
ما الذي يجب أن تعرفه عن سرطان الثدي





مقدمة

يعتبــر ســرطان الثــدي الســرطان األكثــر شــيوعا بــن النســاء يف األردن. فتقــدر عــدد حــاالت ســرطان الثــدي 
بــن األردنيــات بحوالــي 550 حالــة ســنويا.

ــدي.  ــة عــن ســرطان الث ــات هام ــى معلوم ــز احلســن للســرطان عل ــب الصــدار عــن مرك ــوي هــذا الكتي يحت
ويبحــث أســبابه احملتملــة وأعراضــه وتشــخيصه وطــرق معاجلتــه. كمــا يحتــوي علــى معلومــات ملســاعدة 

ــرض. ــة هــذا امل ــى مواجه املرضــى عل

تتواصــل األبحــاث ملعرفــة املزيــد عــن ســرطان الثــدي. ممــا يــؤدي الــى زيــادة معرفتنــا بأســباب هــذا املــرض 
وبالطــرق احلديثــة للوقايــة منــه واكتشــافه ومعاجلتــه. وبفضــل هــذه األبحــاث. يســتطيع املصابــون بســرطان 

الثــدي أن يتطلعــوا إلــى نوعيــة أفضــل يف احليــاة وإلــى احتمــاالت أقــل للوفــاة بســبب هــذا املــرض.

خلفية عامة 

الثديان

الثديــان عضــوان غديــان يفــرزان احلليــب ويقــع كل منهمــا علــى أحــد جانبــي الصــدر فــوق العضــات التــي 
تغطــي األضــاع.

يقســم كل ثــدي الــى مــا بــن )15-20( جــزء تســمى فصــوص. وحتتــوي الفصوص على العديــد من الفصيصات 
األصغــر، وحتتــوي الفصيصــات علــى مجموعــات مــن غــدد بالغــة الصغــر تســتطيع إنتــاج احلليــب. ويتدفــق 
ــوات. وتوجــد احللمــة وســط  ــى احللمــة مــن خــال أنابيــب دقيقــة تســمى القن احلليــب مــن الفصيصــات إل

منطقــة جلديــة داكنــة تســمى الهالــة. ومتتلــيء الفراغــات بــن الفصيصــات والقنــوات بالدهــن.

يحتــوي الثديــان أيضــا علــى أوعيــة ملفاويــة حتمــل ســائا شــفافا يســمى الســائل اللمفــاوي وتــؤدي األوعيــة 
اللمفاويــة إلــى أعضــاء صغيــرة مســتديرة تســمى العقــد الليمفاويــة. وتوجــد مجموعــات مــن العقــد الليمفاويــة 
قــرب الثــدي يف منطقــة اإلبــط وفــوق الترقــوة يف الصــدر وحتــت عضــات الصــدر ويف أجــزاء أخــرى عديــدة 

مــن اجلســم.
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تقــوم العقــد الليمفاويــة بصــد البكتيريــا أو خايــا الســرطان أو املــواد الضــارة األخــرى املؤذيــة التــي قــد توجــد 
يف اجلهــاز الليمفــاوي علــى عــزل البكتيريــا وخايــا الســرطان وغيرهــا مــن املــواد الضــارة التــي قــد توجــد يف 

اجلهــاز الليمفاوي.

ما هو السرطان؟

الســرطان هــو مجموعــة مــن عــدة أمــراض مختلفــة تؤثــر هــذه األمــراض يف الوحــدة األساســية للجســم وهــي 
اخلليــة. يحــدث الســرطان عندمــا تنمــو اخلايــا بصــورة غيــر طبيعيــة وتنقســم بــدون حتكــم أو انتظــام وتنمــو 
اخلايــا وتنقســم عــادة لتكــون خايــا أخــرى حســب حاجــة اجلســم وعندمــا تكبــر اخلايــا ومتــوت حتــل محلهــا 

خايــا جديــدة.

يحــدث أحيانــا خلــل يف هــذه العمليــة املنتظمــة حيــث تتكــون خايــا جديــدة دون حاجــة اجلســم إليهــا أو يتأخــر 
مــوت بعضهــا وقــد تتشــكل هــذه اخلايــا الزائــدة علــى شــكل كتلــة مــن األنســجة تســمى بالنمــو أو الــورم.

ال تعتبــر أحيانــا خلــل يف هــذه العمليــة املنتظمــة حيــث تتكــون خايــا جديــدة دون حاجــة اجلســم إليهــا أو يتأخــر 
مــوت بعضهــا وقــد تتشــكل هــذه اخلايــا الزائــدة علــى شــكل كتلــة مــن األنســجة تســمى بالنمــو أو الــورم.

ال تعتبر جميع األورام سرطانات فهي إما أن تكون حميدة أو خبيثة )سرطانية(:

األورام احلميدة ال تعتبر سرطانا 	

نادرا ما تشكل األورام احلميدة خطورة على احلياة. 	
عادة ميكن استئصال األورام احلميدة ونادرا ما تعود للظهور. 	
ال تنتشر خايا األورام احلميدة إلى األنسجة احمليطة أو إلى أعضاء اجلسم األخرى. 	

األورام اخلبيثة هي أورام سرطانية  	

تعتبر األورام اخلبيثة عموما أشد خطورة من األورام احلميدة وقد تهدد احلياة 	
ميكن يف أحوال كثيرة إزالة األورام اخلبيثة لكنها قد تنمو من جديد 	
تســتطيع خايــا الســرطان أن تغــزو األنســجة واألعضــاء املجــاورة وتدمرهــا كمــا تســتطيع  	

اخلايــا الســرطانية االنفصــال عــن الــورم اخلبيــث ودخــول مجــرى الــدم أو اجلهــاز الليمفــاوي 
ــي )الــورم الرئيســي( لتكــون أورامــا  ــا الســرطان مــن الــورم األصل بهــذه الطريقــة تنتشــر خاي
ــة. ــة( يف أعضــاء أخــرى ويدعــى انتشــار الســرطان بهــذا الشــكل يســمى نقيل ــدة )أورام ثانوي جدي
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عندمــا تدخــل خايــا ســرطان الثــدي اجلهــاز الليمفــاوي قــد تصــل إلــى العقــد الليمفاويــة القريبــة مــن الثــدي 
كذلــك. قــد تنتقــل خايــا الســرطان أيضــا إلــى أعضــاء أخــرى عــن طريــق اجلهــاز الليمفــاوي أو مجــرى الــدم.

وعندمــا ينتشــر الســرطان تكــون خايــا الــورم اجلديــد مــن نــوع اخلايــا الشــاذة للــورم األصلــي وتســمى 
باســمه مثــا إذا انتشــر ســرطان الثــدي إلــى العظــام تكــون خايــا الســرطان املوجــودة يف العظــم خايــا 
ســرطان ثــدي ويســمى املــرض الســرطان الثــدي النقيلــي، وال يســمى ســرطان العظــام ويعالــج علــى أنــه 
ســرطان ثــدي وليــس ســرطان عظــام ويســمى األطبــاء الــورم اجلديــد أحيانــا "بالبعيــد" أو املــرض النقيلــي.

من هم األكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي؟

ال تعــرف األســباب احلقيقيــة لســرطان الثــدي ونــادرا مــا يســتطيع األطبــاء حتديــد ســبب إصابــة امــرأة 
بســرطان الثــدي وعــدم إصابــة أخــرى.

يعــرف األطبــاء أن ارتطــام الثــدي بشــيء صلــب أو تعرضــه للكدمــات أو ملســه ال تســبب ســرطان ثــدي، وأن 
ســرطان الثــدي ليــس معديــا حيــث ال ميكــن أن ينتقــل مــن شــخص إلــى آخــر.

إال أن األبحــاث أظهــرت أن مــن لديهــن عوامــل خطــورة معينــة أكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان الثــدي وعامــل 
ــة شــخص مــا مبــرض معــن، وقــد اكتشــفت الدراســات عوامــل  ــد فــرص إصاب اخلطــورة هــو أي شــيء يزي

اخلطــورة التاليــة لســرطان الثــدي:

ــد  	 ــي يزي ــرأة الت ــر امل ــدي مــع تقــدم الســن وتعتب ــرأة بســرطان الث ــة امل ــزداد فــرص اصاب العمــر: ت
ــل ســن اليــأس. ــادر جــدا قب ــه، وهــذا املــرض ن ــة ب ــر عرضــة لإلصاب عمرهــا عــن ســتن ســنة األكث

ــر  	 ــدي أكث ــا بســرطان الث ــب أحــد ثدييه التاريــخ الشــخصي مــع ســرطان الثــدي: مــن ســبق وأصي
ــا اآلخــر.= ــذا املــرض يف ثدييه ــة به عرضــة لإلصاب

ــا أو  	 ــة والدته ــدي إذا ســبق إصاب ــرأة بســرطان الث ــة امل ــزداد احتمــال إصاب تاريــخ العائلــة املرضــي: ي
شــقيقتها أو ابنهــا بهــذا املــرض خاصــة يف ســن مبكــر )قبــل ســن 40( كمــا أن إصابــة قريبــات أخريــات 
ــة بهــذا املــرض  ــد فرصــة اإلصاب ــة األب قــد يزي ــة األم أو مــن ناحي ــدي ســواء مــن ناحي بســرطان الث

أيضــا.

ــر  	 ــدو شــاذة حتــت املجه ــا تب ــداء بعــض النســاء خاي حــدوث تغيــرات معينــة يف الثــدي: توجــد يف أث
ــدي. ــة بســرطان الث ــد فــرص اإلصاب ــد( يزي ــة )فــرط تنســج شــاذ أو ورم فصيصــي الب ــا شــاذة معين خاي
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	  )BERCA2( 2وجــن بــركا )BRCA1( 1التغيــرات اجلينيــة: يــؤدي تغيــر جينــات معينــة مثــل جــن بــركا
ــة بســرطان الثــدي يف العائــات التــي أصيــب عــدد مــن نســائها  ــادة فــرص اإلصاب وغيرهمــا إلــى زي
بهــذا املــرض قــد يبــن فحــص اجلينــات وجــود تغييــرات جينيــة معينــة قــد يقتــرح األطبــاء طرقــا 
ــدى مــن  ــدي أو لتحســن طــرق اكتشــاف هــذا املــرض ل ــة بســرطان الث ــل فــرص اإلصاب ــة تقلي حملاول

تظهــر لديهــن هــذه التغييــرات اجلينيــة.

تاريخ املرأة اإلجنابي واحليضي 	
من تنجب طفلها األول يف سن متقدم تكون أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي. 	

مــن تبــدأ احليــض بســن مبكــر )قبــل أن تبلــغ 12 ســنة( أو مــن تدخــل مرحلــة اإليــاس يف ســن  	
متأخــر )بعــد 55 ســنة( أو مــن لــم تنجــب أبــدا أكثــر عرضــة لإلصابــة بهــذا املــرض.

من تتلقى معاجلة هرمونية لإلياس )ســواء اســتروجن لوحده أو إســتروجن من بروجســتيرون(  	
خلمــس ســنوات أو أكثــر بعــد ســن اإليــاس تبــدو أيضا أكثــر عرضة لإلصابة بســرطان الثدي.

أجريــت عــدة دراســات ملعرفــة مــدى تأثيــر اإلجهــاض علــى فــرص إصابــة املــرأة بســرطان الثــدي  	
ــة بســرطان  فيمــا بعــد أظهــرت دراســات واســعة عــدم وجــود عاقــة بــن اإلجهــاض واإلصاب

الثــدي.

ــن النســاء ذوات  	 ــه ب ــن ذوات البشــرة البيضــاء من ــر انتشــارا ب ــدي أكث ــن أن ســرطان الث العــرق: تب
البشــرة الســمراء.

معاجلــة الصــدر باألشــعة: مــن تلقــن معاجلــة للصــدر باألشــعة )مبــا يف ذلــك الثديــن( قبــل ســن  	
الثاثــن أكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان الثــدي مبــا يف ذلــك مــن عوجلــن باألشــعة بســبب )ورم 
هودجكــن الليمفــاوي(. أظهــرت الدراســات أنــه كلمــا كانــت املــرأة أصغــر ســنا عنــد تلقيهــا معاجلــة 

ــا. ــن حياته ــة م ــة الحق ــدي يف مرحل ــة بســرطان الث ــر عرضــة لإلصاب ــت أكث ــا كان باألشــعة كلم

ــة( يف صــور  	 ــي تظهــر أنســجة ثدييهــا كثيفــة )ليســت دهني كثافــة الثــدي: املــرأة املتقدمــة بالســن الت
ــدي. ــة بســرطان الث ــر عرضــة لإلصاب ــدي باســتخدام األشــعة الســينية( تكــون أكث األشــعة )صــورة الث

تنــاول )داي ايثيــل ستيلبيســترول(: وهــو عبــارة عــن صيغــة تركيبيــة إلســتروجن كانــت تعطــي لبعــض  	
احلوامــل يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــا بــن عامــي 1940 و1971. )لــم يعــد يعطــي للحوامــل(. مــن 
يتناولــن "داي ايثيــل ستيلبيســترول" خــال فتــرة احلمــل أكثــر عرضــة بقليــل لإلصابــة بســرطان الثــدي. 
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لــم تظهــر أي حالــة تشــير إلــى إصابــة أجنــة اإلنــاث اللواتــي تعرضــن لــداي ايثيــل ستيلبيســترول قبــل 
الــوالدة ولكــن يبــدو أن هــذا ال ينطبــق علــى االبنــة التــي تعرضــت لــه قبــل والدتهــا إال أنــه مــن الضــروري 

إجــراء مزيــد مــن الدراســة الحتمــال إصابتهــا بســرطان الثــدي بعــد أن تكبــر.

