
سرطان الرحم





ما الذي يجب أن تعرفه عن سرطان الرحم؟

ــى معلومــات مهمــة عــن ســرطان الرحــم،  ــز احلســن للســرطان عل ــب الصــادر عــن مرك ــوي هــذا الكتي يحت
ســرطان اجلهــاز التناســلي األنثــوي األكثــر شــيوعاً.

ويحتــوي الكتيــب علــى معلومــات عــن األســباب احملتملــة لســرطان الرحــم وأعراضــه، وتشــخيصه وطــرق 
معاجلتــه، كمــا يحتــوي علــى معلومــات ملســاعدة املرضــى وأســرهم وأصدقائهــم علــى فهــم هــذا املــرض 

ومواجهتــه بصــورة أفضــل.

الرحم 

الرحــم هــو جــزء مــن جهــاز املــرأة التناســلي، 
وهــو عبــارة عــن عضــو أجــوف كمثــري الشــكل 
ــن ويقــع يف منطقــة احلــوض  ــه اجلن ينمــو في

بــن املثانــة واملســتقيم.

الضيــق  مــن اجلــزء األســفل  الرحــم  يتكــون 
وهــو عنــق الرحــم، واجلــزء األوســط العريــض 
ويســمى جســم الرحــم، اجلــزء األعلــى وهــو 
أو  الرحــم  جــوف  ويســمى  قبــة  شــكل  علــى 
قاعــة، ومتتــد قناتــا فالــوب مــن جانبــي اجلــزء 

العلــوي للرحــم حتــى املبيضــن.

يتكــون جــدار الرحــم مــن طبقتــن مــن األنســجة، الطبقــة الداخليــة أو البطانــة وتســمى بطانــة الرحــم والطبقــة 
العضليــة اخلارجيــة وتســمى عضــل الرحم.
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ما هو السرطان

ــراض يف الوحــدة األساســية للجســم  ــر هــذه األم ــة، تؤث ــراض مختلف ــن عــدة أم ــة م الســرطان هــو مجموع
وهــي اخلليــة، يحــدث الســرطان عندمــا تنمــو اخلاليــا بصــورة غيــر طبيعيــة وتنقســم بــدون حتكــم أو انتظــام، 
وتنمــو اخلاليــا وتنقســم عــادة لتكــون خاليــا أخــرى حســب حاجــة اجلســم، وعندمــا تكبــر اخلاليــا ومتــوت 

حتــل محلهــا خاليــا جديــدة.

ــا أو  ــدة دون حاجــة اجلســم إليه ــا جدي ــث تتكــون خالي ــة، حي ــة املنتظم ــل يف هــذه العملي ــاً خل يحــدث أحيان
يتأخــر مــوت بعضهــا، وقــد تكــون اخلاليــا الزائــدة كتلــة مــن األنســجة تســمى بالنمــو أو الــورم. وال تعتبــر جميــع 

األورام ســرطانات، فهــي إمــا تكــون حميــدة أو خبيثــة )ســرطانية(:

األورام احلميــدة ال تعتبــر ســرطانًا ويســتطيع األطبــاء اســتئصالها عــادة، ويف معظــم احلــاالت ال تعــود األورام 
احلميــدة للظهــور بعــد اســتئصالها، كمــا أن خاليــا األورام احلميــدة ال تنتشــر إلــى األنســجة أو إلــى أعضــاء 

اجلســم األخــرى، واألهــم أنهــا نــادراً مــا تشــكل خطــورة علــى احليــاة.

حاالت األورام احلميدة يف الرحم:

األورام الليفيــة: وهــي أورام حميــدة شــائعة تنمــو يف عضلــة الرحــم وتصيــب املــرأة يف األربعينــات  	
مــن عمرهــا عــادة، وقــد تصــاب املــرأة بعــدة أورام ليفيــة يف الوقــت نفســه، لكــن األورام الليفيــة 
ال تتطــور الــى ســرطان، غالبــاً مــا تضمحــل هــذه األورام وقــد تختفــي عنــد وصــول ســن اليــأس.
ال تســبب األورام الليفيــة أي أعــراض وال حتتــاج للمعاجلــة عــادة، ولكنهــا قــد تســبب نزيفــاً أو 
ــى  ــا، عل ــى حجــم هــذه األورام وموقعه ــرر ويعتمــد هــذا عل ــول بشــكل متك ــة والتب ــرازات مهبلي اف
مــن تظهــر لديهــا هــذه األعــراض مراجعــة الطبيــب، وإذا ســببت نزيفــاً قويــاً أو إذا ضغطــت علــى 

األعضــاء املجــاورة وســببت أملــاً، قــد يقتــرح الطبيــب إجــراء جراحــة أو معاجلــة أخــرى.

بطانــة الرحــم خــارج الرحــم )endometriosis(: وهــو نــوع آخــر مــن األورام احلميــدة التــي تصيــب  	
ــى األعضــاء  ــدأ نســيج الرحــم بالنمــو خــارج الرحــم وعل ــا يب ــورم عندم الرحــم، ويحــدث هــذا ال
ــن  ــم يحمل ــات مــن العمــر، خصوصــاً مــن ل ــات واألربعين ــة، ويشــيع بــن النســاء يف الثالثين القريب
ــاً غيــر طبيعــي،  أبــداً. قــد يســبب هــذا الــورم آالمــا خــالل فتــرة الــدورة الشــهرية أو نزفــاً مهبلي
وفقــدان اخلصوبــة )القــدرة علــى احلمــل( أحيانــاً، لكنــه ال يســبب ســرطاناً. تعالــج املصابــة 

