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 الملخص:

تعتبر أمراض السرطان واحدة من المشاكل الصحية األكثر أهمية في كل من البلدان      
النامية والمتقدمة بسبب ارتفاع معدل اإلصابة، والتكلفة، وأثرها االجتماعي وزيادة أعداد 

 الوفيات. 
تحديد أهم عوامل الخطورة المرتبطة باإلصابة باألمراض السرطانية  إلىتهدف الدراسة     

من النساء المصابات  066تمت دراسة مجموعه مكونة من و  لدى النساء في قطاع غزة،
توسط من أوذلك من خالل تعبئة استبيان محكم. أظهرت الدراسة  ،طاع غزةقبالسرطان في 

 )%1365) سنة، 3064رطان لديهن أعمار النساء المستجيبات عند اكتشاف مرض الس
من مريضات السرطان مصابات بسرطان الجهاز  %5663مصابات بسرطان الثدي، نسبة 

في مناطق تعرضت للقصف اإلسرائيلي خالل العدوان على  يسكن   (%6.60الهضمي، )
 ( يسكن  % 3561يعانين من سمنه زائدة، نسبة عالية من مريضات السرطان ) %6560غزة، 

تعاملن مع المبيدات  %5.64في مناطق زراعية تتعرض الستخدام المبيدات الحشرية ونسبة 
لديهن  %24.8( مصابات بمرض السكر، نسبة %1.69الحشرية الزراعية بشكل مباشر. )

المعلبات. من  لناو يتن %.1لى مصابين بمرض السرطان، نسبة و أقارب من الدرجة األ
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 هوالفواك منتجات األلبان لناو يتنلنساء المصابات بالسرطان ال ن النسبة األكبر من اأالمالحظ 
ع الرقابة المستمرة للمنتجات الغذائية الواردة للقطا، نوصى بوالبروتينات بالشكل المطلوب

وعلى استخدام المبيدات الحشرية ومنع تسويق الخضروات والفواكه مباشرة بعد رشها 
توعية المواطنين لمخاطر السمنة وضرورة تجنب أكل الدهون الحيوانية تعرضت  بالمبيدات،

 للقصف الصهيوني. 
 الكلمات المفتاحية: غزة، السرطان، النساء، سرطان الثدي، عوامل الخطورة.

Abstract: 

Cancer is a group of diseases that cause cells in the body to 

change and grow out of control. We aimed to identify the most 

important predisposed risk factors of cancer among women in Gaza 

Strip. Cases will fill a comprehensive questionnaire regarding all 

related risk factors. The study is a retrospective cohort study consists 

of participants diagnosed with any type of cancer in Gaza Strip.600 

participants diagnosed with various types of cancer from Al-Rantissy 

hospital Nasser Hospital and Gaza European Hospital.The study 

showed that the average age of female respondents at the time of 

detection of cancer was 46.3 years، 54.1% had breast cancer، 10.4% 

had cancer of the digestive system، 72.6% lived in areas that were 

shelled during the Israeli aggression on Gaza، (41.5%) lived in 

agricultural areas exposed to pesticide use and 12.3% treat agricultural 

pesticides directly، (52.9%) have diabetes، 24.8% have first-degree 

relatives with cancer، 52% eat canned food. It is noted that the largest 

proportion of women with cancer do not eat dairy products، fruits and 

proteins as required. 

We recommend continuous monitoring of the food products received 

by the sector and the use of pesticides and preventing the marketing of 
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vegetables and fruits immediately after spraying with pesticides، 

raising awareness of the dangers of obesity and the need to avoid 

eating animal fats and raising awareness of farmers to the dangers of 

exposure to agricultural pesticides. 

Key words: Cancer-Gaza Strip- Risk factors-Women 

 

 المقدمة:
السرطان هو مجموعة من األمراض التي تسبب تغيير في طبيعة خاليا الجسم من 

لخاليا شاذة يمكنها النمو خارج حدودها المعروفة واقتحام  حيث النمو خارج نطاق السيطرة
معظم أنواع الخاليا السرطانية تشكل  ،أعضاء أخرى  إلىأجزاء الجسد المتالصقة واالنتشار 

كتل تسمى الورم، وتتم تسميته حسب مكان منشأ الورم، يحدث  أوفي نهاية المطاف كتلة 
هذا الخلل الخلوي عندما تحدث طفرات في الجينات المسؤولة عن نمو الخاليا واالنقسام 
حيث ينهار النوع الطبيعي للخاليا وتؤدى للسماح لها للتقدم نحو خاليا خبيثة تحمل العوامل 

تشير  (1)عن نمط محدد من السرطان في العائلة الموروثة للجينات والتي تعتبر المسؤولة
ي ن سرطان الرئة هو السبب الرئيسأ إلىالبيانات المنشورة في وزارة الصحة الفلسطينية 

لوفيات السرطان عند الذكور، وسرطان الثدي هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان لدى 
من مجموع  %5561نسبته وبلغت وفيات الفلسطينيين الناتجة عن السرطان ما ، النساء

 اللخ بالسرطان اإلصابة معدل تضاعف احتمالية إلى العلمية المؤشرات تشير  (2)الوفيات

                                                             
 (1.( Bener A, El Ayoubi HR, Ali AI, et al (2010). Does consanguinity lead to 

decreased incidence of breast cancer? Cancer Epidemiol, 34, 413-8. 

 
 .653.تقرير وزارة الصحة الفلسطينية،  ).)
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 في رطانبالس المصابة الجديدة للحاالت التقديري  العدد ارتفاع ويتوقع القادمين، العقدين
 العام في ألف 605 من يقارب ما إلى 656. العام في ألف 310 من سطو األ الشرق 

  (1).العالم مستوى  على نسبية زيادة أعلى وهي ،646.
 ،تقرير منظمة الصحة العالميةالعالمية )حقائق وأرقام حسب تقارير منظمة الصحة 

2018) 
  السرطان من أهّم أسباب الوفاة في جميع أرجاء العالم، فقد تسّبب هذا المرض في وفاة

 .2018من مجموع الوفيات( في عام  1:6مليون نسمة )نحو  9.6
  تقف سرطانات الرئة والمعدة والكبد والقولون والثدي وراء معظم الوفيات التي تحدث كل

 عام من جّراء السرطان.
 .هناك اختالف بين الرجال والنساء فيما يخص أنواع السرطان 
  لوكية وغذائية رئيسية من وفيات السرطان بسبب خمسة عوامل خطر س %46تحدث

 الفواكه والخضار بشكل كاف، وقّلة النشاط لاو تنب كتلة الجسم، وعدم و هي ارتفاع منس
 البدني، وتعاطي التبغ، وتعاطي الكحول.

  من  %..المرتبطة بالسرطان، إذ يقف وراء  األخطاريمّثل تعاطي التبغ أهم عوامل
 عن سرطان الرئة. من الوفيات الناجمة %65وفيات السرطان العالمية و

 C أو Bالعدوى التي تسّبب السرطان، مثل العدوى الناجمة عن فيروس التهاب الكبد 
من وفيات السرطان والتي  %02وفيروس الورم الحليمي البشري، مسؤولة عن نحو 

 تحدث في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

                                                             

 room/factK-https://www.who.int/news-منظمة الصحة العالمي تقرير (5)

sheets/detail/cancer .2018. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
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  666.السرطان التي ُسجلت في عام من مجمل وفيات  %66ن نحو أمن المالحظ 
 حدثت في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

  ن يتواصل ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن السرطان على الصعيد العالمي، أمن المتوقع
 .646.مليون وفاة في عام  5465ن يناهز أو 

  الهدف الرئيسي:
ا والمسببة لإلصابة باألمراض السرطانية بين يوع  التعرف على أهم عوامل الخطر األكثر ش

 قطاع غزة.  فيالنساء 
  األهداف الخاصة:

تحديد العوامل الوراثية والبيئية واألمور التي ال يمكن السيطرة عليها مثل العمر  -5
 والتاريخ العائلي والمرتبطة بالسرطان في قطاع غزة.

