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   :لطاخة عنق الرحم الشاذة
 وعالقتها بشكاية المريضة في مشفى التوليد الجامعي بدمشقمعدل حدوثها 

  
 

  إعداد طالبة الدكتوراه 
   *ميادة رومية

                                 ومشاركة األستاذة الدكتورةبإشراف األستاذ الدكتور 
  ***مفوزة منع                                                **جميل طالب                     

  صالملخ
وهو ورم يمكن الوقاية ، في العالم  سرطان عنق الرحم من أهم وأكثر السرطانات النسائية انتشاراً يعد: خلفية البحث 

اقع انتشار هذه م دراسة وهملذا فمن ال، بطريقة لطاخة بابا نيكوالبالكشف المبكر عن اآلفات ما قبل السرطانية  منه
  .وتدبيرها للحد من انتشار السرطاناآلفات في بلدنا وتصنيفها تمهيداً لمتابعتها 

في العينة ، شكاية المريضةوعالقتها ب،  الشاذةحدوث اللطاخةمعرفة معدل هدف هذه الدراسة إلى : هدف البحث
 ماسح للكشف المبكر عن اًاراختبها بوصفلبيان أهميتها  اإلحصائية للطاخة معرفة الداللة فضالً عنالمدروسة 

  .نالسرطا
  سيدة بإجراء لطاخة بابا400 تس درقد و،أجريت الدراسة في مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق

  .الخزعاتوأجريت لهن مقارنة بين نتائج اللطاخات و، ضات عاليات الخطورةي عينة من مر40كما درست  ،نيكوال
  .العالميةالمعدالت  أعلى من ووه، % 10اللطاخة الشاذة معدل حدوث الدراسة أن أظهرت نتائج : النتائج

  .%47 المريضات هي الضائعات بنسبة كانت أكثر الشكاوى التي راجعت بسببها
  %.30ن أعلى معدل للطاخة الشاذة ترافق مع شكاية النزف عقب الجماع بنسبة كما أ

  . %82,60ونوعيتها  ، %64,70إن حساسية اللطاخة هي 
 بتواتر المسح في سن النشاط التناسلي هنجميعلسيدات ل تأكيد على إجراء لطاخة عنق الرحمهم ممن ال: الخالصة

تأكيد نشر الوعي للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم من كما ينبغي ، سرطانللجمعية األمريكية الالذي أوصت به 
  .ركيز على السيدات عاليات الخطورةمع الت، ق برنامج عام وموحد للمسح الخلويخالل تطبي

  . مشفى التوليد الجامعي بدمشق – سرطان – عنق الرحم –بابا نيكوال لطاخة : الكلمات المفتاحية
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 . دمشقجامعة  - كلية الطب البشري  -قسم التوليد وأمراض النساء  -أستاذ **
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Abnormal Cervical Smear: Incidence Rate and Relationship with 
Patient's Complaint in the Maternity University Hospital at 

Damascus  
 
 
  
  

Mayadah Roumia*                                                                    Jamil Taleb**   
Fuoza Minaam*** 

Abstract 
Background : Cervix cancer is one of the most widespread women´s cancers in the world. It is a tumor 
which can be avoided by the early detection of precancerous lesions using Pap smear, therefore 
classification of these lesions is important to follow up and manage these cases . 
Objective : the aim is to study the incidence rate of abnormal smears , and its relationship with patient´s 
complaint and to investigate the statistical significance of the Pap smear as an early detection screening 
test for cervical cancer . 
The study was carried out at the Maternity Hospital of Damascus University .400  women were included 
for Pap Smear test .  
Results of Pap Smears and histopathology of 40 high risk patients were compared .  
Results : The results showed that the incidence rate of  abnormal smear was 10% , which was higher than 
the global rates . Vaginal discharge was The prevalent complaint 47% ,The highest rate of abnormal 
smear was associated with post coitus bleeding 30% .  
The sensitivity of Pap Smear was 64,70% , and specificity was 82,60% Conclusion : Our results confirmed 
the importance of cervix smear for all  
women at reproductive age recommended by The American Cancer Society screening program .Also 
public alert should be raised for cervix cancer early detection by means of public standard for cellular 
screening program , particularly for high risk women . 
Key words :Pap smear  - cervix - cancer -  Damascus University Maternity Hospital .  
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  :المقدمة
إن المسح من أجل سرطان عنق الرحم عن طريق 