بالبطــان الرحمــي بالهرمونــات أو اجلراحــة.
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تضخــم بطانــة الرحــم: وهــو زيــادة عــدد خاليــا بطانــة الرحــم، وهــو أكثــر شــيوعاً بــن النســاء بعــد  	
ســن األربعــن، وال يعتبــر هــذا املــرض ســرطاناً لكنــه قــد يتطــور إلــى ســرطان يف بعــض األحيــان، 
مــن األعــراض الشــائعة لفــرط التنســيج، الــدورة الشــهرية القويــة أو النــزف بــن الــدورات الشــهرية 
والنــزف بعــد ســن اليــأس. وملنــع تطــور تضخــم بطانــة الرحــم إلــى ســرطان قــد يجــرى الطبيــب 
جراحــة الســتئصال الرحــم أو قــد يســتخدم املعاجلــة الهرمونيــة )البروجيســتيرون( مــع فحــوص 

املتابعــة الدوريــة.

األورام اخلبيثــة هــي أورام ســرطانية: وتعتبــر أشــد خطــورة عمومــاً وقــد تشــكل خطــورة علــى احليــاة، حيــث 
تســتطيع خاليــا الســرطان أن تغــزو األنســجة واألعضــاء املجــاورة وتدمرهــا، كمــا تســتطيع خاليــا الســرطان 
ــا  ــدم أو اجلهــاز الليمفــاوي، بهــذه الطريقــة وتنتشــر خالي ــورم اخلبيــث ودخــول مجــرى ال االنفصــال عــن ال
ــة( يف أعضــاء أخــرى،  ــدة )أورام ثانوي ــا جدي ــون أورام ــورم الرئيســي( لتك ــي )ال ــورم األصل ــن ال الســرطان م

ويدعــى انتشــار الســرطان بهــذا الشــكل بالنقيــل.

ــة أو  ــا يف العقــد الليمفاوي ــا الســرطان توجــد غالب عندمــا ينتشــر ســرطان الرحــم خــارج الرحــم، فــإن خالي
األعصــاب أو األوعيــة الدمويــة املجــاورة، وإذا وصــل الســرطان إلــى العقــد الليمفاويــة، فهــذا يعنــي أن خاليــا 

الســرطان قــد تكــون انتقلــت إلــى عقــد ليمفاويــة أخــرى واعضــاء أخــرى كالرئتــن أو الكبــد والعظــام.

عندمــا ينتشــر الســرطان تكــون خاليــا الــورم اجلديــد مــن نــوع اخلاليــا للــورم األصلــي وتســمى باســمه، مثــاًل، 
إذا انتشــر ســرطان الرحــم إلــى الرئتــن، تكــون خاليــا الســرطان املوجــودة يف الرئتــن خاليــا ســرطان الرحــم، 
ويســمى املــرض ســرطان الرحــم النقيلــي، وال يســمى ســرطان الرئــة، ويعالــج علــى أنــه ســرطان رحــم وليــس 

ســرطان رئــة، ويســمي األطبــاء الــورم اجلديــد أحيانــاً املرض«البعيــد«.

ــة الرحــم أو  ــة الرحــم(، ويســمى ســرطان بطان ــة )بطان ــواع ســرطان الرحــم شــيوعاً يف البطان ــر أن ــدأ أكث يب
ســرطان الرحــم، وسنســتخدم يف هــذا الكتيــب مصطلــح ســرطان الرحــم للتعبيــر عــن الســرطان الــذي يبــدأ 

يف بطانــة الرحــم.

هنــاك نــوع آخــر يصيــب الطبقــة اخلارجيــة للعضــل )عضــل الرحــم(، ومــن أنــواع الســرطان األخــرى الســرطان 
الــذي بــدأ يف عنــق الرحــم.
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من هن األكثر عرضة لإلصابة بسرطان الرحم؟

ال تعــرف األســباب احلقيقــة لســرطان الرحــم، إال أن ســرطان الرحــم ليــس معديــاً، إذ أن الســرطان ال ميكــن 
أن ينتقــل مــن شــخص إلــى آخــر.

إال أن األبحــاث أظهــرت أن مــن لديهــن عوامــل خطــورة معينــة أكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان الرحــم، وعامل 
اخلطــورة هــي أي شــيء يزيــد فــرص إصابــة شــخص مــا مبــرض معــن، لكــن مــن املهــم أن نعــرف أيضــاً أن 
معظــم مــن لديهــن هــذه العوامــل ال يصــن بســرطان الرحــم، وأن معظــم مــن يصــن بســرطان الرحــم ال تكــون 
ــة امــرأة بســرطان الرحــم وعــدم  ــد ســبب إصاب ــاء حتدي ــادراً مــا يســتطيع األطب لديهــن عوامــل خطــورة، ون

إصابــة أخــرى.

لقد توصلت الدراسات إلى عوامل اخلطورة التالية لسرطان الرحم:

العمر: تزداد فرصة اإلصابة بسرطان الرحم بن النساء بعد سن اخلمسن. 	

ــرط  	 ــة بف ــت مصاب ــرأة بســرطان الرحــم إذا كان ــة امل ــزداد فرصــة إصاب تضخــم بطانــة الرحــم: ت
ــدة. ــرة األورام احلمي ــه يف فق ــة معاجلت ــرض وكيفي ــد ســبق وصــف هــذا امل ــي، وق التنســج البطان

املعاجلــة بتعويــض الهرمونــات: تســتخدم املعاجلــة بتعويــض الهرمونــات للســيطرة علــى األعــراض  	
املرافقــة لســن اليــأس والوقايــة مــن ترقــق العظــام واحلــد مــن فــرص اإلصابــة بأمــراض القلــب 
ــة  ــر عرضــة لإلصاب ــدون بروجيســتيرون أكث ــاول االســتروجن ب ــي تتن ــر املــرأة الت واجللطــة. تعتب
ــا أن اســتخدام االســتروجن لوحــده، ألن هرمــون البروجيســتيرون يحمــي  بســرطان الرحــم، كم
الرحــم. علــى املــرأة أن تناقــش مــع طبيبهــا فوائــد املعاجلــة بتعويــض الهرمونــات ومخاطرهــا، كمــا 
ــة  ــد فــرص اكتشــاف اإلصاب ــد تزي ــات ق ــض الهرمون ــاء املعاجلــة بتعوي ــة أثن أن الفحــوص الدوري

بســرطان الرحــم يف مرحلــة مبكــرة.

