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مقدمة
ِّ

مساعدتك ومساعدة أبناء عائلتك واملق ّربني ِ
ِ
منك عىل فهم ومعرفة
كُتب هذا امل ُرشد بهدف
ِ
أسئلتك حول طرق التشخيص،
املزيد عن رسطان الثدي .نأمل أن تجيب الك ّراسة عن معظم
العالج ،األعراض الجانبية الناجمة عن العالج أحيانًا ،وعمل ّية إعادة األهلية والتعايف .يف نهاية
ِ
ميكنك توجيهها إىل الطاقم املعالِج.
كل فصل ،مثة أسئلة
ّ
اهتمي بالحصول
من امله ّم أن تكوين رشيكة يف اإلجراءات التي تجتازينها ويف اتخاذ القرارات:
ّ
كل اإليضاحات من الطاقم ،طرح أسئلة ،وطلب ُشوح ،حني ال تكون معلومة ما واضحة ِ
لك.
عىل ّ
ميكن أن تُثري معرفتك أنك مصابة برسطان الثدي مخاوف عديدة ِ
لديك ،لكننا هنا من
ألي موضوع  -تو ّجهي إىل "يد للشفاء" (ياد لهحلامه) مبحادثة هاتفية مجانية
أجلِكّ .
الوردي يف موقع جمع ّية مكافحة
ر
الز
عىل
بالنقر
أو
1-800-36-07-07
الرقم:
عىل
ّ
ّ
الرسطانwww.cancer.org.il :

ما هو الرسطان؟

إن أعضاء الجسم وأنسجته مرك ّبة من لبٍنات بناء صغرية تدعى الخاليا .عىل الرغم من أن
الخاليا يف أجزاء مختلفة من الجسم ميكن أن تبدو مختلفة أو تقوم بعملها بشكل مختلف،
فإن معظمها يتجدد بنفس الطريقة ،أي بواسطة االنقسام .بشكل عام ،يحدث انقسام الخاليا
هذا بشكل منتظم ومراقَب .إذا خرجت هذه العملية عن السيطرة لسبب ما ،تواصل الخاليا
ُقسم األورام
عملية االنقسام دون الحاجة إىل ذلك ،وتنتج ج ّراء ذلك كتلة خاليا ت ُدعى ور ًما .ت َ
إىل نو َعني :حميدة ورسطانية (خبيثة) .رسطان الثدي هو اسم مرض رسطان خبيث ،ينمو يف
خاليا قنوات الحليب يف الثدي.

خاليا سليمة

خاليا رسطانية
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الورم الحميد

ال تنترش خاليا الورم الحميد يف أعضاء أخرى يف الجسم .مع ذلك ،يف حال تابعت منوها يف
املنطقة ،فإن من شأنها أن ت ُحدث ضغطا عىل أعضاء مجاورة.

الورم الرسطاين (الخبيث)

يتكون الورم الخبيث من خاليا ذات قدرة عىل االنتشار .إذا مل يُعالَج الورم الرسطاين ،فقد
يجتاح أنسجة مجاورة ويهدمها .تنفصل أحيانًا خاليا من الورم األصيل (األويل) ،وتتنترش إىل
أعضاء أخرى يف الجسم عرب الدورة الدموية أو الجهاز اللمفاوي .عندما تصل هذه الخاليا
إىل منطقة جديدة ،قد تواصل انقسامها وإنتاج كتل جديدة تدعى ور ًما ثانويًا أو نُقَيلة.
يجري التشخيص النهايئ لتحديد إذا ما كان الورم حمي ًدا أو رسطانيًّا عرب فحص عيّنة النسيج
املختب (خزعة).
املشبوه تحت مجهر يف
َ
أنواع رسطان الثدي عديدة ،بعضها أكرث انتشا ًرا ،وبعضها اآلخَر نادر.

مبنى الثدي

ِضلع

ثدي املرأة موجود أمام أضالع وعضالت الصدر،
ومك ّون من نسيج غُددي يحوي ُغ َدد الحليب
( Milk Glandsأو  ،)Lobulesقنوات الحليب
( )Milk Ductsالتي تنقل حليب األم يف فرتة
الرضاعة إىل الحلَمة ،نسي ًجا دهن ًّيا ،ونسي ًجا ضا ًّما.
قنوات الحليب
ت ُدعى العضالت املوجودة عىل األضالع وكذلك
األضالع نفسها "جدار الصدر" .النسيج الضا ّم يف
َحلَمة
الثدي هو نسيج مرِن ميكن أن يرتخي أو يتم ّدد
التغييات الهرمونية يف
خالل حياة املرأة ،وفق
ّ
جسمها ووزنها .كمية النسيج الدهني يف الثدي
مرتبطة مبعطيات وراثيّة وغذائيّة لدى املرأة .تحدث تغيريات طبيعية يف الثدي خالل حياة
املرأة ،مع التق ّدم يف السن ،يف فرتة الدورة الشهرية ،يف فرتات الحمل واإلرضاع ،أثناء تنا ُول
عضلة جدار الصدر
نسيج ضام ودُهن
فُصوص غُدد
الحليب
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حبوب منع الحمل ،وكذلك يف فرتة انقطاع
الطمث .مثة اختالفات يف حجم الثدي،
ملمسه ،وشكله بني امرأة وامرأة.
يصل نسيج الثدي إىل تحت اإلبط (ذيل
الثدي) .إضاف ًة إليه ،هناك تحت اإلبط
مجموعة من ال ُعقَد (ال ُغ َدد) اللمفاوية،
أقل من  1سم.
العادي ّ
التي قطرها
ّ
يف هذه الغ َدد ،التي تشكّل جز ًءا من
كل أنحاء
الجهاز اللمفاوي املوجود يف ّ
الجِسم ،يتدفق السائل اللمفاوي ،الذي يصل إىل الثدي ،مثل سائر أعضاء الجِسم ،ويساهم
يف حامية الجِسم من األمراض .يحافظ الجهاز اللمفاوي عىل توازُن الربوتينات والسوائل يف
موصل خاليا جهاز
ً
خاليا الجِسم ،عرب ترصيف الفوائض الباقية من عمليّات الدورة الدموية،
املناعة إىل الدورة الدموية و ُمتي ًحا ر ّد فعل مناعيًّا ناج ًعا ض ّد العوامل الغريبة.
ُغدَد اإلبطَني

عوامل الخطر والرشائح السكانية ذات الخطر املرتفع

ال يزال معظَم مس ّببات رسطان الثدي غري معروف ،لك ّن بعض عوامل الخطر ميكن أن تزيد
من خطورة إصابة املرأة به .من الجدير بالذكر أنه إذا تواجد لدى املرأة عامل خطر أو أكرث،
ال يعني ذلك أنها س ُتصاب بالرسطان ،كام أ ّن غياب عوامل الخطر هذه ال يعني أنّها لن
تُصاب باملرض.
• الجِنس :رسطان الثدي منترش لدى النساء أكرث بكثري مام هو لدى الرجال .بني الرجال،
السجل
ّ
كل  100امرأة مريضة .وفق معطيات
أقل من مريض واحد مقابل ّ
انتشاره هو ّ
رجل برسطان الثدي ،مقابل
كل عام إصابة نحو ً 50
الوطني للرسطان يف إرسائيل ،ت ُشخَّص ّ
ما يزيد عىل  4900امرأة.
للمزيد من املعلومات م ّجانًا حول رسطان الثدي لدى الرجال ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية
إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم 1-800-36-36-55
أو إىل موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت.www.cancer.org.il :
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السجل الوطني للرسطان
ّ
السنّ :يرتفع خطر اإلصابة بالرسطان مع التق ُّدم يف السن .من معطيات
يتبي أ ّن رسطان الثدي أكرث انتشا ًرا لدى النساء من س ّن  50عا ًما فصاع ًدا ،وأ ّن  79%من
يف إرسائيل ّ
املريضات يجري تشخيصه ّن بعد الخمسني .نحو  15%من املريضات يُشَّ خص املرض لديه ّن بني
 49 - 40عا ًما ،و  6%دون سن .40
تاريخ العائلة :النساء اللوايت شُ خّصت يف أرسته ّن قريبات (أو أقرباء) برسطان الثدي أو املبيض ،ال
سيّام إذا كانت قرابة من الدرجة األوىل (أ ّم أو أخت) ،أو النساء اللوايت شُ خّص َن كذوات طفرة وراثية
تزيد من خطر اإلصابة باملرض ،ه ّن يف خطر أكرب لإلصابة برسطان الثدي (مثة فصل يف موضوع
فصل الحقًا).
"رسطان الثدي والوراثة" – ُم َّ
الطبي ومبنى الثديَ :من أُصيبت يف املايض الطبي برسطان الثدي ،مبا يف ذلك أورام من نوع
التاريخ ّ
،)Lobular Carcinoma In Situ( LCIS ،)Ductal Carcinoma In Situ( DCIS
و  ،)Atypical Ductal Hyperplasia) ADHوهو مرض ثدي غري رسطا ّين ،أو امرأة ذات مبنى
ثدي كثيف ،هي يف خطر أكرب لإلصابة برسطان الثدي .تُشري العبارة "ثدي كثيف" إىل وضع يكون
فيه معظم نسيج الثدي مك ّونًا يف األساس من نسيج ضام ،والقليل ج ًّدا من النسيج الدهني.
عالجات باإلشعاع (راديو ثريايب) ملنطقة الصدر يف س ّن مبكرةَ :من خضعت يف املايض لعالجات
خصوصا يف الس ّن
باإلشعاع للصدر (بشك ٍل عا ّم كعالج ملرض الورم اللمفي عىل اسم هودجكني)،
ً
التي ينمو فيها الثدي ،ه ّن يف خطر أكرب لإلصابة برسطان الثدي.
عوامل هرمونية تزيد خطر اإلصابة برسطان الثدي:
 .1النساء اللوايت يتل َق َني عال ًجا هرمون ًّيا بديلً ( )HRTملعالجة ظواهر س ّن انقطاع الطمث ،ال
يقل
سيّام عال ًجا يحتوي عىل إسرتوجني وبروجستريون ،ألكرث من  10سنوات .مع توقّف العالج ّ
الخطر .يُستحسن أن تواظب هؤالء النساء عىل متابعة طبية مكثفة ،وعىل تقصري فرتة العالج
قدر اإلمكان.
 .2النساء اللوايت مل يلد َن أب ًدا ،أو ولد َن يف س ّن متأخرة ،بعد  35عا ًما.
أقل من سنة.
 .3النساء اللوايت مل يُرضع َن أب ًدا أو أرضع َن ّ
 .4النساء اللوايت بدأت لديه ّن الدورة الشهرية يف س ّن مبكرة (قبل  11عا ًما) أو بدأ َن س ّن انقطاع
الطمث يف وقت متأخر نسب ًّيا (بعد  55عا ًما).
منط الحياة :تبدو من األبحاث العلمية عالقة واضحة بني زيادة خطر اإلصابة برسطان الثدي وبني
السمنة ،انعدام النشاط الجسامين ،التغذية غري السليمة ،فرط استهالك الكحول ،والتدخني.