قد خفض نسبة حدوث ) Pap Smear( الفحص الخلوي
، )2,1(سرطان عنق الرحم الغازي في العديد من البلدان 

جعة فرة من الدراسات الراافقد أظهرت المعلومات المتو
أن المسح باختبار بابا نيكوال أنقص نسبة حدوث سرطان 

% 90 والوفيات بنسبة ،%90 –%  60عنق الرحم بنسبة
ويعزى ذلك لتمكن لطاخة بابا نيكوال من كشف  )3(

  وتوافر طرق المعالجة الفعالة،التغيرات  قبل السرطانية

زال السبب الرئيس يمع أن سرطان عنق الرحم ال ، )4(
 ِإذْ )2(إلمراضية لدى السيدات في البلدان الفقيرةللوفيات وا

 معظم السيدات في هذه البلدان ال يخضعن للمسح نإ
  في Pap smearأجري لهن منهن % 5وفقط ، الروتيني
  )5( الخمس الماضية السنوات

سرطان عنق الرحم الثالث عالمياً بين السرطانات ويعد 
 ،المبيضن سرطا بعد سرطان الثدي و وذلك،النسائية

 والوفيات ، ألف حالة529قدرت الحاالت الجديدة ب و
من % 85 أكثر من تحدثو، 2008 ألف حالة في 274ب

ض  حيث يحصي هذا المر،الحاالت في البلدان النامية
  )6( هاكلّ السرطانات النسائية حاالتمن % 13

فإن سرطان عنق ، وبعكس معظم السرطانات األخرى
ة  بتطبيق برامج مسح فعال منه يمكن الوقاية  مرضالرحم

 باستخدامما قبل السرطانية  تهاومعالجاآلفات لكشف 
غير و،  طبي بسيطهي إجراء التي لطاخة عنق الرحم

من أجل ، غير مؤلمو، سريعو، آمنو، غاٍز غيرو، مكلف
ما قبل السرطانية في عنق كشف اآلفات السرطانية و

   )7( الرحم 
ما ، سح العنقي الروتيني من اإلجماع على فعالية الممعو

الفواصل الزمنية إلجراء زالت اآلراء متضاربة حول 
نقابة األطباء لخدمات الوقاية في تنصح   إذ،اللطاخة

الواليات المتحدة األمريكية بإجراء اللطاخة كل ثالث 

ت في سن النشاط التناسلي مع عنق سنوات عند السيدا
سرطان تنصح الجمعية األمريكية للبينما ، )8(رحم سليم 

 لطاخات 3بإجراء اللطاخة كل سنة حتى الحصول على 
 )9( حسب رأي الطبيب فتجرىا اللطاخات التالية أم، سلبية

.  
إن المسح وفق التوصيات السابقة يجب أن يجرى لكل 

السيما عاليات الخطورة لإلصابة بالسرطان والسيدات 
 ،المدخنات، عدد العالقات الجنسيةت، HPVاإلنتان ب (

تعدد الوالدات واإلنجاب ، استخدام موانع الحمل الفموية
بدء الممارسة الجنسية في عمر ، في سن مبكر

  )11,10(...)مبكر
هو شذوذ خلوي ) dysplasia (إن الثدن أو عسر التصنع

وبنيوي يصيب البشرة الحؤولية الموجودة في المنطقة 
صل توجد عند الو  التيzone)  (Transformation االنتقالية

 وهي تخضع لتغيرات مستمرة في ،الحرشفي األسطواني
من %  90من وتنشأ أكثر، بنيتها وشكلها الهندسي

تبدالت في النسيج حيث تحدث ، )12(التنشؤات على حسابها
  . وفي عالقة هذا النسيج مع البشرة التي تعلوه، الضام