البدانــة واألمــراض املتصلــة بهــا: يرتفــع مســتوى االســتروجن يف جســم املــرأة البدينــة مقارنــة  	
باملــرأة النحيفــة بســبب تكويــن اجلســيم جلــزء مــن اإلســتروجن يف األنســجة الدهنيــة، وقــد يكــون 
ــة بســرطان الرحــم،  ــر عرضــة لإلصاب ــات أكث ارتفــاع مســتوى االســتروجن الســبب يف أن البدين
كمــا تــزداد فــرص اإلصابــة بهــذا املــرض لــدى املصابــات بــداء الســكري أو ارتفــاع ضغــط الــدم 

)وهــي أمــراض تصيــب العديــد مــن البدينــات(.
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التاموكســيفني: يزيــد تنــاول عقــار التاموكســيفن للوقايــة مــن ســرطان الثــدي أو ملعاجلتــه فــرص  	
اإلصابــة بســرطان الرحــم، ويبــدو أن هــذا يرتبــط بتأثيــر هــذا العقــار الشــبيه بتأثيــر اإلســتروجن 
علــى الرحــم، وتبقــى املــرأة التــي تتنــاول عقــار التاموكســيفن حتــت مراقبــة األطبــاء ملالحظــة أي 
مؤشــرات أو أعــراض لإلصابــة بســرطان الرحــم. تفــوق فوائــد عقــار التاموكســيفن يف معاجلــة 
ســرطان الثــدى مخاطــر اإلصابــة بأنــواع الســرطان األخــرى، ومــع ذلــك، فــإن كل إمــرأة تختلــف 
عــن األخــرى، لــذا يجــب علــى كل مــن تفكــر يف اســتخدام التاموكســيفن أن تناقــش مخاوفهــا 

والتاريــخ الطبــي الشــخصي والعائلــي مــع طبيبهــا.

ســرطان القولــون: تعتبــر مــن تعرضــت لإلصابــة بســرطان القولــون الوراثــي أكثــر عرضــة مــن  	
غيرهــا لإلصابــة بســرطان الرحــم.

ترتبــط بعــض عوامــل اخلطــورة األخــرى باملــدة التــي تلقــت املــرأة خاللهــا عقــار اإلســتروجن، فاملــرأة التــي 
ــدم تكــون معرضــة  ــأس يف ســن متق ــة الي ــر، أو تدخــل مرحل ــدأ احليــض يف ســن مبك ــي تب ــم تنجــب أو الت ل

ــة بســرطان الرحــم. ــرة أطــول، لهــذا تكــون أكثــر عرضــة لإلصاب لإلســتروجن لفت

األعراض 

يصيــب ســرطان الرحــم النســاء يعــد ســن اليــأس عــادة، ولكنــه قــد يحــدث أيضــاً يف فتــرة قريبــة مــن بدايــة 
ســن اليــأس، ويعتبــر النــزف املهبلــي غيــر الطبيعــي مــن أكثــر أعــراض ســرطان الرحــم شــيوعاً، وقــد يبــدأ هــذا 
النــزف بانســياب مائــي يحتــوي خطــوط دمويــة ثــم تــزداد كميــة الــدم التــي يحتويهــا تدريجيــاً، وعلــى املــرأة أن 

ال تفتــرض أن هــذا النــزف املبهلــي غيــر الطبيعــي مــن أعــراض ســن اليــأس.

على املرأة أن تراجع طبيبها إذا ظهر لديها أي من األعراض التالية:

نزف أو افراز مهبلي غير طبيعي. 	

صعوبة التبول أو الشعور بألم أثناء التبول. 	

الشعور بألم أثناء اجلماع. 	

الشعور بألم يف منطقة احلوض. 	

قــد تنجــم هــذه األعــراض عــن الســرطان أو عــن أي مــرض آخــر أقــل خطــورة، ويف أغلــب األحيــان ال تكــون 
ســرطاناً. لكــن الطبيــب وحــده يســتطيع أن يقــرر ذلــك.
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التشخيص 

إذا ظهــرت أعــراض توحــي بــأن املــرأة مصابــة بســرطان الرحــم، قــد يقــوم الطبيــب بفحــص املؤشــرات الصحيــة 
العامــة وقــد يطلــب إجــراء فحــوص للــدم، وكمــا قــد يجــري الطبيــب واحــد أو أكثــر مــن الفحــوص التاليــة:

فحــص احلــوض: يتضمــن فحــص احلــوض فحــص املهبــل واملثانــة واملســتقيم، حيــث يفحــص  	
الطبيــب هــذه األعضــاء للتحقــق مــن وجــود أي كتــل أو تغيــرات علــى شــكل هذه األعضــاء وحجمها، 

ولرؤيــة اجلــزء األعلــى مــن املهبــل وعنــق الرحــم يدخــل الطبيــب أداة تســمى املنظــار يف املهبــل.

