
سرطان الثدي وفهم خيارات العالج





مقدمة

ــر  ــدي، لــدى ســماع هــذا اخلب ــات بســرطان الث ــن مصاب ــة بأنه ــاغ حوالــي 100 امــرأة أردني يتــم ســنويا إب
الســاحق املفاجــئ تواجــه املــرأة بــأن عليهــا اتخــاذ قــرار حــول خيــارات العــاج خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة.

بإمــكان هــذا الكتيــب أن يســاعد املــرأة وأســرتها علــى فهــم املقصــود بالتشــخيص وضــرورة العــاج. ويقتــرح 
الكتيــب مجموعــة مــن األســئلة التــي ميكــن طرحهــا علــى الطبيــب ويطرح مصدر أخــرى للمزيد مــن املعلومات.

ــار  ــا الختي ــط مــع طبيبه ــر التخطي ــة أكث ــا بثق ــا حديث ــي شــخصت حالته ــة تشــارك املريضــة الت ــذه املعرف به
ــاج. ــة األجنــع للع الطريق

لقــد مت إعــداد هــذا الكتيــب خصيصــا لــك إذا مت تشــخيص حالتــك علــى أنهــا ســرطان الثــدي قــد يكــون لديــك 
العديــد مــن التســاؤالت واالستفســارات. وقــد تشــعرين باالرتبــاك أو القلــق أو االضطــراب وقــد يصعــب عليــك 

التركيــز أو اتخــاذ القــرارات، وهــذه ردود فعــل طبيعيــة.

يجــب أن تســاعدك املعلومــات التــي يحتويهــا هــذا الكتيــب علــى فهــم حالتــك وفهــم طــرق العــاج املتوفــرة. 
مــن املهــم جــدا أن تشــاركي طبيبــك يف اختيــار طريقــة العــاج األنســب لــك، ستســهل عليــك النصائــح التاليــة 

اســتخدام هــذا الكتيــب:

اقرئــي املــادة كلمــا احتجــت إليهــا قــد ترغبــن بــأن تطلبــي مــن أحــد أفــراد أســرتك أو صديقــة  	
مقربــة أو أحــد أعضــاء فريــق العنايــة الطبيــة بــك. أن يشــاركك يف قــراءة هــذا الكتيــب. أو قــد 

تطلبــي منهــم أن تقــوم بقــراءة الكتيــب ومناقشــته معهــم عندمــا تكونــن مهيــأة لذلــك.

تذكــري بأنــه ال يوجــد عــاج منفــرد "مفيــد" جلميــع النســاء توجــد حاليــا طــرق عــاج جديــدة لــم  	
ــى طــرق أفضــل  ــور عل ــون العث ــون يحاول ــل بضــع ســنوات، ومــا زال الباحث ــا أحــد قب يكــن يتخيله

لعــاج ســرطان الثــدي.

قومــي بكتابــة أســئلتك قبــل لقــاء أطبائــك وســوف جتديــن يف هــذا الكتيــب بعــض األســئلة املقترحــة  	
تســاعدك يف ذلــك. كذلــك ادرســي إمكانيــة الطلــب مــن أحــد أفــراد األســرة أو صديقــة مقربــة 

مرافقتــك وتدويــن بعــض املاحظــات لــك.
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ال تخشــي مــن طلــب إعــادة املعلومــات أو التعليمــات أو مــن طــرح األســئلة فليســت هنــاك أســئلة  	
ــى  ــر ســيطرة عل "ســخيفة" وأنــت تواجهــن الســرطان عندمــا تعرفــن مــا ينتظــرك ســتكونن أكث

حياتــك.

لــك أن تختــاري حجــم املعلومــات التــي ترغبــن يف احلصــول عليهــا إذا أردت معرفــة املزيــد عــن  	
ــة املجتمــع  ــب االتصــاالت وتوعي ــك ســوى االتصــال مبكت ــب، فمــا علي ــواردة يف الكتي ــع ال املواضي

ــي: 080022662 ــى رقــم الهاتــف املجان ملركــز احلســن للســرطان عل

ما هو السرطان؟

عبــارة عــن مجموعــة أكثــر مــن مائــة مــرض مختلــف يحــدث الســرطان عندمــا تصبــح اخلايــا غيــر طبيعيــة 
ألســباب مجهولــة وتنقســم بطريقــة عشــوائية وبــدون نظــام. تتكــون جميــع أجــزاء اجلســم مــن خايــا تنقســم 
بصــورة طبيعيــة إلنتــاج خايــا جديــدة عنــد حاجــة اجلســم لذلــك فقــط، وعنــد اإلصابــة بالســرطان تســتمر 

اخلايــا يف االنقســام حتــى لــو لــم تكــن هنــاك حاجــة إلــى خايــا جديــدة.

 يتطلــب التحــول مــن خايــا طبيعيــة إلــى خايــا ســرطانية العديــد مــن التغيــرات اجلينيــة املنفصلــة واملختلفــة، 
ــورم ميكــن أن يكــون  ــى حــدوث ورم، هــذا ال ــر طبيعــي وإل ــى منــو غي ــة إل ــات املعدل ــؤدي اجلين ــة ت ويف النهاي
حميــدا )غيــر ســرطاني( أو خبيثــا )ســرطانيا(. ميكــن للــورم اخلبيــث أن يهاجــم األنســجة املجــاورة، ويتلفهــا 
ويدمرهــا وأن ينتشــر يف أجــزاء اجلســم األخــرى، بينمــا ال ينتشــر الــورم احلميــد إلــى أجــزاء أخــرى مــن 
اجلســم لكــن ميكــن لــه أن يتلــف األنســجة احمليطــة بــه وبالتالــي تكــون هنــاك حاجــة الســتئصال هــذا الــورم.

أنواع سرطان الثدي

توجــد أنــواع متعــددة مــن ســرطان الثــدي أكثرهــا شــيوعا هــو ســرطان القنــوات الــذي يبــدأ يف أغشــية قنــوات 
احلليــب يف الثــدي. أمــا النــوع اآلخــر، هــو ســرطان الفصيصــات، فإنــه يبــدأ يف الفصيصــات التــي تنتــج 

احلليــب.

كيف ينتشر السرطان؟

ــق  ــا الســرطانية أن تنطل ــن للخاي ــه ويدمرهــا أو ميك ــاح األنســجة احمليطــة ب ــث أن يجت ــورم اخلبي ــن لل ميك
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مــن الــورم خبيــث وتدخــل مجــرى الــدم واجلهــاز الليمفــاوي. فينتشــر الســرطان يف اجلســم. عندمــا ينتشــر 
ــا الســرطانية يف العقــد الليمفاويــة يف اإلبــط،  الســرطان الثــدي خــارج الثــدي، غالبــا مــا يعثــر علــى اخلاي
كمــا ميكــن للخايــا الســرطانية االنتشــار خــارج الثــدي إلــى أجــزاء مختلفــة مثــل العقــد الليمفاويــة األخــرى 
أو العظــام، أو الكبــد، أو الرئتــن )يف بعــض احلــاالت النــادرة التــي تكــون بهــا العقــد الليمفاويــة لإلبــط خاليــة 
مــن خايــا ســرطان الثــدي عنــد بعــض املرضــى قــد جتــد لديهــم خايــا ســرطانية انتشــرت إلــى أجــزاء أخــرى 

مــن اجلســم(.

الســرطان الــذي ينتشــر إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم هــو املــرض نفســه ويحمــل اســم الســرطان األصلــي 
نفســه، عندمــا ينتشــر ســرطان الثــدي، يســمي ســرطان الثــدي املنتقــل. رغــم وجــوده يف أماكــن أخــرى مــن 
اجلســم مثــا يســمى ســرطان الثــدي الــذي ميتــد إلــى العظــام بســرطان الثــدي املنتقــل وال يســمى ســرطان 

العظــام.

ما الذي يسبب سرطان الثدي؟

ــا مبــا ميكــن أن يســبب الســرطان فقــد  ــى معرفــة مــا يحــدث داخــل اخلاي ــاء إل ــون مــن األطب توصــل باحث
ــاد مخاطــر  ــا بازدي ــن ربطه ــي ميك ــدي الت ــا الث ــة يف خاي ــات معين ــى جين ــرات عل ــى حــدوث تغيي ــوا عل تعرف
اإلصابــة بســرطان الثــدي. حتتــوي خايــا الثــدي علــى العديــد مــن اجلينــات التــي تعمــل عــادة بصــورة تعاونيــة 
مــع هرمونــات املــرأة الطبيعيــة وغذائهــا وبيئتهــا للحفــاظ علــى ثدييهــا بحالــة صحيــة جيــدة. تقــوم جينــات 

محــددة عــادة مبنــع خايــا الثــدي مــن االنقســام والتكاثــر عشــوائيا وتكويــن األورام.

عندمــا يطــرأ تغييــر علــى هــذه اجلينــات حتــدث تغيــرات حتــول دون منــو اخلليــة بصــورة طبيعيــة. ميكــن أن 
تكــون التغيــرات اجلينيــة موروثــة مــن أحــد األبويــن أو تتراكــم خــال حيــاة الشــخص. يبــدأ ســرطان الثــدي 
عــادة بخليــة واحــدة تتغيــر مــن خليــة عاديــة إلــى خليــة ســرطانية خــال فتــرة مــن الزمــن وال ميكــن التنبــؤ 
حاليــا مبوعــد حــدوث الســرطان أو كيــف ســيتطور عندمــا يتــم تشــخيص ســرطان الثــدي يكــون مــن الصعــب 
توقــع أي اخلايــا الســرطانية التــي ميكــن عاجهــا بنجــاح وأيهــا التــي تســتمر يف النمــو واالنتشــار الــى أجــزاء 

أخــرى مــن اجلســم.

فيما يلي احلقائق املعروفة:

عليك أن ال تشعري بالذنب فأنت لم ترتكبي يف حياتك خطأ سبب لك سرطان. 	

3



ال ميكــن أن ينتقــل إليــك ســرطان الثــدي عــن طريــق "العــدوى" مــن امــرأة أخــرى مصابــة باملــرض  	
فهــو مــرض غيــر معــد.

ال ينجم سرطان الثدي عن التوتر أو تعرض الثدي إلصابة ما. 	

معظــم الســيدات اللواتــي يصــن بســرطان الثــدي ال توجــد لديهــن أي عوامــل خطــورة وال تاريــخ  	
مرضــي يف عائاتهــن.