 والمرتبطة بالسرطان.دراسة عوامل الخطر الناتجة عن نمط الحياة  -.
المواد األخرى المشعة  أودراسة العوامل الكيميائية والتعرض للمبيدات الحشرية  -4

 المرتبطة بالسرطان في قطاع غزة.
 دراسة السلوك الغذائي والسمنة الزائدة.  -4

 أهمية الدراسة:
التعرف على عوامل الخطورة المسببة لألمراض السرطانية سيكون له الدور الرئيسي في 

ن الحد من التعرض لعوامل الخطر التي يمكن إانتشار تلك األمراض، وبالتالي ف الحد من
 تجنبها قد يقلل من خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان.

 :ات المنهجية للبحثجراءاإل
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لقياس "عوامل الخطورة المرتبطة بمريضات 

ا في دراسة الظواهر االجتماعية من أكثر المناهج استخدام  السرطان في قطاع غزة "، لكونه 
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وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية  ،نه يناسب الظاهرة موضوع البحثوأل ؛واإلنسانية
تعميمات  لىإيتم تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة للتوصل 

 ع البحث.ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة عن موضو 
 :مجتمع وعينة البحث

يتمثل مجتمع البحث من فئة النساء المريضات بالسرطان بقطاع غزة، وقد استخدمنا 
الطريقة العشوائية البسيطة في اختيار هذه العينة من محافظات قطاع غزة، حيث بلغ حجم 

 ان.( مستجيبة من مريضات السرط431العينة )
  :نسبة االسترداد

االنتهاء من عملية جمع البيانات واسترداد االستبانات التي تم توزيعها، تم بعد         
( مستجيبة من أصل عينة 431الحصول على استبانات معبئة وصالحة للتحليل من قبل )

(. %71.8( مريضة، حيث بلغت نسبة االسترداد من إجمالي عينة البحث )066البحث )
مجتمع البحث ويمكن االعتماد عليها في استكمال وتعتبر نسبة االسترداد المذكورة ممثلة ل

تعتبر  %16 أو %36ن نسبة االسترداد التي تزيد عن أات البحث. ويرى البعض إجراء
نه إ( فSekaran،2013نه وفق ا لما توصل له )أنسبة مقبولة ويمكن االعتماد عليها، كما 

 كحد أدنى مناسبة ألغراض البحث. %46يعتبر نسبة استرداد 
 :الدراسة )صحيفة استطالع(أداة 
تم أعداد صحيفة استطالع محكمة لقياس عوامل الخطورة المرتبطة بمريضات السرطان      

 في قطاع غزة والتي استخدمت كمصدر أساس لجمع البيانات الخاصة بالدراسة.
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 تصحيح أداة الدراسة )االستبانة(:
 المنهجية:

تعبئة استبيان شامل فيما يتعلق بجميع عوامل الخطر ذات الصلة. وسيتم استخدام      
 لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها. SPSSبرنامج 

 وتتكون من المرضى النساء االستبعاديةتعد هذه الدراسة من الدراسات  تصميم الدراسة:
 المشخصات بمرض السرطان ويخضعن للعالج. 

 مجتمع الدراسة:
يعتبر مجتمع الدراسة هم النساء المصابات بمرض السرطان في قطاع غزة وقد شارك      

 أكثر من أمراض السرطان. أومريضة سرطان تم تشخيصها بنوع  345في الدراسة 
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

( لتصحيح أداة الدراسة، Likert Scaleتم استخدام تدريج رباعي وفق مقياس ليكرت )     
حدد مستوى إجابات ت أربعبحيث تعرض فقرات االستبانة على عينة الدراسة ومقابل كل فقرة 

ي زان رقمية تمثل درجة االجابة على الفقرة يستفاد منها فأو موافقتهن عليها وُتعطى اإلجابات 
الجدول رقم انة، و ارتفاع الموافقة على فقرات وبنود االستب أوالتعبير عن مستوى انخفاض 

 ( يوضح ذلك.5)
 

 تصحيح أداة الدراسة بأربعة درجات وفق مقياس ليكرت للموافقة( 5جدول )

 اإلجابة
 ادرجة قليلة جد   درجة قليلة درجة متوسطة درجة كبيرة

 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

 5 . 4 3 الدرجة 
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 :النتائج
الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية تم االعتماد بشكل أساس على استخدام       

(Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22 في معالجة وتحليل )
البيانات التي تم الحصول عليها من خالل أداة البحث )صحيفة استطالع(، واستخدمت 

( واالنحراف المعياري Meanالدراسة األساليب اإلحصائية الوصفية الوسط الحسابي )
(Standard Deviation لتحديد مستوى الموافقة على فقرات المقياس ومدى االنحراف )

( والتكرارات Percentوالتشتت في اإلجابات، كما تم استخدام النسب المئوية )
(Frequencies.لتحليل البيانات العامة وتساؤالتها ألفراد عينة البحث ) 

 "ةل "المعلومات العاموالتحليل اإلحصائي للقسم األ 
 ( التوزيع الجغرافي.) لجدو 

 النسبة العدد مكان السكن
 31.8 137 غزة

 22.5 97 شمال غزة
 20.2 87 الوسطى

 18.3 79 خانيونس
 7.2 31 رفح

 56666 431 المجموع
 

لقد تم توزيع عينة الدراسة على المحافظات المختلفة لقطاع غزة وفق ا العتبارات الوزن      
النسبي لتفشي حاالت أمراض السرطان حيث حظيت محافظة غزة بالوزن النسبي األكبر 

من أفراد العينة في محافظة  %61..، فيما تركز ما نسبته %4566لعدد المستجيبين وبنسبة 
ما محافظات جنوب قطاع غزة أ، %.66.المحافظة الوسطى بنسبة شمال قطاع غزة تلتها 
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من سكان  %.66من أفراد عينة الدراسة في محافظة خانيونس ونسبة  %5664فقد تركز 
 محافظة رفح.

 متوسط أعمار ووزن وطول المستجيبين للدراسة( 4جدول )
 أعلى قيمة أقل قيمة الوسط الحسابي المتغير

 566 . 396.6 العمر الحالي بالسنوات
 91 5 30644 العمر عند اكتشاف المرض

 516 6 6.600 الوزن 
 591 06 51.66 الطول

 
ا متوسط أعمار المستجيبين حالي   نأ إلى( .تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم )      

سنة،  30644سنة، بينما كان متوسط أعمارهم عن اكتشاف حالتهم المرضية  39قد بلغت 
 سم. 51.66طوالهم أكيلو جرام، بينما يبلغ متوسط  6.600متوسط الوزن للمستجيبين ويبلغ 

 
 ( نوع السرطان3جدول )

نوع السرطان المصابة به 
 المريضة

 النسبة العدد

 1365 233 الثدي
 560 6 الجلد

 65. 9 الجهاز التناسلي 
 5663 31 الجهاز الهضمي

 660 46 الدم
 360 6. الرئتين

 .56 1 الرحم
 64. 56 العظام
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 666 4 العين
 166 1. الغدة الدرقية

 .56 1 الكبد
 363 59 الكلى
 466 54 المخ

 566 345 المجموع
 

من مريضات السرطان  %1365ن نسبة أتشير النتائج الموضحة بالجدول أعاله ب      
من مريضات السرطان مصابات  %5663مصابات بسرطان الثدي، بينما كانت نسبة 

سرطان مصاب هو سرطان العين وذلك بنسبة  أقلبسرطان الجهاز الهضمي، في حين كان 
666%. 

