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 األورام فى مرحلة منتصف العمر و ما بعدها 
 , فيالسيكا. بي و شابيرو.اس. ,شان.دي .تي.جي, ٌاوج.كي.اي, ساوتيه.ار.ج,,ا, بابر.ر.جي, فيههيرزجومبم

 
ي سىدس ً سه األمم اإلماراتيً , انبروفيسور راودا مصطفي رئيس انجمعيً , واألعضاء اندكتورتمت انترجمً بمعرفً جمعي

 ورميه وصير واندكتور محمد انعدل  واندكتوري عبد انرازق 

 
 
 

 
 الملخص:

إن مرحلة إنقطاع الطمث هى المرحلة التى تبدأ فٌها المرأة فى اإلهتمام بحالتها الصحٌة , و تلعب المعتقدات الشخصٌة 

شؤنها أن تحسن  للمرأة دورا هاما فى تشجٌعها على تؽٌٌر نمط حٌاتها لألفضل و تعدٌل بعض السلوكٌات الصحٌة التى من

 حالتها الصحٌة العامة .

تفهم المخاطر و العوامل المسببة لمرض السرطان بهدؾ تشجٌعهن على إتباع لبحث ٌهدؾ إلى مساعدة السٌدات على هذا ا

 اإلستراتٌجٌات الوقائٌة من خالل تؽٌٌر السلوكٌات المعتادة و إستخدام وسائل الكشؾ المبكر فى حال توافرها.

ألمراض القلبٌة و الدورٌة تمثل اأحد األسباب الهامة التى تإدى للوفاة و لكنه لٌس السبب المباشر للوفاة. فٌعد السرطان 

% من أسباب الوفاة فى معظم الدول المتقدمة و تبلػ نسبة السٌدات الالئى ٌتعرضون للوفاة بسبب السرطان 40-%30من 

دول المحٌط الهادى و شرق أسٌا و جنوب أمرٌكا  % فى ؼرب أوروبا و أسترالٌا و شمال أمرٌكا و25-%20من 

ٌنتشر مرض سرطان الثدى , سرطان الرئة و سرطان عنق الرحم و المستقٌم فى معظم أنحاء العالم.و ٌعد  الالتٌنٌة.

اإلجراءات الوقائٌة  سرطان عنق الرحم مإشرا هاما على صعوبة الحصول على الرعاٌة الصحٌة فى أماكن إنتشاره.

تدخٌن و شرب الكحول و تخفٌض الوزن و تناول األطعمة الصحٌة و ممارسة الرٌاضة إلى جانب و سائل الكشؾ كتقلٌل ال

فى الدول النامٌة و  المبكر على المرض تساعد فعلٌا على خفض نسب إنتشار السرطان و نسب الوفاة الناتجة عن المرض.

ٌجب  لذلك  لعالج ٌساعد على خفض نسب الوفاة.توفٌر ا طبقا للمصادر المحلٌة فإن تطبٌق وسائل التشخٌص المتقدمة و

أن تتحد الجهود بهدؾ زٌادة الوعى اإلجتماعى و تحسٌن سبل الحصول على الرعاٌة الصحٌة و العالج ألصحاب الدخول 

 المنخفضة.

امج الصحة زٌادة مستوى األعمارفى العالم.وتعتبر برمع  و نستنتج من البحث إن نسبة حدوث السرطان تزداد طردٌا 

و أخٌرا ٌجب اإلهتمام بتعلٌم السٌدات  الوطنٌة ملزمة و ضرورٌة لتطبٌق إجراءات المسح الصحى لتحسٌن العالج لألفراد.

على دراٌة ووعى بسبل تحسٌن الصحة العامة لتقلٌل العوامل المساعدة على حدوث المرض و كذلك تحدٌد ٌكن بحٌث 

صحة مما ٌساعد على الكشؾ المبكر عن المرض و من ثم تقلٌل العبء األعراض المرضٌة و أى تؽٌٌرٌطرأ على ال

 الصحى للمرض و تحقٌق نسب شفاء مرتفعة لألورام السرطانٌة المكتشفة فى وقت مبكر 
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 المقدمة:

و إلى  ت الذى تنتبه فٌه المرأة إلى حالتها الصحٌةقتؽٌرات المصاحبة لها هو عادة الوبداٌة مرحلة إنقطاع الطمث و ال

التؽٌرات المصاحبة لهذه المرحلة.و هذا ٌمكن أن ٌكون دافعا قوٌا لتشجٌعها على تؽٌٌر نمط حٌاتها و إجراء تعدٌالت 

 صحٌة علٌها بهدؾ الحفاظ على الصحة و تحسٌنها.

وسائل حماٌة هذا المستند ٌهدؾ إلى مساعدة المرأة على تفهم التحدٌات المتوقعة فى هذه المرحلة و تشجٌعها على إٌجاد 

 من المخاطر عن طرٌق تعدٌل بعض السلوكٌات و عن طرٌق وسائل المسح الصحى المتوفرة.

و من الهام أٌضا إستشارة الطبٌب المختص بمجرد حدوث أى أعراض ؼٌر طبٌعٌة ألن هذا ٌساعد على الكشؾ المبكر 

هناك عدة مفاهٌم مؽلوطة  ض السرطانٌة.للمرض و بالتالى حدوث تطور إٌجابى للشفاء و على األخص فى حاالت األمرا

خاصة بمرض السرطان , و لذلك فوجود معلومات دقٌقة عن أماكن إنتشار المرض و نسبة حدوثه و العوامل المحتملة 

المسببة لإلصابة ٌعد فى منتهى األهمٌة لرفع الوعى لدى السٌدات و مساعدتهن على حٌاة صحٌة أفضل فى األعمار 

 المتقدمة.

إلى شرح المعلومات البٌئٌة عن األمراض السرطانٌة األساسٌة التى تصٌب النساء فى مختلؾ بقاع العالم و  نهدؾ هنا

نهدؾ أٌضا إلى التركٌز على العوامل المساعدة لحدوث المرض و األعراض المصاحبة و ذلك بؽرض زٌادة نسبة الوعى 

 لدى السٌدات و بالتالى زٌادة عوامل الحماٌة من المرض.

تقدم فى عالج معظم األمراض و من بٌنها السرطان فى االماكن التى ٌسهل فٌها الحصول على الرعاٌة الصحٌة إن ال

عاما فى الدول ذات  57.8 حوالً  ٌكونمتوسط عمر السٌدة  ساعد كثٌرا فى زٌادة نسبة األعمار المتوقعة للمرضى.

عاما فى الدول ذات الدخل الفوق متوسط و  74.4ط , و عاما فى الدول ذات الدخل المتوس 69.3الدخل المنخفض , و

 .(2) عاما فى الدول ذات الدخل المرتفع 82.4

 حوالً  تمثل األمراض القلبٌة الدورٌة  إن السرطان سبب هام من أسباب الوفاة و لكنه لٌس السبب المبدئى المباشر للوفاة.

فى دول أمرٌكا الالتٌنٌة و البحر % 48-32 الً حوالً فى الدول المتقدمة. تصل النسبة % من أسباب الوفاة 35-40

% فى وسط أوروبا و وسط أسٌا, و تمثل 60% فى دول شرق أوروبا , و 70, و ترتفع النسبة إلى ( 2) الكارٌٌبى

% فى 20ألمراض القلبٌة لتصل إلى ا. و تقل نسبة الوفٌات للسٌدات ب( 3) % فى دول شمال أفرٌقٌا و الشرق األوسط45

 .  HIVللوفاة فى جنوب صحراء أفرٌقٌا هو مرض نقص المناعة  الصحراء األفرٌقٌة. السبب الرئٌسى

من كل حاالت الوفاة حول العالم  15.1ممثال  2010فى سنة  ملٌون حالة وفاة حول العالم 8تسبب مرض السرطان فى 

 % ٌتوفون بسبب السرطان فى أوروبا الؽربٌة و أسترالٌا و المناطق ذات25-20. بالنسبة للنساء من ( 4) من الجنسٌن

 الدخل المرتفع فى أمرٌكا الشمالٌة و المحٌط الهادى و أٌضا فى شرق أسٌا و جنوب أمرٌكا الالتٌنٌة.

(  ٌتضح 6-1ٌجب أن نعلم إن زٌادة نسبة اإلصابة بالسرطان لها عالقة بمدى العمر المتوقع للمصاب. بالنظر إلى الشكل )

ى تقدم وسائل التشخٌص وتوفرها, و ترجع أٌضا إلى إختالؾ إن نسبة اإلصابة تزداد فى الدول المتقدمة و ذلك ٌعود إل

 نسب الوفاة من منطقة ألخرى و بٌن دولة و أخرى.
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وسائل الكشؾ و المسح الصحى و العالج لمرض السرطان ٌختلؾ من دولة و أخرى معتمدا على السٌاسة  الصحٌة لهذه 

اٌة الصحٌة و المستوى المادى و اإلجتماعى المنخفض. الدولة, فزٌادة نسبة الوفٌات مرتبطة بصعوبة الحصول على الرع

كذلك نظام التسجٌل الصحى الذى ٌختلؾ من مكان ألخر و ؼالبا ما ٌكون ضعٌفا أو ؼٌر موجود. فالمعلومات الوبائٌة 

 الدقٌقة عن المرض تحتاج معلومات دقٌقة و صحٌحة عن التشخٌص و نسبة الوفاة.