من التي تصاب بسرطان الثدي؟

ــة مــع تقــدم ســن  ــزداد احتمــال اإلصاب ــة بســرطان الثــدي، وي قــد تتعــرض كل امــرأة خــال حياتهــا لإلصاب
املــرأة ويعتبــر ســرطان الثــدي حاليــا مــن أكثــر احلــاالت التــي يتكــرر تشــخيصها بــن النســاء يف األردن ويف 
ــه يصيــب النســاء صغيــرات  ــر انتشــارا بــن النســاء األكبــر ســنا إال أن ــم، ورغــم أن ســرطان الثــدي أكث العال

الســن كمــا يصيــب أيضــا عــدد قليــا مــن الرجــال.

فحص الجينات

يســتطيع الباحثــون مــن األطبــاء حاليــا فحــص داخــل اخلليــة والتوصــل إلــى اكتشــافات جديــدة تفســر عاقــة 
اجلينــات بالســرطان واألمــراض األخــرى، وقــد تعرفــوا علــى جينــات ترتبــط بســرطان الثــدي وأنــواع أخــرى 
مــن الســرطان التــي تتوارثهــا العائــات وقــد بــدأت الفحــوص تتوفــر للنســاء وأفــراد العائلــة الذيــن يرغبــون 
يف معرفــة مــا إذا كانــوا قــد ورثــوا تغييــرات جينيــة تزيــد فــرص اإلصابــة بالســرطان. لكــن مــا زالــت هنــاك 
شــكوك حــول فحــوص اجلينــات، فــإذا كنــت مهتمــة أو أحــد أفــراد عائلتــك بإجــراء الفحــص ميكــن لطبيبــك 
أو استشــاري اجلينــات أن يوجهــك ويســاعدك علــى اتخــاذ قــرار مــدروس. مــن املهــم أن تأخــذ بعــن االعتبــار 

الفوائــد واملخاطــر والعوامــل احملــددة والنتائــج بعيــدة املــدى لفحــص اجلينــات.

اتخاذ القرار بشأن العالج

ــارة عــن ســرطان أم ال،  ــة عب ــر الطبيعي ــدي أو األنســجة غي ــدة للتأكــد فيمــا إذا كان ورم الث الطريقــة الوحي
هــي خزعــة )عينــة( مــن الــورم يقــوم أخصائــي األنســجة الــذي يشــخص املــرض بفحــص عينــة النســيج 
املشــكوك فيهــا والتــي يســتأصلها اجلــراح أو اختصاصــي األشــعة فــإذا كانــت نتيجــة اخلزعــة إيجابيــة فهــذا 
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يعنــي أن الــورم أو النســيج املأخــوذ مــن اجلــزء املشــكوك فيــه يحتــوي علــى ســرطان وأنــك بحاجــة ملعاجلــة. 
ــار األفضــل  ــى فهــم طــرق العــاج املختلفــة الختي ــة عل ــواردة يف الصفحــات التالي وستســاعدك املعلومــات ال
بالنســبة لــك ال خــوف مــن بــدء العــاج بعــد عــدة أســابيع مــن تشــخيص احلالــة، وهــذا يعطيــك الوقــت الــكايف 

للقيــام مبــا يلــي:

إجراء دراسة كاملة ألنسجة ثديك وفحص أجزاء اجلسم األخرى. 	

احلصول على آراء أخرى عن حالتك وخطة العاج املقترحة. 	

التحدث مع األخصائين الذين سيكونون ضمن فريق عاجك. 	

التحدث مع نساء أخريات مصابات بسرطان الثدي ومررن بتجربة العاج. 	

تهيئة نفسك ومحبيك مبراحل عاجك. 	

هل تتشابه جميع حاالت سرطان الثدي؟

ــف عــن األخــرى، ومبجــرد الكشــف عــن وجــود الســرطان،  ــة تختل ــدي مــرض معقــد، فــكل حال ســرطان الث
يجــرى املزيــد مــن الفحــوص ملعرفــة منــط )وصــف( مرضــك بالتحديــد. وتســمى هــذه اخلطــوة الهامــة حتديــد 
ــى وضــع خطــة عاجــك. ســيحتاج طبيبــك  ــة مرضــك بالضبــط تســاعد طبيبــك عل ــة. معرفــة مرحل املرحل

ملعرفــة مــا يلــي:

حجم الورم وموقعه يف ثديك بالضبط.  	

ما إذا كان السرطان قد انتشر يف ثديك أم ال. 	

ما إذا كان السرطان موجود يف العقد الليمفاوية حتت اإلبط أم ال.  	

ما إذا كان املرض قد انتشر إلى أجزاء أخرى من اجلسم أم ال. 	
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تحديد المراحل - أنماط معينة من سرطان الثدي

ــدي أو . 	 ــم ينتشــر داخــل الث ــذي ل ــن الســرطان، ال ــوع م ــدا )CIS(: هــذا الن ــر ج ــدي املبك ــرطان الث س
خارجــه، يســمى يف بعــض األحيــان ســرطان قنــوات الثــدي املوضعــي )DCIS( أو ســرطان فصــوص الثــدي 

.)LCIS( املوضعــي

ــدي )توصــف هــذه  	 ــم ينتشــر خــارج الث املرحلــة األولــى: حجــم الســرطان ال يتجــاوز 2.5 ســم ول
ــة أيضــا بســرطان الثــدي املبكــر املرحل

املرحلة الثانية: قد يجد الطبيب أيا من التالي: 	
حجم السرطان ال يتجاوز 2.5 سم لكنه انتشر يف العقد الليمفاوية حتت اإلبط. 	

حجــم الســرطان يتــراوح مــا بــن 2.5-5 ســم، وقــد يكــون انتشــر يف العقــد الليمفاويــة حتــت  	
اإلبــط أو ال يكــون.

حجم السرطان أكبر من 5 سم. لكنه لم ينتشر يف العقد الليمفاوية حتت اإلبط. 	

املرحلة الثالثة: تنقسم هذه املرحلة إلى مرحلتن هما 	
املرحلة الثالثة )أ(: يف هذه املرحلة قد يجد الطبيب أحد األمور التالية:

حجــم الســرطان أقــل مــن 5 ســم ومنتشــر يف العقــد الليمفاويــة حتــت اإلبــط، وكذلــك امتــد إلــى  	
العقــد الليمفاويــة األخــرى.

حجم السرطان أكبر من 5 سم وقد انتشر يف العقد الليمفاوية حتت اإلبط فقط. 	

املرحلة الثالثة )ب(: قد يجد الطبيب التالي

 أن الســرطان قــد انتشــر يف األنســجة القريبــة مــن الثــدي )اجللــد وجــدار الصــدر مبــا يف ذلــك  	
األضــاع وعضــات الصــدر(.

إن السرطان قد انتشر يف العقد الليمفاوية داخل جدار الصدر على طول الثدي. 	

املرحلــة الرابعــة: ويف هــذه املرحلــة يكــون الســرطان قــد انتشــر إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم.  	
ــا يف  ــاغ. أو أن الســرطان انتشــر محلي ــد، أو الدم ــن، أو الكب ــى العظــام أو الرئت ــب إل ــى األغل عل

ــة، قــرب الترقــوة. ــة للرقب ــد والعقــد الليمفاوي اجلل
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ســرطان الثــدي االلتهابــي: ســرطان الثــدي االلتهابــي هــو أحــد أنــواع ســرطان الثــدي النــادرة، لكنــه . 	
خطــر جــدا، وهجومــي. إذ أن لــون الثــدي قــد يبــدو أحمــر وملمســه دافئــا. قــد تشــاهدين شــقوقا أو 
كدمــات أو حــزوزا علــى الثــدي، وقــد يبــدو اجللــد متجعــدا. يشــخص هــذا النــوع خطــأ أحيانــا علــى 

أنــه مجــرد التهــاب بســيط.

ســرطان الثــدي العائــد: ســرطان الثــدي العائــد يعنــي أن املــرض عــاد للظهــور بعــد معاجلتــه، وقــد . 	
يعــود إلــى الصــدر. أو إلــى األنســجة الرخــوة للصــدر )جــدار الصــدر(. أو إلــى جــزء آخــر يف اجلســم.

ســرطان الثــدي املوضعــي )DCIS، LCIS(: ســرطان قنــوات الثــدي املوضعــي وســرطان فصــوص . 	
الثــدي املوضعــي التــي تســمى يف بعــض األحيــان ســرطانات الثــدي املبكــرة جــدا أو الســرطان غيــر 
االنتشــاري، يتــم اكتشــاف معظــم هــذه الســرطانات بتصويــر الثــدي باألشــعة. قــد تتحــول هــذه 

ــدي انتشــاري. ــى ســرطان ث ــا إل ــى اخلاي ــرة عل ــرات املبك التغيي

ســرطان قنــوات الثــدي املوضعــي )DCIS(: وهــذا يعنــي أن اخلايــا الغيــر طبيعيــة توجــد فقــط يف . 	
بطانــة قنــاة احلليــب يف الثــدي. أي أن هــذه اخلايــا لــم تنتشــر خــارج القنــاة، ولــم تنتشــر يف الثــدي، 
أو خــارج الثــدي، أو يف العقــد الليمفاويــة حتــت اإلبــط، أو يف أجــزاء أخــرى مــن اجلســم. وهنــاك أنــواع 
متعــددة مــن ســرطان القنــوات املوضعــي وإذا لــم تســتأصل هــذه الســرطانات فقــد يتحــول بعضهــا إلــى 

ســرطان انتشــاري. إال أن بعضهــا اآلخــر قــد ال يتحــول إلــى ســرطان انتشــاري أبــدا.