البدانــة بعــد ســن اإليــاس: تعتبــر البدينــات أكثــر عرضــة لإلصابــة لســرطان الثــدي بعــد ســن اإليــاس،  	
فالبدانــة تعنــي أن جســم املــرأة يحتــوي علــى نســبة عاليــة غيــر طبيعيــة مــن الدهــون. ومبــا أن اجلســم 
يكــون جــزءا مــن األســتروجن )هرمــون( يف األنســجة الدهنيــة فاألرجــح أن تكــون نســبة األســتروجن 
يف أجســام البدينــات أعلــى مــن نســبته يف أجســام النحيفــات، وقــد يكــون االرتفــاع يف مســتوى 
ــدي. كمــا أظهــرت بعــض  ــة بســرطان الث ــر عرضــة لإلصاب ــات أكث األســتروجن الســبب يف أن البدين

الدراســات أن زيــادة الــوزن بعــد ســن اإليــاس تزيــد فــرص اإلصابــة بســرطان الثــدي.

اخلمــول: تعتبــر املــرأة اخلاملــة أكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان الثــدي فالنشــاط البدنــي يســاعد علــى  	
تقليــل فــرص اإلصابــة باملــرض باحليلولــة دون زيــادة الــوزن والبدانــة.

املشــروبات الكحوليــة: تشــير بعــض الدراســات إلــى أن فــرص إصابــة املــرأة بســرطان الثــدي  	
تتناســب طرديــا مــع كميــات الكحــول التــي تشــربها وهنــاك عوامــل خطــورة أخــرى قيــد الدراســة 

ــاب األبحــاث(. )هــذه الدراســات موضحــة يف ب

ميكــن جتنــب العديــد مــن عوامــل اخلطــورة بينمــا ال ميكــن جتنــب عوامــل أخــرى كتاريــخ العائلــة ومــن املفيــد 
ــاه إلــى عوامــل اخلطــورة لكــن مــن املهــم أيضــا معرفــة أن معظــم مــن لديهــن هــذه العوامــل ال يصــن  االنتب
بســرطان الثــدي، كمــا ال يكــون للمــرض تاريــخ بــن أفــراد عائــات معظــم مــن يصــن بســرطان الثــدي 
واحلقيقــة أن معظــم مــن يصــن بســرطان الثــدي ال تكــون لديهــن عوامــل خطــورة قويــة باســتثناء عامــل 

التقــدم يف الســن.

مــع ذلــك ينبغــي علــى مــن تعتقــد أنهــا قــد تكــون عرضــة لإلصابــة بســرطان الثــدي أن تبحــث مخاوفهــا مــع 
طبيبهــا الــذي ميكــن أن يقتــرح طرقــا لتقليــل املخاطــر ووضــع خطــة فحــوص مناســبة.
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الكشف والتشخيص

التقصي )الكشف املبكر(

ــى املــرأة ان تتحــدث مــع طبيبهــا حــول مخاطــر إصابتهــا بســرطان الثــدي وعليهــا أن تطــرح أســئلة عــن  عل
الوقــت املناســب لبــدء فحــوص تقصــي املــرض ومتــى يجــب إعادتهــا. ويجــب أن تائــم هــذه القــرارات كغيرهــا 

مــن القــرارات الطبيــة احتياجــات كل امــرأة علــى حــدة.

قــد يكــون مــن املهــم تقصــي الســرطان قبــل ظهــور األعــراض فهــو يســاعد األطبــاء علــى اكتشــاف الســرطان 
ومعاجلتــه يف مرحلــة مبكــرة كمــا أن املعاجلــة تكــون أكثــر فعاليــة عنــد اكتشــاف الســرطان مبكــرا قــد يقتــرح 

الطبيــب بعــض فحــوص تقصــي ســرطان الثــدي قبــل ظهــور أي أعــراض ومــن هــذه الفحــوص:

تصوير الثدي باألشعة  	

الفحص السريري للثدي 	

الفحص الذاتي للثدي  	

 )Mammogram( تصوير الثدي باألشعة

الكتشاف سرطان الثدي مبكرا يوصي مبا يلي:

على من بلغت األربعن من العمر أو أكثر تصوير صدرها باألشعة كل سنة أو سنتن. 	

علــى األكثــر عرضــة مــن املعــدل لإلصابــة بســرطان الثــدي التحــدث مــع الطبيــب حــول مــدى  	
احلاجــة إلــى تصويــر الثــدي باألشــعة قبــل بلــوغ األربعــن ومتــى يجــب تكــرار ذلــك.

قــد حتتــاج املــرأة إلــى مزيــد مــن الصــور إذا الحــظ الطبيــب منطقــة شــاذة يف صــورة أشــعة الثــدي  	
ــد وجــود الســرطان  ــدة لتأكي ــة الوحي ــى خزعــة أيضــا، فاخلزعــة هــي الطريق ــاج إل كمــا قــد حتت

)يتوفــر الحقــا مزيــد مــن املعلومــات عــن اخلزعــة(.

يعتبــر تصــور الثــدي باألشــعة أفضــل وســيلة للكشــف املبكــر لســرطان الثــدي ومــع ذلــك يجــب علــى  	
املــرأة أن تضــع يف اعتبارهــا مــا يلــي:

قــد ال تكشــف صــورة الثــدي باألشــعة بعــض الســرطانات املوجــود )تســمى هــذه احلالــة "نتيجــة  	
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ــى عــدم وجــود املــرض(. ــة "false negative" أي دليــل خاطــئ عل ســلبية خاطئ

قــد تكــون بعــض األورام ســريعة النمــو قــد انتشــرت إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم قبــل أن  	
تشــكفها صــور الثــدي باألشــعة.

تســتخدم يف تصويــر الثــدي باألشــعة )كمــا هــو احلــال يف تصويــر األســنان باألشــعة الســينية وصور  	
األشــعة الســينية العاديــة( جرعــات قليلــة جــدا مــن األشــعة ورغــم أن فوائدهــا تفــوق مخاطرهــا 
ــا، إال أن التعــرض املتكــرر لألشــعة الســينية قــد يكــون مضــرا ويستحســن أن تبحــث املــرأة  غالب
مــع طبيبهــا مــدى احلاجــة لــكل صــورة أشــعة وإمكانيــة اســتخدام حواجــز واقيــة أثنــاء التعــرض 

لألشــعة الســينية حلمايــة بقيــة أجــزاء اجلســم.

الفحص السريري للثدي

الوقــوف واجللــوس  	 الثديــن يف وضعيــة  يقــوم الطبيــب بجــس  الثــدي ســريريا  أثنــاء فحــص 
واالســتلقاء وقــد يطلــب مــن املــرأة أن ترفــع ذراعيهــا فــوق رأســها أو أن ترفــع ذراعيهــا إلــى 

اجلانبــن أو أن تضغــط بيديهــا علــى ردفيهــا.

يبحــث الطبيــب عــن الفــروق بــن الثديــن مبــا فيهــا الفــروق الغريبــة يف احلجــم أو الشــكل كمــا يتــم  	
فحــص جلــد الثــدي ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك طفــح جلــدي أوتنقــر أو أي عامــات غريبــة أخــرى، 

وقــد يتــم ضغــط احللمتــن يف حــال وجــود ســائل.

ــن  	 ــوة يف أحــد اجلانب ــة الترق ــط ومنطق ــى اإلب ــة إل ــه إضاف ــدي بكامل ــب بفحــص الث ــوم الطبي يق
مســتخدما أطــراف األصابــع جلــس الكتــل، ثــم ينتقــل علــى اجلانــب اآلخــر وتكــون الكتلــة بحجــم 
ــة  ــم فحــص العقــد الليمفاوي ــل أن يســتطيع أحــد أن يتجسســها، وقــد يت ــة البازيــاء عــادة قب حب
ــد يســتغرق الفحــص الســريري الشــامل  ــت متضخمــة وق ــا إذا كان ــة م ــدي ملعرف ــة مــن الث القريب

عشــرة دقائــق
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الفحص الذاتي للثدي 

ــام  ــد القي ــرأة عن ــى امل ــرات وعل ــدي بأنفســهن شــهريا للكشــف عــن أي تغيي تقــوم بعــض النســاء بفحــص الث
بالفحــص الذاتــي للثديــن أن تضــع يف اعتبارهــا أن الثديــن يختلفــان مــن امــرأة إلــى أخــرى وأن التغيــرات قــد 
حتــدث بســبب التقــدم يف الســن أو الــدورة الشــهرية أواحلمــل أو ســن اإليــاس أو تنــاول حبــوب منــع احلمــل 
أو هرمونــات أخــرى، ومــن الطبيعــي أن يبــدو الثديــان متكتلــن قليــا وغيــر منتظمــن، مــن الشــائع أيضــا أن 

ينتفــخ ثــدي املــرأة ويصبــح حساســا قبــل الــدورة الشــهرية أو خالهــا.

علــى مــن تشــعر بــأي شــيء غيــر طبيعــي اثنــاء فحــص الثديــن ذاتيــا أو يف أي وقــت آخــر أن تخبــر طبيبهــا 
كمــا يجــدر التنبيــه إلــى أن علينــا أن نتذكــر أن فحــص الثديــن ذاتيــا ال يغنــي عــن فحــص األشــعة أو الفحــص 
الســريري ورغــم أن الفحــص الذاتــي أدى إلــى زيــادة خزعــات الثــدي إال أن الدراســات لــم تظهــر حتــى اآلن 

أنــه قلــل الوفيــات بســرطان الثــدي.

األعراض

قد يسبب سرطان الثدي بعض التغييرات التي يجب أن تنتبه املرأة لها: 

تغيير ملمس الثدي أو احللمة  	

ظهور تكتل أو تثخن يف الثدي أو قربه أو يف منطقة الغبط 	

حساسية احللمة 	

تغيير مظهر الثدي أو احللمة 	

تغيير شكل الثدي أو حجمه  	

اجتاه احللمة إلى داخل الثدي 	

ــة أو احللمــة حرشــفيا أو محمــرا أو منتفخــا، وقــد تظهــر يف  	 ــد الثــدي أو الهال قــد يصبــح جل
اجللــد نتــوءات ونقــر بحيــث يبــدو كقشــرة البرتقالــة.
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إفراز )سائل( احللمة 	

رغــم أن ســرطان الثــدي ال يســبب أملــا يف مراحلــه املبكــرة. إال أن علــى املــرأة مراجعــة الطبيــب  	
إذا شــعرت بألــم يف الثــدي أو ظهــرت أي أعــراض أخــرى لفتــرة طويلــة يف معظــم األحيــان 
ال تكــون هــذه األعــراض ســرطانا لكــن مــن املهــم مراجعــة الطبيــب الكتشــاف أي مشــكلة 

ومعاجلتهــا يف مرحلــة مبكــرة قــدر املســتطاع.

التشخيص 

إذا ظهــرت أي تغييــرات علــى ثــدي املــرأة علــى الطبيــب أن يحــدد مــا إذا كان بســبب ســرطان الثــدي أو بســبب 
آخــر وأن يجــري للمــرأة فحــص جســماني ويستفســر الطبيــب عــن التاريــخ الطبــي الشــخصي والعائلــي للمرأة. 

وقــد حتتــاج إلــى تصويــر الثــدي باألشــعة أو إجــراءات تصويــر أخــرى تبــن وضــع أنســجة الثــدي الداخليــة.

ــا إذا كان  ــن الفحــوص وم ــد م ــاك حاجــة ملزي ــت هن ــا إذا كان ــرر م ــد الفحــوص أن يق ــب بع ويســتطيع الطبي
الوضــع ال يســتدعي املعاجلــة أومــا إذا كانــت هنــاك حاجــة ألخــذ خزعــة لتقصــي وجــود خايــا ســرطان يف 

املنطقــة املشــكوك فيهــا.

الفحص السريري للثدي

ــة  ــن وجــود كتل ــل أو أي مشــاكل أخــرى وإذا تب ــد مــن عــدم وجــود أي كت ــدي للتأك ــب بجــس الث ــوم الطبي يق
يف الثــدي يســتطيع الطبيــب معرفــة الكثيــر عنهــا مــن خــال جســها وجــس األنســجة القريبــة منهــا فالكتــل 
احلميــدة تبــدو مختلفــة عــن الكتــل الســرطانية ويســتطيع الطبيــب فحــص حجــم الكتلــة وشــكلها وبنيتهــا ومــا 
إذا كانــت تتحــرك بســهولة إذا كانــت الكتلــة رخــوة وناعمــة ومســتديرة ومتحركــة فهــي كتلــة حميــدة علــى 
األغلــب، أمــا إذا كانــت الكتلــة صلبــة وغيــر منتظمــة وملتصقــة بقــوة بالثــدي فهــي ســرطانية علــى األغلــب.