. االرقام و البٌانات المذكورة فى هذا ( 3)ر المعلومات عن نسب حضور المرض و هناك محاوالت حدٌثة لزٌادة تواف

  IRACالمرجع تعتمد على األبحاث المنشورة فى المجالت العلمٌة التى تم مراجعتها , ؼالبا من موقع 

و كذلك المعلومات المتوفرة من هٌئة قٌاسات و تقٌٌم WHO  (6 ), و مصادر منظمة الصحة العالمٌة  ( 5) جلوبوكان

 . IHME (3)حة الص

سرطان الثدى و الرئة و عنق الرحم من أكثر األورام أنتشارا عند السٌدات متبوعا بسرطان القولون و المستقٌم, نسبة إن 

% ثم 12.8% من وفٌات السرطان للسٌدات ٌلٌها الوفٌات بسرطان الرئة بنسبة 13.7الوفٌات من سرطان الثدى تمثل 

من  سرطان المباٌض  تنسبه الوفٌا ( 5) %8.2و سرطان عنق الرحم بنسبة  %8.6سرطان القولون و المستقٌم بنسبة 

 .(5) ( بنسبه اقل%2.2سرطان بطانه الرحم )بٌنما  %( 4.2)

% و تكون النسبة الحدوث أكبر  لدى 51% و فى الدول النامٌة بنسبة 49سرطان الثدى منتشرة فى الدول المتقدمة بنسبة 

األمراض  السرطانٌة تحدث بصورة أكبر لدى السٌدات بعد إنقطاع الطمث فى  %.67السٌدات بعد إنقطاع الطمث بنسبة 

ملٌون حالة جدٌدة لسرطان  1.5تم إكتشاؾ   2010فى سنة  % فى الدول النامٌة .28% مقابل 39بنسبة الدول المتقدمة 

. بالنسبة لسرطان عنق الرحم فٌتردد حدوثه بصورة أكبر  ( 7) حالة وفاة بسبب المرض 400.000الثدى, و تم تسجٌل 

نسبة اإلصابة بسرطان عنق الرحم كمإشر % من حاالت السرطان . ٌمكن اإلعتماد على 76فى الدول النامٌة  حٌث ٌمثل 

تم إكتشاؾ أكثر من نصؾ ملٌون حالة جدٌدة من  2010للفقر و صعوبة الحصول على الرعاٌة الصحٌة . فى سنة 

 حالة وفاة نتٌجة للمرض. 200.000سرطان عنق الرحم , و تم تسجٌل 

ٌتم إكتشاؾ عدد   على مستوى العالم. % من أسباب الوفاة4.2ٌمثل سرطان الثدى و سرطان عنق الرحم معا نسبة 

. بدات ( 5) حالة وفاة 427.586حالة سنوٌا لمرض سرطان الرئة, ومازالت نسبة الوفاة مرتفعة جدا و تبلػ  515999

نسبة إنتشار سرطان الرئة فى التراجع على مستوى العالم , وقد بدأت النسبة فى التراجع بصورة أكبر فى الدول الؽربٌة 

بة التدخٌن. و على الجانب األخر فإن النسبة تزداد فى أسٌا و بالذات فى الصٌن حٌث نسبة التدخٌن بسبب إنخفاض نس

 .( 8) مرتفعة

 

 فى المناطق المختلفة: لمعدالتا

ب هناك نسب متماثلة فى نسب الحدوث و نسب الوفٌات الناتجة عن المرض فى المناطق األتٌة: شمال و ؼرب و جنو

-1 )شكل أوروبا و شمال أمرٌكا و أسترالٌا. و ٌعد سرطان الثدى و اللقولون و الرئة أكثر أنواع السرطان إنتشارا

فى أمرٌكا االتٌنٌة و دول البحر الكارٌبى ٌعد سرطان الثدى و سرطان عنق الرحم األكثر إنتشارا و المسبب  (.6_3)(3

بر فى المناطق ذات الدخل المنخفض و المتوسط و تبلػ , وٌكون نسبة حدوث مرض سرطان الثدى أك( 5) األكبر للوفاة

فى الدول ّذات الدخل  . 109.000-100.000فى السنة , و أعلى نسبة حدوث فى بلجٌكا و تتراوح من  100.000

ل شك)فى شرق و وسط أفرٌقٌا.  100.000-20.000و تبلػ من  100.000 -60.000المرتفع تبلػ النسبة  من 

1)(5) 

 نسبة اإلصابة بحدوث مرض سرطان الثدى فإن هذا المرض ال ٌمثل السبب الرئٌسً للوفاة . بالرؼم من إرتفاع
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% فى الدول 35% بٌنما تبلػ النسبة 25-%20فى معظم الدول المتقدمة نسبة الوفاة بالنسبة  لحدوث المرض تتراوح من 

 . (7)النامٌة 

الحدوث التراكمٌة لمرض سرطان الثدى , و هذه النسبة هناك طرٌقة أخرى للتعبٌر عن مدى خطورة المرض و هى نسبة 

% ضمن السٌدات 12% و إلى نسبة 10مرتفعة جدأ فى شمال أمرٌكٌا و أسترالٌا و ؼرب أوروبا و وصلت ألكثر من 

 األمرٌكٌات. على العكس من ذلك تصل النسبة ألقل من صحراء أفرٌقٌا و جنوب أسٌا.

 

 معدالت الوفاة اإلقلٌمٌة

هو السبب الرئٌسً لوفٌات السرطان فً بعض البلدان , كما هو الحال فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  سرطان الرئةٌعتبر 

. و فى حٌن أن معدل ( 5,6) , كندا , هونػ كونػ , الصٌن , المملكة المتحدة , الدنمارك , النروٌج , السوٌد وكورٌا

موع الوفٌات بالسرطان فً هذه البلدان إال أن سرطان الرئة ٪ من مج 15الوفٌات الناجمة عن سرطان الثدي ٌمثل حوالً 

٪ فً الدنمارك وهونج كونج و الصٌن 22٪ من وفٌات السرطان فً كندا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  و  25-24ٌشكل 

ن ٪ فً النروٌج.و قد لوحظ أن معدل الوفٌات الناجمة عن سرطان الرئة ٌفوق معدل سرطا 18٪ فً هولندا و 19و 

٪(. وفً بعض البلدان المتقدمة األخرى ٌعتبر سرطان الثدي هو السبب األول للوفٌات 16الثدي فً أسترالٌا و السوٌد ) 

٪ (, وألمانٌا  18.6٪ ( , فرنسا )  19٪ (, وإسرائٌل ) 20٪ (, وبلجٌكا ) 20.6بالسرطان بما فً ذلك األرجنتٌن ) 

 14٪ ( , البرازٌل ) 16.2٪ ( , النمسا )  16.5٪ (, والبرتؽال )  16.8٪ ( , إٌطالٌا )  17٪ (, وسوٌسرا ) 17.3)

 .(6) ٪( 12.3٪ ( و تشٌلً )

, مرتفعة و تعد نسبه الوفٌات الناتجه عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم فى أمرٌكا الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً 

 واالقتصادٌة وتوافر الحصول على الرعاٌة للسكان   وهذا ٌشٌر إلى أن هناك إختالفات كبٌرة فى المستوٌات االجتماعٌة

و مستوى الحصول على الرعاٌة الصحٌة , والفوارق  العوامل الوراثٌةأٌضا , فً البلد الواحد , فإن االختالفات فً 

ٌات سرطان , مثال لذلك ما هو موضح فً الواللاالجتماعٌة واالقتصادٌة ٌمكن أن تإدي إلى اختالفات فً معدل الوفٌات ل

٪ مقارنة مع النساء البٌض,  7المتحدة األمرٌكٌة حٌث أن معدل حدوث السرطانات فى المرأة األمرٌكٌة األفرٌقٌة أقل 

أو فً سرطان عنق الرحم فى جنوب أفرٌقٌا ( 9) ٪  أعلى  17بٌنما معدل الوفٌات المرتبطة بالسرطان عموما  هو 

 . )انظر أدناه(

 

 األساسٌه خصائص السرطانات

 لثديرطان اس 

و تؽٌٌرات نمط الحٌاة. وقد زاد معدل اإلصابة وسائل التشخٌص و العالج تتؽٌر حاالت اإلصابة بسرطان الثدي بسبب 

٪ من الحاالت فقط ترتبط مع القابلٌة الوراثٌة القوٌة . والسرطان مرض  10-5بسرطان الثدي فً جمٌع أنحاء العالم . 

بنسبة متعدد العوامل المرتبطة بزٌادة المستوٌات االجتماعٌة والثقافٌة و التعلٌم .فقد زاد معدل اإلصابة بسرطان الثدي 

, خصوصا فً البلدان اآلسٌوٌة مثل الهند والٌابان وسنؽافورة و تاٌوان ,  ( 7) ٪ فى السنة فً الثالثٌن سنه الماضٌة3.1

ؽربٌة .وبالمثل فً أمرٌكا الالتٌنٌة و منطقة البحر الحٌث كان المعدل منخفض , مما ٌدل على إرتباطه بؤسلوب الحٌاة 

فى البٌانات فً العدٌد من البلدان فقد لوحظت زٌادات فً معدالت اإلصابة الكارٌبً, فعلى الرؼم من أن هناك نقص 

 . والوفٌات . وٌظهر انتشار سرطان الثدي أٌضا بعض االختالفات المحددة وفقا للبلدان والمناطق أو المجموعات العرقٌة
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نحنى على شكل جرس , مع ٌحدث سرطان الثدي ؼالبا فى العالم الؽربى بعد سن الٌؤس أما فً آسٌا فٌوصؾ حدوثه بم

عاما  50. وكان أكتر سن لإلصابة بسرطان الثدي فً سنؽافورة فً سن ( 12, 11)سنة  55-45وجود الذروة فً سن 

أما فً الهند , وباكستان, و شمال أفرٌقٌا , وؼرب أفرٌقٌا )النٌجر(, ٌحدث سرطان الثدي فً الؽالب فً النساء الشابات  

 .(13, 12) شراسه وٌكون أكثر

ٌن المجموعات العرقٌة فً كل من الخصائص النسٌجٌة من سرطان الثدي وحالة مستقبالت الهرمون. و هناك اختالفات ب

سلبٌة. ففً   ( ER) لسرطانات الثدي عادة ما ٌعتبر التشخٌص أسوأ فً الحاالت التى بها مستقبالت هرمون االستروجٌن

فً الحاالت التى بها األورام إٌجابٌة لمستقبالت  بعض المرضى بآسٌا ) تاٌوان , مالٌزٌا , الخ ( , هناك انتشار أعلى

٪ ,و األورام التى بها مستقبالت  58٪ مقابل  68 سنة 50فً النساء أقل من  ER هرمون االستروجٌن

, و فً المقابل, فً بعض  عاما 50٪ , بالمقارنة مع النساء األكثر من  50٪ مقابل  63  إٌجابٌة  (PR)البروجسترون