ســرطان فصــوص الثــدي املوضعــي )LCIS(: ويعنــي أن اخلايــا غيــر طبيعيــة توجــد يف بطانــة فــص . 	
احلليــب بالرغــم مــن أن هــذا النــوع ال يعتبــر ســرطان ثــدي حقيقــي يف هــذه املرحلــة غيــر االنتشــارية، 
لكنــه يعتبــر نذيــرا بتزايــد خطــر التحــول إلى ســرطان انتشــاري. يكتشــف هذا النــوع أحيانــا أثناء الفحص 
املجهــري عندمــا تؤخــذ خزعــة لــورم آخــر أو ظهــور تغيــر غيــر طبيعــي يف صــورة أشــعة الثــدي. ولــدى 
مريضــات ســرطان فصــوص الثــدي املوضعــي احتمــال بنســبة 25% لتطــور ســرطان يف أحــد الثديــن 
خــال فتــرة اخلمــس والعشــرين عامــا القادمــة. التكلســات املجهريــة عبــارة عــن كميــات ضئيلــة جــدا مــن 
الكالســيوم ال ميكــن الشــعور بهــا. لكــن ميكــن رؤيتهــا يف صــورة الثــدي. وتنتــج هــذه الكميات عن االنقســام 
الســريع للخايــا. وعندمــا تتجمــع يف منطقــة واحــدة مــن الثــدي ميكــن اعتبارهــا مؤشــرا مبكــرا حلــدوث 
ســرطان ثــدي موضعــي. إن مــا يقــارب نصــف حــاالت الســرطان التــي يتم اكتشــافها بواســطة صــور الثدي 

تظهــر كتجمعــات كلســية مجهريــة والنصــف اآلخــر يظهــر بشــكل أورام.
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الرأي الطبي )فرص الشفاء(

تتعــايف معظــم النســاء اللواتــي يعاجلــن يف املراحــل املبكــرة لســرطان الثــدي. وقــد تتوفــر لــك خيــارات عــاج 
أكثــر إذا اكتشــف ســرطان ثديــك مبكــرا.

لقــد تغيــرت أســاليب العــاج مبــرور الوقــت، حاليــا ال تفقــد العديــد مــن النســاء اللواتــي شــخصن باإلصابــة 
بســرطان الثــدي أثدائهــن لوجــود طــرق متطــورة ملعاجلــة ســرطان الثــدي، مــن املهــم اآلن وأكثــر مــن أي وقــت 
آخــر أن تعــريف كل مــا هــو باســتطاعتك عــن فــرص شــفاءك، فمــن خــال عملــك مــع الطبيــب االختصاصــي، 
ميكنــك أن تلعبــي دورا رئيســيا يف اختيــار أســلوب العــاج األفضــل لــك مبجــرد أن يحــدد طبيبــك نــوع ســرطان 
ثديــك ومرحلتــه، ميكنــك أن تبدئــي التخطيــط لعاجــك وســتعتمد فرصــة شــفائك علــى عــدة عوامــل، منهــا:

نــوع ســرطانك ومرحلتــه )مــا هــو نــوع الســرطان، وحجــم الــورم. ومــا إذا كان يف ثديــك فقــط أم  	
أنــه انتشــر إلــى العقــد الليمفاويــة أو أجــزاء أخــرى مــن اجلســم(.

مــدى ســرعة منــو الســرطان: بعــض الفحــوص املخبريــة لألنســجة ميكــن أن تقيــس ســرعة انقســام  	
خايــا الســرطان ومــدى اختافهــا مقارنــة بخايــا الثــدي العاديــة.

إلــى أي مــدى تعتمــد خايــا الســرطان علــى الهرمونــات األنثويــة )اســتروجن وبروجســتيرون(  	
التــي ميكــن قياســها بالفحوصــات اخلاصــة )مســتقبل االســتروجن والبروجســتيرون(. ميكــن 
معاجلــة املريضــات اللواتــي يتبــن أن أورامهــن تعتمــد علــى الهورمونــات )توصــف بأنهــا إيجابيــة 
لإلســتروجن أو إيجابيــة للبروجســتيرون( باملعاجلــة الهرمونيــة لوقــف منــو ســرطان الثــدي أو منــع 

عودتــه.

عمرك ووضعك اخلاص بانقطاع الطمث )أما إذا كانت دورات احليض الشهرية مستمرة(. 	

وضعك الصحي العام. 	

مخاطر عودة المرض

تعتمــد فرصــة الشــفاء مــن ســرطان الثــدي علــى مخاطــر عــودة الســرطان بعــد انتهــاء العــاج، إذ أن بعــض 
النســاء أكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان الثــدي أو عودتــه، يف العديــد مــن احلــاالت ال يســتطيع األطبــاء 
تفســير ســبب اســتقرار وضــع إحــدى املريضــات وعــدم اســتقرار وضــع غيرهــا. تذكــري أن عوامــل احتمــال 
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عودتــه هــي:

حجم الورم: كلما كان الورم أصغر كلما كانت اخلطورة أقل. 	

ــة بالســرطان أقــل كلمــا كانــت  	 ــة اإلبطيــة املصاب العقــد الليمفاويــة: كلمــا كانــت العقــد الليمفاوي
اخلطــوة أقــل.

منو اخلاليا: اخلايا السرطانية التي تنمو ببطء ترتبط مبخاطر أقل. 	

الهورمونــات: إذا كان الــورم يعتمــد يف منــوه علــى الهرمونــات، ميكــن للمعاجلــة الهرمونيــة تقليــل  	
مخاطــر انتشــار الســرطان أو عودتــه.

أسئلة تطرحينها على طبيبك بعد أخذ الخزعة

أرجوك اشرح لي ما يتضمنه تقرير فحص األنسجة؟ 	

ما هو نوع سرطان الثدي الذي أعاني منه؟ ما هي املرحلة التي وصلتها إصابتي؟ 	

ما هي احتماالت انتشار املرضي داخل ثديي أو خارجه؟ 	

هل أجريت فحوص مخبرية على نسيح الورم؟ ماذا تعني النتائج لي؟ 	

هــل مت إجــراء فحوصــات مســتقبلة البروجســتيرون ومســتقبلة االســتروجن؟ مــاذا تعنــي النتائــج  	
لــي؟

ما هي الفحوص األخرى التي احتاجها؟ )أشعة للصدر، صورة نووية للعظام، الخ( 	

ما هي خيارات عاجي؟ كيف أستطيع احلصول على مزيد من املعلومات؟ 	

ما الفائدة التي ميكن أن أتوقعها من كل نوع من املعاجلة؟ 	

ما هي املخاطر واآلثار اجلانية احملتملة لكل معاجلة قصيرة املدى؟ بعيدة املدى؟ 	

ما هي مخاطر عدم املعاجلة؟ 	

ما هي فرص عودة ظهور املرض لدي؟ 	
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فريق العالج

مبجــرد أن يحصــل طبيبــك علــى جميــع املعلومــات النوعيــة عــن ســرطان لديــك. ســتتكلمان عــن جميع أســاليب 
العــاج التــي تعتبــر مناســبة حلالتــك، ال يوجــد طبيــب يســتطيع أن يوفــر لــك جميــع العنايــة واخلدمــات التــي 
قــد حتتاجينهــا مبفــرده وســرعان مــا ســتتعرفن علــى أشــخاص جــدد ســيكونون مــن ضمــن فريــق معاجلتــك 

وفيمــا يلــي بعــض خبــراء الطــب الذيــن ميكــن أن يكونــوا جــزءا مــن فريــق معاجلتــك:

طبيب أشعة األورام 	

طبيب األورام 	

ممرضة أورام 	

جراح أو جراح أورام 	

أخصائي أدوية )صيدلية( أورام 	

أخصائي األنسجة 	

أخصائي العاج الطبيعي 	

جراح التجميل أو جراح الترميم 	

املعاجلة باألشعة 	

طبيب األشعة 	

األخصائي االجتماعي 	

أخصائي التغذية أو احلمية 	
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خيارات العالج

ــن  ــرة ويســتفدن م ــة مبك ــدي يف مرحل ــات بســرطان الث ــا تشــخيص حــاالت معظــم النســاء املصاب ــم حالي يت
أســاليب عــاج أحــدث وأكثــر فعاليــة. وتتوفــر عاجــات ملريضــات يف جميــع مراحــل ســرطان الثــدي، فكثيــرا 
مــا يتطلــب األمــر أكثــر مــن أســلوب عــاج واحــد. وفيمــا يلــي نــدرج أســاليب العــاج املســتخدمة حاليــا إال أننــا 

سنشــرحها بتفصيــل أكثــر يف مرحلــة الحقــة مــن هــذا الكتيــب

اجلراحة: استئصال السرطان بعملية جراحية. 	

العــاج باألشــعة: اســتخدام جرعــات كبيــرة مــن األشــعة الســينية لقتــل اخلايــا الســرطانية أو منعهــا . 	
مــن االنقســام والتكاثــر.

العاج الكيماوي: استخدام أدوية مضادة للسرطان لقتل اخلايا السرطانية أو إيقاف منوها.. 	

العــاج الكيمــاوي باجلرعــات الكبيــرة: اســتخدام جرعــات كبيــرة مــن أدويــة مضــادة للســرطان لقتــل . 	
اخلايــا الســرطانية، جتــري حاليــا جتــارب ســريرية علــى العاج بجرعات كبيرة مــع زراعة خايا جذعية 

محيطيــة وزراعة نخــاع العظم.

العاج الهرموني: استخدام الهرمونات لوقف منو اخلايا السرطانية.. 	

العــاج احليــوي )العــاج املناعــي(: اســتخدام جهــاز املناعــة ملقاومــة الســرطان وتقليل اآلثــار اجلانبية . 	
التــي ميكــن أن تســببها بعض عاجات الســرطان.
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التجارب السريرية

جتــرى الدراســات العلميــة لعــاج الســرطان يف العديــد مــن املستشــفيات ومراكــز البحــوث العلميــة، ويســتخدم 
األطبــاء يف التجــارب الســريرية أحــدث العاجــات للعنايــة مبرضــى الســرطان وقــد مت التخطيــط لــكل دراســة 
وتصميمهــا بعنايــة لإلجابــة علــى أســئلة معينــة وللعثــور علــى معلومــات معينــة حــول مــدى جنــاح عقــار جديــد 
ــن  ــاث خطــوات أو مراحــل م ــدة بث ــاج اجلدي ــع أســاليب الع ــد. يجــب أن متــر جمي أو أســلوب عــاج جدي

التجــارب الســريرية:

املرحلة 1: جتربة أفضل الطرق إلعطاء عاج جديد واجلرعة التي ميكن إعطاؤها بأمان. 	

املرحلة 2: معرفة مدى فعالية العاج يف تدمير اخلايا السرطانية. 	

املرحلة 3: مقارنة عاجن مختلفن أو أكثر. 	