للمزيد من املعلومات ولك ّراسة إرشاد م ّجانًا حول طرق تقليل خطر اإلصابة برسطان
الثدي والحفاظ عىل منط حياة سليم ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"®
التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم1-800-36-36-55 :

رسطان الثدي والوراثة

معظم حاالت رسطان الثدي ( )90%-85%ال عالقة لها بحالة عائلية سابقة ،و/أو بعوامل
وراثية معروفة .لدى النساء دون سن  ،50الاليت يُص َنب برسطان الثدي ،نسبة أكرب من األورام
مرتبطة بتغيري ورايث .يف العائالت التي فيها نساء عديدات أخريات أُص َنب برسطان الثدي أو
رسطان املبيض ،يرتفع احتامل أن يكون رسطان الثدي مرتبطًا بتغيري ورايث ،حتى لو ت ُح َّدد
بالتأكيد طفرة معروفة يف الجينات املعروفة.
يف األبحاث العلمية التي أُجريتُ ،ح ّدد جينان ( )BRCA1, BRCA2التغيريات فيهام
(الطفرات) مرتبطة بانتشار أوسع لرسطان الثدي ورسطان املبيض .هذه التغيريات أكرث شُ يو ًعا
لدى النساء من أصل أشكنازي .التغيريات الوراثية هي مولودة ،ولذلك ميكن تحديدها لدى
النساء اللوايت مل يُص َنب بالرسطان ولدى الاليت أُص َنب عىل ح ّد سواء .نحو  80% - 50%من
النساء اللوايت شُ خّص لديه ّن تغيري ورايث يُحت َمل أن يُ َص َنب برسطان الثدي حتى س ّن  ،80لك ّن
اكتشاف تغيري ورا ّيث يف الفحص ال ّ
يدل بالرضورة عىل أ ّن املرأة ستُصاب برسطان الثدي .يُشري
تحديد تغيري ورايث إىل أ ّن املرأة يف خط ٍر مرتفع ج ًّدا لإلصابة برسطان الثدي واملبيض .مثة
ثبت أنها تخفض هذا الخطر بشكلٍ ملحوظ.
اليوم وسائل َ
لدى النساء امل ُصابات برسطان الثديّ ،
يدل تحديد تغيري ورايث عىل أنه ّن يف خط ٍر مرتفع
لإلصابة برسطان املبيض أيضً ا ،وكذلك بأورام رسطانية إضافية يف الثدي .يف كافة األحوال ،مثة
تأثريات الكتشاف تغيري ورايث لدى املرأة املريضة عىل القريبات ،إذ يُحت َمل أن يرث َن التغيري
الورايث عي َنه ،لذلك فإنه ّن يف خطر أيضً ا.
يجدر ِذك ُر أ ّن املرأة التي أصيبت برسطان الثدي وليس لديها تغيري ورايث يف الطفرتَني
 BRCA1,2ليست يف خط ٍر أكرب لإلصابة برسطان املبيضَ ني.
ميكن الكشف عن التغيريات (الطفرات) يف املو ّرثات عرب فحص دم .صحيح أ ّن هذه الفحوص
7

ت ُنبئ بخطر مرتفع ،لكن ال ميكن التنبؤ بس ّن ظهور املرض أو بنوعه (رسطان الثدي أم املبيض).
مثة اليوم وسائل ناجعة ج ًّدا للوقاية من رسطان الثدي واملبيض لدى النساء الحامالت للمو ّرث،
لكنها يف األساس جراح ّية  -استئصال وقايئ للمبيضني واستئصال وقايئ للثدي .وهناك أيضً ا وسائل
متابعة ناجعة تساعد عىل الكشف والتشخيص املس َبق للنساء املوجودات يف خطر مرتفع.
قبل التفكري يف إجراء فحوص التشخيص الورايث ،من امله ّم الحصول عىل استشارة شاملة توضح
حسنات وس ّيئات الفحص وتأثرياته عىل إجراءات املتابعة والعالج .مثة عيادات لالستشارة
الوراثية يف مستشفيات عديدة يف البِالد ،وكذلك يف صناديق املرىض املختلفة .من امله ّم الحصول
عىل رش ٍح للسؤال :هل ستكون لنتائج الفحص آثار عملية عىل املتابعة والعالج ،للمرأة نفسها
ولقريباتها .من امله ّم قراءة منوذج املوافقة عىل إجراء الفحص بتم ُّعن قبل التوقيع عليه.
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برنامج "الفرصة يف الخطَر"

أُع ّد برنامج "الفرصة يف الخطَر" لزيادة وعي امل ُصابات برسطان الثدي واملبيض
ألهمية نيل االستشارة الوراث ّية .إ ّن وجود عامل ورايث للمرض هو عامل خطَر،
ولك ّن اكتشاف هذا العامل يتيح احتامل الوقاية من أمراض رسطان إضافية
للمفحوصات ولقريباته ّن .أُنشئ الربنامج من ِقبل جمعية مكافحة الرسطان مبسا َعدة
 )Northern Charitable Foundation) NCFوبالتعا ُون مع االئتالف اإلرسائييل
للتشخيص الورايث لرسطان الثدي واملبيض ،الذي يعمل برعاية جمع ّية مكافحة الرسطان.
خاص ميكن عربه استيضاح
يل ّ
يف إطار النشاطُ ،رفع عىل موقع الجمعيّة منوذج تفا ُع ّ
امليل الورايث لإلصابة باملرض ،والتو ّجه لطبيب العائلة من أجل استيضاح إضايف
فضل عن ذلك ،أصدرت جمعيّة مكافحة
مبساعدة استشارة وراثيّة ،إذا دعت الحاجةً .
الرسطان نرشات معلومات حول املوضوع باللغات اإلنكليزية ،الروسية ،العربية،
والعربية ،ومنوذ ًجا عرب اإلنرتنت موجو ًدا يف موقع جمعيّة مكافحة الرسطان يف باب
يحمل عنوان الربنامج.www.cancer.org.il/prev-gene :
للحصول عىل ك ّراسة "الفرصة يف الخطَر" وك ّراسة "كل ما ِ
أردت معرفته عن الوراثة
والرسطان" من جمع ّية مكافحة الرسطان ،وقامئة عيادات االستشارة الوراثية املجانية،
ميكن االتصال مجانًا بـ"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف
رقم.1-800-36-36-55 :
كذلك ،ميكن االستعانة باملنتدى "حمل املو ّرثات والنساء ذوات الخطر املرتفع
لإلصابة برسطان الثدي واملبيضَ ني" يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت:
www.cancer.org.il
من املهم أن تتذكري :نحو  70%من النساء الاليت أُص َنب برسطان الثدي لس َن ضمن مجموعة
الخطر .لذلك ،عىل كل امرأة أن تكون واعية لجسمها وتُف َحص وفق التوصيات .النساء
املوجودات يف مجموعة الخطر املرتفع يجب أن يواظ َنب عىل الفحوص الدور ّية املوىص بها لهنّ.
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عالمات الورم يف الثدي

يف  90%من الحاالت ،أ ّول مؤرش عىل ورم رسطاين يف الثدي هو وجود كتلة يف الثدي ،لك ّن مثة
روتيني
عالمات أخرى يجدر االنتباه إليها .ميكن للمرأة التي تعرف ثديَيها أن تتابع بشكل
ّ
كتل أو ظواهر أخرى ،مل تشعر بها و/أو ت َرها سابقًا .يظهر
التغيات يف مبناهام وتكتشف ً
ّ
نحو  70%من األورام يف القسم الخارجي األعىل من الثدي ،الذي يشمل أيضً ا منطقة تحت
كل منطقة الثديَني بشكلٍ شامل .إال َم يجب االنتباه؟
اإلبطَني ،لكن يجب بالطبع فحص ّ

يف الثدي:

•
•
•
•
•
•

كُتلة
تغي يف شكل الثدي أو حجمه.
ّ
ثقب أو نتوء يف الجِلد.
حكّة مستم ّرة ال تزول
عدم راحة أو آالم (ظاهرة ليست منترشة).
ظهور احمرار وحرارة يف الثدي ،دون عالقة بإرضاع أو بتل ّوث.

يف الحلمة:
• حلمة تراجعت إىل الداخل مؤخ ًرا.
• كُتلة.
• جرح ال يتعاىف أو أكزميا ال تذهب.
• إفراز من الحلمة (ليس متعلّقًا باإلرضاع).
يف الذراع:
• كُتلة أو تورم يف اإلبط.
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طرق التشخيص

التشخيص املبكر  -فحوص روتينية

ال يزال الكشف املبكر أفضل وسيلة للتعايف من رسطان الثدي .فكلّام جرى تشخيص املرض
يف مرحلة أبكر ،ازدادت احتامالت التعايف إىل نحو  90%وأكرث .بهدف زيادة احتامل تشخيص
املرض يف مراحله املبكرة ،من امله ّم املحافظة عىل إجراء متابعة روتينية وفق التوصيات.

معرفة الثد َيني

تغي يف الثدي أيًّا كان ،من امله ّم التو ّجه
أي س ّن ويف ّ
يف ّ
كل األحوال ،يف حال الشعور بكتلة أو ّ
إىل الطبيب ملعرفة ماه ّية ذلك.

فحص طبيب*

متخصص يف
من س ّن  30تقريبًا ،يُستحسن أن يُجرى فحص مرة يف السنة من ِقبل طبيب
ّ
اليدوي للثدي .يفحص الطبيب الثديَني والغ َدد (ال ُعقَد) اللمفاوية تحت اإلبطَني ويف
الفحص
ّ
ال ُعنق .يُجرى الفحص يف وضعيتَي جلوس واستلقاء املفحوصة .وفق الحاجة ورأي الطبيب،
ميكن أن يويص بإجراء فحوص إضافية.

تصوير الثدي الشعاعي (مموغرافيا)

لطب األورام ،عىل النساء من س ّن  50فصاع ًدا إجراء فحوص
• وفق توصيات املجلس الوطني ّ
كل عا َمني ،يف معاهد صادقت عليها وزارة الص ّحة .بفضل
تصوير الثدي الشعاعي م ّر ًة ّ
مبادرة جمعيّة مكافحة الرسطان ،تدير جميع صناديق املرىض برنام ًجا وطنيًّا للفحص
بتصوير الثدي الشعاعي ،وتدعو النساء يف الجيل املالئم إلجراء الفحص وفق التوصيات.
• النساء اللوايت لديه ّن قريبة من الدرجة األوىل أُصيبت برسطان الثدي ،والنساء املوجودات
يف خطر مرتفع ،يوىص بإجراء فحص تصوير الثدي الشعاعي مرة يف السنة ،بد ًءا من س ّن
 ،40أو وفق توصية الطبيب.
النص هو بصيغة املذكر ،فهو مو ّجه للنساء والرجال عىل حد سواء.
* رغم أ ّن ّ
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• للنساء املوجودات يف متابعة طبية بسبب تشخيصه ّن كحامالت لطفرات وراثية ،أو
ألسباب أخرى ،والنساء املوجودات يف
املوجودات يف خطر مرتفع لإلصابة برسطان الثدي
ٍ
متابعة بسبب ورم خبيث يف األمعاء الغليظة ،املبيض ،أو الرحم  -يوىص إجراء فحص تصوير
الثدي الشعاعي وفق رأي الطبيب املعالِج (بشكلٍ عا ّم يف س ّن مبكرة أكرث وبتكراريّة أكرب).
• تحت س ّن الخمسني ،يكون مبنى الثدي عاد ًة كثيفًا وسميكًا ،ويكون هناك نشاط هرموين
يص ّعب الكشف عن تغيريات يف الثدي يف فحص تصوير الثدي الشعاعي.
• قد يؤدي تنا ُول هرمونات بديلة بعد توقّف الدورة الشهرية إىل تغيريات يف كثافة نسيج
الثدي تظهر يف تصوير الثدي الشعاعي .لذلك ،من امله ّم أن تذكر املفحوصة قبل إجراء
الفحص إن كانت تتناول هرمونات بديلة ،ولكَم من الوقت.

