سرطان المبيضين

ما الذي يجب أن تعرفه عن سرطان المبيضين
يتضمــن تشــخيص ســرطان املبيضــن العديــد مــن األســئلة واالستفســارات وحاجــة املصــاب املاســة
إلجابــات واضحــة مفهومــة .يحتــوي هــذا الكتيــب الصــادر عــن مركــز احلســن للســرطان علــى معلومــات
مهمــة عــن ســرطان املبيضــن ،ويبحــث أســبابه احملتملــة وأعراضــه وتشــخيصيه وطــرق معاجلتــه كمــا
يحتــوي علــى معلومــات ملســاعدة املصابــات وعائالتهــن علــى مواجهــة هــذا املــرض.
املبيضان
عضــوان يف اجلهــاز التناســلي األنثــوي كل منهمــا بحجــم
حبــة اللــوز وشــكلها تقريبــا ويقعــان يف منطقــة احلــوض
علــى جانبــي الرحــم وللمبيضــن وظيفتــن رئيســيتان :إنتــاج
البويضــات وإفــراز الهرمونــات األنثويــة (مــواد كيماويــة
تســيطر علــى طريقــة عمــل بعــض اخلاليــا أو األعضــاء)
خــال الــدورة الشــهرية ،ويف عمليــة تســمى اإلباضــة ،وينتــج
أحــد املبيضــن بويضــة شــهرياً تنتقــل عبــر قنــاة فالــوب مــن
املبيــض إلــى الرحــم.
املبيضــان همــا املصــدر الرئيســي لهرمونــي األســتروجني والبروجســتيرون األنثويــن ،ويؤثــر هــذان
الهرمونــان علــى تطــور ثديــي املــرأة وشــكل جســمها ومنــو شــعر اجلســم ،كمــا ينظمــان الــدورة الشــهرية
واحلمــل.

ما هو سرطان المبيضين؟
الســرطان هــو مجموعــة مــن عــدة أمــراض مختلفــة ،تؤثــر هــذه األمــراض يف الوحــدة األساســية للجســم
وهــي اخلليــة .ويحــدث الســرطان عندمــا تنمــو اخلاليــا بصــورة غيــر طبيعيــة وتنقســم بــدون حتكــم أو
انتظــام .يتكــون اجلســم مــن عــدة أنــواع مــن اخلاليــا وهــي تنمــو وتنقســم عــاد ًة لتكــون خاليــا أخــرى
حســب حاجــة اجلســم.
عندمــا تكبــر اخلاليــا ومتــوت وحتــل محلهــا خاليــا جديــدة ،وهــذه العمليــة املنتظمــة تبقينــا أصحــاء،
أحيانـاً يحــدث خلــل يف هــذه العمليــة املنتظمــة حيــث تتكــون خاليــا جديــدة دون حاجــة اجلســم إليهــا أو
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بتأخــر مــوت بعضهــا ،وقــد تكــون هــذه اخلاليــا الزائــدة كتلــة مــن األنســجة تســمى بالنمــو أو الــورم ،وهــذه
األورام إمــا تكــون حميــدة أو خبيثــة (ســرطانية):
1.األورام احلميــدة ال تعتبــر ســرطان ًا :ويســتطيع األطبــاء اســتئصالها عــادة ،ويف معظــم احلــاالت
ال تعــود األورام احلميــدة للظهــور بعــد اســتئصالها ،كمــا أن خاليــا األورام احلميــدة ال تنتشــر إلــى

األنســجة احمليطــة أو إلــى أعضــاء اجلســم األخــرى ،واألهــم أنهــا نــادراً مــا تشــكل خطــورة علــى
احليــاة .األكيــاس املبيضيــة نــوع مختلــف مــن النمــو ،وهــي عبــارة عــن جيــوب مليئــة بالســوائل تتكــون

علــى ســطح املبيــض ،وهــي ليســت ســرطاناً وتختفــي بــدون معاجلــة يف أغلــب األحيــان ،وإذا لــم يختــف
الكيــس فــإن الطبيــب قــد يقتــرح إزالتهــا خاصــة إذا مــا اتضــح أنهــا مســتمرة يف النمــو.
2.األورام اخلبيثــة :هــي أورام ســرطانية وتعتبــر أشــد خطــورة عمومـاً وقــد تشــكل خطــورة على احلياة،
حيــث تســتطيع خاليــا الســرطان أن تغــزو األنســجة واألعضــاء املجــاورة وتدمرهــا كمــا تســتطيع خاليــا
الســرطان أن تنتشــر (تنتقــل) مــن مكانهــا األصلــي إلــى أعضــاء أخــرى يف اجلســم .يســمى الــورم
اخلبيــث الــذي يبــدأ يف املبيضــن بســرطان املبيضــن ،وهنــاك عــدة أنــواع مــن هــذا الســرطان وأكثرهــا