 (15) ملحوظا  HER2 أخرى كان أعلى معدل انتشار أورام السكان اآلسٌوٌة

والنساء فً الوالٌات المتحدة من أصل إفرٌقً , وكذلك النساء من أبناء أفرٌقٌا لدٌها أعلى معدل من ( 12)النساء الهنود 

سرطانات  سلبٌة(   HER2سلبٌة الثالثً )مستقبالت هرمون االستروجٌن سلبٌه , مستقبالت البروجسترون سلبٌه و 

 أنواع من سرطان الثدي   Luminal Aدي أكثر من النساء القوقاز و أقل كثٌرا من  الث

هً السائدة فً بعض السكان اآلسٌوٌن )بما فٌها الٌابانٌٌن(, البٌض, و  Luminal A ( 13) وبالتالً سرطانات الثدي

قبل انقطاع الطمث فى  ٪ 40٪ وتنخفض إلى  50األمٌركٌٌن األفارقة بعد سن الٌؤس , و تصل معدالتها إلى أكثر من 

 (.16, 13)٪ فقط فً السكان األفارقه األصلٌٌن27األمرٌكٌٌن من أصل أفرٌقً و إلى 

 

 سرطان عنق الرحم 

ٌعتبر سرطان عنق الرحم هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شٌوعا فً النساء حٌث أن أكثر من نصؾ ملٌون حالة جدٌدة 

٪  سنوٌا فً السنوات  0.6سرطان عنق الرحم فى العالم من بنسبة  تحدث سنوٌا فً جمٌع أنحاء العالم . وقد زاد انتشار

٪ من العبء العالمً ٌحدث فً البلدان النامٌة . وانخفض االحتمال التراكمً من  85الماضٌة , وكان أكثر من  30ال 

ا نتٌجة ٪ سنوٌ 0.6مع زٌادة معدالت الحدوث  العالم فً جمٌع مناطق 2010و  1980سرطان عنق الرحم بٌن عامً 

وقد انخفضت معدالت الوفٌات فً  . (7) ٪ سنوٌا نتٌجة لزٌادة أعمار السكان 0.46لزٌادة عدد السكان و الوفٌات بنسبة 

هناك طرٌقة محددة فعالة من الفحص الذي عندما تنفذ  . و(7) معظم الدول باستثناء زامبٌا , العراق وسرٌالنكا وتاٌالند

و الوفٌات. وفً اآلونة األخٌرة , تم تنفٌذ التطعٌم فً بعض المناطق من  بشكل صحٌح ٌمكن أن تقلل من معدالت المرض

العالم, ولكن , لسوء الحظ , ال تزال هذه الطرٌقة الوقائٌة مكلفة للؽاٌة الزالت لم تصل الى القارات المحتاجه والمعرضة 

كارٌبً . وإذا إنخفضت التكلفة فً لمخاطر عالٌة مثل الهند وأفرٌقٌا و معظم دول أمرٌكا الالتٌنٌة ومنطقة البحر ال

 . المستقبل , حٌنئذ سٌكون التطعٌم الشامل ذو قٌمة

 

 آسٌا كمثال على فعالٌة فحص السرطانات

الماضٌة إلى الفحص  30فى أسٌا ٌعزى انخفاض معدل حدوث سرطان عنق الرحم إلى حد كبٌر على مدى السنوات ال 

تلٌها  1995برنامج وطنً شامل ل فحص سرطان عنق الرحم فً عام  الدٌهكانت أول دولة الشامل للسرطان. تاٌوان 

. والنساء فً هذه الدول الثالث تعرؾ جٌدا عن سرطان عنق  2004و سنؽافورة فً عام  2002هونج كونج فً عام 
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الورم  لدور فٌروس وعٌهن وفهمهنقله على الرؼم من لك الرحم والوسائل الوقائٌة منه باستخدام مسحة عنق الرحم ,و ّ

فى مقدمه  سرطان عنق الرحم  وفً جنوب شرق آسٌا , ال ٌزال (17)فً تسرطن عنق الرحم.  HPVالحلٌمً البشري 

( . وال تزال مسحة عنق  4السرطانات ولكن نسبة حدوثه أقل مما كانت علٌه فً أفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرى )الشكل 

وقد تم ترخٌص اللقاحات الوقائٌة من فٌروس الورم ( 18)اآلن الرحم هى المتوفرة للفحص وال ٌوجد برامج منظمة حتى 

 .الحلٌمً البشري فً معظم البلدان اآلسٌوٌة ولكن توافرها محدود بسبب التكلفة

 

 جنوب أفرٌقٌا على سبٌل المثال

الملونة, لٌس فقط سرطان عنق الرحم هو أكثر أنواع السرطان شٌوعا فً النساء السود , و الثانً أكثر شٌوعا فً النساء 

ولكن نسبة كبٌرة من الحاالت ٌكون ؼٌر قابل للشفاء عند تشخٌص المرض فى المرحلة الثالثة أو الرابعة وحٌنئذ ال ٌفٌد إال 

فً مجال السرطان ال ٌزال سرطان عنق الرحم إلى حد بعٌد من أهم المشاكل  العالج المسكن فقط لمحاوله تخفٌؾ المعاناة.

 صوصا بٌن النساء ذوات الوضع االجتماعً واالقتصادي المنخفض.الصحٌة العامة والعاجلة وخ

عنق الرحم بطرٌقه خاطئه فً عٌادات تنظٌم األسرة ونتٌجة لذلك تم مسحات فً عهد الفصل العنصري ,كانت تإخذ  

سٌاق. و اآلن نادرا ما ٌتم هذا الفحص فً نفس ال ( 19)إجراء الفحص فً الفئة العمرٌة الخاطئه ) الفتٌات صؽٌره السن(.

دون  وٌتم األن رصد معدالت اإلصابة بفٌروس نقص المناعة البشرٌة بشكل روتٌنً فً عٌادات متابعه النساء قبل الوالدة

 . ( 20) التفرقه بٌن السوداء , الملونه , البٌضاء, والهندٌه واآلسٌوٌة

بما أن فٌروس نقص المناعة البشرٌة ٌزٌد من خطر اإلصابة بسرطان عنق الرحم فالبد من توافر استراتٌجٌة وقائٌة  

كافٌة للسٌطرة على انتشاره . وحالٌا , ٌتم بشكل روتٌنً و على نطاق واسع تقدٌم العالج المضاد للفٌروسات الرجعٌة للحد 

سٌاسة الصحٌة الوطنٌة بعمل مسحة عنق الرحم بصورة منتظمة عندما ٌتم من إنتشاره . وباإلضافة إلى ذلك , توصً ال

إنخفاض معدل اإلصابة بسرطان عنق الرحم بٌن النساء فً جنوب أفرٌقٌا من  . تشخٌص فٌروس نقص المناعة البشرٌة 

ن إنتشار هذا ذوات الوضع االجتماعً واالقتصادي المرتفع دلٌل على مدى إمكانٌة الخدمات الوقائٌة الكافٌة للحد م

المرض بٌن النساء من الوضع االجتماعً واالقتصادي المنخفض. فاألسباب الرئٌسٌة النخفاض معدل اإلصابة بٌن النساء 

سابقا هً القدرة على دفع ثمن مسحات عنق الرحم بصوره منتظمة , والتؤمٌن الطبً الكافً , واالكتشاؾ المبكر , 

 . شار عدوى فٌروس نقص المناعة البشرٌةوالتعلٌم المالئم, و انخفاض معدل انت

 

 سرطان الرئة 

 ) الماضٌة, أصبح ؼدٌة النوع الفرعً النسٌجٌة االكثر شٌوعا من خالٌا سرطان الرئة ؼٌر الصؽٌرة 10فً السنوات ال 

NSCLC ) فً معظم الدول الؽربٌة واآلسٌوٌة . ومع ذلك, فقد تم مإخرا التصنٌؾ النسٌجً وتحدٌد بعض التعرٌفات 

  ) الجدٌدة التً ٌمكن أن تساعد فى شرح بعض التعدٌالت فً نسبه إنتشار كل نوع من أنواع سرطان الرئة ؼٌر الصؽٌرة

NSCLC )  .(21.)  و مع أن التدخٌن هو عامل الخطر الرئٌسً , ٌبدو أن التلوث ووجود بعض الجسٌمات فً الهواء

لم اآلن. وتقدر تلك النسبة من سرطانات الرئة التً تعزى ٌمكن أن تشكل بعض من الزٌادة الملحوظة فً جمٌع أنحاء العا

ومع ذلك , من الصعب استبعاد دور التدخٌن السلبً فً  . ( 8)٪ 11إلى تلوث الهواء فً المناطق الحضرٌة فً أوروبا 

حٌث  ( 8) 5.20و  1.14زٌادة اإلصابة بسرطان الرئة . حٌث أن تقٌٌم زٌادة الخطر النسبً للتدخٌن السلبً لتكون بٌن 

.فكما هو واضح فً آسٌا و فً بعض  (22)لوحظ مإخرا زٌادة حاالت اإلصابة بسرطان الرئة فً اإلناث وؼٌر المدخنٌن
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أكثر شٌوعا من الورم الؽدي  Adenocarcinoma . البلدان األوروبٌة أصبحت ؼدٌة النوع الفرعً النسٌجٌة 

 (23)الحرشفً فً ؼٌر المدخنٌن و نسبٌا أكثر شٌوعا فً النساء.