MRI

• يوىص بفحص MRIللثدي للكشف الدوري للنساء اللوايت شُ خّص َن كحامالت لطفرات يف
املو ّرث َني  BRCA1و  ،BRCA2حامالت طفرة يف امل ّورث َني  PTENو  ،P53النساء اللوايت
عولجن باإلشعاع للصدر يف صغره ّن ،النساء بعد االستشارة الوراثية ،اللوايت ُع ّرف َن كذوات
خطر فوق  20%لحمل مو ّرث طفرة ،واللوايت ال ينتم َني إىل مجموعة إثنية فيها انتشار
للطفرات املعروفة ،وملتابعة للثدي الثاين للحامالت الاليت أُص َنب برسطان الثدي.
يُجرى الفحص م ّجانًا لهذه املجموعات من ِقبل جميع صناديق املرىض يف إطار السلّة
الصحية.
املوجات فوق الصوت ّية ()Ultrasound, US, ABVS
• ال يُشكّل فحص املوجات فوق الصوتية فحص استقصاء ،بل هو فحص مك ِّمل .فيمكن أن
فحصا لنساء صغريات ج ًّدا ،لفحص ال ُعقَد اللمفاوية يف منطقة اإلبطَني ،استيضاح
يكون ً
نتائج ظهرت يف فحوص تصوير أخرى ،أو يف حالة الثديَني الكثيفَني ،ولتوجيه إبرة الخزعة،
يف حال دعت الحاجة.
للسطان الثدي ،وكذلك متابعة النساء املوجودات يف خطر،
التو ّجه هو أنّ التشخيص املبكّر ّ
كل امرأة باملرض ،وملبنى ثديها كام يظهر
يجب أن يكونا مالمئَني للخطر الشخيص إلصابة ّ
يف فحص تصوير الثدي الشعاعي ،بدمج عدّ ة وسائل محاكاة (تصوير) .لدى بعض النساء،
يكفي استخدام تصوير الثدي الشعاعي (مموغرافيا) كفحص استقصا ّيئ.
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للحصول عىل ك ّراسات ومعلومات حول مواضيع الكشف املبكّر عن رسطان الثدي ،الفحوص،
تصوير الثدي الشعاعي ،وقامئة معاهد تصوير الثدي الشعاعي املُصادَق عليها ،ميكن االتصال
م ّجانًا بـ"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عرب الهاتف رقم1-800-36-36-55 :
أو الدخول إىل موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت.www.cancer.org.il :

التشخيص املتقدّ م  -حني يظهر ورم يف الثدي

بخالف فحوص االستقصاء الروتينية ،امل ُع ّدة للنساء املعافيات دون مؤرشات ،فحني تجد
املرأة نفسها ،أو الطبيب املعالج ،نتيجة ما ،أو يكون لديهام ّ
شك ما ،ت ُستخ َدم بفعالية أكرث
ع ّدة فحوص تصوير ،للوصول إىل التشخيص أو الستبعاد وجود ورم رسطاين أو نتيجة تتطلب
متابعة العالج.

تغيا يف الثدي:
َ
إذا
الحظت ّ ً

 .1اطلبي من الطبيب إحالة إىل تصوير الثدي الشعاعي للثديَني كليهام.

 .2إذا كانت إجابة تصوير الثدي الشعاعي سلب ّية ،أي مل يكن هناك اشتباه يف كُتلة خبيثة،
ِ
لكنك تشعرين بكُتلة ،و/أو تم أخذ عينة من الثدي أو تحت اإلبطَني بإبرة رقيقة
( ،)FNA - Fine Needle Aspirationوكانت اإلجابة سلبية ،فال تكتفي بذلك؛ اطلبي أن
تعريف ماذا يقرتح الطبيب فعله من أجل االستبعاد الكامل إلمكانية وجود ورم رسطاين.
 .3استوضحي إن كان ميكن إجراء خزعة بإبرة غليظة ( )Core Needle Biopsy - CNBبتوجيه موجات
رضوري اليوم ،من أجل التخطيط
فوق صوتية ،تصوير ثدي شعاعي ،أو حتى  .MRIهذا الفحص
ّ
خاص ،يف حال كانت النتيجة إيجابية.
بشكل أفضل للعالج بشكل عا ّم ،والعالج الجراحي بشكل ّ

معلومات إضاف ّية عن فحوص التشخيص املختلفة

تصوير الثدي الشعاعي (مموغرافيا):
فحص تصوير الثدي الشعاعي (مموغرافيا) هو فحص يستخدم إشعاع رنتجن بش ّدة منخفضة،
ويُجرى بهدف الكشف عن ورم رسطاين يف الثدي ،استبعاد وجوده ،أو تحديد مكانه ،إذا كان
محسوسا .اإلجراء بسيط ويستم ّر بضع دقائق .يف كثريِ من األحيان ،ميكن يف هذه الفحوص
ً
يدوي .يستويف معظم
تحديد ورم حتّى قبل أن يكون ممك ًنا الشعور به يف فحص طبيب
ّ
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أجهزة تصوير الثدي الشعاعي يف إرسائيل املعايري الدولية ،وهي خاضعة ملتابعة منتظمة
ملراقبة الجودة .يجري ضغط الثدي يف الفحص بني جس َمنيّ ،مرة من أعىل إىل أسفل ،وم ّر َة
من الجانبَني .أحيانًا ،يسبّب الضغط عدم راحة أو أمل ًا لثوانٍ معدودة.
ِ
شعرت باإلمل ،فال ترتددي يف إخبار التقنيّة .فهي ستحاول ،قدر اإلمكان ،التقليل من الضغط
إذا
ستحسن عدم استخدام ُمزيل العرق ،مسحوق البودرة،
الذي ميارسه الجهاز .يف يوم الفحص ،يُ
َ
أو أية كرميات عىل الثديَني وتحت اإلبطَني.
ميكن إيجاد تفاصيل إضافية حول الفحص وكيفية تحسني الشعور بالراحة خالل الفحص يف
نرشة "فحص تصوير الثدي الشعاعي" التي تصدرها جمعية مكافحة الرسطان .للحصول
عىل النرشة م ّجانًا وملعلومات إضافية حول املوضوع ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم1-800-36-36-55 :
تصوير الثدي الشعاعي (مموغرافيا) الرقمي والتوموسينثيزيس:
عرب هذه التقنيات الحديثة ،يجري الحصول عىل الصورة عرب منظومة إلكرتونية ،مبرافقة
تغي بشكل كبري عملية الفحص من ناحية املفحوصة ،لكنها تُن ِتج صورة
وسائل تكنولوجية ال ّ
الصور يف الحاسوب وعىل قرص بدل فيلم تصوير .ت ُتيح
ذات قدرة تشخيصية أفضل .تُحفَظ ُّ
حوسبة للصورة بعد إجراء التصوير .لهذا الفحص عدد من امليزات:
التكنولوجيا الرقمية معالجة ُم َ
• القدرة عىل تكبري نتائج مختلفة ،مثل تكلُّسات صغرية ،دون الحاجة إىل دعوة املرأة إلجراء
صورة تكبري إضافية( .القدرة عىل التكبري موجودة أيضً ا يف تصوير الثدي الشعاعي غري
الرقمي).
• ت ُحفَظ الصور يف الحاسوب ،وال خطر أن تضيع.
يُتيح تحسني تبايُن الصورة التشديد عىل مكتشَ فات يف ُص َور تصوير الثدي الشعاعي ،وبذلك
زيادة دقّة الفحص أحيانًا.
• إنتاج "رشائح" رنتجن يف ُعمق النسيج من أجل إيضاح نتائج مختلفة تُشا َهد فيه.
املوجات فوق الصوت ّية (:)Ultrasound, US, ABVS
ٍ
أسايس للتمييز
كفحص مك ِّمل لفحص املموغرافيا ،بشكل
يُجرى فحص املوجات فوق الصوتيّة
ّ
بني كُتلة تحتوي عىل سوائل وكتلة صلبة .ليس الفحص مرتبطًا بإشعاع ،وهو يجري بالتوازي
مع أو كتتمة لتصوير الثدي الشعاعي ،ال بدلً منه.
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التصوير بالرنني املغناطييس (:)MRI - Imagining Resonance Magnetic
يجري هذا الفحص عرب مغناطيس ،دون أشعة رنتجن .هذا هو الفحص األكرث حساس ّية
للكشف املبكر عن نتائج مشبوهة ،أو للتقييم الدقيق ملدى مرض معروف يف الثدي .وهو
وتجل يف ُعقد
يُساعد أحيانًا يف تشخيص مرض خبيث يف الثدي مل ُي َّيز يف فحوص أخرىّ ،
ملفاوية ُمصابة تحت اإلبطَني دون مصدر معروف .قبل الفحص يُحقَن وسيط تبايني (ليس
اليود) للوريد ،ويجري تشخيص األورام عىل أساس التلوين امل ُكثّف واألبرز للمنطقة املشكوك
فيها مقارن ًة بنسيج الثدي حولها .مينح الفحص معلومات حول تزويد الدم يف الثدي ،إذ إ ّن
االفرتاض هو أنّه يف مناطق الورم الرسطاين يكون هناك تزويد دم مكثّف ومشبوه .يتم ّيز
فحص  MRIبحساس ّية عالية لإلجراءات الرسطانية ( ،)100% - 95%لك ّنه يكشف أيضً ا عن
نتائج غري رسطانيّة ،ولذلك تُجرى خزعة يف نهاية الفحص أحيانًا.
محوسب :)Computerized Tomography - CT( -
فحص تصوير مقطعي
َ
ال يشكّل هذا الفحص وسيلة تشخيص لرسطان الثدي ،إثر مستوى اإلشعاع املرتفع املرتبط
به ودقته املحدودة ،لكنه يُستخ َدم رغم ذلك لتشخيص نُقَيالت أخرى يف الجِسم ،إذا ُوجد
ّ
شك يف ذلك ،أو للمتابعة املستقبليّة.

فحوص تصوير العظام والتصوير الطبي بأشعة جاما (:)SPECT
فحوص ت ُستخ َدم لتحديد نُقَيالت يف العظام ،وأحيانًا لتحديد مرحلة املرض أثناء التشخيص
( ،)stagingال س ّيام يف الحاالت التي يكون فيها الورم واس ًعا نسب ًّيا ،أو مرض متق ّدم إذ ُوجدت
ُعقد ملفاويّة ُمصابة.
قبل هذه الفحصوص ،تُحقَن ما ّدة ُمشعة للوريد .بعد االنتظار نحو ساعتَني أو ثالث ،يُجرى
فحص استقصايئ لكامل الجسم مل ّدة  20إىل  30دقيقة .وفق الحاجة ،تُجرى تصويرات إضافية
حوسب لتصوير
ملناطق مع ّينة لفحص مكتشَ فات مشبوهة و/أو فحص تصوير مقطعي ُم َ
الطبي بأشعة جاما (.)SPECT - Single-Photon Emission Computred Tomography

فحص تصوير مقطعي عرب نفث البوزيرتونات (- )PET CT
( :)PET CT - Positron Emission Tomographyيدمج هذا الفحص بني مسح CT
والتصوير .يجري الفحص بعد أن تُحقَن يف الوريد ،بشكلٍ عا ّم يف الذراع ،كمية صغرية من
خاصة ت ُستو َعب يف الخاليا الرسطانية ،األكرث فعالية ،التي ت ُرى بالتايل عىل آلة
ما ّدة ُمش ّعة ّ
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املسح .يجري هذا الفحص بشكلٍ عا ّم للجِسم كلّه ،عدا الرجلَني ،إال إذا كان هناك سبب
خاص .يساعد الفحص عىل تحديد مرحلة املرض بالضبط ،وكذلك تجا ُوب الورم مع العالج.
ّ
حني يكون هناك ّ
شك يف تك ّرر املرض ،لهذه الطريقة أهمية يف تقييم مراكز املرض غري
املوضعي ،إذ ُي ّيز الفحص يف ما يزيد عن  30%من الحاالت
ر
ر
التك
يف
خصوصا
املعروفة،
ً
ّ
ّ
نُقَيالت بعيدة .لدى املصابات برسطان الثدي ال ُّنقييل ،هذا الفحص هو ذو قيمة يف تقدير
تجا ُوب املعالَجة مع العالج الذي اختري لها .هذا الفحص أيضً ا هو ذو حساسية عالية ج ًّدا،
وفيه نسبة ال بأس بها من املكتَشفات التي يبدو الحقًا أنها غري مرتبطة برسطان الثدي ،أو
حتى أنها غري ذات أهمية أب ًدا.

الخزعات:

خزعة إبرة غليظة ( Tru-Cutأو  :)Core Needle Biopsyهذا الفحص غري مؤمل عا ّمةً،
وهو يجري بتخدير موضعي ،ويستم ّر وقتًا قص ًريا .خالل الفحص ،تُدخَل إبرة جوفاء عرب
تجسس الكتلة ،يف حال كانت واضحة .يف حال كانت الكتلة ،أو حدودها ،غري أكيدة ،تجري
ّ
االستعانة بإرشاد املوجات فوق الصوتيّة خالل الفحص .باالستعانة باإلبرة ،يُخ َرج نسيج عىل
شكل أسطوانة ضيّقة من الكتلة يف الثدي .من املتعارف عليه أخذ بني  6 - 3أسطوانات من
الكتلة ،ت ُرسل إىل فحص باثولوجي .تُعطى نتائج الفحص الباثولوجي خالل أسبو َعني بعد
املختب الذي أُرسلت إليه العيّنة .اإلجابة دقيقة ليس بالنسبة إىل الخاليا
إجراء الخزعة ،وفق
َ
الفردية فقط ،بل أيضً ا بالنسبة إىل مكانها وعالقتها بالنسيج املحيط بها .كذلك ،ميكن أن
يُف َحص يف العيّنة وجود مستوعبات خصوصية عىل الخاليا الرسطانية  -حقيقة ت ُساعد يف
تحديد طبيعة العالج الذي سيُختار.