التصوير التشخيصي للثدي 

يتضمــن التصويــر التشــخيصي للثــدي اســتخدام األشــعة الســينية للحصــول علــى صــور أكثــر وضوحــا 
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وتفصيــا ألي منطقــة تبــدو شــاذة يف صــور األشــعة العاديــة، وتســتخدم هــذه الصــور أيضــا ملســاعدة الطبيــب 
علــى معرفــة املزيــد مــن املتغيــرات غيــر الطبيعيــة يف الثــدي كالكتــل واأللــم والســماكة وإفــرازات احللمــة أو 
التغييــر يف حجــم الثــدي أو شــكله، وتركــز الصــور التشــخيصية للثــدي علــى منطقــة محــددة مــن الثــدي وميكــن 

أن حتتــاج إلــى اســتخدام تقنيــات خاصــة ولقطــات أكثــر مــن صــور األشــعة العاديــة.

الفحص باملوجات فوق الصوتية

ــة  ــت الكتل ــة( أن يبــن مــا إذا كان ــردد )املوجــات فــوق الصوتي ــة الت ــة عالي ميكــن الســتخدام األمــواج الصوتي
ــة )قــد تكــون ســرطانا وقــد ال تكــون(. ــة صلب ــا كتل ــر ســرطانية( أو أنه ــيء بســائل )غي مجــرد كيــس مل

ويســتطيع الطبيــب عــرض هــذه الصــور علــى شاشــة وبعــد الفحــص ميكــن حفــظ هــذه الصــور علــى شــريط 
فيديــو وطباعتهــا وميكــن اســتخدام هــذه الفحوصــات باإلضافــة إلــى تصويــر الثــدي باألشــعة. 

التصوير بالرنني املغناطيسي 

التصويــر بالرنــن املغناطيســي يســتخدم مغناطيــس قــوي متصــل بكمبيوتــر اللتقــاط صــور مفصلــة ألنســجة 
الثــدي الداخليــة وميكــن عــرض هــذه الصــور علــى شاشــة كمــا ميكــن طباعتهــا علــى فيلــم وميكــن اســتخدام 

التصويــر بالرنــن املغناطيســي إضافــة إلــى تصويــر الثــدي باألشــعة.

اخلزعة 

تســتدعي احلاجــة أحيانــا أخــذ ســائل أو نســيج مــن الثــدي ملســاعدة الطبيــب علــى معرفــة مــا إذا كان هنــاك 
ســرطان أم ال، ويســمى هــذا اإلجــراء "خزعــة"، وألخــذ اخلزعــة قــد يحــول الطبيــب املــرأة إلــى جــراح أو 

اختصاصــي أمــراض الثــدي.

ــا يف صــور األشــعة خــال الفحــص الســريري ويســتطيع  ــة املشــكوك فيه ــا قــد ال ميكــن جــس املنطق أحيان
الطبيــب اســتخدام أجهــزة تصويــر للمســاعدة علــى مشــاهدة املنطقــة التــي ســيؤخذ منهــا النســيج. وتشــمل 
هــذه اإلجــراءات اخلزعــة املوجهــة باملوجــات فــوق الصوتيــة أو اخلزعــة اإلبريــة املوضعيــة أو العينــة املجســمة.
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يستطيع األطباء استئصال نسيج من الثدي بطرق مختلفة:

الشــفط بإبــرة رفيعــة: يســتخدم الطبيــب إبــرة رفعيــة ألخــذ ســائل و/أو خايــا مــن الكتلــة املوجــودة  	
يف الثــدي وإذا تبــن أن الســائل يحتــوي علــى خايــا يتــم إرســاله إلــى املختبــر حيــث يقــوم 
اختصاصــي األنســجة بفحــص الســائل حتــت املجهــر ملعرفــة مــا إذا كان يحتــوي خايــا ســرطانية 

ــا. ــاك حاجــة لفحصــه مخبري ــا قــد ال تكــون هن أم ال، وإذا كان الســائل صافي

اخلزعــة اللبيــة: يســتخدم الطبيــب إبــرة ســميكة الســتئصال نســيج الثــدي، ثــم يقــوم اختصاصــي  	
األنســجة بفحــص العينــة للتأكــد مــن وجــود خايــا ســرطانية تســمى هــذه الطريقــة أيضــا اخلزعــة 

اإلبرية.

اخلزعــة اجلراحيــة: يف اخلزعــة الشــقية يقــوم اجلــراح بأخــذ عينــة مــن الكتلــة أو املنطقــة الشــاذة  	
ــم  ــة ث ــة الشــاذة كامل ــة أو املنطق ــوم اجلــراح باســتئصال الكتل ــا يف اخلزعــة االســتئصالية فيق أم
يقــوم اختصاصــي األنســجة بفحــص النســيج ملعرفــة مــا إذا كان يحتــوي علــى خايــا ســرطانية.

إذا عثــر علــى خايــا ســرطانية يســتطيع اختصاصــي األنســجة حتديــد نــوع الســرطان وأكثــر أنــواع ســرطان 
الثــدي هــو )الســرطان القنــوي( ويبــدأ هــذا الســرطان يف بطانــة القنــوات وهنــاك نــوع آخــر يســمى )الســرطان 

الفصيصــي( ويبــدأ يف الفصيصــات.

قد ترغب املرأة قبل أخذ اخلزعة يف طرح األسئلة التالية على طبيبها:

ماهو نوع اخلزعة التي سيتم أخذها؟ ملاذا؟ 	

كم يستغرق ذلك؟ هل سأكون مستيقظة؟ هل سأتألم؟ هل سيتم تخديري؟ 	

ماهو نوع التخدير؟ 	

متى ستظهر النتيجة؟ 	

هل هناك أي مخاطر؟ ماهي احتماالت التلوث أو النزيف بعد اخلزعة؟ 	

إذا كنت مصابة بالسرطان من سيتحدث معي عن املعاجلة؟ متى؟ 	

11



فحوص إضافية

إذا أظهــر التشــخيص إصابــة املــرأة بالســرطان قــد يطلــب الطبيــب إجــراء فحــوص مخبريــة خاصــة لألنســجة 
التــي مت اســتئصالها وتســاعد نتائــج هــذه الفحــوص الطبيــب علــى معرفــة املزيــد عــن الســرطان ووضــع خطــة 

مناسبة.

يخضــع العديــد مــن مريضــات ســرطان الثــدي لفحــص مســتقبلة الهرمــون ويبــن هــذا الفحــص مــا إذا كان 
الســرطان يعتمــد يف منــوه علــى الهرمونــات )اســتروجن أو بروجســترون( وتســاعد نتيجــة هــذا الفحــص 

الطبيــب علــى وضــع خطــة املعاجلــة.

يتــم أحيانــا فحــص عينــة مــن نســيج الثــدي لتقصــي وجــود مســتقبل أوجــن "هير2/نيــو" )عامــل لــه عاقــة 
بنمــو بعــض خايــا الســرطان( حيــث أن وجــود أيهمــا يزيــد احتمــاالت عــودة ســرطان الثــدي.

تتبع تطور املرض

يحتــاج الطبيــب إلــى معرفــة مــدى انتشــار )مرحلــة( املــرض لوضــع خطــة املعاجلــة املناســبة وتعتمــد املرحلــة 
علــى حجــم الــورم ومــا إذا كان الســرطان قــد انتشــر أم ال، وقــد يتضمــن تتبــع تطــور املــرض فحوصــا باألشــعة 

الســينية وفحوصــا مخبريــة للتحقــق مــن انتشــار الســرطان وإذا انتشــر فإلــى أي أجــزاء مــن اجلســم.

وعندمــا ينتشــر ســرطان الثــدي تنتقــل خايــا الســرطان عــادة إلــى العقــد الليمفاويــة املوجــودة حتــت الــذراع 
)العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة( وال يعــرف مــدى انتشــار الســرطان يف معظــم األحيــان إال بعــد جراحــة اســتئصال 

الــورم مــن الثــدي والعقــد الليمفاويــة اإلبطيــة.

قد ترغب املرأة يف طرح األسئلة التالية على الطبيب بعد تتبع تطور املرض:

ما هو نوع سرطان الثدي الذي أعاني منه؟ 	

مــا هــي نتيجــة فحــص مســتقبلة الهرمــون؟ ماهــي الفحــوص املخبريــة األخــرى التــي أجريــت علــى  	
نســيج الــورم، ومــاذا كانــت النتيجــة؟

ماهي مرحلة املرض؟ هل انتشر السرطان أم ال؟ 	

كيف ستساعد هذه املعلومات يف تقرير نوع املعاجلة أو الفحوص األخرى التي سأحتاجها؟ 	
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مراحل سرطان الثدي

يصف األطباء سرطان الثدي حسب املراحل التالية:

املرحلة "صفر" وتسمى كرسينومة البدة

ورم فصيصــي البــد: إشــارة إلــى أن اخلايــا الشــاذة موجــودة يف بطانــة فــص احلليــب، )أنظــر صــورة الفــص 
يف بدايــة الكتيــب(، يعتبــر وجــود هــذه اخلايــا مؤشــرا علــى تزايــد اخلطــورة وهــذا يعنــي أن مــن لديهــا ورم 
ــان عرضــة  ــن مســتقبا )الثدي ــة بســرطان إجتياحــي يف أحــد الثدي ــر عرضــة لإلصاب ــون أكث فصيصــي تك

لإلصابــة(.

ســرطان قنــوي البــد: وهــي حالــة قابلــة للتحــول إلــى ســرطان يف بطانــة قنــاة احلليــب يســمى هــذا النــوع أيضــا 
)ســرطان قنــوات الثــدي البينــي( يف هــذه احلالــة ال تكــون اخلايــا الشــاذة قــد انتشــرت خــارج القنــاة لتجتــاح 

النســيج احمليــط بالثــدي إال أنــه ميكــن أن يتحــول إلــى ســرطان اجتياحــي إذا لــم يعالــج.

املرحلة "1"

هــي مرحلــة مبكــرة لســرطن الثــدي االجتياحــي وتعنــي املرحلــة "1" أن عــرض الــورم ال يتجــاوز ســنتمترين وأن 
خايــا الســرطان لــم تنتشــر خــارج الثــدي

املرحلة "2"

هي إحدى احلاالت التالية:

عرض الورم ال يتجاوز سنتمترين وانتشر السرطان إلى العقد الليمفاوية اإلبطية  	

عــرض الــورم يتــراوح مــا بــن ســنتمترين وخمســة ســنتمترات، ورمبــا انتقــل الســرطان إلــى العقــد  	
الليمفاويــة اإلبطيــة

عرض الورم أكثر من خمس سنتمترات لكنه لم ينتقل إلى العقد الليمفاوية األبطية  	

املرحلة "3"

ــة املجــاورة  ــدي والعقــد الليمفاوي ــم ينتشــر خــارج الث ــه ل ــة لكن ــر حجمــا يف هــذه املرحل ــورم أكب قــد يكــون ال
ــا متطــورا. ــة ســرطانا موضعي ــر يف هــذه احلال ويعتب
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املرحلة "3أ"

تعنــي أن عــرض الــورم أقــل مــن خمــس ســنتمترات وانتقــل إلــى العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة وأن العقــد 
الليمفاويــة متصلــة ببعضهــا أو بتكوينــات أخــرى أو أن الــورم كبيــر )عرضــه أكثــر مــن خمــس ســنتمرات( 

وانتقــل إلــى العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة.

املرحلة "3ب"

تعنــي أن الــورم وصــل إلــى جلــد الثــدي وجــدار الصــدر أو أن الســرطان انتقــل إلــى العقــد الليمفاويــة أســفل 
عظــم القفــص الصــدري. ســرطان الثــدي االلتهابــي: مــرض نــادر يعتبــر أحــد أنــواع املرحلــة "2ب" مــن ســرطان 
الثــدي ويبــدو الثــدي محمــرا ومنتفخــا )أو ملتهبــا( ألن خايــا الســرطان تســد األوعيــة الليمفاويــة يف جلــد 

الثــدي.

املرحلة "3ج"

تعنــي أن الســرطان انتقــل إلــى العقــد الليمفاويــة حتــت عظــم القفــص الصــدري وحتــت اإلبــط أو إلــى العقــد 
الليمفاويــة حتــت الترقــوة أو فوقهــا وقــد يكــون ســرطان الثــدي الرئيســي بــأي حجــم.

املرحلة "4"

يكون السرطان سرطان ثدي نقيلي بعيد انتقل إلى أجزاء أخرى من اجلسم.

ــدي أو  ــا )يف الث الســرطان العائــد: هــو ســرطان عــاد للظهــور مــرة أخــرى بعــد املعاجلــة وقــد يعــود موضعي
ــن(. ــد أو الرئت ــى أي جــزء يف اجلســم )كالعظــام أو الكب جــدار الصــدر( أو إل
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المعالجة والرعاية 

املعاجلة 

ــارات معاجلتهــن كمــا  ــق مبرضهــن وخي ــدي مبعرفــة كل مــا يتعل ــات بســرطان الث ــد مــن املصاب ترغــب العدي
ــد عــن  ــة املزي ــة ومعرف ــن الطبي ــق برعايته ــي تتعل ــرارات الت ــال يف اتخــاذ الق ــن دور فع ــأن يكــون له يرغــن ب
ــة  ــا وكيفي ــي يجــب البحــث عنه ــات الت ــم املعلوم ــن ك ــه، لك ــى مواجهت ــن النســاء عل ــر م ــرض تســاعد الكثي امل
التعامــل معهــا خيــارات شــخصية وتســتطيع كل امــرأة أن حتــدد كــم املعلومــات التــي ترغــب يف معرفتهــا.