إنتشارسرطان الرئة فً جنوب افرٌقٌا منخفض جدا .فلدٌهم من أنماط التدخٌن محددات ثقافٌة وإقتصادٌة . إن معدل 

فالسجائر فً جنوب أفرٌقٌا ؼالٌة الثمن, و ٌحظر التدخٌن فً األماكن العامة كما أن التدخٌن نادر بٌن النساء السود ولكنه 

المرأة الهندٌة اآلسٌوٌة ال تمٌل إلى التدخٌن. و كانت نسب المدخنٌن فً أكثر شٌوعا بكثٌر بٌن النساء الملونة و البٌض , و

 13.0٪ و  26.7٪ ,  39.0٪ , 4.1السود, الملونٌن , البٌض و الهندٌات اآلسٌوٌات من النساء فً جنوب أفرٌقٌا هً 

 .( 20) ٪ بالترتٌب

 

 سرطان القولون والمستقٌم 

٪ من جمٌع  10.1( و تمثل  3سرطانات القولون والمستقٌم معظمها فً البلدان الؽربٌة المتقدمة )الشكل  ان وٌالحظ 

٪ من جمٌع حاالت 63. ٌمثل سرطان القولون فً البلدان المتقدمة (  24)حاالت السرطان فً النساء الحادث العالم 

. ( 25 ) ٪ فً دول الؽرب 5تقٌم هو حوالً سرطان القولون والمستقٌم . إن خطر اإلصابة بسرطان القولون والمس

. وتشمل البلدان  24ولوحظت أعلى معدالت اإلصابة فً أسترالٌا ونٌوزٌلندا و كندا والوالٌات المتحدة و أجزاء من اوربا 

االختالفات فً نسب االصابه هذه    .( 24 )التً لدٌها أدنى خطر الصٌن , والهند, وأجزاء من أفرٌقٌا وامرٌكا الجنوبٌه

 د ٌكون نتٌجة لعدم التثبت , أو الخطؤ فً التصنٌؾ و اإلبالغ عن البٌانات فً البلدان النامٌة.ق

سرطان القولون ٌعتمد بشدة على عوامل نمط الحٌاة, كما هو مبٌن من الدراسات للمهاجرٌن من الٌابان إلى الوالٌات 

٪  10-5لحال فً سرطان الثدي , ما ٌقرب من كما هو ا .( 24)المتحدة أو المهاجرٌن من جنوب أوروبا إلى استرالٌا 

 ٌنشؤ فً األسر التً لدٌها االستعداد الجٌنً الوراثً .

وقد وضعت دول ؼربٌة سهولة الوصول إلى تنظٌر القولون , وفً بعض المناطق الفحص االمسحً المتكررعن طرٌق 

وبالتالً  نسبة الوقوع , ولكن التشخٌص المبكر فحص الدم فً البراز . وٌمكن لهذه اإلجراءات زٌادة معدل التشخٌص , 

ٌساعد على خفض معدل الوفٌات )انظر أدناه( . التارٌخ الطبٌعً لسرطان القولون هو التدرج من الورم الحمٌد لسرطان , 

فض وبالتالً ٌمكن للفحص ان ٌمنع بشكل فعال  التقدم إلى آفات أكثر عدوانٌة , على األقل فً بعض الحاالت . وقد انخ

 (24)    2005-2002٪ سنوٌا  4.3ٌة بنسبة معدل وفٌات فً الوالٌات المتحدة األمرٌك

 

 سرطان بطانة الرحم 

ٌبقى سرطان بطانة الرحم أقل شٌوعا بكثٌر من الثدي والرئة و القولون والمستقٌم سرطان ولكن سرطان الرحم هو األكثر 

له هو أقل بكثٌر من تلك التً لألنواع األخرى من السرطان ( . معدل وفٌات  6-1شٌوعا فً العالم الؽربً )األرقام 

. وكان عدد الوفٌات التً تعزى إلى سرطان بطانة الرحم  2أو  1( و ٌعتمد على أنواع النسٌج , إما من النوع  5)الشكل 

قد . حاالت اإلصابة بسرطان الرحم , مثل سرطان الثدي ,  (4.) 58600هو 2010فً جمٌع أنحاء العالم فً عام 

شهدت زٌادة سرٌعة خالل العقدٌن الماضٌٌن فً البلدان اآلسٌوٌة. حاالت اإلصابة بسرطان الرحم فً آسٌا وأمرٌكا 

( من المواطنٌن فً الؽرب , وخاصة المملكة المتحدة وأمرٌكا الشمالٌة  10 - 8الالتٌنٌة و المرأة األفرٌقٌة أقل ) المرتبة 

( . فً آسٌا حدوث  5ا تحتل مرتبة الرابعه من  السرطان فً النساء )الشكل و الوسطى و أوروبا الشرقٌة , حٌث أنه

سنة. وهذا ٌختلؾ عن النمط فً النساء الؽربٌات ,  55-45السرطان , ٌبٌن نمط على شكل جرس مع ذروة العمر حوالً 
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عوامل الخطر المختلفة بٌن عاما. وهذا ٌشٌر إلى  70مما ٌدل على الزٌادة المستمرة مع التقدم فً السن والقمه فً نحو 

لتؤثٌر هرمون االستروجٌن مدى الحساسٌة هذه المناطق . معظم أنواع سرطان بطانة الرحم  تعتمد على هرمون و 

بواسطة تناول البروجستٌن . عوامل الخطر الرئٌسٌة هً البدانة )من خالل أرمتة  هرمون  ٌتم الوقاٌة منها التكاثري و

 . 2و  1ٌن( , وأنواع مرض السكري فً األنسجة الدهنٌة , ومن خالل مقاومة األنسول االستروجٌن من االندروجٌن

. وجود واحد واثنٌن أو أكثر من  (28) . كثرة الوالدات وتناول حبوب منع الحمل واقٌةاإلنجابو عدم ( 27, 26)

. على افتراض نسبة  (28أضعاؾ بالتتابع, 18و  - 8عوامل الخطر ٌزٌد من خطر االصابة بسرطان بطانة الرحم بنسبة 

ا ٌقرب من ٪ من سرطان بطانة الرحم , عوامل الخطر المذكورة أعاله تمنح المخاطر عمر م 2.6الخطر مدى الحٌاة 

. عادة ما ٌكون التشخٌص ممتاز ولكن التشخٌص المبكر مهم . وأفٌد أنه فً الوالٌات  (28) ٪ بالتتابع  32٪ و 18

٪ من  14٪ من الحاالت الجدٌدة بسرطان بطانة الرحم ولكنها تمثل  7أصل أفرٌقً المتحدة األمرٌكٌة ,  األمرٌكٌٌن من 

وفٌات سرطان بطانة الرحم . وكانت المساهمة األكثر  لهذه الفوارق فً معدالت الوفٌات هً التركٌب النسٌجً ) أكثر 

ٌكشؾ عنه نزٌؾ ؼٌر طبٌعً ,  عدوانٌة ( و االوضاع االقتصادٌة االجتماعٌة . بما ان  سرطان بطانة الرحم عادة ما

 . ملأو بعد سن األٌؾ ؼٌر طبٌعً قبل ٌجب استشارة طبٌب النساء فً وجود نز

 

 سرطان المبٌض 

لكنه ال ٌزال أقل شٌوعا بكثٌر من أمراض السرطان   من األمراض السرطانٌة الشدٌدة سرطان المبٌضٌعد مرض 

( . وهو مرض  النساء فً سن الشٌخوخة و هذا ٌمكن أن ٌفسر ارتفاع نسبة اإلصابة فً البلدان التً 6األخرى )الشكل 

( . ٌتم  200,600-115,900)  160,500  2010العمر المتوقع . وكان عدد الوفٌات فً عام لدٌها أعلى متوسط 

الغ عن أعلى معدالت فً أوروبا و أمرٌكا الشمالٌة و أقل حوادث فً الصٌن و أفرٌقٌا , ربما ألن الحٌاة أقصر و / أو  اإلب

 30. حاالت اإلصابة بسرطان المبٌض فً أنحاء العالم لم تتؽٌر كثٌرا فً السنوات ال (5)( 6التشخٌص اقل )الشكل 

( 29)ر الالتٌنٌٌن , تلٌها النساء من اصل اسبانً واألفرٌقٌة واآلسٌوٌةالماضٌة . و سجلت أعلى نسبة فً النساء البٌض ؼٌ

. الوفٌات المطلقة من سرطان المبٌض تتناسب للؽاٌة مع حدوثه , ومع ذلك , فإن البلدان المتقدمة تمٌل إلى إثبات تحسن 

فرٌقٌة األمرٌكٌة لدٌها أعلى ( . مرة أخرى , المرأة األ 6نسب وفٌات / حدوث بسبب التقدم فً الكشؾ و العالج ) الشكل 

. ( 29)( 0.5( , و آسٌا ) 0.55( , اسبانً ) 0.66( , تلٌها البٌض ؼٌر الالتٌنٌٌن ) 0.71معدل وفٌات / حاالت ) 

 ( 29)عوامل الخطر المختلفة و الفوارق االجتماعٌة ٌمكن أن تفسر هذه الفروقات 

الطفرات والنساء  BRCA2و  BRCA1ض وحاملوا ٪ من جمٌع سرطانات المبٌ 10حساب العوامل الجٌنٌة لنحو 

٪ لإلصابة بسرطان المبٌض 12٪ و خطر مدى الحٌاة  40المتضررٌن من متالزمة لٌنش لدٌهم , على التوالً , نسبة 

 .(29)  عائلى للمرضنساء بال تارٌخ بال٪ فً خطر 2,5-1,4مقارنة مع 

 

  خطر المتطوره)األختطار(عوامل ال

 21تقٌٌم مقارن لعبء المرض الناجم عن عوامل الخطر ومجموعات عوامل الخطر فً  IHME , أجرى2012فً عام 

 ) .1)الجدول ( 30)منطقه فً العالم

وكان العدٌد من عوامل الخطر التً تسهم فً عبء المرض اإلجمالً )بما فً ذلك األمراض القلبٌة الوعائٌة والسكري( 

هً  2010االختطار الرئٌسٌة الثالثة لعبء المرض العالمً فً عام أٌضا عوامل خطر كبٌر لألمراض الخبٌثه. عوامل 
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٪, 7ارتفاع ضؽط الدم, والتدخٌن التبػ )بما فً ذلك دخان التبػ ؼٌر المباشر( وتلوث الهواء المنزلً, وهو ما ٌمثل 

 ( DALYs٪, على التوالً, من سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز ) سنوات العمر الضائعة4.3٪ و 6.3

٪ من سنوات العمر الضائعة, مع المخاطر أبرزها الوجبات 10عوامل الخطر الؽذائٌة وقلة النشاط البدنً شكلت مجتمعة 

الؽذائٌة منخفضة فً الفاكهة ونسبة عالٌة من الصودٌوم. وكان عامل الخطر الرئٌسً فً أوروبا الشرقٌة, ودول األندٌز 

اء الكبرى تعاطً الكحول, بٌنما فً معظم آسٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة وشمال أفرٌقٌا أمرٌكا الالتٌنٌة وأفرٌقٌا جنوب الصحر