ــر طــرق  ــم تطوي ــا. ومبــرور الوقــت. يت ــي عليه ــى معلومــات مــن املراحــل الســابقة ونبن ــة عل تعتمــد كل مرحل
جديــدة أفضــل ملســاعدة مرضــى الســرطان وحتتــاج التجــارب الســريرية إلــى وقــت غالبــا عــدة ســنوات، إلثبات 
القيمــة احلقيقيــة لعــاج جديــد وفعاليتــه ويتلقــى جميــع مرضــى التجــارب السرســرية أفضــل عنايــة ممكنــة 

وتتــم متابعــة مــدة جتاوبهــم مــع العــاج عــن كثــب.

إذا لــم يبــد العــاج مفيــدا يوقــف الطبيــب مشــاركة املريــض يف الدراســة. كمــا يســتطيع املريــض أن يختــار 
االنســحاب متــى شــاء. وإذا انســحب مريــض مــا مــن دراســة علميــة ألي ســبب. فإنــه يســتمر يف تلقــي العنايــة 

والعــاج كاملعتــاد.
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الجراحة

للجراحــة دور هــام يف عــاج مرضــى ســرطان الثــدي، وتســتطيع معظــم النســاء االختيــار بــن جراحــة احلفــاظ 
علــى الثــدي )اســتئصال الــورم مــع العــاج باألشــعة( أو اســتئصال الثــدي وقــد أثبتــت التجــارب الســريرية أن 
كا اخلياريــن يوفــر معــدالت الشــفاء نفســها علــى املــدى الطويــل ملعظــم أنــواع ســرطان الثــدي املبكــر رغــم 
ذلــك، ال يضمــن أي مــن اخلياريــن عــدم ظهــور الســرطان مــرة أخــرى بغــض النظــر عــن اخليــار الــذي تقررينــه، 

ســتحتاجن إلــى متابعــة طبيــة عــن كثــب بقيــة حياتــك.

جراحة احلفاظ على الثدي

اســتئصال الــورم: يســتأصل اجلــراح ســرطان الثــدي وبعــض األنســجة العاديــة احمليطــة بــه )لتوفيــر . 	
حــدود ســليمة( تــؤدي هــذه العمليــة عــادة إلــى اســتئصال الســرطان كلــه. بينمــا تتــرك لــك صــدرا يبــدو 
كمــا كان قبــل إجــراء العمليــة تقريبــا. عــادة يأخــذ اجلــراح أيضــا بعــض العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة ملعرفــة 
مــا إذا كان الســرطان انتشــر أم ال. يف أغلــب األحيــان حتتــاج املــرأة التــي أجريــت لهــا عمليــة اســتئصال 
ورم إلــى عــاج باألشــعة أيضــا. يســتخدم العــاج باألشــعة للقضــاء علــى أي خايــا ســرطانية قــد ال تكــون 

أزيلــت باجلراحــة.

اســتئصال جــزء مــن الثــدي: اعتمــادا علــى حجــم الســرطان ومكانــه. ميكــن لهــذه اجلراحــة احلفــاظ . 	
ــر مــن الثــدي يســتأصل اجلــراح الســرطان وبعــض أنســجة الثــدي وبعــض األغشــية  ــى اجلــزء األكب عل
املبطنــة لعضــات الصــدر أســفل الــورم وعــادة بعــض العقــد الليمفاويــة حتــت اإلبــط، يف بعــض احلــاالت 

يتبــع ذلــك عــاج باألشــعة

استئصال الثدي:. 	
اســتئصال الثــدي كليــا )أو االســتئصال البســيط(: يســتأصل اجلــراح الثــدي بكاملــه وفــد پســتأصل  	

أيضــا بعــض العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة.

ــد  	 ــدي وعضــات الصــدر وبعــض العق اســتئصال الثــدي اجلــذري املعــدل: يســتأصل اجلــراح الث
ــا. ــة والغشــاء املبطــن لعضــات الصــدر، وجــزءا مــن عضــات الصــدر أحيان ــة اإلبطي الليمفاوي
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اســتئصال الثــدي اجلــذري: يســتأصل اجلــراح الثــدي وعضــات الصــدر وجميــع العقــد الليمفاويــة  	
ــا ال تســتخدم اآلن إال إذا انتشــر  ــدة ســنوات، ولكنه ــة لع ــت هــذه اجلراحــة املعياري ــة. كان اإلبطي

الــورم إلــى عضــات الصــدر.

ميكن التوصية باستئصال الثدي يف احلاالت التالية: 	
العثور على السرطان يف أكثر من جزء من الثدي. 	

ــن نســيجه أو أن شــكل  	 ــل م ــا جــزء قلي ــى بقاي ــورم إل ــة ال ــؤدي إزال ــن أن ت ــر وميك ــدي صغي الث
الثــدي ميكــن أن يتغيــر بحيــث يصبــح مشــوها جــدا.

أن تختار املرأة عدم استخدام عاج األشعة. 	

أن تفضل املرأة استئصال الثدي. 	

املضاعفات احملتملة

هنــاك احتمــال حــدوث تلــوث، أو تأخــر شــفاء اجلــرح أو حــدوث نزيــف، وقــد يحــدث رد فعــل للتخديــر 
املســتخدم أثنــاء اجلراحــة حــدوث جتمــع للســوائل حتــت اجللــد أو وخــز خفيــف )خــدر(، أو تصلــب أو ضعــف، 

أو ورم يف الــذراع. ميكــن للعــاج الطبيعــي والتماريــن أن يســاعدا علــى اســتعادة حركــة الــذراع وقوتــه.

بعد استئصال الثدي ميكن أن تختار املرأة: 

ــدي  ــب الث ــع قوال ــى محــات بي ــور عل ــا. للعث ــدي الصناعــي(، يناســب صدريته ــي )الث ــدي بدن ــب ث وضــع قال
ولوازمهــا إســألي طبيبــك أو ممرضتــك أو نســاء أخريــات أصــن بســرطان الثــدي.

أسئلة تطرحينها على جراحك قبل العملية:

ما هو نوع العملية التي تنصحني بها؟ 	

ما حجم الورم الذي سيتم استئصاله من ثديي؟ 	

إذا كان سيتم استئصال الثدي، هل أستطيع إجراء عملية ترميم للثدي؟ 	

هل توصي بها يف فترة إجراء العملية أم فيما بعد؟ هل سأقبل جراح التجميل بعد العملية؟ 	

هل ستستأصل أيا من عقدي الليمفاوية؟ 	

أين ستجري العملية؟ هل سيتم تخديري موضعيا أم كليا؟ 	
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كيف سأشعر بعد العملية؟ إذا شعرت بألم كيف سأسكنه؟ 	

ما هي اآلثار اجلانبية التي يجب أن أبلغك عنها؟ 	

أين ستكون الندوب؟ كيف ستبدو؟ 	

هل ستعلمني ممرضة أو أخصائي عاج طبيعي كيف أمرن ذراعي وأعتني به؟ 	

كم سأمكث يف املستشفى؟ هل سأحتاج إلى عناية أثناء فترة املتابعة؟ 	

متى سأعود إلى نشاطاتي العادية؟ ما هي النشاطات التي يجب أن أجتنبها؟ 	

ماذا يجب أن أفعل استعدادا للعملية؟ 	

استئصال العقد الليمفاوية

ســواء أجريــت عمليــة اســتئصال ورم أو اســتئصال ثــدي. فمــن احملتمــل أن يســتأصل جراحــك بعــض العقــد 
الليمفاويــة اإلبطيــة يتــم هــذا اإلجــراء العاجــي مــع عمليــة اســتئصال الثــدي نفســه ملعرفــة مــا إذا كان 
الســرطان قــد انتشــر خــارج الثــدي. يشــار الــى العقــد الليمفاويــة الســليمة بالعقــد الســلبية إذ تبــن وجــود 
ســرطان تكــون لديــك عقــد إيجابيــة، ســيتحدث طبيبــك معــك حــول أي عاجــات إضافيــة ضروريــة للقضــاء 

ــا الســرطان والســيطرة عليهــا. علــى خاي

التورم الليمفاوي

تنــزح العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة ســائا مــن صــدرك بذراعــك. ميكــن لــكل مــن اجلراحــة والعــاج باألشــعة أن 
يغيــرا منــط النــزح الطبيعــي. هــذا ميكــن أن يــؤدي إلــى انتفــاخ يف الــذراع يدعــى التــورم الليمفــاوي. ميكــن أن 

تنشــأ املشــكلة بعــد العمليــة مباشــرة أو بعدهــا بأشــهر أو ســنوات.

يعتمــد عــاج الــورم الليمفــاوي علــى مــدى تفاقــم املشــكلة تتضمــن اخليــارات اســتخدام كــم مــرن أو مضخــة 
ــة مهمــان أيضــا. إذا واجهــت هــذه املشــكلة،  ــن واحلمي ــذراع. التماري ــد ال ــذراع، أو تضمي ــك ال ذراع. أو تدلي
استشــيري طبيبــك وراجعــي أخصائــي عــاج طبيعــي بالســرعة املمكنــة، يقــدم العديــد مــن املستشــفيات 
وعيــادات الثــدي مســاعدة يف التــورم الليمفــاوي ال يوجــد عــاج لهــذه احلالــة لهــذا يجــب أن تفعلــي مــا 

ــا. ــع حدوثه باســتطاعتك ملن
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خزعة العقد الليمفاوية احلارسة

يف هــذا اإلجــراء حتقــن إمــا صبغــة زرقــاء أو كميــة صغيــرة مــن مــادة مشــعة حــول مــكان الــورم يشــق اجلــراح 
شــقا صغيــرا يف منطقــة اإلبــط للبحــث عــن عقــدة الليمفاويــة حتتــوي علــى صبغــة زرقــاء أو يســتخدم جهــاز 
ــة التــي تتجمــع فيهــا الصبغــة الزرقــاء تدعــي  مســح لتحديــد مــكان املــادة املشــعة العقــدة/ العقــد الليمفاوي
"العقــدة / العقــد احلارســة"، بعدئــذ يتــم اســتئصال هــذه العقــدة /العقــد جراحيــا وتفحــص مــن قبــل أخصائي 
األمــراض. إذا وجــد أنهــا إيجابيــة اخلايــا الســرطان، تســتأصل بقيــة العقــد وإذا وجــد أنهــا ســلبية ال تكــون 

هنــاك حاجــة الســتئصال بقيــة العقــد الليمفاويــة.