شــيوعاً الســرطان الــذي يبــدأ يف ســطح املبيــض ويدعــى ســرطان اخلاليــا الســطحية ،وهــذا هــو
الســرطان الــذي يبحثــه هــذا الكتيــب .أمــا ســرطان املبيضــن الــذي ينشــأ يف خاليــا إنتــاج البويضــات
(ســرطان اخلاليــا اجلنســية) والســرطان الــذي ينشــأ يف نســيج املبيــض الداعــم (ســرطان اللحمــة)
فهمــا نــادران ولــم يبحثــا يف هــذا الكتيــب .يســتطيع املختصــون يف مركــز احلســن للســرطان تقــدمي
مزيــد مــن املعلومــات أو اقتــراح مصــادر معلومــات أخــرى عــن هــذه األنــواع مــن ســرطان املبيضــن.
تســتطيع خاليــا ســرطان املبيضــن االنفصــال عــن املبيــض واالنتشــار إلــى أنســجة وأعضــاء أخــرى
يف عمليــة تســمى االنتشــار ،ومييــل ســرطان املبيضــن عنــد انتشــاره الــى تكويــن أورام جديــدة علــى
الصفــاق (الغشــاء الشــفاف الــذي يبطــن جتويــف البطــن) واحلجــاب احلاجــز (وهــو العضلــة الرقيقــة
التــي تفصــل بــن الصــدر والبطــن) وقــد تتجمــع الســوائل يف البطــن وهــي حالــة تســمى باالستســقاء
ممــا قــد يشــعر املــرأة باالنتفــاخ أو قــد يبــدو بطنهــا منتفخ ـاً .كمــا أن خاليــا ســرطان املبيضــن قــد