والشرق األوسط وأوروبا الوسطى كان ارتفاع ضؽط الدم. ظل تدخٌن التبػ أعلى عامل خطر فً أمرٌكا الشمالٌة ذات 

لسرطان الرئة والرأس والرقبة  الدخل المرتفع وأوروبا الؽربٌة. تدخٌن التبػ هو, بطبٌعة الحال, وهو عامل خطر رئٌسً

 .(31, 24)الثديسرطان  وسرطان القولون ومتورط أٌضا فً 

 

 دور السمنة

 خطر المرض فً استرالٌا ولالسمنة وارتفاع مإشر كتلة الجسم على الصعٌد العالمً هما العامل الرئٌسً إزدٌاد نسبة 

أفرٌقٌا والشرق األوسط وجنوب ووسط واألندٌز أمرٌكا  ؤمرٌكا الشمالٌة , وأوروبا الؽربٌة, شمالمناطق الدخل المرتفع ب

. وقد لوحظ وجود اتجاه نحو اتباع نظام ؼذائً ؼربً والبدانة فً ( 30)الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً وأوقٌانوسٌا

بعض  . ٌبدو أن السمنة تإثر على(32) معظم البلدان النامٌة, وآسٌا, والشرق األوسط, وإلى حد ما, فً شمال افرٌقٌا

السمنة المرتبطة الجماعات أكثر من ؼٌرها. فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة, السود ؼٌر الالتٌنٌٌن لدٌهم أعلى معدالت 

٪( والبٌض ؼٌر الالتٌنٌٌن 39.1٪(, وجمٌع الالتٌنٌٌن )40.4٪( مقارنة مع األمرٌكٌٌن المكسٌكٌٌن )49.5)بزٌادة العمر 

ارتفاع معدل انتشار متالزمة األٌض فً السكان الهنود فً المناطق الحضرٌة .فً حٌن فً الهند هناك ( 33)٪( 34.3)

ومتالزمة المبٌض المتعدد  ( 35)٪( 30.4وارتفاع ضؽط الدم ) ( 34)٪( 12.6٪(, المرتبطة مع السمنة )39.9)

لة . سوء التؽذٌة, وخاصة البروتٌن نقص / الكربوهٌدرات الزائدة, نسبب السمنة, وهً مشك36٪( 9.13الكٌسات )

 .رئٌسٌة فً جمٌع أنحاء أفرٌقٌا, وهو ما قد ٌفسر أٌضا بعض ما ٌشاهد بٌن األمٌركٌٌن المكسٌكٌة والالتٌنٌٌن, والهنود

 

 .السمنة هً عامل خطر لسرطان الثدي والقولون، وسرطان بطانة الرحم والمبٌض

 

 سرطان الثدي 

٪ من العدد اإلجمالً للوفٌات سرطان 8,4-3,1٪ و9,2-4,4دراسة نمذجة حدٌثة اقترحت أن السمنة مسإوله عن  

,وٌرى هذا النموذج وجود عالقة إٌجابٌة فً النساء بعد سن   (37) امرٌكا.الثدي فً البٌض والسود, على التوالً, فً

, ربما مساهمة مقاومة ( 38)ومع ذلك, كما ناقشنا سابقا  الٌؤس ولكن وجود عالقة عكسٌة فً النساء قبل انقطاع الطمث.

ؼٌر مقدره بصوره صحٌحه . وتشٌر دراسات أكثر حداثة أن السمنة مرتبطة بمقاومة األنسولٌن وٌرتبط مع  األنسولٌن

االنتشار المنخفض نسبة وأظهرت دراسة حدٌثة فً المرأة النٌجٌرٌة  ( 38). انقطاع الحٌض.زٌادة فً خطر حتى قبل

قبل وبعد انقطاع الطمث  فً النساء  سرطان الثدي فًبارتباط قوي مرتبط تزاٌد حاالت البدانة اثبتت أن و .ان الثديسرطل

 . ( 40)أألكثر عدوانٌة  وأسوامعدل البقاء على قٌد الحٌاة  للتسبب بسرطان الثدي. السمنة هً أٌضا عامل خطر  (39)

سرطان الثدي فً المؽرب العربً ومصر والهند وباكستان. ولٌس  ولعل هذا ٌفسر, جزئٌا على األقل, النمط الظاهري من
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: ترتبط السمنة التفسٌر االجتماعٌة واالقتصادٌة الدنٌا ٌمكن أن تتداخل مع هذا المستوٌاتمن الواضح تماما ما إذا كان 

 .أٌضا إلى انخفاض الدخل والتعلٌم

 

 سرطان القولون 

كلها ترتبط إلى مقاومة األنسولٌن  لثانً ا, النشاط البدنً المنخفض وداء السكري من النوع ( 41)زٌادة الوزن والسمنه 

العالقة بٌن البدانة وسرطان القولون   . ( 42,43) وزٌادة خطر اإلصابة بسرطانات القولون فً جمٌع أنواع الشعوب 

 .( 42) أقوى فً الرجال عنه فً النساء

 

 سرطان بطانة الرحم 

ن بطانة الرحم بما فً ذلك األورام اللحمٌة فً النساء البدٌنات. السمنة أٌضا تإثر سلبا على ٌادة اإلصابة بسرطاتكون ز

 .(44) معدل وفٌات فً حٌن النشاط البدنً ٌحسنها

 

 دور التغذٌة والكحول

 

 سرطان الثدي 

لم ٌثبت   .(45)الثدي المعتمده على الهرمون  وٌرتبط زٌادة استهالك الكحول مع زٌادة فً مخاطراألصابه بسرطان

التؤثٌر المباشر الستهالك الطاقة والدهون المشبعة وخصوصا فً سرطان الثدي ولكن ٌمكن أن تعمل من خالل التؽذٌة 

وزٌادة الوزن ومقاومة األنسولٌن  وبالتالً تعتبر عامل خطر. فً الٌابان, ٌمكن أن تترافق الزٌادة فً سرطان الثدي مع 

العوامل اإلنجابٌة و أٌضا فً مجال التؽذٌة: زٌادة الطاقة والبروتٌن المتحصل  تؽٌر و بتؽٌٌر فً العمر عند بدء الحٌض,

لشرح االختالفات فً  . ( 46) طول الجسمٌمكن أن تشارك بصوره مباشرة كما ٌمكنان ٌحصل عند زٌادة فً متوسط 

وتكهن أن النساء األصؽر سنا إٌجابٌة من سرطان الثدي فً النساء قبل انقطاع الطمث فً جنوب شرق آسٌا,  ER-وقوع

 .البالستٌكٌة أو العلب من األكٌاس  xenoestrogensزٌنوستوجٌنز ٌمكن أن تستهلك نظام ؼذائً أكثر الدهنٌة أو أكثر

 

 سرطان القولون والمستقٌم 

وبا ال تزال ٌعتبر تناول الكحول واللحوم الحمراء والمصنعة مترافق مع زٌادة الخطر فً الوالٌات المتحدة, ولكن فً أور

  ( 47,48)اللحوم المصنعة فقط ترتبط بشكل كبٌر مع الخطر. وٌمكن ربط الزٌادة األخٌرة فً الٌابان لهذه التطورات 

النظام الؽذائً الؽربً النموذجً قد ٌكون لصالح تطوٌر مجموعات جرثومٌة قادرة على تكسٌراألمالح الصفراوٌة الى  

 ( 24)ك ارتباط مباشر ألقوى سرطان القولون المستقٌم مع استهالك اللحوم. هنا( 24)ٌحتمل أن تكون مسرطنة مركبات

تناول القهوة ٌمكن أن  . ( 49)وتفٌد التقارٌر ان االنخفاض فً مخاطر سرطان القولون ولكن لٌس المستقٌم مع القهوة 

خصائص المضاد تقلل من الكولٌسترول واألحماض الصفراوٌة وإفراز ستٌرول محاٌد فً القولون, وٌمكن عرض بعض 

 (. 50)حركه القولون  للطفور وزٌادة
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 سرطان الرئة 

 .( 8)وقد ارتبط اللحم المقدد, والطبخ بالقلً العمٌق المقلٌة والفلفل الحار مع زٌاده الخطر

 

 xenoestrogensتلوث الهواء المنزلٌة، والمواد المسرطنة البٌئٌة و

 

المواد المسرطنة المحتملة لكن لم ٌثبت فً دراسات من تزاٌد دور اضطرابات الؽدد الصماء المختلفة, وؼٌرها من  وقشن

. الدور المحتمل للمواد المسرطنة على وضع الثدي فً وبعد سن  ( 51)حاالت السرطان المختلفة وخاصة سرطان الثدي

. وفقا لالستخدام المحلً, هناك بعض المواد المسرطنة ( 52) حمل البلوغ وٌتضح من خالل دور التدخٌن قبل أول

أو استهالك الطعام الساخن الواردة فً أكٌاس من البالستٌك, والمعتقد انها  (53) محددة, مثال استخدام التنبول فً الهند

 .xenoestrogens مصدر لل

المسببات لسرطان الرئة فً ؼٌر المدخنٌن ال تزال ؼٌر واضحة. لقد تم اقتراح العدٌد من عوامل الخطر مثل التدخٌن 

المهنً للدهانات أو مخففات الطالء, معدات اللحام, والسخام والدخان أو العادم؛ أمراض الرئة الالإرادي؛ التعرض 

الموجودة من قبل مثل االلتهاب؛ المدخول الؽذائً من اللحوم المشوٌة أو المشوٌة؛ هرمون االستروجٌن, وتارخ األسرة 

 )دورالوراثة(..