فحــص بابانيكــوالو: يجمــع الطبيــب خــالل هــذا الفحــص خاليــا مــن اجلــزء العلــوي للمهبــل وعنــق  	
الرحــم وجتــرى عليهــا فحــوص مخبريــة للتحقــق مــن وجــود خاليــا شــاذة، بالرغــم مــن أنــه ميكــن 
اكتشــاف ســرطان عنــق الرحــم بإجــراء فحــص بابانيكــوالو إال أن خاليــا الرحــم الداخليــة ال تظهــر 
يف هــذا الفحــص عــادة، ولــذا يجمــع الطبيــب عينــات مــن خاليــا الرحــم الداخليــة باســتخدام 

إجــراء يدعــى اخلزعــة.

الفحــص باملوجــات فــوق الصوتيــة خــال املهبــل: يقــوم الطبيــب يف هــذا الفحــص بإدخــال أداة  	
مــن خــالل املهبــل توجــه أمــواج صوتيــة عاليــة التــردد إلــى الرحــم، وتتشــكل صــورة مــن ارتــدادات 
هــذه االمــواج عــن الرحــم، فــإذا أظهــرت الصــورة ســماكة عاليــة يف بطانــة الرحــم يجــري الطبيــب 

فحــص اخلزعــة.

اخلزعــة: يجــرى هــذا الفحــص عــادة يف عيــادة الطبيــب، حيــث يقــوم باســتئصال عينــة مــن نســيج  	
بطانــة الرحــم، إال أن املــرأة قــد حتتــاج يف بعــض األحيــان إلــى التوســع والكشــط، ويتــم تخديرهــا 
أثنــاء العمليــة، ثــم يقــوم اختصاصــي األنســجة بفحــص النســيج للتحقــق مــن وجــود خاليــا ســرطان 
أو فــرط تنســج وأمــور أخــرى، قــد تتعــرض بعــض النســاء بعــد العمليــة آلالم طمــث ونــزف مهبلــي 

لفتــرة قصيــرة بعــد اخلزعــة.

قد ترغب من حتتاج إلى خزعة يف طرح األسئلة التالية على طبيبها:

ما هو نوع اخلزعة التي سيتم أخذها؟ ملاذا؟ 	

كم سيستغرق األمر؟ هل سأكون مستيقظة؟ هل سأتألم؟ 	

متى ستظهر أي مخاطر؟ ماهي احتماالت التلوث أو النزيف بعد اخلزعة؟ 	

إذا كنت مصابة بالسرطان من سيتحدث معي عن املعاجلة؟ متى؟ 	
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تتبع مراحل المرض 
ــرض ومــدى انتشــاره  ــة طــور امل ــى معرف ــب إل ــاج الطبي ــرأة بالســرطان يحت ــة امل ــر التشــخيص إصاب إذا أظه
لوضــع خطــة املعاجلــة املناســبة، ومــن خــالل تتبــع مراحــل املــرض يحــاول الطبيــب معرفــة مــا إذا كان املــرض 

قــد انتشــر أم ال، وإذا انتشــر فإلــى أي أجــزاء اجلســم.

قــد يطلــب الطبيــب إجــراء فحــوص للــدم وتصويــر الصــدر باألشــعة الســينية، كمــا قــد يتطلــب األمــر مزيــداً 
مــن التصويــر باألشــعة الســينية والتصويــر املقطعــي أو الفحــص باملوجــات فــوق الصوتيــة أو التصويــر بالرنــن 

املغناطيســي أو تنظيــر القولــون واملســتقيم.

ــة املــرض، )يتوفرمزيــد  يف معظــم احلــاالت تعتبــر جراحــة اســتئصال الرحــم الطريقــة األوثــق ملعرفــة مرحل
مــن املعلومــات عــن جراحــة اســتئصال الرحــم يف بــاب »طــرق املعاجلــة«(، ويســتطيع الطبيــب بعــد اســتئصال 
الرحــم البحــث عــن مؤشــرات واضحــة علــى اجتيــاح الســرطان الرحــم، كمــا يســتطيع أيضــاً فحــص العقــد 
ــق مــن وجــود أي مؤشــرات للســرطان،  ــة احلــوض للتحق ــة واألعضــاء األخــرى املوجــودة يف منطق الليمفاوي

ويقــوم اختصاصــي األنســجة بفحــص الرحــم واألنســجة املســتأصلة األخــرى حتــت املجهــر.

وهذه هي املظاهر الرئيسية لكل من مراحل املرض:

املرحلــة »	«: يقتصــر وجــود الســرطان يف هــذه املرحلــة علــى جســم الرحــم وال يكــون قــد وصــل إلــى . 	
عنــق الرحــم.

املرحلة »	«: يكون السرطان يف هذه املرحلة قد انتقل من جسم الرحم إلى عنق الرحم.. 	

ــى خــارج . 	 ــة يكــون الســرطان قــد انتشــر خــارج الرحــم، ولكــن ليــس إل ــة »	«: يف هــذه املرحل املرحل
احلــوض )لــم ينتقــل إلــى املثانــة أو املســتقيم(، ولكــن العقــد الليمفاويــة املوجــودة يف منطقــة احلــوض 

قــد حتتــوي علــى خاليــا ســرطان.