بعــد اســتئصال العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة، يجــب حمايــة ذراعــك بقيــة حياتــك للمســاعدة علــى عــدم حــدوث 
التــورم الليمفــاوي أو الســيطرة عليــه وحلمايــة ذراعــك بعــد املعاجلــة:

احملي الرزم واحلقائب اليدوية بالذراع اآلخر أو على الكتف اآلخر 	

جتنبي تعريض الذراع واليد املصابة إلى أشعة الشمس واحلروق 	

يجــب إعطــاء احلقــن )مبــا فيهــا حقــن العــاج الكيمــاوي( وســحب الــدم وإجــراء فحــوص ضغــط  	
الــدم علــى الــذراع اآلخــر

جتنبي اجلروح عند حاقة اإلبط، استخدمي آلة حاقة كهربائية 	

اغســلي اجلــروح فــورا ضعــي مــادة مطهــرة وغطــي اجلــرح بضمــادة اتصلــي بطبيبــك إذا اعتقــدت  	
أن هنــاك تلوثــا

ارتدي قفازات حلماية يديك أثناء العمل يف احلديقة وعند استعمال منظفات قوية 	

جتنبــي ارتــداء مجوهــرات مشــدودة بيــدك املصابــة، جتنبــي أن تكــون أطــراف أكمــام قمصانــك  	
ومنامتــك مطاطيــة

قصي أظافرك بحذر، جتنبي قص اجللد 	
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أسئلة تطرح على جراحك بعد العملية

ماذا عرفت من تقرير األنسجة أرجو أن تشرح لي محتويات تقرير األنسجة؟ 	

ما هو عدد العقد الليمفاوية التي مت استئصالها هل كانت تخلو من السرطان؟ 	

إذا لم تكن خالية من السرطان فكم عدد العقد التي كانت حتتوي على سرطان؟ 	

هل كانت حدود الورم )األنسجة العادية حول الورم( سليمة؟ 	

هل أجريت فحص مستقبل الهرمون، وما هي النتيجة؟ 	

ما هي الفحوص األخرى التي ستجرى على النسيج، ومتى سأعرف النتائج؟ 	

هل أحتاج إلى مزيد من املعاجلة؟ 	
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العالج باألشعة

تتبــع عمليــات اســتئصال الــورم عــادة بالعــاج بواســطة األشــعة خــال فتــرة العــاج باألشــعة، يتــم اســتخدام 
أشــعة ســينية عاليــة الطاقــة للقضــاء علــى اخلايــا الســرطانية التــي قــد تكــون مــا زالــت موجــودة يف الصــدر 
أو يف العقــد الليمفاويــة القريبــة. يتــم يف بعــض األحيــان اســتخدام عــاج األشــعة لتقليــص حجــم الــورم قبــل 
عمليــة االســتئصال. ومــن املمكــن اســتخدام عــاج األشــعة أحيانــا بوقــت يتزامــن مــع العــاج الكيمــاوي، قبــل 

العمليــة اجلراحيــة أو بــدال منهــا، للقضــاء علــى اخلايــا الســرطانية وتقليــل حجــم الــورم.

العاج باألشعة بعد استئصال الورم

يف عــاج األشــعة بعــد االســتئصال يقــوم جهــاز معــن بإيصــال األشــعة إلــى الثــدي املصــاب، ويف بعــض 
احلــاالت، إلــى العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة أو يف الترقــوة. تشــمل اخلطــة االعتياديــة للعــاج باألشــعة خمســة 
أيــام أســبوعيا ملــدة خمســة أســابيع أو ســتة. ال تتجــاوز مــدة العــاج الفعلــي التــي يقــوم بهــا أخصائــي أشــعة 

دقائــق قليلــة يوميــا. يف بعــض األحيــان تتــم زيــادة جرعــة األشــعة املســلطة علــى املنطقــة املصابــة.

خــال الزيــارة األولــى لوضــع خطــة عاجــك باألشــعة، يتــم حتديــد منطقــة الصــدر باحلبــر أو باســتخدام وشــم 
طويــل األمــد. يجــب أن تبقــى هــذه العامــات موجــودة علــى اجللــد خــال فتــرة العــاج كاملــة ألنهــا حتــدد 
املنطقــة التــي يجــب أن تخضــع لألشــعة بالضبــط، ســيقوم أخصائــي األشــعة بوضــع خطــة العــاج احملــددة 

بنــاء علــى الفحــوص الطبيــة وصــور األشــعة الصدريــة، والتشــخيص وتقاريــر املختبــر وتاريخــك الطبــي.

ــر  ــث تتأث ــا، بحي ــي ســتتم معاجلته ــة الت ــدار اجلرعــة يف كل مــرة واملنطق ــة كا مــن مق ــاء بعناي يحــدد األطب
أقــل مســاحة ممكنــة مــن األنســجة الطبيعيــة. خــال فتــرة العــاج يقــوم أخصائــي األشــعة بفحــص التأثيــرات 

الناجتــة عــن العــاج، وســتخضعن لفحــوص طبيــة منتظمــة وحتاليــل للــدم للتأكــد مــن وضعــك الصحــي.

للحصول على الفائدة املرجوة من العاج باألشعة ينبغي عليك متابعة العاج كاما حسب اخلطة.

املضاعفات احملتملة

الشــعور بالتعــب أكثــر مــن املعتــاد، مشــكات جلديــة كاحلكــة، أو االحمــرار، أو التقرحــات، أو التقشــر، وقــد 
يصبــح اجللــد داكنــا أو ملاعــا، وضعــف اإلحســاس يف الصــدر. ال يســبب العــاج باألشــعة بســقوط الشــعر أو 

التقيــؤ أو اإلســهال.
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قــد تشــتمل التغييــرات بعيــدة املــدة تغييــر لــون الثــدي املعالــج وشــكله أو الشــعور بثقــل الثــدي، إذا متــت 
معاجلــة الثــدي باألشــعة ملــرة فــا ميكــن معاجلتــه باألشــعة مــرة ثانيــة، ويف حــال ظهــور الســرطان مــرة أخــرى 

أو ظهــور ورم جديــد يجــب معاجلتــه باالســتئصال.

العاج باألشعة بعد استئصال الثدي

يتم استخدام عاج األشعة بعد استئصال الثدي إذا:

كان حجم الورم أكبر من 5 سم 	

عثر على السرطان يف العقد الليمفاوية اإلبطية 	

ان الورم قريبا القفص الصدري أو عضات جدار الصدر 	

أسئلة ميكنك طرحها على أخصائي عالج األورام باألشعة:

ســتجدين الوقــت الــكايف خــال جلســات التخطيــط للعــاج وفتــرات العــاج اليوميــة لطــرح بعــض األســئلة 
والتحــدث عــن األمــور التــي تثيــر قلقــك، ميكنــك أن تســألي:

مــا الفائــدة التــي ســأجنيها مــن العــاج باألشــعة؟ مــا هــي التأثيــرات اجلانبيــة احملتملــة؟ مــا هــي  	
املخاطــر املتوقعــة؟

متى ستبدأ فترة العاج؟ ما هي اخلطة؟ متى سينتهي العاج؟ 	

وماذا يجب أن أفعل للتحضير لكل جلسة؟ 	

من الذي سيقوم بالعاج الفعلي باألشعة؟ كم ستستغرق كل جلسة؟ 	

ماذا سيحدث خال كل جلسة؟ هل سأشعر بأي شيء؟ 	

كيف أعتني بنفسي خال أسابيع العاج؟ ما اآلثار اجلانبية التي ينبغي علي إباغك بها؟ 	

كيف نعرف ما إذا كان العاج يسير بنجاح؟ 	

كيف سيبدو صدري بعد االنتهاء من العاج؟ 	

هل ميكنني قيادة السيارة إلى مركز األشعة ومنه لوحدي؟ هل هناك أي قيود على نشاطاتي العادية؟ 	

ما هي املدة التي علي خالها حماية املنطقة املعاجلة من أشعة الشمس؟ 	

هل سأكون بحاجة للعناية املتتابعة؟ 	

ماذا لو لم أخضع للعاج باألشعة؟ 	
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العالج الكيماوي

تشــير األبحــاث إلــى أن اخلايــا الســرطانية قــد تنتشــر خــارج الثــدي حتــى لــو كان الــورم صغيــرا. يســتطيع 
األطبــاء اســتخدام أدويــة العــاج الكيمــاوي للقضــاء علــى اخلايــا الســرطانية يف بعــض األحيــان تعمــل 
األدويــة الكيماويــة بفعاليــة أكبــر إذا اســتخدم أحدهــا مــع اآلخــر أكثــر ممــا لــو اســتخدم أي منهمــا علــى حــدا.

ــى ســنك،  ــك اخلاصــة. ســتعتمد املعاجلــة عل ــى حالت ــادا عل ــي األورام بخطــة عــاج اعتم ســيوصي أخصائ
إذا كانــت الــدورة الشــهرية مــا زالــت مســتمرة أم ال، خطــر انتشــار الــورم أو إعــادة ظهــوره ثانيــة، ووضعــك 
الصحــي العــام. كمــا تعتمــد علــى نــوع الســرطان ومرحلتــه، وموقــع الــورم، ومــدى ســرعة منــوه، والكيفيــة التــي 

يؤثــر بهــا عليــك؟ يعمــل العــاج الكيمــاوي علــى مــا يلــي:

تقليل فرص عودة سرطان الثدي مرة أخرى بعد العملية 	

تقليص حجم السرطان قبل العملية، إذا كان كبيرا أو كان سرطانا التهابيا 	

الســيطرة علــى املــرض يف حــال انتشــار ســرطان الثــدي إلــى الرئتــن أو العظــام أو الكبــد أو الدمــاغ  	
أو أي جــزء آخــر مــن اجلســم

كيف تعمل األدوية الكيماوية؟

تســري األدويــة الكيماويــة يف اجلســم لتخفيــض ســرعة منــو اخلايــا الســرطانية أو القضــاء عليهــا. غالبــا مــا يتــم 
حقــن العــاج الكيمــاوي يف مجــرى الــدم بواســطة حقنــة وريديــة يتــم إدخالهــا يف الوريــد. تعطى بعــض األدوية على 

شــكل حبــوب، قــد تكــون فتــرة العــاج قصيــرة ال تتجــاوز بضعــة أشــهر أوقــد تطــول لتصــل إلــى ســنتن.