 ( مربع كتلة الجسم1جدول )

 نوع السرطان
BMI 

 المجموع
 سمنه الوزن زيادة في  وزن طبيعي نحيف
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 52202 581 56.8 105 32.4 60 9.7 18 1.1 2 الثدي
 52202 0 - - 52202 0 - - - - الجلد

الجهاز 
 52202 1 0202 5 0202 3 0202 5 - - التناسلي

الجهاز 
 52202 30 3005 53 0000 8 3303 50 803 3 الهضمي

 52202 02 4404 50 0000 0 0000 0 5505 3 الدم
 52202 54 0403 9 0800 4 205 5 - - الرئتين

 52202 3 3303 5 3303 5 3303 5 - - الرحم
 52202 2 4009 3 0800 0 5403 5 5403 5 العظام
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 52202 0 1202 5 - - 1202 5 - - العين
 52202 59 4204 9 3008 2 5201 0 103 5 الغدة الدرقية

 52202 0 52202 0 - - - - - - الكبد
 52202 53 4000 0 3801 1 5104 0 - - الكلى
 52202 55 5800 0 3004 4 0203 3 5800 0 المخ

 52202 300 1203 504 3503 520 5402 48 302 50 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 𝟓𝟒. 𝟑𝟒    Sig. = 0.026     

 
 النسبة األكبر من مريضات السرطان نأ إلىتشير النتائج الموضحة في الجدول أعاله      

يعانين من سمنه مفرطة، بينما نسبة  %1664ن نسبةإحيث  ،تعانين من زيادة في الوزن 
من  %466ن نسبة أ إلىمنهن يعانين من زيادة في الوزن ومن المهم اإلشارة هنا  4564%

 مريضات السرطان يعانين من انخفاض مفرط في الوزن.
 مرض السكر؟( هل تعاني من 0جدول )

 المجموع ال نعم هل تعانين من مرض السكر

 % عدد  % عدد  % عدد  نوع السرطان
 52202 033 3403 82 0102 513 الثدي
 52202 2 4009 3 1205 4 الجلد

 52202 9 8809 8 5505 5 الجهاز التناسلي
 52202 41 0202 02 4202 58 الجهاز الهضمي

 52202 32 2302 02 0202 52 الدم
 52202 02 4102 9 1102 55 الرئتين

 52202 1 52202 1 - - الرحم
 52202 52 2202 2 3202 3 العظام
 52202 3 3303 5 0002 0 العين

 52202 01 0802 52 3002 8 الغدة الدرقية
 52202 1 4202 0 0202 3 الكبد
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 52202 59 4005 8 1209 55 الكلى
 52202 53 0900 9 3208 4 المخ

 52202 435 4205 023 1009 008 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 49.76   Sig. = 0.000 

 
من مريضات السرطان  %1.69ن نسبة أ إلىتشير النتائج الواردة في الجدول أعاله      

 غير مصابات بهذا المرض. %3665يعانين من مرض السكر بينما نسبة 
 ( هل تعانين من ارتفاع ضغط الدم؟6جدول )

هل تعانين من 
 المجموع ال نعم ضغط الدم

 % عدد  % عدد  % عدد  نوع السرطان
 52202 033 1205 533 4009 522 الثدي
 52202 2 0800 0 2504 1 الجلد

 52202 9 8809 8 5505 5 الجهاز التناسلي
 52202 41 1100 01 4404 02 الجهاز الهضمي

 52202 32 2203 00 0902 55 الدم
 52202 02 1102 55 4102 9 الرئتين

 52202 1 8202 4 0202 5 الرحم
 52202 52 1202 1 1202 1 العظام
 52202 3 3303 5 0002 0 العين

 52202 01 0402 50 3002 9 الغدة الدرقية
 52202 1 0202 3 4202 0 الكبد
 52202 59 0804 53 3500 0 الكلى
 52202 53 2009 52 0305 3 المخ

 52202 435 1900 012 4204 524 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 13.40   Sig. = 0.341 
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ن النسبة األكبر من مريضات أ إلىتشير النتائج الموضحة في الجدول أعاله 
ال يعانين من ارتفاع ضغط الدم على الرغم من وجود نسبة عالية منهن  % 1960السرطان 

 يعانين من ارتفاع ضغط الدم. 3663%
 تعرضت للقصف اإلسرائيلي؟( هل تسكن في منطقة 6جدول )

هل تسكنين في 
مناطق تعرضت 

 للقصف
 المجموع ال نعم

 % عدد  % عدد  % عدد  نوع السرطان
 52202 033 0200 42 2908 580 الثدي
 52202 2 1205 4 4009 3 الجلد

 52202 9 3303 3 0002 0 الجهاز التناسلي
 52202 41 0202 9 8202 30 الجهاز الهضمي

 52202 32 4109 52 1405 02 الدم
 52202 02 0202 50 4202 8 الرئتين

 52202 1 4202 0 0202 3 الرحم
 52202 52 0202 0 4202 4 العظام
 52202 3 3303 5 0002 0 العين

 52202 01 0202 1 8202 02 الغدة الدرقية
 52202 1 - - 52202 1 الكبد
 52202 59 4204 9 1000 52 الكلى
 52202 53 0305 3 2009 52 المخ

 52202 435 0204 558 2000 353 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 40.03   Sig. = 0.000 

 
 ن النسبة األكبر من مريضات السرطانأ إلىتشير النتائج الموضحة في الجدول أعاله       
في مناطق تعرضت للقصف اإلسرائيلي خالل العدوان على قطاع غزة، بينما  يسكن   6.60%
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منهن لم تتعرض المناطق التي كانوا يقطنون بها للقصف اإلسرائيلي أثناء  %663.نسبة 
 الحروب األخيرة على قطاع غزة.

 ( هل تسكن في منطقة زراعية ويتم استخدام المبيدات الحشرية فيها؟9جدول )
هل تسكنين في 
منطقة زراعية ويتم 
استخدام المبيدات 

 الحشرية فيها؟

 المجموع ال نعم

 % عدد  % عدد  % عدد  السرطاننوع 
 52202 033 1808 532 4500 90 الثدي
 52202 2 2504 1 0800 0 الجلد

 52202 9 8809 8 5505 5 الجهاز التناسلي
 52202 41 3208 52 0000 08 الجهاز الهضمي

 52202 32 2102 08 0403 9 الدم
 52202 02 1102 55 4102 9 الرئتين

 52202 1 0202 3 4202 0 الرحم
 52202 52 0202 0 4202 4 العظام
 52202 3 - - 52202 3 العين

 52202 01 0802 52 3002 8 الغدة الدرقية
 52202 1 - - 52202 1 الكبد
 52202 59 4204 9 1000 52 الكلى
 52202 53 8400 55 5104 0 المخ

 52202 435 1801 010 4501 529 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 33.31   Sig. = 0.001 

 
نسبة عالية من مريضات السرطان  نأ إلىتشير النتائج الموضحة في الجدول أعاله      

 يسكنن في مناطق زراعية تتعرض الستخدام المبيدات الحشرية.  % 3561
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 ( هل قمت بالتعامل مع المبيدات الحشرية؟56جدول )
هل تعاملت مع 

 مبيدات حشرية
 المجموع ال نعم

 % عدد  % عدد  % عدد  نوع السرطان
 52202 033 9002 050 203 52 الثدي
 52202 2 2504 1 0800 0 الجلد

 52202 9 52202 9 - - الجهاز التناسلي
 52202 41 8002 39 5303 0 الجهاز الهضمي

 52202 32 8308 35 5000 0 الدم
 52202 02 2202 54 3202 0 الرئتين

 52202 1 52202 1 - - الرحم
 52202 52 2202 2 3202 3 العظام
 52202 3 3303 5 0002 0 العين