تدخــل مجــرى الــدم أو اجلهــاز الليمفــاوي (وهــو مجموعــة األنســجة واألعضــاء التــي تنتــج اخلاليــا
التــي تقــاوم العــدوى واألمــراض وتخزنهــا) .وعنــد دخــول خاليــا الســرطان يف مجــرى الــدم أو اجلهــاز
الليمفــاوي يصبــح بإمكانهــا التنقــل وتكويــن أورام جديــدة ألي أجــزاء أخــرى مــن اجلســم.
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من هن األكثر عرضة لإلصابة بسرطان المبيضين؟
ال تعــرف األســباب احلقيقيــة لســرطان املبيضــن ،إال أن الدراســات تشــير الــى أن العوامــل التاليــة قــد
تزيــد مــن فرصــة حدوثــه:
¦تاريــخ العائلــة املرضــي :تعتبــر قريبــات الدرجــة األولــى (األم ،البنــت ،األخــت) المــرأة أصيبــت
بســرطان املبيضــن أكثــر عرضــة لإلصابــة بــه ويــزداد هــذا االحتمــال إذا أصيبــت اثنتــان أو
أكثــر مــن قريبــات الدرجــة األولــى بــه .إال أن االحتمــال يقــل رغــم انــه يبقــى أعلــى مــن املعــدل،
إذا أصيبــت قريبــات أخــرى بهــذا املــرض (جــدة ،عمــة أو خالــة ،ابنــة عــم أو ابنــة خــال) كمــا
توجــد صلــة بــن تاريــخ العائلــة مــع ســرطان الثــدي وســرطان القولــون وتزايــد احتماليــة اإلصابــة
بســرطان املبيضــن.
¦العمــر :يــزداد احتمــال اصابــة املــرأة بســرطان املبيضــن كلمــا تقدمــت بالعمــر وحتــدث معظــم
االصابــات بــن مــن جتــاوزن اخلمســن ويــزداد االحتمــال بــن مــن جتــاوز الســتني.
¦احلمــل :مــن لــم ينجــن إطالقـاً أكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان املبيضــن ممــن أجنــن ،واحلقيقة
أنــه كلمــا أجنبــت املــرأة أكثــر قلــت فرصــة إصابتهــا بهــذا املــرض.
¦التاريــخ الطبــي :مــن ســبق وأصــن بســرطان الثــدي وســرطان القولــون أكثــر عرضــة لإلصابــة
بســرطان املبيضــن ممــن لــم يســبق وأصــن بســرطان الثــدي أو القولــون.
¦عالجــات اإلخصــاب :قــد تــؤذي األدويــة التــي تســاعد املــرأة علــى االباضــة إلــى زيــادة فــرص
اإلصابــة بســرطان املبيضــن ،ويقــوم الباحثــون اآلن بدراســة هــذه العالقــة.
¦السمنة املفرطة.
¦املعاجلــة بتعويــض الهرمونــات :هنــاك بعــض املؤشــرات علــى أن مــن عوجلــن بتعويــض الهرمونــات
بعــد ســن اليــأس أكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان املبيضــن.
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خالل سعينا ملعرفة مسببات سرطان املبيض قد نعرف ايض ًا كيف نقلل فرص اإلصابة به.
واظهــرت بعــض الدراســات أن الرضاعــة الطبيعيــة وتنــاول حبــوب منــع احلمــل قــد يقلــا فــرص اإلصابــة
بســرطان املبيضــن حيــث إن هــذه العوامــل تخفــض عــدد مــرات اإلباضــة ،وتوحــي الدراســات أيضـاً بــأن
انخفــاض عــدد مــرات اإلباضــة خــال حيــاة املــرأة قــد يقلــل فــرص إصابتهــا بســرطان املبيضــن.
كمــا أن مــن خضعــن لعمليــة ملنــع احلمــل (ربــط البــوق) أو لعمليــة اســتئصال الرحــم وعنقــه اقــل عرضــة
لإلصابــة بســرطان املبيضــن ،وتوحــي بعــض األدلــة بــأن انخفــاض كميــة الدهــون يف الغــذاء يقلــل مــن
فــرص اإلصابــة بهــذا املــرض.
قــد تفكــر النســاء األكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان املبيضــن بســبب تاريخ األســرة مع املــرض بإجراء عملية
اســتئصال وقائــي للمبيضــن ،إال أن هــذا اإلجــراء يقــي املــرأة مــن اإلصابــة بســرطان املبيضــن غالبـاً وليــس
دائمـاً ،وال بــد مــن التفكيــر بعنايــة باملخاطــر التــي قــد تنجــم عــن إجــراء مثــل هــذه العمليــة وآثارهــا اجلانبيــة
ويجــب علــى املــرأة أن تناقــش الفوائــد واملخاطــر احملتملــة مــع طبيبهــا انطالقـاً مــن حالتهــا.
إن وجــود واحــد أو أكثــر مــن عوامــل اخلطــورة املذكــورة هنــا يعنــي أن املــرأة ســتصاب حتم ـاً بســرطان
املبيضــن ولكنــه يعنــي أن فــرص اصابتهــا قــد تكــون أعلــى مــن املعــدل وقــد ترغــب املــرأة التــي تنتابهــا
مخــاوف مــن ســرطان املبيضــن مبراجعــة طبيــب اختصاصــي يف عــاج أمــراض الســرطان النســائية:
اختصاصــي باألمــراض النســائية أو اختصاصــي أورام اجلهــاز التناســلي النســائي أو اختصاصــي أورام
وقــد يســتطيع الطبيــب أن يقتــرح بعــض الطــرق الكفيلــة بتقليــل احتمــاالت اإلصابــة بســرطان املبيضــن
كمــا يســتطيع وضــع خطــة مالئمــة للفحــوص الطبيــة الالزمــة.