يتــم إعطــاء العــاج الكيمــاوي علــى مراحــل، تتلقــن العــاج خالهــا لفتــرة زمنيــة معينــة. ثــم تتوقــف ألســابيع 
قليلــة لتســتعيدي حيويتــك قبــل العــودة إلــى العــاج مــرة أخــرى اعتمــادا علــى طبيعــة العــاج، ميكنــك تلقيــه 
يف البيــت، أويف عيــادة الطبيــب أو يف العيــادة العامــة أو يف قســم املرضــى اخلارجيــن يف املستشــفى، أو 
يف املستشــفى وتعتمــد الفتــرة التــي تتلقــن فيهــا العــاج الكيمــاوي وكيفيــة تلقيــه علــى نــوع ســرطان الثــدي 
ومرحلتــه، واألدويــة املســتخدمة ومــدى اســتجابة اجلســم لهــا، وأهــداف العــاج. عليــك اتبــاع اخلطــة التــي 

يضعهــا طبيبــك.

خــال فتــرة العــاج الكيمــاوي، ســيتابع أخصائــي األورام واملمرضــة كيفيــة اســتجابتك للعــاج، ســتخضعن 
لفحــوص طبيــة وحتاليــل دم متكــررة. يجــب أن تستشــيري طبيبــك قبــل تنــاول أيــة أدويــة أخــرى خــال العــاج.
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يؤثــر العــاج الكيمــاوي علــى جميــع اخلايــا ســريعة النمــو داخــل اجلســم، لــذا فــإن هــذه األدويــة تقــوم إضافــة 
إلــى القضــاء علــى اخلايــا الســرطانية بالقضــاء علــى اخلايــا الطبيعيــة ســريعة النمــو. هــذا مــا قــد يســبب 
بعــض اآلثــار اجلانبيــة مثــل تســاقط الشــعر تقرحــات الفــم واإلعيــاء. يف الوقــت احلاضــر وبفضــل مــا أظهرتــه 
الدراســات واألبحــاث يســتطيع األطبــاء الســيطرة علــى العديــد مــن األثــار اجلانبيــة للعــاج الكيمــاوي أو احلــد 

منهــا أو جتنبهــا.

املضاعفات احملتملة

قــد يــؤدي العــاج الكيمــاوي إلــى ظهــور أثــار جانبيــة قصيــرة األمــد تختلــف مــن مريــض آلخــر اعتمــادا علــى 
العــاج املســتخدم تشــمل أكثــر اآلثــار اجلانبيــة قصيــرة املــدى التــي تظهــر خــال العــاج الكيمــاوي فقــدان 
الشــهية والغثيــان والتقيــؤ، واإلســهال واإلمســاك واإلعيــاء والعــدوى، والنزيــف وتغيــر الــوزن وتقرحــات الفــم 

وتقرحــات احللــق. قــد تســتمر بعــض هــذه األعــراض لفتــرة قصيــرة بعــد انتهــاء العــاج الكيمــاوي.

بعــض األدويــة تســبب تســاقط شــعر مؤقــت يعــود الشــعر للنمــو إمــا خــال فتــرة العــاج أو بعــد انتهائهــا قــد 
ترغبــن قبــل البــدء يف العــاج الكيمــاوي بقــص شــعرك. أو شــراء شــعر مســتعار أو قبعــة أو وشــاح إلرتدائــه 

خــال فتــرة العــاج.

ــب أو تضــرر املبيضــن أو العقــم، أو انقطــاع الطمــث  ــدة املــدى ضعــف يف القل ــة بعي ــار اجلانبي تتضمــن اآلث
املبكــر، أو أنــواع أخــرى مــن الســرطان مثــل اللوكيميــا )ســرطان الــدم(، فقــد ال تظهــر هــذه اآلثــار اجلانبيــة إال 

يف وقــت الحــق، أحيانــا بعــد فتــرة مــن انتهــاء العــاج الكيماوي.مقاومــة اإلصابــة بالعــدوى

خــال فتــرة العــاج الكيمــاوي تكونــن أكثــر عرضــة للعــدوى ويكــون جســمك أقــل قــدرة علــى مقاومــة العــدوى 
خــال هــذه الفتــرة، ميكنــك املســاعدة علــى احلفــاظ علــى ســامة جســمك باتبــاع اخلطــوات التاليــة:

أكملــي عــاج األســنان قبــل بــدء العــاج الكيمــاوي ال ميكنــك عــاج أســنانك خــال فتــرة العــاج  	
الكيمــاوي

تناولي وجبات صحية واحصلي على قسط كبير من الراحة 	

ابتعدي عن األماكن املكتظة بالناس وعن أي شخص مصاب بزكام، أو التهاب أو مرض معدي 	

استحمي يوميا، واغسلي يديك باستمرار، واعتني بفمك جيدا 	
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ارتدي قفازات أثناء العمل للحفاظ على يديك من اجلروح واحلروق 	

إذا جرحــت نفســك. حافظــي علــى اجلــرح نظيفــا ومغطــى، استشــيري طبيــك أو ممرضتــك حــول  	
اســتخدام املضــادات احليويــة أو العاجــات

احلمل

قــد تتوقــف الــدورة الشــهرية خــال فتــرة العــاج الكيمــاوي لكــن تبقــى إمكانيــة حــدوث حمــل موجــودة رغــم 
ــر  ــن غي ــى اجلن ــر العــاج الكيمــاوي عل ــع احلمــل. ثأثي ــك حــول اســتخدام موان ــذا استشــيري طبيب ــك. ل ذل
معــروف بعــد انتهــاء فتــرة العــاج، تعتمــد قدرتــك علــى احلمــل مجــددا علــى العمــر وأنــواع العاجــات التــي 

تلقيتهــا إذا كنــت ترغبــن باحلمــل بعــد العــاج أخبــري طبيبــك قبــل بــدء العــاج الكيمــاوي.

السيطرة على الغثيان

يعتبــر الشــعور بالغثيــان أو الرغبــة يف القــيء مــن اآلثــار اجلانبيــة الشــائعة للعــاج الكيمــاوي يســتطيع طبيبــك 
أن يصــف لــك العــاج املناســب لهــذه املشــكلة. تعتبــر التغذيــة اجليــدة مهمــة بشــكل خــاص أثنــاء عــاج 

الســرطان االقتراحــات التاليــة قــد تفيــد:

تناولي وجبات صغيرة باستمرار، ال تأكلي قبل ثاث إلى أربع ساعات من جلسة العاج 	

الشــوفان  	 ودقيــق  القمــح  وقشــدة  اجلياتــن  وحلــوى  كاملثلجــات  تستســيغينه  مــا  كل  تناولــي 
باملــاء املمــزوج  الفاكهــة  وعصيــر  احملمصــة  والبطاطــس 

امضغي طعامك جيدا وحاولي االسترحاة أثناء تناول الطعام 	

تعلمي متارين تخفيف اإلجهاد، كاالسترخاء والتأمل، والتنفس العميق 	

للمزيــد مــن املعلومــات إرجعــي إلــى كتيــب التغذيــة والســرطان الصــادر عــن مركــز احلســن  	
)080022662( املجانــي  الرقــم  املجتمــع علــى  دائــرة االتصــاالت وتوعيــة  مــن  للســرطان 
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أسئلة عن العاج الكيماوي ميكن طرحها على أخصائي األورام

ملاذا أحتاج إلى العاج الكيماوي؟ 	

مــا هــي األدويــة التــي تنصــح بهــا؟ مــا مــدى جنــاح هــذه الطريقــة يف عــاج نــوع الســرطان الــذي  	
أعانــي منــه ومرحلتــه؟

ما هي فوائد تناول هذه األدوية ومخاطرها؟ 	

كيف سنتمكن أنا وأنت من التأكد من نفع العاج؟ 	

أين سأتلقى هذه العاجات وكيف؟ هل سيبقى معي أحد خال العاج؟ 	

كم جلسة عاج سأحتاج، وكم سيستمر العاج الكيماوي؟ 	

ما هي اآلثار اجلانبية املعروفة لهذه العاجات وكيف أستطيع السيطرة عليها؟ 	

ما هي اآلثار اجلانبية التي يجب إباغك عنها؟ 	

هل هناك أي قيود؟ هل سأستطيع االستمرار بنشاطاتي املعتادة؟ 	

كيف يجب أن أتهيأ للعاج؟ هل سأستطيع قيادة السيارة إلى البيت لوحدي بعد العاج؟ 	

هل ستكون هناك آثار جانبية بعيدة املدى؟ هل سأحتاج لرعاية متابعة؟ 	

ماذا لو اخترت عدم اخلضوع للعاج الكيماوي؟ 	
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العالج بجرعات كبيرة من العالج الكيماوي

يكــون املرضــى الذيــن يتلقــون جرعــات كبيــرة مــن العــاج الكيمــاوي عرضــة إلــى حــد كبيــر لتأثيــرات جانبيــة 
التــي قــد تشــكل خطــورة علــى احليــاة، ألن العــاج يــؤدي إلــى تلــف نخــاع العظــم فيفقــد القــدرة علــى إنتــاج 
ــات الــدم التــي يحتاجهــا اجلســم للمســاعدة يف إصــاح التلــف الــذي تســببه جرعــات العــاج الكبيــرة.  كري
تشــتمل املعاجلــة زراعــة خايــا تكويــن الــدم الســطحية )Peripheral blood stem cell transplant( و\أو 

)Bone marrow transplant( زراعــة نخــاع العظــم

زراعة خايا تكوين الدم السطحية 

 ))Stem cell( تتضمــن خايــا تكويــن الــدم الســطحية أخــذ نــوع معــن مــن خايــا الــدم )خايــا تكويــن الــدم
مــن دم املريــض خايــا تكويــن الــدم عبــارة عــن خايــا فتيــة تطــور منهــا جميــع خايــا الــدم حســب احلاجــة. 
تســتطيع خايــا تكويــن الــدم االنقســام إلنتــاج املزيــد مــن خايــا تكويــن الــدم )نســخ عنهــا( أو ميكنهــا التحــول 
ــات  ــا دم بيضــاء )كري ــة خاي ــح دموي ــدم احلمــراء(، وصفائ ــات ال ــة النضــج )كري ــا دم حمــراء كامل إلــى خاي

الــدم البيضــاء(.