التصنيف النسيجي لعسر التصنع المعتمد في دراستنا هو و
   ) Bethesda   )13سدا تصنيف بيثي

  :هدف الدراسة
ارتباط  و الشاذةاللطاخةمعدل حدوث إلقاء الضوء على 

 من  عشوائية عينةفي بشكاية المريضة هذا الشذوذنوع 
لالرتباط الوثيق بين   وذلك،المراجعات للمشفىالمريضات 

عنق  وسرطان  واآلفات ما قبل السرطانيةاللطاخة الشاذة
 للكشف مهم ماسح للطاخة كاختبارادور  بيان ثم، الرحم

 لدى السيدات  ما قبل السرطانية في عنق الرحمعن اآلفات
اإلحصائية الداللة من خالل حساب  ،عاليات الخطورة

   .الشاذةللطاخة 
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  : المواد والطرائق
  وأمراض النساء التوليدأجريت الدراسة في مشفى

   .30/4/2010 و 1/3/2009 بين ماالجامعي بدمشق 
ي مسح خلوي للسيدات المراجعات للعيادة النسائية أجر

عن وعيادة تنظيم األسرة بشكل عشوائي بغض النظر 
   .كوىالش
منها استبعدت ،  الدراسةمدةأثناء في  لطاخة 452 تأخذ
وجود ، لطاخة سميكة(للطاخة  بسبب عدم كفاية ا52

 العينة نإ أي ....). وجود خاليا كافية عدم، نزف
  .مريضة 400المدروسة هي

بب أخذ اللطاخة إلى  السيدات المراجعات حسب سوزعت
  : أربع مجموعات

كشف  - ج نزف عقب الجماع - وجود ضائعات  ب- أ
  لطاخة روتينية   - دعن لولب

  :  المراجعات هن على نوعيننإأي 
كشف عن ، نزف، ضائعات (، سيدات لديهن شكاية-1

  .....) لولب 
 راجعن المشفى بشكل  سيدات ليس لديهن شكاية بل-2

  . نروتيني لالطمئنا
 تراختي )n=400 (أثناء دراسة استبيانات المريضاتفي 
حققن المعايير العالمية لتصنيفهن هن منمريضة  40
، مدخنات(عنق الرحم سرطان عاليات خطورة لإلصابة بك

متزوجات في سن ،  الجنسيةمتعددات العالقات
 مكبر مع ير عنق رحم لهن تنظ وأجري......)مبكر

  .بابا نيكواللطاخة  فضالً عن خزعات موجهة

  :النتائج
 نأ منها 40 لطاخة أن 400تبين بعد الفحص الخلوي ل 

  أظهرت شذوذات مختلفة توزعت % 10
 ASC–US(Atypical(كان لديهن سيدات  9:كما يأتي

Squamous Cells of Undetermined Significance  سبة بن
 سيدة كان لديهن 20، ذةمن اللطاخات الشا% 22,5

)LGSIL( Low Grade Squamous Intraepithelial 

Lesions سيدة 11و، من اللطاخات الشاذة% 50  بنسبة 
 HGSIL(High Grade Sqamous(كان لديهن 

Intraepithelial Lesions من اللطاخات %27,5 بنسبة 
  . الشاذة

النساء في ) n=40 (اللطاخات الشاذةنتائج توزع ) 1(دول رقم ج
  المفحوصات

   %النسبة  عدد السيدات  اللطاخةنتيجة 
ASCUS 9  22,5  
LGSIL 20  50  
HGSIL 11  27,5  

  :كما يأتيسبب المراجعة قد توزعت اللطاخات حسب و
أسباب مراجعة المريضات اللواتي أجريت   نسبتوزع) 2(جدول رقم 

  )n=400(لهن اللطاخة 
  %النسبة   العدد  سبب المراجعة

  47  188  ضائعات
  7,5  30  نزف عقب الجماع

  10,5  42  لولبكشف عن 
  35  140  فحص روتيني

  )n=400(نتائج اللطاخات الشاذة والطبيعية في المريضات المفحوصات حسب سبب المراجعة توزع ) 3(جدول رقم 
  المراجعةسبب 