إال أن الشــعور بالصدمــة والتوتــر غالبــا بعــد تشــخيص الســرطان ميكــن أن يجعــل مــن الصعــب علــى املريضــة 
أن تفكــر بــكل مــا تــود أن تستفســر مــن الطبيــب عنــه، وغالبــا مــا يســاعدها إعــداد قائمــة باألســئلة قبــل موعــد 
زيــارة الطبيــب. وملســاعدتها علــى تذكــر مــا يقولــه الطبيــب وقــد ترغــب املريضــة بتدويــن بعــض املاحظــات 
وقــد ترغــب بعضهــن باصطحــاب إحــدى قريباتهــا أو صديقــة أثنــاء حديثهــا مــع الطبيــب لتشــارك يف النقــاش 

أو لتدويــن ماحظــات أو ملجــرد االســتماع.

ــن يف  ــة االختصاصي ــك وتشــمل قائم ــد تطلــب هــي ذل ــى اختصاصــي أو ق ــب املريضــة إل ــل الطبي ــد يحي ق
معاجلــة ســرطان الثــدي اجلراحــن واختصاصيــي األورام واختصاصيــي معاجلــة األورام باألشــعة وجراحــي 

التجميــل وقــد يشــرف علــى املريضــة اختصاصــي مختلــف لــكل نــوع مــن أنــواع املعاجلــة.

تبــدأ املعاجلــة عــادة بعــد عــدة أســابيع مــن التشــخيص ممــا يتيــح للمريضــة وقتــا كافيــا لبحــث خيــارات 
املعاجلــة مــع طبيبهــا ومعرفــة املزيــد عــن ســرطان الثــدي قبــل اتخــاذ قراراملعاجلــة.

طرق املعاجلة 

يتوفــر العديــد مــن خيــارات املعاجلــة للمصابــة بســرطان الثــدي. وتشــمل هــذه اخليــارات اجلراحــة واملعاجلــة 
الكتيــب  الهرمونيــة واملعاجلــة احليويــة. وســوف يتحــدث هــذا  الكيماويــة واملعاجلــة  باألشــعة واملعاجلــة 

ــل عــن كل منهــا الحقــا. بالتفصي

ــة املــرض العامــل األهــم يف اختيــار طريقــة املعاجلــة يف معظــم احلــاالت وســوف يتحــدث هــذا  تعتبــر مرحل
الكتيــب عــن خيــارات املعاجلــة علــى أســاس مرحلــة املــرض الحقــا إضافــة إلــى أنــه ميكنــك الرجــوع الــى كتيــب 
"ســرطان الثــدي وخيــارات العــاج" الصــادر عــن مركــز احلســن للســرطان وهــو يتحــدث بالتفصيــل عــن هــذا 

املوضــوع.
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يتلقــى العديــد مــن النســاء أكثــر مــن نــوع واحــد مــن املعاجلــة إضافــة إلــى أن املصابــة بســرطان الثــدي 
ــف األعــراض األخــرى للســرطان  ــم وتخفي ــى معاجلــة لتســكن األل ــع مراحــل املــرض إل ــاج يف جمي قــد حتت
واآلثــر اجلانبيــة للمعاجلــة واملشــاكل املعنويــة ويســمى هــذا النــوع مــن املعاجلــة بالعنايــة الداعمــة أو معاجلــة 

األعــراض أو العنايــة امللطفــة.

يعالج السرطان أما مبعاجلة موضعية أو مبعاجلة جهازية 

املعاجلة املوضعية 

تعتبــر اجلراحــة واملعاجلــة باألشــعة معاجلــات موضعيــة حيــث يتــم اســتئصال ســرطان الثــدي أو القضــاء عليــه 
وعنــد انتشــار ســرطان الثــدي إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم قــد تســتخدم املعاجلــة املوضعيــة للســيطرة علــى 

املــرض يف هــذه األجــزاء بالــذات ولكــن ليــس يف أماكــن أخــرى.

املعاجلة اجلهازية 

تعتبــر املعاجلــة الكيماويــة واملعاجلــة الهرمونيــة واملعاجلــة احليويــة معاجلــات جهازيــة، حيــث تدخــل مجــرى 
الــدم وتقضــي علــى الســرطان يف جميــع أنحــاء اجلســم أو تســيطر عليــه، تتلقــى بعــض املصابــات بســرطان 
الثــدي معاجلــة جهازيــة لتقليــص الــورم قبــل اجلراحــة أو املعاجلــة باألشــعة كمــا يتلقــى البعــض معاجلــة 
جهازيــة بعــد اجلراحــة و/أو املعاجلــة باألشــعة ملنــع عــودة الســرطان وتســتخدم املعاجلــة اجلهازيــة عنــد 

انتشــار الســرطان.

ترغــب معظــم النســاء يف معرفــة كيــف تؤثــر املعاجلــة علــى نشــاطاتهن العاديــة، كمــا يرغــن يف معرفــة 
كيــف ســيبدو مظهرهــن أثنــاء املعاجلــة وبعدهــا، والطبيــب أفضــل مــن يشــرح خيــارات املعاجلــة واآلثــار 
اجلانبيــة والنتائــج املتوقعــة للمعاجلــة ميكــن لــكل امــرأة أن تعمــل مــع طبيبهــا علــى وضــع خطــة معاجلــة تائــم 

احتياجاتهــا وقيمتهــا الشــخصية.

قد ترغب املرأة بطرح األسئلة التالية على الطبيب قبل بدء املعاجلة: 

ماهي خيارات معاجلتي؟ بأي منها تنصحني؟ ملاذا؟ 	

ماهي الفوائد املتوقعة لكل نوع من املعاجلة؟ 	

ماهي املخاطر واآلثار اجلانبية املتوقعة لكل معاجلة؟ 	

كيف ستؤثر املعاجلة على نشاطاتي اإلعتيادية؟ 	
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ال حتتــاج املريضــة إلــى طــرح جميــع هــذه األســئلة مــرة واحــدة، حيــث ســتتاح لهــا فــرص أخــرى ألن تطلــب مــن 
طبيبهــا شــرح بعــض األمــور الغامضــة إضافــة إلــى طلــب مزيــد مــن املعلومــات. 

اجلراحة 

اجلراحــة مــن أكثــر معاجلــات ســرطان الثــدي شــيوعا، وهنــاك عــدة أنــواع مــن اجلراحــة، أنظــر الصــور يف 
ــوع ومخاطــره  ــد كل ن ــا ويناقــش فوائ ــوع منه ــب أن يوضــح كل ن ــك ويســتطيع الطبي ــي توضــح ذل ــب الت الكتي

ويقــارن بينهــا ويبــن كيــف يؤثــر كل منهــا علــى مظهــر املــرأة.

جراحــة احملافظــة علــى الثــدي: تدعــى عمليــة اســتئصال ســرطان الثــدي مــع احلفــاظ علــى الثــدي  	
"جراحــة حفــظ الثــدي" أو اســتئصال الــورم أو االســتئصال اجلزئــي للثــدي أو اســتئصال جــزء مــن 
الثــدي. يقــوم اجلــراح عــادة باســتئصال العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة مــن خــال شــق منفصــل ملعرفــة مــا 
إذا كانــت خايــا الســرطان قــد دخلــت النظــام الليمفــاوي وتســمى عمليــة اســتئصال العقــد الليمفاويــة 
اإلبطيــة "حتريــر العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة". بعــد جراحــة حفــظ الثــدي تتلقــى معظــم النســاء معاجلــة 

باألشــعة للقضــاء علــى خايــا الســرطان التــي قــد تكــون بقيــت يف الثــدي.

اســتئصال الثــدي: هــو عمليــة اســتئصال الثــدي كليــا )أو اســتئصال أكبــر قــدر ممكــن مــن نســيج  	
ــة، وقــد تتلقــى  ــة اإلبطي ــدي(، ويف معظــم احلــاالت يســتأصل اجلــراح أيضــا العقــد الليمفاوي الث
املــرأة معاجلــة باألشــعة بعــد اجلراحــة. توصلــت الدراســات إلــى أن معــدالت شــفاء مرحلتــي ســرطان 
الثــدي "1" و"2" كانــت متســاوية عنــد اســتخدام جراحــة حفــظ الثــدي )مع املعاجلة باألشــعة( أو جراحة 
اســتئصال الثــدي. تســتخدم طريقــة جديــدة للكشــف عــن خايــا الســرطان يف العقــد الليمفاويــة تدعــى 
ــا خاصــا باســتئصال  ــة يقــوم جــراح تلقــى تدريب ــة احلارســة" يف هــذه العملي "خزعــة العقــد الليمفاوي
عقــدة واحــدة أو عــدد قليــل مــن العقــد الليمفاويــة )العقــد احلارســة( بــدال مــن اســتئصال عــدد كبيــر 
مــن العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة يتوفــر املزيــد مــن املعلومــات عــن الدراســات احلاليــة لهــذه الطريقــة يف 
بــاب "بشــائر أبحــاث الســرطان". يف جراحــة حفــظ الثــدي يقــوم اجلــراح باســئتصال الــورم املوجــود 
ــث  ــوب اخلزعــة االســتئصالية – حي ــان تن ــه. )يف بعــض األحي ــدي وبعــض األنســجة احمليطــة ب يف الث
يســتأصل الــورم بكاملــه - محــل جراحــة اســتئصال الــورم مت توضيــح اخلزعــة يف بــاب التشــخيص( يف 
بعــض األحيــان يتــم أيضــا اســتئصال جــزء مــن البطانــة املوجــودة فــوق عضــات الصــدر حتــت الــورم، 
كمــا قــد تســتأصل بعــض العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة أيضــا يف جراحــة االســتئصال الكلــي يقــوم اجلــراح 
باســتئصال الثــدي كامــا، كمــا قــد يتــم أيضــا اســتئصال بعــض العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة. يف عمليــة 
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اســتئصال الثــدي اجلــذري املعــدل، يقــوم اجلــراح باســتئصال الثــدي كامــا إضافــة إلــى معظــم العقــد 
ــد  ــا ق ــوق عضــات الصــدر كم ــة املوجــودة ف ــرة البطان ــا، ويف حــاالت كثي ــة أو كله ــة الغبطي الليمفاوي
تســتأصل أيضــا أصغــر عضلتــي الصــدر لتســهيل اســتئصال العقــد الليمفاويــة. قــد تختــار املــرأة ترميــم 
الثــدي )جراحــة جتميليــة إلعــادة تشــكيل الثــدي( وميكــن أن تتزامــن هــذه العمليــة مــع عمليــة اســتئصال 
الثــدي أو جتــري فيمــا بعــد، وقــد ترغــب مــن تفكــر يف إعــادة تشــكيل الثــدي يف بحــث األمــر مــع جــراح 

جتميــل قبــل اســتئصال الثــدي )يتوفــر املزيــد مــن املعلومــات يف بــاب "ترميــم الثــدي"(.

قد ترغب املرأة يف طرح األسئلة على طبيبها قبل اجلراحة:

ماهــي أنــواع العمليــات اجلراحيــة التــي ميكننــي أخذهــا بعــن االعتبــار؟ هــل تعتبــر عمليــة حفــظ  	
الثــدي خيــارات بالنســبة لــي؟ ماهــو نــوع اجلراحــة التــي تنصحنــي بهــا؟ مــا هــي مخاطــر اجلراحــة؟

هل سيتم استئصال عقدي الليمفاوية؟ كم عددها؟ ملاذا؟ 	

كيف سأشعر بعد العملية؟ كم سأمكث يف املستشفى؟ 	

هل يجب أن أتعلم كيفية العناية بنفسي أو بجرح العملية بعد العودة للمنزل؟ 	

أين ستكون الندوب؟ كيف ستبدو؟ 	

إذا قــررت إجــراء جراحــة جتميــل أو ترميــم لثديــي كيــف ومتــى ميكــن ذلــك؟ هــل ميكنــك أن  	
تنصحنــي بجــراح جتميــل معــن؟

هــل يجــب علــى أداء متاريــن خاصــة الســتعادة قــوة ذراعــي وكتفــي وحركتهمــا؟ هــل ســتعلمني  	
ممرضــة أو معالــج طبيعــي كيــف أقــوم بالتمريــن؟

متى سأعود إلى نشاطاتي العادية؟ ماهي النشاطات التي يجب أن أجتنبها؟ 	

هل ميكنني التحدث مع شخص خضع للعملية التي ستجرى لي؟  	
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قد ترغب املرأة بطرح األسئلة التالية على طبيبها قبل بدء املعاجلة باألشعة:

ملاذا احتاج إلى هذه املعاجلة؟ 	

ماهي فوائد هذه املعاجلة ومخاطرها وآثارها اجلانبية احملتملة؟ وهل ستؤثر على بشرتي؟ 	

هل هناك آثار طويلة األمد؟ 	

متى ستبدأ املعاجلة؟ كيف ستعرف ما إذا كان املعاجلة تسير بنجاح؟ متى ستنتهي املعاجلة؟ 	

كيــف سأشــعر خــال فتــرة املعاجلــة؟ هــل سأســتطيع قيــادة الســيارة أثنــاء ذهابــي إلــى مــكان  	
املعاجلــة وعودتــي منــه؟

املعاجلة باألشعة

املعاجلــة باألشــعة هــي اســتخدام أشــعة ســينية عاليــة الطاقــة للقضــاء علــى خايــا الســرطان، بشــكل عــام 
ــورم،  ــى حجــم ال ــادا عل ــان واعتم ــدي، ويف بعــض األحي ــد جراحــة حفــظ الث تســتخدم املعاجلــة باألشــعة بع
وبعــض العوامــل األخــرى تســتخدم املعاجلــة باألشــعة أيضــا بعــد اســتئصال الثــدي حيــث تقضــي األشــعة علــى 

خايــا الســرطان التــي قــد تبقــى يف املنطقــة.