خزعة إبرة غليظة مبسا َعدة التفريغ ( :)Mammotomeهذه الخزعة ُم َع ّدة لفحص مكتَشفات
أو كُتل صغرية وتكلُّسات ُح ّددت يف فحص االستقصاء باملموغرافيا .يُجرى هذا الفحص أثناء
حوسب يو ّجه إبرة
االستلقاء عىل البطن ،بتخدير موضعي ،بتوجيه تصوير ثدي شعاعي ُم َ
الخزعة مبارش ًة إىل املكتشَ ف ،بتوجيه فراغي عرب حاسوب .يشمل إجراء الفحص إدخال إبرة
جوفاء ويف داخلها جهاز حا ّد ،وهام موصوالن بجهاز تفريغ .يتح ّرك الجهاز داخل نسيج الثدي
حرك ًة دائرية ويُخرج عينة نسيج من املنطقة املفحوصة .دقة التشخيص كبرية ج ًّدا ،أل ّن الجهاز
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يفحص النسيج يف نفس املنطقة بشكل دقيق .بشكلٍ عا ّم ،يف نهاية عمل ّية أخذ الع ّينة ،يُبقي
الطبيب الفاحص "مشبكًا" معدن ًّيا صغ ًريا يف املنطقة التي أُخذت منها الع ّينة ،لتمييزها يف
املستقبل ،إذا دعت الحاجة .ال يضايق هذا املشبك أو يس ّبب أية مشاكل مستقبلية.
الخزعة الجراحية (أخذ ع ّينة من نسيج  :)Excisional Biopsy -يف حاالت نادرة ،ال ميكن
التشخيص بشكل مؤكد عرب وسائل التشخيص املذكورة إذا كان املكتشَ ف خبيثًا أم حمي ًدا،
وتُطلَب خزعة جراحية مفتوحة للمكتشَ ف .إذا أويص بهذا اإلجراء ،يجب دراسة ذلك ج ّي ًدا،
ظل تخدير عا ّم أو موضعي ،ويجب
ورمبا سامع وجهة نظر أخرى .ميكن أن يت ّم اإلجراء يف ّ
إرسال العيّنة إىل فحص باثولوجي.
وفق أنظمة وزارة الص ّحة ،ت ُجرى الخزعة بشكل منفصل عن العملية الجراحية الكاملة.
يحق للمرأة أن تطلب الفصل بني عمل الخزعة ،بأية طريقة تُجرى ،وبني العمل ّية الجراح ّية
ّ
الكاملة .يُتيح هذا الفصل للمرأة املزيد من الوقت إلعداد نفسها ،استشارة آخرين،
ميس التأخري القصري بني التشخيص والعملية
واملشاركة يف اختيار نوع العمليّة الجراحيّة .ال ّ
باحتامالت الشفاء .من غري املعتاد اليوم ،سوى يف حاالت استثنائية ،إجراء العمل ّية الجراح ّية
كلّها دون معرفة مسبقة للمم ّيزات الباثولوجية لإلجراء بالثدي .يف حال ق ّررت املرأة إجراء
العمل ّية الجراح ّية فو ًرا بعد الخزعة ،تُف َحص الكُتلة التي استُؤصلت باملجهر ،فيام تكون
املرأة ال تزال ُمخ َّدرة .بهدف الفحص ،ت ُج َّمد الكُتلة ،ولذلك يُدعى الفحص مقط ًعا تجميديًّا
( .)Frozen Sectionكام ذُكر ،تالئم هذه الطريقة الحاالت االستثنائية ج ًّدا ،لكنها ال تزال
تُستخ َدم يف بعض الحاالت لتحديد حجم العمل ّية الجراح ّية املطلوبة تحت اإلبطَني.
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أنواع األورام يف الثدي
األورام الحميدة

الكُتل يف الثدي هي ظاهرة منترشة .لدى  80%من النساء اللوايت تشعر َن بالكُتلة ،مثة أورام
حميدة ،أو باسمها املعروف أكرث  -أكياس ،تشكّل كُ َييسات سائل مصدرها عمل ّيات هرمونية
يف نسيج الثدي .نوع شائع آخَر للكُتل الحميدة يف الثدي هو الورم الغدي الليفي امل ُك َّون من
ُدي .يواجه ث ُلث حتّى نصف النساء يف العامل الغريب مشكلة ما يف الثديَني،
نسيج ليفي  -غ ّ
مثل التو ّرم ،األمل ،الحساسية ،الكُتل ،وغريها.
• األكياس :تخترب نساء عديدات يف س ّن الخصوبة ( )40-30وض ًعا يُدعى "الثديَني الكيسيَّني
سائل ،يف ثدي واحد
الليف َّيني" ( .)Fibrocystic Breastsيف هذه الحالة ،تنمو أكياس تحوي ً
أو يف االث َنني ،ميكن أن تتو ّرم وتس ّبب آال ًما قد تكون متعلقة بالدورة الشهرية (الطمث)
أحيانًا .بشكلٍ عا ّم ،مع انتهاء نزيف الدورة الشهرية ،متيل األكياس إىل التقلُّص .ليست
التغيات الهرمونية التي مي ّر بها جسم املرأة إثر الدورة
هذه الحالة مرضً ا ،بل ت َ
ُنسب إىل ّ
الشهرية .ال عالقة بني ظهور هذه األكياس وبني ورم رسطاين يف الثدي .مع ذلك ،عىل املرأة
أي تغيري يطرأ عليهام،
ذات الثديَني الكُييس َّيني معرفة ثديَيها ج ّي ًدا ،حتى تتمكن من متييز ّ
وإذا طرأ تغيري  -التو ّجه فو ًرا إىل الطبيب امل ُعالِج .أفضل وقت إلجراء هذا الفحص هو بعد
فضل عن ذلك ،عىل املرأة
نحو أسبوع من بدء الطمث ،حني تُ تَ ّص السوائل يف األكياسً .
أن تحرص عىل الفحص الطبي الروتيني وفق التوصيات (أعاله يف الصفحة .)11
• الورم الغدي الليفي ( :)Fibroadenomaأورام حميدة يف الثدي ،مصدرها ليس قنوات
الحليب ،بل النسيج الضا ّم الذي بينها .هذا الوضع منترش ج ًّدا لدى النساء الشابات (حتى
سن  .)35 - 30ال تشكّل هذه األورام خط ًرا ،وميكن تحديدها بوضوح عرب املوجات فوق
(أقل من  1سم) ،لدى النساء الصغريات دون عوامل خطر،
الصوتيّة .يف الكُتل الصغرية ّ
ميكن تحديد الفحص عىل أساس املوجات فوق الصوت ّية فقط .يف ال ُكتَل األكرب من 2 - 1
سم ،يُستحسن إجراء خزعة إبرة بإرشاف املوجات فوق الصوتيّة .ميكن أن يجري استيعاب
الورم الحميد من هذا النوع يف ذاته ،أن يبقى دون تغيري سنوات طويلة ،أو يكرب .ميكن
أن يكون هناك عدد من األورام ،يف ثدي واحد أو يف االث َنني .إذا اتضح خالل متابعة الورم
أنه ينمو ،يوىص بإزالته من الثدي .الورم اآلخر من نفس األرسة ،ولكنه أكرث نُدرةً ،هو ورم
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فيلوديس ( ،)Phyllodes Tumorالذي قد يظهر يف شكله الحميد أو الخبيث .إذا أثارت
الخزعة شكًّا يف ورم من هذا النوع يُوىص بإزالته ،حتّى إذا كان يف صورته الحميدة.

• ورم حليمي داخل األنابيب :أورام صغرية تظهر داخل األنابيب املوصلة للحليب أو للحلَمة،
وميكن أن تؤدي إىل إفرازات مختلفة من الحلَمة .ميكن أن يكون اإلفراز دون لون ،أصفر،
أخرض ،رماديًّا ،بن ًّيا ،أو دمويًّا .مبا أ ّن إفرازًا كهذا ميكن أن ّ
يدل عىل ورم رسطاين ،تُؤخَذ منه
ختب .بشكلٍ عا ّم ،الحديث هو عن نتائج حميدة ّ
تدل عىل عمل ّية
ع ّينة وت َُرسل للفحص يف ُم َ
التهاب ما يف الثدي ،ولذلك تتطلّب استيضا ًحا ،واستئصالً جراح ًّيا يف كثريِ من األحيان.
كل ما
إذا اك ُتشفت كُتلة يف الثدي ،ال يجب تأجيل زيارة الطبيبّ .
املهم عدم تأجيله .يف معظم
فحصا ،ومن ّ
ُيكتشَ ف يف الثدي يتطلّب ً
الحاالت ،كام ُذكر ،ال يكون الحديث عن ورم خبيث ،لكن يف حال
كان كذلك ،فإنّ الكشف املبكّر هو مفتاح الشفاء.
أقل
كام ُذكر ،حتى الرجال ميكن أن يتشكّل لديهم رسطان الثدي ،لكنّ االنتشار عندهم ّ
مبئة م ّرة من النساء.

األورام الرسطانية (الخبيثة)

رسطان األقنية يف املوقع :)Ductal Carcinoma in Situ( DCIS
هو ورم رسطاين يف مرحلة مبكرة موجود داخل أنابيب الحليب فقط (يُدعى أحيانًا "ور ًما
التفش" أو "رسطان موضعي") .ميكن أن تض ّم أورام كهذه داخلها مرك ًزا لورم رسطا ّين
قبل ّ
ٍ
متفش ،بحيث ميكن أن تنترش إىل أنسجة مجاورة وأعضاء بعيدة ،يف حال مل تج ِر معالجتها
يف مرحلة مبكرة .مبا أنه ال طريقة للتنبؤ بالحاالت التي ميكن أن يحدث فيها هذا الوضع،
الطبي الحالة وفق الحاجة .املرأة امل ُصابة برسطان الثدي غري املتفيش هي يف
يُعالج الطاقم
ّ
قليل لإلصابة بأورام إضافية يف الثدي امل ُصاب ،أو السليم ،ولذلك عليها أن
خطر مرتفع أكرث ً
ت ُجري متابعة روتينية ،وتُجري تصوير الثدي الشعاعي (مموغرافيا) مرة يف السنة .ال يخترب
معظم النساء عالمات مبكرة ،بحيث يظهر الورم عرب فحص تصوير ثدي شعاعي روتيني .إذ
كل عا َمني اليوم ،كجز ٍء من
روتيني م ّر ًة ّ
يُجرى فحص تصوير الثدي الشعاعي يف إرسائيل بشكل
ّ
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الربنامج الوطني للنساء يف س ّن  74 - 50عا ًما ،ت ُكتشَ ف حاالت أكرث بكثري لرسطان الثدي من
هذا النوع يف الوقت املناسب .أحيانًا ،يشعر قسم من النساء بكُتلة يف الثدي ،أو يخترب َن طف ًحا
و/أو إفراز سوائل من الحلَمة .ميكن أن تحدث هذه الظاهرة فيام تكون محدودة بفتحات
قنوات الحليب يف الحلمة ذاتها ،وضع يُدعى التهاب العظم املشوه (نتحدث عنه الحقًا).

رسطان الثدي ِ
املنتش

معظم األورام يف الثدي هي من النوع الغازي( .)Invasive Breast Cancerمعنى ذلك أ ّن
الخاليا الرسطانية قد تجاوزت جدار أنابيب الحليب ،أو ال ُغ َدد ،وانترشت إىل نسيج الثدي.
النوعان ِ
املنتشان هام:
• رسطان األقنية ( )Ductal Carcinomaمصدره قنوات الحليب ،يشكّل غالبية رسطانات
الثدي االجتياحية (نحو .)80%
• رسطان الغُدَ د ( )Lobular Carcinomaمصدره نسيج غُددي ،يشكّل نحو  10%من
رسطانات الثدي االجتياحية.

