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مقــدمــة
أعدت هذه الكراسة بهدف تزويدك أنت وأفراد عائلتك بآخر املعلومات الطبية من أجل مساعدتك
واحدا من بني
في مواجهة مرض سرطان الثدي والعالجات املتعلقة به .يعتبر العالج الهرموني
ً
مكمال للعالج اجلراحي ،واإلشعاعي
عدة طرق عالجية بعضها يكون في الكثير من احل��االت ّ
والكيميائي .يتعلق القرار بالبدء بأي واحدة من طرق العالج السابقة بعدة معايير ،منها مرحلة
املرض ومميزاته ،احلالة الصحية العامة للمريضة ،خبرة الطبيب/ة املعالج/ة وما يحبذه/حتبذه
شخصيا.
ً
نأمل أن تساعدك املعلومات املوجودة في الكراسة على فهم أفضل لإلمكانيات املتوفرة لك وبالتالي
اتخاذ قرار ناجح بالعالج املطلوب.
ميكنكن احلصول على معلومات إضافية حول عالجات مرض السرطان من مختلف األشخاص
املنسقات لصحة الثدي ،مستشارين
ّ
املمرضات ّ
واملؤسسات املتاحة لكن -أعضاء الطاقم الطبيّ ،
وأعضاء طاقم اخلدمات االجتماعية ،مثل مم ّثلي جمعية مكافحة السرطان .كل هؤالء مستعدين
لإلجابة عن أسئلتكن الطبية ،إضافة إلى دعمكن واإلصغاء إليكن.
توفر جمعية مكافحة السرطان خلدمتك وسائل معلوماتية متنوعة منها خدمة «تيليميداع»  -خدمة
الغنية بقواعد البيانات احملوسبة .باإلضافة إلى ذلك من املهم
معلومات هاتفية ،ومكتبة اجلمعية ّ
التحدث حول حيرتك املتعلقة بفترة العالج والشفاء مع أفراد العائلة ،األصدقاء ،متطوعات »يد
أيضا توفر اجلمعية خدمة »تيليتميخا« التي
لهحلماه« التابعة للجمعية وأفراد أسرتك .وللمعنيني ً
تعتبر األذن التي تصغي لك في وقت تكون فيه أهمية الدعم النفسي مبستوى أهمية العالج الطبي.
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ما هو مرض سرطان الثدي؟
يتميز مرض السرطان بنمو عشوائي وغير منتظم للخاليا املوجودة في أجسامنا .وتيرة منو اخلاليا،
دائما بشكل منتظم .خروج اخلاليا اجلسم
والتي تعتبر وحدة أساسية في مبنى أنسجة اجلسم ،تتم ً
عن السيطرة ينتج في الكثير من األحيان عن تكاثرها بشكل مبالغ فيه ،وفي أحيان أخرى نتيجة
أمرا باملوت (نظام موت اخلاليا املبرمج  ،)apoptosisأي
لغياب نظام طبيعي يعطي هذه اخلاليا ً
أن هنالك تكاثر للجينات التي تستحث االنقسام العشوائي للخاليا أو غياب اجلينات املسؤولة عن
كبح االنقسام (التكاثر) العشوائي للخاليا .على أية حال ،فإن فقدان السيطرة على تكاثر خاليا
معا.
اجلسم قد يتولد من خلل في اجلينات ،أو مسببات بيئية أو االثنني ً
تتميز األورام احلميدة بتكاثر منتظم خلاليا األنسجة ،في حني أن األورام اخلبيثة تتميز بتكاثر
عشوائي لألنسجة وانتشارها الذي يتسبب بأضرار لألنسجة املجاورة لها .وقد تنتشر اخلاليا اخلبيثة
تطور فيه الورم األولي.
إلى أعضاء أخرى في اجلسم إضافة إلى العضو الذي ّ
انتشار األورام اخلبيثة إلى أعضاء أخرى في اجلسم يطلق عليه  -االنتشار االنتقالي ،وهي الوضع
الذي مييز املراحل املتقدمة من مرض السرطان .ينتج االنتشار االنتقالي عندما تنقسم بعض خاليا
الورم األولي عنه وتنتقل بواسطة الدورة الدموية أو اجلهاز الليمفاوي إلى أعضاء أخرى في اجلسم.
جديدا يطلق عليه اسم (الورم الثانوي) أو النقائل.
ورما
ً
هناك تواصل هذه اخلاليا انقسامها لتكون ً
كما ويطلق على عودة املرض إلى املوقع األولي اسم «العودة املوضعية للمرض».
يتم تشخيص م��رض السرطان من خ�لال ع��دة فحوصات ،وم��ن خ�لال املعاينة املجهرية خلاليا
طبية واسعة حول األمراض اخلبيثة ،طرق انتشارها
أنسجة الورم .وبالرغم من تراكم معلومات ّ
والعالجات الفعالة لتدميرها لم يعرف حتى اآلن ما هي العوامل التي تساهم في تطور املرض أو
سعيا إلى التمكن من
تلك التي تتحكم في مساره املستقبلي .هذا املوضوع موجود اآلن قيد التطوير ً
أيضا
املستقبلي
والسعي
التعرف على الصفات اخلاصة باألورام لكل مريض ومالئمة العالج له،
ً
إلى الوقاية من التغيرات اخلبيثة في اجلينات أو إعاقة تطورها .بالرغم من ذلك تتوفر هذه األيام
مجموعة واسعة من الفحوصات التشخيصية والعالجات الطبية التي ميكنها شفاء املريض وتأخير
تطور املرض ،ال سيما إذا مت الكشف عنه في مراحله املبكرة.
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أنواع عالجات سرطان الثدي
باإلمكان عالج سرطان الثدي بعدة طرق :العالج اجلراحي (عملية جراحية) ،العالج اإلشعاعي،
العالج الكيميائي ،العالج الهورموني والعالج البيولوجي.
يتعلق القرار بشأن إتباع أي واحدة من الطرق العالجية وحدها أو مدمجة مع طرق أخرى باملرحلة
أن العالج يتعلق برأي
التي وصل إليها املرض والوضع الصحي العام للمريضة .باإلضافة إلى ّ
الطبيب/ة املعالج/ة وما تفضله املريضة.
مبا أن العديد من االعتبارات تؤخذ باحلسبان في مرحلة اتخاذ القرار بالعالج فهنالك أهمية كبيرة
لالستشارة ،وطرح األسئلة على الطبيب/ة املعالج/ة ،واحلصول على رأي طبي إضافي ،عند
احلاجة ،قبيل اتخاذ قرار نهائي.

تأثير الهرمونات على سرطان الثدي
الهرمونات ه��ي م��واد طبيعية توجد ف��ي اجلسم ووظيفتها ح��ث النشاطات والعمليات احليوية
ومراقبتها .هرمون اإلستروجني والبروجسترون هي الهرمونات األنثوية األكثر أهمية .يتم
إنتاج هذان الهرمونان في املبيض عند النساء في سن اخلصوبة وهما يؤثران على الدورة الشهرية
واخلصوبة .ومن بني األمور املسؤول عنها هرمون اإلستروجني ،منو أنسجة الثديني .يستمر إنتاج
اإلستروجني لدى النساء اللواتي وصلن إلى سن اليأس (إنقطاع الطمث) بكميات أقل .في هذه
املرحلة يتم إنتاج اإلستروجني في األنسجة الدهنية وفي الغدة الكظرية (احملاذية للكلية).
ال يعرف في هذا األيام سوى قسم من العوامل التي لها عالقة وتساهم في تطور مرض السرطان.
هرمونات اجلنس األنثوية وعلى رأسها اإلستروجني تعتبر من املسببات املعروفة بعالقتها باخلطر
العالي لإلصابة مبرض سرطان الثدي ،وبتطوره السريع.
قد يؤدي تأثير هرمون اإلستروجني في بعض احلاالت إلى نشوء نسيج سرطاني في الثدي .وفي
غالبية احلاالت ،يتراكم التأثير السلبي لهرمون اإلستروجني على مدى سنوات عدة ولذا فإن نسبة
اإلصابة تكون أعلى لدى النساء الكبيرات في السن ،والنساء في مرحلة سن اليأس وما بعدها أو
في مرحلة انقطاع الطمث.
عوامل خطر تطور املرض التي تتعلق بهرمون اإلستروجني هي :التقدم في السن ،فائض الوزن
في فترة سن اليأس الذي يتسبب به إنتاج كميات كبيرة من هرمون اإلستروجني في أنسجة اجلسم
نسبيا ،وقلة عدد حاالت احلمل وفترات الرضاعة خالل
الدهنية ،احلمل األول في سن متقدمة ً
حياة املرأة .ومبا أن إفراز هرمون اإلستروجني في املبيض يقل خالل فترة احلمل والرضاعة فإن قصر
هذه الفترات أو قلة عددها يزيد من الفترة التي ينتج فيها اجلسم هرمون اإلستروجني.
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بالرغم من ذلك فإن هرمون اإلستروجني ال يعتبر سوى عامل واحد من بني عدة عوامل تؤدي إلى
تطور مرض السرطان ،وهنالك العديد من األورام السرطانية التي تتكون في الثدي نتيجة ألسباب
أخ��رى .وبالتالي ميكن تصنف األورام إل��ى قسمني األورام «املتعلقة باإلستروجني» واألورام
«املستقلة».