 52202 01 8802 00 5002 3 الغدة الدرقية
 52202 1 4202 0 0202 3 الكبد
 52202 59 2809 51 0505 4 الكلى
 52202 53 9003 50 202 5 المخ

 52202 435 8202 328 5003 13 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 38.755   Sig. = 0.000 

 
من مريضات السرطان  %5.64ن نسبة أ إلىتشير النتائج الموضحة في الجدول أعاله     

من مرضى سرطان الكبد  %06ن أتعاملن مع المبيدات الحشرية الزراعية بشكل مباشر و 
 من مرضى سرطان العيون استخدموا المبيدات الحشرية بشكل مباشر. %0066ن أو 

 بمرض السرطان؟( هل لديك أحد األقارب مصاب 55جدول )
هل لديك أقارب 
 مصابين بالسرطان

 المجموع ال نعم

 % عدد  % عدد  % عدد 
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 نوع السرطان
 52202 033 8303 594 5002 39 الثدي
 52202 2 8102 0 5403 5 الجلد

 52202 9 0002 0 3303 3 الجهاز التناسلي
 52202 41 0000 08 3208 52 الجهاز الهضمي

 52202 32 0409 04 3105 53 الدم
 52202 02 0102 53 3102 2 الرئتين

 52202 1 0202 3 4202 0 الرحم
 52202 52 8202 8 0202 0 العظام
 52202 3 3303 5 0002 0 العين

 52202 01 1002 54 4402 55 الغدة الدرقية
 52202 1 8202 4 0202 5 الكبد
 52202 59 2302 54 0003 1 الكلى
 52202 53 0900 9 3208 4 المخ

 52202 435 2100 304 0408 522 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 25.01   Sig. = 0.015 

 إذا كانت اإلجابة نعم ما هي درجة القرابة؟
درجة القرابة: األخ، األخت، أبن العم، األم، األب، الجدة، بنت األخ، الزوج، العمة، العم، 

 بنت األخ، بنت األخت
 

من مريضات السرطان  %24.8نسبة  نأل إلىتشير النتائج الموضحة في الجدول أعاله      
 أقارب مصابين بالسرطان.لديهن 

 ( هل تعانين من أمراض أخرى؟.5جدول )
 هل تعانين من  

 أمراض أخرى؟
 نوع السرطان

 المجموع ال نعم

 % عدد  % عدد  % عدد 
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 52202 033 2203 582 0002 13 الثدي
 52202 2 2504 1 0800 0 الجلد

 52202 9 0002 0 3303 3 الجهاز التناسلي
 52202 41 4404 02 1100 01 الجهاز الهضمي

 52202 32 2203 00 0902 55 الدم
 52202 02 0202 50 4202 8 الرئتين

 52202 1 8202 4 0202 5 الرحم
 52202 52 3202 3 2202 2 العظام
 52202 3 0002 0 3303 5 العين

 52202 01 1002 54 4402 55 الغدة الدرقية
 52202 1 - - 52202 1 الكبد
 52202 59 3008 2 0300 50 الكلى
 52202 53 0900 9 3208 4 المخ

 52202 435 0008 088 3300 543 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 47.92   Sig. = 0.015 

ربو، زراعة حالب، غضروف في الظهر، حصوة  زمةأفي التغذية،  مشاكل*أنواع األمراض: 
 في الكلى، ضغط، سكر، هشاشة في العظام، غضروف في الرقبة.

 
ن النسبة األكبر من مريضات أ إلىتشير النتائج الموضحة في الجدول أعاله 

ال يعانين من أمراض أخرى على الرغم من وجود نسبة عالية منهن  % 66.8السرطان
ضغط الدم  أوالغضروف  أوالربو  أوكل التغذية اأخرى كمشيعانين من أمراض  %.446

 والسكر وهشاشة العظام وحصى الكلى.
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 ( المستوى التعليمي ونوع مرض السرطان54جدول )

المستوى      
 العلمي

 
 

 نوع السرطان

 بكالوريوس دبلوم ثانوية عامة فأقل
 دراسات عليا
)ماجستير، 

 دكتوراه(
 المجموع

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 52202 033 - - 800 59 0401 12 0204 512 الثدي
 52202 2 - - 5403 5 0800 0 1205 4 الجلد

الجهاز 
 52202 9 - - - - 3303 3 0002 0 التناسلي

الجهاز 
 52202 41 000 5 0000 52 0404 55 1505 03 الهضمي

 52202 32 002 5 0500 8 3105 53 4201 51 الدم
 52202 02 102 5 3102 2 3202 0 3202 0 الرئتين

 52202 1 - - - - - - 52202 1 الرحم
 52202 52 - - 0202 0 0202 0 0202 0 العظام
 52202 3 - - - - 3303 5 0002 0 العين

 52202 01 - - 5002 3 3002 9 1002 53 الغدة الدرقية
 52202 1 - - 0202 3 0202 5 0202 5 الكبد
 52202 59 - - 5201 0 1000 52 3008 2 الكلى
 52202 53 - - - - - - 52202 53 المخ

 52202 435 202 3 5008 11 0002 551 1909 018 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 70.13    Sig. = 0.001 
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ن النسبة األكبر من مريضات أ إلىتشير النتائج الموضحة في الجدول أعاله 
لم يتممن دراستهن الثانوية،  % 1969ن نسبةإالسرطان لم يتممن دراستهن الجامعية حيث 

 حصلن على شهادة الدبلوم. %066.لى وو دراستهم الجامعية األ تمننأ % 5.66بينما نسبة 
 ( الحالة االجتماعية53جدول )

الحالة 
 االجتماعية

 نوع السرطان

 المجموع أرملة مطلقة متزوجة عزباء

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 52202 033 800 02 403 52 2202 585 904 00 الثدي
 52202 2 0800 0 - - 1205 4 5403 5 الجلد

الجهاز 
 التناسلي

5 5505 1 1100 0 0000 5 5505 9 52202 

الجهاز 
 الهضمي

50 0002 01 1100 5 000 2 5100 41 52202 

 52202 32 0500 8 002 5 1405 02 0500 8 الدم
 52202 02 5102 3 5102 3 0102 53 102 5 الرئتين

 52202 1 - - - - 4202 0 0202 3 الرحم
 52202 52 5202 5 - - 0202 0 3202 3 العظام
 52202 3 3303 5 - - - - 0002 0 العين

 52202 01 0402 0 - - 0202 51 5002 4 الغدة الدرقية
 52202 1 - - - - 52202 1 - - الكبد
 52202 59 5108 3 5201 0 1209 55 5108 3 الكلى
 52202 53 - - - - 3801 1 0501 8 المخ

 52202 435 5005 10 404 59 0202 090 5108 08 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 84.85   Sig. = 0.000 
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بر من النسبة األك نأ إلىتشير النتائج الخاصة بالحالة االجتماعية للمستجيبين 
من أفراد  %0666حيث بلغت نسبتهم  ،مريضات السرطان تركزت في النساء المتزوجات

من المصابات بمرض السرطان بغير المتزوجات،  %5166عينة الدراسة، بينما تركزت نسبة 
رامل، بينما تركزت النسبة األقل منهن في من المريضات من األ %5.65وكانت نسبة 

ا لطالق ن مرض السرطان كان سبب  أ إلى، ومن المهم اإلشارة هنا %363بة المطلقات وبنس
 من النساء المطلقات المصابات بمرض السرطان في قطاع غزة. 4066%

 ( حالة العمل الحالية51جدول )

 حالة العمل الحالية
 نوع السرطان

 المجموع ال أعمل أعمل

 % عدد  % عدد  % عدد 
 52202 033 9402 059 002 54 الثدي
 52202 2 8102 0 5403 5 الجلد