الكشف المبكر عن سرطان المبيضين
كلمــا مت اكتشــاف ســرطان املبيضــن ومعاجلتــه مبكــراً كلمــا كانــت فــرص شــفاء املــرأة أفضــل ،إال
انــه يصعــب اكتشــاف هــذا املــرض مبكــراً .ويف العديــد مــن احلــاالت ال تظهــر أي اعــراض أو حتــى
مجــرد أعــراض بســيطة إال بعــد أن يســتفحل املــرض .ويــدرس العلمــاء حاليـاً طرقـاً الكتشــاف ســرطان
املبيضــن قبــل ظهــور أعراضــه.
ويحاولــون استكشــاف مــدى فائــدة قيــاس مســتوى ( )125-CAوهــي مــادة تدعــى مؤشــر الــورم وغالب ـاً
مــا توجــد بكميــات أعلــى مــن املعتــاد يف دم املصابــة بســرطان املبيضــن .كمــا يقومــون بتقييــم الفحــص
باملوجــات فــوق الصوتيــة عبــر املهبــل الــذي قــد يســاعد يف اكتشــاف املــرض مبكــراً.
4

التعرف على األعراض
غالبـاً ال تظهــر مؤشــرات أو أعــراض واضحــة لســرطان املبيضــن إال بعــد اســتفحاله .وقــد تتضمــن هــذه
املؤشــرات واألعراض:
¦انزعــاج عــام يف منطقــة البطــن و/أو ألــم (غــازات ،عســر هضــم ،ضغــط ،انتفــاخ ،ورم ،تقلصــات
عضليــة).
¦غثيان أو اسهال أو امساك أو التبول املتكرر.
¦فقدان الشهية.
¦الشعور بالشبع حتى بعد تناول وجبة خفيفة.
¦زيادة الوزن أو نقصانه بدون أسباب معروفة.
¦نزف غير طبيعي من املهبل.
قــد تظهــر هــذه األعــراض بســبب ســرطان املبيضــن أو بســبب حــاالت أخــرى أقــل خطــورة .ومــن املهــم
مراجعــة الطبيــب إذا ظهــر أي مــن هــذه األعــراض.

تشخيص سرطان المبيض
يقــوم الطبيــب بتقييــم التاريــخ املرضــي للمريضــة للمســاعدة يف التعــرف علــى أســباب األعــراض ،كمــا
يقــوم بإجــراء فحــص جســماني ويطلــب إجــراء فحــوص تشــخيصية ،وهــذه بعــض الفحــوص التــي قــد
تكــون مفيــدة:
¦فحــص احلــوض :ويتضمــن جــس الرحــم واملهبــل واملبيضــن وقنــاة فالــوب واملثانــة واملســتقيم
لتقصــي وجــود أي شــيء غيــر طبيعــي يف شــكلها أو حجمهــا .ويف أغلــب األحيــان يجــري فحــص
مســحة عنــق الرحــم ( )Pap smearوهــو فحــص جيــد الكتشــاف ســرطان عنــق الرحــم مــع فحــص
احلــوض .إال أنــه ليــس طريقــة موثوقــة الكتشــاف ســرطان املبيضــن أو تشــخيصه.
¦املوجــات فــوق الصوتيــة :حيــث توجــه نحــو املبيضــن موجــات فــوق صوتيــة عاليــة التــردد وهــي
موجــات ال يســتطيع اإلنســان ســماعها .وتتكــون صــورة مــن أصــداء هــذه املوجــات عنــد ارتدادهــا
تســمى مخطــط الصــدى وتتبايــن أشــكال األنســجة الســليمة واألكيــاس املليئــة بالســوائل واألورام
يف هــذه الصــورة.
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¦فحــص  :125-CAوهــو فحــص الــدم يســتخدم لقيــاس مســتوى ( )125-CAوهــو مؤشــر ورم يوجــد
غالبـاً بكميــات أعلــى مــن املعتــاد يف دم املصابــة بســرطان املبيضــن.
¦تصويــر اجلهــاز الهضمــي الســفلي أو حقنــة الباريــوم :وهــو التقــاط مجموعــة مــن صــور األشــعة
للقولــون واملســتقيم .وتلتقــط هــذه الصــور بعــد إعطــاء املريضــة حقنــة شــرجية مــن محلــول
طباشــيري أبيــض يحتــوي علــى الباريــوم ،ويبــن الباريــوم حــدود كل مــن القولــون واملســتقيم علــى
صــورة األشــعة ممــا يســهل رؤيــة األورام أو أي مناطــق شــاذة أخــرى.
¦التصويــر املقطعــي :وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن صــور األشــعة املفصلــة ملناطــق داخــل جســم
اإلنســان ينتجهــا كمبيوتــر يتصــل بجهــاز تصويــر األشــعة الســينية.
¦اخلزعــة :اســتئصال نســيج حــي لفحصــه حتــت املجهــر ،حيــث يقوم اختصاصي األنســجة بدراســته
لغايات التشــخيص.
اذا كان التشــخيص هــو ســرطان املبيضــن ،قــد يرغــب الطبيــب يف معرفــة مرحلــة املــرض (أو مــدى
انتشــاره) وتتبــع الســرطان محاولــة دقيقــة للتحقــق مــن انتشــار الســرطان ،وأجــزاء اجلســم التــي وصلهــا
يف حالــة انتشــاره ،وقــد يتضمــن تتبــع املــرض إجــراء جراحــة والتقــاط صــور باألشــعة الســينية وإجــراءات
تصويــر أخــرى وفحوصــاً مخبريــة حيــث إن معرفــة مرحلــة املــرض تســاعد الطبيــب يف وضــع خطــة
املعاجلــة.