 

 عوامل االختطار األخرى

 سرطان عنق الرحم

وث حدطر لسرطان عنق الرحم معرفه بشكل جٌد : العامل المسبب هو فٌروس الورم الحلٌمً. عوامل مثل عوامل الخ

, والوالدات الكثٌره, وتدنً مستوٌات النظافة الصحٌة الجنسٌة وتعدد الشركاء الجنسٌٌن ٌزٌد من سن مبكرة اول جماع فً 

شرٌك الذي هو خزان للفٌروس الورم الحلٌمً البشري هو معدالت اإلصابة. التدخٌن هو العامل المساعد. الحٌاة الجنسٌة لل

 .أٌضا ربما ٌشارك فً خطر ولكن هذا ال ٌتم تقٌٌمها بشكل كامل

 

 بطانة الرحم وسرطان المبٌض

عوامل الخطر لسرطان بطانة الرحم تشمل السمنة, عدم الوالدة, ارتفاع ضؽط الدم, والسكري, ومتالزمة تكٌس المبٌض, 

رحم, الحٌض فً وقت مبكر, انقطاع الطمث فً وقت متؤخر , والعالج باالستروجٌن , تارٌخ عائلً  فرط تنسج بطانة ال

للسرطان, والتارٌخ الماضً من سرطان الثدي والعالج تاموكسٌفٌن. وانخفض الخطر بشدة عند استعمال حبوب منع 

 (HRT) لعالج بالهرمونات البدٌلةٌقترح بحث نشر مإخرا أن وقؾ ا  ( 54)الحمل  لفترة طوٌلة واستخدام  بروجستٌن

وٌرتبط مع زٌادة االصابة بسرطان بطانة الرحم  (WHI) ألعراض سن الٌؤس اتباعا لمبادرة المنشورات صحة المرأة

ومع ذلك, ال ٌمكن استبعاد الزٌادة المتزامنة فً السمنة كعامل   ( 55)على حد سواء فً األمرٌكان البٌض واألفارقة 

انخفض  HRTمع  والواقع أفادت التقارٌر أن .  (55)لمعدل, وبخاصة فً األمرٌكان األفارقة رئٌسً فً زٌادة هذا ا

معدل حدوث سرطان بطانة الرحم فً النساء البدٌنات من خالل تؤثٌر مفٌد للبروجستٌن على التحفٌز الذاتً لبطانة الرحم 

 .بواسطة هرمون االستروجٌن 
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مر, عدم الوالدة, واستخدام العقاقٌر المعززة للخصوبة مثل عقار كلومٌفٌن عوامل الخطر لسرطان المبٌض تشمل زٌادة الع

سنة, تارٌخ عائلً لسرطان المبٌض, وسرطان الثدي أو سرطان القولون والمستقٌم, والتارٌخ السابق  1سترات ألكثر من 

 سرطان الثدي. اوجود 

طر االصابة بسرطان المبٌض. بعض العملٌات استخدام حبوب منع الحمل عن طرٌق الفم هو وسٌلة فعالة جدا لخفض خ

 الجراحٌة النسائٌة مثل ربط االنابٌب, استئصال الرحم والشفاء من التهاب بطانة الرحم واقٌة ضد سرطان المبٌض

, فً حٌن أن ممارسة الرٌاضه ٌمكن أن تساعد على األنواع السمنة قد تزٌد بعض أنواع ولكن لٌس كل     ( 55,56)

 .()انظر أدناهتقلٌل المخاطر 

 

 مكان العالج بالهرمونات البدٌلة بٌن عوامل الخطر

 بٌن عوامل الخطر لعالج التعوٌضً بالهرمونات ا تقٌٌم عوامل الخطر وعبء المرض, لم ٌرد ذكر  IHME فً ورقة

ورفض استخدام العالج التعوٌضً بالهرمونات  ( 58),2000فً  WHI العشوائٌة, المحكومه بعد نشرالتجربه  .30

العالم. وٌعزى ذلك أساسا إلى الخوؾ من سرطان الثدي, وعدم وجود بٌانات واضحة لحماٌة بشكل كبٌر فً جمٌع أنحاء 

مخاطر القلب واألوعٌة   اعادة تقٌٌم  القلب واألوعٌة الدموٌة الناجمة عن تلك الدراسة. ومع ذلك, ومنذ ذلك الحٌن, أجرٌت

لعالج التعوٌضً ا ؼٌاب عوامل خطر محددة فوائد الدموٌة وؼٌرها من المخاطر وٌبدو اآلن أن النساء بعد سن الٌؤس  فً

 ( . 60, 59)  تفوق الخطر بالهرمونات 

هو أنه ٌحسن نوعٌة الحٌاة فً النساء بعد سن الٌؤس. كما  لعالج التعوٌضً بالهرمونات ا واحدة من الفوائدالواضحة من

الذي هو فً حد ذاته ٌرتبط مع زٌادة  2أنه ٌقلل بشكل كبٌر من خطر االصابة بكسور هشاشة العظام والسكري من النوع 

٪( والعجز. كما تم خفض خطر 20رتبط كسر عظام الفخذ أٌضا مع وجود درجة عالٌة من الوفٌات )معدل الوفٌات. وٌ

لعالج ا ومع ذلك, جنبا إلى جنب WHI   (58 )االصابة بسرطان القولون عن طرٌق العالج التعوٌضً بالهرمونات فً 

هذا   WHI)  سنوات فً 7ٌزٌد من خطر االصابة بسرطان الثدي بعد مدة معٌنة من استخدام )<  التعوٌضً بالهرمونات 

التؤثٌر من تطور لورم موجود. ربما ٌمكن تقلٌل المخاطر من خالل تقٌٌم النساء اللةاتً لدٌهم عوامل اختطار محددة مثل 

زٌادة كثافة الثدي فً تصوٌر الثدي باألشعة السٌنٌة, تارٌخ عائلً قوي, العالج اإلشعاعً الصدري أو خزعة تظهرتضخم 

 لعالج التعوٌضً بالهرمونات ا خطر االصابة بسرطان الثدي حتى فً مستعملً ؼٌر نمطً. ممارسةالرٌاضه ٌقلل من 

ال ٌضٌؾ أي خطر على خطر االصابة بسرطان الثدي المرتبطة بالسمنة وٌمكن    لعالج التعوٌضً بالهرمونات ا( 61)

. تم اإلبالغ عن حاالت ( 54)مإخرا  أن تساعد على تقلٌل حدوث سرطان بطانة الرحم فً هإالء النساء, كما برهن

( 55,62)  لعالج التعوٌضً بالهرمونات ا  نخفاض بعد تراجع هائل فًاال اإلصابة بسرطان الثدي وسرطان المبٌض فً

لعالج ا ومع ذلك, كان هذا االنخفاض ربما ٌعود  إلى عدة عوامل بما فً ذلك عدم متابعة  النساء الذٌن ٌتوقفون عن

. وعالوة على ذلك, فقد ذكرت العدٌد من المنشورات زٌادة أخرى فً سرطان الثدي منذ  ( 63) التعوٌضً بالهرمونات 

, مما ٌشٌر إلى أسباب أخرى  لعالج التعوٌضً بالهرمونات ا خفاض مستوٌات استخدام)على الرؼم من ان 2006عام 

  ( .63)مثل انخفاض مستوٌات المشاركة فً برامج الفحص أو ربما تباطإ نمو الورم بعد العالج التعوٌضً بالهرمونات

سنوات من االستخدام  6-5عرضت األبحاث ان االستروجٌن مترافق قد لخفض خطر اإلصابة بسرطان الثدي على األقل 

 . ( 64)سن انقطاع الحٌض ., حٌث كانت سمنة المرأة واسعه االنتشار وبعٌدة تماما عنWHI عدد السكانفً 

فً ما تبقى من المصادر ٌبدو ان هرمون االستروجٌن لوحده ٌسبب زٌادة خطر االصابة بسرطان الثدي أقل ما  ومع ذلك, 

 ( 63) .معةمجت لعالج التعوٌضً بالهرمونات ا سنة( من 15-10ٌقال إلى مستوى أقل وعلى المدى الطوٌل )< 
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هرمون االستروجٌن وحده ٌزٌد خطر االصابة بسرطان بطانة الرحم وٌمكن أٌضا أن ٌكون أكثر ضررا لسرطان المبٌض 

) البروجستٌن  لعالج التعوٌضً بالهرمونات ا مجتمعة. ومن المرجح أٌضا أن تكوٌن  لعالج التعوٌضً بالهرمونات ا من

بب انخفاض خطر االصطناعٌة مقابل البروجسترون( ٌمكن أن تترافق مع مستوٌات مختلفة من المخاطر, وهذا األخٌر ٌس

 .( 65) سرطان الثدي

 WHIمجتمعة   وأفادت التقارٌران سرطان الرئة ٌكون أكثر ؼازٌة فً النساء الالئً ٌتلقٌن العالج التعوٌضً بالهرمونات

انها ال تزال مسؤلة مثٌرة للجدل مع   ( 66,67)عند تشخٌصه ولكن لٌس فً النساء فً هرمون االستروجٌن فقط 

مختلؾ الدراسات. وأفادت بعض الدراسات وجود انخفاض فً اآلختطار مع بدء الحٌض انقطاع المعارضة النتائج بٌن 

ربما حالة التدخٌن, والتماٌز   ( 68,69)لعالج التعوٌضً بالهرمونات ا الطمث المبكر والمتؤخر وتؤثٌر إٌجابً أو أي من

 .بٌن الدراسات النسٌجً, وجود المتطلبات البٌئٌة فً العوامل ؼٌر معروؾ ورم أو ؼٌره أو التحٌز قد ٌفسر التباٌن

 

 

 استراتٌجٌات الفرز)المسح الطبً(

 سرطان الثدي 

ٌتم إجراء فحص سرطان الثدي فً الؽالب باستخدام تصوٌر الثدي باألشعة السٌنٌة. وتتوفر فً معظم البلدان المتقدمة 

الثدي باألشعة وطنً ولكن لٌس فً كل الدول. تختلؾ البرامج بٌن الدول. التوصٌات هً  أداء تصوٌر البرامج الفحص 

عاما هو سن البداٌة  40سنة من العمر. فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة, فً بعض الدول  74-50السٌنٌة كل سنتٌن بٌن 

وٌنصح باجراء الماموجرام السنوي. هناك مناقشات جارٌة بشؤن التكالٌؾ والمنافع من برامج الفحص فً البلدان التً تم 

ومع ذلك, فً هذه البلدان, انخفضت نسبة معدل الوفٌات  والمبالؽه بالعالج بالؽه بالتشخٌصفٌها تنفٌذه لسنوات بسبب الم

إلى نسبة اإلصابة. المبالؽه بالتشخٌص هو مصدر قلق للدول الؽنٌة مع توافر عالٌة من تصوٌر الثدي باألشعة السٌنٌة. 