ــة( قبــل اجلراحــة للقضــاء  ــة مــع املعاجلــة الهرموني ميكــن اســتخدام املعاجلــة باألشــعة )لوحدهــا أو متزامن
علــى خايــا الســرطان وتقليــص الــورم وتســتخدم هــذه الطريقــة غالبــا عندمــا يكــون الــورم كبيــرا أو ال ميكــن 

اســتئصاله جراحيــا بســهولة.

يستخدم األطباء نوعن من املعاجلة باألشعة ملعاجلة سرطان الثدي:

األشــعة اخلارجيــة: تنطلــق األشــعة مــن جهــاز خــاص وللمعاجلــة بهــذه الطريقــة تذهــب املصابــة  	
بســرطان الثــدي إلــى مستشــفى أو عيــادة وتعطــى املعاجلــة بشــكل عــام خمســة أيــام أســبوعيا ولعــدة 

أســابيع.

األشــعة الداخليــة )األشــعة املزروعــة(: تنطلــق األشــعة مــن مــادة مشــعة موضوعــة يف أنابيــب باســتيكية  	
رفيعــة توضــع يف الثــدي مباشــرة للمعاجلــة بهــذه الطريقــة علــى املريضــة أو متكــث يف املستشــفى 

وتبقــى األشــعة املزروعــة يف مكانهــا لعــدة أيــام وتــزال قبــل عــودة املريضــة إلــى منزلهــا.

يف بعض األحيان تتلقى املصابة بسرطان الثدي معاجلة باألشعة بالطريقتن.
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ماذا ميكنني أن أفعل للعناية بنفسي قبل املعاجلة باألشعة وأثناءها وبعدها؟ 	

هل ميكنني أن أواصل نشاطاتي العادية؟ 	

كيف سيبدو صدري بعد املعاجلة؟ 	

ماهي فرص عودة الورم للظهور يف ثديي؟ 	

ما مدى حاجتي لفحوص دورية فيما بعد؟ 	

املعاجلة الكيماوية

املعالــج الكيماويــة تعنــي اســتخدام األدويــة للقضــاء علــى خايــا الســرطان تتضمــن املعاجلــة الكيماويــة 
ــد وبغــض  ــة، وقــد تعطــي كحبــوب أو باحلقــن يف الوري لســرطان الثــدي عــادة اســتخدام تشــكيلة مــن األدوي

ــا اجلســم. ــى خاي ــل إل ــدم وتنتق ــة تدخــل مجــرى ال ــإن األدوي ــة ف النظــر عــن الطريق

ــة يف قســم املرضــى اخلارجيــن يف املستشــفى  ــدي املعاجلــة الكيماوي ــات بســرطان الث تتلقــى معظــم املصاب
أو يف عيــادة الطبيــب أو يف املنــزل إال أن بعضهــن قــد يحتجــن إلــى املكــوث يف املستشــفى خــال املعاجلــة.

املعاجلة الهرمونية 

حتــول املعاجلــة الهرمونيــة دون حصــول خايا الســرطان على الهرمونات الطبيعية )اســتروجن وبرجســترون( 
التــي حتتاجهــا لنموهــا، فــإذا أظهــرت الفحــوص املخبريــة أن الــورم يحتــوي علــى مســتقبل هرمونــات فــإن هــذا 
يعنــي أن املريضــة بحاجــة إلــى معاجلــة هرمونيــة وميكــن أن تؤثــر املعاجلــة الهرمونيــة علــى اخلايــا يف جميــع 

أنحــاء اجلســم كمــا هــو احلــال يف املعاجلــة الكيماويــة.

تتم هذه املعاجلة إما باألدوية أو باجلراحة:

ذلــك  	 مثــال  الطبيعيــة  الهرمونــات  يحاصــر  أن  ميكــن  دواءا  الطبيــب  يصــف  قــد  األدويــة: 
"التاموكســيفن" الــذي يحاصــر هرمــون "اســتروجن" وهنــاك نــوع عــاج آخــر مينــع اجلســم مــن 

"اإلســتروجن". مــن أشــكال  "االســتراديول" األنثــوي وهــو شــكل  إنتــاج هرمــون 
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اجلراحــة: إذا لــم تكــن املــرأة قــد وصلــت إلــى ســن اإليــاس فيمكــن اســتخدام اجلراحــة الســتئصال  	
املبيضــن وهمــا املصــدر الرئيســي لهرمــون "اإلســتروجن". )يقــل إنتــاج املبيضــن للهرمونــات 

بشــكل طبيعــي بعــد ســن اإليــاس، لــذا ال تعــود هنــاك حاجــة للجراحــة(.

املعاجلة احليوية 

تســتخدم املعاجلــة احليويــة قــدرة اجلســم الطبيعيــة )جهــاز املناعــة( علــى مقاومــة الســرطان. تتلقــى بعــض 
املصابــات بســرطان الثــدي االجتياحــي عاجــا حيويــا يســمى "الهيرســيبتن" وهــو عبــارة عــن أجســام مضــادة 

وهــي مــادة يتــم إنتاجهــا يف املختبــر تســتطيع تقييــد خايــا الســرطان.

يتــم إعطــاء "الهيرســبيتن" ملــن تبــن الفحــوص املخبريــة أن ورم ثديهــا يحتــوي علــى كميــة كبيــرة مــن بروتــن 
معــن يدعــى هيــر/2، ويســتطيع "الهيرســيبيتن" إبطــاء منــو خايــا الســرطان أو وقفــه مبحاصــرة "هيــر/2".

ــى  ــر عل ــة وميكــن أن يؤث ــد وميكــن إعطــاؤه لوحــده أو املعاجلــة الكيماوي ــم حقــن "الهيرســيبيتن" يف الوري يت
ــة. ــة واملعاجلــة الهرموني ــع أنحــاء اجلســم كاملعاجلــة الكيماوي ــا الســرطان يف جمي خاي

قــد ترغــب املــرأة بطــرح األســئلة التاليــة علــى طبيبهــا قبــل املعاجلــة اجلهازيــة )املعاجلــة الكيماويــة أواملعاجلــة 
الهرمونيــة الهرمونيــة أو املعاجلــة احليويــة(:

ملاذا احتاج إلى هذه املعاجلة؟ 	

ماهي األدوية التي سأتناولها؟ وماذا سيكون تأثيرها؟ 	

ــي جراحــة اســتئصال املبيضــن أو  	 ــا أفضــل بالنســبة ل ــة أيهم ــت بحاجــة ملعاجلــة هرموني إذا كن
العقاقيــر؟

متى ستبدأ املعاجلة؟ متى ستنتهي؟ 	

ماهي الفوائد املتوقعة من املعاجلة؟ كيف سنعرف ما إذا كانت املعاجلة تسير بنجاح؟ 	

ماهــي مخاطــر املعاجلــة وآثارهــا اجلانبيــة املمكنــة؟ مــاذا أســتطيع أن أفعــل حيالهــا؟ ماهــي اآلثــار  	
اجلانبيــة التــي يجــب أن أبلغــك عنهــا؟ هــل ســتكون هنــاك آثــار جانبيــة بعيــدة املــدى؟ 
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أيــن ســأتلقى هــذه املعاجلــة؟ هــل سأســتطيع قيــادة الســيارة إلــى البيــت بعــد املعاجلــة؟ هــل  	
املستشــفى؟ للمكــوث يف  ســأحتاج 

كيف ستؤثر املعاجلة على نشاطاتي العادية؟ 	

ما نوع رعاية املتابعة التي سأحتاجها؟ 	

  خيارات املعاجلة حسب املراحل

تعتمد خيارات معاجلة سرطان الثدي على مرحلة املرض والعوامل التالية:

حجم الورم بالنسبة حلجم الثدي. 	

نتائج الفحوص املخبرية )كأن تعتمد خايا السرطان يف منوها على الهرمونات(. 	

إذا كانت املريضة دخلت سن اإلياس أم ال.  	

الوضع الصحي العام للمريضة. 	
فيمــا يلــي توضيــح مختصــر للمعاجلــات الشــائعة لــكل مرحلــة )قــد تكــون املعاجلــات األخــرى مناســبة لبعــض 

النساء(.

املرحلة "صفر"

تعني املرحلة "صفر" اإلجهاض لسرطان فصيصي البد أو سرطان قنوي البد.

الســرطان الفصيصــي الالبــد: ال تخضــع معظــم املصابــات بســرطان فصيصــي البــد للمعاجلــة  	
ــد  ــدي. ق ــة لتقصــي مؤشــرات ســرطان الث ــك بفحــوص دوري ــن ذل ــدال م ــب ب ــد يوصــى الطبي وق
ــة  ــدي كمــا أن اإلصاب ــل احتمــاالت تطــور ســرطان الث ــاول بعــض النســاء "تاموكســيفن" لتقلي تتن
بســرطان فصيصــي البــد يف أحــد الثديــن تزيــد احتمــال إصابــة كليهمــا بالســرطان لهــذا تختــار 
نســبة ضئيلــة مــن املصابــات جراحــة اســتئصال الثديــن )اســتئصال الثديــن الوقائــي( يف محاولــة 
للحيلولــة دون تطــور الســرطان ويف هــذه احلالــة ال يســتأصل اجلــراح العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة 

عــادة.
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الســرطان القنــوي الالبــد: تخضــع معظــم املصابــات بالســرطان القنــوي الابــد جلراحــة حفــظ  	
ــدي وال تشــمل  ــار بعــض املريضــات جراحــة اســتئصال الث ــا معاجلــة باألشــعة وتخت ــدي تتبعه الث
العمليــة اســتئصال العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة عــادة، قــد تتنــاول املصابــة بالســرطان القنــوي 

ــدي اجتياحــي. ــد التاموكســفن للحــد مــن فــرص تطــور ســرطان ث الاب

املراحل "1" و"2" و"3أ"

ــار  ــدي يف أي مــن املراحــل "1" و"2" و"3أ" لعــدة معاجلــات مجتمعــة وتخت ــات بســرطان ث قــد تخضــع املصاب
ــا املعاجلــة  ــدي تتبعه ــة "1"( جراحــة حفــظ الث ــدي يف املرحل ــات بســرطان الث بعــض النســاء )خاصــة املصاب
باألشــعة بينمــا تختــار بعضهــن جراحــة اســتئصال الثــدي وجــرت العــادة علــى اســتئصال العقــد الليمفاويــة 
اإلبطيــة أيضــا يف احلالتــن )خاصــة املصابــات بســرطان الثــدي املرحلــة "3أ"(، وقــد يقتــرح الطبيــب املعاجلــة 
باألشــعة بعــد اســتئصال الثــدي إذا وجــدت خايــا الســرطان يف أكثــر مــن ثــاث عقــد ليمفاويــة إبطيــة إو إذا 

كان حجــم الــورم يف الثــدي كبيــرا.

يعتمد االختيار بن جراحة حفظ الثدي )تليها معاجلة باألشعة( وجراحة استئصال الثدي على عدة عوامل:

حجم الورم وموقعه ومرحلته 	

حجم ثدي املرأة  	

سمات معينة للسرطان  	

شعور املرأة بالنسبة للحفاظ على ثديها  	

شعور املرأة بالنسبة للمعاجلة باألشعة  	

قدرة املرأة على االنتقال إلى مركز املعاجلة باألشعة 	
تتلقــى بعــض النســاء )خاصــة يف مرحلتــي ســرطان الثــدي "2" و"3أ"( معاجلــة كيماويــة قبــل اجلراحــة وتســمى 
ــورم  ــى تقليــص ال ــة قبــل اجلراحــة عل هــذه املعاجلــة "معاجلــة ســابقة مســاعدة " تســاعد املعاجلــة الكيماوي

الكبيــر ليمكــن إجــراء جراحــة حفــظ الثــدي.

يتلقــى العديــد مــن النســاء معاجلــة ســابقة مســاعدة )معاجلــة كيماويــة أو معاجلــة هرمونيــة أو كليهمــا( بعــد 
اجلراحــة وتســتخدم املعاجلــة الســابقة املســاعدة بعــد اجلراحــة للقضــاء علــى أي خايــا ســرطانية متبقيــة 

وللحيلولــة جــون عــودة الســرطان إلــى الثــدي أو إلــى أي مــكان آخــر.