 52202 9 52202 9 - - الجهاز التناسلي
 52202 41 2208 31 0000 52 الجهاز الهضمي

 52202 32 8308 35 5000 0 الدم
 52202 02 1102 55 4102 9 الرئتين

 52202 1 52202 1 - - الرحم
 52202 52 8202 8 0202 0 العظام
 52202 3 52202 3 - - العين

 52202 01 9002 04 402 5 الغدة الدرقية
 52202 1 8202 4 0202 5 الكبد
 52202 59 8400 50 5108 3 الكلى
 52202 53 9003 50 202 5 المخ

 52202 435 8809 383 5505 48 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 41.17   Sig. = 0.000 

 



 

- .9 - 

 

ن النسبة األكبر من مريضات أ إلىتشير النتائج الموضحة في الجدول أعاله 
ية أعمال، بينما نسبة أمنهن ال يمارسن  %6669ن نسبة إحيث  ،العمل إلىالسرطان تفتقد 

سبة نن أ إلىومن المهم اإلشارة هنا  ،منهن فقط من يمارسن أعمال وظيفية متنوعة 5565%
من مريضات السرطان اللواتي كانوا يمارسن أعمال حياتية متنوعة قد فقدن أعمالهن  1.69%

العمل  ية ارتباطات فيأ نما النسبة المتبقية منهن فلم يكن ليدهأبسبب مرض السرطان، 
 صابتهن بهذا المرض.إن بها قبل ميق

 منتجات األلبان؟ تتناولين( هل 50جدول )

 ليناو تتنهل 
منتجات 

 البان؟
 نوع السرطان

مرتين في  يومي
 األسبوع

 أومرة واحدة 
 المجموع لاوأتنال  أقل في األسبوع

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 52202 033 304 8 5400 33 4500 90 4500 90 الثدي
 52202 2 - - 0800 0 1205 4 5403 5 الجلد

الجهاز 
 التناسلي

5 5505 4 4404 3 3303 5 5505 9 52202 

الجهاز 
 الهضمي

02 4404 50 3100 9 0202 - - 
41 52202 

 52202 32 104 0 3004 50 3004 50 0902 55 الدم
 52202 02 102 5 5202 0 4202 8 4102 9 الرئتين

 52202 1 - - 8202 4 - - 0202 5 الرحم
 52202 52 - - - - 1202 1 1202 1 العظام
 52202 3 - - 3303 5 3303 5 3303 5 العين

 52202 01 402 5 4202 52 0802 2 0802 2 الغدة الدرقية
 52202 1 - - 0202 5 4202 0 4202 0 الكبد
 52202 59 5201 0 103 5 4204 9 3008 2 الكلى
 52202 53 - - 3208 4 3801 1 3208 4 المخ
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 52202 435 301 51 5902 80 3900 509 3803 501 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 48.29  Sig. = 0.083 

بان منتجات األل لاو تتنن النسبة األكبر من النساء مصابات السرطان أمن المالحظ         
منتجات  لناو يتنمنهن  %4664نسبة ن أ، في حين %.496مرتين في األسبوع وبنسبة 

 ا.منتجات األلبان مطلق   لناو يتنال  %461األلبان يومي ا ونسبة 
 الخضار والفواكه؟ تتناولين( هل 56جدول )

 ليناو تتنهل 
الخضار 
 والفواكه؟

مرتين في  يومي
 األسبوع

 أومرة واحدة 
 المجموع لاوأتنال  في األسبوع أقل

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  نوع السرطان
 52202 033 502 4 5202 01 3909 93 4200 555 الثدي
 52202 2 - - 5403 5 5403 5 2504 1 الجلد

الجهاز 
 لتناسلي

0 0000 4 4404 3 3303 - - 9 52202 

الجهاز 
 لهضمي

59 4000 53 0809 50 0002 5 000 41 52202 

 52202 32 002 5 0202 52 5809 2 1504 59 الدم
 52202 02 102 5 0202 4 4202 8 3102 2 الرئتين

 52202 1 - - 0202 5 4202 0 4202 0 الرحم
 52202 52 - - 5202 5 0202 0 2202 2 العظام
 52202 3 - - 3303 5 - - 0002 0 العين

 52202 01 802 0 5402 4 3002 9 4202 52 الغدة الدرقية
 52202 1 - - 0202 5 4202 0 4202 0 الكبد
 52202 59 103 5 0003 1 4005 8 0003 1 الكلى
 52202 53 - - 0305 3 4000 0 3208 4 المخ

 52202 435 003 52 5001 25 3002 511 4100 591 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 35.91  Sig. = 0.473 
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ن الغالبية العظمى من النساء المصابات إفيما يتعلق بمنتجات الخضار والفواكه ف      

 لناو يتن %4066ن نسبة إفي حين  %.316هذه المنتجات يومي ا وبنسبة  لناو يتنبالسرطان 
 منتجات الخضار والفواكه. لناو يتنال  %64.هذه المنتجات مرتين في األسبوع ونسبة 

 طعام المعلبات الغذائية؟ تتناولين( هل 56جدول )
 ليناو تتنهل 

المعلبات 
 الغذائية؟

مرتين في  يومي
 األسبوع

 أومرة واحدة 
 المجموع لاوأتنال  أقل في األسبوع

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  نوع السرطان
 52202 033 1902 539 0300 14 5202 01 004 51 الثدي
 52202 2 0800 0 4009 3 0800 0 - - الجلد

الجهاز 
 لتناسلي

- - 0 0000 0 0000 1 1100 9 52202 

الجهاز 
 لهضمي

2 5100 8 5208 50 3100 54 3505 41 52202 

 52202 32 3004 50 4109 52 5000 0 104 0 الدم
 52202 02 5102 3 4202 8 3102 2 5202 0 الرئتين

 52202 1 8202 4 - - 0202 5 - - الرحم
 52202 52 5202 5 4202 4 5202 5 4202 4 العظام
 52202 3 3303 5 0002 0 - - - - العين

 52202 01 0402 50 0202 1 5002 4 - - الغدة الدرقية
 52202 1 0202 5 4202 0 0202 5 0202 5 الكبد
 52202 59 3008 2 3500 0 0505 4 5201 0 الكلى
 52202 53 5104 0 0305 3 3801 1 0305 3 المخ

 52202 435 4802 022 0803 500 5103 00 804 30 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 79.17  Sig. = 0.000 
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 لناو تنين معظم النساء المصابات بمرض السرطان أ إلىتشير نتائج الجدول أعاله 

مرة واحدة  لنهاو يتنمنهن  %664.ن نسبة إ، في حين %.1طعام المعلبات الغذائية وبنسبة 
 المعلبات يومي ا. لناو يتن %663ن إفي األسبوع و  أقل أو

 الغذاء المصنع في الشوارع العامة؟ تتناولين( هل 59جدول )
 ليناو تتنهل 

الغذاء 
المصنع في 

 الشوارع؟

مرتين في  يومي
 األسبوع

 أومرة واحدة 
أقل في 

 األسبوع
 المجموع لاوأتنال 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  نوع السرطان
 52202 033 2101 520 5101 30 009 50 005 1 الثدي
 52202 2 1205 4 0800 0 5403 5 - - الجلد

الجهاز 
 لتناسلي

- - - - 0 0000 2 2208 9 52202 

الجهاز 
 لهضمي

5 000 8 5208 55 0404 01 1100 
41 52202 

 52202 32 4800 58 0202 52 5809 2 104 0 الدم
 52202 02 1202 52 0202 4 102 5 0102 1 الرئتين

 52202 1 52202 1 - - - - - - الرحم
 52202 52 8202 8 5202 5 5202 5 - - العظام
 52202 3 0002 0 3303 5 - - - - العين