  
  نتيجة اللطاخة

كشف عن   ضائعات
  لولب

نزف عقب 
  الجماع

المجموع بسبب 
  ايةشك

 بال سبب روتينية
  مرضي

  المجموع

  188  42  30  260  140  400  
  90  30  60  11  18  31  لطاخة طبيعية

  270  101  169  10  20  139  تبدالت خلوية سليمة
ASCUS 4    3  7  2  9  
LGSIL 10  2  3  15  5  20  
HGSIL 4  2  3  9  2  11  



 منعم. ف – طالب. ج – رومية. م                           2011 -الثاني العدد -والعشرون السابع المجلد -الصحية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 235 

كان مجموع اللطاخات الشاذة التي وجدناها لدى 
ن أصل  م31ي المريضات المراجعات بسبب شكاية ه

 اللطاخات الشاذة لدى المراجعات ومجموع،  مريضة260
  .  سيدة140 من أصل 9ن سبب مرضي هي دو

  سبب المراجعة حسب  في المريضات المفحوصات السليمةاتاللطاخنسب توزع ) 4(جدول رقم 
  %النسبة   مجموع اللطاخات السليمة  تبدالت خلوية سليمة  لطاخة طبيعية  العدد  سبب المراجعة

  42,5  170  139  31  188  ضائعات
  5,25  21  10  11  30  نزف عقب الجماع
  9,5  38  20  18  42  كشف عن لولب

  32,75  131  101  30  140  روتينية

  90  360  270  90  400  العدد الكلي
  سبب المراجعةحسبفي المريضات المفحوصات  الشاذة اتاللطاخنسب   توزع) 5(جدول رقم 

  %النسبة   الشاذة مجموع اللطاخات ASCUS  LGSIL HGSIL  العدد  سبب المراجعة
  4,5  18  4  10  4  188  ضائعات

  2,25  9  3  3  3  30  عقب الجماع نزف
  1  4  2  2    42  كشف عن لولب

  2,25  9  2  5  2  140  روتينية
  10  40  11  20  9  400  المجموع

% 4,5وجود لطاخة شاذة بنسبة ) 5(نالحظ من الجدول 
لدى % 1ة وبنسب، عاتلدى المراجعات بسبب ضائ
ى لد% 2,25وبنسبة ، المرجعات للكشف عن لولب

% 2,25بة وبنس، المراجعات بسبب نزف عقب الجماع
االت الشاذة  توزعت الحكما .لدى المراجعات روتينياً
  : حسب الشكاية كما يأتي

  سبب المراجعة توزع نسب الشذوذ على )6 ( رقمجدول
  %لنسبة ا  العدد الشاذ   الكليالعدد  سبب المراجعة

  9,57  18  188  ضائعات
  30  9  30  نزف عقب الجماع
  9,52  4  42  كشف عن لولب

  6,43  9  140  روتينية

نتائج الخزعات الموجهة كانت لدينا بهم في كشف اآلفات قبل السرطانية بمقارنتها م اًاختباريان دور اللطاخة بوصفها لب
  : اآلتيةالنتائج 

 خطورةات عاليات المختارات كسيدال  لدىات عنق الرحم ولطاخات بابا نيكوالخزعحص النسيجي لالفمقارنة بين نتائج ) 7(جدول رقم 
)n=40(  

  خزعة        
  لطاخة

  المجموع LGSIL HGSIL  سليمة

  25  1  5  19  سليمة
ASCUS 2  1  0  3  
LGSIL 2  4  2  8  
HGSIL 0  1  3  4  
  40  6  11  23  المجموع
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  )n=40 (خطورةات عاليك ات المختاراتسيدال لدىلشاذة والسليمة  ا بابا نيكواللطاخة نسبة )8 ( رقمجدول
  %النسبة   العدد  لطاخة
  62,5  25  سليمة