أثنــاء تلقــي املريــض لعــاج اجلرعــات الكبيــرة يتــم جتميــد اخلايــا املأخــوذة وحفظهــا بعــد انتهــاء فتــرة العــاج 
الكيمــاوي وخــروج األدويــة مــن اجلســم تتــم إعــادة خايــا تكويــن الــدم إلــى املريــض عــن طريــق الوريــد، عندئــذ 
تســتطيع خايــا تكويــن الــدم الســليمة البــدء بالنمــو وإنتــاج جميــع أنــواع خايــا الــدم التــي يحتاجهــا املريــض 

للبقــاء حيــا.

زراعة نخاع العظم

نخــاع العظــم هــو املــادة شــبه اإلســفنجية املوجــودة داخــل العظــام والتــي تقــوم بإنتــاج خايــا الــدم تســتخدم 
زراعــة نخــاع العظــم املأخــوذ مــن املريــض نفســه يف عــاج ســرطان الثــدي، يف هــذه العمليــة يتــم أخــذ جــزء 
مــن نخــاع عظــم املريــض الســليم بواســطة حقنــة قبــل بــدء العــاج. أثنــاء خضــوع املريــض للعــاج الكيمــاوي 
بجرعــات كبيــرة يتــم االحتفــاظ بنخــاع العظــم مجمــدا بعــد أيــام قليلــة مــن انتهــاء العــاج وتخلــص اجلســم 
مــن الــدواء يتــم إعــادة نخــاع العظــم الســليم إلــى جســم املريــض عــن طريــق الوريــد، وهكــذا يســتطيع نخــاع 
العظــم الســليم البــدء بإنتــاج خايــا الــدم التــي يحتاجهــا املريــض للبقــاء حيــا. قــد تتــم زراعــة خايــا تكويــن 
الــدم ونخــاع العظــم معــا كجــزء مــن العــاج الكيمــاوي بجرعــات كبيــرة. لــم يثبــت مــا إذا كان العــاج الكيمــاوي 
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بجرعــات كبيــرة أفضــل مــن العــاج الكيمــاوي باجلرعــات القياســية أو مــا إذا كان مرضــى ســرطان الثــدي 
بحاجــة للعــاج بهــذه الطريقــة. مــن األفضــل اخلضــوع للعــاج الكيمــاوي بجرعــات كبيــرة يف مركــز متخصــص 

أو مؤسســة طبيــة جتــري جتــارب الســريرية.

املضاعفات احملتملة

ينطــوي العــاج الكيمــاوي بجرعــات كبيــرة علــى مخاطــر كبيــرة، حتدثــي مــع طبيبك حول املضاعفــات احملتملة 
والتأثيــرات اجلانبيــة احلــادة. وهــل يناســب هــذا النــوع مــن العــاج نــوع ســرطان ثديــك ومرحلتــه كمــا ميكنــك 
معرفــة املزيــد عــن جتــارب معاجلــة ســرطان الثــدي الســريرية باســتخدام العــاج الكيمــاوي بجرعــات كبيــرة، 

وزراعــة خايــا تكويــن الــدم ونخــاع العظــم.
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العالج الهرموني

يســتخدم العــاج الهرمونــي ملنــع منــو ســرطان الثــدي أو انتشــاره أو عودتــه إذا أظهــرت الفحــوص املخبريــة أن 
ورمــك يعتمــد يف منــوه علــى هرموناتــك الطبيعيــة يوصــف بأنــه إيجابي األســتروجن أو إيجابي البروجســترون 
ــا ســرطانية متبقيــة يف اجلســم قــد تســتمر بالنمــو بوجــود هــذه  ــر املختبــر، ممــا يعنــي أن أي خاي يف تقري
ــا  ــى اخلاي ــة مــن الوصــول إل ــات جســمك الطبيعي ــع هرمون ــي مين ــات يف جســمك. العــاج الهرمون الهرمون

الســرطانية املتبقيــة.

يعتبــر التاموكســيفن مــن أكثــر العقاقيــر اســتخداما كعــاج هرمونــي لســرطان الثــدي. قــد تخضعــن أحيانــا 
لعمليــة جراحيــة إلزالــة املبيضــن اللذيــن ينتجــان الهرمونــات الطبيعيــة.

أثبتــت الدراســات أن العــاج الهرمونــي ميكــن أن يطيــل عمــر املريضــة بســرطان الثــدي التــي تعتمــد خاياهــا 
الســرطانية علــى الهرمونــات يف منوهــا. يســتخدم التاموكســيفن مــن عشــرين عامــا تقريبــا يف عــاج حــاالت 
ــد  ــرة بع ــي يســتخدم أيضــا كعــاج إضــايف ملراحــل املرضــى املبك ــدي املتقدمــة يف الوقــت احلال ســرطان الث
اســتئصال ســرطان الثــدي جراحيــا تشــير التجــارب الســريرية إلــى أن اســتخدام التاموكســيفن كجــزء مــن 
ــا أو ظهــور  ــي متــت معاجلته ــل فــرص عــودة الســرطان للمــرأة الت ــى تقلي ــدي يســاعد عل عــاج ســرطان الث

ســرطان جديــد يف الثــدي اآلخــر.

 يتــم تنــاول التاموكســيفن كحبــوب عــن طريــق الفــم يوميــا. يحــدد أخصائــي األورام مقــدار اجلرعــة ومــدة 
العــاج اعتمــادا علــى نتائــج األبحــاث احلاليــة. كمــا يف العــاج الكيمــاوي، يؤثــر العــاج الهرمونــي علــى 
خايــا اجلســم أيضــا حيــث أشــارت الدراســات إلــى تزايــد خطــر اإلصابــة بســرطان الرحــم كمــا تبــن ظهــور 
جلطــات دمويــة يف األوردة لــدى نســبة بســيطة مــن املرضــى الذيــن يتناولــون التاموكســيفن إلــى جانــب العــاج 

الكيمــاوي رغــم ذلــك تعتبــر هــذه املخاطــر أقــل بكثيــر مــن فوائــد العــاج بالتاموكســيفن.

بالطبــع ســتخضعن لتحاليــل دوريــة للــدم وفحــوص طبيــة أثنــاء العــاج الهرمونــي. تأكــدي مــن أن يكــون 
طبيبــك النســائي علــى معرفــة بتناولــك لهــذا العقــار. عليــك إجــراء فحــوص ســنوية ملنطقــة احلــوض أثنــاء 

ــر عاديــن. ــم غي ــف أو أل ــك عــن أي نزي ــاغ طبيب ــك للتاموكســيفن كمــا يجــب إب تناول
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املضاعفات احملتملة

قــد تشــمل اآلثــار اجلانبيــة الهبــات الســاخنة، أو الغثيــان أو ظهــور بقــع مهبليــة )كميــات صغيــرة مــن الــدم(، 
أو زيــادة اخلصوبــة لــدى النســاء صغيــرات الســن هنــاك آثــار جانبيــة أقــل شــيوعا مثــل االكتئــاب، واحلكــة 

املهبليــة والنزيــف أو اإلفــرازات املهبليــة وفقــدان الشــهية ومشــاكل يف العيــون والصــداع وزيــادة الــوزن.

أسئلة ميكن طرحها على أخصائي األورام حول العاج الهرموني:

ما الفائدة التي ميكن أن أحصل عليها من العاج الهرموني؟ 	

أيهما أفضل بالنسبة لي العاج الهرموني أم إزالة املبيضن جراحيا؟ ملاذا؟ 	

ما هو العقار الذي سأتناوله؟ كيف أعرف أنه يفيد؟ 	

ما هي اآلثار اجلانبية وكيف أستطيع التعامل معها؟ 	

ما هي اآلثار اجلانبية التي يجب أن أبلغك عنها؟ 	

كم سيستمر العاج الهرموني؟ 	

هل سأحتاج ملتابعة؟ 	

ماذا لو لم أخضع للعاج الهرموني؟ 	
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العالج الحيوي )العالج المناعي(

يعتبــر جهــازك املناعــي وســيلة دفــاع جســمك الطبيعيــة ضــد األمــراض، مبــا فيهــا الســرطان، يقــوم جهــاز 
املناعــة أيضــا بحمايــة اجلســم مــن العــدوى واآلثــار اجلانبيــة األخــرى لعــاج الســرطان. كمــا يكشــف جهــاز 
املناعــة القــوي الفــرق بــن اخلايــا الســليمة واخلايــا الســرطانية ويســتطيع التخلــص مــن اخلايا الســرطانية 
وميكــن تقويــة جهــاز املناعــة وحتســن أدائــه باســتخدام العاجــات احليويــة احلديثــة. حيــث صممــت هــذه 

العاجــات لتجديــد قــدرة جســمك الطبيعيــة علــى مقاومــة العــدوى والســرطان وحتفيزهــا وزيادتهــا.

ــي  ــة الت ــواد الطبيعي ــي تســتخدم امل ــة الت ــن العاجــات احليوي ــددة م ــواع متع ــون املختصــون أن ــدرس الباحث ي
تنتجهــا خايــا اجلســم نفســها وترفــع أداءهــا كمــا ينتجــون أيضــا مــواد جديــدة ميكــن أن تعمــل عمــل جهــاز 
ــم اســتخدام هــذه العاجــات يف التجــارب  ــث يت ــراض، حي ــدوى واألم ــة الع ــى مقاوم املناعــة أو تســاعده عل
ــون للعــاج  ــة: ميكــن أن تك ــات احملتمل ــاوي والعــاج باألشــعة. املضاعف ــب العــاج الكيم ــى جان الســريرية إل
البيولوجــي بعــض اآلثــار اجلانبيــة مثــل الطفــح اجللــدي أو تــورم منطقــة حقــن العــاج أو أعــراض تشــبه 

األنفلونــزا تشــمل احلمــى والقشــعريرة واإلعيــاء ومشــكات يف اجلهــاز الهضمــي وردود فعــل حتسســية

ترميم الثدي

يعتبر جتميل الثدي )عملية جراحية إلعادة تشكيل الثدي( أحد اخليارات املتاحة بعد استئصال الثدي.

الثــدي املــرمم لــن يبــدو طبيعيــا مثــل ثديــك األصلــي إال أن العمليــة ميكــن أن حتقــق شــيئا شــبيها بالثــدي إذا 
كنــت تفكريــن يف إعــادة تشــكيل الثــدي، عليــك التحــدث مــع جــراح جتميــل قبــل عمليــة االســتئصال اطلبــي مــن 
جراحــك أن ينصحــك بجــراح جتميــل متمــرس، تبــدأ بعــض النســاء إعــادة تشــكيل الثــدي يف فتــرة االســتئصال 

بينمــا ينتظــر البعــض اآلخــر عــدة شــهور أو حتــى ســنوات.