أنواع العالجات الهرمونية لسرطان الثدي
موجهة فقط ألورام الثدي ذات املستقبالت اإليجابية لالستروجني و/أو
العالجات الهرمونية ّ
البروجيسترون وال تعطى للنساء املصابات بأورام دون مستقبالت .هناك عدة أنواع من العالجات
الهرمونية .أنواع العالجات تعطى وفق سن املرأة ،مرحلة املرض ،حالتها الصحية وقرار الطبيب
واملريضة.
ال��ع�لاج بواسطة أدوي���ة م��ن مجموعة األدوي���ة م��ض��ادة لإلستروجني  -ه��ذا ال�ع�لاج واس��ع
االنتشار .األدوية من هذا النوع تعمل عن طريق تثبيط عملية ربط اإلستروجني مبستقبالته املوجودة
على سطح اخللية السرطانية (انظري الشرح أدن��اه) .مثال على هذه األدوي��ة :دواء تاموكسفني
�ض��ا باسم فالوديكس ( ،)Valodexنولفاديكس ( ،)Nolvadexوتاموكسي
وي�ع��رف أي� ً
( .)Tamoxiالعديد من األدوية من نفس املجموعة موجودة اآلن قيد التطوير.
العالج باألدوية املضادة لالستروجني من اجليل اجلديد -عالج جديد ذو آلية عمل خاصة التي
تعيق مستقبل االستروجني بشكل تام وتدمره ،على سبيل املثال «فاسلوديكس» (.)Faslodex
املتقدم ،والالتي تطور
يعطى هذا العالج للنساء في سن انقطاع الطمث املصابات بسرطان الثدي
ّ
مرضهن بعد تلقيهن لعالج هرموني آخر  .
العالج بواسطة أدوية من مجموعة األدوية املثبطة إلنزمي األروماتيز  -األروماتيز هو اإلنزمي
املسؤول عن املرحلة األخيرة في عملية إنتاج اإلستروجني في الغدة الكظرية وفي األنسجة الدهنية.
يعمل العالج بواسطة هذه األدوية على تثبيط إنتاج اإلستروجني بواسطة إنزمي األروماتيز ويعيق
وصول اإلستروجني إلى اخلاليا السرطانية .هذا العالج ال يكون فعاال إال في حالة النساء اللواتي
توقف لديهن عمل املبيض (انظري الشرح أدن��اه) .مثال على هذه األدوي��ة :دواء أرمييديكس
( ،)Arimidexفيمارا ( ،)Femaraوأرومازين (.)Aromasin
العالج بواسطة أدوي��ة من مجموعة  - LHRH Agonistوه��و ع�لاج يثبط عمل املبيض
بشكل كامل ويحاكي في تأثيره وضع فقدان املبيض .وهو عالج يعطى للنساء بشكل مؤقت أو دائم
(انظري الشرح أدن��اه) .مثال على هذه األدوي��ة :زوالديكس ( )Zoladexولوكرين (Lucrin
.)Depot
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العالج بواسطة أدوية البروجسترون  -والتي تؤثر على هرمون البروجسترون .طبيعة عمل
هذه األدوية غير واضح ،غير أنه يعتقد بأنها تغير البيئة الهرمونية حول الورم .تعطى هذه األدوية
في الغالب عندما يتوقف تأثير األدوية الهرمونية (انظري الشرح أدناه) .مثال على هذه األدوية:
ميجيس ( ،)Megaceو بروفيرا (.)Provera
قبيل اتخاذ قرار ببدء العالج الهرموني يجب فحص مدى تأثر الورم بالهرمونات عن طريق
فحص كمية مستقبالت اإلستروجني ( )ERوالبروجسترون ( )PRفي الورم .حتتوي اخلاليا
السرطانية على مستقبالت ( )receptorsوالتي متكن هذه اخلاليا من «الشعور» في حال وجود
هرموني اإلستروجني والبروجسترون .كلما أثبت الفحص وجود كمية أكبر من املستقبالت
كلما كانت احتماالت تأثير العالج الهرموني أفضل.
نظرا الختالف مصادر هرمون اإلستروجني بني النساء الصغيرات في سن اخلصوبة ،وبني النساء
ً
اللواتي وصلن مرحلة انقطاع الطمث ،تتم مالئمة عالجات هرمونية مختلفة لهاتني الفئتني من
متقدمة.
النساء .مع التشديد على مرحلة املرض لدى املرأة ،إن كانت مبكرة او ّ
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العالج الهرموني لسرطان الثدي املبكر

(عندما يكون الورم محدود في الثدي والغدد اإلبطية ولم يتفش في أعضاء بعيدة)
سرطان الثدي املبكر هو مرض سرطاني يصيب خاليا نسيج الثدي مع ،أو دون ،غدد ملفاوية مصابة
حتت اإلبط في ذات اجلهة ( دون االنبثاث في مجرى الدم) .العالج الهرموني التكميلي (املساعد)
هو عالج يعطى للنساء املصابات بسرطن الثدي املبكر الالتي خضعن للعالج األولي للمرض -أي
عملية جراحية ،مع أو دون عالج إشعاعي وكيميائي (وفق احلاجة) ،.واملصابات بورم حساس
للهرمونات (מבטא קולטנים להורמונים על פני הגידול) .في أورام الثدي املبكرة ذات
املستقبالت اإليجابية لالستروجني أو البروجيسترون ،يقلل العالج الهرموني التكميلي من خطر
عودة املرض إلى منطقة الثدي واملناطق األخرى في اجلسم.

العالج الهرموني لسرطان الثدي املبكر لدى النساء في جيل اخلصوبة

العالج املعتمد لسرطان الثدي املبكر لدى النساء في جيل اخلصوبة هو تناول «تاموكسيفني» ملدة
مؤخ ًرا بحث
 5سنوات .يضيف بعض االطباء العالج بـ«زوالدكس» لوقف عمل املبايض .نشر ّ
أن إعطاء العالج التكميلي بواسطة التاموكسيفني
مبشاركة عدد كبير من املتعاجلات والذي أثبت ّ
ملدة  10سنوات يكون أكثر جناعة في منع عودة املرض والوفاة بسببه مقارنة بالعالج ملدة خمس
سنوات.
«تاموكسيفني»الذي يعمل بواسطة عرقلة تاثير االستروجني على خاليا سالطان الثدي
املفصلة حول
يعطى كعالج للنساء في جيل اخلصوبة املصابات بسرطان الثدي   .املعلومات
ّ
ال”تاموكسيفني” متو ّفرة في إطار العالجات الهرمونية املعطاة للنساء في سن انقطاع الطمث.
باإلضافة إلى ذلك ،العالج الهرموني الناجع لهذه الفئة العمرية يرتكز على تقليل إنتاج هرمون
رئيسيا لهذا الهرمون في سن اخلصوبة .إلحباط
مصدرا
االستروجني في املبايض ،والذي يشكل
ً
ً
أفراز االستروجني من املبايض ،يجب إبطال تأثير الهرمونات املغذية للمبايض النابعة عن اجلهاز
العصبي املركزي (في الدماغ) .يرتكز هذا العالج على أدوية تعيق نشاط الغدة النخامية ،مثل
زوالديكس (.)Zoladex
املوجه
بدال من ذلك ،ميكن وقف عمل املبايض بواسطة استئصالهما
جراحيا أو من خالل اإلشعاع ّ
ً
للمبايض.
وقف عمل املبايض يؤدي إلى التقليل بشكل كبير من نسبة االستروجني في اجلسم ،وهو واحد من
بتغيرات سن
أهم األهداف الذي يصبو عالج هؤالء النساء إلى حتقيقه .نتيجة لذلك ،متر املريضة ّ
سوء خالل العالج .تأثير الزوالديكس
اإلياس (إنقطاع الطمث) ،والتي قد تكون صعبة وتزداد ً
على املبايض قابل لالنعكاس بشكل عام حيث تستطيع غالبية النساء استعادة الطمث عند انتهاء
العالج وعدم ظهور هذه األعراض ملدى احلياة .مع ذلك ،لدى النساء الالتي يعانني من نشاط
ضعيف في املبايض من احملتمل أال يتجدد الطمث أو قد يتأخر موعده ويعاود الظهور بشكل غير
منتظم بعد وقف العالج ب «زوالديكس».
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املتقدم لدى النساء في سن اخلصوبة ولكنه
فعال في عالج املرض املبكر واملرض
ّ
«زوالديكس» ّ
مصدرا
ألن املبايض لدى هذه النساء ليست
فعال في معاجلة النساء في سن انقطاع الطمثّ ،
ً
غير ّ
للهرمون واالستروجني في اجلسم.

