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كل ما تريد أن تعرفه عن
مرض

سرطان الثدي

إهداء

جميعا
إل���ى أهلي وأصدقائ���ي
ً

وإل���ى جمي���ع العاملي���ن ف���ي
الجمعي���ة الس���عودية الخيري���ة
لمكافحة السرطان.

عن هذا الكتيب
لك ـ لكل امر�أة ت ��م ت�شخي�ص حالتها توًّا على
ه ��ذا الكتيب موجه ِ
�أنها �إ�صابة ب�سرطان الثدي.
الكلم ��ات الت ��ي ق ��د تكون جدي ��دة علي � ِ�ك �ستت ��م كتابتها
بالخ ��ط العري� ��ض .انظ ��ري الجزء المعنون ب� �ـ "كلمات
تجب معرفتها" لكي تتعلمي معنى الكلمات الجديدة.
ه ��ذا الكتيب يتناول الرعاية ال�ص ��حية لل�س ��يدات الالتي يعانين
م ��ن �سرطان الثدي؛ فالمعرفة ب�ش� ��أن الرعاية ال�صحية لمر�ضى
�دك على لع ��ب دور فعال ف ��ي اختيار
�سرط ��ان الثدي ق ��د ت�ساع � ِ
الرعاية ال�صحية المنا�سبة لك.
يمكنك قراءة ه ��ذا الكتيب من البداية للنهاية� ،أو يمكنك قراءة
الأجزاء التي تحتاجين �إلى قراءتها في الوقت الحالي وح�سب.
يحت ��وي هذا الكت ��اب على قائم ��ة بالأ�سئلة التي ق ��د ترغبين في
طرحه ��ا على طبيبك المعالج؛ فكثير م ��ن النا�س يجدون �أنه من
المفي ��د ا�صطحاب قائمة بالأ�سئلة في �أثناء زيارة الطبيب .ولكي
يمكنك
ِ
ت�ساع ��دي نف�سك على تذكر م ��ا يقوله طبيب ��ك المعالج،
أي�ضا في ا�صطحاب
أي�ضا .ولعلك ترغبي ��ن � ً
تدوي ��ن المالحظات � ً
ف ��رد من الأ�س ��رة �أو �صديقة عند الذهاب �إل ��ى الطبيب من �أجل
تدوين المالحظات �أو طرح الأ�سئلة �أو مجرد اال�ستماع.

أي�ضا ب�سرط ��ان الثدي؛ ففي ع ��ام ،2012
ي�ص ��اب الرج ��ال � ً
�سي ��درك ما يقرب م ��ن  2200رجل �أمريك ��ي �أنهم م�صابون
ب�سرطان الثدي.
ويحت ��وي موقع المعهد القوم ��ي لل�سرطان على معلومات عن
�سرطان الثدي للرجال عب ��ر الرابط التاليhttp://www. :
.cancer,gov/cancertopics/types/breast
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يق ��دم المعهد القومي لل�سرطان خدمة
اال�ستع�ل�ام ع ��ن مر� ��ض ال�سرطان عل ��ى موق ��ع LiveHelp
) (http://livehelp.cancer.govوالت ��ي تجيب عن الأ�سئلة
المتعلقة ب�سرطان الثدي لدى الرجال.
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مقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لعل ��ه كان �أ�سو�أ يوم ف ��ي حياتي ،ذلك النهار عندما ذهب ��ت �إلى الطبيب لفح�ص
بع� ��ض التغي ��رات التي �شعرت بها ،لأخ ��رج من عيادته في حال ��ة نف�سية ال �أح�سد
عليها .نحن ن�سمع بالأخبار ال�سيئة عن الأمرا�ض والحوادث التي تحل بالآخرين،
ولك ��ن ناد ًرا ما نفكر �أنها �ست�صيبنا �شخ�ص ًّيا .وحت ��ى لو خطر على البال �أننا قد
ن�ص ��اب بمر�ض ع�ضال ف ��ي حياتنا ،ونحاول �أن نتخي ��ل ردود فعلنا الممكنة ،ف�إن
ذل ��ك يختفي عندما ي�صدمنا الواقع .وهذا ما ح�ص ��ل لي؛ حيث �أفادني الطبيب
يومئ ��ذ بع ��د درا�س ��ة الفحو�ص �أنن ��ي م�ص ��اب بالليمفوم ��ا (�أو �سرط ��ان الجهاز
الليمف ��اوي) .وب ��د�أت الأفكار تعج بي وتت�ض ��ارب في ر�أ�سي ،وب ��د�أت �أت�ساءل عن
م�صي ��ري وكم من الأي ��ام بقيت لي في ه ��ذه الدنيا .تُرى ه ��ل �س�أتمكن من ر�ؤية
�أهل ��ي و�أ�صدقائي؟ وكم �س�أعي�ش بعد ذلك؟ وكيف لي �أن �أق�ضي الأيام الباقية لي
في هذه الحياة؟ كل هذه الأفكار كانت تدور في ر�أ�سي وت�شغل بالي ليل نهار .و�أول
�شيء فعلته هو تجديد و�صيتي.
و�أج ��زم ب�أن �آث ��ار ال�صدمة قد امت ��دت �إلى جميع المحيطي ��ن بي؛ فمري�ض
ال�سرط ��ان يعاني الداء وال ��دواء ،والأهل يعان ��ون �ألم الم�صيبة وه ��ول الفجيعة،
�إ�ضافة �إلى �أن ه ��ذا الداء ،وهو في الحقيقة مئات الأنواع المختلفة في �ضراوتها
وخطورته ��ا و�إمكاني ��ة عالجها ،يبقى مفهو ًما في مخيل ��ة الكثيرين على �أنه حكم
بالموت ال �أكثر.
ولكن مهلاً  ،فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير اهلل من حال �إلى حال .لقد
ح ��دث تحول في م�سار تفكي ��ري �إلى النقي�ض ,فبينما كنت �أجري الفحو�ص و�أهم
بمغادرة عيادة الطبيب� ،أعطاني الطبيب بع�ض الكتب باللغة الإنجليزية عن هذا
المر� ��ض لقراءتها ومعرفة بع� ��ض المعلومات عنه .وروي ًدا روي� � ًدا بد�أ الأمل يدب
ف ��ي نف�س ��ي .وكنت كلما تعمقت في الق ��راءة ،زادني الأمل قوة وتف ��ا� اًؤل؛ فالفكرة
لدي عن هذا المر�ض ،مثلي مث ��ل الكثيرين من النا�س غير
الم�سبق ��ة الت ��ي كانت َّ
المخت�صين والذي حماهم اهلل من ر�ؤيته في �أقاربهم ،هي �أنه قاتل وال ينجو منه
�أح ��د .وه ��ذه الفكرة مردها في المق ��ام الأول الجهل .ولكن م ��ن خالل القراءة،
عرف ��ت �أن ��ه يمكن ال�شف ��اء من بع�ض �أنواع ه ��ذا المر�ض وبن�سب كبي ��رة ,كما �أن
معنوي ��ات المرء من �أهم العوام ��ل التي ت�ساعد في التعافي .لق ��د رفعت القراءة
ع ��ن هذا المر�ض فعلاً من معنوياتي وب ��د�أت الإيجابية تراود نظرتي للحياة مرة
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�أخ ��رى .وبد�أت �أتكيف مع ا�ستخ ��دام كلمة المر�ض الخبيث والعالج الكيماوي وال
�أجد غ�ضا�ضة في ت�سمي ��ة الأ�شياء ب�أ�سمائها ،وعلى يقين دائ ًما ب�أن لكل داء دواء
ب�إذن اهلل.
علي بال�شفاء .وخرجت من هذه
وتابعت الع�ل�اج لدى المخت�صينَّ ،
ومن اهلل َّ
التجرب ��ة و�أنا على يقين من �أن �إتاحة المعلوم ��ات للم�صابين بهذا الداء الخبيث
م ��ن الممك ��ن �أن تُحدث اً
تحول جذر ًّيا في تعاملهم مع ��ه وفي نظرتهم للحياة على
أي�ضا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�سرطان �أنه ال
وج ��ه العموم وكذلك عند محبيهم � ً
يمك ��ن ال�شفاء منه مطلقًا ،ولكن ما وجدته هو �أنه في حاالت كثيرة يمكن العالج
م ��ن هذا المر�ض .وهذا يعتمد  -بعد ف�ض ��ل اهلل وكرمه  -على اكت�شاف المر�ض
مبك ًرا وقدرة الإن�س ��ان على التكيف مع و�ضعه الجديد والحديث عنه مع الأقارب
والأ�صدقاء بدون خوف �أو تهرب.
كان من الطبيعي �أن �أبد�أ البحث عن �أي �شيء من�شور عن المر�ض ،وبحثت في
المكتبة العربية ولكن للأ�سف وجدت �أنها تفتقر �إلى المراجع الب�سيطة وال�سل�سة
التي تتحدث عن هذا المر� ��ض ب�شتى �أنواعه؛ فالمراجع المتاحة �إما متخ�ص�صة
للغاية ي�صعب على غير المتخ�ص�ص التعامل معها وا�ستيعابها ب�سهولة� ،أو متاحة
بلغ ��ة غي ��ر اللغ ��ة العربية تحتاج �إل ��ى �شخ�ص متبح ��ر في اللغات ليفه ��م ما بها.
ولأنن ��ي على يقين من �أن ��ه ال بد لكل �إن�سان �أن يحظى بن�صي ��ب وافر من الثقافة
العامة عن هذا المر�ض ،فقد ر�أيت �أن من واجبي �أن �أ�سهم في م�ساعدة �إخواني
المتحدثين بالعربية عل ��ى مواجهة هذا المر�ض و�أخذت على عاتقي مهمة توفير
م�ص ��ادر �سهلة وب�سيطة على الإن�سان العادي ليتعرف على م�ؤ�شرات هذا المر�ض
و�أعرا�ض ��ه ومن ثم ي�ستطيع �أن يق ��ي نف�سه مغبة الآثار الناتجة عنه ،بما في ذلك
�س ��وء الفهم .وحتى �إن لم تكن م�صا ًبا بهذا المر�ض الع�ضال ( وهو ما �أرجوه من
المول ��ى عز وجل ) ف�إن التعرف عليه وعلى �أعرا�ضه من الممكن �أن يجعلك �سب ًبا
في �إنقاذ �إن�سان حياته على المحك.
ومن هنا ف�إنني �أه ��دي هذا الم�شروع �إلى كل م�صاب بال�سرطان ،وال �أق�صد
بالم�صابي ��ن المر�ض ��ى فقط ،بل �أق�صد كذل ��ك ذويهم و�أحبابه ��م و�أ�صدقاءهم
ومجتمعهم و�أطباءهم وممر�ضيهم؛ فالكل ي�صيبهم من هذا الداء ن�صيب.
وم ��ن هذا المنطلق ،فقد توجه ��ت للزمالء في الجمعي ��ة ال�سعودية الخيرية
لمكافح ��ة ال�سرط ��ان بفك ��رة �إيج ��اد م ��واد تثقيفي ��ة ب�ش ��كل احتراف ��ي لمر�ضى
ال�سرط ��ان ،ووج ��دت لدى رئي�س مجل�س �إدارة الجمعي ��ة الدكتور عبد اهلل العمرو
ونائبه الدكتور م�شب ��ب الع�سيري ترحي ًبا حا ًّرا بالفكرة وت�أكي ًدا على �أهميتها ،مع
الحاج ��ة الما�سة �إليها و�س ��ط موج هادر من المعلوم ��ات المتناق�ضة التي يجدها
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الباح ��ث .وقد تك ��رم الإخوة والأخوات ف ��ي الجمعية ،وتكب ��دوا الكثير من م�شاق
البح ��ث للو�ص ��ول لتحقيق الهدف من ه ��ذه ال�سل�سلة ،وهو �إيج ��اد معلومات ثرية
للم�صابي ��ن بال�سرطان تتميز بالب�ساطة والم�صداقي ��ة وتعك�س �آخر ما و�صل �إليه
الطب في هذا المجال.
و�أخي� � ًرا وبع ��د جهد جهي ��د وبحث حثيث ،وق ��ع االختيار عل ��ى كتيبات معهد
ال�سرط ��ان الوطن ��ي الأمريك ��ي ك�أحد �أف�ضل الم�ص ��ادر الثري ��ة بالمعلومات التي
كتب ��ت ب�أ�سلوب منا�س ��ب للمر�ضى على مختل ��ف م�ستوياتهم الفكري ��ة والثقافية.
فقمنا بالكتابة للمعهد و�أذن لنا علما�ؤه ومديروه بترجمة الكتيبات للقارئ العربي
دون التزام منهم بمراجعة الترجمة واعتمادها ،ثم قام فريق علمي من الجمعية
ال�سعودي ��ة الخيرية لمكافحة ال�سرط ��ان بمراجعة الكتيب ��ات و�صياغتها ب�أ�سلوب
ينا�س ��ب الق ��ارئ العربي وتعدي ��ل محتواها بم ��ا يتنا�سب مع المجتم ��ع ال�سعودي
خ�صو�صا والعربي عمو ًما.
ً
وفي هذا ال�صدد ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر وبالغ االمتنان لجميع
م ��ن �أ�سهم معنا في هذا الم�شروع ،راج ًيا من اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عم ًال
خال�ص ��ا ،و�أخ� ��ص بالذك ��ر منهم الدكتور عب ��د اهلل العمرو رئي� ��س مجل�س �إدارة
ً
الجمعية ال�سعودية الخيرية لمكافحة ال�سرطان ,والدكتور م�شبب الع�سيري رئي�س
هيئة تحرير ال�سل�سلة ,والدكتورة ريم العمران ,والأ�ستاذ عبد الرحمن الخرا�شي
الم�شرف العام على الجمعية ,والأ�ستاذة العنود ال�شلوي المثقفة ال�صحية بمدينة
الملك فهد الطبية وكل من �أ�سهم من فريق العمل الممتد.
كما �أتقدم بخال�ص ال�شكر �إلى العاملين بق�سم الت�سويق و�إدارة الن�شر بمكتبة
جرير لإ�سهامهم في �إخراج هذا العمل في �أف�ضل �شكل ممكن.
و�إنن ��ي �أرج ��و �أن يجد قارئ ه ��ذا الكتيب وبقي ��ة كتيبات ال�سل�سل ��ة ما ي�شفي
الغلي ��ل ويروي الظم�أ وي�ساعده على تج ��اوز المر�ض والتكيف مع تبعاته والمعرفة
التامة التي ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�شديدة وتجاوزها.
و�أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.
محمد العقيل
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الثديان
يوج ��د داخ ��ل ثدي كل �سيدة م ��ن � 15إلى  20مقط ًع ��ا ( ف�صو�ص
غ ��دة الثدي ،)Lobes /وكل ف�ص يتكون م ��ن عدة �أجزاء �أ�صغر
(ف�صي�ص ��ات .)Lobules/والف�صي�ص ��ات تتك ��ون من مجموعة
من الغدد ال�صغيرة ( )Glandsالتي يمكنها �إفراز اللبن.
وبع ��د الوالدة ،يتدف ��ق اللبن من الف�صي�صات م ��ن خالل �أنابيب
رفيع ��ة ( قن ��وات ناقل ��ة للب ��ن  )Ductsعبر حلمة الث ��دي .ويملأ
الن�سي ��ج الليف ��ي ( )Fibrous Tissueوالده ��ون الم�ساح ��ات
الموجودة بين الف�صي�صات والقنوات الناقلة للبن.