املرحلــة »	«: يف هــذه املرحلــة يكــون الســرطان قــد وصــل إلــى املثانــة أو املســتقيم، أو انتشــر خــارج . 	
احلــوض إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم.
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المعالجة 

ــق  ترغــب العديــد مــن املصابــات بســرطان الرحــم بــأن يكــون لهــن دور فعــال يف اتخــاذ القــرارات التــي تتعل
برعايتهــن الطبيــة، كمــا يرغــن مبعرفــة كل مــا يتعلــق مبرضهــن وخيــارت معاجلتهــن، إال أن الشــعور بالصدمــة 
والتوتــر غالبــاً بعــد تشــخيص الســرطان ميكــن أن يجعــل مــن الصعــب علــى املريضــة أن تفكــر بــكل مــا تــود 
أن تستتفســر مــن الطبيــب عنــه، وغالبــاً مــا يســاعدها إعــداد قائمــة باألســئلة قبــل موعــد زيــارة الطبيــب يف 
مســاعدتها علــى تذكــر مــا يقولــه الطبيــب، كمــا قــد ترغــب املريضــة بتدويــن بعــض املالحظــات، وقــد ترغــب 
بعضهــن باصطحــاب إحــدى قريباتهــا أو صديقاتهــا أثنــاء حديثهــا مــع الطبيــب، لتشــارك يف النقــاش أو 

لتدويــن املالحظــات أو ملجــرد االســتماع.

قــد يحيــل الطبيــب املريضــة إلــى اختصاصــي أو قــد تطلــب هــي ذلــك، وتبــدأ املعاجلــة عــادة بعــد عــدة أســابيع 
مــن التشــخيص، ممــا يتيــح للمريضــة وقتــاً كافيــاً لبحــث خيــارات املعاجلــة مــع طبيبهــا واحلصــول علــى رأي 

آخــر ومعرفــة املزيــد عــن ســرطان الرحــم قبــل اتخــاذ قــرار املعاجلــة.

التحضير للمعالجة

يعتمــد خيــار املعاجلــة علــى حجــم الــورم ومرحلــة املــرض ومــا إذا كانــت الهرمونــات األنثويــة تؤثــر علــى منــو 
الــورم أم ال وعلــى طــور الــورم، )يبــن طــور الــورم مــدى التشــابه بــن خاليــا الســرطان واخلاليــا الطبيعيــة 
والســرعة املتوقعــة لنمــو الســرطان، فاألرجــح أن تنمــو خاليــا الســرطان ذات الطــور األدنــى وتنتقــل بســرعة 
أقــل مــن اخلاليــا ذات الطــور األعلــى(، كمــا يضــع االطبــاء يف اعتبارهــم عوامــل أخــرى، مــن بينهــا عمــر املــرأة 

ووضعهــا الصحــي العــام.

قد ترغب املرأة بطرح األسئلة التالية على طبيبها:

ماهو نوع سرطان الرحم الذي أعاني منه؟ 	

ماهي مرحلة املرض؟ هل انتشر السرطان أم ال؟ 	

ماهو طور الورم؟ 	

ماهي خيارت معاجلتي؟ بأي منها تنصحني؟ ملاذا؟ 	

ماهي املخاطر واآلثار اجلانبية املتوقعة لكل معاجلة؟ 	

ماهي تكاليف املعاجلة املتوقعة؟ 	
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كيف ستؤثر املعاجلة على نشاطاتي االعتيادية؟ 	

متى يجب تكرار الفحوص الدورية؟ 	

طرق المعالجة

يتوفــر العديــد مــن خيــارات املعاجلــة للمصابــة بســرطان الرحــم، وتعالــج معظــم املصابــات بســرطان الرحــم 
ــات بســرطان  ــن املصاب ــن ب ــل م ــم معاجلــة عــدد قلي ــا تت ــج البعــض اآلخــر باألشــعة، بينم باجلراحــة، ويعال
الرحــم باملعاجلــة الهرمونيــة، كمــا تتلقــى بعــض املريضــات عــدة معاجلــات مجتمعــة. الطبيــب هــو أفضــل مــن 

يشــرح خيــارات املعاجلــة ويناقــش النتائــج املتوقعــة للمعاجلــة.

تخضــع معظــم املصابــات بســرطان الرحــم جلراحــة اســتئصال الرحــم كمــا يقــوم اجلــراح أثنــاء جراحــة 
اســتئصال الرحــم باســتئصال قناتــي فالــوب واملبيضــن أيضــاً، )تســمى هــذه العمليــة اســتئصال البــوق 

الثنائــي(. واملبيــض 

وقــد يســتأصل الطبيــب أيضــاً العقــد الليمفاويــة القريبــة مــن الــورم للتحقــق مــن احتوائهــا علــى خاليــا 
ســرطان، فــإذا كانــت خاليــا الســرطان قــد انتقلــت للعقــد الليمفاويــة فذلــك قــد يعنــي أن املــرض انتقــل إلــى 
أجــزاء أخــرى مــن اجلســم، وإذا لــم تكــن خاليــا يالســرطان قــد انتشــرت خــارج البطانــه قــد ال حتتــاج املصابــة 

إلــى أي معاجلــة أخــرى، وقــد تتــراوح مــدة املكــوث يف املستشــفى بــن عــدة أيــام وأســبوع.

هذه بعض األسئلة التي قد ترغب املرأة بطرحها على الطبيب عن اجلراحة:

مانوع العملية التي سأخضع لها؟ 	

كيف سأشعر بعد العملية؟ 	

ماهي املساعدة التي سأتلقاها إذا شعرت بألم؟ 	

كم سأمكث يف املستشفى؟ 	

هل سيكون للعملية أية آثار جانبية طويلة األمد؟ 	

متى سأعود ملزاولة نشاطاتي املعتادة؟ 	

هل ستؤثر حاجتي لفحوص دورية فيما بعد؟ 	
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املعاجلة باألشــعة: تســتخدم أشــعة عالية الطاقة للقضاء على خاليا الســرطان، واملعاجلة باألشــعة . 	
معاجلــة موضعيــة كاجلراحــة، فهــي تؤثــر علــى خاليــا الســرطان يف منطقــة املعاجلــة فقــط. قــد حتتــاج 
بعــض املصابــات بســرطان الرحــم يف املراحــل »1« أو »2« أو »3«، إلــى معاجلــة باألشــعة واجلراحــة 
معــاً، فقــد تتلقــى املريضــة املعاجلــة باألشــعة قبــل اجلراحــة لتقليــص الــورم أو بعــد اجلراحــة للقضــاء 
ــب املعاجلــة  ــرح الطبي ــن أن يقت ــا ميك ــي عوجلــت، كم ــة الت ــة يف املنطق ــا الســرطان املتبقي ــى خالي عل

باألشــعة لعــدد قليــل مــن النســاء اللواتــي ال ميكنهــن إجــراء جراحــة.