23



املرحلتان "3ب" و"4ج"

تتلقــى املصابــات بســرطان الثــدي املرحلــة "3ب" )مبــا يف ذلــك املصابــات بســرطان الثــدي االلتهابــي( أو 
املرحلــة "3ج" معاجلــة كيماويــة عــادة 

إذا أدت املعاجلة الكيماوية إلى تقليص الورم قد يوصي الطبيب مبعاجلة إضافية: 

اســتئصال الثــدي: يقــوم اجلــراح باســتئصال الثــدي إضافــة إلــى العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة عــادة  	
وبعــد اجلراحــة قــد تتلقــى املــرأة معاجلــة باألشــعة يف منطقــة الصــدر باإلبــط.

جراحــة حفــظ الثــدي: يقــوم اجلــراح باســتئصال الســرطان فقــط ويبقــى علــى الثــدي وعــادة  	
يتــم اســتئصال العقــد الليمفاويــة حتــت األبطيــة أيضــا قــد تتلقــى املــرأة بعــد اجلراحــة معاجلــة 

ــط. ــدي واإلب ــة الث باألشــعة يف منطق

املعاجلــة باألشــعة بــدل اجلراحــة: تتلقــى بعــض النســاء معاجلــة باألشــعة ولكــن بــدون جراحــة قــد  	
يوصــى الطبيــب أيضــا مبعاجلــة إضافيــة كيماويــة أو هرمونيــة أو كلتيهمــا فاملعاجلــة اجلهازيــة قــد 

تســاعد علــى احليلولــة دون عــودة املــرض إلــى الثــدي أو أي مــكان آخــر.

املرحلة "4"

يف معظــم احلــاالت تتلقــى املصابــات بســرطان الثــدي املرحلــة "4" معاجلــة هرمونيــة أو معاجلــة كيماويــة أو 
كلتيهمــا، ويف بعــض احلــاالت تســتخدم املعاجلــة احليويــة أيضــا، وقــد تســتخدم األشــعة للســيطرة علــى األورام 
يف أجــزاء محــددة مــن اجلســم قــد ال تــؤدي هــذه املعاجلــات إلــى الشــفاء التــام مــن املــرض لكنهــا قــد تســاعد 

املــرأة علــى العيــش ملــدة أطــول.

تتلقــى معظــم النســاء عنايــة ملطفــة )داعمــة( إلــى جانــب املعاجلــات مبضــادات الســرطان بقصــد إبطــاء تطــور 
املــرض وقــد تتلقــى بعــض النســاء عنايــة ملطفــة فقــط للســيطرة علــى األعــراض. تســاعد العنايــة امللطفــة على 
حتســن وضــع املــرأة اجلســدي واملعنــوي ويهــدف هــذا النــوع مــن املعاجلــة إلــى الســيطرة علــى األلــم واألعراض 

األخــرى وتخفيــف اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة )كالغثيــان( أكثــر مــن إطالــة عمــر املــرأة.  

سرطان الثدي العائد

ســرطان الثــدي العائــد هــو ســرطان عــاد للظهــور بعــد املعاجلــة وتعتمــد معاجلــة الســرطان العائــد بشــكل 
ــى املــكان الــذي عــاد إليــه ومــدى انتشــاره ونــوع املعاجلــة التــي تلقتهــا املريضــة يف الســابق. أساســي عل
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إذا عــاد ســرطان الثــدي للظهــور يف الثــدي )وليــس يف مــكان آخــر( بعــد جراحــة حفــظ الثــدي قــد تلجــأ املــرأة 
جلراحــة اســتئصال الثــدي وتعتبــر فــرص عــدم عــودة املــرض مجــددا إلــى أي مــكان آخــر جيــدة.

قــد تتضمــن املعاجلــة إذا عــاد ســرطان الثــدي إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم املعاجلــة الكيماويــة أو املعاجلــة 
الهرمونيــة أو املعاجلــة احليويــة وقــد تســاعد املعاجلــة باألشــعة يف الســيطرة علــى الســرطان العائــد يف 

عضــات الصــدر أو بعــض األماكــن األخــرى يف اجلســم.

كمــا هــو احلــال يف املرحلــة "4" مــن ســرطان الثــدي ينــدر أن تــؤدي املعاجلــة إلــى الشــفاء التــام مــن الســرطان 
العائــد خــارج الثــدي، تعتبــر العنايــة امللطفــة عــادة جــزءا مهمــا مــن خطــة املعاجلــة ويتلقــى العديــد مــن 
املريضــات عنايــة ملطفــة لتخفيــف األعــراض خــال املعاجلــات مبضــادات الســرطان إلبطــاء تطــور املــرض 

ويتلقــى البعــض عنايــة ملطفــة فقــط لتحســن نوعيــة حياتهــن بتخفيــف األلــم والغثيــان وأعــراض أخــرى.
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اآلثار الجانبية لمعالجة السرطان

غالبــا مــا حتــدث بعــض اآلثــار اجلانبيــة غيراملرغوبــة نظــرا ألن معاجلــة الســرطان قــد تــؤدي إلــى تلــف بعــض 
اخلايــا واألنســجة الســليمة، وتعتمــد اآلثــار اجلانبيــة علــى عــدة عوامــل منهــا نــوع املعاجلــة ومداهــا وقــد ال 
تكــون اآلثــار اجلانبيــة متشــابهة يف جميــع احلــاالت حتــى أنهــا ميكــن أن تتغيــر مــا بــن جلســة معاجلــة وأخــرى 

وســيقوم الطبيــب بشــرح اآلثــار اجلانبيــة احملتملــة للمعاجلــة وكيــف سيســاعد املريــض علــى مواجهتهــا.

يوفــر مركــز احلســن للســرطان كتيبــات مفيــدة ملعاجلــة الســرطن وكيفــة مواجهــة آثــاره اجلانبيــة مثــل كتيــب 
"أنــت واملعاجلــة الكيماويــة " وكتيــب "أنــت واملعاجلــة باألشــعة" وكتيــب "الســرطان والتغذيــة" يرجــى الرجــوع 
إلــى فقــرة "مصــادر املعلومــات" عنــد الرغبــة باالطــاع علــى مصــادر أخــرى للمعلومــات عــن اآلثــار اجلانبيــة.

اجلراحة

تســبب اجلراحــة أملــا وحتسســا يف منطقــة العمليــة لفتــرة قصيــرة وقــد ترغــب املــرأة قبــل اجلراحــة بالتحــدث 
ــوث أو نزيــف أو  مــع الطبيــب حــول تســكن األلــم كمــا أن أي عمليــة جراحيــة تتضمــن احتمــال حــدوث تل

مشــاكل أخــرى علــى مــن تتعــرض ألي مشــاكل إبــاغ طبيبهــا مباشــرة.

ــان كبيــران وقــد  ــوازن خاصــة إذا كان الثدي قــد يســبب اســتئصال أحــد الثديــن أو كليهمــا شــعورا بعــدم الت
يــؤدي هــذا اخللــل إلــى شــعور بعــدم ارتيــاح يف العنــق والظهــر، ورمبــا تشــعر املريضــة بشــد يف اجللــد يف مــكان 
العمليــة، وقــد تشــعر أيضــا بتصلــب وضعــف يف عضــات الــذراع والكتــف لكــن هــذه املشــاكل تكــون مؤقتــة 
عــادة، ويســتطيع الطبيــب أو املمــرض أو اخصائــي املعاجلــة الطبيعيــة اقتــراح متاريــن تســاعد علــى اســتعادة 

حركــة الــذراع والكتــف وقوتهمــا.

ــف يف  ــد تشــرع بخــدر أو بوخــز خفي ــرأة ق ــإن امل ــاء اجلراحــة ف ــأذي أو جتــرح أثن ــد تت مبــا أن األعصــاب ق
ــة إال أن اخلــدر  ــن هــذا يتاشــى عــادة خــال أســابيع أو أشــهر قليل ــذراع ولك ــف وال ــط والكت الصــدر واإلب

ــد بعــض النســاء. يســتمر عن

)Lymphedema( الوذمة الليمفية

ــطء تدفــق الســائل الليمفــاوي وقــد يتجمــع الســائل يف  يــؤدي اســتئصال العقــد الليمفاويــة اإلبطيــة إلــى ب
الــذراع واليــد ويــؤدي إلــى انتفاخهــا )الوذمــة الليمفيــة( قــد حتــدث هــذه املشــكلة بعــد اجلراحــة مباشــرة أو 
بعدهــا بأشــهر أو ســنوات، لهــذا علــى املــرأة حمايــة ذراعهــا ويدهــا يف جهــة املعاجلــة بقيــة حياتهــا وعليهــا 
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ــة: يف هــذه احلال

جتنب ارتداء مابس ضيقة أو مجوهرات يف اليد املتأثرة  	

حمل احلقيبة واألمتعة باليد األخرى  	

استخدام آلة حاقة كهربائية عند حاقة اإلبط 	

إعطاء احلقن وسحب الدم وإجراء فحوص ضغط الدم يف الذراع اآلخر 	

ارتداء قفازات حلماية يديها أثناء العمل يف احلديقة وعند استعمال منظفات قوية  	

قص األظافر بحذر وجتنب قص البشرة 	

جتنب تعريض الذراع واليد املتأثرة للشمس واحلروق 	

علــى املــرأة استشــارة الطبيــب إذا تعرضــت ألي جــروح أو لســع احلشــرات أو حــروق الشــمس أو أي إصابــة 
أخــرى يف اليــد أو الــذراع وعليهــا مراجعــة الطبيــب إذا جرحــت اليــد أو الــذراع أو ظهــور انتفــاخ أو شــعرت 

بارتفــاع حرارتهــا.

عنــد حــدوث الوذمــة الليمفاويــة قــد يوصــي الطبيــب ببعــض التماريــن وبعــض الطــرق األخــرى ملواجهــة هــذه 
املشــكلة علــى ســبيل املثــال تســتخدم بعــض النســاء كمــا مرنــا لتحســن دورة الســائل الليمفــاوي.

وقــد يقتــرح الطبيــب أيضــا وســائل أخــرى كاألدويــة أو تصريــف الســائل الليمفــاوي يدويــا )التدليــك( أو 
اســتخدام جهــاز بضغــط الــذراع بلطــف، قــد تنصــح املريضــة مبراجعــة أخصائــي معاجلــة طبيعيــة أو 

آخــر. اختصاصــي 

املعاجلة باألشعة 

ــرة املعاجلــة وقــد يســتمر هــذا  ــة فت ــاء تلقــي املعاجلــة باألشــعة خاصــة يف نهاي قــد تشــعر املــرأة بالتعــب أثن
الشــعور لفتــرة بعــد انتهــاء املعاجلــة، أخــذ قســط مــن الراحــة أمــر مهــم لكــن األطبــاء عــادة ينصحــون املريضــة 

باحلفــاظ علــى نشــاطها قــدر اســتطاعتها.

مــن الشــائع أيضــا احمــرار اجللــد يف منطقــة املعاجلــة وجفافــه والشــعور بألــم خفيــف عنــد ملســه وقــد 
تشــعرين بثقــل الثــدي. تختفــي هــذه املشــاكل مبــرور الوقــت ومــع اقتــراب نهايــة املعاجلــة قــد يصبــح اجللــد 

ــد. ــى شــفاء اجلل ــواء قــدر اإلمــكان عل ــة لله ــا أو ملاعــا، ويســاعد تعريــض هــذه املنطق رطب
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ــى  ــرأة إل ــاج امل ــد حتت ــا ق ــك بالبشــرة وتســبب تهيجه ــد حتت ــس األخــرى ق ــة الصــدر وبعــض املاب ألن حمال
ارتــداء مابــس قطنيــة فضفاضــة خــال هــذه الفتــرة وتعتبــر العنايــة اللطيفــة بالبشــرة مهمــة أيضــا وعلــى 
املــرأة استشــارة الطبيــب قبــل وضــع مزيــل للروائــح أو غســول مرطــب أو كــرمي علــى املنطقــة املصابــة، إن آثــار 
املعاجلــة باألشــعة علــى اجللــد مؤقتــة وتشــفى املنطقــة املصابــة تدريجيــا بعــد انتهــاء املعاجلــة ومــع ذلــك قــد 

يحــدث تغييــر دائــم يف لــون اجللــد.

املعاجلة الكيماوية 

ــا الســرطان متامــا كمــا هــو احلــال  ــى خاي ــر عل ــة كمــا تؤث ــا الطبيعي ــى اخلاي ــة عل ــر املعاجلــة الكيماوي تؤث
يف املعاجلــة باألشــعة تعتمــد اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة الكيماويــة بشــكل رئيســي علــى نــوع الــدواء واجلرعــة 

وبشــكل عــام تؤثــر مضــادات للســرطان علــى اخلايــا ســريعة االنقســام خاصــة.

ــى  	 ــل األوكســجن إل ــدم وحتم ــر ال ــى تخث ــوث وتســاعد عل ــا التل ــاوم هــذه اخلاي كريــات الــدم: تق
جميــع أجــزاء اجلســم عندمــا تصــاب كريــات الــدم يزيــد احتمــال اصابــة املريضــة بالتلــوث أو 

الرضــوض أو النــزف وقــد تشــعر بتعــب وضعــف شــديدين.

خاليــا جــذور الشــعر: قــد تــؤدي املعاجلــة الكيماويــة إلــى تســاقط الشــعر ولكــن يعــود الشــعر للنمــو  	
مــرة أخــرى إال أن لــون وطبيعــة الشــعر اجلديــد قــد يكونــا مختلفــن.