العالج الهرموني لسرطان الثدي املبكر لدى النساء في سن انقطاع الطمث

العالج التقليدي هو تناول الـ«تاموكسيفني» ملدة  5سنوات .املساهمة الكامنة في العالج التكميلي
بواسطة “تاموكسيفني” غير قابلة للشك ،الفائدة قصوى والنجاعة مثبتة ،ولكن مع ذلك ،ينطوي
هذا العالج أحيانًا على ظهور أعراض جانبية ( مثل تخ ّثر الدم املفرط أو سرطان بطانة الرحم)،
جاريا عن أدوية أكثر جناعة وأمانًا   .
ولهذا ال يزال البحث
ً
مثبطات األروماتيز («أرمييدكس»،
في السنوات األخيرة ،وجد ّ
أن العالج التكميلي بواسطة ّ
«فيمارا» و «أروماسني») يقلّل من احتمال عودة املرض أكثر من العالج بواسطة «تاموكسافني»،
وذلك بعد استبدال العالج بـ«تاموكسافني» بعد  3-2سنوات واستكماله ملدة  3-2سنوات إضافية
مثبط األروماتيز ملدة خمس سنوات بعد العالج
مثبط األروماتيز،
ً
وأيضا عندما استخدم ّ
مبساعدة ّ
بـ«تاموكسيفني» ملدة  5سنوات.
يوصى اليوم بإعطاء كل امرأة بلغت سن انقطاع الطمث املصابة بسرطان الثدي املبكر ذي املستقبالت
مثبط األروماتيز .جميع التركيبات العالجية التي ذكرت
اإليجابية عالج هرموني تكميلي يشمل ّ
مناسبة لهذا العالج  .
أيضا كعالج ما قبل
فعالة ً
باإلضافة إلى ذلك ،وجد ّ
مثبطات األروماتيز ّ
أن األدوية التابعة ملجموعة ّ
اجلراحة الذي يهدف إلى التقليل من حجم الورم .تقليل حجم الورم قد مينع االستئصال الكامل
التكيف
للثدي واالكتفاء باستئصال الورم مع احملافظة على الثديّ ،مما يساعد الكثير من النساء على ّ
مع املرض.
مثبطات األروماتيز هو «هشاشة العظام»  -إنخفاض
كما ورد آنفًا ،األثر اجلانبي الرئيسي الستخدام ّ
كثافة العظام ،وفي بعض األحيان آالم في املفاصل الصغيرة والعضالت .هذه األدوية ال تزيد من
تؤدي إلى تخ ّثر الدم   .
سمك بطانة الرحم وال ّ
أن إعطاء العالج التكميلي بواسطة
مؤخ ًرا بحث مبشاركة عدد كبير من املتعاجلات والذي أثبت ّ
نشر ّ
التاموكسيفني ملدة  10سنوات يكون أكثر جناعة في منع عودة املرض والوفاة بسببه مقارنة بالعالج
ملدة خمس سنوات .ولكن هذا البحث ال يوصلنا إلى أي استنتاج بالنسبة للعالج التكميلي
أن التوصيات بالنسبة
مثبط األروماتيز ،كما ّ
للمتعاجلات الالتي حصلن على العالج الذي يشمل ّ
لتتمة عالجهن لم تتغير.
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معلومات للنساء املصابات بسرطان الثدي،
حامالت التح ّور في اجلني :BRCA

.ه ��ذا التح ��ور ش ��ائع ل ��دى النس ��اء املصاب ��ات بس ��رطان الث ��دي واملباي ��ض ،م ��ن
أصل أوروبي ،ولدى النس ��اء الالتي تربطهن صلة قرابة بهؤالء املريضات .لهذا ،يوصى ملريضات
س ��رطان الث ��دي ،وقريباته ��ن ،من أص ��ل أوروبي ،بأن يجرين ه ��ذا الفحص اجلين ��ي .وألن وجود
ه ��ذا احل � ّ�ور يزيد بش ��كل كبير من احتمال اإلصابة بس ��رطان الث ��دي و/أو س ��رطان املبايض ،يوصى
بالتوجه إلى استشارة أخصائي/ة أمراض النساء حول االستئصال
للمريضات حامالت هذا التحور
ّ
املتعم ��د والوقائي للمبايض .اس ��تئصال املبايض يقلل من احتمال اإلصابة بس ��رطان املبايض بنس ��بة
ّ
 .97%بدال من ذلك ،هناك حاجة إلجراء متابعة متواصلة تش ��مل فحوصات ش ��عاعية للمبايض.
أن هذه املتابع ��ة غير كافي ��ة لالكتش ��اف املبكر لس ��رطان املباي ��ض .باإلضافة إلى
جت ��در اإلش ��ارة إل ��ى ّ
التحور اجليني بتلقي استش ��ارة جراحية/جراحية جتميلية حول
ذل ��ك ،يوصى للمريضات حامالت
ّ
التحور
إمكانيات إجراء اس ��تئصال وقائي للثديني (مع إمكانية إعادة بناء الثديني) .النس ��اء حامالت
ّ
ف ��ي اجل�ي�ن والالتي يرغنب ف ��ي الدخول في حم ��ل ووالدة أطف ��ال ال يحملون هذا التحور يس ��تطعن
اخلض ��وع لعملية إخصاب خارجي إضافة إلى فحص األجن ��ة ( )PGDوإعادة األجنة التي ال حتمل
التحور إلى الرحم.
ّ
ميكنك����ن إيجاد معلومات إضافية حول هذا املوضوع في كت ّيب «الس����رطان والوراثة»
الص����ادر ع����ن جمعي����ة مكافح����ة الس����رطان .ميكنك����م احلص����ول علي����ه مجا ًنا بواس����طة
االتصال مجا ًنا إلى خدمة «تليميداع» التابعة جلمعية مكافحة الس����رطان على هاتف
رقم .1-800-36-36-55 .
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العالج الهرموني لسرطان الثدي املتق ّدم

(عند وجود انبثاث سرطاني في األعضاء البعيدة)
العالج الهرموني لسرطان الثدي املتقدّم لدى النساء في سن اخلصوبة
املتقدم لدى النساء في سن اخلصوبة يرتكز على وقف عمل املبايض بواسطة
عالج سرطان الثدي
ّ
جراحيا أو من خالل
املبايض
استئصال
بواسطة
النخامية
الغدة
عمل
حتبط
التي
حقن «زوالديكس»
ً
املوجه للمبايض.
اإلشعاع ّ
بشكل عام ،يضاف إلى هذا العالج «تاموكسيفني» الذي يعمل بواسطة عرقلة تأثير االستروجني
املفصلة حول الـ«تاموكسيفني» متو ّفرة في إطار العالجات
على خاليا سالطان الثدي (املعلومات ّ
الهرمونية املعطاة للنساء في سن انقطاع الطمث).
مثبطات األروماتيز و»فاسلوديكس» لدى هؤالء
وقف عمل املبايض يتيح املجال الستخدام ّ
مثبطات األروماتيز وفاسلوديكس متو ّفرة في إطار
أيضا (املعلومت
املريضات ً
ّ
املفصلة حول ّ
العالجات الهرمونية املعطاة للنساء في سن انقطاع الطمث).