أنواع رسطان ثدي غري ِ
منتشة

• داء بادجيت ( :)Paget's Disease of the Nippleمرض يتجىل يف أعراض تشابه
إكزمية الجِلد عىل الحلَمة أو يف منطقة اإلكليليّة .أحيانًا ،لدى النساء اللوايت يُعان َني من
املرض ور ٌم رسطاين ِ
منتش وراء الحلَمة .يف حاالت أخرى ،يكون
داء بادجيت ،يُرافق َ
الحديث عن ورم رسطاين من نوع رسطان األقنية يف املوقع ( .)DCISداء بادجيت هو
كل  100مريضة برسطان
مرض نادر نسب ًّيا يُشخَّص لدى امرأة واحدة ،أو اثنتَني ،من بني ّ
الثدي .املرض ِ
خصوصا لدى النساء يف خمسيناته ّن ،ومن النادر ج ًّدا أن يُشخَّص
منتش
ً
لدى الرجال .أعراض داء بادجيت مشابهة ج ُّدا لتلك التي ألمراض أخرى يف الجِلد ،مثل:
اإلكزمية ،التهاب الجِلد ،أو الصدف ّية .العارض األول هو طفح حرشفي أحمر غري عابر،
عىل الحلَمة ،وأحيانًا عىل هالة الحلَمة أيضً ا .مع الوقت ،ميكن أن تعاين املرأة آال ًما ،كام
ميكن أن يصبح جلد الحلمة والهالة ُملتهبًا ،وقد يحدث نزيف ،دمامل ،وجراح عىل جِلد
الثدي .لدى قسم من النساء ،يرتافق الطفح مع حكة وحرقة .يظهر أحيانًا إفراز سوائل
ونضوب الحلَمة .ميكن الشعور بكُتلة يف الثدي فقط لدى نصف النساء امل ُشخَّصات بداء
بادجيت وقت التشخيص .تُشبه عمل ّية تشخيص املرض تشخيص رسطان الثدي ،ويشمل
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خزعة ،تصوير ثدي شعاع ًّيا ،واملوجات فوق الصوت ّية.
• رسطان الثدي االلتهايب ( :)Inflammatory Breast Cancerرسطان الثدي االلتهايب
هو مرض نادر نسب ًّيا ،فيه ينترش ورم رسطاين يف الثدي إىل داخل القنوات اللمفاوية يف
جلد الثدي ويُنتج ما يُشبه االلتهاب .ال تتط ّور الخاليا الرسطانية كمجموعة (كُتلة) ،بل
تنمو عىل طول القنوات الصغرية يف جلد الثدي (األوعية اللمفاوية) وتس ّدها .مثة نساء
ال يتجا َوب جسمه ّن مع وجود الخاليا الرسطانية يف األوعية اللمفاوية ،فيكون منظر
الثدي متو ّر ًما والتهاب ًّيا (ومن هنا اسم املرض) .وظيفة الجهاز اللمفاوي يف الجِسم هو
طرد السوائل ،الجراثيم ،والنفايات ،التي حضورها يف الجِسم غري مرغوب فيه .يف كثريِ
من األحيان ،تظهر أعراض املرض بشكل فجا ّيئ تقريبًا .يبدو الثدي أحمر ،متو ّر ًما ،حا ًّرا،
والتهابيًّا .عىل جلد الثدي ميكن أن تظهر فتحات أو عالمات بارزة ،يف حاالت معيّنة ت ُصبح
عىل الجِلد ندوب ،تشبه قرشة الربتقال (ظاهرة ت ُدعى  .)peau d'orangeتشمل أعراض
أخرى كُتلة ،آال ًما يف الثدي أو الحلَمة ،وإفرازًا من الحلَمة .ميكن أن ينترش رسطان الثدي
االلتهايب أرسع من أورام رسطانية أخرى يف الثدي ،ولذلك يُعطى عالج املرض باك ًرا قدر
اإلمكان .يف حاالت رسطان الثدي االلتهايب ،يُق َّدم دامئًا عالج كيميايئ أويل ،وبعده فقط
ت ُجرى جراحة.
• الورم العضيل الخبيث ( - )Sarcomaورم رسطاين ضا ّم للثدي.
• رسطان ثدي لدى الرجال  -صحيح أ ّن هذا الوضع نادر (نحو واحد يف املئة من مج َمل
حاالت رسطان الثدي) ،لك ّن الرجال أيضً ا ميكن أن يُصابوا برسطان الثدي .أعراض املرض
لدى الرجال مشابِهة لتلك التي تختربها النساء ،مثل ُوجود كُتلة يف الثدي ،إفراز من
الحلَمة ،أو تغيريات يف شكل الثدي .الرجال الحاملون للمو ِّرث أو الذين لديهم تاريخ
يف العائلة (أقرباء /قريبات أصيبوا برسطان الثدي أو املبيض) هم يف خطر أعىل لإلصابة
باملرض ،وعليهم الحرص عىل إجراء املتابعة الطبية دوريًّا .طرق التشخيص والعالج الواردة
يف هذا املرشد مالمئة لتشخيص ومعالجة رسطان الثدي لدى الرجال.
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تحديد مرحلة املرض
نعني بالعبارة "مرحلة املرض" كامل املعطيات حول مرض الرسطان الذي ت ّم تشخيصه:
مم ّيزات خاليا الورم ،وضع ال ُعقَد اللمفاوية ،ووجود أو غياب نُقَيالت بعيدة .تساعد مرحلة
املرض يف التخطيط للعالج يف مرحلة التشخيص ،وتشكّل جز ًءا من مجموعة املعطيات لتقييم
ستقبل.
خطر عودة املرض ُم ً
متفش  ،يح ّد ه غشاء دقيق يُدعى رسطا نًا موضع ًّيا
ٍّ
املرحلة 0 -يكون الورم غري
( .)Carcinoma in situال يرسل هذا الورم نُقَيالت ،وال يشمل ال ُعقَد اللمفاوية.
يف هذه املرحلة يُص َّنف كرسطان األقنية يف املوقع (.)DCIS - Ductal Carcinoma In Situ
املرحلة 1 -ورم رسطاين بقطر حتى  2سم خرج من حدود األنابيب ،غزا نسيج الثدي ،لكنه
مل ينترش لل ُعقَد اللمفاوية أو إىل خارج الثدي ،يف هذه املرحلة يُدعى أيضً ا ور ًما ارتشاح ًّيا
( )Infiltratingأو اجتياحيا (.)Invasive
املرحلة 2 -يف هذه املرحلة ،ميكن أن تتحقق أية من اإلمكانيات التالية:
 ورم اجتياحي قطره حتى  2سم ،لك ّن العقد اللمفاوية تحت اإلبطَني ،غري الثابتة (القابلةلإلزاحة) يف نفس جانب الثدي غري مصابة .ال ُعقَد الثابتة تشري إىل تو ّرط أكرب للورم
الرسطاين يف الثدي.
 ورم بقطر حتى  5 - 2سم يشمل ،أو ال يشمل ،العقد اللمفاوية تحت اإلبطَني. ورم بقطر أكرب من  5سم ،ال يشمل العقد اللمفاوية.املرحلة 3 -تنقسم إىل مرحلتني فرعيتني:
يف املرحلة 3أ - :ميكن أن تتحقق أية من اإلمكانيتَني التاليتَني:
 ورم اجتياحي بقطر حتى  5سم يشمل العقد اللمفاوية تحت اإلبطَني الثابتة ،أو املالصقةإحداها لألخرى.
 ورم اجتياحي بقطر أكرب من  5سم يشمل العقد اللمفاوية تحت اإلبطَني يف نفس الجانب،القابلة لإلزاحة.

22

يف املرحلة 3ب - :ميكن أن تتحقق أية من اإلمكانيات التالية:
 ورم ،أيًّا كان قطره ،انترش إىل األنسجة املحيطة بالثدي (جدار الصدر أو الجِلد) ،يشملأضالع وعضالت الصدر.
 ورم ،أيًّا كان قطره ،انترش إىل ال ُعقَد اللمفاوية يف جدار الصدر ،عىل طول عظم القص. رسطان ثدي التهايب  -نوع نادر من رسطان الثدي يُص َّنف كورم رسطاين يف املرحلة ( 3انظرمفصلة يف الصفحتَني  20و .)21
معلومات َّ
املرحلة 4 -يف هذه املرحلة توجد أورام رسطانية يف الثدي أرسلت نُقَيالت إىل أعضاء أخرى
يف الجِسم ،مثل العظام ،الرئتَني ،الكبد ،أو الدماغ.

موسعة للمريضات برسطان الثدي ،املتعافيات ،وأفراد
مثة مجموعة دعم ومعلومات ّ
أُرسه ّن ،لدى جمع ّية مكافحة الرسطان .للمزيد من املعلومات م ّجانًا حول طرق
معالجة ومواجهة رسطان الثدي ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع
لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم .1-800-36-36-55
يف مجموعة املنتديات يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان ،ميكن توجيه أسئلة
كل ما يتعلّق برسطان الثدي ،طرق العالج وإعادة األهلية ،مواجهة
للمختصني يف ّ
األعراض الجانبية ،حقوق املرىض ،وغري ذلكwww.cancer.org.il :
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معالجة رسطان الثدي

حني يُشخَّص ورم رسطاين يف الثدي ،عىل متلقّية العالج أن تتذكر أ ّن املرض قابل للشفاء
كل األسئلة التي تزعجها وتحصل
حق املرأة أن تطرح عىل الطبيب ّ
يف معظم الحاالت .من ّ
فضل عن طلب وجهة
عىل تفاصيل حول نوع الورم ،مرحلة املرض ،وإمكانيات العالجً ،
نظر طبية أخرى.
بشكلٍ عا ّم  ،يجري التشخيص حني تكون املرأة ُمعالَجة لدى طبيب
أي قرار حول نوع
صندوق مرىض :طبيب* عائلة أو ج ّراح .قبل ّ
املهم الحصول عىل رأي طبيب أورام وطبيب تجميل
العمل ّية الجراح ّية وتوقيتها ،من ّ
مختصني بعالج رسطان الثدي .يف مراكز طبية عديدة ،تُ َّتخَذ القرارات حول نوع العمل ّية
َ
ِ
الجراح ّية ،إجراء فحوص إضافية ،والتخطيط للعالج من قبل طاقم متعدد املجاالت
(ج ّراح ،طبيب تجميل ،طبيب يف علم األمراض ،طبيب أورام ،اختصايص أشعة ،طبيب
كل أوجه املرض ويبلورون اقرتاحهم.
عالج إشعاعي ،عاملة اجتامعية ،وغريهم) ،يبحثون ّ

منسقة للثدي" ،ترافقها طيلة
طب األورام ،تستقبلها "ممرضة ّ
مع وصول املرأة إىل معهد ّ
ُ
اإلجراءات ،موضح ًة وداعمة ،خالل العالجات ،إعادة األهلية ،واملتابعة .أقيمت شبكة املم ِّرضات
املنسقات ملعالجة رسطان الثدي مببادرة جمعيّة مكافحة الرسطان ،وهي تُدار من ِقبل الجمعية
ّ
يف معظم املستشفيات يف البِالد.
مع التق ّدم يف التكنولوجيا واألبحاث ،تط ّورت إمكانيات العالج للمرض ،إذ تشمل :العالج
الجراحي ،العالج اإلشعاعي ،العالج الكيميايئ ،العالج الهرموين ،والعالجات البيولوجية التي
تُق َّدم كعالج فردي ،أو بدمج ع ّدة عالجات .يف التخطيط للعالج ،يُؤخَذ يف االعتبار املرض ،س ّن
الصحي العام ،نوع الورم ،مميّزاته املجهرية ،درجته ،وجود مستوعبات عىل
املرأة ،وضعها
ّ
خاليا الورم ،ومدى انتشاره خارج الثدي.
* املعلومات ذات الصلة بالطاقم الطبي هي بصيغة املذكّر ،لكنها تشمل الرجال والنساء عىل ح ٍّد سواء.
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العامل الرئييس املؤث ّر يف نوع العالج املوىص به هو مرحلة املرض  -هل هو مرض مركَّز أم ِ
منتش:
• العالج "املوضعي" ( :)Localهدفه إزالة الورم الرسطاين أو هدم الخاليا الرسطانية يف منطقة
مع ّينة .الجراحة والعالج باإلشعاع هام عالجان يُع َّرفان كموضع َّيني.
• عالج "جهاز ّي"( ،)Systemicمثل العالج الكيميايئ ،العالج الهرموين ،والعالج البيولوجي -
تؤث ّر يف الجِسم كلّه ،وهدفها مهاجمة خاليا رسطانية يف مناطق بعيدة عن منطقة الورم
املوضعي.
ّ
معظم املريضات برسطان الثدي تخضع ّن لجراحة إلزالة الورم الرسطاين من الثدي مع هوامش
الصحي
معي لتحت اإلبطَني .وفق مرحلة املرض ،الوضع
نظيفة حوله (استئصال جزيئ) ،وعالج َّ
ّ
العام ،الس ّن ،والتفضيل الشخيص ،يُق َّدم عالج باإلشعاع ،و/أو عالج جهاز ّي (كيميا ّيئ ،بيولوجي،
أو هرموين).