 52202 01 1002 54 0802 2 5002 4 - - الغدة الدرقية
 52202 1 4202 0 0202 5 0202 5 0202 5 الكبد
 52202 59 1000 52 0003 1 5201 0 5201 0 الكلى
 52202 53 0501 8 202 5 3208 4 - - المخ

 52202 435 0205 089 5808 85 5204 41 302 50 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 68.86  Sig. = 0.001 
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ن النسبة األكبر من مريضات أ إلىتشير النتائج الموضحة في الجدول أعاله 

الغذاء  لناو يتن %5666ن نسبة أالغذاء المصنع في الشوارع و  لناو يتنال  % 0665السرطان
المعلبات  لناو يتن %466المعلبات و  لاو تتنالمصنع في الشوارع مرة واحدة في األسبوع 

 يومي ا.
 الماء التي تشربين؟( ما هي كمية 6.جدول )

ما هي كمية 
الماء التي 

 تشربين يومي ا؟
 المجموع لتر 0أكثر من  لتر 0-5 أقل من لتر يومي ا

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  نوع السرطان
 52202 033 5400 34 2008 529 800 02 الثدي
 52202 2 4009 3 1205 4 - - الجلد

 52202 9 3303 3 0002 0 - - الجهاز التناسلي
 52202 41 3100 50 4000 59 0000 52 الجهاز الهضمي

 52202 32 3208 54 4800 58 5301 1 الدم
 52202 02 5102 3 2202 54 5102 3 الرئتين

 52202 1 0202 5 8202 4 - - الرحم
 52202 52 0202 0 3202 3 5202 5 العظام
 52202 3 3303 5 0002 0 - - العين

 52202 01 0402 0 4202 52 3002 9 الغدة الدرقية
 52202 1 0202 3 0202 5 0202 5 الكبد
 52202 59 1209 55 4005 8 - - الكلى
 52202 53 0305 3 4000 0 3208 4 المخ

 52202 435 0405 524 0300 024 5003 13 المجموع
𝝌𝟐 كاي تربيع = 79.04  Sig. = 0.000 
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ن معظم النساء المصابات بالسرطان أتشير النتائج الموضحة في الجدول أعاله 
 لناو يتن %365.ن نسبة أ، في حين %0460لتر من الماء يومين وبنسبة  .-5من  لناو يتن
 .%12.3أقل من لتر يومي ا وبنسبة  لناو يتنن النسبة األقل منهن ألتر من المياه فأكثر و  .

 :المناقشة
 –( 653.وحتى  669.بلغ مجمل عدد المصابين بالسرطان في قطاع غزة لألعوام )     

ويعتبر مرض السرطان ثاني أكبر مسبب للوفيات في قطاع غزة حيث بلغت حالة  6609
وقد بلغت نسبة السرطان في  من مجموع الوفيات %54نسبة الوفيات الناتجة عن السرطان 

لدى الرجال  %3661فس الفترة مقارنة مع حالة خالل ن 4616بمعدل  %1.61النساء 
 حالة. 4616بمعدل 
ن مرض السرطان في تزايد أ( 5) يتشير النتائج اإلحصائية الموضحة في الشكل التال      

 ان هناك ازدياد مطرد في عدد الحاالت الجديدة المكتشفة سنوي  إحيث مستمر في قطاع غزة 
حالة(  931) 669.في قطاع غزة، وقد بلغت عدد الحاالت الجديدة المكتشفة في العام 

حالة(  .516) 653.نسمة( بينما وصل العدد في العام 0160/5666666بمعدل حدوث )
 نسمة(.  6469/5666666بمعدل حدوث )
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 .653.-5996معدل تزايد أعداد المرضى المشخصين بمرض السرطان في الفترة ( 5شكل )

ساء في ا بين النن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوع  أ إلىتشير هذه الدراسة 
من النساء %1365على نسبة من المصابات بالسرطان وبمعدل أ شكل  والذيقطاع غزة، 

ا  (،3المصابات بالسرطان كما هو موضح في جدول ) ن سرطان أ إلىوتشير الدراسة أيض 
تنسجم هذه النتائج  ،%5663وبمعدل هم مسبب للسرطان لديهن أ الجهاز الهضمي هو ثاني 

 احصائيات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية حول أكثر األمراض السرطانية انتشار  مع اإل
ن سرطان الثدي سجل أ إلى أشارتوالتي  653.-669.بين النساء في قطاع غزة لألعوام 

 ،لرئيس لوفيات السرطان لدى النساءوهو السبب ا اإلناث،من معدل سرطانات  ٪4563نسبة 
، وقد سجل سرطان الجهاز من مجمل عدد اإلصابات %35حيث بلغت نسبة الوفيات فيها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (1)من عدد النساء المصابات بالسرطان في قطاع غزة %666الهضمي نسبة 

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .653.وزارة الصحة الفلسطينية،  (5)
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 عوامل الخطورة:
الوفاة في قطاع غزة وفى جميع  إلىيعتبر مرض السرطان من أهم األسباب المؤدية 

 لىإنحاء العالم لذا يجب مواجهة هذا التهديد الصحي والتعرف على عوامل الخطورة المؤدية أ
ن نعرف بالضبط لماذا يصاب شخص أعادة من غير الممكن  الزيادة المطردة في انتشاره.

د قد تزين بعض عوامل الخطر أ، ولكن أظهرت األبحاث ؟بمرض سرطاني وآخر ال يصاب
ا العديد من العوامل التي ترتبط بتقليل ، من فرص إصابة الشخص بالسرطان وهناك أيض 

مخاطر اإلصابة بالسرطان وتسمى عوامل وقائية. وتشمل عوامل خطر اإلصابة بالسرطان 
المواد المشعة، وكذلك بعض السلوكيات مثل تعاطى الكحول  أوالتعرض للمواد الكيميائية 

ا األمور التي ال يمكن السيطرة عليها مثل العمر والتاريخ العائلي. والتبغ، وتشمل أ  يض 
نتائج مماثلة بين العوامل المحتملة في زيادة خطر  إلىتشير العديد من الدراسات 

ن أاإلصابة بالسرطان، وعند وجود آلية محتملة متوافقة مع دراسات أخرى والتي من الممكن 
خر مما يمكن آبب في الواقع السرطان في بلد ن يسأن عامل خطر يمكن أتفسر كيف 

ن يكونوا أكثر ثقة حول العالقة بين تلك العوامل األكثر خطورة والتي من الممكن أالعلماء ب
 (1) بالسرطانن تسبب اإلصابة أ

من خالل هذه الدراسة قمنا بتحديد بعض مخاطر اإلصابة بالسرطان في المجتمع 
حالة  345ن تحد من تلك اإلصابة، حيث قمنا بدراسة أالفلسطيني والعوامل التي من شانها 

ء الالتي ن النساأمن النساء المصابات بأنواع مختلفة من األمراض السرطانية والتي تظهر ب
لى بعض العوامل المسببة لإلصابة. وتشمل إبطرق معينة  تصاب بالسرطان قد تعرضن

                                                             
(1) Tahergorabi Z, Khazaei M, Moodi M, Chamani E (2016).From obesity to cancer: a 

review on proposed mechanisms. Cell Biochem Funct. doi: 10.1002/cbf.3229.  
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القائمة أدناه عوامل الخطر األكثر دراسة والمعروفة بتسببها لحدوث مرض السرطان لدى 
ن الحد من التعرض لعوامل الخطر التي يمكن تجنبها قد يقلل من خطر إالنساء، حيث 

 اإلصابة ببعض أنواع السرطان.
يه اإلصابة من أحد عوامل الخطورة المهمة في أي مجتمع، يعتبر العمر التي تحدث ف

 30644وقد بلغ متوسط أعمار المستجيبات للدراسة عند اكتشاف مرض السرطان لديهن 
سنة، مقارنة بمتوسط ظهور مرض السرطان في العقد السادس لدى النساء المصابات 