يستخدم األطباء نوعني من املعاجلة باألشعة ملعاجلة سرطان الرحم:

األشــعة اخلارجيــة: اســتخدام املســارعات اخلطيــة لتســليط األشــعة علــى منطقــة الــورم، وتتلقــى  	
املريضــة املعاجلــة خــارج املستشــفى، وتتــم املعاجلــة خمســة أيــام أســبوعاياً ولعــدة أســابيع

األشــعة الداخليــة: تنطلــق األشــعة مــن مــادة مشــعة موضوعــة يف أنابيــب رفيعــة يتــم ادخالهــا مــن  	
ــة خاصــة توضــع  ــق أداة طبي ــه مصــدر مشــع عــن طري ــاز يوجــد ب ــل، باســتخدام جه خــالل املهب
داخــل الرحــم. يف بعــض األحيــان تتلقــى املصابــة بســرطان الرحــم معاجلــة باألشــعة بالطريقتــن 

اخلارجيــة والداخليــة.

قد ترغب املرأة بطرح األسئلة التالية على طبيبها قبل بدء باملعاجله باألشعة:

ماهو هدف هذه املعاجلة؟ 	

كيف سيتم إعطائي األشعة؟ 	

هل سأحتاج للمكوث يف املستشفى أثناء املعاجلة؟ وماهي املدة؟ 	

متى ستبدأ املعاجلة؟ متى ستنتهي؟ 	

كيف سأشعر خالل فترة املعاجلة؟ هل هناك آثار جانبية؟ 	

ماذا ميكنني أن أفعل لالعتناء بنفسي أثناء املعاجلة؟ 	

كيف ستؤثر املعاجلة باألشعة على حياتي اجلنسية؟ 	

مامدى حاجتي لفحوص دورية فيما بعد؟ 	
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املعاجلــة الهرمونيــة: اســتخدام مــواد حتــول دون حصــول خاليــا الســرطان علــى الهرمونــات أو . 	
ــات،  ــات مبســتقبالت هرمون ــد تلتصــق الهرمون ــا لنموهــا، ق ــي حتتاجه ــات الت اســتخدام الهرمون
ممــا يــؤدي إلــى حــدوث تغيــرات يف نســيج الرحــم. قــد يطلــب الطبيــب املعالــج قبــل بــدء املعاجلــة 
إجــراء فحــص مســتقبلة الهرمــون، حيــث يســاعد هــذا الفحــص املخبــري اخلــاص بأنســجة الرحــم 
الطبيــب يف الكشــف عــن وجــود مســتقبالت هرمونــي البروجيســتيرون واألســتروجن يف النســيج، 
فــإذا احتــوى النســيج علــى مســتقبالت، فهــذا يعنــي زيــادة احتمــال إســتجابة املريضــة للمعاجلــة 
الهرمونيــة. تعتبــر املعاجلــة الهرمونيــة معاجلــة اجلاهزيــة ألنهــا تؤثــر علــى خاليــا يالســرطان يف 
جميــع أنحــاء اجلســم، وتكــون املعاجلــة الهرمونيــة عــادة عبــارة عــن نــوع مــن البروجيســتيرون 
يؤخــذ علــى شــكل حبــوب. قــد يلجــأ للمعاجلــة الهرمونيــة إذا أنتشــر ســرطان الرحــم إلــى الرئتــن 

أو إلــى أماكــن بعيــدة أخــرى، وكذلــك عنــد عــودة ســرطان الرحــم بعــد معاجلتــة.

قد ترغب املرأة بطرح األسئلة التالية عن املعاجلة الهرمونية على طبيبها:

ملاذا أحتاج هذه املعاجلة؟ 	

ماهي نتائج فحص مستقبلة الهرمون؟ 	

ماهي الهرمونات التي سأتناولها؟ وماذا ستفعل؟ 	

هل هناك آثار جانبية لهذه املعاجلة؟ وكيف أستطيع مواجهتها؟ 	

كم ستستغرق املعاجلة؟ 	
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اآلثار الجانبية لمعالجة السرطان 

غالبــاً مــا حتــدث بعــض اآلثــار اجلانبيــة غيــر املرغوبــة نظــرا ألن معاجلــة الســرطان قــد تضــر بعــض اخلاليــا 
واألنســجة الســليمة، وتعتمــد اآلثــار اجلانبيــة علــى عــدة عوامــل منهــا نــوع املعاجلــة ومداهــا. وقــد تختلــف 
اآلثــار اجلانبيــة بــن املريضــة وأخــرى، ســيقوم الطبيــب بشــرح اآلثــار اجلانبيــة احملتملــة للمعاجلــة، وكيــف 

سيســاعد املريضــة علــى مواجهتهــا.