من املهم أن تعلمي وأن تتذكري:

•

•
•
•
•

ليس هناك أي سبب للخوف من طرح األسئلة ،وكذلك من املطالبة بالحصول
كل متلقي عالج!
حق ّ
عىل رأي طبي آخر .فهذا ّ
من امله ّم املجيء مع مرافق والتأكّد من أ ّن كل اإليضاحات املق َّدمة واضحة ومفهومة ،مبا
يف ذلك الحسنات ،السيئات ،واألعراض الجانبية املتوقَّعة.
خصويص.
ملف
من امله ّم تسجيل ما قيل وحفظه يف ّ
ّ
يُستحسن االستفسار مسبقًا حول كيفيّة التخفيف من األعراض الجانبية املتوقّعة ،كاألمل،
التعب ،الغثيان ،والتقيؤ.
يف حال كان قس ٌم من اإليضاحات غري مفهوم ،يُستحسن التو ّجه إىل الطبيب وطلب إيضاح
إضا ّيف.
موسعة للمريضات برسطان الثدي ،املتعافيات ،وأفراد أُرسهنّ،
مثة مجموعة دعم ومعلومات ّ
"معك ومن ِ
ِ
ً
تفصيل للخدمات التي
أجلك" ،تجدين
لدى جمع ّية مكافحة الرسطان .يف نرشة
توفّرها جمع ّية مكافحة الرسطان من أجلِك .للحصول عىل النرشة م ّجانًا وملعلومات إضافية
حول رسطان الثدي ،تو ّجهي مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان
عىل هاتف رقم .1-800-36-36-55 :يف مجموعة املنتديات يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان،
كل ما يتعلّق برسطان الثدي ،طرق العالج وإعادة األهلية،
ميكن توجيه أسئلة للمختصني يف ّ
مواجهة األعراض الجانبية ،حقوق املرىض ،وغري ذلكwww.cancer.org.il :
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أسئلة لطبيب األورام:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*

هل هناك حاجة إلى عالج إضافي إلى جانب العمليـّة الجراحيـّة؟
هل هناك أهميـّة لترتيب العالجات؟ بمَ يـُستحسن البدء؟
ما هي إيجابيات وسلبيـات ّ
كل عالج؟
ّ
أية فحوص من المهمّ إجراؤها قبل العالجات وخاللها؟
أية أدوية ستـُعطى خالل العالجات؟
هل ثمّة عالجات جديدة أو أبحاث سريرية قد تكون مناسـِبة؟
َّ
المتوقعة من العالج ،وكيف يمكن مواجهتها؟
ما هي األعراض الجانبية
هل يمكن االستعانة بالطب المكمـّـِل للتخفيف والتقوية في وقت العالجات؟
هل يوصى بإجراء استيضاح وراثيّ؟
إذا كانت متل ّقية العالج حاملة لطفرة وراثية ،ما تأثير ذلك عليها وعلى أفراد أسرتها؟
هل يمكن أن يؤثر وجود طفرة على العالج؟

ّ
تذكري! في حال تشخيص ورم سرطاني في الثدي ،وقبل العالج الجراحيّ ،من المهم جدًا
جزءا من الطاقم االستشاريّ.
أن يكون طبيب األورام ً

احي
العالج الجر ّ

احي ،مداه ،وتوقيته متطابقة دامئًا .لذلك،
ليست توصيات األطباء حول نوع العالج الجر ّ
يُوىص أحيانًا تلقّي وجهة نظر طبية إضافية .يف املحادثة مع الطبيب ،من امله ّم تلقّي
توصيات حول نوع العمل ّية الجراح ّية األكرث مالءم ًة يف نظره ،وفق حجم الورم الرسطاين،
موقعه ،ومدى انتشاره .ليست إعادة األهلية للمرأة بعد العملية الجراحية متعلقة فقط
بنوع الجراحة التي خضعت لها ،بل أيضً ا مبدى مشاركتها يف اتخاذ قرارات متعلقة بعالجها.
قُبيل زيارة الطبيب ،يُوىص إعداد قامئة أسئلة ،والتأكّد أ ّن اإلجراءات واضحة ومفهومة قبل
اتخاذ قرار حول العمل ّية الجراح ّية (تجدين الحقًا قامئة أسئلة ممكنة) .وفق أنظمة وزارة
ميس التأخري القصري
الص ّحة ،ت ُجرى الخزعة بشكل منفصل عن العملية الجراحية للثدي .ال ّ
بني التشخيص والعملية باحتامالت الشفاء ،بل يُتيح دراسة االحتامالت الجراحية بشكل
أفضل( .معلومات إضاف ّية عن أنواع الخزعات يف الصفحة .)16
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مثة نوعان رئيسيان لجراحات الثدي :جراحات حافظة للثدي (استئصال جزيئ،)Lumpectomy ،
يبذل فيها الج ّراح قصارى جهده للمحافظة عىل مبنى الثدي ،وجراحات يجري فيها استئصال
كامل (استئصال الثدي.)Mastectomy ،
الثدي ً
لدى جمع ّية مكافحة الرسطان ك ّراسات حول أنواع الجراحات هذه .للحصول عليها،
مجانا ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان
عىل هاتف رقم1-800-36-36-55 :

الجراحات الحافظة للثدي (استئصال جزيئ)Lumpectomy ،

الطبي أنّه ميكن الحفاظ عىل الثدي
ت ُقرتَح هذه الجراحات منذ البداية ،حني يق ّدر الطاقم
ّ
مع نتيجة جاملية جيّدة قدر اإلمكان .لدى معظم متلقّيات العالج ،ميكن إجراء جراحة من
هذا النوع .إ ّن إمكانية إجراء جراحات حافظة للثدي متعلقة بعوامل ع ّدة ،منها :حجم الورم
الرسطاين امل ُشخَّص لدى املرأة ،نوع املرض ومرحلته ،والنسبة بني حجم الورم وحجم الثدي
السليم ومبناه .وجدت أبحاث ذات متابعة لسنوات طويلة (بعيدة األمد) أ ّن احتامالت تعايف
النساء اللوايت خضع َن لجراحات حافظة للثدي بإضافة عالجات باإلشعاع مامثلة الحتامالت
تعايف متلقّيات العالج اللوايت خضع َن الستئصال كامل للثدي .لذلك ،التفضيل بالتأكيد هو
إجراء جراحات كهذه ،إلّ إذا دعت الحاجة الطبية بشكل واضح ،يف ظروف مع ّينة ،إىل
كامل .أنواع العمليّات الجراحيّة هي:
استئصال الثدي امل ُصاب ً
" .1استئصال جزيئ" ( – )Lumpectomyاستئصال جراحي للكُتلة الرسطانية مع املحافظة
قدر اإلمكان عىل الثدي.
بعي" ( - )Quadrantectomyاستئصال ُربع الثدي املوجود فيه الورم الرسطاين.
" .2استئصال ُر ّ
 .3يف بعض الحاالت ،قد يتّضح يف الفحص الباثولوجي النهايئ أ ّن حدود االستئصال ليست
نظيفة من الورم كام اعتقد الج ّراح خالل العمل ّية الجراح ّية ،ويف هذه الحالة ت ُد َرس
الحاجة إىل عملية إضافية لتوسيع االستئصال السابق.
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للحصول عىل كراسة إرشادية حول الجراحات الحافظة للثدي مجانا ،ميكن التوجه
مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع" ® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف
رقم 1-800-36-36-55 :أو إىل موقع الجمع ّية عىل اإلنرتنت.www.cancer.org.il :
• تحديد موقع ال ُعقَد الحارسة ( :)Sentinel Nodeمثة أهمية بالغة ملعرفة هل هناك خاليا
رسطانية انترشت إىل ال ُعقَد اللمفاوية (يؤثر ذلك يف احتامالت التعايف ،وأيضً ا يف نوعية العالجات
واملتابعة بعد العملية الجراحية) .تُدعى التقنيّة التي تتيح معرفة هل ُعقَد تحت اإلبطَني
ُمصابة "تقنية التصوير اللمفاوي" :تحديد وإزالة ال ُعقَد الحارسة وفحصها الباثولوجي ،خالل
العمليّة الجراحيّة أو بعدها .ميكن إجراء التصوير باالستعانة مبا ّدة إشعاعيّة ،لون أزرق ،أو
كليهام ،من أجل بلوغ الدقة القصوى .إذا متك ّنت الخاليا الرسطانية من التج ّول يف الجهاز
اللمفاوي ،فهي ستتموضع أ ّولً يف ال ُعقَد اللمفاوية امللقبة "الحارسة" أ ّولً  .لذلك ،فإ ّن تحديدها
سطحي لجميع ال ُعقَد .يجري حقن كمية صغرية من
وفحصها الدقيق أدقّ من أ ّي فحص
ّ
إشعاعي و/أو لون أزرق) إىل منطقة ما حول الورم الرسطاين ،وعرب أجهزة طبية
املا ّدة (سائل
ّ
متق ّدمة ،يقوم الطبيب يف معهد الطب النووي وم ُجري العملية بتصوير املنطقة .يستأصل
الج ّراح ال ُعقَد اللمفاوية املل ّونة فقط (ال ُعقَد الحارسة) ،ومي ّرر العيّنة لفحص باثولوجي .يف
الحاالت التي ال يتم العثور فيها عىل خاليا رسطانية يف ال ُعقد الحارسة ،بعد انتهاء الفحص
الدقيق الكامل ،هنالك احتامل مرتفع بأن تكون كل العقد الليمفاوية األخرى تحت اإلبطَني
غري مصابة هي أيضا ،وبالتايل ال حاجة إىل استئصالها .الستئصال ال ُعقد الحارسة نفسها نسبة
مضاعفات منخفضة جدا ،غري أنه يف جزء من الحاالت (نحو  ،)5%ال يتم العثور عىل نقيالت
ليمفاوية ،رغم وجودها .إذا اتضح أ ّن العقدة الحارسة ُمصابة ،يجب دراسة استئصال باقي
ال ُعقَد اللمفاوية يف املنطقة .امليل اليوم هو لتخفيض عدد النساء اللوايت يخضع َن لعمليات
جراحية واسعة تحت اإلبطَني ،أل ّن ذلك ال يرفع احتامل التعايف لدى قسم كبري منه ّن .إذا
كان قد تم التوصل إىل املعلومات بأن العقدة اللمفاوية مصابة ،أثناء العملية الجراحية،
تتم إزالة جميع العقد يف العملية الجراحية ذاتها ،لدى قسمٍ من املعالَجات اللوايت يحتج َن
إىل ذلك .إذا تم العثور عىل النقيالت إىل العقدة الحارسة يف الفحص بعد العملية الجراحية
فقط ،فقد تنشأ حاجة إىل إجراء عملية جراحية أخرى إلزالة جميع العقد اللمفاوية .تقلّل
كل ال ُعقَد اللمفاوية،
ُستأصل فيها ّ
هذه الطريقة لفحص ال ُعقَد الحارسة عدد الحاالت التي ت َ
كل ما يرافق هذه
ولذلك تخفض أيضً ا نسبة النساء اللوايت قد يعان َني من وذمة ملفية ،مع ّ
الظاهرة من ُمضا َعفات.
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• جراحة األورام التجميلية :جراحة األورام التجميلية هي مجال جراحي جديد يف إطار
طب األورام واالعتبارات الجاملية،
الجراحات الحافظة للثدي .يف هذا املجال ،تُد َمج اعتبارات ّ
طب األورام عىل االعتبارات الجامل ّية دامئًا .مثة اليوم تو ّجه متع ّدد
مع تقديم اعتبارات ّ
األجهزة يف ِعالج رسطان الثدي ،يشمل أطبّاء من مجاالت عالج مختلفة ،منذ املرحلة التي
يُشخَّص فيها املرض لدى املرأة .للتخطيط للجراحة يف مجال جراحة األورام التجميلية ،يشرتك
ج ّراح ،طبيب أورام ،طبيب تصوير ،وج ّراح تجميل ،بهدف منح عالج ناجع ض ّد املرض ،مع
أخذ الجانب التجمييل يف االعتبار إىل أقىص ح ّد ممكن .تصلح تقن ّية الجراحة التجميلية
الورمي عرب استخدام نسيج الثدي املتبقي؛ مثال :تغيري
لألورام النقص الناتج عن إزالة النسيج
ّ
موقع مك ّونات من الثدي نفسه بهدف إكامل شكله .ميكن أن تتض ّمن الطريقة استخدام
غَرسات .يؤدي انتهاج الطريقة بشكلٍ عا ّم إىل رفع أو خفض الثدي الذي تُجرى له العمليّة
الجراح ّية ،ولذلك تنشأ حاجة أيضً ا إىل مال َءمة الثدي السليم للثدي امل ُصاب ،يف الوقت نفسه
أو يف جراحة أخرى .الحسنة البارزة للجراحة بطريقة الجراحة التجميلية لألورام هي القدرة
التوصل إىل نتيجة جامل ّية ج ّيدة
عىل استئصال الورم الرسطاين مع هوامش واسعة ونظيفة و ّ
ِ
تناسق جيّد مع الثدي اآلخَر .تُناسب
للثدي الذي أُجريت له العمليّة الجراحيّة ،وكذلك إىل ُ
خاص الحاالت التي تنشأ فيها الحاجة إىل استئصال واسع نسب ًة إىل
هذه الجراحة بشكل ّ
حجم الثدي.
يُوىص أن تدرس كل أمرأة ستخضع لجراحة حافظة للثدي الجراحة بالطريقة التجميلية ،وأن
تستشري طاقم األطباء املُعالِجني الذي يشمل ج ّرا ًحا ،طبيب أورام ،طبيب تصوير ،وج ّرا ًحا
تجميل ًّيا ،لتحديد املال َءمة لإلجراء .مع ذلك ،يجب التذكّر أنه بعد استئصال الورم ،ميكن أن
يحدّد الفحص الباثولوجي النهايئ أنّ بواقي صغرية للورم ال تزال موجودة يف نسيج الثدي.
بعد التحويل التجمييل لنسيح الثدي ،قد تحدث صعوبة يف تحديد موقع هذه الحدود،
وكذلك صعوبة يف إعطاء جرعة دقيقة من اإلشعاع ملنطقة الورم (رسير الورم).