ASCUS 3  7,5  
LGSIL 8  20  
HGSIL 4  10  
  100  40  المجموع

  )n=40 (خطورةات عاليك ات المختاراتسيدال لدىالسليمة والشاذة عنق الرحم نسبة خزعات ) 9 ( رقمجدول
  المجموع LGSIL HGSIL  سليمة  خزعة

  40  6  11  23  المجموع
  100  15  27,5  57,5  للخزعات الكلية% النسبة
  100  35,3  64,7    للخزعات الشاذة% النسبة

  : أتيما ي) 9 (،)8(، )7(نالحظ من الجداول 
 لطاخة 40 من أصل 25كان عدد اللطاخات السليمة 

وعدد ، %62,5أخذت لسيدات عاليات الخطورة بنسبة 
 LGSILشكلت ، %37,5 بنسبة 15 الشاذة كان طاخاتالل

 نسبة  ASCUSو، %10 نسبة HGSILو، منها% 20نسبة 
7,5%.   
57,5 خزعة سليمة بنسبة 23ا الخزعات فكان منها أم% ،
: أتيتوزعت كما ي% 42,5 خزعة شاذة بنسبة 17و

27,5 % LGSIL ، %HGSIL .   
  )n=40 (خطورة اتعاليللسيدات المختارات ك  بابا نيكواللطاخة وات عنق الرحمخزعل شاذة السليمة والنتائجالالمقارنة بين ) 10 ( رقمجدول

  خزعة       
  

  لطاخة

  المجموع  -  سليمةخزعة  + شاذة خزعة

  15  4  11  +شاذة لطاخة 
  25  19  6  -سليمة لطاخة 

  40  23  17  المجموع

مات ي مريضات شاذات اللطاخة سل4، الخزعة واللطاخةشاذات  مريضة كن 11نجد أن ) 10(من الجدول السابق 
  .ات اللطاخة والخزعةمي مريضة سل19و،  شاذات الخزعةات اللطاخةمي مريضات سل6  و،الخزعة

  اإلحصائية للطاخةالداللة المعطيات الضرورية لحساب ) 11 ( رقمجدول
  خزعة            

  لطاخة
+  -  

+  11  4  
-  6  19  

  :نستنتج أن) 11 ( السابقمن الجدول
 اللطاخة هي  نوعيةو،  %64,70هيحساسية اللطاخة 

82,60% .  
  .%17,4اإليجابية الكاذبة و ، %35,3السلبية الكاذبة 

  :المناقشة
ض النساء الجامعي بدمشق مركزاً  مشفى التوليد وأمرايعد
ماً من المراكز الطبية التي تستقطب السيدات اللواتي مه

  أو،)الضائعات(اللتهابات النسائية  بالديهن شكايات متعلقة
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أو ممن يرغبن في المتابعة  ،شكايات نزف عقب الجماع
، حيث يقدم  Pap smearالدورية بإجراء لطاخة عنق رحم 

 المجال تتراوح من إجراء مة في هذاالمشفى خدمات مه
 الرحم المكبر والخزعات الموجهة وتنظير عنق، اللطاخة

 600 نحوإذ يؤخذ سنوياً ، حقةبعة والمعالجة الالحتى المتا
لطاخة يتم التعامل مع نتائجها حسب البروتوكوالت 

قليل الكلفة ، فاللطاخة تعد فحصاً سهالً. مياًالمعروفة عال
 ،المادية ولكنها ال تخلو من السلبيات التي تحد من دقتها

كانت وفي دراستنا ، )14(%20هي  فالسلبية الكاذبة للطاخة
لذا ، ن خطأ في أخذ اللطاخةغالباً ع وهي تنجم ،35,3%

يجب على األطباء أن يتجنبوا خطأ الجمع بالتأكد من أن 
 قناة باطن العنق ومن عينة كافية ومناسبة قد جمعت من

كما يجب أن تعاد اللطاخات التي ال تحوي ، ظاهر العنق
 اختالط فضالً عن،  من باطن العنق وخاليا انتقاليةخاليا

، والمخاط، خطاء التقنية كوجود الدمة مع األهذه الطريق
ومما يضع  .......)14(.جفاف بالهواءو، والتهاب غامض