الثدي وتصوٌر الثدي باألشعة السٌنٌة ٌمكن أن ومع ذلك, فً معظم البلدان, ال ٌتم فحص الثدٌٌن المرأة وتنمٌة فحص 

تساعد على االرجح الى خفض الوفٌات المبلػ عنها فً البلدان النامٌة. وتشٌر النماذج االقتصادٌة أنه فً البلدان ذات 

ر سنة تقرٌبا تكون فعالة مثل فحص تصوٌ 60-40الموارد المتوسطة الدنٌا, ٌتم فحص الثدي السرٌري سنوٌا من األعمار 

ومع ذلك, هذا لم ٌالحظ فً تشٌلً حٌث كان  . للحد من وفٌات سرطان الثدي ولكن فً بكلفه أقل بكثٌرسنتٌن  الثدي كل

, وبناء على فحص الثدي السرٌري فقط, لها تؤثٌر 1998البرنامج الوطنً لفحص سرطان الثدي, الذي بدأ فً عام 

٪ معدل االمتثال السنوي(, بما ان معدل  البقاء على  قٌد الحٌاة 65محدود جدا على الرؼم من التزام عالً نسبٌا حققت )

لم ٌتحسن. قد ٌقترح مبادئ توجٌهٌة جدٌدة فً السنوات القلٌلة المقبلة من قبل تقسٌمها الفرز فً السكان المعرضٌن للخطر 

موجات فوق الصوتٌة فً السكان فً البلدان المتقدمة أو باستخدام بدائل تكنولوجٌة من التشخٌص, بما فً ذلك التصوٌر بال

اآلسٌوٌة نظرا  الن كثافة الثدي أعلى. ومع ذلك, حتى اآلن, الفحص الذاتً للثدي والفحص السرٌري جنبا إلى جنب مع 

 .الماموجرام تبقى المعٌار الذهبً لفحص سرطان الثدي
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 سرطان عنق الرحم 

البلدان المتقدمة وٌترافق مع انخفاض قوي وكبٌر فً وقد تم تنفٌذ فحوص للكشؾ عن سرطان عنق الرحم فً معظم 

منذ إدخال فحص سرطان عنق الرحم فً أسترالٌا, انخفض عدد الحاالت الجدٌدة من سرطان عنق الرحم  .حدوث وفٌات

لكل  1,9-3,9وانخفض معدل الوفٌات فً الفئة العمرٌة موحدة  2008فً عام  778إلى  1991فً عام  1092من 

٪ 40خالل نفس الفترة الزمنٌة. فً نٌوزٌلندا, انخفض معدل حدوث سرطان عنق الرحم بنسبة  امرأة 100,000

٪ منذ بدء الفرز. كل من استرالٌا ونٌوزٌلندا لدٌها برنامج التطعٌم فٌروس الورم الحلٌمً البشري 60والوفٌات بنسبة 

؛ أدخلت الوالٌات 2013ً فبراٌر شباط عام وطنً مجانا للفتٌات والشابات. بدأت أسترالٌا برنامج التطعٌم للشباب ف

المتحدة األمرٌكٌة والفرنسٌة التابعة للدول جزر المحٌط الهادئ برنامج التطعٌم فٌروس الورم الحلٌمً البشري خالل 

 .( 72)-2011وكٌرٌباتً, تلٌها جزر كوك وفٌجً فً  2007-2010

من بلد إلى آخر. فً معدل اإلنخفاض مختلؾ رحم, ولكن فً أوروبا الؽربٌة كذلك, انخفض معدل حدوث سرطان عنق ال

فرنسا, على سبٌل المثال, حدوث سرطان عنق الرحم والوفٌات انخفضت بنسبة أربعة أضعاؾ وضعفٌن, على التوالً, 

٪ من السرطانات الؽازٌة فً النساء اللواتً لم 70عن طرٌق الفحص الفردٌة؛ تم تشخٌص  1996و  1976بٌن عامً 

سنوات. وقد تم تنفٌذ تطعٌم فٌروس الورم الحلٌمً البشري فً فرنسا للمراهقٌن اإلناث وصؽار  4الماضً ٌعرض فً 

 .٪ واللقاح ٌعد مكلفا للؽاٌة30البالؽٌن, ولكن ٌبقى االمتثال منخفضة فً أقل من 

على مدى سنوات  وقد تطورت المبادئ التوجٌهٌة لالختبارات عنق الرحم لسرطان عنق الرحم فً الوالٌات المتحدة 

 .سنوات 5عاما حتى اآلن إال أن ٌكون هذا االختبار كل  65-30والنساء الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن الزوار وٌنصح 

عاما, كل  30وبالنسبة للبلدان النامٌة, وتوصً منظمة الصحة العالمٌة ٌجب أن ٌتم تنفٌذ بؤن مسحة , تبدأ فً سن ال 

المتوقع أن التنفٌذ الكامل لهذه التوصٌة من شؤنه أن ٌقلل من حاالت اإلصابة فً جنوب أفرٌقٌا من  .( 73) سنوات10

دوالرات أمرٌكٌة لكل  7أو  R60 , وكان الثمن هو بؤسعار معقولة )حوالً( 74)٪ 70بسرطان عنق الرحم بنسبة 

أفرٌقٌا, كما أنها لم  مسحة(. السٌاسة الرسمٌة هو اتباع المبادئ التوجٌهٌة لمنظمة الصحة العالمٌة. ومع ذلك, فً جنوب

تنفذ بعد بالكامل, ودون قٌادة قوٌة, وتحسٌن إدارة ونظام الرعاٌة الصحٌة المعززة, فمن ؼٌر المرجح أنها لن تكون. على 

مستوى السكان, وهناك أٌضا حاجة للتوعٌه لحضور فحص اللطاخة لعنق الرحم , أو, إذا تعذر ذلك, للكشؾ عن سرطان 

, التلقٌح ضد فٌروس الورم الحلٌمً )األعراض )مثل النزٌؾ ما بعد الجماع, اإلفرازات المهبلٌةعنق الرحم بمجرد ظهور 

دوالر لثالث جرعات( ٌجعل التطعٌم على نطاق  270البشري ربما قد تصبح مجدٌة, ولكن فً الوقت الحاضر تكلفة )

واسعة لسكان الفتٌات فً سن المراهقة, واسع ؼٌر عملً. مفاوضات لخفض تكلفة هً اآلن فً التقدم بهدؾ توفٌر تؽطٌة 

 .قبل أن ٌبدأ النشاط الجنسً

 سرطان القولون 

هو اختبار الفحص األكثر استخداما على نطاق واسع لسرطانات القولون  (FOBT) فحص البراز لالستدالل ؼلى الدم

على كشؾ الدم فً البراز.  والمستقٌم والفحص فقط الموصى به حالٌا من قبل االتحاد األوروبً. مفهوم الفحص ٌنطوي

ؼٌر جراحً , ورخٌص, وسهل االستخدام, وٌمكن القٌام به فً المنزل. بماان  سرطانات القولون والمستقٌم تنزؾ فقط 

ٌجب أن تتكرر كل عام إما أو مرة كل سنتٌن. هناك نوعان من االختبارات المتاحة, والبراز  FOBTsبشكل متقطع,  

دراسه تحلٌلٌه واسعه  اظهرت انخفاض نسبً فً معدل   .الكٌماوٌه المناعٌه البراز واالختبارافحص الدم الخفً الؽاٌاك 
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٪( وأورام 38-25. ومع ذلك, هناك انخفاض الحساسٌة لكال سرطانات القولون والمستقٌم )( 75)٪ 16الوفٌات إلى 

 .( 25)٪( 67 - 27الثانً ) ٪( وربما أعلى من األسلوب91-61٪( مع حساسٌة من األسلوب األول )31-16متقدمة )

التنظٌر المرن ٌتٌح تشخٌص آفات القولون وكذلك خزعات األنسجة وإزالة الورم, ولكن فقط فً الجزء األعلى من 

-18٪ واإلصابة بالسرطان بنسبة 31-22القولون. فحص التنظٌر خفض معدل الوفٌات الناجمة عن سرطان القولون  

تنظٌر القولون هو أفضل أداة تشخٌصٌة ولكن لم ٌتم تقٌٌمها   . (25) متثال جٌد٪ فً التجارب العشوائٌة حٌث كان اال23

٪ والوفٌات بنسبة 77-67فً التجارب العشوائٌة حتى اآلن. أفادت بعض البٌانات من األفواج وجود نسبة مخفضة حوالً 

31-65 ٪(25 ). 

اآلن  ولكنه ٌبشر بخٌر النه ؼٌر جراحً.  تنظٌر القولون االفتراضً هو أسلوب جدٌد لم ٌتم تقدٌره اهمٌته وفوائده حتى

سلوب له بعض اكل  .ومع ذلك, وٌرتبط ذلك مع مخاطر اإلشعاع )إلصدار التصوٌر المقطعً المحوسب( وٌبقى مكلؾ

المزاٌا أو حدود وفقا لتوافر فً البالد أو المناطق المعنٌة. السٌاسات الصحٌة ٌجب أن تتكٌؾ مع المخاطر النسبٌة 

 .لتكالٌؾ المحتملةوالمطلقة وا

 

 بطانة الرحم وسرطان المبٌض 

الستئصال المباٌض  لٌس هناك فحص موصى به لبطانة الرحم وسرطان المبٌض. مإخرا, تم اقتراح استراتٌجٌات وقائٌة

. المرضى الذٌن BRCA1 / 2 جراحة الحد من المخاطر( للنساء الذٌن لدٌهم تارٌخ عائلً قوي وناقالت الطفرات من(

ارٌخ عائلً قوي لسرطان بطانة الرحم والمبٌض والقولون والمستقٌم سرطان قد ورثوا متالزمة لٌنش )متالزمة لدٌهم ت

سرطان القولون والمستقٌم بدون السالئل الوراثً( أن ٌزٌد من خطر االصابه بسرطان بطانة الرحم وسرطان المبٌض. 