العالج الهرموني للنساء في سن انقطاع الطمث.

املصدر الرئيسي لهرمون اإلستروجني لدى النساء اللواتي وصلن سن اليأس هو أنسجة اجلسم
الدهنية والغدة الكظرية (أدرنال) .يهدف العالج الهرموني لهذه الفئة من النساء إلى خفض تأثير
هرمون اإلستروجني على أنسجة الثديني .وميكن حتقيق هذا الغرض بعدة طرق:

أ .خفض تأثير اإلستروجني
يعمل هذا العالج على خفض حساسية خاليا نسيج الثدي لنشاط هرمون اإلستروجني من
خالل استعمال املادة التي ترتبط مبستقبالت اإلستروجني في الثديني ومتنع ربط الهرمون
وتوقف نشاطه.
شيوعا ،تعيق اتصال هرمون االستورجني بخاليا سرطان
“تاموكسيفني” هو الدواء األكثر
ً
الثدي .الدواء مستخدم منذ  30عام ولهذا ،النجاعة والسالمة الكامنتني في استخدامه جعلتاه
العالج الرئيسي ملريضات سرطان الثدي ،في جميع األجيال وفي جميع مراحل املرض.
اإلشكالية الرئيسية لهذا الدواء تكمن في حقيقة أ ّنه ،على الرغم من مكافحته لنشاط االستروجني
متاما مثل االستروجني .لهذا ،االستخدام
في الثدي ،ينشط في أنسجة أخرى مثل بطانة الرحمً ،
طويل األمد في “تاموكسيفني” يزيد من احتمال حدوث نزيف في اجلهاز التناسلي ،وتطور مرض
املوسعة في فصل “عدم انتظام الدورة الشهرية،
سرطاني في بطانة الرحم (أنظري املعلومات
ّ
اإلفرازات ،جفاف وحرقة في املهبل ،ص  )14كما ويزيد من خطر زيادة جلطات الدم.
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أن فوائد العالج باستخدام دواء تاموكسفني أكبر من مضاره،
بالرغم من ذلك ،يجدر التأكيد على ّ
أي احتمالية اإلصابة مبرض سرطاني آخر .وتتوفر في األسواق أدوية إضافية لها تركيبة مماثلة
للتاموكسفني :نولفاديكس ،فالوديكس وتاموكسي.
ب .خفض إنتاج هرمون اإلستروجني:
باإلمكان خفض كمية اإلستروجني في اجلسم لدى النساء في سن انقطاع الطمث بواسطة إعاقة
عمل إنزمي األروماتيز املسؤول عن إنتاج اإلستروجني في األنسجة الدهنية وفي الغدة الكظرية.
مت على مر السنني تطوير ع��دد من األدوي��ة التي تدعى مثبطات إن��زمي األروم��ات�ي��ز (م�ث��ال :دواء
أرمييديكس ،فيمارا وأرومازين) .هذه املجموعة من األدوية املتنوعة تعمل على إعاقة إنتاج هرمون
اإلستروجني وبالتالي منع وصوله إلى اخلاليا السرطانية.
هذه األدوية التي تعتبر أدوية من اجليل اجلديد أثبتت فعاليتها التي تعادل فعالية دواء تاموكسفني بل
جنبا إلى جنب
أنها تتسبب في أعراض جانبية أقل حدة .هذه احلقيقة جعلت من هذه األدوية تقف ً
مع دواء تاموكسفني كأدوية لعالج النساء املصابات بسرطان الثدي في مراحله املتقدمة .وجترى
تقدما من
في هذه األيام أبحاث لتقييم فعالية وسالمة استخدام هذه األدوية لعالج املراحل األكثر ً
أيضا.
املرض ً
وفي اآلونة األخيرة نشرت نتائج دراسة تشير إلى فعالية وسالمة استخدام دواء أرمييديكس ،كعالج
أيضا بعد تلقي العالج األولي من أجل منع عودة املرض .بعد العالج األولي ،ومع أجل
وقائي ً
منع عودة املرض (إنظري إلى التفصيل في قسم العالج الهرموني املكمل لسرطان الثدي املتقدم،
صفحة .)7
ج .العالج باألدوية املضادة لالستروجني من اجليل اجلديد
حاصرات االستروجني من النوع اجلديد مثل “فاسلوديكس» التي تعطى في حقنتني مرة واحدة في
الشهر (في الشهر األول تعطى وجبة إضافية تشمل حقنتني في اليوم الـ  14للعالج) .عالج جديد ذو
آلية عمل خاصة التي تعيق مستقبل االستروجني بشكل تام وتدمره .خالفًا لـ «تاموكسيفني» ،هذا
العالج ال يعزز منو اخلاليا في الرحم (واإلصابة بسرطان بطانة الرحم) وأمراض تخثر الدم املفرط
تتسبب بهشاشة العظام وآالم املفاصل.
(مثل االنصمام الرئوي) .كما ّ
وأن “فاسلوديكس” ال ّ
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د .األدوية التي ترتكز على هرمون البروجستيرون :

نهائيا .األدوية من هذا النوع تقلّل من كمية مستقبالت
تعمل هذه األدوية بواسطة آلية غير واضحة ً
االستروجني والبروجسيرون ،وبهذا قد تقل قدرة االستروجني على االتصال باخلاليا السرطانية
أساسا كبديل طبي للحاالت التي تفشل فيها العالجات السابقة.
في الثدي .هذه األدوية تستخدم
ً
العالج بهذه األدوية كالعالج بواسطة دواء ميجيس ،يؤدي في كثير من احلاالت إلى زيادة في الوزن
مفيدا إال للنساء اللواتي تسبب املرض في هبوط كبير في أوزانهن.
وهو عرض جانبي ال يعتبر ً
من املهم التأكيد على أن العالجات الهرمونية التي مت تفصيلها أعاله ميكن أن تعطى كعالج
واحد أو كعالج مدمج (مع عالج هرموني إضافي ،أو كمتمم للعالجات الكيميائية أو بعد
العالج اجلراحي).
العالج الهرموني لسرطان الثدي ليس له صلة بالعالج الهرموني البديل ( ،)HRTوالذي
يعطى للنساء اللواتي يعانني من أع��راض سن اليأس! هذه األدوي��ة هي أدوي��ة مختلفة
ولها أهداف عالجية مختلفة ً
أيضا .عادة تنصح املصابات بسرطان الثدي باالمتناع عن
العالج الهرموني البديل (.)HRT

هل سأحتاج إلى تغيير أسلوب حياتي؟
ال يوجد أي سبب في أن يجعلك العالج الهرموني تغيرين أسلوب حياتك .فاألدوية تؤخذ بجرعة
محددة ومعظمها يؤخذ عن طريق الفم مرة أو مرتني في اليوم .بعض األدوية تعطى عن طريق حقنة
مرة أو مرتني في الشهر .وملعظم هذه األدوية أعراض جانبية بسيطة ال تؤثر على حياتك اليومية.
شخصيا ،لتناول الدواء
من املهم أن تنظمي برنامج حياتك اليومي ،واختيار الوقت املناسب لك،
ً
(يفضل في ساعات املساء).
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األعراض اجلانبية للعالج الهرموني لسرطان الثدي
فإن معظم العالجات الهرمونية ال تتسبب سوى بأعراض جانبية بسيطة ،وسالمة
كما ذكر سابقًا ّ
استخدامها تستند إلى التجارب العالجية ملاليني النساء في أرجاء العالم .ولكن رغم ذك يجب أن
تكوني على علم باألعراض اجلانبية التي قد تظهر بهدف االستعداد في حال ظهورها.
فيما يلي األعراض اجلانبية التي متيز أنواع العالجات املختلفة حسب فعاليتها:
>   النساء في سن اخلصوبة اللواتي يتعاجلن بدواء زوالديكس الذي يثبط نشاط الغدة النخامية قد
يعانني من أعراض سن اليأس ،مثل موجات احل��رارة ،التعرق ،اضطراب ال��دورة الشهرية،
شعور باجلفاف ومزيف في املهبل ،جفاف الشعر واجللد هبوط الشهوة اجلنسية واكتئاب
بسيط.
>   العالج باألدوية املضادة لإلستروجني مثل دواء تاموكسفني قد يؤدي إلى نزيف في املهبل
وارتفاع خطر تكون التخثرات الدموية واالصابة بسرطان بطانة الرحم.
>   العالج باألدوية املثبطة إلنزمي األروماتيز قد تؤدي إلى آالم في العضالت واملفاصل ،مت
تفصيلها في البند السابق .كذلك هناك خطر من هروب الكالسيوم من العظام ،األمر الذي
يتطلب متابعة وعالجا ً مالئمني.