رورة أن في طريق هذا اإلجراء أيضاً ض أخرى عقبات
من ثَم الحاجة إلى زيارات تمسح النساء بشكل دوري و

تبدو أقل دقة في كما ، وعدم توفر النتائج فوراً، متعددة
 منخفضة ن حساسية اللطاخة أكما ،النساء بعد سن الضهي

بمدى بين ، %51 أو أكثر هي  CIN1حساسيتها من أجلف

 ACCPوهناك تقارير من ، )15(% 84 -% 37
(ِAlliance For Cervical Cancer Prevention (  تشير إلى 

ا في دراستنا فكانت أم، )16(%50تجاوز تأن الحساسية ال 
 86بمدى ، %98ا النوعية فهي أم ،%64,70ة الحساسي

  .%82,60وفي دراستنا كانت النوعية ، )15(100% -% 
 ، لدى السيدةايةريت معظم اللطاخات بسبب وجود شكأج
 اأم، %65 لطاخة بنسبة 260ذه اللطاخات  بلغ عدد هوقد

 من ايةدون شكت عدد اللطاخات الروتينية التي أجري
وهذا هو سبب ،  فقط%35أي بنسبة ، 140السيدة فكانت 

 في حين،  %10 تناة نسبة اللطاخة الشاذة في دراسزياد
جموعة اللطاخات كانت نسبة اللطاخات الشاذة في م

أجريت ا في دراسة أم، )6حسب جدول %(6,43الروتينية 
 55تبين أنه من بين ففي الواليات المتحدة األمريكية 

 مليون 3,5تقريباً  هناك ، تجرى سنوياً Pap testمليون
سابقة   وفي دراسة محلية،)17( %6  بنسبةأي،  شاذةلطاخة

   )20( %18,9اللطاخات الشاذة نسبة كانت ) محرز. د(
 عند السيدات  في دراستناأعلى معدل للطاخة الشاذةكان 

حيث بلغ عدد ،شكوى نزف عقب الجماع ب المراجعات
أي ، 30 من أصل 9في هذه المجموعة اللطاخات الشاذة 

 ضرورة االستقصاء الجيد ناألمر الذي يبي ،%30بنسبة 
  . في حال وجود نزف عقب الجماع 

  ات أخرىدراسب في دراستنا  الحساسية والنوعية للطاخة مقارنة)12(جدول 
  الدراسة الحالية  

2010  
  محرز. دراسة د )20(

2003  
 Luigiدراسة )18(

Dibonito 1993  
 Coste. J et .alدراسة )19(

2003 
  %72  %76,3  %69  %64,70  الحساسية
  %94  %93  %86  %82,60  النوعية

  :الخالصة والتوصيات
اللطاخة الروتينية لعنق الرحم م جداً إجراء من المه

تأكيد نشر هن في سن النشاط التناسلي، و جميعلسيداتل
 من خالل البرنامج الوطني  لدى النساءالوعي الصحي

للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم من خالل تطبيق 
  وبشكل خاص لدى،حد للمسح الخلويبرنامج عام ومو

عاليات الخطورة لإلصابة بسرطان عنق الرحم السيدات 
وعدم إهمال أي شكاية لدى  ،بغياب برامج مسح عامة

ية وبطريقة علمية تعامل معها بجد بل يجب ال،المريضة
ة ألي شذوذ خلوي  مع المتابعة الدوري،بإجراء اللطاخة
ت اللواتي لديهن شكاية السيما المريضاو، ومعالجته باكراً

 نسبة الشذوذ في ، وقد الحظنا زيادةالنزف عقب الجماع
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 تواتر المسح الذي وإتباع، لدى هذه المجموعة الخلوي
 فضالً عن، سرطاناألمريكية للجمعية الأوصت به 

ضرورة إجراء دورات تدريبية لألطباء والممرضات على 

تقنية في  لتجنب األخطاء الأخذ اللطاخات بحرفية وإتقان
  .تقليل من السلبية الكاذبة للطاخة المن ثَم و،العيناتجمع 
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