتدلة 

dyskaryosisوسيتم . ، فسيتم  دعوتها مجددًا إلجراء تنظير مهبلي
 مراقبتها وفقًا) إن لم يكن هناك حاجة للعالج(عندئٍذ معالجتها أو 

 . للتوجهات الوطنية التي تشمل النساء اللواتي خضعن لتنظير مهبلي
 

  ؟HPVآيف ُيجرى فحص فيروس الورم الُحليمي البشري 
يجرى الفحص باستخدام عينة من الخاليا المأخوذة خالل فحص 

التنظير الشعاعي لكي ال تكون هناك حاجة ألن تأتي المرأة لفحص 
 . ثاٍن
 

  أين يمكنني معرفة المزيد من المعلومات؟
إن آنت تودين الحصول على المزيد من المعلومات بشأن فحص 

 أو أي شيء آخر ورد في هذه HPVفيروس الورم الُحليمي البشري 
النشرة فبإمكانك التحدث إلى الممرضة الممارسة أو زيارة موقع 

 NHSة برامج فحص السرطان التابع لهيئة خدمات الصحة الوطني
 uk.nhs.cancerscreening.www: على العنوان التالي

  
للتنظير  NHSهيئة خدمات الصحة الوطنية ما هو برنامج 

 ؟الشعاعي لعنق الرحم
يهدف برنامج التنظير الشعاعي لعنق الرحم إلى خفض عدد 

لرحم وعدد النساء اللواتي النساء اللواتي يصبن بسرطان عنق ا
ويتم تحقيق ذلك من خالل التنظير الشعاعي . يمتن نتيجة ذلك

 عامًا، 64 و 25المنتظم للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 
بحيث أن الحاالت التي قد تتحول إلى سرطان حاد يمكن أن يتم 

إن إجراء فحص فيروس الورم الحليمي . اآتشافها ومعالجتها
 .سيساعد على القيام بذلك بطريقة أآثر فعاليًةالبشري 

 
 ؟HPVما هو فيروس الورم الُحليمي البشري 

HPV" تعني فيروس الورم الُحليمي البشري" أتش بي في . 
.  هو عدوى شائعة جدًاHPVفيروس الورم الُحليمي البشري 

وفي .  النساء بالفيروس في وقت ما من حياتهنتصاب معظم
تاج إلى عالج وسيقوم الجسم بالتخلص منه معظم الحاالت ال يح

 . تلقائيًا
هناك أنواع عديدة من فيروس الورم الُحليمي البشري، ومعظمها 

ويمكن أن تسبب بعض األنواع تشوهات في عنق . غير مؤذي
فيروس من " شديدة الخطورة"هذه األنواع معروفة بأنها . الرحم

م تزول عادًة ولكن تشوهات الرح. HPVالورم الُحليمي البشري 
يستمر الفيروس لدى بعض . عند زوال الفيروس من تلقاء نفسه

النساء وتكون أولئك النسوة أآثر عرضًة لإلصابة بتشوهات عنق 
 .  التي قد تحتاج إلى عالج (CIN)الرحم

 
 ؟HPVآيف يصاب األشخاص بفيروس الورم الُحليمي البشري 

جدًا بين فيروس الورم الُحليمي البشري هو عدوى شائعة 
. األشخاص الذين هم نشيطين جنسيًا بمرحلة من حياتهم العمرية

ينتقل فيروس الورم الُحليمي البشري بسهولة من خالل ممارسة 
الجنس بين الرجال والنساء على حد سواء ومع الشرآاء من نفس 

 : وبما أن الفيروس ال يظهر أي أعراض فمن الممكن أن. الجنس
  

هذا المرض لسنوات عديدة يكون شخص ما مصابًا ب •
 .دون أن يعرف عنه

يكون الشريك قد أصيب بالعدوى منذ سنوات عديدة،  •
 .ولكنه أيضًا ال يعرف بذلك
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