طرق مواجهة األعراض اجلانبية
موجات احلرارة والتعرق

هرمونيا قد يعانني من موجات حرارة والتعرق وهي أعراض مشابهة
عالجا
النساء اللواتي يتلقني
ً
ً
ألعراض سن اليأس .هنالك عدة طرق للتعامل مع هذه األعراض:
>    ينصح بلبس املالبس القطنية وجتنب لبس املالبس املصنوعة من قماش صناعي.
>    ينصح بالتقليل من استهالك الدهن احليواني ،السكر وامللح ،وزيادة تناول اخلضروات والفواكه
الطازجة.
>    يفضل االمتناع عن شرب املشروبات الساخنة ،الكحول ،األكل الكثير التوابل ،والتدخني.
>   أثبت أن حدة األعراض اجلانبية تكون أخف لدى النساء اللواتي ميارسن النشاطات اجلسمانية
بشكل منتظم .ولكن القيام مبجهود جسماني كبير أو االنفعال الزائد من شأنهما أن يزيدا من
حدة موجات احلرارة والتعرق .لذا يفضل ممارسة نشاطات جسمانية معتدلة تستمتعون بها،
وقد أثبت بأن النشاطات اجلسمانية كذلك تقلل من خطر اإلصابة بالسرطان إلى جانب أمراض
أخرى.
>    عالج دوائي بجرعة منخفضة مع أدوية من نوع «كلونيريت»« ،سيروكسات»« ،بروزاك»
أو «إفيكسور» يستطيع احلد من أعراض سن اليأس (انقطاع الطمث).
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>    أبلغت بعض النساء باعتدال املوجات احلارة بواسطة استخدام الوخز باإلبر .يجب استشارة
الطبيب املعالج حول هذا املوضوع  .
تنصح املصابات بسرطان الثدي باالمتناع عن استخدام مستحضرات االستروجني
(العالج الهرموني االبديل).

اضطراب مواعيد الدورة الشهرية ،اإلفرازات ،اجلفاف وحرقة املهبل
أ .األعراض اجلانبية لدى النساء في سن اخلصوبة:
وخصوصا دواء تاموكسفني ،قد تؤدي إلى ظهور نزيف في املهبل أو
>   العالجات الهرمونية،
ً
تفاقمه .من املهم إب�لاغ الطبيب/ة املعالج/ة بشكل ف��وري في حال اإلصابة بنزيف غير
طبيعي من املهبل.
أن العالجات الهرمونية قد تؤدي إلى اضطرابات في الدورة الشهرية (يتأخر
>   من املعروف ّ
ظهورها في الغالب) ،والذي ينتج عن زيادة في إنتاج هرمون اإلستروجني من املبيض .يصاحب
تكون أكياس في املبيض .في أعقاب ذلك قد يكون نزيف الدورة الشهرية حا ًدا.
هذه الظاهرة ّ
تنصح النساء اللواتي يتلقني عالجا بدواء تاموكسفني قبل سن انقطاع الطمث أن يحرصن
عالجا
على املتابعة الطبية لدى طبيبة النساء من أجل تشخيص هذه االضطرابات وتلقي
ً
للوقاية منها عند احلاجة.
ب .األعراض اجلانبية لدى النساء في سن انقطاع الطمث:
>  تناول دواء تاموكسفني خالل سن انقطاع الطمث قد يؤدي إلى عدة تغيرات في الغشاء املخاطي
في الرحم .هذه التغيرات ميكن تشخيصها بواسطة فحص أشعة فوق صوتية (أولتراساوند) .معظم
هذه التغيرات هي تغيرات حميدة .وفي بعض األحيان قد يتطور سرطان غشاء الرحم والذي
يصاحبه في الغالب نزيف مهبلي .هذا العرض هو عرض جانبي نادر احلدوث.
نسبيا
على أية حال يجري احلديث في الغالب عن نوع معني من سرطان الرحم يكون عالجه سهل ً
وميكن الكشف عنه في مرحلة مبكرة حتت املتابعة الدقيقة .هذا اخلطر يؤخذ باحلسبان عند بداية
العالج .يجب أن تكوني على علم بأنه بالرغم من ذلك ،ال يشير كل نزيف إلى وجود مشاكل في
غشاء الرحم.
يجدر التأكيد على أن فائدة العالج الهرموني ،مثل تاموكسفني هي أكبر من خطر اإلصابة
بسرطان غشاء الرحم .باإلضافة إلى ذلك ،من املعروف اليوم أن لسرطان غشاء الرحم عالج
ناجح في أغلب األحيان.
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ينصح باخلضوع للمتابعة املنتظمة لدى طبيب النساء ،األمر الذي من شأنه الكشف عن
االضطرابات والتغيرات املرضية في غشاء الرحم.
يجب إبالغ الطبيب/ة املعالج/ة فو ًرا في كل حالة نزيف غير طبيعي في املهبل!
> في بعض احلاالت قد تصاب املرأة بجفاف وشعور باحلرقة في املهبل بل وقد تظهر صعوبات
عند إقامة العالقة اجلنسية .باإلمكان التغلب على هذه املشاكل من خالل استخدام كرمي مرطب
مخصص لالستخدام املهبلي  -ميكنك استشارة الطبيب/ة املعالج/ة  ،أو الصيدلي/ة فيما
يتعلق بالكرمي املناسب لك (مثل ريبلنس).
تقدم جمعية مكافحة السرطان خدمة االستشارة اجلنسية في املواضيع التالية :احلياة
الزوجية ،اخلصوبة واجلنس ،باإلضافة إلى موضوع األع��راض اجلانبية الناجمة عن
العالج والتي تؤثر فيه .اخلدمة تقدم مجا ًنا ودون احلاجة لتحويلة طبيب .لتحديد موعد
ميكنكم االتصال على هاتف رقم03-5721618 :
تفاصيل أخ��رى جتدونها في كراسة «جنسانية امل��رأة» والتي ميكنكم احلصول عليها
مجا ًنا على هاتف رقم1-800-36-36-55 :