العقد اللمفية

ف�ص

ف�صو�ص ف�صي�صات
غدة الثدي

قنوات ناقلة للنب

حلمة الثدي
هالة حلمة
الثدي
دهون

تبي ��ن ه ��ذه ال�ص ��ورة ف�صو� ��ص غ ��دة الث ��دي والقن ��وات الناقل ��ة للب ��ن بداخل
أي�ضا العقد اللمفية بالقرب من الثدي.
الثدي ,كما �أنها تبين � ًّ
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الخاليا ال�سرطانية ()Cancer Cells
يتكون ال�سرطان في الخاليا ( ،)Cellsوهي وحدات البناء التي
تك ��ون كل �أن�سجة الج�س ��م و�أع�ضائ ��ه ( ,)Organsبما في ذلك
الثدي.
تنم ��و الخاليا الطبيعية في الثدي وف ��ي �أنحاء �أخرى من الج�سم
وتنق�س ��م لت�ش ��كل خاليا جدي ��دة وفقًا لم ��ا يحتاج �إلي ��ه الج�سم.
وعندم ��ا ت�شي ��خ الخالي ��ا الطبيعي ��ة �أو تتلف ،ف�إنه ��ا تموت ويحل
محلها خاليا �أخرى جديدة.
ف ��ي بع� ��ض الأحيان ،ت�سير ه ��ذه العملية على نح ��و خاطئ؛ حيث
تتك ��ون الخاليا الجديدة عندما ال يحتاج �إليها الج�سم ،وال تموت
الخالي ��ا القديم ��ة �أو التالف ��ة كما ه ��و مقدر لها .وي�ش ��كل تكوين
الخاليا الإ�ضافية كتلة من الأن�سجة التي يُطلق عليها كتلة �أن�سجة
زائدة� ،أو زائدة ن�سيجية �أو ورم (.)Tumor
وق ��د تك ��ون �أورام الثدي حميدة( Benign /غي ��ر �سرطانية) �أو
خبيثة�( Malignant/سرطانية).
 الأورام الحميدة:
•عادة ما تكون غير �ضارة.
•نادرًا ما تخترق الأن�سجة المحيطة.
•ال تنت�شر �إلى �أجزاء �أخرى من الج�سم.
•يمكن �إزالتها وعاد ًة ال تعاود النمو مرة �أخرى.
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 الأورام الخبيثة:
•قد تمثل خطرًا على الحياة.
•ب�إمكانه ��ا اخت ��راق الأع�ض ��اء والأن�سج ��ة القريبة (مثل
جدار ال�صدر)
•ب�إمكانها االنت�شار في �أجزاء �أخرى من الج�سم.
•في الغالب يمكن �إزالته ��ا ,ولكنها تعاود النمو في بع�ض
الأحيان.
وق ��د تنت�ش ��ر خاليا �سرطان الث ��دي بعد �أن تنف�ص ��ل من ورم في
الث ��دي .وهي ق ��ادرة على االنتقال م ��ن خالل الأوعي ��ة الدموية
(� )Blood Vesselsأو الأوعي ��ة اللمفي ��ة ()Lymph Vessels
لت�ص ��ل �إلى �أجزاء �أخرى من الج�سم .وبع ��د االنت�شار ،قد تلتحم
الخالي ��ا ال�سرطانية ب�أن�سجة �أخرى وتنمو لتك� �وِّن �أورامً ا جديدة
قد تتلف هذه الأن�سجة.
على �سبي ��ل المثال ،قد تنت�ش ��ر الخاليا ال�سرطاني ��ة بالثدي �أو ًال
بالقرب من العقد اللمفية؛ �إذ توجد مجموعة من العقد اللمفية
بالقرب من الثدي تحت الذراع (الإبط ،)Axilla/و�أعلى عظمة
الترقوة ,وفي ال�صدر خلف عظم الق�ص.
وعندم ��ا ينت�ش ��ر �سرط ��ان الث ��دي من مكان ��ه الأ�صل ��ي �إلى جزء
�آخ ��ر بالج�سم ،ف� ��إن الورم الجدي ��د يكون له نف� ��س الخاليا غير
الطبيعي ��ة وله نف�س ا�سم الورم الرئي�س ��ي (الأ�صلي) .على �سبيل
المث ��ال� ،إذا انت�ش ��ر �سرطان الث ��دي لي�صل �إلى �إح ��دى الرئتين،
ف� ��إن الخاليا ال�سرطانية الموجودة ف ��ي الرئة هي في واقع الأمر
خاليا �سرطان الث ��دي .وبهذا يكون المر�ض �سرطان ثدي نقيليًّا
( ،)Metastaticولي�س �سرطان رئة.
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الأنواع
ُيع ��د �سرطان الث ��دي هو النوع الأكث ��ر �شيوعً ا بي ��ن ال�سيدات في
مختلف �أنح ��اء العالم ففي عام  ،2012ت ��م ت�شخي�ص حالة 227
�أل ��ف �سيدة تقريبًا على �أنه ��ا �إ�صابة ب�سرطان الثدي في الواليات
المتحده فقط .
والن ��وع الأكثر �شيوعً ا ف ��ي �سرطان الثدي هو ال�سرط ��ان القنوي
للغ ��دد الثديي ��ة ( .)Ductal Carcinomaوه ��ذا الن ��وع م ��ن
ال�سرط ��ان يب ��د�أ ف ��ي الخاليا التي ت�ش ��كل القن ��وات الناقلة للبن
ف ��ي الثدي .انظ ��ر �صورة القنوات الناقلة للب ��ن .ومن بين كل 10
�سي ��دات م�صاب ��ات ب�سرط ��ان الثدي ,هن ��اك حوال ��ي � 7سيدات
م�صابات بال�سرطان القنوي للغدد الثديية.
وثاني �أكثر �أنواع �سرطان الثدي �شيوعً ا هو ال�سرطان الف�صي�صي
( .)Lobular Carcinomaوه ��ذا النوع من ال�سرطان يبد�أ في
الف�صي�صات الخا�صة بال�صدر .انظر �صورة الف�صي�صات �صـ .3
ومن بين كل � 10سيدات م�صابات ب�سرطان الثدي ,هناك واحدة
على الأقل م�صابة بال�سرطان الف�صي�صي.
وهناك �سيدات �أخري ��ات م�صابات بمزيج من النوعين (القنوي
والف�صي�صي) �أو م�صابات بنوع �أقل �شيوعً ا من �سرطان الثدي.
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الفحو�صات
بع ��د اكت�ش ��اف �إ�صابت � ِ�ك ب�سرط ��ان الث ��دي ،ق ��د تحتاجي ��ن �إلى
ت�ساعدك على اختيار �أف�ضل عالج بالن�سبة لك.
ِ
فحو�صات �أخرى

الفحو�صات المخبرية لأن�سجة الثدي

يمك ��ن ا�ستخدام عينات ن�سي ��ج الثدي التي تم �أخذه ��ا في �أثناء
فح�ص عينات الأن�سجة ( )Biopsyفي �إجراء فحو�صات معملية
خا�صة:
 ف �ح��و� �ص��ات ال �م �� �س �ت �ق �ب�لات ال �ه��رم��ون �ي��ة
 :)Receptor Testsتحتاج بع�ض �أنواع �سرطان الثدي �إلى
الهرمونات لتنمو .وهذا النوع من ال�سرطانات له م�ستقبالت
هرمونية ( )Hormone Receptorلهرمونات الإ�ستروجين
(� )Estrogenأو البروج�سترون (� )Progesteroneأو
كليهما� .إذا كانت فحو�صات الم�ستقبالت الهرمونية تظهر
وج��ود ه��ذه الم�ستقبالت ف��ي ال�ث��دي ،ف��إن��ه ع��اد ًة م��ا تتم
التو�صية بالعالج الهرموني ( )Hormone Therapyكجزء
من خطة العالج( .الجزء الخا�ص بالعالج الهرموني).
(Hormone

 فحو�صات م�ستقبالت بروتين  :HER2بع�ض �سرطانات
ال�ث��دي تحظى بن�سبة عالية م��ن ب��روت�ي��ن  HER2ال��ذي
ي�ساعدها على النمو� .إذا كان الأم��ر كذلك ،فربما يكون
العالج الموجه ( )Targeted Therapyلمكافحة م�ستقبِالت
بروتين  HER2هو �أحد خيارات العالج ( .الجزء الخا�ص
بالعالج الموجه).
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ربم ��ا ي�ستغ ��رق الأمر ع ��دة �أ�سابي ��ع للح�ص ��ول عل ��ى نتائج هذه
الفحو�ص ��ات .وت�ساعد نتائ ��ج الفحو�صات طبيب � ِ�ك المعالج على
تنا�سبك.
ِ
تقرير �أية طرق عالجية لل�سرطان قد
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�سرطان الثدي ثالثي الت�أثير ال�سلبي
من بي ��ن كل � 100سيدة م�صابة ب�سرط ��ان الثدي ،هناك
م ��ا يقرب من � 15سي ��دة م�صابة ب�سرط ��ان الثدي ثالثي
الت�أثير ال�سلبي .وه� ��ؤالء ال�سيدات لديهن خاليا �سرطان
الثدي التي تت�سم ب�أنها:
 ال تحظ ��ى بم�ستقبالت الإ�ستروجين (ن�سبة �سالبة
للإ�ستروجين).
 ال تحظ ��ى بم�ستقب�ل�ات البروج�ست ��رون (ن�سب ��ة
�سالبة للبروج�سترون).
 ال تحظ ��ى بن�سب ��ة عالي ��ة م ��ن م�ستق ِب�ل�ات بروتي ��ن
(HER2ن�سبة �سالبة لم�ستقبالت بروتين .)HER2

الفحو�صات المرحلية ()Staging Tests
من الممكن �أن تظهر الفحو�صات المرحلية �إذا ما كانت الخاليا
ال�سرطانية قد انت�شرت �إلى �أجزاء �أخرى من الج�سم.
وعندم ��ا ينت�ش ��ر �سرط ��ان الث ��دي ،ع ��ادة م ��ا توج ��د الخالي ��ا
ال�سرطاني ��ة في العق ��د اللمفي ��ة الموجودة تحت الإب ��ط (العقد
اللمفي ��ة الإبطي ��ة .)Axilary Lymph Nodes/وق ��د تنت�ش ��ر
خاليا �سرطان الثدي لتمتد من الثدي �إلى �أي جزء �آخر بالج�سم
تقريبًا مثل الرئتين �أو الكبد �أو العظام �أو المخ.
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وطبيب � ِ�ك المعال ��ج بحاجة �إل ��ى معرفة المرحل ��ة (المدى) التي
لديك لي�ساع ��دك على اختيار �أف�ضل
و�صل �إليه ��ا �سرطان الثدي ِ
عالج .وقد ت�شتمل الفحو�صات المرحلية على:
 فح�ص عينات العقد اللمفية (:)Lymph nodes biopsy
�إذا كان ��ت الخاليا ال�سرطانية موجودة في عقدة لمفية فقد
ينت�ش ��ر ال�سرطان �إلى عقد لمفية �أخ ��رى و�أماكن �أخرى من
الج�س ��م .وي�ستعين �أطباء الجراحة بطريق ��ة تُ�سمى فح�ص
عينات العقد اللمفية الحار�سه (Sentinel Lymph node
 )biopsyلإزال ��ة العق ��دة اللمفية الأكثر عر�ض ��ة الحتوائها
على خاليا �سرطان الثدي.
�إذا ل ��م تك ��ن هن ��اك خالي ��ا �سرطاني ��ة موجودة ف ��ي العقد
الحار�س ��ه ،فق ��د ت�ستطي ��ع الم ��ر�أة �أن تتجن ��ب عن ��اء �إزالة
المزيد من العق ��د اللمفية .وطريقة �إزالة المزيد من العقد
اللمفية لفح�ص الخالي ��ا ال�سرطانية تُ�سمى تجريف العقد
اللمفية الإبطية (.)Axillary Dissection
 الأ�ش ��عة المقطعي ��ة بالكمبيوت ��ر) : (CT Scanعب ��ارة عن
جهاز �أ�ش ��عة �س ��ينية مو�ص ��ل بالكمبيوتر يلتق ��ط �سل�سلة من
�درك �أو بطن � ِ�ك .وق ��د تتلقين مادة
ال�ص ��ور المف�صل ��ة ل�ص � ِ
�صبغية ( )Contrast materialعن طريق الفم �أو بالحقن
�دك .و الم ��ادة ال�صبغي ��ة ت�سهل
بذراعك �أو ي � ِ
ِ
ف ��ي الوري ��د
ر�ؤي ��ة المناطق غي ��ر الطبيعية .و�ص ��ور الأ�ش ��عة المقطعية
بالكمبيوت ��ر يمكنها �أن تبين ما �إذا كان ال�سرطان قد و�صل
�إلى الرئتين �أو الكبد.
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 الت�ص ��وير بالرني ��ن المغناطي�س ��ي) : (MRIعب ��ارة ع ��ن
مغناطي� ��س قوي مت�ص ��ل بجهاز كمبيوتر ي�ستخ ��دم في �أخذ
�درك �أو بطن � ِ�ك �أو مخ � ِ�ك .وق ��د يبي ��ن
�ص ��ور مف�صل ��ة ل�ص � ِ
الت�ص ��وير بالرني ��ن المغناطي�س ��ي م ��ا �إذا كان ال�سرط ��ان
ق ��د انت�شر في ه ��ذه المناط ��ق �أم ال .و�أحيا ًن ��ا ،تبين المادة
ال�صبغية المناطق غير ال�سليمة بو�ضوح �أكثر في ال�صورة.
 م�س ��ح العظ ��ام ) :(Bone Scanيق ��وم الطبي ��ب بحقن مادة
�إ�شعاعية ( )Radioactiveفي الأوعية الدموية .وتنتقل في
مجرى الدم وتتجمع في العظام .يقوم جهاز الم�سح بتعقب
درجة الإ�شعاع وقيا�سها ثم ت�صوير العظام .ونظرًا لأن كمية
كبي ��رة من المادة تتجمع في المناطق الم�صابة بال�سرطان،
فيمكن �أن تظهر ال�صورة مدى انت�شار ال�سرطان في العظام.
 ت�صوير مقطعي بالإ�صدار البوزيتروني )� :(PETستحقنين
بكمي ��ة �صغي ��رة من ال�سك ��ر الم�ش ��ع .ويطلق ال�سك ��ر الم�شع
�إ�ش ��ارات تفيد ب� ��أن ما�سح الت�ص ��وير المقطعي بالإ�ص ��دار
البوزيترون ��ي يلتق ��ط ال�ص ��ورة .ينق ��ل ما�س ��ح الت�صوي ��ر
المقطعي بالإ�صدار البوزيتروني �أجزا ًء من ج�سدك التي بد�أ
يُر�سب فيها ال�سكر الم�ش ��ع .وتبدو الخاليا ال�سرطانية �أكثر
�سطوعً ��ا لأنها تت�شرب ال�سكر �أ�سرع م ��ن الخاليا الطبيعية.
ويمكن لأ�شعة الت�صوير المقطعي بالإ�صدار البوزيتروني �أن
تظهر انت�شار ال�سرطان في �أجزاء �أخرى من الج�سم.
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�أ�س ��ئلة ق ��د ترغبي ��ن في طرحه ��ا على طبيب ��ك المعالج
بخ�صو�ص الفحو�صات
 ما الذي تبينه فحو�صات الم�ستقبالت الهرمونية؟
 م ��ا ال ��ذي تبين ��ه فحو�ص ��ات م�س ��تقبالت بروتي ��ن
HER2؟
 ه ��ل يمكنن ��ي الح�ص ��ول عل ��ى ن�س ��خة م ��ن تقري ��ر
�أخ�صائي علم الأمرا�ض؟
 ه ��ل تبي ��ن العق ��د اللمفي ��ة �إ�ش ��ارات عل ��ى الإ�ص ��ابة
بال�سرطان؟
 ما المرحلة التي و�ص ��ل �إليها المر�ض؟ هل انت�ش ��ر
ال�سرطان في الج�سم؟
 ه ��ل الفحو�ص ��ات الوراثي ��ة مفي ��دة بالن�س ��بة لي �أو
لأ�سرتي؟

المراحل
تتوقف مرحلة مر�ض �سرطان الثدي على حجم الورم الثديي وما
�إذا كان قد امتد �إلى العقد اللمفية �أو �أجزاء �أخرى بالج�سم.
وي�صف الأطباء مراحل �سرطان الثدي با�ستخدام الأرقام:مرحلة
�صف ��ر� ،أول ��ى ،ثانية ،ثالث ��ة ،رابع ��ة؛ والحروف الأبجدي ��ة�( :أ)،
(ب)( ،جـ).