من عوامل الخطورة  مما يعكس وجود العديد GBD, 2015)بالسرطان في الدول الغربية )
 المحفزة لإلصابة المبكرة بالسرطان لدى النساء الفلسطينيات في قطاع غزة ومن تلك العوامل:

 السمنة المفرطة: -5
ن النسبة األكبر من مريضات السرطان ألى إ( 1تشير النتائج الموضحة في الجدول )

ن إمن مجموع الحاالت، حيث  %6560ى تشكل نسبة تتعانين من زيادة في الوزن وال
منهن يعانين من زيادة في الوزن  %4564يعانين من سمنه مفرطة، بينما نسبة  %1664نسبة

من مريضات السرطان يعانين من انخفاض  %466ن نسبة ألى إهنا  هومن المهم اإلشارة إلي
لنتائج اتنسجم هذه و ة، مفرط في الوزن والذى يعكس انهاك عام في الجسم وضعف التغذي

ن السمنة المفرطة تعتبر سبب رئيس في زيادة مخاطر أتنسجم مع دراسات سابقة تؤكد على 
  )1)نبالسرطااإلصابة 

 
 

                                                             
(1( Bhaskaran K, Douglas I, Forbes H, et al (2014). Body-mass index and risk of 22 

specific cancers: a population-based cohort study of 5• 24 million UK adults. Lancet, 

384, 755-65. 



 

- 46 - 

 

  مرض السكر:  
ن النسبة األكبر من مريضات السرطان أ إلى( 6تشير النتائج الموضحة في الجدول )

ن مرض السكر من العوامل المحفزة أ إلىمصابات بمرض السكر مما يشير  % 1.69
ر ن مرضى السكألحصول مرض السرطان، تنسجم هذه النتائج والعديد من البحوث على 

أكثر عرضة لإلصابة بسرطان البنكرياس والكبد والثدي والجهاز الهضمي والجهاز البولي 
ن السمنة الزائدة وارتفاع السكر في الدم )مجتمعين( تزيد أو  (1) اإلناثوالجهاز التناسلي لدى 
 (2) بالسرطانمن احتمالية اإلصابة 

 المواد المشعة: -0
ن النسبة األكبر من مريضات السرطان أ إلى( 6تشير النتائج الموضحة في الجدول )

يسكن في مناطق تعرضت للقصف اإلسرائيلي خالل العدوان على غزة مما يعكس  6.60%
 المواد المشعة، حيث أشارت التقارير الرسمية المحلية والعالمية أوتعرضهن للفسفور األبيض 

ثالث التي حروبه ال ن العدو الصهيوني قد استخدم الفسفور األبيض والمواد المشعة فيأ إلى
 ا على صحة السكان وكانثر سلب  أشنها على قطاع غزة  خالل السبع سنوات الماضية مما 

لصحة حصائيات الرسمية في وزارة اا لخطر اإلصابة باألمراض السرطانية حيث تشير اإلسبب  
( 5)لن نسبة األمراض السرطانية قد ازدادت خالل السنوات العشر األخيرة كما يشير شكأ إلى

حسب  تقرير تم نشرة 653.   -.65.خالل العام  %566والفشل الكلوي قد زاد بنسبة 
 .(3)من مركز المعلومات الصحية

                                                             
(1) Bhaskaran K et al.، 2013. 

(2) Dongyu Zhang,Yuan Zhao,Tengteng Wang,Yuzhi Xi,Nan Li and Hongtai Huang 

(2016). Diabetes mellitus and long-term mortality of ovarian cancer patients. A 
systematic review and meta-analysis of 12 cohort studies. 

(3) Charles E. Land, 1995. Studies of Cancer and Radiation Dose Among Atomic Bomb 

SurvivorsThe Example of Breast Cancer. JAMA. 1995;274(5):402-407  .  
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 المبيدات الحشرية:
ن نسبة عالية من مريضات السرطان أ إلى( 9و6تشير النتائج الموضحة في الجدول )

ا  % 3561  لىإيسكن في مناطق زراعية مما يعرضهن للمبيدات الحشرية وتشير النتائج أيض 
من مريضات السرطان تعاملن مع المبيدات الحشرية الزراعية بشكل مباشر  %5.64ن نسبة أ
خدموا من مريضات سرطان العيون است %0066ن أمن مريضات سرطان الكبد و  %06ن أو 

ديد من ن العأالعديد من الدراسات الحيوانية  ثبتتأالمبيدات الحشرية بشكل مباشر. وقد 
المبيدات الحشرية مسببة للسرطان، وقد صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان مركبات 
الزرنيخ والمبيدات الحشرية من المواد المسرطنة، وقد ربطت مبيدات األعشاب حمض 

( وسرطان STSنسجة اللينة )مع ساركوما األ cid herbicidesphenoxy aفينوكسي 
 ، ومواد الطالء organochlorinesية الخبيثة. مركبات الكلور العضوي أو الغدد الليمف
creosote وsulfallate والكلورات العضوية )DDT رامو لأل، الكلوردان، وليندان( مسببة ،

، وسرطان STSمع  organochlorine insecticidesوترتبط المبيدات الكلورية العضوية 
، وسرطان الدم، ومبيدات  Hodgkin's lymphoma (NHL)-nonية أو الغدد الليمف

 (1)األعشاب تريازين مع سرطان المبيض
 :العوامل الوراثية -3
من مريضات السرطان لديهن  %366.ن أ إلى (55تشير النتائج الواردة في جدول )      
مما يؤكد وجود العامل الوراثي كعامل خطورة  ،مصابون بالسرطان لىو الدرجة األمن  أقارب

                                                             

 
(1 ) Luca Falzone, Andrea Marconi, Carla Loreto, Sabrina Franco Demetrios A. 

Spandidos and Massimo Libra (2016). Occupational exposure to carcinogens: 

Benzene, pesticides and fibers (Review). 
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والذي يشكل نسبة عالية كمسبب لحدوث مرض السرطان في  ،في المجتمع الفلسطيني
ن هناك جينات محددة تعتبر من مسببات سرطان أا بالمجتمع الفلسطيني حيث ثبت علمي  

  (1)والدراسات السابقةالنتائج تنسجم هذه  BRCA1/2مثل  الثدي
 :طبيعة الغذاء -4

ا من         جوانب المحفزة لحدوث مرض اليعد نمط الغذاء والسلوك الغذائي جانب ا هام 
ن النسبة األكبر من النساء المصابات بالسرطان أالوقاية منه. من المالحظ  أوالسرطان 

 %4664ن نسبة أ، في حين %.496منتجات األلبان مرتين في األسبوع وبنسبة  لاو يتن
ا ما فيمأا، منتجات األلبان مطلق   لناو يتنال  %461منتجات األلبان يومي ا ونسبة  لناو يتنمنهن 

ن الغالبية العظمى من النساء المصابات بالسرطان إيتعلق بمنتجات الخضار والفواكه ف
هذه  لناو يتن %4066ن نسبة أفي حين  %.316هذه المنتجات يومي ا وبنسبة  لناو يتن

تشير  منتجات الخضار والفواكه، لناو يتنال  %64.لمنتجات مرتين في األسبوع ونسبة ا
لتر من الماء يومين  .-5من  لناو يتنمعظم النساء المصابات بالسرطان ن أ إلى النتائج

ن النسبة ألتر من المياه فأكثر و  . لناو يتن %365.ن نسبة أ، في حين %0460وبنسبة 
أشارت منظمة الصحة العالمية وقد %12.3أقل من لتر يومي ا وبنسبة  لناو يتناألقل منهن 