جفاف اجللد والشعر

غالبا ،سن
قد يؤدي العالج الهرموني إلى أعراض جانبية تصيب اجللد والشعر والتي يتميز بهاً ،
انقطاع الطمث :يتحول الشعر إلى جاف ويصبح أكثر ضع ًفا .باإلمكان عالج هذه األعراض
عن طريق:
أن جتنب استخدام مواد التنظيف «قوية»
> استعمال مستحضرات الترطيب للجلد وللشعر ،كما ّ
الفعالية يساعد في احلفاظ على اجللد والشعر.
> إستهالك فيتامني  Bمهم لصحة اجللد ،الشعر واألظافر .يوصى باملواظبة على تغذية غنية
بالفيتامني  Bوالتي تشمل الفواكه واخلضار الطازجة ،خبز القمح الكامل واحلبوب.
مشاكل في اجلهاز الهضمي
بعض األدوي��ة التي يشملها العالج الهرموني قد ت��ؤدي إل��ى اضطرابات في اجلهاز الهضمي،
(وخصوصا عند البدء بالعالج) .تختفي ه��ذه األع��راض في الغالب
اإلس�ه��ال ،وحتى الغثيان
ً
تلقائيا .في حال استمر ظهور هذه األع��راض ملدة طويلة أو في حال ازدي��اد حدتها يجب إبالغ
ً
الطبيب/ة املعالج/ة.
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تغيرات في وزن اجلسم
بعض األدوية التي يشملها العالج الهرموني وخصوصا تلك التي تعمل عمل هرمون البروجسترون
قد تؤدي إلى زيادة في الوزن .من املهم معرفة ذلك قبل البدء بالعالج من أجل االلتزام ببرنامج
تتضمن قائمة غذائية قليلة النشويات والدهنيات ،إلى جانب
إن التغذية السليمة التي
تغذية مالئمّ .
ّ
القيام بنشاطات جسمانية معتدلة من شأنه أن يساعد في مثل هذه احلالة.
حساسية اجللد
قد يصاحب العالج باألدوية املثبطة إلنزمي األروماتيز في بعض احلاالت ظهور حساسية جلدية.
ومع أن احلساسية تتالشى تلقائيا دون احلاجة إلى عالج ،ميكنك استعمال مستحضرات تخفف
من احلكة .وقد تظهر احلساسية في بعض األحيان يصاحبها ارتفاع في درجة احلرارة وشعور
بالتعب  -يجب إبالغ الطبيب/ة املعالج/ة في حال ظهور مثل هذه األعراض.
الشعور باخلوف أو االكتئاب
خبر اإلص��اب��ة بسرطان ال��ث��دي ترافقه مشاعر مختلفة .إن غ�م��وض املستقبل ق��د يجد له
تعبيرا باالكتئاب ومشاعر اخلوف .من املهم التحدث عن هذه املشاعر مع الطاقم املعالج ومع
ً
أألخصائيني في علم نفس األورام .فهم ق��ادرون على مساعدتك عن طريق الدعم الضروري
لتحسني وضعك اجلسمي والعاطفي والنفسي.
قد تشعر بعض النساء بتعكر في املزاج خالل العالج الهرموني .ومن الصعب معرفة ما إذا كانت
عالمات االكتئاب اخلفيف ال��ذي قد يظهر هي نتيجة للوضع العام أم أنه جزء من أع��راض سن
اليأس .من املعلوم أن األدوية البسيطة املضادة لالكتئاب قد تساعد في مثل هذه احلاالت .وكما
ذكر أعاله ،من املهم التحدث مع الطاقم املعالج حول املوضوع.
مشاكل في األداء اجلنسي
ليس بالضرورة أن يكون للعالج الهرموني تأثير مباشر على حياتك اجلنسية .مع ذلك ،قد تعاني
بعض النساء من فقدان الرغبة اجلنسية ألسباب مختلفة .ينصح بالتحدث حول هذه الصعوبات،
إن وج��دت ،مع الطاقم املعالج أو مع مستشارة خاصة تابعة جلمعية مكافحة السرطان .فهم
يستطيعون أن يقدموا لك ولزوجك اإلرشاد املالئم .إذا اقتضت احلاجة ،هنالك إمكانية لتوجيهك
ملستشار/ة متخصص/ة في هذا املوضوع.
لتحديد موعد مع ممرضة اجلمعية على هاتف رقم .03-5721618 :الفحص مجاني وال
يتطلب إحضار حتويلة من طبيب.
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تغيرات في صورة اجلسم
مرض سرطان الثدي ،إجراء عملية للثدي ،زيادة الوزن ،تساقط الشعر املؤقت ،والعالج الهرموني
تغير أحاسيسها جتاه أنوثتها .وفي بعض
من شأنها أن تشعر كل امرأة بعدم الراحة إزاء جسدها وأن ّ
األحيان النادرة قد يؤدي تناول الهرمونات اإلسترويدية (مثل البروجستني) إلى أعراض جانبية
تتمثل في انتفاخ الوجه وامتالءه ،ظهور شعر في الوجه ،البشرة الدهنية ،حب الشباب،
وخشونة الصوت.
باإلمكان جتنب التغيرات التي تطرأ على اجللد عن طريق احملافظة على التغذية السليمة .وباإلمكان
التخلص م��ن شعر ال��وج��ه ع��ن طريق اس�ت�خ��دام مستحضرات التبييض ،أو تخفيفه ع��ن طريق
مستحضرات التجميل.
األدوية من نوع تاموكسفني ،أو املثبطة إلنزمي األروماتيز ليست لها عالقة بظهور الشعر على
الوجه أو خشونة الصوت.
مشاكل في جهاز العظام-اجلهاز الهيكلي والعضلي  
مثبطات األروماتيز يزيد من احتمال تخلخل العظام بسبب االنخفاض احلاد في
العالج بواسطة ّ
نسبة االستروجني في اجلسم .هناك حاجة للمتابعة والتي تشمل مقياس امتصاص األشعة السينية
ثنائي البواعث وتناول الكالسيوم وفيتامني   .Dفي حالة تخلخل العظام احلاد (هشاشة العظام)
عابرا
تعطى أدوية خاصة تساعد على بناء العظام .قد يحدث ً
أيضا ألم في املفاصل والذي قد يكون ً
مع مرور الوقت.

مهم!