14

فعندم ��ا يك ��ون ال�سرطان مرحل ��ة �أولى ،ف�إن ه ��ذا يعني «مرحلة
مبك ��رة من �س ��رطان الث ��دي» ،في حي ��ن �أن المرحلة الرابعة من
ال�سرط ��ان تعني «مرحلة متقدم ��ة من ال�س ��رطان» الذي انت�شر
في �أنحاء �أخرى من الج�سم ،كالكبد مثالً.
وع ��اد ًة ال يت ��م تحدي ��د المرحلة �إال بع ��د �إجراء عملي ��ة جراحية
( )Surgeryلإزال ��ة ال ��ورم الموجود في الث ��دي و واحدة �أو �أكثر
من العقد اللمفية الموجودة تحت الإبط.

المرحلة �صفر
المرحلة �صفر عبارة عن �س ��رطان .وفي حالة ال�س ��رطان بالغدد
الثديية ،تظهر خاليا غير طبيعية في الأن�سجة المبطنة للقنوات
الناقل ��ة للبن ،ولكن الخاليا غي ��ر الطبيعية لم َت ْغ ُز �أن�سجة الثدي
القريبة �أو لم تنت�شر خارج القنوات الناقلة للبن.

المرحلة الأولى (�أ)
ال يتعدى عر�ض ورم الثدي � 2سنتيمتر (�أي �أقل من  4/3بو�صة).
ولم ينت�شر ال�سرطان �إلى العقد اللمفية.
�5سم

�4سم

�2سم

�1سم

حقوق الطبع محفوظة لـ  Terese Winslow. U.S. Govtلعام 2007

يكون الورم الذي يبلغ عر�ضه � 2سم في حجم حبة الفول ال�سوداني ،ويكون الورم الذي يبلغ عر�ضه
� 5سم في حجم الليمونة.
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المرحلة الأولى (ب)
ل ��م يتع ��د عر� ��ض الورم � 2س ��م .ونج ��د �أن الخالي ��ا ال�سرطانية
موجودة في العقد اللمفية مجهريا.

المرحلة الثانية (�أ)
ل ��م يتعد عر�ض ال ��ورم � 2سم ،م ��ع تنت�شار الخالي ��ا ال�سرطانية
لت�صل �إلى العقد اللمفية تحت الإبط.
�أو يك ��ون عر� ��ض ال ��ورم ما بي ��ن � 2سنتيمت ��ر و� 5سنتيمترات (ما
بي ��ن  4/3بو�صة وبو�صتين) ولكن ال�سرطان لم ينت�شر �إلى العقد
اللمفية الموجودة تحت الإبط.

المرحلة الثانية (ب)
يك ��ون عر�ض ال ��ورم ما بي ��ن � 2سنتيمتر و� 5سنتيمت ��رات ,ويكون
ال�سرط ��ان قد انت�شر لي�ص ��ل �إلى العقد اللمفي ��ة الموجودة تحت
الإبط.
�أو �أن يكون عر�ض الورم �أكبر من � 5سنتيمترات ،ولكن ال�سرطان
لم ينت�شر لي�صل �إلى العقد اللمفية الموجودة تحت الإبط.

المرحلة الثالثة (�أ)
ال يزيد عر�ض الورم الثديي على � 5سنتيمترات ,ويكون ال�سرطان
ق ��د انت�ش ��ر لي�صل �إل ��ى العق ��د اللمفي ��ة الموجودة تح ��ت الإبط
المرتبط ��ة ببع�ضها البع� ��ض �أو القريبة من الن�سي ��ج� .أو قد يمتد
ال�سرطان لي�صل �إلى العقد اللمفية الموجودة خلف عظم الق�ص.
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�أو �أن يك ��ون عر� ��ض ال ��ورم �أكبر م ��ن � 5سنتيمترات .لق ��د انت�شر
ال�سرط ��ان لي�ص ��ل �إل ��ى العق ��د اللمفي ��ة الموجودة تح ��ت الإبط
المرتبطة ببع�ضها البع�ض �أو القريبة من الن�سيج� .أو �أن ال�سرطان
قد انت�شر لي�صل �إلى العقد اللمفية الموجودة خلف عظام الق�ص
ولكنه لم ي�صل �إلى العقد اللمفية الموجودة تحت الإبط.

المرحلة الثالثة (ب)
ق ��د ي�صل الورم الثديي �إلى �أي حجم ،وقد ينمو لي�صل �إلى جدار
ال�ص ��در �أو جل ��د الث ��دي .وقد يك ��ون الثدي متورمً ��ا �أو قد تظهر
نتوءات في جلد الثدي
وق ��د ينت�شر ال�سرطان لي�صل �إلى العق ��د اللمفية الموجودة تحت
الإب ��ط ،وقد ترتبط هذه العق ��د اللمفية ببع�ضه ��ا �أو تكون قريبة
من الأن�سج ��ة� .أو قد ينت�شر ال�سرطان لي�ص ��ل �إلى العقد اللمفية
الموجودة خلف عظم الق�ص.
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المرحلة الثالثة (جـ)
ق ��د ي�صل �سرطان الث ��دي �إلى �أي حجم ،وقد ينت�ش ��ر لي�صل �إلى
العقد اللمفية الموج ��ودة خلف عظم الق�ص وتحت الإبط� .أو قد
ينت�ش ��ر ال�سرطان لي�صل �إلى العقد اللمفي ��ة �أعلى �أو �أ�سفل عظم
الترقوة.

المرحلة الرابعة
ق ��د ي�صل ال ��ورم �إلى �أي حج ��م وتنت�شر الخالي ��ا ال�سرطانية في
�أج ��زاء �أخرى م ��ن الج�سم مثل الرئتي ��ن �أو الكب ��د �أو العظام �أو
المخ.
�سرطان الثدي االلتهابي
�س ��رطان الث ��دي االلتهاب ��ي (Inflammatory Breast

 )Cancerه ��و نوع ن ��ادر من �سرطان الث ��دي .ت�صاب به
�سيدة واحدة من كل � 100سيدة م�صابة ب�سرطان الثدي.
يبدو الثدي محمرًّا ومتورمً ا لأن الخاليا ال�سرطانية ت�سد
الأوعية اللمفية في جلد الثدي.
عندم ��ا ي�شخ� ��ص الطبي ��ب حالة م ��ا عل ��ى �أنه ��ا �إ�صابة
ب�سرط ��ان الثدي االلتهابي ،فهذا يعني �أنها على الأقل في
المرحل ��ة الثالثة (ب) ،ولكنها قد تك ��ون مرحلة متقدمة
�أكثر من ذلك.
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العالج
يتواف ��ر لل�سي ��دات الالتي يعاني ��ن �سرطان الثدي ع ��دة خيارات
للعالج ,وت�شتمل خيارات العالج على:
 الجراحة ()Surgery
 العالج الإ�شعاعي ()Radiation Therapy
 العالج الهرموني ()Hormone Therapy
 العالج الكيميائي ()Chemotherapy
 العالج الموجه ()Targeted Therapy
وربما تتلقين �أكثر من نوع واحد من العالج.

�ستقومين �أنتِ وطبيبك بنقا�ش خطة العالج معًا.
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�إن �أف�ض ��ل ع�ل�اج ينا�سب �سي ��دة قد ال ينا�سب �سي ��دة �أخرى� .إن
لك يتوقف بالأ�سا�س على:
العالج المنا�سب ِ
 المرحلة الخا�صة ب�سرطان الثدي.
 ما �إذا كان الورم يحتوي على م�ستقبالت هرمونية.
 م ��ا �إذا كان ال ��ورم يحت ��وي عل ��ى الكثي ��ر م ��ن م�س ��تقبالت
بروتين .HER2
 �صحتك العامة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تعتمد خطة العالج على:
 حجم الورم مقارنة بحجم ثديكِ .
 ما �إذا انقطع عنك الطمث.
وفي �أية مرحلة من مراحل المر�ض ،ف�إن الرعاية متاحة من �أجل
ال�سيطرة على الألم والأعرا�ض الأخرى وتخفيف الآثار الجانبية
( )Side Effectsللعالج وتقليل حدة االنفعاالت العاطفية.

الأطباء المعالجون ل�سرطان الثدي
بك متخ�ص�صين في هذا
ي�ضم فريق الرعاي ��ة ال�صحية الخا�ص ِ
المج ��ال ,وتج ��در الإ�شارة �إل ��ى �أن هناك عدة ط ��رق للبحث عن
الأطباء المعالجين ل�سرطان الثدي:
يحيلك الطبيب �إلى المتخ�ص�صين.
ِ
� قد
� يمكن ��ك �أن ت�ستف�سري من �أق ��رب م�ست�شفى �أو كلية طب عن
�أ�سماء المتخ�ص�صين.
وق ��د ي�ضم فريق الرعاي ��ة ال�صحية الخا�ص ب � ِ�ك المتخ�ص�صين
التالين:
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�

�

�

�

لك.
جرّاح ( :)Surgeonهذا الطبيب يمكنه �إجراء جراحة ِ
وربم ��ا ترغبين في البحث عن طبي ��ب جراح متخ�ص�ص في
جراحة �سرطانات الثدي.
�أخ�ص ��ائي �أورام ( :)Medical Oncologistه ��و طبي ��ب
متخ�ص� ��ص في عالج ال�سرط ��ان با�ستخ ��دام العقاقير مثل
العالج الكيميائي والعالج الهرموني والعالج الموجه.
�أخ �� �ص��ائ��ي م �ع��ال �ج��ة الأورام ب��الإ� �ش �ع��اع (Radiation
:)Oncologistه ��و طبيب متخ�ص�ص في عالج ال�سرطان
با�ستخدام العالج الإ�شعاعي (.)Radiation Therapy
وق��د ي�ضم فريق الرعاية ال�صحية الخا�ص ب� ِ�ك طبيبًا
م �ت �خ �� �ص �� ً��ص��ا ف ��ي ال� �ج ��راح ��ات ال �ت �ج �م �ي �ل �ي��ة (Plastic
� )Surgeonأو ط �ب �ي � ًب��ا م�ت�خ���ص�� ً��ص��ا ف ��ي ال �ج��راح��ات
الترميمية ( )Reconstructive Surgeonوممر�ضة
�أورام ( )Oncology Nurseو�أخ�صائي ع�لاج طبيعي
( )Physical Therapistو�أخ�صائيًّا اجتماعيًّا (Social
 )Workerو�أخ�صائي تغذية (.)Dietitian

لك
وي�ستطي ��ع فري ��ق الرعاية ال�صحي ��ة الخا�ص ب � ِ�ك �أن ي�صف ِ
خي ��ارات العالج المتوافرة لك ،والنتائ ��ج المتوقعة من كل عالج
والآث ��ار الجانبية المحتملة .ونظرًا لأن ط ��رق معالجة ال�سرطان
كثي� �رًا ما تتلف الخالي ��ا والأن�سجة ال�سليمة ،فم ��ن ال�شائع ظهور
الآث ��ار الجانبية .وتتوقف هذه الآث ��ار الجانبية على عدة عوامل،
من بينه ��ا �أنواع العالج .وق ��د تختلف الآث ��ار الجانبية من �سيدة
لأخرى ،وربما تتغير الآثار الجانبية من جل�سة عالجية لأخرى.
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قب ��ل بدء العالج ،ا�س�ألي فريق الرعاية ال�صحية الخا�ص بك عن
الآث ��ار الجانبية المحتملة و�إل ��ى �أي مدى قد يحدث العالج تغيرًا
أن�شطتك المعتادة.
ِ
على �
ويمكن � ِ�ك التعاون مع فري ��ق الرعاية ال�صحية عل ��ى تطوير خطة
عالج تفي باحتياجاتك الطبية وال�شخ�صية.
وربم ��ا ترغبي ��ن في الحدي ��ث مع فري ��ق الرعاي ��ة ال�صحية حول
الم�شارك ��ة في الأبح ��اث (تجرب ��ة �س ��ريرية)Clinical Trial /
لطرق ع�ل�اج جديدة .و ُتع ��د الأبحاث خيارًا مه ًّم ��ا لل�سيدات في
�أي ��ة مرحلة م ��ن مراحل �سرطان الثدي .انظ ��ري الجزء الخا�ص
بـ�أبحاث معالجة ال�سرطان.
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�أ�س ��ئلة ق ��د ترغبي ��ن في طرحه ��ا على طبيب ��ك المعالج
حول الخيارات المتاحة للمعالجة
ما خي ��ارات العالج املتاحة �أمام ��ي؟ ما العالج التي
تر�شحها يل؟ وملاذا؟
ما الفوائد املتوقعة لكل نوع من �أنواع العالج؟
م ��ا املخاطر والآث ��ار اجلانبية املحتمل ��ة لكل نوع من
�أنواع العالج؟
كيف ميكن ال�سيطرة على الآثار اجلانبية؟
ما الذي ميكنني القيام به لال�ستعداد للعالج؟
هل �س�أحت ��اج �إىل املكوث بامل�ست�شفى؟ �إذا كان الأمر
كذلك ،ما املدة التي �س�أق�ضيها بامل�ست�شفى؟
م ��ا التكلفة املحتمل ��ة للعالج؟ هل �سيغط ��ي الت�أمني
ال�صحي هذه التكلفة؟
كيف �سي�ؤثر العالج على �أن�شطتي املعتادة؟
ه ��ل تنا�سبن ��ي امل�شارك ��ة يف الأبح ��اث (التجرب ��ة
ال�سريرية)؟

ثان
ر�أي ٍ
قب ��ل ب ��دء العالج ،ربم ��ا تحتاجي ��ن �إلى الح�ص ��ول عل ��ى ر�أي ثانٍ
معالجتك .وتخ�شى بع�ض ال�سيدات من �شعور الطبيب
ِ
ب�ش� ��أن خطة
المعالج بالإ�ساءة �إذا ما طلبن الح�صول على ر�أي ثانٍ  .والعك�س هو
ال�صحيح عادةً؛ حيث �إن معظم الأطباء يرحبون ب�أخذ ر�أي ثانٍ .
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�إذا ح�صلت على ر�أي ثانٍ  ،ف�إن الطبيب الثاني قد يوافق على خطة
المعالجة التي و�ضعها الطبيب الأول� .أو قد يقترح الطبيب الثاني
طريقة ثاني ��ة للمعالجة .وفي كلتا الحالتين ،يتوافر لديك المزيد
م ��ن المعلومات وربما يكون لدي ��ك �إح�سا�س �أكبر بال�سيطرة؛ فقد
ت�شعرين بقدر �أكبر من الثقة في القرارات التي ت�أخذينها ،مدرك ًة
�أنك قد �ألقيتِ نظرة على جميع الخيارات المتاحة �أمامك.
قد ي�ستغرق من ��ك الأمر بع�ض الوقت والمجهود لتجميع التقارير
الطبي ��ة الخا�ص ��ة بك وزيارة طبي ��ب �آخر .وفي بع� ��ض الحاالت،
لي�ست هن ��اك م�شكلة في ق�ضاء عدة �أ�سابي ��ع للح�صول على ر�أي
ث ��انٍ  ,فالت�أجيل في بدء الع�ل�اج لي�س �سببًا في جع ��ل العالج �أقل
فاعلي ��ة عادةً .ومن �أجل الت�أكد من ذل ��ك ،يجب �أن تناق�شي هذا
الت�أجيل مع طبيبك المعالج.