يوفــر مركــز احلســن للســرطان كتيبــات مفيــدة عــن معاجلــة الســرطان وكيفيــة مواجهــة آثــاره اجلانبيــة 
مثــل كتيــب »أنــت واملعاجلــة باألشــعة«، وكتيــب »الســرطان والتغذيــة«، ويرجــى الرجــوع إلــى فقــرة »مصــادر 
ــة. ــار اجلانبي ــد مــن مصــادر املعلومــات عــن اآلث ــة هــذا الكتيــب إذا رغبــت مبعرفــة املزي املعلومــات« يف نهاي

ــود . 	 ــاء شــديد، تع ــم وبإعي ــرأة بعــد جراحــة اســتئصال الرحــم ببعــض األل ــة: عــادة تشــعر امل اجلراح
معظــم النســاء ملمارســة نشــاطاتهن االعتياديــة خــالل 4 -8 أســابيع مــن اجلراحــة، لكــن بعضهــن 
يحتجــن لفتــرة أطــول. مــن اآلثــار األخــرى التــي قــد تصيــب بعــض النســاء الغثيــان والتقيــؤ، وقــد 
يتعرضــن بعضهــن ملشــكالت يف املثانــة واألمعــاء، قــد يقــرر الطبيــب أن تقتصــر تغذيــة املريضــة 
ــدورة الشــهرية للمــرأة  ــة. تتوقــف ال ــة الصلب ــاً لألغذي ــودة تدريجي ــى الســوائل، مــع الع ــة عل يف البداي
)مرحلــة اليــأس( فــور اســتئصال املبيضــن، وقــد تكــون الهبــات الســاخنة واألعــراض األخــرى ملرحلــة 
اليــاس التــي تتسســبها اجلراحــة أكثــر حــدة مــن تلــك املرافقــة لليــأس الطبيعيــة، تتلقــى املــرأة التــي 
لــم تصــب بســرطان الرحــم معاجلــة تعويــض الهرمونــات لتخفيــف هــذه األعــراض عــادة، ومــع ذلــك ال 
يوصــف األطبــاء هرمــون االســتروجن ملــن أصــن بســرطان الرحــم عــادة، ألن االســتروجن مــن عوامــل 
اخلطــورة لهــذا املــرض )أنظــري بــاب »مــن هــم األكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان الرحــم«(، ويخشــى 
العديــد مــن األطبــاء أن يزيــد االســتروجن فــرص عــودة ســرطان الرحــم، يف حــن يــرى البعــض اآلخــر 
أنــه ال يوجــد دليــل علمــي يشــير إلــى بعــض النســاء، حيــث أن املريضــة قــد تشــعر بنقــص ممــا يؤثــر على 

عالقاتهــا اجلنســية، لكــن مناقســة هــذه املشــاعر مــع شــريك حياتهــا قــد تكــون مفيــدة.

املعاجلــة باألشــعة: تعتمــد اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة باألشــعة بشــكل رئيســي علــى جرعــة العــالج . 	
واجلــزء الــذي تتــم معاجلتــه مــن اجلســم، تشــمل اآلثــار اجلانبيــة الشــائعة للمعاجلــة باألشــعة جفــاف 
اجللــد واحمــراره وتســاقط الشــعر مــن منطقــة املعاجلــة وفقــدان الشــهية واإلعيــاء الشــديد، كمــا قــد 
تعانــي بعــض النســاء مــن حكــة وجفــاف وشــد وحرقــة يف املهبــل، وقــد تســبب املعاجلــة باألشــعة أيضــاً 
أو التبــول بشــكل متكــرر والشــعور بانزعــاج أثنــاء التبــول، وقــد تقلــل املعاجلــة باألشــعة عــدد كريــات 
ــاء املريضــة بتجنــب  ــة اجلســم مــن العــدوى. قــد ينصــح األطب ــدم البيضــاء، التــي تســاعد يف حماي ال
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االتصــال اجلنســي أثنــاء املعاجلــة باألشــعة، معظــم النســاء يســتطعن معــاودة النشــاط اجلنســي بعــد 
أســابيع قليلــة مــن انتهــاء املعاجلــة، قــد يقتــرح الطبيــب أو املمرضــة بعــض الطــرق لتخفيــف أي مشــاكل 

مهبليــة متعلقــة باملعاجلــة.

املعاجلــة الهرمونيــة: تســبب املعاجلــة الهرمونيــة عــددا مــن اآلثــار اجلانبيــة، قــد تتجمــع الســوائل يف . 	
جســم املــرأة التــي تتنــاول البروجيســتيرون أو تــزداد شــهيتها للطعــام ويــزداد وزنهــا، كمــا قــد تتعــرض 

مــن لــم يصلــن مرحلــة اليــأس لتغيــرات يف الــدورة الشــهرية.

التغذية 

ــة  ــن الســعرات احلراري ــم م ــة احتياجاته ــاء املعاجلــة لتلبي ــداً أثن ــة جي ــى مرضــى الســرطان التغذي يجــب عل
والبروتــن التــي تســاعد علــى الشــفاء واحملافظــة علــى القــوة واحلفــاظ علــى وزن صحــي، كمــا يحســن الغــذاء 

اجليــد شــعور املصابــن بالســرطان ويزودهــم مبزيــد مــن الطاقــة.

قــد تشــعر املريضــة بعــدم رغبــة يف تنــاول الطعــام بســبب اإلعيــاء واإلنزعــاج، كمــا أن اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلة 
ــاً، وقــد يبــدو مــذاق الطعــام مختلفــاً.  كفقــدان الشــهية والغثيــان أو التقيــؤ جتعــل تنــاول الطعــام أمــراً صعب
يســتطيع الطبيــب أو اختصاصــي التغذيــة اقتــراح بعــض طــرق اســتخدام نظــام غذائــي صحــي، قــد ترغــب 

املريضــة أو أحــد أفــراد عائلتهــا بقــراءة كتيــب مركــز احلســن للســرطان »الســرطان والتغذيــة«.