ليس بالضرورة أن تصاب كل النساء بجميع األعراض اجلانبية املذكورة أعاله .بعض
النساء يعانني من أعراض جانبية خفيفة ،تتالشى مع الوقت.
ولكن من الضروري التحدث مع الطبيب/ة املعالج/ة حول كل ظاهرة جديدة تصابني
بها.
إن التعاون والشعور بالسيطرة على العالج ،يعزز من ثقتك في إدارة املشاكل اليومية
التي تصادفك.
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ماذا علي أن أفعل؟
•قبل العالج يجب عليك إبالغ الطبيب/ة باألمراض األخرى التي تعانني منها.
•عليك إبالغ الطبيب/ة حول أي تغير صحي أو دوائي خالل العالج الهرموني.
•أخبري الطبيب/ة حول دخولك في احلمل ،محاولة احلمل أو الرضاعة.
•استشيري الطاقم املعالج حول وسائل منع احلمل ،خالل العالج الهرموني لسرطان الثدي.
•عليك أخذ ال��دواء بالوتيرة واجلرعة التي حددها/حددتها لك الطبيب/ة .من املفضل أن
تلتزمي ببرنامج منتظم .يجب عليك استشارة الطاقم املعالج في احلاالت التي نسيت فيها
تناول جرعة من الدواء.
•يجب عليك اخل�ض��وع ملتابعة منتظمة ل��دى أخ�ص��ائ��ي/ة األورام السرطانية ،والطبيب/ة
اجلراح/ة ،وأخصائي/ة النساء وذلك بحسب التعليمات التي تتلقينها منهم.
•يجب عليك إبالغ الطبيب/ة ،أخصائي/ة األورام السرطانية ،وطاقم التمريض  -في قسم
األمراض السرطانية بأية أعراض جانبية لها عالقة بالعالج.
•ينصح ب��أن تعدي قائمة باألسئلة التي تتعلق بالعالج الهرموني قبيل ل�ق��اءك بالطبيب/ة
واملمرض/ة.
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اخلالصة
يعتبر العالج الهرموني لسرطان الثدي جزءا من مجموعة واسعة من العالجات املخصصة ملواجهة
املرض .في معظم احلاالت يهدف العالج الهرموني إلى منع انتشار املرض في مراحله األولى.
باإلضافة إلى ذلك جترى في الوقت الراهن أبحاث كبيرة لفحص مدى جناعة العالج الهرموني
تقدما كذلك ملنع انتشاره .وإل��ى جانب جناعته يتميز العالج
كعالج للمرض في مراحل أكثر
ً
الهرموني بقلة األعراض اجلانبية ،وبالتالي فهو ميثل إمكانية عالجية حتتل مكانة آخذة في التقدم بني
«األسلحة» الطبية التي تهدف إلى مواجهة املرض ،الفائدة الكبيرة من األدوية من مجموعة «إعاقة
أروماتيز» في عالج النساء مع سرطان بالثدي ،تدفع باألبحاث للوصول إلى الهدف املرجو  -وهو
منع ظهور امل��رض .اليوم توجد أبحاث عاملية وفي البالد أيضاً ،لفحص جناعة الـ «أرمييديكس»
كعالج مانع للنساء امل��وج��ودات ضم املجموعة األكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي (حاملة
للجني ،عامل وراثي).
مع تطور البحوث الطبية يتوقع أن يكون للعالج الهرموني في املستقبل مساهمة ال بأس بها في قدرة
يوما بعد
الطب احلديث على املساعدة في مكافحة سرطان الثدي ،هذه القدرة التي نشهد تطورها ً
يوم.
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مصطلحات أساسية
خالل العالج الطبي قد تصادفك العديد من املصطلحات الطبية التي يرددها أفراد الطاقم املعالج،
فيما يلي شرح لعدد من هذه املصطلحات الهامة التي من شأنها أن تفسر ولو بشكل بسيط هذه «اللغة
املهنية»:
مراحل املرض  -مير مرض السرطان بعدد من املراحل تتحدد بحسب حجم الورم األولي في الثدي
وخصوصا أنسجة اجلهاز الليمفاوي.
ومدى انتشاره في األنسجة األخرى
ً
اجلهاز اللمفاوي  -وهو جهاز من األوعية الدقيقة (أكثر دقة من األوعية الدموية) والتي تنتشر
على شكل شبكة متراصة في جميع أنسجة اجلسم .وظيفة أألوعية الليمفاوية هي تصريف السوائل
الفائضة من الفراغ املوجود بني خاليا أنسجة اجلسم املختلفة .إلى جانب وظيفته كجهاز للتصريف،
يستغل اجلهاز الليمفاوي انتشاره في سائر أنحاء اجلسم لغرض حماية اجلسم من األخطار اخلارجية.
هاما في
قسما ً
في طريقها إلى مركز اجلسم متر األوعية الليمفاوية في الغدة الليمفاوية والتي متثل ً
جهاز املناعة في اجلسم.
العقد الليمفاوية  -وهي متثل «ثكنات عسكرية» تنتشر على طول أوعية اجلهاز الليمفاوي وحتتوي
ملفية) .وظيفة هذه
بداخلها على خاليا مهمة في جهاز املناعة يطلق عليها اسم (كريات حمراء ّ
الكريات اللمفية املوجودة في الغدة الليمفاوية هي تشخيص ومقاومة التلوثات التي اندفعت في
تيار السائل الليمفاوي من أنسجة اجلسم املختلفة.
االنتشار الليمفاوي  -قد تنفصل خاليا سرطان الثدي في بعض احلاالت من الورم األولي وتنتقل
عبر األوعية الليمفاوية .تصل األوعية الليمفاوية املسؤولة عن تصريف السوائل من أنسجة الثديني
إلى «حصن» من العقد الليمفاوية املوجودة حتت اإلب��ط .هذه احلقيقة تفسر ميل سرطان الثدي
لالنتشار إلى العقد الليمفاوية املوجودة حتت اإلبط ،وبالتالي يعتبر هذا األمر السبب وراء أن معظم
أيضا استئصال العقد الليمفاوية املوجودة
عمليات استئصال األورام السرطانية من الثدي تتضمن ً
حتت اإلبط.
مؤخرا يتم فحص العقدة اخلافرة ( - Sentinel Nodeوهي الغدة الليمفاوية األولى
ً
املسؤولة عن تصريف السائل الليمفاوي من منطقة الورم) وفي بعض األحيان يستكفى بذلك.
النقائل (األورام السرطانية الثانوية)  -وهي اسم شامل النتشار خاليا سرطان الثدي إلى
تكون الورم .األورام السرطانية الثانوية ،تشير إلى أن املرض وصل إلى
أنسجة بعيدة عن مكان ّ
مرحلة متقدمة انتشرت خاللها اخلاليا السرطانية عن طريق األوعية الليمفاوية والدموية املسؤولة
عن تصريف السوائل من أنسجة الثديني.
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العالج اجلراحي  -الهدف األساسي في مكافحة األنسجة السرطانية يتعلق بقدرة اجلراح على إزالة
الورم السرطاني بكامله قبل انتشار املرض إلى أعضاء أخرى في اجلسم .أي أن عملية استئصال
ال��ورم يتم تخطيطها بحسب مرحلة انتشار امل��رض .وقد يقتصر العالج اجلراحي على استئصال
الورم فقط ،استئصال الورم والغدد الليمفاوية املوجودة حتت اإلبط ،استئصال كامل الثدي ،أو
استئصال األورام الثانوية البعيدة عن الورم األولي.
العالج الكيميائي  -األدوية الكيماوية هي أدوية قادرة على تأخير منو اخلاليا الورم .تعطى هذه
األدوية بعدة طرق كعالج مستقل بدواء واحد أو عدة أدوية ،أو بطرق عالجية أخرى.
العالج املساعد/املكمل ( ،)Adjuvantويعطى بعد العملية بهدف التقليص من خطر عودة
املرض إلى نفس املوضع.
العالج املبدئي املساعد ( - )neo Adjuvantوالذي يعطى قبل العملية بهدف تقليل حجم
الورم املستأصل وتقليص خطر انتشار املرض خالل العملية.
العالج اإلشعاعي  -عالج بواسطة أشعة مؤينة يتم تسليطها بشكل مركّ ز على موقع الورم وتتم في
إطار سلسلة من العالجات اليومية.
العالج البيولوجي  -عالج الورم باالستعانة باألدوية ،املضادات أو املواد البيولوجية غير الكيماوية
مثل دواء  Herceptinهيرسبتني وإنتروفرون .في هذا العالج تتم محاولة مهاجمة الورم عن
طريق تغيير اجلهاز املناعي واملميزات البيولوجية للورم.
يحتوي كت ّيب “قاموس املصطلحات في علم األورام” الصادر عن جمعية مكافحة السرطان
العديد من املصطلحات اإلضافية من مجال علم األورام ،األمراض املختلفة وطرق عالجها.
ال��ق��ام��وس مجاني وميكنكم احل��ص��ول عليه م��ج��ا ًن��ا  بواسطة االت��ص��ال مجا ًنا إل��ى خدمة
“تليميداع” التابعة جلمعية مكافحة السرطان على هاتف رقم   .1-800-36-36-55
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قائمة باألعراض اجلانبية املتكررة لدى النساء اللواتي
عالجا هرمونيا
يتلقني
ً
تعبىء على يد املريضة:
التاريخ:
االسم:
قد يؤدي العالج الهرموني لسرطان الثدي إلى ظهور أعراض جانبية في بعض األحيان .اقرئي
القائمة أدناه وضعي إشارة  Xبجانب األعراض التي تعانني منها.
هذه املعلومات تساعدك عند استشارة الطبيب/ة املمرض/ة.
األعراض

موجات احلرارة/التعرق

أحس
بهذا العرض

معنية بالتحدث مع الطبيب /ارشادات الطاقم
الطبي
املمرض حول العرض

زيادة في الوزن
الغثيان

التعب

تراكم السوائل

االضطراب

هبوط في الرغبة اجلنسية
طفح جلدي

آالم في موقع احلقن
ضيق في النفس
نزيف مهبلي

إفرازات مهبلية

جفاف في املهبل

أعراض أخرى

تعبىء على يد الطاقم املعالج:
االسم:
تفاصيل العالج:

التاريخ:
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تع ّزز جمعية مكافحة السرطان مكافحتها
لسرطان الثدي على جميع اجلبهات  
انتشارا لدى النساء في إسرائيل .لهذا ،تستثمر جمعية
سرطان الثدي هو املرض اخلبيث األكثر
ً
مكافحة السرطان منذ أقامتها الكثير من املوارد ملكافحة سرطان الثدي ،كما وتبادر إلى تنظيم
إبتداء من الدعم ،املرافقة،
أنشطة مختلفة تستهدف النساء املعافات ،املريضات واملتعافيات،
ً
توفير املعلومات واملساعدة وصوال إلى العديد من األنشطة اإلعالمية لتعزيز الوعي حول أهمية
االكتشاف املبكر للمرض ،على سبيل املثال:
•تدير اجلمعية مركز «تليميداع» باللغة العبرية ،الروسية والعربية وتنشر مواد إعالمية
ومتنوعة حول سرطان الثدي .كما ويوجد مركز
باللغات الثالث ،من بينها مواد كثيرة
ّ
معلومات مدعوم بقواعد بيانات دولية وموقع إنترنت محتلن بشكل جاري ،ويشمل
معلومات حول أبحاث سريرية محتلنة .خدمة «تليميداع» متو ّفرة مجا ًنا عبر هاتف
رقم.1-800-36-36-55 :
تفعل اجلمعية مجموعات دعم بتيسير أشخاص مهنيني في مختلف
•مجموعات دعمّ -
أنحاء البالد ،من بينها مجموعات دعم لألزواج ،مجموعات دعم للنساء الشابات
املعرضات خلطر اإلصابة
اللواتي تتراوح أعمارهن بني  30-20عام ،مجموعة دعم للنساء ّ
التوجه إلى
متقدم .للمزيد من التفاصيل ميكنكم
ّ
بسرطان الثدي ،نساء يعانني من مرض ّ
هاتف رقم  .03-5721678
•مراكز الدعم التابعة جلمعية مكافحة السرطان تنشط اليوم في جفعتامي ،حيفا ،القدس
أيضا في فروع
والعفولة ،بالتعاون مع بيت إيدي معغان في بئر السبع ،وفي نطاقات أخرى ً
اجلمعية في مختلف أنحاء البالد .مراكز «قوتنا في وحدتنا» تستخدم كمنزل جماهيري للمرضى
وللمتعافني من السرطان وألبناء عائالتهم ،وتو ّفر لهم مختلف األنشطة التي تساعدهم على
التكيف النفسي واجلسدي مع املرض ،مثل مجموعات دعم ،ورشات يوغا ،إبداع ،طهي
ّ
التكيف،
مسار
طوال
واملعلومات
املرافقة
الدعم،
املركز
ر
ف
ويو
كما
ذلك.
إلى
وما
صحي
ّ
ّ
التوجه مجا ًنا إلى خدمة «تليميداع»
التأهيل والشفاء .للمزيد من التفاصيل ميكنكم
ّ
التابعة جلمعية مكافحة السرطان على هاتف رقم.1-800-36-36-55.
تقدم اإلسعاف األولي
تفعل اجلمعية خدمة “تليتميخا» ،خدمة هاتفية باللغة العبرية التي ّ
• ّ
الفوري ملرضى السرطان وأقربائهم ،الذين يواجهون أزمة نفسية ويحتاجون للمساعدة
الداعمة األولية وآلذان صاغية .إذا لزم االمر ،يتم حتويلهم إلى متابعة العالج في املستشفى أو
التوجه إلى هاتف رقم.1-800-200-444 .
في أي إطار جماهيري .ميكنكم
ّ
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•“يد نحو الشفاء» – “من امرأة عانت في السابق إلى امرأة تعاني في احلاضر» – تنظيم
متطوعات واجهن مرض السرطان وشفني منه .حصلت
تابع جلمعية مكافحة السرطان يضم
ّ
املتطوعات على التأهيل الالزم الذي يساعدهن على دعم مريضات جديدات ،في بداية مسار
تكيفهن مع املرض ،خالل األزمات ،وملواجهة املخاوف والقلق من املجهول ،وملرافقتهن في
ّ
املسار الذي يواجههن  .
النساء املعنيات بالدعم ،والنساء الالتي تعافني من سرطان الثدي ويرغنب في التطوع،
يستطعن االتصال بـ«يد نحو الشفاء» على هاتف رقم 1800-36-07-07 .أو بواسطة
النقر على الزر عبر موقعwww.cancer.org.il :
•“املظهر اجليد مينح شعو ًرا أفضل « هو مشروع تديره جمعية مكافحة السرطان وفي إطاره
يتطوع مختصني في مجال التجميل ،املاكياج وتصفيف الشعر لالعتناء مبريضات السرطان في
أقسام معاجلة األورام ،في فروع جمعية مكافحة السرطان وفي املجتمع .تتلقى النساء عالج
جتميلي وإرشاد حول كيفية االعتناء ببشرتهن وشعرهن و/أو مالئمة قصة الشعر و/أو الشعر
التكيف مع املرض
املستعار .كل ذلك بهدف حتسن املزاج ،حتسني الشعور ودعمهن في مسار
ّ
وآثاره اجلانبية .باإلضافة إلى ذلك ،ينشط في بيت ماطي ،بيت جمعية مكافحة السرطان
في جفعتامي ،مركز التجميل وإعارة الشعر املستعار .للمزيد من التفاصيل واالنضمام
التوجه إلى مر ّكزة املشروع على هاتف رقم .1-800-36-36-55
للمشروع ميكنكم
ّ
•تقدم جمعية مكافحة السرطان إستشارة في مجال اجلنسانية ملريضات (ومرضى) السرطان
وألفراد عائالتهم .اخلدمة تعطى مجانًا وتشمل توفير املعلومات حول تأثير مرض
السرطان على اجلنسانية ،صورة اجلسم ،إستشارة حول إمكانيات عالج وإعادة تأهيل
األداء اجلنسي ،اخلصوبة والتوجيه إلى خبراء مختصني في املجال .للمزيد من املعلومات
التوجه إلى مستشارة اجلنسانية في اجلمعية عبر هاتف
وتعيني األدوار ميكنكم
ّ
رقم.03-5721643 .
مميز في جمعية مكافحة السرطان الذي يهدف إلى كشف
•“خطوات جلود احلياة” – مشروع ّ
املرضى واملتعافني على الفوائد الصحية الكامنة في النشاط البدني ،تشجيعهم على دمج
األنشطة البدنية بشكل مخطط ومنهجي في حياتهم اليومية وتقدمي االستشارة واملرافقة املهنية
جلميع املعنيني بتبني هذا البرنامج واالندماج فيه .ينفّذ املشروع في معاهد عالجات األورام في
مختلف أنحاء البالد ،في مراكز الدعم «قوتنا في وحدتنا» التابعة للجمعية وفي فروع اجلمعية
في مختلف أنحاء البالد .للحصول على املزيد من املعلومات واالنضمام للمشروع ميكنكم
التوجه إلى مر ّكزة املشروع على هاتف رقم .1-800-36-36-55 .
ّ
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•ورشة العمل “إستعادة احلياة الصحية” التي تنظّ م في مراكز الدعم التابعة للجمعية في
معدة لتحسني جودة حياة األشخاص املتعافني من
مختلف أنحاء البالد ،وفي فروع اجلمعيةّ ،
السرطان ،إرشادهم نحو منط حياة صحي وتشجيعهم على استعادة احلياة النشطة .للحصول
التوجه عبر هاتف رقم  .1-800-36-36-55
على املزيد من املعلومات واالنضمام ميكنكم
ّ

•شبكة مم ّرضات وعامالت إجتماعيات لتنسيق عالج سرطان الثدي -تساهم اجلمعية في
ممرضات وعامالت إجتماعيات لتنسيق
متويل مشروع يتم في إطاره تعيني طاقم خاص يضم ّ
عالج مريضات سرطان الثدي في جميع مراحل التشخيص ،العالج واملتابعة .كما وتهتم
اجلمعية بتأهيلهن املهني بشكل جاري  .

جميع اللقاءات واألنشطة للمرضى ،للمتعافني وألفراد عائالتهم تعطى مجا ًنا
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أنشطة اجلمعية على الصعيد الوطني
في مجال سرطان الثدي
•عشرات املم ّرضات لتعزيز الوعي حول أهمية التشخيص املبكر والوقاية من سرطان
الثدي يعطني محاضرات في أماكن العمل ومختلف األطر اجلماهيرية .كما وتعمل اجلمعية
على زيادة تداخل طبيب العائلة في مسار الكشف املبكر لدى النساء الالتي يتعاجلن لديه.

•البرنامج الوطني للكشف املبكر بواسطة الفحص الشعاعي للثدي -مببادرة جمعية
مكافحة السرطان ي ّنفذ اليوم ،بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق املرضى ،برنامج وطني
ومتول اجلمعية برنامج
للكشف املبكر عن سرطان الثدي بواسطة الفحص الشعاعي .كما ّ
مراقبة اجلودة الذي يضمن النجاعة القصوى للبرنامج.

•سيارة الدورية للفحص الشعاعي للثدي -بادرت جمعية مكافحة السرطان لشراء سيارة
تتجول طوال العام في مختلف أنحاء البالد وتتيح
الدورية إلجراء فحص شعاعي للثدي التي
ّ
للنساء إمكانية إجراء الفحص الذي قد ينقذ حياتهن ،وذلك بجوار منازلهن .بفضل نشاطها
واسع النطاق ،تقلّصت الفجوات القائمة بني مختلف الفئات السكانية ونسبة التجاوب مع
الفحص آخذة في االزدياد .تعمل السيارة اليوم على يد «أسوتا للخدمات الطبية» مبساعدة
جمعية مكافحة السرطان  .

•أقامة مراكز الثدي الشاملة -تستثمر جمعية مكافحة السرطان موارد كثيرة لبناء وترميم
أقسام عالج األورام وتساهم في إقامة مراكز الثدي الشاملة في املراكز الطبية في البالد حيث
يتوفر عالج مهني من قبل طاقم متعدد املجاالت حتت سقف واحد ،حيث توضع املريضة في
املركز.

•تعمل اجلمعية لدى هيئات حكومية وواضعي سياسات من أجل النساء املصابات
بسرطان الثدي وذلك لتحسني إحقاق حقوقهن بالتعاون مع التأمني الوطني ،لتوسيع سلة
األدوية ،وهي شريكة في القرارات واملناقشات احلكومية وفي مسارات أخرى.
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