الجراحة
تُعد الجراح ��ة �أكثر العالجات �شيوعً ��ا بالن�سبة ل�سرطان الثدي.
وهناك العديد من �أنواع الجراحات.
وي�ستطي ��ع الج ��راح المعال ��ج ل � ِ�ك �أن ي�ص ��ف كل ن ��وع م ��ن �أنواع
الجراحات ,و�إجراء مقارنة بين الفوائد والمخاطر ,وم�ساعدتك
على �أخذ قرار ب�ش�أن �أف�ضل نوع ينا�سبك:
� ا�ستئ�ص ��ال ج ��زء م ��ن الث ��دي :الجراح ��ة المحافظ ��ة على
الث ��دي  :Breast-sparing Surgeryعب ��ارة ع ��ن عملي ��ة
ا�ستئ�ص ��ال لل�سرط ��ان وجزء �صغي ��ر من الأن�سج ��ة ال�سليمة
أي�ضا
الت ��ي تحيط ب ��ه .وتُ�سم ��ى ه ��ذه العملي ��ة الجراحي ��ة � ً
الجراح ��ة التحويلية للثدي .وقد تكون جراحة ا�ستئ�ص ��الية
لل ��ورم (� )Lumpectomyأو جراح ��ة ا�ستئ�ص ��ال مقط ��ع
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أي�ضا بـ
م ��ن الث ��دي( Segmental mastectomy/وتع ��رف � ً
اال�ستئ�ص ��ال الجزئ ��ي للث ��دي.)Partial mastectomy/
وعاد ًة ما تخ�ضع ال�سيدة للعالج الإ�شعاعي بعد �إجراء عملية
جراح ��ة ا�ستبقاء الثدي لتدمير الخاليا ال�سرطانية التي قد
تبقى في منطقة الثدي.
وبع� ��ض ال�سي ��دات يخ�ضعن لعملي ��ة ا�ستئ�ص ��ال المزيد من
الأن�سج ��ة ولك ��ن ال ي�ست�أ�صل ��ن الث ��دي بالكام ��ل .فبالن�سبة
له�ؤالء ال�سي ��دات� ،سيقوم الجراح با�ستئ�صال العقد اللمفية
الموج ��ودة تحت الإب ��ط وبع�ض الخالي ��ا المبطنة لع�ضالت
ال�صدر الموجودة �أ�سفل الورم.
� ا�ستئ�ص ��ال الث ��دي بالكام ��ل :ه ��ي عب ��ارة ع ��ن جراح ��ة
ال�ستئ�صال الثدي بالكام ��ل (�أو �أكبر قدر ممكن من �أن�سجة
الث ��دي) ويطلق عليه ��ا اال�ستئ�ص ��ال ( .)Mastectomyفي
بع� ��ض الح ��االت ،قد يك ��ون ا�ستئ�ص ��ال الثدي م ��ع الحفاظ
عل ��ى الجلد خي ��ارًا متاحً ا .وفي هذا النوع م ��ن الجراحات،
ي�ست�أ�صل الجراح �أقل م�ساحة ممكنة من الجلد.
•ف ��ي جراح ��ة ا�ستئ�ص ��ال الث ��دي الت ��ام
 :)mastectomyي�ست�أ�ص ��ل الج ��راح الث ��دي بالكام ��ل
ولكن ال ي�ست�أ�صل العقد اللمفية الموجودة تحت الإبط.

(Total

•وف ��ي عملي ��ات ا�ستئ�ص ��ال الث ��دي الج ��ذري المع ��دل
( ،)Modified radical mastectomyيق ��وم الج ��راح
با�ستئ�ص ��ال الثدي بالكامل ومعظ ��م �أو جميع العقد اللمفية
الموج ��ودة تحت الإبط .وع ��ادة ما يتم ا�ستئ�ص ��ال الخاليا
المبطن ��ة لع�ض�ل�ات ال�ص ��در .وقد تت ��م �إزال ��ة ع�ضلة �صدر
أي�ضا لت�سهيل ا�ستئ�صال العقد اللمفية.
�صغيرة � ً
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ويتوق ��ف االختيار ما بين الجراح ��ة التحفظية للثدي وا�ستئ�صال
الثدي على العديد من العوامل:
 حجم الورم ومكانه ومرحلته،
 حجم ثديكِ ،
 �سمات محددة لل�سرطان،
 �ش ��عورك نح ��و ق ��در التغيي ��ر ال ��ذي �س ��تحدثه العملي ��ة
الجراحية على ثديك،
 �شعورك نحو العالج الإ�شعاعي،
 قدرت ��ك على ال�س ��فر �إل ��ى مراكز الع�ل�اج بالإ�ش ��عاع لتلقي
جل�سات العالج اليومية.
يقوم الجراح ع ��اد ًة با�ستئ�صال واحدة �أو �أكثر من العقد اللمفية
الموج ��ودة تحت الإبط لفح�ص الخالي ��ا ال�سرطانية� .إذا وُجدت
خالي ��ا �سرطانية في العق ��د اللمفية� ،ستحتاجي ��ن �إلى معالجات
�أخ ��رى لل�سرطان( .للمزيد م ��ن المعلومات ع ��ن فح�ص عينات
العقد اللمفية ،انظري الجزء الخا�ص بالفحو�صات.
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وبع ��د جراح ��ة ا�ستئ�ص ��ال الثدي ,ربم ��ا تختارين �إع ��ادة ترميم
الث ��دي ,وه ��ذه الجراح ��ة التجميلي ��ة ت� ��ؤدي �إلى �إع ��ادة ت�شكيل
الث ��دي .و�إذا كن ��ت تفكري ��ن بالفع ��ل في �إع ��ادة ترمي ��م الثدي,
ا�ست�شي ��ري ج ��راح تجميل قبل �إجراء جراح ��ة ا�ستئ�صال الثدي.
انظري ق�سم �إعادة ترميم الثدي,
وم ��ن ال�شائع �أن ت�شعري بالإره ��اق �أو ال�ضعف لفترة ق�صيرة قبل
�إجراء جراحة �سرطان الث ��دي .وتختلف فترة التعافي من �سيدة
لأخرى.
وت�سب ��ب الجراح ��ة الأل ��م والوج ��ع وق ��د ت�شعرين ب�ش ��د في جلد
المنطق ��ة التي تم ا�ستئ�ص ��ال الثدي منها .وق ��د ت�شعرين بتيب�س
وخدر ف ��ي ذراعك وع�ض�ل�ات الكتف و�ألم ف ��ي رقبتك وظهرك.
وقب ��ل �إجراء العملي ��ة ،ناق�شي مع فريق الرعاي ��ة ال�صحية خطة
ت�سكين الأل ��م .وبعد �إج ��راء العملية الجراحي ��ة ،يمكنهم تعديل
الخطة �إذا كنتِ بحاجة �إلى ال�سيطرة على الألم.
وينط ��وي �أي نوع من العملي ��ات الجراحية على ع ��دوى �أو نزيف
�أو م�شكالت �أخ ��رى� .أخبري فريق الرعاية ال�صحية الخا�ص بك
على الفور �إذا كنتِ تعانين من �أية م�شاكل.
يبط ��ئ ا�ستئ�ص ��ال الغ ��دد اللمفي ��ة الموج ��ودة تح ��ت الإبط من
ويديك
ِ
ذراعيك
ِ
تدف ��ق ال�سائل اللمفي .وق ��د يتجمع ال�سائل ف ��ي
ويت�سب ��ب ف ��ي الت ��ورم .وه ��ذا الت ��ورم يُطلق علي ��ه وذم ��ة لمفية
( ،)Lymphedemaيمكن �أن تنمو �سريعًا بعد العملية الجراحية
�أو بعدها ب�أ�شهر �أو �أعوام.
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�دك بالجانب
م ��ن ث ��م ،احر�ص ��ي دومً ا عل ��ى حماية ذراع � ِ�ك وي � ِ
ال ��ذي خ�ضع للعملي ��ة الجراحية من الج ��روح �أو الح ��روق �أو �أية
�إ�صاب ��ات �أخرى .ذك ��ري الممر�ض ��ات ب�أال يقم ��ن بقيا�س �ضغط
ال ��دم �أو يقم ��ن بحقنك في الجانب الذي تم ��ت معالجته .يتوافر
عل ��ى موقع المعهد القوم ��ي لل�سرطان معلومات ح ��ول منع وذمة
لمفية وعالجها ،على الموق ��ع الإلكتروني التاليhttp://www. :
cancer.gov/canertopics/coping

قد يقت ��رح الطبيب �أو الممر�ض ��ات �أو �أخ�صائي العالج الطبيعي
تماري ��ن ريا�ضي ��ة لت�ساع ��دك على ا�ستع ��ادة الحرك ��ة والقوة في
وكتفك .ومن الممك ��ن �أن تقلل التمارين الريا�ضية حدة
ِ
ذراع � ِ�ك
الألم والتيب�س .وربما ت�ستطيعين بدء ممار�سة التمارين الخفيفة
في غ�ضون �أيام بعد �إجراء العملية.
ونظ� �رًا لأن الأع�صاب ربما تكون قد جُ رح ��ت �أو قُطعت في �أثناء
العملية الجراحية ،فربم ��ا ت�شعرين بالتنميل والوخز في �صدرك
�أو تح ��ت الإبط �أو الكتف �أو الع�ضد .وربما يزول الألم في غ�ضون
ب�ضعة �أ�سابيع �أو �أ�شهر.
يمكن � ِ�ك �أن تجدي ال�ص ��ور التو�ضيحية والمزيد م ��ن المعلومات
عن جراحات �سرطان الثدي على موقع معهد ال�سرطان القومي:

http://www.cancer.gov/canertopics/types/breast .
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�أ�س ��ئلة ق ��د ترغبي ��ن في طرحه ��ا على طبيب ��ك المعالج
حول العمليات الجراحية
� م ��ا �أنواع اجلراحات التي ميكنني التفكري فيها؟ هل
اجلراح ��ة املحافظة على الث ��دي خيار متاح �أمامي؟
هل جراحة ا�ستئ�صال الثدي مع احلفاظ على اجللد
خيار متاح �أمامي؟ ما العملية اجلراحية التي تو�صي
بها يل؟ ملاذا؟
� ه ��ل �سيتم ا�ستئ�ص ��ال العقد اللمفي ��ة؟ كم عددها؟
وملاذا؟
علي املكوث يف
� ما �شعوري بعد العملية؟ هل �سيتحتم ّ
امل�ست�شفى؟
� ما خماطر العملية اجلراحية؟
� ه ��ل �س�أحت ��اج �إىل تعلم كيفي ��ة االعتن ��اء بنف�سي �أو
بجرحي عندما �أعود �إىل املنزل؟
� �أين �ستكون ندب اجلرح؟ وكيف �سيكون �شكلها؟
� �إذا ق ��ررت �إجراء جراح ��ة جتميلية لإع ��ادة ت�شكيل
ثدي ��ي ،كيف ميكن القيام بذل ��ك ومتى؟ هل ميكنك
اقرتاح �أخ�صائي جراحة جتميلية لالت�صال به؟
� ه ��ل �سيتعني عل � َّ�ي �أن �أ�ؤدي متاري ��ن ريا�ضية خا�صة
وكتفي؟
للم�ساع ��دة يف ا�ستعادة حركة وق ��وة
ذراعي َّ
َّ
هل �سيق ��وم �أخ�صائي العالج الطبيع ��ي �أو املمر�ضة
ب�شرح كيفية القيام بهذه التمارين الريا�ضية؟
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العالج الإ�شعاعي ()Radiation Therapy
ي�ستخ ��دم الع�ل�اج الإ�شعاع ��ي �أ�شع ��ة ذات طاق ��ة عالي ��ة لتدمير
الخالي ��ا ال�سرطاني ��ة ,وه ��و ي�ؤثر على �أج ��زاء الج�س ��د التي تتم
معالجتها وح�سب.
وق ��د يُ�ستخدم الع�ل�اج الإ�شعاعي بعد �إج ��راء العملية الجراحية
لتدمي ��ر خالي ��ا �سرطان الث ��دي التي بقيت في منطق ��ة ال�صدر.
وع ��اد ًة م ��ا تتلق ��ى ال�سي ��دات الع�ل�اج الإ�شعاع ��ي بع ��د الخ�ضوع
للجراحة المحافظة على الثدي ،ولكنه يتم اللجوء �إليه في بع�ض
أي�ضا.
الأحيان بعد ا�ستئ�صال الثدي � ً
يمكن ��ك الخ�ض ��وع للع�ل�اج الإ�شعاع ��ي لمعالجة �سرط ��ان الثدي
بطريقتين:
� جه ��از خ ��ارج الج�س ��م (الع�ل�اج الإ�ش ��عاعي الخارج ��ي/
 :)External Radiation Therapyي�أت ��ي الإ�شع ��اع م ��ن
جه ��از كبير خارج الج�سم� .سوف تذهبي ��ن �إلى م�ست�شفى �أو
عيادة لتلقي العالج .وع ��ادة ما تتلقى ال�سيدات العالج مرة
واحدة في اليوم ،وخم�س ��ة �أيام في الأ�سبوع لمدة تتراوح ما
بي ��ن � 3إل ��ى � 6أ�سابي ��ع .وت�ستغرق كل جل�س ��ة عالجية ب�ضعة
دقائ ��ق وح�س ��ب .يُعد الإ�شع ��اع الخارج ��ي هو �أكث ��ر الأنواع
�شيوعً ا لعالج �سرطان الثدي.
� �إدخ ��ال م ��ادة �إل ��ى الج�س ��م (الع�ل�اج الإ�ش ��عاعي الداخلي/
� :)Branchytherpayسيدخ ��ل الطبي ��ب المعال ��ج �أنبو ًب ��ا
رفي ًع ��ا �أو �أكثر �إلى داخل الثدي م ��ن خالل �شق �صغير .ويتم
�إدخ ��ال الم ��ادة الم�شعة �إلى الأنبوب .وق ��د ت�ستغرق الجل�سة
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العالجي ��ة ب�ضع دقائق ،ثم تت ��م �إزالة الم ��ادة .وعندما تتم
�إزال ��ة المادة الم�شعة ،ال يبقى منه ��ا �شيء في ج�سدك .وقد
يت ��م تكرار ه ��ذه الطريقة للع�ل�اج الإ�شعاع ��ي كل يوم لمدة
�أ�سبوع.
تتوق ��ف الآث ��ار الجانبية بالأ�سا� ��س على نوعية الإ�شع ��اع وكميته.
اطلبي من فريق الرعاية ال�صحية �أن ي�صف لك ما يمكن توقعه.
وم ��ن ال�شائع �أن ي�صير الجل ��د الموجود في المنطقة التي خ�ضعت
للع�ل�اج محمرًّا وجافًّا وح�سا�سً ا ومثيرًا للحكة .ارجعي �إلى طبيبك
قب ��ل ا�ستعم ��ال المرطب ��ات �أو الكريمات �أو مزي�ل�ات التعرق على
المنطق ��ة التي خ�ضعت للعالج .وبعد انتهاء العالج� ،سيلتئم الجلد
ببطء .ومع ذلك ،ربما يكون هناك تغير دائم في لون جلدك.
وم ��ع �أي من نوعي العالج بالإ�شعاع ،قد ت�شعرين بثقل وتيب�س في
ثدي ��ك .وقد يجعل العالج الإ�شعاعي الداخلي ثديك يبدو محمرًّا
�أو به ر�ضو�ض .وعاد ًة ما تختفي هذه الم�شكالت مع مرور الوقت.
وح َّم ��االت ال�صدر والمالب� ��س ال�ضيقة قد تحك جل ��دك وت�سبب
�أل ًم ��ا .وقد ترغبين في ارت ��داء مالب�س قطني ��ة ف�ضفا�ضة خالل
هذه الفترة.
وم ��ن المرجح �أن ت�شع ��ري بالإره ��اق خالل الع�ل�اج الإ�شعاعي،
وخا�ص ��ة ف ��ي الأ�سابي ��ع الأخي ��رة للع�ل�اج .وعلى الرغ ��م من �أن
الح�صول على قدر كاف من الراحة �أمر مهم ،ف�إن معظم النا�س
يقول ��ون �إنه ��م ي�شع ��رون بالتح�سن �إل ��ى الأف�ضل حي ��ن يمار�سون
التمارين الريا�ضية كل يوم .جربي �أن تخرجي في تم�شية ق�صيرة
�أو ممار�سة تمارين الإطالة الب�سيطة �أو ممار�سة اليوجا.
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ربم ��ا ترغبين ف ��ي مناق�شة طبيب ��ك المعالج حول الآث ��ار طويلة
الم ��دى للعالج الإ�شعاعي .على �سبي ��ل المثال ،قد يت�سبب العالج
أي�ضا �أن
الإ�شعاعي لل�صدر في �ضرر للرئة �أو القلب .ومن الممكن � ً
يتغير حجم ثديك ومظهره .و�إذا ظهرت �أي من هذه الم�شكالت،
�رك بكيفية ال�سيطرة
في�ستطيع فري ��ق الرعاية ال�صحية �أن يخب � ِ
عليها.
�أ�س ��ئلة ق ��د ترغبي ��ن في طرحه ��ا على طبيب ��ك المعالج
حول العالج الإ�شعاعي
� �أي نوع من الع�ل�اج الإ�شعاعي الذي ميكنني التفكري
فيه؟ هل كال النوعني متاح يل؟
� مت ��ى �سيبد�أ العالج؟ متى �سينتهي؟ كم مرة �س�أتلقى
العالج؟
� م ��اذا �س�أ�شع ��ر يف �أثناء الع�ل�اج؟ ه ��ل �س�أحتاج �إىل
املك ��وث يف امل�ست�شفى؟ هل �س�أكون قادرة على قيادة
ال�سيارة والذهاب جلل�سات العالج والعودة منها؟
� م ��ا ال ��ذي ميكنني القيام ب ��ه لالعتن ��اء بنف�سي قبل
تلقي العالج ويف �أثنائه وبعده؟
� كيف �أعرف �أن العالج ي�ؤتي ثماره؟
� هل �سي�ؤذي العالج الإ�شعاعي جلدي؟
� كيف �سيكون �شكل ثديي بعد ذلك؟
� هل هناك �أية �آثار دائمة؟
� م ��ا االحتماالت امل�ستقبلية لع ��ودة الإ�صابة ب�سرطان
الثدي مرة �أخرى؟
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العالج الهرموني
يُ�سم ��ى الع�ل�اج الهرمون ��ي ( )Hormone Therapyبالع�ل�اج
أي�ض ��ا� .إذا �أظهرت الفحو�ص ��ات المعملية
الم�ض ��اد للهرمون ��ات � ً
�أن الخالي ��ا ال�سرطاني ��ة الموج ��ودة ف ��ي ثديك به ��ا م�ستقبالت
هرموني ��ة ،قد يكون العالج الهرمون ��ي �إذن خيارًا متاحً ا �أمامك.
(انظ ��ري الج ��زء الخا� ��ص بالفحو�ص ��ات المعملي ��ة لأن�سج ��ة
الث ��دي � ��ص .)6ويحول الع�ل�اج الهرموني دون ح�ص ��ول الخاليا
ال�سرطاني ��ة عل ��ى الهرمون ��ات الطبيعي ��ة �أو ا�ستخدامه ��ا تل ��ك
الهرمون ��ات (الإ�ستروجي ��ن والبروج�سترون) الت ��ي تحتاج �إليها
الخاليا ال�سرطانية لتنمو.
عنك الطم ��ث ،ف�إن الخي ��ارات الخا�صة
�إذا ل ��م يكن ق ��د انقطع ِ
بالعالج الهرموني تت�ضمن ما يلي:
 عق ��ارًا يعط ��ل ن�ش ��اط هرم ��ون الإ�س ��تروجين ف ��ي الج�س ��م
(تاموك�سيفين.)Tamoxifen/
 جراحة ال�ستئ�ص ��ال المبي�ض ��ين (اللذين ينتجان هرمون
الإ�ستروجين).
 عق ��ارًا يقل ��ل ن�س ��بة هرم ��ون الإ�س ��تروجين الت ��ي ينتجه ��ا
المبي�ضان
عنك الطمث ،ف�إن الخيارات تت�ضمن ما يلي:
�أما �إذا انقطع ِ
 عق ��ارًا يمن ��ع الج�س ��م م ��ن تكوي ��ن هرم ��ون الإ�س ��تروجين
(مثبط �أروماتايز.)Aromatase Inhibitor/
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تتوقف الآث ��ار الجانبية للعالج الهرموني عل ��ى النوعية التي يتم
ا�ستخدامه ��ا .و�أكثر الآثار الجانبية �شيوعً ��ا هي �أعرا�ض انقطاع
الطمث والإفرازات المهبلية والغثيان.

العالج الكيميائي
ي�ستخ ��دم العالج الكيميائي ( Chemotherapyلتدمير الخاليا
ال�سرطاني ��ة .وربما تتلقى ال�سيدة ،التي تعاني �سرطان الثدي في
مراحله الأولى �أو الثانية �أو الثالثة �أو الرابعة ،العالج الكيميائي.
وق ��د يتلقى الع�ل�اج الكيميائي قبل �إجراء العملي ��ة الجراحية �أو
بعدها.
وع ��اد ًة ما يتم �إعطاء العقاقير لع�ل�اج �سرطان الثدي في الوريد
مبا�شرة ( عن طري ��ق الحقن بالوري ��د )Intravenously/من
خ�ل�ال �إبرة رفيعة �أو على هيئة �أقرا�ص .وربما تتلقين مزيجً ا من
العقاقير.
وق ��د تتلقي ��ن العالج الكيميائ ��ي في الم�ست�شف ��ى �أو في المنزل.
ولي�س من المعت ��اد �أن تحتاج ال�سيدة �إلى المكوث في الم�ست�شفى
خالل العالج.
وتتوق ��ف الآثار الجانبية ف ��ي الأ�سا�س على نوعي ��ة العقاقير التي
تتلقاها ال�سيدة الم�صابة ب�سرطان الثدي وكميتها .ويدمر العالج
الكيميائي الخاليا ال�سرطاني ��ة التي تنمو �سريعًا ،ولكن قد ت�ضر
العقاقير بالخاليا الطبيعية التي تنق�سم ب�سرعة:
� خالي ��ا ال ��دم ( :)Blood cellsعندم ��ا تقل ��ل العقاقي ��ر من
م�ست ��وى خالي ��ا ال ��دم ال�سليم ��ة ،ت�صبحي ��ن �أكث ��ر عر�ض ��ة
للإ�صاب ��ة بالعدوى �أو الر�ضو�ض �أو النزيف ب�سهولة وال�شعور
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بوه ��ن و�إره ��اق �شدي ��د .و�سيقوم فري ��ق الرعاي ��ة ال�صحية
بالتحق ��ق م ��ن الن�سب المنخف�ض ��ة لخاليا ال ��دم� .إذا كانت
ن�سبة خاليا الدم منخف�ضة ،ف�إن فريق الرعاية ال�صحية قد
يوقف جرعة العالج الكيميائي لفترة ق�صيرة �أو يقلل جرعة
أي�ض ��ا �أدوية يمك ��ن �أن ت�ساعد
العق ��ار الم�ستخ ��دم .وتوجد � ً
ج�سدك على �إنتاج خاليا الدم الجديدة.
� الخالي ��ا الموجودة في منابت ال�ش ��عر :ق ��د يت�سبب العالج
�شعرك ،ف�سوف
ِ
الكيميائ ��ي في ت�ساقط ال�شعر .و�إذا ت�ساقط
يعاود النمو بعد العالج ،ولكن ربما يتغير لونه وملم�سه.
ق ��د ي�ضعف الع�ل�اج الكيميائي ال�شهية وي�سب ��ب ال�شعور بالغثيان
والق ��يء والإ�سه ��ال �أو التهابات الف ��م وال�شف ��اه .وي�ستطيع فريق
بك تقدي ��م الأدوية واقت ��راح طرق
الرعاي ��ة ال�صحي ��ة الخا�ص ��ة ِ
�أخرى لم�ساعدتك على التغلب على هذه الم�شكالت.
بع� ��ض العقاقي ��ر الم�ستخدمة لع�ل�اج �سرطان الث ��دي قد ت�سبب
�إح�سا�سً ��ا بالوخ ��ز �أو التنميل في اليدي ��ن �أو القدمين .وعادة ما
تختفي هذه الم�شكلة بعد االنتهاء من العالج.
ولكن الم�شكالت الأخرى قد ال تختفي .فعلى �سبيل المثال ،بع�ض
العقاقي ��ر الم�ستخدمة لعالج �سرطان الث ��دي قد ت�ضعف القلب.
طبيبك المعالج قلبك قبل العالج وفي �أثنائه وبعده.
ِ
وقد يفح�ص
ومن الآثار الجانبية النادرة �أنه بعد �سنوات من تلقي العالج ،قد
ي�صاب عدد قليل من ال�سيدات ب�سرطان الدم (.)Leukemia
�إذا ل ��م ينقط ��ع عن ��ك الطمث ،ف� ��إن بع� ��ض العقاقي ��ر الم�ضادة
لل�سرطان قد تدمر المبي�ض ��ين وت�سبب �أعرا�ض انقطاع الطمث
وجف ��اف المهبل وغيرها من الأعرا� ��ض .وربما ال تنتظم دورتك
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ال�ش ��هرية (� )Menstrual Periodsأو قد تتوقف وربما تفقدين
القدرة على الإنجاب .وكلما كان �سنك �أكبر ،كان تلف المبي�ضين
�أكث ��ر عر�ض ��ة ليك ��ون دائمًا .ويتعي ��ن على ال�سي ��دات ،الالتي قد
يرغب ��ن في الإنجاب فيما بعد� ،أن ي�س�ألن فريق الرعاية ال�صحية
عن طرق الحفاظ على البوي�ضات قبل بدء العالج.
وعل ��ى الجانب الآخر ،ال تدمر عقاقير �أخ ��رى م�ضادة لل�سرطان
المبي�ضين خالل تلقي الع�ل�اج الكيميائي .وقبل �أن يبد�أ العالج،
تحدثي مع طبيبك عن و�سائل تحديد الن�سل المنا�سبة لك. .

العالج الموجه ()Targeted Therapy
ق ��د تتلق ��ى ال�سي ��دات ،الالت ��ي �أظه ��رت فحو�ص ��ات المختب ��ر
الخا�ص ��ة بهن �أن خالي ��ا �سرطان الثدي تحتوي عل ��ى عدد كبير
من م�ستقب�ل�ات بروتي ��ن  ،HER2العالج الموج ��ه .والعالجات
الموجه ��ة الم�ستخدم ��ة لع�ل�اج �سرط ��ان الث ��دي تع ��وق الخاليا
ال�سرطاني ��ة عن النمو من خالل �إعاق ��ة عمل م�ستقبالت بروتين
 HER2الزائدة.
وه ��ذه العقاقير يمك ��ن �إعطا�ؤها ع ��ن طريق الحق ��ن بالوريد �أو
عل ��ى هيئة �أقرا�ص .وتتوقف الآثار الجانبية بالأ�سا�س على نوعية
العق ��ار الذي تم تلقي ��ه .وت�شتمل الآث ��ار الجانبي ��ة الممكنة على
أي�ضا
ال�شع ��ور بالغثيان والق ��يء والإ�سهال .وقد ت�سب ��ب العقاقير � ً
ف ��ي �إتالف القلب وف�شل القلب وم�شكالت تنف�س خطيرة .وخالل
الع�ل�اج� ،سيتابع طبيب ��ك المعال ��ج الإ�شارات الدال ��ة على وجود
م�شكالت في القلب والرئة.
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�أ�س ��ئلة ق ��د ترغبي ��ن في طرحه ��ا على طبيب ��ك المعالج
ح ��ول العالج الهرمون ��ي �أو العالج الكيميائي �أو العالج
الموجه
�
�
�
�
�
�
�

ما العقاقري التي �س�أتناولها؟ ماذا �ستفعل؟
مت ��ى �سيبد�أ العالج؟ متى �سينتهي؟ كم مرة �س�أتلقى
العالج؟
�أين �س�أتلقى العالج؟
م ��ا ال ��ذي ميكنن ��ي فعل ��ه لالعتن ��اء بنف�س ��ي خالل
العالج؟
كيف �سنعرف �أن العالج ي�ؤتي بثماره؟
علي �إخبارك بها؟
ما الآثار اجلانبية التي يتعني ّ
هل �ستكون هناك �آثار جانبية طويلة املدى؟

�إعادة ترميم الثدي
يك ��ون لدى ال�سيدة التي تخطط ال�ستئ�صال الثدي خيار ب�ش�أن ما
�إذا كان يتعين عليها الخ�ض ��وع لعملية لإعادة ترميم �شكل الثدي
(الجراح ��ات التجميلي ��ة للثدي)� ،أو ال يتعي ��ن عليها ذلك .وبد ًال
م ��ن عملية �إعادة ترميم الثدي ،قد تختار ال�سيدة �أن ترتدي ثديًا
�صناعيًّا (عبارة عن ج�سم �صناعي يحل محل الثدي)� ،أو ارتداء
ح�ش ��و مبطن داخل حمالة ال�ص ��در �أو عدم ارتداء �أي �شيء .وكل
هذه الخيارات لها عيوب ومميزات .وما ينا�سب �سيدة قد ال يكون
بال�ضرورة منا�سبًا ل�سيدة �أخرى.
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وم ��ن الممكن �إجراء عملي ��ة ترميم الثدي في الوق ��ت نف�سه الذي
�أجريت في ��ه عملية ا�ستئ�صال الثدي �أو من الممكن �إجرا�ؤها فيما
بعد .و�إذا كان العالج الإ�شعاعي جزءًا من خطة العالج ،ف�إن بع�ض
الأطباء يف�ضلون االنتظار حتى بعد االنتهاء من العالج الإ�شعاعي.
و�إذا كن ��تِ تفكرين في �إعادة ترميم الث ��دي ،فتحدثي �إلى طبيب
الجراحات التجميلية قبل �إج ��راء عملية ا�ستئ�صال الثدي ،حتى
�إن كنت تخططين لإجراء عملية ترميم الثدي فيما بعد.
وي�ستطي ��ع الج ��راح �أن يعي ��د ترمي ��م الث ��دي بعدة ط ��رق .تختار
بع� ��ض ال�سي ��دات �إجراء زراع ��ات الثدي ،وذلك م ��ن خالل ملئه
بم ��ادة ال�سيلي ��ن �أو ال�سيليك ��ون .ويمكن ��ك ق ��راءة المزي ��د حول
زراعات الثدي على الموقع الإلكتروني لق�سم الأغذية والعقاقير:
.http://www.fda.gov
وو�سيل ��ة �أخ ��رى لإع ��ادة ترمي ��م الثدي ه ��ي ابتكار �ش ��كل الثدي
با�ستخدام �أن�سجة م�أخوذة من �أجزاء �أخرى بج�سمك .وي�ستطيع
الطبي ��ب الج ��راح �أن ي�ستعي ��ن بالجل ��د والع�ض�ل�ات والده ��ون
الم�أخوذة من �أ�سفل بطنك �أو ظهرك �أو م�ؤخرتك.
وتتوقف نوعية الجراحة الترميمية للثدي بالن�سبة لك على �سنك
و�ش ��كل ج�س ��دك ونوعي ��ة الجراح ��ة ال�سرطانية التي قم � ِ�ت بها.
وي�ستطي ��ع طبيب الجراح ��ات التجميلية �أن ي�ساع ��دك على �أخذ
قرار بهذا ال�صدد.
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�أ�س ��ئلة ق ��د ترغبي ��ن في طرحه ��ا على طبيب ��ك المعالج
حول �إعادة ترميم الثدي
�
�
�
�
�
�

�

�

م ��ا نوعية اجلراحة التي �ستعطين ��ي �أف�ضل النتائج؟
كيف �سيبدو مظهري بعدها؟
متى ميكنني بدء �إجراء اجلراحة الرتميمية؟
كم عدد العمليات اجلراحية التي �س�أحتاج �إليها؟
م ��ا املخاط ��ر القائم ��ة يف وق ��ت �إج ��راء العملي ��ة
اجلراحية؟ وبعد �إجرائها؟
ه ��ل �سيك ��ون هن ��اك ن ��دوب؟ �أي ��ن؟ وكي ��ف �سيبدو
مظهرها؟
�إذا مت ��ت اال�ستعانة ب�أن�سجة من جزء �آخر بج�سدي،
فه ��ل �ستك ��ون هن ��اك �أي ��ة تغ�ي�رات دائم ��ة يف مكان
الأن�سجة التي متت �إزالتها؟
م ��ا الأن�شط ��ة الت ��ي يتعني عل � ّ�ي جتنبها بع ��د �إجراء
العملي ��ة اجلراحية؟ متى ميكنني العودة �إىل مزاولة
�أن�شطتي املعتادة؟
هل �س�أحتاج �إىل متابعة طبية؟

التغذية
التغذي ��ة الجي ��دة مهمة قب ��ل تلقي ع�ل�اج ال�سرطان وف ��ي �أثنائه
وبعده� .أن ��تِ بحاجة �إلى كمي ��ة منا�سبة من ال�سع ��رات الحرارية
أي�ضا �إلى كمية كافية من
للحفاظ على الوزن المنا�سب ,وبحاجة � ً
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البروتين للحفاظ على قوتك .والتغذية الجيدة قد ت�ساعدك على
ال�شعور بالتح�سن والح�صول على مزيد من الطاقة.
وفي بع�ض الأحيان ،وخا�صة خالل العالج �أو بعده بفترة ق�صيرة،
ق ��د ال ت�شعرين بالرغبة ف ��ي تناول الطعام .ربم ��ا ت�شعرين بعدم
الراح ��ة �أو بالإره ��اق .وربم ��ا تجدي ��ن �أن م ��ذاق الطع ��ام لي� ��س
بالجودة نف�سها التي تعتادينه ��ا .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ي�صعب
عليك فق ��دان ال�شهية وال�شعور بالغثيان والرغبة في القيء وقرح
الف ��م وغيرها من الآثار الجانبية ـ كلها ق ��د ت�صعب عليك تناول
الطع ��ام .وعل ��ى الجانب الآخ ��ر ،بع�ض ال�سي ��دات الالتي يتلقين
عالج �سرطان الثدي قد يواجهن م�شكلة مع زيادة الوزن.

التغذية الجيدة قد ت�ساعدكِ على ال�شعور بالتح�سن.
وق ��د يقترح عليك طبيبك المعال ��ج �أو �إخ�صائي التغذية المعتمد
�دك عل ��ى الوف ��اء
�أو متعه ��د الرعاي ��ة ال�صحي ��ة طر ًق ��ا لت�ساع � ِ
باحتياجاتك الغذائية.
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المتابعة الدورية
�سوف تحتاجين �إل ��ى فحو�صات دورية (كل � 3إلى � 6أ�شهر مثالً)
بعد تلقي عالج �سرطان الثدي .فالفحو�صات ت�ساعد على �ضمان
مالحظ ��ة �أية تغيرات تطر�أ على �صحتك ومعالجتها عند الحاجة
�إلى ذلك� .إذا عانيتِ �أية م�شكالت �صحية في الفترات ما بين كل
فح�ص و�آخر ،ات�صلي بطبيبك المعالج.
ت�ساعد الفحو�صات على تعقب...
� �س ��رطان الث ��دي ال ��ذي يع ��اود الظه ��ور بعد تلق ��ي العالج:
ق ��د يعود �سرطان الثدي �إلى الث ��دي �أو جدار ال�صدر� .أو قد
يع ��ود �إلى �أي جزء �آخر من الج�س ��م مثل العظام �أو الكبد �أو
الرئتين �أو المخ.
� الم�ش ��كالت ال�ص ��حية الت ��ي ق ��د تنج ��م ع ��ن تلق ��ي ع�ل�اج
ال�سرطان.
� الإ�صابة ب�سرطان ثدي جديد.
وت�شتم ��ل الفحو�صات عاد ًة على فح�ص الرقب ��ة والإبط وال�صدر
ومنطقة الثديي ��ن .ونظرًا لأنه قد تظه ��ر الإ�صابة مجددًا ،يجب
�أن تقومي ب�إجراء �ص ��ورة الثدي الإ�شعاعية Mammograms/
ب�صفة دورية .ولن تحتاجي على الأرجح �إلى �إجراء �صورة الثدي
الإ�شعاعي ��ة على الثدي الذي تم ا�ستئ�صال ��ه �أو في حال ترميمه.
وق ��د يطل ��ب طبيبك المعال ��ج �إج ��راء �أ�شعة �أخ ��رى �أو فحو�صات
معملية.
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ا�س�ألي طبيبك المعالج عن مدى تكرار الفحو�صات التي تحتاجين �إليها.

م�صادر الدعم
�إن معرف ��ة �إ�صابت � ِ�ك ب�سرط ��ان الث ��دي ق ��د تغير حيات � ِ�ك وحياة
منك .وقد ي�صعب التعامل مع هذه التغيرات.
المقربين ِ
وم ��ن ال�شائع وج ��ود مخاوف ب�ش�أن طرق الع�ل�اج وال�سيطرة على
الآثار الجانبية والبقاء في الم�ست�شفى وتكاليف الخدمة الطبية.
أي�ضا ب�ش� ��أن العناي ��ة ب�أ�سرت ��ك �أو الحفاظ على
وربم ��ا تقلقي ��ن � ً
لك
عمل ��ك �أو موا�صلة الأن�شطة اليومية .وم ��ن الطبيعي بالن�سبة ِ
ولأ�سرتك ولأ�صدقائك �أن تحتاجوا �إلى م�ساعدة للتعامل مع هذه
المخاوف.
تقدم العديد من الم�ؤ�س�سات برامج خا�صة لل�سيدات الم�صابات
ب�سرط ��ان الثدي .وتتط ��وع ال�سيدات الالتي ق ��د �أ�صبن بالمر�ض
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للعمل كمتطوعات متدربات ,ف�إنهن قد يتحدثن �أو يزن ال�سيدات
الم�صاب ��ات ب�سرط ��ان الث ��دي ويقدمن المعلوم ��ات والدعم على
الم�ست ��وى العاطفي .وكثيرًا ما ي�شارك ��ن خبرتهن مع العالج من
�سرطان الثدي و�إعادة ترميم الثدي والتعافي.
وفيما يلي الم�صادر التي يمكنك اللجوء �إليها لطلب الدعم:
� ي�ستطي ��ع الأطب ��اء والممر�ض ��ات وغيرهم من �أف ��راد فريق
الرعاي ��ة ال�صحية الإجابة عن الأ�سئلة حول العالج �أو العمل
�أو الأن�شطة الأخرى.
� ق ��د تفي ��دك اال�ستعان ��ة بالإخ�صائيي ��ن االجتماعيي ��ن �أو
الم�ست�شاري ��ن �أو �أخ�صائ ��ي الدع ��م الدين ��ي� .إذا كن ��ت
ترغبي ��ن في الحديث ع ��ن م�شاعرك ومخاوف ��ك .وعاد ًة ما
ي�ستطي ��ع الأخ�صائي ��ون االجتماعي ��ون اقتراح الم ��وارد من
�أج ��ل الم�ساعدات المالية �أو التنق ��ل �أو الرعاية المنزلية �أو
الرعاية العاطفية.
أي�ضا مجموعات الدعم .وفي هذه المجموعات،
تفيدك � ً
ِ
� وقد
تقابل ال�سيدات الم�صابات ب�سرطان الثدي �أو �أفراد �أ�سرتهن
مر�ض ��ى �آخرين �أو �أ�سرهم لم�شاركة م ��ا تعلموه عن التكيف
مع المر�ض و�آثار المعالج ��ة .وقد تقدم المجموعات الدعم
ب�صف ��ة �شخ�صية �أو من خالل الهاتف �أو عبر الإنترنت .وقد
ترغبي ��ن في التح ��دث �إلى ع�ضو من �أع�ض ��اء فريق الرعاية
ال�صحية الخا�صة بك حول البحث عن مجموعة دعم.
ع ��اد ًة ما تتجمع ال�سي ��دات الم�صابات ب�سرط ��ان الثدي في
مجموع ��ات الدعم ،ولك ��ن �ضعي في اعتب ��ارك �أن حالة كل
�سي ��دة تختلف ع ��ن الأخ ��رى ,والطريق ��ة الت ��ي تتعامل بها
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�سي ��دة مع مر� ��ض ال�سرطان قد ال تنا�س ��ب �سيدة �أخرى .قد
ترغبي ��ن في �أن ت�س�ألي متعهد الرعاية ال�صحية الخا�ص بك
ع ��ن الن�صيحة التي تلقيتها من �سي ��دات �أخريات م�صابات
ب�سرطان الثدي.
� طبيب ��ك المعال ��ج �أو ا�ست�ش ��اري ال�صح ��ة الجن�سي ��ة ق ��د
ي�ساعدان ��ك �إذا كنتِ قلقة �أن ��ت و�شريك حياتك ب�ش�أن ت�أثير
�سرط ��ان الث ��دي عل ��ى ممار�سة العالق ��ة الحميم ��ة .ا�س�ألي
طبيب ��ك المعالج ع ��ن المعالج ��ة الممكنة للآث ��ار الجانبية
وم ��ا �إذا كانت هذه الآثار الجانبي ��ة �ست�ستمر طويالً .وبغ�ض
النظر عن وجهات النظر ،فقد تجدين �أنت و�شريك حياتك
�أنه من المفيد مناق�شة مخاوفكما.

�أبحاث عالج ال�سرطان
يج ��ري الأطباء من مختلف �أنحاء العال ��م العديد من الدرا�سات
على �أنواع ع�ل�اج ال�سرطان (التج ��ارب ال�سريرية) والتي يتطوع
فيه ��ا المر�ضى للم�شارك ��ة .وقد �أدت الأبح ��اث بالفعل �إلى تطور
و�سائ ��ل الوقاية م ��ن الإ�صابة ب�سرط ��ان الثدي وكيفي ��ة اكت�شافه
ومعالجته.
حتى لو كانت ال�سيدة الم�صابة ب�سرطان الثدي ال ت�ستفيد مبا�شرة
م ��ن المعالجة مح ��ل الدرا�سة ،ف�إنها قد تق ��دم �إ�سهامً ا مهمًّا من
خ�ل�ال م�ساعدة الأطباء على معرفة المزي ��د عن �سرطان الثدي
وكيفي ��ة ال�سيطرة عليه .ورغ ��م �أن الدرا�سات البحثية قد تفر�ض
بع�ض المخاطر ،ف�إن الباحثين يقدمون كل ما في و�سعهم لحماية
مر�ضاهم.
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كلمات تجب معرفتها
يحت ��وي موق ��ع المعه ��د القومي لل�سرط ��ان على تعريف ��ات لآالف
الم�صطلحات من خالل م�س ��رد م�صطلحات ال�سرطان ال�صادر
ع ��ن معهد ال�سرط ��ان القومي .ويمكنك الو�ص ��ول �إليه من خالل
موقع.http://www.cancer.gov/dictionary :
مرحل ��ة متقدم ��ة م ��ن ال�س ��رطان (:)Advanced Cancer
لقد انت�ش ��ر ال�سرطان في �أماكن �أخ ��رى بالج�سم وعادة ال يمكن
عالجه �أو ال�سيطرة عليه بالعالج.
مثبط �أروماتايز ( :)Aromatase Inhibitorعقار يمنع تكوين
هرم ��ون الإ�ستراديول ،هرمون الإناث ،وذلك من خالل التدخل في
�إف ��راز �إنزيم الأورمات ��از .وت�ستخدم مثبط ��ات الأورماتاز كنوع من
الع�ل�اج الهرمون ��ي بالن�سبة لل�سيدات الالتي انقط ��ع عنهن الطمث
والم�صابات ب�سرطان الثدي المعتمد في �إ�صابته على الهرمونات.
الإبط ( :)Axillaالمنطقة الموجودة تحت الذراع.
(Axillary

ت � �ج � ��ري � ��ف ال � �ع � �ق � ��د ال � �ل � �م � �ف � �ي� ��ة الإب � � �ط � � �ي� � ��ة
:)Dissectionي�ست�أ�صل الجراح العقد اللمفية الموجودة في منطقة
أي�ضا تجريف العقد اللمفية الإبطية.
تحت الإبط .ويطلق عليها � ًّ

العق ��د اللمفي ��ة الإبطي ��ة ( :)Axillary Lymph Nodesه ��ي
عقد لمفي ��ة موجودة في منطقة تحت الإب ��ط التي ت�سحب العقد
اللمفية من الثدي والمناطق القريبة منه.
ورم حميد ( :)Benignال يُعد من الأورام ال�سرطانية .وقد ينمو
ال ��ورم الحميد لي�صي ��ر �أكبر ولكن ��ه ال ينت�شر ليمت ��د �إلى �أجزاء
�أخرى من الج�سم.
45

فح� ��ص العينات (� :)Biopsyأخ ��ذ عينة من الخاليا �أو الأن�سجة
ليفح�صه ��ا �إخ�صائي علم الأمرا�ض .ق ��د يفح�ص �إخ�صائي علم
الأمرا� ��ض الن�سي ��ج تح ��ت الميكرو�سك ��وب �أو �إج ��راء فحو�صات
�أخرى على الخاليا �أو الأن�سجة.
الأوعية الدموية ( :)Blood Vesselعبارة عن �أنبوب من خالله
ي�سري الدم في الج�سم .وتحتوي الأوعية الدموية على �شبكة من
ال�شرايين وال�شعيرات الدموية وال�شعيرات والأوردة والعروق.
المعالجة الإ�ش ��عاعية الداخلي ��ة ( :)Brachytherapyنوع من
الع�ل�اج الإ�شعاعي تمر فيه المادة الإ�شعاعي ��ة من خالل �إبرة �أو
ب ��ذرة �أو �أ�سالك �أو �أنب ��وب ق�سطرة مبا�شرة �إلى الورم �أو بالقرب
أي�ضا المعالجة الإ�شعاعي ��ة الداخلية والعالج
منه .ويطلق علي ��ه � ً
الإ�شعاعي المزروع.
(Breast-Sparing

الجراح ��ة المحافظ ��ة عل ��ى الث ��دي
 :)Surgeryعملي ��ة جراحي ��ة ال�ستئ�صال �سرط ��ان الثدي ولكن
دون ا�ستئ�ص ��ال الث ��دي .وت�شتم ��ل �أن ��واع الجراح ��ات المحافظة
عل ��ى الثدي على ا�ستئ�ص ��ال الكتلة الورمي ��ة (ا�ستئ�صال العقدة
اللمفية) ،وا�ستئ�صال جزء من الثدي (ا�ستئ�صال ربع الثدي) �أو
اال�ستئ�ص ��ال الثديي القطعي (ا�ستئ�صال ال�سرطان وكذلك جزء
م ��ن �أن�سج ��ة الثدي الموجودة ح ��ول ال ��ورم �أو المبطنة لع�ضالت
أي�ضا جراحة
ال�ص ��در الموج ��ودة �أ�سفل ال ��ورم) .ويطلق عليه ��ا � ً
للحفاظ على الثدي.