زراعة الثدي

ميكــن جلــراح التجميــل أن يشــكل كتلــة الثــدي باســتخدام نســيج مــزروع أو باســتخدام أنســجة مــن أعضــاء 
اجلســم األخــرى، الترميــم باســتعمال املــاء امللحــي أو الســيلكون متوفــر ملــن ترغــب لكــن زراعــة الثــدي اململــوءة 

بهــام الســيليكون لهــا مضاعفــات يســتطيع طبيبــك أن يشــرح لــك بالتفاصيــل هــذه اخليــارات.
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املضاعفات احملتملة 

ــورم والكدمــات. واأللــم يف األنســجة  ــم، والت  كأي عمليــة جراحيــة أخــرى ميكــن أن يتولــد لديــك بعــض األل
وتختفــي هــذه املشــكات مــع متاثلــك للشــفاء. تتاشــي النــدوب مبــرور الوقــت، يجــب أن تخبــري طبيبــك فــورا 

لــدى شــعورك بحمــى أو التهــاب أو نزيــف.

تشــتمل اآلثــار اجلانبيــة األخــرى املمكــن ظهورهــا يف وقــت الحــق التشــقق أو االرتشــاح أو انكمــاش النســيج 
املــزروع أو حتركــه. أو تداخــل قــراءات صــور األشــعة. تهــرم األنســجة املزروعــة مبــرور الوقــت وقــد حتتاجــن 

الــى اســتبدالها.

الترميم باستخدام األنسجة احلية 

ــم  ــم يت ــدم. ث ــزال مرتبطــة مبصــدر ال ــد والعضــات والدهــن وهــي مــا ت ميكــن نقــل قطعــة مــن نســيج اجلل
ــدة ــدي جدي ــة ث تشــكيلها لتعطــي كتل

املضاعفات احملتملة

الترميــم بأنســجة حيــة عمليــة جراحيــة كبــرى تنتــج عنهــا جــروح كبيــرة إذا كان تدفــق الــدم إلــى قطعــة النســيج 
ضعيفــا، قــد ال يبقــى جــزء مــن النســيج يف منطقــة الصــدر أو كلــه حيــا ومــن املشــاكل احملتملــة حــدوث عــدوى 

وضعــف التئــام اجلروح.

معظــم الســيدات اللواتــي أجريــن عمليــة إعــادة تشــكيل الثــدي ســعيدات بقرارهــن، إال أن علــى املــرأة التــي 
تقــرر إجــراء هــذه العمليــة أن تعــرف أن إعــادة تشــكيل الثــدي تتطلــب أكثــر مــن عمليــة جراحيــة واحــدة. قــد 

تتضمــن اخلطــوات األخــرى:

إضافة حلمة 	

تغير شكل الثدي املعاد تشكيله أو حجمه 	

إجراء عملية جراحية للثدي اآلخر للوصول لتناسق جيد بينهما 	
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بعــد إجــراء معظــم هــذه العمليــات اإلضافيــة ميكنــك العــودة إلــى البيــت يف يــوم العمليــة نفســه. أســئلة ميكنــك 
طرحهــا علــى جــراح التجميــل حــول إعــادة تشــكيل الثــدي:

ماهي أحدث املعلومات عن مدى أمان زراعة أنسجة الثدي؟ 	

كم عملية إعادة تشكيل ثدي أجريت؟ 	

ما نوع العملية التي ميكن أن حتقق لي أفضل النتائج؟ 	

كم ستستغرق العملية؟ ما نوع التحذير؟ 	

متى تقترح أن أبدأ عملية إعادة تشكيل الصدر؟ 	

كم عملية سوف أحتاج؟ 	

ما هي املخاطر املتوقعة أثناء العملية؟ وفيما بعد؟ 	

هل ستكون هناك ندوب؟ أين؟ كم حجمها؟ 	

هــل تســبب عمليــة زراعــة األنســجة احليــة أي تأثيــرات دائمــة علــى املنطقــة التــي أخــذ منهــا  	
النســيج؟

ما املضاعفات التي يجب إباغك عنها؟ 	

كــم سيســتغرق الشــفاء؟ متــى أســتطيع العــودة لنشــاطاتي االعتياديــة؟ مــا هــي النشــاطات التــي  	
يجــب جتنبهــا؟

هل سأحتاج ملتابعة؟ 	

كم ستكلف العملية؟ 	
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العالجات التكميلية

باإلضافــة إلــى العــاج الطبــي. يرغــب بعــض مرضــى الســرطان بتجربــة العاجــات التكميليــة التــي تشــمل 
الوخــز باإلبــر، واألعشــاب والتغذيــة الراجعــة احليويــة، التماثــل الذهنــي، التأمــل، اليوغــا، املســتحضرات 

ــم اســتفادوا مــن بعــض العاجــات(. ــات، ) يشــعر بعــض مرضــى الســرطان انه ــة والفيتامين الغذائي

قبــل أن جتربــي أيــا مــن هــذه العاجــات يجــب أن تناقشــي فائدتهــا احملتملــة وآثارهــا اجلانبيــة مــع أطبائــك. 
يجــب إباغهــم إذا كنــت تســتخدمن أيــا مــن هــذه العاجــات. يجــب عــدم اســتخدام هــذه العاجــات كبديــل 
للعــاج الطبــي أبــدا. يجــب أن تطلبــي مــن أخصائــي العــاج أن يقــدم لــك دليــا علــى جنــاح العــاج يف 

مســاعدة اآلخريــن، رمبــا بإعطائــك عناويــن بعضهــم.

الدعم النفسي

أمــر عــادي أن جتــدي مشــكلة يف التأقلــم مــع تشــخيص ســرطان الثــدي ومعاجلتــه. بعــض النســاء يشــعرون 
ــاك أو احلــزن. البعــض اآلخــر  ــدان األعصــاب أو االرتب ــاط أو فق بالغضــب أو اخلــوف أو الرفــض أو اإلحب
يشــعرن بالوحــدة واالنعــزال ووهــن العزميــة. قــد تشــعر بعــض املريضــات بســرطان الثــدي بالقلــق حــول 
مظهرهــن وأولويــات املســتقبل والنشــاط اجلنســي والقلــق علــى أفــراد األســرة ومــن فواتيــر العاج. تســتطيعن 

كغيــرك مــن النســاء التعامــل مــع هــذه املســائل ومــع إصابتــك بالســرطان بطريقتــك اخلاصــة.

 قــد ترغبــن بالتحــدث مــع صديــق أو صديقــة أو أحــد أفــراد األســرة ويعطيــك فرصــة التنفيــس عمــا تشــعرين 
بــه دون إعطائــك أي نصيحــة، عندمــا تســتطيعن امنحــي محبيــك وأصدقائــك الفرصــة لدعمــك خــال هــذه 
ــك  ــى رعايت ــذي يتول ــي ال ــق الطب ــع أعضــاء مــن الفري ــا يقلقــك م ــن مبناقشــة م ــد ترغب ــة. ق ــرة الصعب الفت

ستشــعرين بثقــة أكبــر وأكثــر ســيطرة علــى الوضــع عندمــا تتوصلــن إلــى االقتنــاع بقــرارات عاجــك.

كغيــرك مــن الناجــن مــن مــرض الســرطان، قــد تشــعرين بإحبــاط بعــد انتهــاء العــاج. قــد يحــدث هــذا ألنــك 
قــد تشــعرين بــأن عليــك االســتمرار بعمــل شــيء، االســتمرار يف مقاومــة مرضــك يحتمــل أن يازمــك القلــق 
واملخــاوف مــن ســرطان الثــدي، قــد ينتابــك اكتئــاب أو قلــق عنــد شــعورك بألــم أو وجــع جديــد، أو عنــد مــرور 
الذكــرى الســنوية لتشــخيص حالتــك. قــد تشــعرين بتوتــر عنــد حتديــد موعــد لفحــوص متابعــة حالتــك، وعنــد 
ــة مــن  ــاء انتظــار نتائــج الفحــوص. هــذه املشــاعر جــزء مــن حياتــك كناجي ــى مــكان املعاجلــة، وأثن العــودة إل

31



مــرض الســرطان كونــك واجهــت واحــد مــن أكبــر حتديــات احليــاة. ســتجدين اخلــاص مــن هــذه املشــاعر 
املقلقــة بعــد أن تعــودي الــى نشــاطاتك املعتــاد وتركــزي علــى أهدافــك املســتقبلية.

العديــد مــن النســاء ســيجدون الراحــة يف التحــدث عــن مشــاعرهن مــع نســاء أخريــات أصــن بســرطان 
الثــدي. توفــر املستشــفيات يف أغلــب األحيــان مجموعــات دعــم أو لقــاءات مــع مستشــارين أو أخصائيــن 

نفســين، استفســري مــن طبيبــك عمــا إذا كان مستشــفاك يقــدم هــذه اخلدمــات أم ال.

قــد ترغبــن أيضــا يف التفكيــر بالعــاج الفــردي أو األســري. يتزايــد أعــداد املعاجلــن الذيــن يقدمــون خدمــات 
إلــى األفــراد والعائــات واألصدقــاء الذيــن يتأثــرون بالســرطان.

الرعاية أثناء فترة المتابعة

بعد انتهاء عاج سرطان ثديك، ستحتاجن إلى متابعة رعاية منتظمة ويف مواعيد محددة

كونــك أصبــت بســرطان الثــدي يف أحــد الثديــن، يجعلــك عرضــة خلطــر اإلصابــة بالســرطان مــرة أخــرى. 
لتتأكــدي مــن عــدم عــودة الســرطان، ســتتضمن فحوصــك الدوريــة فحوصــا ســريرية وصــور أشــعة للثــدي.

 قــد حتتاجــن أيضــا لفحــوص دم أو تصويــر الصــدر باألشــعة الســينية أو تصويــر العظــم أو فحــوص أخــرى. 
إذا وجــدت أي تغيــرات غيــر عاديــة علــى املنطقــة املعاجلــة أو علــى صــدرك اآلخــر أو إذا شــعرت بتــورم الغــدد 

الليمفاويــة أو بألــم يف العظــام عليــك االتصــال بطبيبــك بالســرعة املمكنــة.
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