جراحات االستئصال الكامل للثدي (استئصال الثدي)Mastectomy ،

ُعتب الجراحة الحافظة للثدي
اليوم ،ت ُشخَّص نساء عديدات يف املراحل املبكرة للمرض ،ولذا ت َ
عال ًجا اختياريًّا لرسطان الثدي .يف هذه الجراحة ،كام ذُكر ،ال حاجة إىل استئصال الثدي،
كل س ّن ،فتكون عمليتا إعادة األهلية والتعايف أرسع
لكل امرأة ،يف ّ
الذي هو عضو ها ّم ج ًّدا ّ
وأسهل نسبيًّا .مع ذلك ،تُرافق الجراح َة من هذا النوع عالجات مك ّملة ،مثل عالجات باإلشعاع
مل ّدة شهر ونصف بعد العملية الجراحية ،من أجل التقليل من خطر تك ّرر املرض املوضعي
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يف الثدي نفسه .استنا ًدا إىل ذلك ،يختار بعض النساء إستئصال الثدي كخيار مالئم له ّن ،أو
ال يسمح وضع الورم باملحافظة عىل الثدي بشكل معقول.
أنواع العمليات الجراحية لالستئصال الكامل للثدي هي:
• استئصال راديكايل ُمع َّدل للثدي ( :)Modified Radical Mastectomy – RMMيجري
فيه استئصال الثدي امل ُصاب كلّه مع جميع ال ُعقَد اللمفاوية ملنطقة اإلبط.
ستأصل الثدي كلّه ،دون الغدد
• استئصال بسيط للثدي ( :)Simple Mastectomyيُ َ
اللمفاوية من تحت اإلبطَني.
• استئصال الثدي بأكمله ،مع أخذ عينة من العقد الحارسة فقط.
• استئصال نسيج الثدي ،مع الحفاظ إىل أقىص ح ّد عىل برشة الثدي ،مع أو دون الحفاظ
عىل الحلَمة (.)Skin-Sparing Mastectomy
تُجرى هذه الجراحات يف الحاالت التي فيها:
• يكون الورم الرسطاين واس ًعا وأبعاد الثدي نفسه صغرية (يف هذه الحالة ،مثة صعوبة
الستئصال الورم الرسطاين ،مع هوامش سليمة ،والحصول عىل نتائج جامل ّية ج ّيدة).
• يُشخَّص أكرث من ورم رسطاين واحد يف الثدي ،يف رب َعني مختلفَني.
• يكون هناك ورم رسطاين عائد ،يف ثدي عولج باإلشعاع سابقًا ،أو ورم رسطاين يف مرحلة
متق ّدمة.
كل حالة عىل حدة ،الحاجة إىل إنجاز استئصال كامل للثدي ،استنادا
يق ّيم الطبيب الج ّراح ،يف ّ
إىل فحص التصوير ،مرحلة املرض ،مكان ونوعية الورم الرسطاين ،حجم الثدي ،القدرة عىل
التوصل إىل نتيجة جاملية جيدة ،الوضع الصحي العام للمرأة ،وس ّنها.
ّ
كامل ،من امله ّم االستفسار عن إمكانيات إجراء إعادة بناء الثدي،
يف حالة إزالة الثدي ً
واستشارة طبيب األورام والج ّراح التجمييل قبل اتخاذ القرارات.
للحصول عىل ك ّراسات يف مجاالت جراحات االستئصال الجزيئ أو الكامل للثدي
مجانا ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان
عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت www.cancer.org.il :ميكن الحصول
للمختصني يف منتدى مبوضوع رسطان الثدي.
عىل معلومات إضاف ّية وتوجيه أسئلة
ّ
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أسئلة للجرّاح المـُعالـِج قبل العمليـّة الجراحيـّة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أيّ نوع عملية جراحية يوصى بإجرائها لي؟
ما هي إيجابيات وسلبيات كل نوع عملية جراحية؟
هل تقرّر استئصال عـُ َقد لمفاوية أو عقدة حارسة؟
ما هي العقدة اللمفاوية الحارسة؟ هل يمكن االكتفاء باستئصالها فقط؟
بعد العملية الجراحية ،ما هي القيود المتوقعة ألدائي اليومي؟
ما هي المـُضاعـَفات المحتمـَلة ،وكيف يمكنني التعامـُل معها؟
تظل هناك إفرازات سوائل بعد العملية الجراحية؟ إذا كان األمر كذلكَ ،
هل ّ
فلكم من الوقت؟
هل تـ َّ
توقع أية تغييرات في أدائي الجسدي؟
ُ
هل سيطرأ أي تغيير على مظهري الخارجي؟
هل تـ َّ
توقع أية آالم؟
ُ
أية ظواهر عليّ اإلبالغ عنها للطاقم المعالـِج؟
كيف يجب معالجة الندبة الجراحية؟
هل ستنشأ حاجة إلى إجراء تمارين عالج طبيعي؟ إذا كان األمر كذلك ،فمتى يـُستحسن البدء بها؟
ً
فضل عن متابعة طبيب األورام ،هل ستـُجرى متابعة من قِبل الجرّاح أيضـًا ،وبأية تكرارية؟
متى يمكنني العودة إلى أداء وظيفي كامل؟
متى عليّ التوجـّه إلى معهد طبّ األورام؟

إعادة بناء الثدي

مع م ّر السنني ،تط ّورت الطرق التي تُستخ َدم من أجل إعادة بناء الثدي بعد العمليّات الجراحيّة
الستئصال الورم الرسطاين .مع ذلك ،مثة نساء يُفضّ ل َن االمتناع عن جراحة إضافية ،العيش مع الندبة
صناعي .تطلب أخريات إجراء عملية جراحية أخرى ،استعادة الثدي
الجراحية ،واالستعانة بثدي
ّ
امل ُصاب ،بنا َءه من جديد ،ومالءمته للثدي اآلخَر .مثل أي عملية جراحية ،فإن إجراء استعادة الثدي
يتطلب تخديرا كامال ومكوثا يف املستشفى .يعود قرار الخضوع لعملية جراحية إلعادة البناء ،عىل
األغلب ،لدوافع تتعلق باإلحساس الشخيص املرأة و/أو زوجها .يوضح الج ّراح التجمييل ملتلقية
العالج ما هي إمكانيات إعادة البناء املناسبة لها ،والعمليات الجراحية ذات الصلة .مثة حاالت
ميكن فيها إجراء إعادة بناء فو ًرا ،أثناء العمل ّية الجراح ّية األولية أو يف فرتة ما بُعي َدها ،بهدف
مال َءمة الجراحة لحاجات املرأة ومساعدتها يف عملية إعادة األهلية.
• إعادة الحلَمة والهالة :ميكن أيضً ا إعادة بناء الحلَمة والهالة (الدائرة الغامقة حول الحلَمة) .غال ًبا،
تُجرى هذه العملية يف مرحلة متأخرة أكرث ،حني يأخذ الثدي امل ُستعاد صورته النهائية .وهكذا
ميكن تحديد املوقع الدقيق للحلَمة ،ومالءمتها لحلَمة الثدي السليم .بشك ٍل عا ّم ،يقرتح الطبيب
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االنتظار نحو ثالثة أشهر قبل إجراء عملية استعادة الحلَمة .ميكن استعادة الحلَمة بطرق ع ّدة،
مثل استخدام جلد الثدي امل ُستعاد نفسه ،جزء من حلَمة الثدي السليم ،جلد أُخذ من خلف
األذن ،وغري ذلك .تجري إعادة بناء الهالة (الدائرة املحيطة بالحلَمة) عرب زرع جلد مأخوذ من
منطقة الفخذ ،أو بالطريقة املتعا َرف عليها أكرث ،عرب وشم لون (يشبه الوشم) ،وهكذا تتج ّنب
ُلصق
متلقّية العالج عملية جراحية إضافية .هناك أيضً ا إمكانية استخدام حلَامت سيليكون ،ت َ
عىل الثدي امل ُعاد بناؤه .مثة نساء يكتف َني بإعادة بناء الثدي نفسه ،وال يجري َن عملية إعادة بناء
رصف وفق مشاعرها الشخصية وراحتها.
للحلَمة والهالة .تختار ّكل امرأة الت ّ
أسئلة لجرّاح التجميل:
•
•
•
•
•

ما هي الطرق المختلفة إلعادة بناء الثدي ،وما هو الخطر المتـّصل بها؟
ما هي إيجابيات وسلبيـات ّ
كل طريقة؟
ّ
أيـّة إعادة بناء تـُقترَح لي ،ولماذا؟
هل ستـستأصـل َ
الحلمة أيضـًا خالل العمليـّة الجراحيـّة؟
َ
ُ
ً
مستقبل عبر تصوير الثدي الشعاعي؟
هل يمكن أن تصعـّب إعادة البناء التشخيص

• هل سيـُجرى االستئصال وإعادة البناء في عملية جراحية واحدة؟
• هل تمسّ إعادة البناء بأدائي الوظيفي الجسدي؟ كم يوم عمل يـ َّ
توقع أن أتغيب؟
ُ
• هل سيكون أدائي الوظيفي اليومي محدودًا في إطار البيت والعائلة؟