معالجة سرطان المبيضين
تعتمــد املعاجلــة علــى عــدة عوامــل تتضمــن مرحلــة املــرض والوضــع الصحــي العــام للمريضــة ويشــارك
يف معاجلــة املريضــة غالبــاً فريــق مــن اختصاصيــن ميكــن أن يضــم اختصاصــي أمــراض نســائية
واختصاصــي أورام اجلهــاز التناســلي النســائي واختصاصــي أورام و/أو اختصاصــي معاجلــة أورام
باألشــعة وتســتخدم عــدة طــرق مختلفــة ملعاجلــة ســرطان املبيضــن كمــا ميكــن اســتخدام عــدة معاجلــات
مجتمعــة.
1.اجلراحــة :تعتبــر اجلراحــة املعاجلــة األوليــة ألي إصابــة بســرطان املبيضــن حيــث يتــم اســتئصال
املبيضــن وقناتــا فالــوب والرحــم وعنــق الرحــم ،وتســمى هــذه العمليــة اســتئصال قناتــي فالــوب
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واملبيضــن وغالبـاً مــا يقــوم اجلــراح أيضـاً باســتئصال الثــرب البريتونــي إضافــة إلــى الغــدد الليمفاويــة
(وهــي أعضــاء صغيــرة احلجــم توجــد علــى طــول قنــوات اجلهــاز الليمفــاوي) يف البطــن .تتضمــن
متابعــة تطــور الســرطان أثنــاء اجلراحــة (ملعرفــة إن كان الســرطان قــد انتشــر أم ال) عــادة اســتئصال
الغــدد الليمفاويــة وأخــذ عينــات مــن نســيج احلجــاب احلاجــز وأعضــاء أخــرى يف البطــن واخــذ عينــة
ســائل مــن البطــن .ويف حالــة انتشــار الســرطان يقــوم اجلــراح عــادة باســتئصال مــا ميكــن اســتئصاله
مــن الســرطان يف عمليــة تدعــى حتجيــم الــورم ( )debulking tumorوهــي عمليــة تــؤدي إلــى تصغيــر

حجــم الســرطان الــذي ســيعالج كيماوي ـاً أو باألشــعة.

2.املعاجلــة الكيماويــة :وهــي اســتخدام األدويــة للقضــاء علــى خاليــا الســرطان يف جميــع أنحــاء
اجلســم وقــد تســتخدم هــذه املعاجلــة للقضــاء علــى أي خاليــا ســرطانية قــد تبقــى يف اجلســم بعــد
اجلراحــة أو لوقــف منــو الــورم أو للتخفيــف مــن حــدة أعــراض املــرض .تعطــى معظــم األدويــة التــي
تســتخدم لعــاج ســرطان املبيضــن عــن طريــق احلقــن يف الوريــد وهــي إمــا أن حتقــن يف الوريــد
مباشــرة أو بواســطة قســطار (أنبــوب رفيــع) حيــث يوضــع القســطار يف أحــد األوردة الكبيــرة ويبقــى

هنــاك طاملـاً اســتدعت احلاجــة ذلــك ،كمــا تعطــى بعــض األدويــة املضــادة للســرطان عــن طريــق الفــم
وســواء أعطيــت هــذه األدويــة عــن طريــق احلقــن أو عــن طريــق الفــم فإنهــا تدخــل مجــرى الــدم وتنتقــل
عــن طريقــه إلــى كافــة أنحــاء اجلســم .هنــاك طريقــة أخــرى للمعاجلــة الكيماويــة وهــي ايصــال األدويــة
إلــى البطــن مباشــرة بواســطة قســطار وتســمى « معاجلــة كيماويــة يف البطــن» حيــث يبقــى معظــم
الــدواء يف البطــن بعــد انتهــاء املعاجلــة الكيماويــة قــد يتــم إجــراء جراحــة ثانيــة لفحــص البطــن مباشــرة
وقــد يقــوم اجلــراح بأخــذ عينــات ســائل وأنســجة للتأكــد مــن جنــاح مضــادات الســرطان.
3.املعاجلة باألشعة :ال تستخدم إال حلاالت نادرة تخفيضية

