
 
تولٌد  لبنانٌة ألمراض النساء وال  مع تحٌات الجمعٌة ال

    سلسلة تعزٌز صحة المرأة

 

 

 

 فحص الزجاجة أو مسحة عنق الرحم

  

 ما هو؟

هو فحص لعٌنة من الخالٌا المأخوذة من عنق الرحم لدى 

ٌتم من خالل الفحص البحث عن التغٌرات فً خالٌا . المرأة

عنق الرحم التً تكشف عن سرطان عنق الرحم أو الظروف 

وٌمكن لمسحة عنق الرحم . التً قد تتطور الى سرطان

أٌضا الكشف عن تغٌٌرات خالٌا عنق الرحم التً من 

ة فً المستقبل ان . المحتمل أن تتطور الى خالٌا سرطاٌن

الكشف عن هذه الخالٌا فً وقت مبكر باجراء مسحة عنق 

الرحم، هو الخطوة األولى لوقف احتمال تطور سرطان عنق 

. الرحم

 

ال تظهر أٌة عوارض فً المراحل المبكرة من سرطان * 

فالطرٌقة الوحٌدة للكشف عن التغٌٌرات . عنق الرحم عادة

 .(فحص الزجاجة)هو من خالل اجراء مسحة عنق الرحم 

 من ٌجب ان ٌجري الفحص؟

 . 21بفحص عنق الرحم فً سن ال ء ٌنبغً البد

ن  نً للنساء التً تتراوح أعمارهن ٌب ٌنصح بالفحص الروٌت

 30بالنسبة للنساء ما فوق ال .  مرة كل سنتٌن21-29

 السابقة عادٌة ، 3عاما أو أكثر اللواتً كانت تنائجهن ال

 .ٌمكن اجراء االختبار كل ثالث سنوات

 

 

 

 

 

ٌتم الفحص؟  كٌف 

ٌستخدم الطبٌب جهاز ٌسمى منظار لتوسٌع فتحة المهبل 

وتستخدم الملعقة . بحٌث ٌمكن فحص عنق الرحم

. البالستٌكٌة وفرشاة صغٌرة لجمع الخالٌا من عنق الرحم

. توضع الخالٌا فً مادة وترسل الى المختبر لفحصها

هذا الفحص لٌس مؤلما ، ولكن الفحص النسائً للحوض * 

. قد ٌكون غٌر مرٌحا
 

 :نتائج طبٌعٌة 

 .ال أثر لوجود أٌة خالٌا غٌر طبٌعٌة

 

 :نتائج غٌر طبٌعٌة 

: ٌتم فرز نتائج االختبار غٌر الطبٌعً فً فئات 

 

 -ASCUS   أو AGUS ( خالٌا شاذة ذات اهمٌة غٌر

قد تكون هذه التغٌرات بسبب عدوى فٌروس  : (مؤكدة

الورم الحلٌمً البشري ، ولكنه قد ٌعنً أٌضا أن هناك 

ة  .تغٌٌرات سرطاٌن

 

 -LSIL (درجة منخفضة من التنسج)  أوHSIL ( درجة

وهذا ٌعنً من المحتمل وجود تغٌٌرات : (عالٌة من التنسج

 . ما قبل السرطان

. HSILتكون مخاطر االصابة بسرطان عنق الرحم أكبر مع 

 

وهذا ٌعنً عادة تغٌرات  : (CIS) سرطان فً الموقع -

ة . غٌر طبٌعٌة من المرجح أن تصبح سرطاٌن

 

وهذا ٌعنً تم العثور  : (ASC - H)خالٌا صدفٌة شاذة 

 HSILعلى تغٌرات غٌر طبٌعٌة وٌمكن 

 

هً تغٌرات الخالٌا  التً  : (AGC)خالٌا غدٌة شاذة - 

تشٌر إلى مرحلة ما قبل السرطان فً الجزء العلوي من قناة 

 .عنق الرحم أو داخل الرحم

 

 !الفحصقبل 
 ساعة 24 ما ٌلً لمدة يتجنب

غسول المهبل -
الجماع -
االستحمام فً المغطس -

 استخدام تامبون مهبلً-