التً ٌمكن أن تسهم فً تشخٌص هذه السرطانات فً مرحلة  وبالتالً فمن المهم لتطوٌر طرق الوقاٌة السرٌرٌة والتوعٌه

 .أفضل

الممارسٌن ٌجب أن ٌكونوا على بٌنة من العوامل المهٌئه لتحفٌز هرمون االستروجٌن الزائد من بطانة الرحم مثل تارٌخ 

تخدام على المدى طوٌل من الالإباضة, والسمنة / مرض السكري, وارتفاع ضؽط الدم, عدم انتظام الدورة الشهرٌة, أو اس

الطوٌل  هرمون االستروجٌن لوحده أو عقار تاموكسٌفٌن. ٌنبؽً أن ٌستثنى سرطان بطانة الرحم فً المرضى اإلٌاس 

وبعد سن الٌؤس اللواتً ٌشكٌن من نزٌؾ مهبلً ؼٌر طبٌعً. وٌنبؽً إجراء تقٌٌم نسٌجً من بطانة الرحم فً جمٌع 

وقد بذلت المحاوالت األخٌرة القتراح بعض الخوارزمٌات بما فً ذلك  .المرضى الذٌن ٌشتبه سرطان بطانة الرحم

 (. 76).األعراض السرٌرٌة لتحسٌن تشخٌص السرطان

التؽٌٌرات فً عادة األمعاء, واضطرابات الجهاز الهضمً الجدٌدة, ألم فً البطن أو انتفاخ, االضطرابات البولٌة وبٌلة 

المناسبة, مثل فحص الحوض الفحوصات فً وجودها, ٌجب أن ٌتم تنفٌذ  ودموٌة كلها عالمات المحتملة لسرطان المبٌض 

 .لرإٌة الطبٌبعالمة درك أن ظهور هذه العالمات تبالموجات فوق الصوتٌة,. وٌنبؽً توعٌه المرٌضه حتى 

 

 أستراتٌجٌات وقائٌة

توصٌات بشؤن  (AICR) والمعهد األمرٌكً لألبحاث السرطان (WCRF) أصدر الصندوق العالمً البحاث السرطان 

 :(2وتشمل هذه )الجدول( 77) النظام الؽذائً والنشاط البدنً, والسٌطرة على الوزن لمنع لسرطان
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 .٪20التوقؾ عن التدخٌن والتً ٌمكن أن تقلل من خطر الموت من سرطان بنسبة تزٌد على  (1)

ؼم /  15وٌنصح النساء منخفضة المخاطر للحد من تناول الكحول ٌومٌا إلى ما ال ٌزٌد عن مراقبة تناول الكحول.  (2)

 .( 78) من المستحسن تنفٌذها للنساء األكثر عرضة لسرطان الثدي والقولون أو الرحمٌوم فً حٌن سٌاسة أكثر تقٌٌدا 

معظم أنواع السرطان والمساعدة على ساعة / األسبوع لخفض  3-2وقد تبٌن ممارسة رٌاضه نشطة لمدة على األقل  (3)

انخفاض مإشر كتلة الجسم ومقاومة االنسولٌن. اآللٌات التً تفسر تؤثٌرات المثبطة للنشاط البدنً على عملٌة مسرطنة ٌتم 

تخفٌض آثار األنسولٌن وعوامل النمو مثل األنسولٌن, وخفض تولٌد الجذور الحرة, وتعدٌل لعملٌة المناعة, ولها تؤثٌر 

وٌمكن أن تساعد على  ( 24)  وباإلضافة إلى ذلك, النشاط البدنً ٌزٌد من حركة األمعاء  ( 79)األورام .ر علىمباش

 ( 80) سرطان الثديحدوث  تقلٌل 

اتباع نظام ؼذائً صحً والجمع بٌن تناول الفواكه واأللٌاؾ والخضراوات, وانخفاض نسبة تناول الدهون الحٌوانٌة,  (4)

ات مع ارتفاع مإشر نسبة السكر فً الدم  ٌمكن أن تساعد على التخفٌؾ من عبء العدٌد ونسبة منخفضة من الكربوهٌدر

من األمراض. النظام الؽذائً ٌإثر تؤثٌرا قوٌا فً خطر االصابة بسرطان القولون والمستقٌم, وسرطان الثدي وبطانة 

 .( 24) ون٪ من سرطان القول70الرحم, والتؽٌرات فً العادات الؽذائٌة قد خفض ما ٌصل الى 

 

استخدام الحدود الموصى بها لالستهالك من   EPIC   (81 )  فً دراسة AICRو WCRF تم تقٌٌم تطبٌق التوصٌات

غ /  10)≥ غ / ٌوم(, والكحول  3≥ غ / أسبوع واللحوم المصنعة  500≥ اللحوم الحمراء والمصنعة )اللحوم الحمراء 

ساعة /  2غ / ٌوم(, لممارسة النشاط البدنً ) 25)≤ ة األلٌاؾ غ / ٌوم( والؽذائٌ 400)≤ ٌوم(, والفواكه والخضروات 

, BMI دقٌقة / ٌوم من ركوب الدراجات / رٌاضة ومإشر كتلة الجسم الطبٌعً) 30األسبوع من النشاط البدنً القوي, أو 

18.5-24.9 kg/m2 التوافق  للنساء, حٌث أشارت أعلى درجات  7-0للرجال و 6-0(,  ولقد ابتكر نظام حسابً من

أقل  (3-7٪ (CI) ٪ فاصل الثقة95٪ )5مع التوصٌات. وعموما, كان مرتبطا مقدار نقطة واحدة فً النتٌجة مع خطر 

من تطوٌر أي سرطان. كان الحد من المخاطر فً المشاركٌن مع الفئات العلٌا من النتٌجة مقارنة مع تلك التً تدخل فً 

٪ لسرطان بطانة 23٪ لسرطان الرئة, و 14رطان القولون والمستقٌم, و ٪ لس27٪ لسرطان الثدي, و 16الفئة األولى 

( . لم ارتبطت حاالت التفاإل أعلى بكثٌر مع انخفاض خطر االصابة بسرطان المبٌض. 0.05الرحم )ؾ اتجاه = 

للدراسة   ( 81)٪( من جمٌع حاالت السرطان21,4حتً  CI 3,6٪ 95٪ )12.6وعموما, كان من الممكن تفادٌها 

لها. ومن المثٌر لالهتمام, وكان هناك وجود عالقة إٌجابٌة بٌن مستوى عال من التعلٌم وعلى درجة عالٌة. وكانت بؤكم

العالقة بٌن درجة أعلى, وانخفاض محتمل فً معدل وفٌات سرطان كبٌرة فً المملكة المتحدة واٌطالٌا والدنمارك للنساء. 

كانوا  أكثر صحة من عامة السكان, وبالتالً فوائد نمط  EPIC الدراسةومن الجدٌر بالذكر أن المتطوعٌن المشاركٌن فً 

أن االهتمام المناسب إلى  WCRF / AICR . وقد قدرت( 81)الحٌاة ٌمكن االستهانة بها فً هذه الدراسه اآلوربٌه 

السرطان بنسبة  قد ٌإدي إلى الحد من مجموع حاالت BMI النظام الؽذائً والتؽذٌة والنشاط البدنً باإلضافة إلى تطبٌع

٪( فً البرازٌل و 31-3٪ )19٪( فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة, 40-7٪ )24٪( فً المملكة المتحدة, ٪6-42 )26

 .(77) ٪( فً الصٌن٪5-37 )20
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 متى ٌجب على المرأة استشارة الطبٌب ألعراض؟

لكل امرأة فً منتصؾ العمر وما بعده.  ٌنصح المتابعة المنتظمة مرة واحدة فً السنة على األقل من قبل طبٌب مدرب

وهذا سوؾ ٌسمح تقٌٌم المخاطر الفردٌة لكل مرض و المحتملة المرتبطة بالشٌخوخة. وباإلضافة إلى ذلك, سٌتم التوعٌه 

 .بانتظام لتطبٌق استراتٌجٌات وقائٌة ذكرت أعاله

 :فً هذه األثناء, أي أعراض ؼٌر طبٌعٌة تستلزم التشاور

 

طبٌعً, ألم فً البطن أو الحوض, انتفاخ, إفرازات مهبلٌة ؼٌر طبٌعٌة, بول دموي, أو نزؾ  نزٌؾ مهبلً ؼٌر •

 .المستقٌم ٌمكن أن تكشؾ عن سرطان بطانة الرحم, المبٌض أو سرطان القولون

افراز من حلمة الثدي أو وجود تورم بالجس, تصلب فً منطقة محدوده من الثدي, و تؽٌرات الجلد على منطقة   •

 .الجلد أو تراجع الحلمة ( ٌمكن أن تشٌر إلى سرطان الثديالثدي )

 .سعال ؼٌر عادي, وضٌق التنفس, نفث الدم أو ألم الصدر ٌمكن أن تكشؾ عن وجود سرطان الرئة •

حدوث تخثر ورٌدي فً النساء دون وجود تارٌخ فً العائلة ٌمكن أن ٌكشؾ عن وجود السرطان وٌحتاج إلى  •

 .بعض التحقٌقات التكمٌلٌة

 

ة صحالالعمر المتوقع فً البلدان المتقدمة والنامٌة. برامج فً الختام, حدوث السرطان ٌتزاٌد نتٌجة الرتفاع متوسط 

لوطنٌة إلزامٌة لتنفٌذ المسح الطبً. التصحٌح الفعال لعوامل الخطر القابلة للتعدٌل من خالل تحفٌز النساء ٌمكن أن ٌساعد ا

السرطان. وأخٌرا,  تثقٌؾ النساء بحٌث تكون على بٌنة من الطرق لتحسٌن حالتهم  بالتؤكٌد إلى تقلٌل انتشار وشراسة

  .لسرطانلالصحٌة العامة, للحد من عوامل الخطر الخاصة بها وتحدٌد عالمات التؽٌٌر فً صحتهم التً قد تكون عالمات 

وبالتالً تحسٌن التشخٌص  ٌساعد على خفض الفتره الكامنه للتشخٌصو ٌساعد على الحد من عبء المرض و ما سبق 

 .لألورام والكشؾ فً مرحلة مبكرة, وخاصة فً الدول األقل نموا فً العالم
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