ال�سرطان ( :)Cancerم�صطلح م�ستخدم للإ�شارة �إلى انق�سام
غي ��ر طبيع ��ي للخاليا دون الخ�ض ��وع لل�سيطرة وم ��ن الممكن �أن
تغزو الأن�سجة القريبة من الورم .وقد تنت�شر الخاليا ال�سرطانية
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أي�ضا لت�ص ��ل �إلى �أجزاء �أخرى بالج�سم من خالل الدم والجهاز
� ً
اللمفي.
�س ��رطان ( :)Carcinoma in Situمجموع ��ة م ��ن الخاليا غير
ال�سليم ��ة الت ��ي تبقى ف ��ي �أول م ��كان تكونت به ،ول ��م تنت�شر هذه
الخاليا ،وربما ت�صير هذه الخاليا غير ال�سليمة �سرطانًا وتنت�شر
في الأن�سج ��ة ال�سليمة القريبة .وتُ�سمى ه ��ذه المرحلة :المرحلة
ال�صفرية.
خلي ��ة ( :)Cellوح ��دة م�ستقل ��ة تك ��ون �أن�سجة الج�س ��م .وجميع
الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة �أو �أكثر.
الع�ل�اج الكيميائ ��ي ( :)Chemotherapyالع�ل�اج با�ستخ ��دام
العقاقير التي تدمر الخاليا ال�سرطانية.
التجرب ��ة ال�س ��ريرية ( :)Clinical Trialنوع من الأبحاث التي
تفح�ص مدى نجاح الطرق الطبية الم�ستخدمة لعالج المر�ضى.
وه ��ذه الدرا�سات تفح�ص المناهج الجدي ��دة الخا�صة بالفح�ص
أي�ضا
�أو الوقاي ��ة �أو الت�شخي� ��ص �أو عالج المر�ض .ويطل ��ق عليها � ً
الدرا�سات ال�سريرية.
الم ��ادة ال�ص ��بغية ( :)Contrast materialعب ��ارة ع ��ن م ��ادة
�صبغي ��ة �أو غيرها م ��ن المواد التي ت�ساعد عل ��ى �إظهار المناطق
غي ��ر ال�سليمة بداخل الج�سم ،ويتم �إعطا�ؤها للمري�ض من خالل
الحقن في الوريد �أو من خالل حقنة �شرجية �أو عن طريق الفم.
وقد تُ�ستخدم مادة التباين في الأ�شعة ال�سينية والأ�شعة المقطعية
بالكمبيوت ��ر �أو الت�صوي ��ر بالرني ��ن المغناطي�س ��ي �أو غيره ��ا من
فحو�صات الت�صوير والأ�شعة.
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الأ�ش ��عة المقطعي ��ة بالكمبيوت ��ر ( :)CT Scanمجموع ��ة م ��ن
ال�صور لمناط ��ق داخل الج�سم م�أخوذة م ��ن زوايا مختلفة .هذه
ال�صور يكونها الكمبيوتر المت�صل بجهاز الأ�شعة ال�سينية .ويطلق
أي�ضا ت�صوير �شعاعي طبقي بالكمبيوتر.
عليها � ً
قن ��اة ( :)Ductsفي الطب ،هي قن ��اة �أو وعاء في الج�سم تتدفق
من خالله ال�سوائل.
ال�س ��رطان القن ��وي للغ ��دد الثديي ��ة (:)Ductal carcinoma
�أكثر �أن ��واع �سرطان الث ��دي �شيوعً ا .ويبد�أ ف ��ي الخاليا المبطنة
للقنوات الناقلة للبن الموجودة في الثدي.
�سرطان بالغدد الثديية ( :)Ductal carcinoma in Situحيث
نج ��د الخاليا غير ال�سليمة بالقرب من الن�سيج المبطن للقنوات
الناقل ��ة للب ��ن .وفي هذه الحال ��ة ال تنت�شر الخالي ��ا غير ال�سليمة
خ ��ارج القن ��وات لت�صل �إل ��ى �أن�سج ��ة �أخرى بالث ��دي .وفي بع�ض
الحاالت ،قد ي�صير ال�سرطان بالغدد الثديية وينت�شر لي�صل �إلى
�أن�سج ��ة �أخرى ،رغم �أنه ال يمكن ف ��ي الوقت الحالي توقع �أي من
أي�ضا �سرطان
الآف ��ات ال�سرطانية يمكن �أن ت�صير .ويطل ��ق عليه � ً
داخل القنوات الناقلة للبن.
مرحل ��ة مبك ��رة م ��ن �س ��رطان الث ��دي (Early-stage breast

 :)cancerه ��و �سرط ��ان الث ��دي الذي ل ��م ينت�شر ويتع ��د منطقة
الث ��دي �أو العق ��د اللمفية الإبطي ��ة .وهذا ي�شتمل عل ��ى ال�سرطان
بالغ ��دد الثديية و�سرطان الث ��دي في المرحلة الأول ��ى والمرحلة
الثانية (�أ) والمرحلة الثانية (ب) والمرحلة الثالثة (�أ).

الإ�س ��تروجين ( :)Estrogenن ��وع من الهرمون ��ات التي ينتجها
الج�س ��م ي�ساع ��د عل ��ى تنمي ��ة خ�صائ� ��ص الجن�س ل ��دى الإناث
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والحف ��اظ عليها ونمو العظام .ومن الممكن �أن يتم �إنتاج هرمون
الإ�ستروجين في المعمل .وقد ي�ستخدم الهرمون كو�سيلة لتحديد
الن�س ��ل وع�ل�اج �أعرا� ��ض انقطاع الطم ��ث وا�ضطراب ��ات الدورة
ال�شهرية وتخلخل العظام وغيرها من الحاالت ال�صحية.
(External Radiation

المعالج ��ة الإ�ش ��عاعية الخارجي ��ة
 :)Therapyنوع من العالج الإ�شعاعي ي�ستخدم فيه جهاز يهدف
�إلى ت�سليط �أ�شع ��ة ذات طاقة عالية على الخاليا ال�سرطانية من
أي�ضا العالج الإ�شعاع ��ي بالأ�شعة
خ ��ارج الج�س ��م .ويطلق عليه ��ا � ً
الخارجية.
ليفي ( :)Fibrousيحتوي على �ألياف �أو ي�شبه الألياف.
غدة ( :)Glandع�ضو يفرز مادة واحدة �أو �أكثر مثل الهرمونات
�أو الع�صارات الها�ضمة �أو العرق �أو الدموع �أو اللعاب �أو اللبن.
بروتي ��ن  :)HER2( HER2عب ��ارة عن بروتين ي�شترك في نمو
الخالي ��ا ال�سليمة .ويوجد هذا الهرمون ف ��ي بع�ض �أنواع الخاليا
ال�سرطاني ��ة ،م ��ن بينه ��ا �سرطان الث ��دي والمبي�ض ��ان .وقد يتم
فح� ��ص الخالي ��ا ال�سرطانية الت ��ي يتم ا�ستئ�صاله ��ا من الج�سم
لمعرف ��ة وجود م�ستقب�ل�ات بروتين  HER2من �أج ��ل الم�ساعدة
أي�ض ��ا:و c-erbB-2
عل ��ى تحديد �أف�ضل ن ��وع للعالج .وي�سم ��ى � ً

human epidermal growthو human EGF receptor 2

.factor receptor 2
م�ستقبالت هرمونية ( :)Hormone Therapyبروتين الخلية
ال ��ذي يرتبط ببروتين معين .وقد تك ��ون الم�ستقبالت الهرمونية
موج ��ودة عل ��ى �سطح الخلي ��ة �أو بداخله ��ا .وتح ��دث العديد من
التغيرات في الخلية بعد ارتباطها بالم�ستقبل الخا�ص بها.
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الع�ل�اج الهرموني ( :)Hormone Therapyعبارة عن طريقة
معالجة تتم من خ�ل�ال �إ�ضافة الهرمونات �أو تعطيلها �أو �إزالتها.
وبالن�سب ��ة لحاالت معينة (في حالة الإ�صابة بال�سكري �أو انقطاع
الطم ��ث مث�ل�اً ) ،يت ��م �إعط ��اء الهرمون ��ات ل�ضب ��ط الم�ستويات
المنخف�ضة للهرمون ��ات .ومن �أجل �إبطاء �أو وقف نمو �سرطانات
معين ��ة (مثل �سرطان الث ��دي �أو البرو�ستاتا) ،قد يتلقى المري�ض
هرمون ��ات مُخلقة �أو عقاقير �أخرى لتعطيل الهرمونات الطبيعية
بالج�س ��م .وفي بع� ��ض الأحيان ،يك ��ون هناك حاجة �إل ��ى �إجراء
عملي ��ة جراحي ��ة ال�ستئ�ص ��ال الغ ��دة التي تنت ��ج هرمو ًن ��ا معينًا.
أي�ضا المعالج ��ة الهرمونيةEndocrine therapy :
ويطلق عليه � ً
Hormonal Therapyو .Hormone treatment
�س ��رطان ث ��دي التهاب ��ي (:)Inflammatory Breast Cancer
�أح ��د �أنواع �سرط ��ان الثدي ,ويبدو في ��ه الثدي محم� �رًّا ومتورمً ا
ومرتف ��ع الح ��رارة .وق ��د يبدو جل ��د الث ��دي مثقبًا �أ�شب ��ه بق�شرة
البرتق ��ال ( .)Peau d'orangeويح ��دث االحم ��رار ودرج ��ة
الحرارة المرتفعة لأن الخالي ��ا ال�سرطانية ت�سد الأوعية اللمفية
الموجودة في الجلد.
داخ ��ل الوري ��د ( :)Intravenousع ��ادة م ��ا ي�ستخ ��دم ه ��ذا
الم�صطل ��ح للإ�ش ��ارة �إلى الطريق ��ة التي يتم بها �إعط ��اء العقار
�أو م ��واد �أخرى من خالل �إبرة �أو �أنب ��وب يتم �إدخاله �إلى الوريد.
وي�شار �إليه اخت�صارًا بـ .IV
�سرطان الدم (� :)Leukemiaسرطان يبد�أ في الأن�سجة المكونة
للدم مثل نخاع العظام ويت�سبب هذا النوع من ال�سرطان في �إنتاج
عدد كبير من خاليا الدم و�إدخالها �إلى مجرى الدم.
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الهرم ��ون ( :)LH-RH agonistعقار يُ�ستخ ��دم لتثبيط �إفراز
الهرمونات الجن�سية .وفي الرجال ،يت�سبب الهرمونفي انخفا�ض
ن�سب ��ة هرمون الت�ستو�ستيرون .وف ��ي ال�سيدات ،يت�سبب الهرمون
ف ��ي انخفا� ��ض هرم ��ون الإ�ستروجي ��ن وغي ��ره م ��ن الهرمون ��ات
الجن�سية .وهو مخت�ص ��ر Luteinizing Hormone-releasing
.hormone agonist
الف� ��ص ( :)Lobeجزء من ع�ضو مثل الكبد �أو الرئة �أو الثدي �أو
الغدة الدرقية �أو المخ.
ال�س ��رطان الف�صي�ص ��ي ( :)Lobular Carinomaيب ��د�أ ه ��ذا
الن ��وع من ال�سرطان من الف�صي�ص ��ات (الغدد التي تفرز اللبن)
الموج ��ودة في الثدي .وال�سرط ��ان الف�صي�صي الالبد ()LCIS
هو عبارة عن خاليا غير �سليمة موجودة في الف�صي�صات فقط.
وعندم ��ا ينت�شر ال�سرطان من الف�صي�ص ��ات لي�صل �إلى الأن�سجة
المحيط ��ة ،ف�إنه يُ�سم ��ى ال�سرطان الف�صي�ص ��ي .وعاد ًة ال ي�صير
ال�سرط ��ان الف�صي�صي  ،ولك ��ن �إ�صابة �أح ��د الثديين بال�سرطان
الف�صي�صي تزيد من خطر الإ�صابة بال�سرطان في �أحد الثديين.
الف�صي�ص ��ات ( :)Lobuleعب ��ارة عن ف�ص �صغير �أو جزء �صغير
جدًّا من الف�ص.
جراح ��ة ا�ستئ�ص ��الية لل ��ورم ( :)Lumpectomyعب ��ارة ع ��ن
عملي ��ة جراحية ال�ستئ�صال الأن�سجة غي ��ر ال�سليمة �أو ا�ستئ�صال
ال�سرطان من الثدي وجزء �صغير من الأن�سجة ال�سليمة القريبة.
وهي نوع من �أنواع الجراحة المحافظة على الثدي.
العق ��د اللمفي ��ة ( :)Lymph Nodeعبارة ع ��ن كتلة مكورة من
الن�سي ��ج اللمفي تحي ��ط بغ�شاء الأن�سجة ال�ضام ��ة .وتر�شح العقد
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اللمفي ��ة ال�سائ ��ل اللمفي وتق ��وم بتخزين خاليا ال ��دم البي�ضاء،
أي�ض ��ا في الأوعي ��ة اللمفية ،كم ��ا �أنه يُطل ��ق عليها الغدة
وتوج ��د � ً
اللمفية.
الوع ��اء اللمف ��ي ( :)Lymph Vesselعب ��ارة ع ��ن �أنب ��وب رفيع
يحمل ال�سائل اللمفي وخاليا الدم البي�ضاء عبر الجهاز اللمفي.
ويطلق عليه الأوعية اللمفية (.)Lymphatic Vessel
وذم ��ة لمفي ��ة ( :)Lymphedemaحال ��ة يتجم ��ع فيه ��ا ال�سائل
الفائ� ��ض في الأن�سجة ويت�سب ��ب في التورم .وق ��د تحدث الوذمة
اللمفي ��ة في الذراع �أو الق ��دم بعد ا�ستئ�صال الأوعي ��ة اللمفية �أو
العق ��د اللمفية الموجودة تحت الإبط �أو عند الأربية �أو معالجتها
بالإ�شعاع.
ورم خبي ��ث ( :)Malignantعبارة عن ورم �سرطاني .وقد تغزو
الأورام ال�سرطانية الأن�سجة القريبة وتدمرها وتنت�شر في �أجزاء
�أخرى من الج�سم.
�ص ��ورة الثدي الإ�ش ��عاعية ( :)Mammogramعبارة عن �أ�شعة
�سينية على الثدي.
اخ�ص ��ائي �أورام ( :)Medical Oncologistطبي ��ب متخ�ص� ��ص
ف ��ي ت�شخي� ��ص مر� ��ض ال�سرط ��ان ومعالجته با�ستخ ��دام العالج
الكيميائ ��ي ،والهرموني ،الموجه والبيولوجي .و�إخ�صائي الأورام
هو المقدم الرئي�سي للرعاية ال�صحية لمري�ض ال�سرطان ،ويقدم
أي�ض ��ا الدعم ،ويمكنه تن�سيق العالج ال ��ذي يقدمه الأخ�صائيون
� ً
الآخرون.