لتر  .6.كغم هو  16ن المعدل الطبيعي لالستهالك اليومي لمياه الشرب لسيدة وزنها أ إلى
ا  لاو تن، يومي ا ا من البروتينات والسعرات الحرارية هي المشكلة األكثر شيوع  كمية قليلة جد 

من بين مشكالت التغذية التي تواجه العديد من مرضى السرطان. فالبروتينات والسعرات 
ولكي نضمن تحقيق  الحرارية من العوامل الهامة لعالج ومكافحة العدوى وتوفير الطاقة

                                                             
 (1) José Manuel Ordónez-Mena , Haifa Maalmi , Ben Schöttker , Kai-Uwe Saum, Bernd 

Holleczek, Thomas J. Wang, Barbara Burwinkel, and Hermann Brenner (2016). 
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وشرب كمية كافية من  لاو تنن السرطان يجب على الشخص التغذية المناسبة الواقية م
األطعمة التي تشتمل على المغذيات الرئيسة )الفيتامينات والمعادن والبروتينات والكربوهيدرات 

 والدهون والماء(.
 المعلبات والطعام المصنع في الشوارع:  -1

من النساء المصابات بمرض  %664.ن نسبة أ إلى( 56تشير نتائج جدول رقم ) 
 %663ن نسبة أأقل في األسبوع و  أوطعام المعلبات الغذائية مرة واحدة  لناو يتنالسرطان 

، وقد ثبت A -BPA علبات تحتوي على ثنائي الفينولالممعظم بشكل يومي،  لنهاو يتنمنهن 
 ينائن ثأالفئران. وقد وجد بحداث طفرات جينية في خاليا دماغ إ إلىدى أن هذا المركب أب

العديد من السلع البالستيكية، والورق الحراري، وخطوط المياه، والعديد من  يالفينول موجود ف
األسنان الصناعية ورقائق الوجبات السريعة وربطت بعض الدراسات  يالمواد الموجودة ف

ا أدى برنامج المضادة لألكسدة ألشكال معينة من السرطان، مم BHAعلى الحيوانات في 
ن أحد معقول  إلىهو "متوقع  BHAن أاستنتاج مفاده  إلىعلم السموم الوطني الحكومة 

والسرطان، التي  BHAا فقط على ن دراسة اإلنسان مؤخر  إيكون مسرطن بشري". ومع ذلك، ف
 (1).وسرطان المعدة BHA، ال توجد عالقة بين  666.نشرت في عام 

مرض ن النسبة األكبر من المصابات بإالطعام المصنع في الشوارع ف لاو بتنفيما يتعلق  ماأ
 لنهاو يتنمنهن  %5666ن أ، في حين %0665هذه األطعمة وبنسبة  لاو بتنالسرطان ال يقمن 

كما هو مبين  %466بشكل يومي  لنهاو يتنأقل في األسبوع والنسبة األقل منهن  أومرة واحدة 
تم العثور على النترات والنتريت في اللحوم المصنعة نه أ إلىتشير الدراسات (.59في جدول)

                                                             
(1) Aghajanpour-Mir SM, Zabihi E , Akhavan-Niaki H, Keyhani E, Bagherizadeh    I, 

Biglari S, Behjati F (2016). The Genotoxic and Cytotoxic Effects of Bisphenol-A 

(BPA) in MCF-7 Cell Line and Amniocytes. Int J Mol Cell Med. 2016 

Winter;5(1):19-29. 
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ن أ لىإوالمملحة، مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد واللحوم المعلبة ووجدت بعض الدراسات 
 45كمية عالية من النترات الغذائية لديهم مخاطر أكبر  لناو يتنالنساء األميركيات الالتي 

ية كمية قليلة من النترات الغذائ لناو يتنالتي لإلصابة بسرطان المبيض من النساء ال %
من  لألنترنتن األشخاص الذين يعانون من أعلى معدل استهالك أووجدت دراسة أخرى 

مصادر حيوانية كانوا أكثر عرضة لتطوير سرطان الخاليا الكلوية حيث يمكن النتريت تشكيل 
ظة يمكن ن هذه المواد الحافأتبين بنها من المواد المسرطنة، وقد أالنتروزامين، والتي تعرف ب

 .(1)ين تسهم في اإلصابة بسرطان المعدة والجهاز الهضمأ
 االستنتاج:

متوسط أعمار النساء المستجيبات عند اكتشاف مرض السرطان ن أأظهرت الدراسة 
من مريضات  %5663مصابات بسرطان الثدي، نسبة  )%1365) سنة، 3064لديهن 

موجز لعوامل الخطورة المسببة عرض  الهضمي، وفيالسرطان مصابات بسرطان الجهاز 
 للسرطان عند النساء نجد أن أهم تلك األسباب هي كالتالي:

نسبة  مثل في مناطق تعرضت للقصف اإلسرائيلي خالل العدوان على غزة السكن -5
يعانين من سمنه زائدة، نسبة عالية من مريضات السرطان  6560%(، 6.60%)
في مناطق زراعية تتعرض الستخدام المبيدات الحشرية ونسبة  ( يسكن  % 3561)

( مصابات %1.69تعاملن مع المبيدات الحشرية الزراعية بشكل مباشر. ) 5.64%
لى مصابين بمرض و لديهن أقارب من الدرجة األ %24.8بمرض السكر، نسبة 

 .المعلبات لناو يتن %.1سرطان، نسبة ال

                                                             
)1( Bryan NS, Alexander DD, Coughlin JR, Milkowski AL, Boffetta P (2012). Ingested 

nitrate and nitrite and stomach cancer risk: an updated review. Food Chem Toxicol. 

2012 Oct;50(10):3646-65. 
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وث البيئي والتي تسببت في التلهناك مسؤولية تقع على سلطات االحتالل اإلسرائيلي  -0
نتيجة استخدام األسلحة المحرمة دولي ا ووجود مواد مشعة في تلك األسلحة والتي 

 تعتبر من أهم العوامل المسببة للسرطان لدى سكان القطاع.
مسؤولية أخالقية وقانونية يتحملها المجتمع الدولي تجاه مساندة ن هناك أكما  -3

الفلسطينيين لنيل حقوقهم ومنها الحقوق الصحية. ويوجد مسؤولية كبيرة على المجتمع 
دعم  مكانات منومؤسساته المدنية وقطاعه الخاص لتوفير بأقصى ما تسمح به اإل

  .لمصابات بالسرطانللنساء ا
 التوصيات:

ستمرة للمنتجات الغذائية الواردة للقطاع من حيث تاريخ انتهاء الفاعلية الرقابة الم -5
 المستهلك. إلىالفحوصات المخبرية الالزمة قبل وصولها  إجراءو 

الرقابة على استخدام المبيدات الحشرية ومنع تسويق الخضروات والفواكه مباشرة بعد  -.
 رشها بالمبيدات.

 منع توريد المبيدات الحشرية المسرطنة. -4
 الرقابة على األكل المصنوع في الشوارع وتصنيعه في أماكن مغلقة وامنة. -3
 توعية المواطنين لمخاطر السمنة وضرورة تجنب أكل الدهون الحيوانية.  -1
 توعية المزارعين لمخاطر التعرض للمبيدات الزراعية. -0
 كن التي تعرضت للقصف الصهيوني.امتوعية المواطنين لضرورة االبتعاد عن األ -6
الخضار والفواكه ومنتجات األلبان وشرب كمية  لاو تنتوعية المواطنين لإلكثار من  -6

 كافية من الماء.
 توعية النساء لضرورة الفحص المبكر للثدي وخاصة بعد سن األربعين. -9

 ضرورة متابعة مرضى السرطان إلىالمؤسسات الحكومية والغير حكومية  لنناشد ك -56
 وتوفير الرعاية الصحية الطبية لهم.لويات الملحة و واعتبارهم من األ
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