اخلاليــا التــي تبطــن اجلهــاز الهضمــي: قــد تســبب املعاجلــة الكيماويــة فقــدان الشــهية أو الغثيــان  	
ــار  ــد مــن هــذه اآلث ــى العدي ــؤ أو اإلســهال أو تقرحــات الفــم والشــفاه، ميكــن الســيطرة عل والتقي

باســتخدام األدويــة.

قــد تــؤدي بعــض األدويــة املضــادة للســرطان إلــى تضــرر املبيضــن وإذا توقــف املبيضــان املتضــرران عــن انتــاج 
الهرمونــات قــد تشــعر املــرأة بأعــراض ســن اإليــاس كالهبــات الســاخنة وجفــاف املهبــل، وقــد يحــدث عــدم 
انتظــام يف الــدورة الشــهرية ورمبــا تتوقــف، وقــد تصبــح املــرأة عقيمــا )غيــر قــادرة علــى احلمــل( وقــد يصبــح 

العقــم دائمــا إذا كانــت املــرأة قــد جتــاوزت اخلامســة والثاثــن مــن العمــر.

لكــن إذا بقيــت املــرأة خصبــة طــول فتــرة املعاجلــة الكيماويــة فإنهــا قــد تكــون قــادرة علــى احلمــل، وقــد ترغــب 
بــأن تتحــدث مــع طبيبهــا عــن منــع احلمــل قبــل البــدء باملعاجلــة الكيماويــة ألن تأثيراتهــا علــى اجلنــن مازالــت 

غيــر واضحة.
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رغــم أن اآلثــار اجلانبيــة بعيــدة املــدى للمعاجلــة الكيماويــة نــادرة إال أن هنالــك حــاالت أدت إلــى ضعــف 
القلــب كمــا أصيــب بعــض مــن تعرضــوا للمعاجلــة الكيماويــة بســرطان ثانــوي مثــل اللوكيميــا )ســرطان الــدم(.

املعاجلة الهرمونية 

تعتمــد اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة الهرمونيــة إلــى حــد كبيــر علــى نــوع الــدواء أو نــوع املعاجلــة يعتبــر 
ــون اإلســتروجن ويحــول دون  ــث يحاصــر هرم ــة شــيوعا حي ــة املعاجلــة الهرموني ــر أدوي "التاموكســفن" أكث
تأثيــره علــى اخلايــا ال تظهــر آثــار جانبيــة للتاموكســفن علــى جميــع النســاء وبشــكل عــام تشــبه اآلثــار 

اجلانبيــة للتاموكســفن بعــض أعــراض ســن اإليــاس.

وأكثــر هــذه اآلثــار اجلانبيــة شــيوعا الهبــات الســاخنة واإلفــرازات املهبليــة وتعانــي بعــض النســاء مــن عــدم 
ــة أو جفــاف يف  ــاف أو حك ــؤ أو اجلف ــان و/أو التقي ــدورة الشــهرية أو الصــداع أو اإلرهــاق أوالغثي انتظــار ال

املهبــل وطفــح جلــدي.

قــد حتمــل مــن مازالــت حتيــض أثنــاء املعاجلــة بالتاموكســفن قــد يكــون التاموكســفن مؤذيــا للجنــن لهــذا 
علــى املــرأة بحــث طــرق منــع احلمــل مــع طبيبهــا قبــل تنــاول التاموكســفن.

رغــم نــدرة اآلثــار اجلانبيــة اخلطــرة للتاموكســفن إال أنــه ميكــن للتاموكســفن أن يســبب جلطــات دمويــة يف 
األوردة خاصــة يف الســاقن والرئتــن، كمــا قــد يســبب جلطــة لنســبة ضئيلــة مــن النســاء وقــد يــؤدي أيضــا إلــى 
ظهــور ســرطان يف بطانــة الرحــم أو عضــات جــداره. يجــب إبــاغ الطبيــب عــن أي نزيــف مهبلــي غيــر عــادي 

وقــد يطلــب الطبيــب إجــراء فحــص للحــوض أو خزعــة لبطانــة الرحــم أو فحــوص أخــرى.

إذا كانــت املعاجلــة الهرمونيــة جراحــة الســتئصال املبيضــن فســتتوقف الــدورة الشــهرية مباشــرة وقــد تكــون 
ــي ويســتطيع  ــدورة الشــهرية بشــكل طبيع ــر حــدة مــن املشــاكل الناجمــة عــن انقطــاع لل ــة أكث ــار اجلانبي اآلث

الطبيــب أن يقتــرح بعــض الطــرق ملواجهــة هــذه اآلثــار اجلانبيــة.

املعاجلة احليوية 

"الهيرســيبتن" هــو العــاج احليــوي املســتخدم ملعاجلــة بعــض املصابــات بســرطان الثــدي بعــد انتشــاره 
ــار  ــدء املعاجلــة بالهيرســيبتن وتشــمل اآلث ــد ب ــة شــيوعا عن ــار اجلانبي ــر اآلث ــن أكث ــى والقشــعريرة م واحلم
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اجلانبيــة املتوقعــة األخــرى األلــم واإلعيــاء والغثيــان والتقيــؤ واإلســهال والصــداع وصعوبــة التنــس والطفــح 
ــى. ــد املعاجلــة األول ــة بشــكل عــام بع ــار اجلانبي ــدي وتقــل حــدة هــذه اآلث اجلل

قــد يــؤذي الهيرســيبتن القلــب أيضــا ممــا قــد يــؤدي إلــى إخفــاق القلــب كمــا ميكــن أن يؤثــر علــى الرئتــن 
ــل  ــة، يقــوم الطبيــب بفحــص املــرأة قب ــة فوري ــة طبي أيضــا فبســبب مشــاكل يف التنفــس ممــا يســتدعي عناي
املباشــرة بإعطائهــا الهيرســيبتن للتأكــد مــن عــدم وجــود مشــاكل يف القلــب أو الرئتــن ومراقــب الطبيــب املــرأة 

أثنــاء املعاجلــة ملاحظــة أي مؤشــرات علــى مشــاكل يف القلــب أو الرئتــن.

ترميم الثدي

تقــرر بعــض مــن يخضعــن الســتئصال الثــدي يف ترميــم الثــدي أمــا يف الوقــت الــذي جتــرى فيــه جراحــة 
ــة( كمــا يفضــل  ــدي )جراحــة ترقيعي ــب ث ــداء قال ــات يف ارت ــا، بينمــا ترغــب أخري ــدي أو الحق اســتئصال الث
البعــض عــدم عمــل أي شــيء ولــكل مــن هــذه اخليــارات محاســنه ومســاوئه ومــا قــد يناســب امــرأة معينــة قــد 
ــا إذا كانــت  ــدي تقريب ــكل امــرأة خضعــت ملعاجلــة ســرطان الث ــارات ل ــاك خي ال يناســب أخــرى، املهــم أن هن
املــرأة تفكــر يف ترميــم الثــدي فعليهــا التحــدث مــع جــراح جتميــل قبــل عمليــة االســتئصال حتــى لــو كان 

ــا. ــم ســيجرى الحق الترمي

يســتخدم العديد من الطرق لترميم الثدي حيث تختار بعض النســاء الزراعة )ســواء الســالن أو الســيليكون( 
ويجــب علــى املــرأة التــي تفكــر بزراعــة الســيليكون أن تتحــدث مــع طبيبهــا حــول نتائــج دراســات إدارة الغــذا 

والــدواء وتوفــر هــذه األنســجة.

ميكــن ترميــم الثــدي باســتخدام أنســجة مــن أعضــاء اجلســم األخــرى حيــث مت نقــل اجللــد والعضــات 
والدهــن إلــى الصــدر مــن اجلــزء الســفلي للبطــن أو الظهــر أو األرداف، ويســتخدم جــراح التجميــل هــذه 
األنســجة لتشــكيل الثــدي. تعتمــد اختيــار طريقــة اعــادة التشــكيل األفضــل علــى طبيعــة جســم املريضــة 
وعمرهــا ونــوع اجلراحــة التــي خضعــت لهــا ويســتطيع جــراح التجميــل شــرح مزايــا كل طريقــة ومخاطرهــا.
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قد ترغب املرأة بطرح األسئلة التالية على طبيبها عن ترميم الثدي:

ماهي أحدث املعلومات عن مدى أمان زراعة السيليكون يف الثدي؟ 	

مانوع العملية التي ميكن أن حتقق لي أفضل النتائج؟ كيف سيبدو شكلي الحقا؟ 	

متى ميكن أن يبدأت ترميم الثدي؟ 	

كم عملية سأحتاج؟ 	

ماهي املخاطر املتوقعة أثناء العملية؟ فيما بعد؟ 	

هل ستكون هناك ندوب؟ أين؟ كيف ستبدو؟ 	

إذا اســتخدم جلــد وعضــات ودهــن مــن جــزء آخــر مــن جســمي هــل ســتظهر تغيــرات دائمــة يف  	
املنطقــة التــي أخــذ منهــا النســيج؟

نشــاطاتي  	 إلــى ممارســة  العــودة  أســتطيع  متــى  أن أجتنبهــا؟  يجــب  التــي  النشــاطات  ماهــي 
االعتياديــة؟

هل سأحتاج لعناية متابعة؟ 	

الشفاء

يبــذل األطبــاء أقصــى جهودهــم ملســاعدة املصابــات بســرطان الثــدي علــى العــودة إلــى ممارســة نشــاطاتهن 
الطبيعيــة بالســرعة املمكنــة وتختلــف ســرعة الشــفاء مــن امــرأة إلــى أخــرى اعتمــادا علــى نــوع العمليــة التــي 

خضعــت لهــا املــرأة وهــل انتشــر املــرض أم ال وعلــى عوامــل أخــرى.

متريــن الــذراع والكشــف بعــد اجلراحــة يســاعد املــرأة علــى اســتعادة قــوة هــذه األجــزاء ومرونتهــا كمــا يســاعد 
علــى تخفيــف التصلــب واأللــم يف العنــق والظهــر وميكــن البــدء مبثــل هــذه التماريــن مبجــرد أن يقــرر الطبيــب 
أن املــرأة مســتعدة لذلــك، ويكــون هــذا عــادة بعــد يــوم أو أكثــر مــن العمليــة وتبــدأ ممارســة التماريــن ببــطء 

ولطــف وميكــن القيــام بهــا علــى الســرير ومتــارس عــادة بإشــراف أخصائــي املعاجلــة الطبيعيــة.

ــاة املــرأة  ــر نشــاطا مبــرور الوقــت وقــد تصبــح التماريــن املنتظمــة جــزءا مــن نظــام حي ميكــن أن تصبــح أكث
العــادي. فيمــا بعــد حتتــاج املــرأة التــي خضــع الســتئصال الثــدي وترميمــه إلــى متاريــن خاصــة بعد االســتئصال 

مباشــرة ســيقوم الطبيــب بشــرحها.
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عــادة تســاعد ممارســة متاريــن معينــة للــذراع وإراحتهــا علــى وســادة يف تقليــل اإلصابــة بالوذمــة الليمفيــة بعــد 
العمليــة يتوفــر مزيــد مــن املعلومــات عــن الوقايــة مــن الوذمــة الليمفيــة ومعاجلتهــا يف بــاب "اآلثــار اجلانبيــة".

المتابعة

تعتبــر الفحــوص املنتظمــة مهمــة بعــد معاجلــة ســرطان الثــدي فحتــى لــو بــدا أنــه مت القضــاء علــى الســرطان 
ــد املعاجلــة.  ــر مكتشــفة يف اجلســم بع ــا ســرطانية غي ــاء خاي ــا بســبب بق ــة أحيان ــود ثاني ــه قــد يع ــا فإن كلي
يقــوم طبيــب مبتابعــة تطــور الشــفاء وإجــراء فحــوص دوريــة للتأكــد مــن عــدم عــودة الســرطان حيــث تســاعد 

الفحــوص الدوريــة علــى ماحظــة أي تغييــرات تطــرأ علــى الوضــع الصحــي للمريضــة.

علــى املــرأة التــي ســبق وأصيبــت بســرطان يف أحــد الثديــن إبــاغ الطبيــب فــورا إذا الحظــت أي تغييــرات 
يف املنطقــة املعاجلــة أو يف الثــدي اآلخــر، كمــا عليهــا أن تبلــغ الطبيــب أيضــا يف حــال حــدوث أي تغييــرات 
جســدية كاأللــم أو فقــدان الشــهية أو انخفــاض الــوزن أو عــدم انتظــام الــدورة الشــهرية أو حــدوث نــزف 

مهبلــي غيــر عــادي أو عــدم وضــوح الرؤيــا.