هــذا الكتيــب يحتــوي علــى العديــد مــن االقتراحــات والوصفــات املفيــدة، يبــن بــاب مصــادر املعلومــات كيــف 
ميكــن احلصــول علــى مثــل هــذه املطبوعــات.

الرعاية المستمرة 

تعتبــر الفحــوص املنتظمــة مهمــة بعــد معاجلــة ســرطان الرحــم، ويجــب أن ال تتــردد املريضــة يف التحــدث مــع 
طبيبهــا عــن متابعــة الرعايــة، حيــث تســاعد الفحــوص الدوريــة علــى مالحظــة أي تغييــرات تطــرأ علــى الوضــع 
الصحــي للمريضــة، واكتشــاف أي مشــكلة صحيــة ومعاجلتهــا بالســرعة املمكنــة، قــد تشــمل هــذه الفحــوص 

الفحــص اجلســماني وفحــص احلــوض والتصويــر باألشــعة الســينية والفحــوص املخبريــة
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دعم المصابات بسرطان الرحم 

ــى مســاعدة  ــم بحاجــة إل ــذا يجــد البعــض أنه ــر كالســرطان، ل ــع مــرض خطي ــش م ــس مــن الســهل التعاي لي
ملواجهــة اجلوانــب املعنويــة والعمليــة ملرضهــم، وتســتطيع مجموعــات الدعــم املعنــوي املســاعدة يف هــذا املجــال، 
حيــث يلتقــي املرضــى أو أفــراد عائالتهــم مــع هــذه املجموعــات ليتبادلــوا جتاربهــم حــول كيفيــة مواجهتهــم 

للمــرض وتأثيــر املعاجلــة عليهــم.

مــن الطبيعــي أن تقلــق املــرأة مــن تأثيــر ســرطان الرحــم ومعاجلتــه علــى حياتهــا اجلنســية، لــذا قــد ترغــب 
ــة أم دائمــة، وبغــض النظــر عــن  ــة املتوقعــة وهــل ســتكون مؤقت ــار اجلانبي باالستفســار مــن طبيبهــا عــن اآلث
أي شــيء، مــن املفيــد لــألزواج أن يبوحــوا مبشــاعرهم وأن يســاعد كل منهــم اآلخــر إليجــاد طــرق للتواصــل 

اجلنســي أثنــاء املعاجلــة وبعدهــا أيضــا.

قــد يقلــق مرضــى الســرطان بالنســبة لتوفــر الرعايــة ألســرهم، أو امكانيــة االحتفــاظ بوظائفهــم، أو مواصلــة 
واملكــوث يف  اجلانبيــة  اآلثــار  مــع  والتعامــل  للمعاجلــة  بالنســبة  القلــق  إلــى  اليومية/إضافــة  نشــاطاتهم 
املستشــفى وتكاليــف املعاجلــة، وســيجيب األطبــاء واملمرضــون وغيرهــم مــن أعضــاء فريــق الرعايــة الصحيــة 
علــى األســئلة املتعلقــة باملعاجلــة أو العمــل أو النشــاطات األخــرى، كمــا أن االلتقــاء مبرشــد إجتماعــي ميكــن 

أن يســاعد مــن يرغبــون باحلديــث عــن مشــاعرهم أو بحــث أســباب قلقهــم.

14



مصادر المعلومات

يف حــال رغــب القــارئ يف احلصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات ذات صلــة بالســرطان. يف هــذه احلالــة ســتجد 
املســاعدة املطلوبــة لــدى مكتــب االتصــاالت وتوعيــة املجتمــع يف مركــز احلســن للســرطان علــى النحــو التالــي:

عــن طريــق الهاتــف: حيــث يقــدم مكتــب توعيــة املجتمــع للمرضــى وعائالتهــم وللجمهــور عمومــا  	
ــى الهاتــف املجانــي رقــم )	66		0800(.  معلومــات دقيقــة عــن مــرض الســرطان عل

ويحتــوي  	 للســرطان  احلســن  ملركــز  الرئيســي  املوقــع   www.khcc.jo اإلنترنــت:  طريــق  عــن 
معلومــات عــن املركــز والبرامــج التــي يقدمهــا. 

عن طريق الفاكس 65	 00	6-5-	96+ 	

عــن طريــق املنشــورات والكتيبــات: حيــث يتوفــر لــدى مكتــب االتصــاالت وتوعيــة املجتمــع التابــع  	
ملركــز احلســن للســرطان القائمــة التاليــة مــن هــذه الكتيبــات:

سرطان عنق الرحم1
سرطان احلنجرة2
سرطان املعدة3
 سرطان الكلية4
سرطان البروستاتة5
سرطان الرئة6
سرطان املثانة7
سرطان الغدة الدرقية8
سرطان الفم9
سرطان اجللد10
سرطان املبيضن11
سرطان الكبد12
سرطان الثدي13
سرطان البنكرياس14
سرطان املريء15
سرطان الشامة والوحمة16
أورام الدماغ17
األورام الليمفاوية عدا هودجكن18
مرض هودجكن19

السرطان النخاعي املتعدد20
األورام القتامينية21
سرطان الدم22
السرطان املتقدم23
السيطرة على األلم24
املواجهة25
عندما يعود السرطان26
أنت واملعاجلة باألشعة27
سرطان الرحم28
أنت واملعاجلة الكيماوية29
لنجعل السرطان أقل أملا30
التغذية والسرطان31
سرطان الثدي32
مسحة عنق الرحم فحص بسيط فال تقلقي33
احلياة بعد العالج من السرطان34
سرطان القولون35
سرطان اخلصية36
سرطان العظام37

15