اآلثار الجانبية المحتملة للمعالجة
يعتمــد ظهــور اآلثــار اجلانبيــة ملعاجلــة الســرطان علــى نــوع املعاجلــة وقــد تختلــف مــن امــرأة ألخــرى.
ويقــوم األطبــاء واملمرضــون بشــرح اآلثــار اجلانبيــة احملتملــة للمعاجلــة وميكنهــم اقتــراح طــرق للمســاعدة
يف التخفيــف مــن حــدة املشــكالت التــي قــد حتــدث خــال فتــرة املعاجلــة وبعدهــا:
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¦اجلراحــة :تســبب اجلراحــة أملـاً وضعفـاً يف منطقــة العمليــة لفتــرة قصيــرة .وميكــن الســيطرة علــى
االنزعــاج واأللــم بعــد اجلراحــة باألدويــة .ويجــب أال تشــعر املريضــة بحــرج مــن بحــث موضــوع
األلــم مــع طبيبهــا وقــد تواجــه املريضــة صعوبــة يف التبــول والتغــوط لعــدة أيــام .وتتضمــن اآلثــار
اجلانبيــة الشــائعة الغثيــان والتقيــؤ وفقــدان الشــهية واالســهال واإلعيــاء واخلــدر والوخــز يف
األطــراف وأوجــاع الــرأس وســقوط الشــعر ودكــون البشــرة واألظافــر وقــد تــؤدي بعــض األدويــة
املســتخدمة ملعاجلــة ســرطان املبيضــن إلــى فقــدان الســمع أو تضــرر الكليتــن .وقــد تعطــى
املريضــة ســوائل إضافيــة عــن طريــق الوريــد لوقايــة الكليتــن أثنــاء تنــاول هــذه األدويــة .تقــدم
العديــد مــن كتيبــات مركــز احلســن للســرطان اقتراحــات للمرضــى تســاعد علــى مواجهــة اآلثــار
اجلانبيــة التــي يعانــون منهــا خــال فتــرة معاجلــة الســرطان ومنهــا «أنــت واملعاجلــة الكيماويــة»
و»أنــت واملعاجلــة باألشــعة» و»الســرطان والتغذيــة» إن األطبــاء واملمرضــن علــى اســتعداد لشــرح
اآلثــار اجلانبيــة احملتملــة للمعاجلــة وميكنهــم اقتــراح طــرق تســاعد علــى تخفيــف حــدة املشــكالت
التــي قــد حتــدث خــال فتــرة املعاجلــة وبعدهــا.

أهمية الرعاية المستمرة
يجــدر التذكيــر بأهميــة اســتمرار الرعايــة بعــد معاجلــة ســرطان املبيضــن وتتضمــن الفحــوص الدوريــة
عمومـاً الفحــص اجلســماني وفحــص منطقــة احلــوض وفحــص مســحة عنــق الرحــم ( )Pap smearكمــا
قــد يقــوم الطبيــب بإجــراء فحــوص إضافيــة كتصويــر الصــدر باألشــعة والتصويــر املقطعــي وحتليــل البــول
وتعــداد خاليــا الــدم وفحــص مؤشــر الــورم (.)125-CA
إضافــة الــى فحــوص املتابعــة للتأكــد مــن عــدم عــودة ســرطان املبيضــن .قــد ترغــب املريضــة بــأن تطلــب
مــن الطبيــب إجــراء فحــوص للتأكــد مــن عــدم إصابتهــا بأنــواع أخــرى مــن الســرطان .وقــد تكــون مــن
أصيبــت بســرطان املبيضــن أكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان الثــدي أو ســرطان القولــون .إضافــة الــى أن
املعاجلــة ببعــض أنــواع مضــادات الســرطان قــد تزيــد فــرص اإلصابــة بأمــراض ســرطان أخــرى كســرطان
الدم.

8