52

انقطاع الطمث�/سن الي�أ�س ( :)Menopauseفترة يتوقف فيها
مبي� ��ض المر�أة عن العمل وتنقطع ال ��دورة ال�شهرية عنها .وعاد ًة
م ��ا ينقطع الطمث في �س ��ن الخم�سين تقريبًا .و ُيق ��ال �إن المر�أة
انقطع عنها الطمث �إذا توقف ��ت الدورة ال�شهرية لمدة � 12شهرًا
متعاق ًب ��ا .وت�شتم ��ل �أعرا�ض انقط ��اع الطمث عل ��ى ارتفاع درجة
ح ��رارة الجزء العلوي من الج�سم والتغي ��رات المزاجية والتعرق
الليلي وم�شاكل التركيز والعقم.
ال ��دورة ال�ش ��هرية ( :)Menstrual Periodعب ��ارة ع ��ن تفريغ
دوري لل ��دم والأن�سج ��ة الموجودة ف ��ي الرحم .ومن �س ��ن البلوغ
وحت ��ى �سن الي�أ�س ،تح ��دث الدورة ال�شهري ��ة كل  28يومً ا تقريبًا
ولكن الدورة ال�شهرية تنقطع في �أثناء الحمل.
نقيل ��ي ( :)Metastaticتعن ��ي انت�شار ال�سرط ��ان من جزء �إلى
�آخر في الج�سم.
(Modified Radical

ا�ستئ�ص ��ال الث ��دي الج ��ذري المع ��دل
 :)Mastectomyعملي ��ة جراحي ��ة ل�سرط ��ان الث ��دي يت ��م فيها
ا�ستئ�ص ��ال الث ��دي ومعظم الغدد اللمفية الموج ��ودة تحت الإبط
�أو كله ��ا والأن�سج ��ة المبطنة ف ��وق ع�ضالت ال�ص ��در .وفي بع�ض
الأحيان ،ي�ست�أ�صل الجراح جزءًا من ع�ضالت جدار الق�ص.

الت�ص ��وير بالرني ��ن المغناطي�س ��ي (� :)MRIإج ��راء يت ��م في ��ه
ا�ستخ ��دام موج ��ات الرادي ��و ومغناطي� ��س ق ��وي مت�ص ��ل بجهاز
كمبيوتر م ��ن �أجل �أخذ �ص ��ور تف�صيلية لمناط ��ق داخل الج�سد.
وه ��ذه ال�ص ��ور من الممك ��ن �أن تظه ��ر االختالف بي ��ن الأن�سجة
ال�سليم ��ة والأن�سجة المري�ضة .والت�صوي ��ر بالرنين المغناطي�سي
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ي�ص ��در �ص ��ورًا للأع�ضاء والأن�سجة الرخ ��وة �أف�ضل من تلك التي
ت�صدره ��ا تقني ��ات الت�صوي ��ر الأخ ��رى مث ��ل الأ�شع ��ة المقطعية
بالكمبيوتر �أو الأ�شع ��ة ال�سينية .والت�صوير بالرنين المغناطي�سي
مفي ��د على نحو خا�ص لت�صوير المخ والعم ��ود الفقري والأن�سجة
أي�ضا بـ
الرخ ��وة للمفا�ص ��ل والج ��زء الداخلي للعظ ��ام .ويع ��رف � ً
Magnetic Resonance Imaging.

ممر�ض ��ة �أورام ( :)Oncology Nurseهي ممر�ضة متخ�ص�صة
في معالجة مر�ضى ال�سرطان ورعايتهم.
ع�ض ��و ( :)Organج ��زء م ��ن الج�سم ي�ؤدي وظيف ��ة معينة .على
�سبيل المثال ،القلب ع�ضو.
المبي� ��ض ( :)Ovaryه ��و �أح ��د المبي�ضي ��ن المرتبطين بالغدد
التنا�سلي ��ة الأنثوي ��ة التي تتك ��ون فيه ��ا البوي�ض ��ات .والمبي�ضان
موجودان في الحو�ض ،على جانبي الرحم.
اال�ستئ�ص ��ال الجزئ ��ي للث ��دي (:)Partial mastectomy
ا�ستئ�صال الورم ال�سرطاني وبع�ض �أن�سجة الثدي الموجودة حول
الورم �أو الأن�سجة المبطنة لع�ضالت ال�صدر �أ�سفل الورم .وعادة
م ��ا يتم ا�ستئ�صال بع� ��ض العقد اللمفية الموج ��ودة تحت الإبط.
أي�ض ��ا اال�ستئ�ص ��ال الثديي القطع ��ي Segmental
ويطل ��ق عليه � ً
.Mastectomy
ت�صوير مقطعي بالإ�صدار البوزيتروني (� :)PET scanإجراء
يت ��م فيه حقن كمية �صغي ��رة من الجلوكوز الم�ش ��ع (ال�سكر) في
الوري ��د ،ويتم ا�ستخ ��دام ما�سح لأخذ �ص ��ور تف�صيلية ومحو�سبة
لمناط ��ق داخل الج�س ��م والم�ستخ ��دم في ت�صويره ��ا الجلوكوز.
ونظ� �رًا لأن الخاليا ال�سرطاني ��ة ت�ستهلك المزيد م ��ن الجلوكوز
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�أكث ��ر من الكمية التي ت�ستخدمها الخاليا ال�سليمة ،فمن الممكن
ا�ستخدام ال�صور للبحث عن خاليا �سرطانية في الج�سم .ويطلق
عليه � ً
أي�ضا .Positron Emission Tomography Scan
�أخ�ص ��ائي عالج طبيعي ( :)Physical Therapistخبير رعاية
�صحي ��ة يقدم تمارين ريا�ضية و�أن�شط ��ة بدنية ت�ساعد على تقوية
الع�ضالت وا�ستعادة لياقتها وحركتها الطبيعية.
ج� �رّاح تجمي ��ل ( :)Plastic Surgeonج ��راح متخ�ص� ��ص ف ��ي
تقليل الندب �أو الت�شويهات التي قد تحدث نتيجة لوقوع الحوادث
والت�شويهات الخلقية �أو معالجة الأمرا�ض.
بروج�س ��ترون ( :)Progesteroneن ��وع م ��ن الهرمون ��ات الت ��ي
ينتجه ��ا الج�س ��م والتي تلع ��ب دورًا في ال ��دورة ال�شهرية وحدوث
الحمل .وم ��ن الممكن ت�صني ��ع البروج�سترون ف ��ي المعمل .وقد
يُ�ستخ ��دم كو�سيل ��ة لتحدي ��د الن�س ��ل ومعالج ��ة اال�ضطرابات في
ال ��دورة ال�شهري ��ة والعقم و�أعرا�ض انقط ��اع الطمث وغيرها من
الحاالت المر�ضية.
الإ�ش ��عاع ( :)Radiationطاقة يت ��م �إطالقها على هيئة موجات
ازدواجي ��ة �أو موجات كهرومغناطي�سية .وم ��ن الم�صادر ال�شائعة
للإ�شعاع غ ��از الرادون والأ�شع ��ة الكونية من الف�ض ��اء الخارجي
والأ�شع ��ة ال�سيني ��ة الطبي ��ة والطاق ��ة الم�ستخل�صة م ��ن النظائر
الم�شع ��ة (حالة غير م�ستق ��رة لعن�صر الكيميائ ��ي يطلق خاللها
�إ�شعاعً ا في �أثناء تك�سره لي�صير �أكثر ا�ستقرارًا).
�أخ�صائي عالج الأورام بالإ�ش ��عاع (:)Radiation Oncologist
طبيب متخ�ص�ص في ا�ستخدام الإ�شعاع لعالج ال�سرطان.
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الع�ل�اج الإ�ش ��عاعي ( :)Radiation Therapyا�ستخ ��دام
�إ�شع ��اع ذي طاق ��ة عالي ��ة م ��ن الأ�شع ��ة ال�سيني ��ة و�أ�شع ��ة جام ��ا
والنيوترون ��ات والبروتون ��ات وم�ص ��ادر �أخ ��رى لتدمي ��ر الخاليا
ال�سرطاني ��ة وتقلي�ص الأورام .وقد ي�أت ��ي الإ�شعاع منجهاز خارج
الج�س ��م (العالج الإ�شعاعي الخارج ��ي) �أو ي�أتي من مادة م�شعة
مو�ضوعة داخل الج�سم بالقرب من الخاليا ال�سرطانية (العالج
الإ�شعاع ��ي الداخل ��ي) .ي�ستخدم الع�ل�اج الإ�شعاعي مادة م�شعة
مثل الأج�سام الم�ضادة الجزيئي ��ة الم�شعة التي ت�سير في الدماء
أي�ضا
�إلى داخل الأن�سجة في مختلف �أنحاء الج�سم .ويطلق عليه � ً
.Irradiation and Radiotherapy
م�شع ( :)Radioactiveمطلق للإ�شعاع.
�أخ�ص ��ائي جراحات ترميمي ��ة (:)Reconstructive Surgeon
جرّاح يمكنه �إجراء عملية جراحية لإعادة ت�شكيل �أو بناء (�إعادة
ترميم) جزء من الج�سم مثل ثدي �سيدة خ�ضعت لجراحة لعالج
�سرطان الثدي.
�أخ�صائي تغذية معتمد ( :)Registered dietitianخبير رعاية
متخ�ص�صا في ا�ستخدام الغ ��ذاء والتغذية
ً
�صحي ��ة تلقى تدري ًب ��ا
للحف ��اظ على �صح ��ة الج�س ��م .و�إخ�صائي التغذي ��ة المعتمد قد
ي�ساعد الفريق الطبي على تح�سين ال�صحة الغذائية للمري�ض.
ا�ستئ�ص ��ال الث ��دي القطع ��ي (:)Segmental Mastectomy
ا�ستئ�ص ��ال الورم ال�سرطان ��ي وكذلك بع� ��ض الأن�سجة في الثدي
الموج ��ودة ح ��ول ال ��ورم والأن�سج ��ة المبطنة لع�ض�ل�ات ال�صدر
الموج ��ودة �أ�سف ��ل الورم .وعادة م ��ا يتم ا�ستئ�ص ��ال بع�ض العقد
أي�ضا اال�ستئ�صال
اللمفي ��ة الموجودة تح ��ت الإبط .ويطلق علي ��ه � ً
الجزئي للثدي .Partial Mastectomy
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(Sentinel Lymph

فح� ��ص عين ��ات العقد اللمفي ��ة الحار�س ��ه
 :)Node Biopsyا�ستئ�ص ��ال للعق ��د اللمفي ��ة وفح�صها (العقد
اللمفي ��ة الأول ��ى الت ��ي م ��ن المرج ��ح �أن ينت�ش ��ر فيه ��ا الخالي ��ا
ال�سرطاني ��ة م ��ن ال ��ورم الأ�سا�س ��ي) .وم ��ن �أجل تحدي ��د العقد
اللمفي ��ة  ،يق ��وم الج ��راح بحقن المري� ��ض بمادة م�شع ��ة� ،صبغة
زرق ��اء ,بالقرب من الورم ،ثم ي�ستخ ��دم الجراح ما�سحً ا للبحث
عن العق ��د اللمفية التي تحتوي على الم ��ادة الم�شعة ,يبحث عن
العق ��د اللمفية التي ُ�صبغ ��ت باللون ،ثم ي�ست�أ�ص ��ل الجراح العقد
لفح�صها والت�أكد من وجود خاليا �سرطانية بها.

الآثار الجانبية (:)Side effectم�شكلة تحدث حين ي�ؤثر العالج
عل ��ى الأن�سج ��ة �أو الأع�ضاء ال�سليم ��ة .ومن بين الآث ��ار الجانبية
ال�شائع ��ة لع�ل�اج ال�سرط ��ان الإره ��اق والأل ��م وال�شع ��ور بالغثيان
والقيء وانخفا�ض عدد خاليا الدم وت�ساقط ال�شعر وقرح الفم.
�أخ�ص ��ائي اجتماع ��ي ( :)Social Workمتخ�ص�ص مدرب على
الحدي ��ث �إلى المر�ض ��ى و�أ�سرهم عن االحتياج ��ات العاطفية �أو
البدنية و�إيجاد الخدمات الداعمة لهم.
عمليات جراحية (� :)Surgeryإجراء يتم اتخاذه ال�ستئ�صال �أو
�إ�صالح جزء من الج�سم �أو الكت�شاف وجود المر�ض.
تاموك�سيفين ( :)Tamoxifenعقار ي�ستخدم لعالج �أنواع معينة
أي�ضا
من �سرطان الثدي في ال�سيدات والرجال .كما �أنه ي�ستخدم � ً
في الوقاية من �سرطان الثدي في ال�سيدات الم�صابات ب�سرطان
بالغدد الثديية (خاليا غي ��ر �سليمة في القنوات اللبنية بالثدي)
وفي ال�سيدات الالت ��ي يعانين من خطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي
بن�سبة كبيرة� .إنه يعوق ت�أثير هرمون الإ�ستروجين في الثدي.
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الع�ل�اج الموج ��ه ( :)Targeted Therapyن ��وع م ��ن الع�ل�اج
تُ�ستخ ��دم في ��ه العقاقير �أو م ��واد �أخرى مثل الأج�س ��ام الم�ضادة
الجزيئي ��ة للتع ��رف على الخالي ��ا ال�سرطاني ��ة ومهاجمتها .وقد
يك ��ون للعالج الموجه عدد من الآث ��ار الجانبية �أقل من تلك التي
تحتويها �أنواع �أخرى من عالجات ال�سرطان.
ن�س ��يج ( :)Tissueمجموعة �أو طبقة من الخاليا تعمل معًا لأداء
وظيفة معينة.
ا�ستئ�ص ��ال الث ��دي الت ��ام ( :)Total Mastectomyا�ستئ�ص ��ال
الثدي .ويطلق عليه ا�ستئ�صال ب�سيط للثدي.
ورم ( :)Tumorكتل ��ة غير طبيعية من الأن�سجة التي تظهر حين
تنق�س ��م الخاليا �أكثر مما ينبغي �أو حين تموت هذه الخاليا حين
ال ينبغي لها �أن تموت .وقد تكون الأورام حميدة (غير �سرطانية)
أي�ضا .Neoplasm
�أو خبيثة (�سرطانية) .ويطلق عليها � ً
الأ�ش ��عة ال�س ��ينية (:)X-Rayن ��وع من الإ�شع ��اع ذو طاقة عالية.
وفي الجرع ��ات القليلة ،ت�ستخدم الأ�شع ��ة ال�سينية في ت�شخي�ص
الأمرا� ��ض من خ�ل�ال تكوين �صور للجزء الداخل ��ي للج�سم .وفي
الجرعات الكبيرة ،تُ�ستخدم الأ�شعة ال�سينية لعالج ال�سرطان.
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بدعم