كمــا عليهــا أيضــا أن تبلــغ عــن الصــداع أو الــدوار أو صعوبــة التنفــس أو الســعال أو خشــونة الصــوت أو 
ألــم الظهــر أو مشــاكل هضميــة تبــدو غيــر اعتيــادة أو تســتمر لفتــرة طويلــة قــد تظهــر بعــض هــذه املشــاكل 
وقــد توحــي بإمكانيــة عــودة الســرطان إال أنهــا قــد تكــون أيضــا مجــرد أعــراض عاديــة للعديــد مــن املشــاكل 
الصحيــة األخــرى. مــن املهــم بحــث هــذه املخــاوف مــع الطبيــب ليمكــن تشــخيص هــذه املشــاكل ومعاجلتهــا 

ــة. بالســرعة املمكن

ــت  ــه قــد ســبق وأصيب ــط ونظــرا ألن ــة واإلب ــن والصــدر والرقب ــة عــادة فحــص الثدي ــة الرعاي تشــتمل متابع
بســرطان الثــدي تكــون عرضــة لإلصابــة بالســرطان مــرة أخــرى. عليهــا أن تصــور الثــدي الــذي خضــع 
ــرمم،  ــدي امل ــاج عــادة لصــور أشــعة للث ــرأة ال حتت ــدي اآلخــر باألشــعة بشــكل دوري إال أن امل للمعاجلــة والث

وأحيانــا قــد يطلــب الطبيــب صــورا أو فحوصــا مخبريــة أخــرى.
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دعم المصابة بسرطان الثدي

قــد يغيــر تشــخيص ســرطان الثــدي حيــاة املريضــة وحيــاة القريبــن منهــا وقــد يصعــب التعامــل مــع مثــل هــذه 
ــة واملشوشــة  ــن املشــاعر الغريب ــد م ــا بالعدي ــرأة وأســرتها وأصدقائه ــن الشــائع أن تشــعر امل ــرات، فم التغيي
أحيانــا وجتــد بعــض النســاء أن توفــر املعلومــات الكافيــة واملســاندة ميكــن أن يســاعدها علــى مواجهــة املــرض.

ــى  ــا أو احلفــاظ عل ــة عائلته ــا رعاي ــد مــن األمــور ومنه ــة بالســرطان مخــاوف حــول العدي ــاب املصاب قــد تنت
وظيفتهــا أو مواصلــة نشــاطاتها اليوميــة، ومــن الشــائع أيضــا أن يســاورها القلــق بســبب الفحــوص واملعالــج 
ــى األســئلة التمعلقــة باملعاجلــة أو  ــة عل واإلقامــة يف املستشــفى ونفقــات املعاجلــة، يســتطيع الطبيــب اإلجاب

العمــل أو النشــاطات األخــرى.

كمــا أن اإللتقــاء مبرشــد اجتماعــي ميكــن أن يســاعد مــن يرغبــون باحلديــث عــن مشــاعرهم أو بحــث أســباب 
قلقهم.

قــد يكــون أفــراد العائلــة واألصدقــاء مصــدر دعــم كبيــر كمــا أن العديــد مــن النســاء يجــدن راحــة يف التحــدث 
مــع غيرهــن مــن املصابــات بالســرطان وتلتقــي املصابــات بســرطان الثــدي عــادة يف مجموعــات الدعــم حيــث 
ميكنهــن تبــادل جتاربهــن حــول كيفيــة مواجهتهــن للمــرض وتأثيــر املعاجلــة عليهــن لكــن مــن املهــم أن نضــع يف 
اعتبارنــا أن كل امــرأة تختلــف عــن األخــرى فطــرق مواجهــة امــرأة معينــة للســرطان قــد ال تناســب أخــرى، 
وقــد ترغــب املــرأة يف أن تستشــير الطبيــب بالنســبة للنصائــح التــي تتلقاهــا مــن نســاء شــفن مــن ســرطان 

الثــدي.

تقــدم العديــد مــن املؤسســات برامــج خاصــة ملريضــات ســرطان الثــدي قــد تقــوم بعــض املتطوعــات املدربــات 
ممــن ســبق وأصــن بســرطان الثــدي بالتحــدث مــع املصابــة بســرطان الثــدي أو بزيارتهــا ويزودنهــا باملعلومــات 
وميددنهــا بالدعــم املعنــوي وغالبــا مــا يشــاركن املريضــة بتجاربهــن مــع معاجلــة ســرطان الثــدي وإعــادة 

التأهيــل وترميــم الثــدي.

تخشــي بعــض املصابــات بســرطان الثــدي أحيانــا مــن أن ال يقتصــر تأثيــر التغيــرات التــي تطــرأ علــى 
أجســامهن علــى مظهرهــن فقــط، بــل أن يتعــدى ذلــك ليؤثــر علــى مشــاعر اآلخريــن نحوهــن، وقــد يخشــن 
مــن أن يؤثــر ســرطان الثــدي ومعاجلتــه علــى عاقاتهــن اجلنســية، ولهــذا يجــد العديــد مــن األزواج أن مــن 

ــم. ــد التحــدث عــن مخاوفه اجلي
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األبحاث حول األسباب 

ــة  ــر عرضــة لإلصاب ــن هــم أكث ــاب: "م ــدي يف ب ــة لســرطان الث ــل اخلطــورة الرئيســية املعروف أدرجــت عوام
بســرطان الثــدي" ويحــاول العلمــاء معرفــة املزيــد عــن عوامــل اخلطــورة األخــرى التــي تزيــد فــرص اإلصابــة 

بســرطان الثــدي مبــا فيهــا:

التغذيــة: تشــير بعــض األدلــة إلــى وجــود عاقــة بــن التغذيــة وســرطان الثــدي، فمــن يحتــوي  	
غذائهــن علــى كميــات وافــرة مــن الفاكهــة واخلضــراوات أقــل عرضــة لإلصابــة بســرطان الثــدي 
ــاج األمــر إلــى  ــه أيضــا. ويحت ــة ب ــة الدهــن أقــل عرضــة لإلصاب ــة قليل كمــا أن مــن يتناولــن أغذي
مزيــد مــن الدراســات لفهــم أفضــل لكميــات وأنــواع الدهــون التــي تزيــد فــرص اإلصابــة بســرطان 
الثــدي كمــا يــدرس الباحثــون أيضــا املكمــات الغذائيــة )dietary supplements( التــي قــد تقلــل 

فــرص اإلصابــة بســرطان الثــدي.

العوامــل الهرمونيــة: إضافــة إلــى عوامــل اخلطــورة املتعلقــة بالتاريــخ احليضــي واإلجنابــي للمــرأة  	
التــي ســبق ذكرهــا هنــاك عوامــل هرمونيــة أخــرى قيــد الدراســة، حيــث يــدرس العلمــاء كيــف تؤثــر 

الهرمونــات علــى تطــور ســرطان الثــدي بشــكل عــام وخــال فتــرة احلمــل. 

العوامــل البيئيــة: يــدرس الباحثــون أثــر مــواد بيئيــة معينــة علــى زيــادة فرصــة اإلصابــة بســرطان  	
الثــدي.

احلركة: يواصل العلماء دراسة أثر النشاط البدني على فرص اإلصابة بسرطان الثدي. 	

األبحاث حول الوقاية

يبحــث العلمــاء عــن أدويــة تقــي مــن اإلصابــة بســرطان الثــدي، وقــد أظهــرت إحــدى الدراســات الواســعة أن 
عقــار "التاموكســفن" خفــض عــدد اإلصابــات اجلديــدة بســرطان الثــدي بــن النســاء األكثــر عرضــة لإلصابــة 

باملــرض.

يــدرس األطبــاء حاليــا مــا إذا كان عقــار "الرالوكســفن" فعــاال كالتاموكســيفن، وتشــمل هــذه الدراســة النســاء 
األكثــر عرضــة لإلصابــة باملــرض مــن جتــاوزن اخلامســة والثاثــن ووصلــن ســن اإليــاس. 
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األبحاث حول االكتشاف والتشخيص

ــذي  ــدي ال ــرات الث ــة الكتشــاف تغيي ــر الطــرق فعالي ــدي باألشــعة أكث ــر الث ــر تصوي يف الوقــت احلاضــر يعتب
يحتمــل أن تكــون ســرطانا، جتــرى دراســة واســعة النطــاق للمقارنــة بــن دقــة تصويــر الثــدي املعتــاد باألشــعة 
وتصويــر الثــدي الكمبيوتــري الــذي يســتخدم الكمبيوتــر )بــدال مــن أفــام األشــعة الســينية( لتخزيــن صــورة 
الثــدي وتعــرض الصــور علــى شاشــة الكمبيوتــر وميكــن تعزيزهــا )زيــادة إضاءتهــا أو تعتيمهــا( ونظــرا ألمكانيــة 

تعديــل الصــور فــإن هــذا قــد يوفــر إمكانيــة أفضــل للطبيــب لتقصــي األنســجة الشــاذة.

يستكشــف الباحثــون أيضــا تقنيــات أخــرى كالتصويــر بالرنــن املغناطيســي والتصويــر الطبقــي بانبعــاث 
"البوزيتــرون" للحصــول علــى صــور مفصلــة ألنســجة الثــدي.

كمــا يــدرس الباحثــون أيضــا مؤشــرات األورام وهــي مــواد قــد توجــد بكميــات غيــر طبيبعيــة لــدى املصابــن 
بالســرطان وقــد توجــد مؤشــرات الــورم يف الــدم أو البــول أو يف ســائل الثــدي وميكــن اســتخدام بعــض 
ــى اآلن  ــه ال يتوفــر حت ــدي بعــد املعاجلــة إال أن ــورم للكشــف عــن مؤشــرات مــرض لســرطان الث مؤشــرات ال

ــدي. ــوق لتقصــي ســرطان الث مؤشــر ورم مث

الغســل القنــوي مــازال قيــد الدراســة أيضــا تعتمــد هــذه التقنيــة علــى جمــع عينــات خايــا مــن قنــوات الثــدي 
وتتــم بإدخــال قســطار )أنبــوب مــرن رفيــع جــدا( يف فتحــة قنــاة حليــب علــى ســطح احللمــة، ويحقــن محلــول 
مــاء مالــح يف قنــاة احلليــب بواســطة القســطار وعنــد ســحب احمللــول يحتــوي علــى خايــا مــن داخــل القنــوات 
وتفحــص هــذه اخلايــا حتــت املجهــر لتقصــي وجــود ســرطان الثــدي أو تغيــرات ميكــن أن توحــي بزيــادة 

فــرص اإلصابــة بــه.

األبحاث حول المعالجة 

يجــرى الباحثــون دراســات علــى اجلراحــة واملعاجلــة باألشــعة واملعاجلــة الكيماويــة واملعاجلــة الهرمونيــة 
واملعاجلــة احليويــة وتشــكيات مــن بعــض هــذه املعاجلــات مجتمعــة.

اجلراحة: يجرى اجلمع بن أنواع مختلفة مع طرق املعاجلة األخرى  	

املعاجلة باألشعة: يدرس األطباء املعاجلة باألشعة وبدونها  	

املعاجلــة الكيماويــة: يجــرب الباحثــون مضــادات ســرطان وجرعــات جديــدة ويســتخدمون أدويــة  	
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مختلفــة ومجموعــات أدويــة مختلفــة كمــا يدرســون أيضــا طرقــا للجمــع بــن عــدة أدويــة قبــل 
ــة أو املعاجلــة باألشــعة ــة واملعاجلــة الهرموني ــن املعاجلــة الكيماوي ــع ب ــدة للجم ــا جدي اجلراحــة وطرق

املعاجلــة الهرمونيــة: يختبــر الباحثــون أنواعــا متعــددة مــن املعاجلــة الهرمونيــة مبــا يف ذلــك  	
األروماتيــز مانعــات  اســتخدام 

املعاجلــة احليويــة: يجــرى حاليــا دراســة أســاليب معاجلــة حيويــة جديــدة أيضــا مثــا يــدرس  	
الباحثــن لقاحــات ســرطان تســاعد اجلهــاز املناعــي علــى قتــل خايــا الســرطان

كمــا يستكشــف الباحثــون طرقــا جديــدة لتقليــل اآلثــار اجلانبيــة لطــرق املعاجلــة )مثــل الوذمــة الليمفيــة 
الناجتــة عــن اجلراحــة( وتقليــل األلــم وحتســن نوعيــة حيــاة املريضــات. جتــرى حاليــا دراســة خزعــة العقــد 
الليمفاويــة احلارســة حيــث يحــاول الباحثــون معرفــة مــا إذا كان هــذا اإلجــراء قــادرا علــى تقليــل عــدد العقــد 

الليمفاويــة التــي يتــم اســتئصالها أثنــاء اجلراحــة أو ال.

حتقــن مــادة مشــعة وصبغــة زرقــاء يف النســيج املجــاور ملــكان الــورم لتنســاب داخــل اجلهــاز الليمفــاوي إلــى أن 
تصــل أول عقــدة ليمفاويــة أو مجموعــة عقــد يعتقــد أن الســرطان امتــد إليهــا )العقــدة أو العقــد احلارســة(.

وللعثــور علــى العقــدة احلارســة يبحــث اجلــراح عــن الصبغــة ويســتخدم ماســحا ضوئيــا لتحديــد مــكان املــادة 
املشــعة.

ويســتأصل اجلــراح العقــدة/ العقــد الليمفاويــة التــي يحتــوي علــى املــادة املشــعة أو الصبغــة الزرقــاء ويقــوم 
اختصاصــي األنســجة بفحــص العقــد الليمفاويــة احلارســة للبحــث عــن خايــا ســرطانية إذا أثبــت أن خزعــة 
العقــد الليمفاويــة احلارســة فعالــة كتحريــر العقــد الليمفاويــة املعتــاد فــإن الطريقــة اجلديــدة ميكــن أن تقلــل 

فــرص حــدوث الوذمــة الليمفيــة. 
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