• هل من الممكن مشاهدة صـُوَر لنساء أجرينَ عملية استعادة ثدي؟

ِ
ميكنك اللقاء مبتطوعة
يف "يد للشفاء" (ياد لهحلامه) من جمع ّية مكافحة الرسطان،
يصا ملساعدتك يف عملية املواجهة ،املرافقة،
خص ً
خضعت إلعادة بناء الثدي ،و ُد ّربت ّ
الدعم ،واملعلومات .لالتصال بـ "يد للشفاء" ،ميكن االتصال م ّجانًا بالهاتف رقم
الوردي يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان:
 1-800-360-07-07أو الضغط عىل الزر
ّ
www.cancer.org.il
أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسة حول موضوع "إعادة بناء الثدي" ،وهي تتناول
هذا املوضوع بإسهاب .للحصول عىل الكراسة مجانا ،ميكن التوجه إىل "تيليميداع"®
التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم .1-800-36-36-55 :إضافة إىل ذلك،
ميكن توجيه أسئلة إىل الج ّراح التجمييل يف منتدى رسطان الثدي يف موقع جمعية
مكافحة الرسطانwww.cancer.org.il :
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بعد العملية الجراحية

عملية التعايف من العمليّة الجراحيّة متعلقة بكمية األنسجة التي أُزيلت يف الجراحة ومبوقع
الورم الرسطاين .التعايف من جراحة حافظة للثدي أرسع من جراحة استئصال كامل للثدي.
استئصال العقد الليمفاوية تحت اإلبطَني كجزء من العمليّة الجراحيّة ،ميكن أن يسبّب
آال ًما ،أكرث من العملية نفسها أحيانًا ،وكذلك تج ّمع سوائل يف الذراع  -وضع يُدعى "الوذمة
اللمفية" ،ويُرافَق بتو ّرم يف األطراف ،يف جانب الثدي امل ُصاب (التفصيل الحقًا).
متس جراحة االستئصال الكامل للثدي بالتوازُن (ال س ّيام إذا كانت متلقية العالج
ميكن أن ّ
ذات ثديَني كب َريين) ،فضال عن آالم يف العنق والظهر .ميكن أن يتوتر الجِلد يف منطقة الصدر،
وتتصلب عضالت الذراع والكتف .أحيانًا ،تفقد متلقّيات العالج جز ًءا من ق ّوته ّن البدن ّية
يف املناطق امل ُصابة .من أجل تعزيز العضالت يف منطقة العمليّة الجراحيّة ،وتج ُّنب تصلُّب
ِ
موضعي ،س ُيق َّدم ِ
املس
خاصة
لك إرشاد إلجراء متارين عالج طبيعي ّ
لوضعك .ميكن أن ّ
يؤدي ّ
ُ
العصبي باملنطقة التي أجريت فيها الجراحة إىل إحساس بعض متلقّيات العالج بوخز أو
ّ
إىل فقدان الشعور مبنطقة الصدر والذراع.
مع الوقت وتق ّدم املرض ،يُتوقَّع زوال هذه الظواهر تدريج ًّيا .يقوم بعض املستشفيات بترسيح
متلقّيات العالج إىل بيوته ّن بعد العملية الجراحية بيوم واحد ،مع أنابيب نزح تحت اإلبطَني
(تسيل إليها السوائل اللمفاوية وبقايا الدم من الجرح الجراحي) ،ويُطلَب منه ّن تفريغها
كل يوم .إذا كانت هناك أية صعوبة يف تنفيذ امله ّمة ،يجب إبالغ الطاقم املعالِج.
ذاتيًّا ّ
معك ومن ِ
"يد للشفاء" من جمع ّية مكافحة الرسطان ِ -
أجلك ،من لحظة التشخيص
ح ّتى الشفاء! نساء متط ّوعات يواجه َن رسطان الثدي ،خضع َن لتأهيل خصويص،
ويساعد َن املريضات يف املواجهة ،املرافَقة ،الدعم ،واملعلومات .لالتصال بـ "يد للشفاء"،
الوردي يف
ميكن االتصال م ّجانًا بالهاتف رقم  1-800-360-07-07أو الضغط عىل الزر
ّ
موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنتwww.cancer.org.il :
كمت ِّمم للعالج الجراحي ،تخضع نساء عديدات لعالجات إضافية ،مثل العالج اإلشعاعي،
الكيميايئ ،أو الهرموين ،بهدف خفض خطر عودة املرض أو انتشاره .االعتبارات الطبية الختيار
العالج املك ِّمل متعلقة بس ّن املرأة ،نوع الورم ،وجود ُعقَد مصابة ،والوضع العا ّم للمرأة.
أحيانًا ،يشمل العالج دمج ع ّدة طُ ُرق.
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الخصائص الوراثية للو َرم
رسل النسيج إىل املعهد الباثولوجي من أجل فحوص
عندما يجري إخراج الورم من الثدي ،يُ َ
إضافيّة .ينظر طبيب علم األمراض إىل الورم باملجهر ،يح ّدد حجمه ،ويفحص إذا كانت هناك
خاصة لخاليا الورم،
ُعقَد ملفاوية مصابة باملرض ،وكم عددهاً .
فضل عن ذلك ،يُجري تلوينات ّ
ميكن أن تو ّجه طبيب األورام حول إجراءات العالج الحقًا .يجري تلوين مستقبِالت اإلسرتوجني
لكل ورم من الثدي ،ما يح ّدد إذا كان العالج الهرموين مالمئًا للمريض .إضافة
والربوجستريون ّ
إىل ذلك ،يجري تلوين الربوتني املدع ّو ( ،)HER2من أجل تحديد مال َءمة عالج دوايئ مثل
هريسيبتني .هناك فحوص إضافية ميكن إجراؤها للورم ،بهدف مسا َعدة طبيب األورام عىل
اختيار عالج مالئِم .طُ ّورت مؤخ ًرا فحوص لتشخيص جزيئي أدقّ للورم ،تُدعى أونكوتايب
( ،)Oncotypeماما برينت ( ،)Mamma Printوبروسيغنا ( .)Prosignaتفحص هذه
الفحوص فعالية عدد كبري من الجينات يف الوقت نفسه يف خاليا الورم الرسطاين ،وتح ّدد
"الربوفيل الجزيئي" له .يف حاالت مع ّينة ،تساعد هذه الفحوص عىل التقرير إذا كان يجب
إضافة عالج كيميايئ إىل العالج امل ُقرتَح ،وفق نوع الربوفيل الذي ُح ّدد يف الفحص.
جدير بالذكر أنه ليست جميع صناديق املرىض تشرتِك يف متويل كامل لهذه الفحوص .يجب
التأكّد من هذا األمر مع صندوق املرىض .تُف َحص اليوم يف العامل طرق إضاف ّية جديدة للمساعدة
لكل امرأة ،وفق بروفيلها الورا ّيث.
خاصة للعالج ّ
عىل تطوير مال َءمة شخصية ّ

العالج اإلشعاعي (راديو ثريايب)

املوضعي بعد العملية الجراحية ،يهدف إىل تقليل خطر عودة
هذا عالج مك ّمل للعالج
ّ
خاص للنساء اللوايت خضع َن
املرض
املوضعي إىل املنطقة امل ُصابة .يُعطى هذا العالج بشكل ّ
ّ
الستئصال جز ّيئ ،وأحيانًا بعد استئصال كامل للثدي أيضً ا .نتحدث هنا عن سلسلة عالجات
يوم ّية ،خمسة أيّام يف األسبوع ،مل ّدة خمسة إىل سبعة أسابيع ،لفرتة قصرية ج ًّدا .يجري
العالج يف إطار املكوث النهاري (ال يستلزم مكوث ًا يف املستشفى).
إشعاع داخل الجراحة:
نوع من العالج اإلشعاعي مالئِم مل َن شُ خّص لديها رسطان ثدي يف مرحلة مبكرة ،وهي
مرشَّ حة للخضوع لجراحة حافظة للثدي .يُ ِ
ناسب العالج املريضة التي مميّزات الورم لديها
ومم ّيزاتها العا ّمة مالمئة للعالج .يجري اإلشعاع داخل الجراحة خالل التخدير العا ّم لل ُمعالَجة،
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ويُعطى يف غرفة العمل ّيات باالستعانة بجهاز إشعاع خصويص .هذا العالج ،الذي يُف َرتض أن
محل سلسلة عالجات اإلشعاع الخارجي مل ّدة بضعة أسابيع ،يُتيح لهؤالء النساء عودة
يحل ّ
ّ
رسيعة إىل الروتني ،ويوفّر السفر إىل املستشفى م ّرات ع ّدة .مع ذلك ،يجدر التذكري أ ّن مثة
خالفات حول نجاعة هذه الطريقة.
أسئلة ُقبيل العالج اإلشعاعي:
يمكن طرح أسئلة على الطبيب المُعالِج واالستعانة أيضـًا بممرّضة منسـّقة للثدي أو
ممرضة إشعاع

• أيـّة استعدادات مطلوبة لهذا العالج؟
•
•
•
•
•
•
•

ما هي المـُحاكاة؟
كم من الوقت يستمرّ العالج ّ
كله؟
كم عالجـا باإلشعاع يـ َّ
خطط لي؟
ً
ُ
كم من الوقت يستغرق ّ
كل عـِالج إشعاعيّ؟
َّ
المتوقع حدوثها لي نتيجة العالج؟
ما هي المخاطر واألعراض الجانبية
َ
الجلد في المنطقة المـُعالجة؟
كيف أتمكن من الحفاظ على ِ
هل يمكنني االستمرار في العيش حياة عادية خالل العالجات اإلشعاعية؟
هل ّ
يشكل اإلشعاع خطرًا على أفراد أسرتي وبيئتي؟

•
ُ
ّ
• إذا استصعبتُ اإلتيان يوميـّـًا لتلقي العالج ،ماذا يمكن فعله؟

للحصول عىل كراسة معلومات مجانا حول موضوع العالج اإلشعاعي لرسطان الثدي،
وكذلك فيلم إرشاد ّي (عىل هيئة  )DVDقُبيل العالج اإلشعاعي للثدي ،ميكن التوجه
إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :

العالج الكيميايئ (كيمو ثريايب)

العالج الكيميايئ هو استخدام أدوية كيميائية بهدف هدم خاليا رسطانية يف الجسم .ت ُشري
العبارة "عالج كيميايئ" إىل عدد كبري من الرتكيبات الكيميائية امل ُدخَلة إىل تيار الدم ،والتي
تصل إىل كافة أنحاء الجِسم .يُعطى العالج الكيميايئ قبل العمل ّية الجراح ّية أو بعدها،
كعالج ملرض نشط أو كعالج وقا ّيئ.
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للعالج الكيميايئ هدفان رئيس ّيان:
كل خاليا الورم الرسطاين من أجل محاولة شفاء املريض.
 .1هدم ّ
 .2تصغري الورم وإطالة الحياة  -حني ال تكون هناك طريقة للشفاء التام ،ميكن أن يقلّل
العالج الكيميايئ من حجم الورم الرسطاين ،يؤخر تقدم املرض ،أو حتّى يؤدي إىل فرتة
اسرتاحة .يف حالة كهذه ،يُعطى العالج الكيميايئ إلطالة حياة املريضة وتحسني جودة
حياتها.
من أجل تحقيق هذَين الهدفَني ،مثة عدد من برامج العالج التي تدمج العالج الكيميايئ:
• العالج الكيميايئ كعالج وحيد.
• العالج الكيميايئ قبل التدخل الجراحي (العمل ّية الجراح ّية)  -هدف هذا العالج هو تقليص
حجم الورم الرسطاين ليكون ممك ًنا استئصاله يف جراحة بسهولة أكرب ،مع التخفيف من
املس باألعضاء املجاورة .يُدعى العالج الكيميايئ قبل العمل ّية
امل ُضا َعفات املحت َملة ،مثل ّ
الجراح ّية  ،Neoadjuvantأو عال ًجا كيميائ ًّيا قبل الجراحة.
• العالج الكيميايئ بعد العمل ّية الجراح ّية  -حتى بعد استئصال الورم الرسطاين ،أو جميع
أجزائه الظاهرة ،ال يزال هناك خطر بقاء خاليا منه يف الجسم .الهدف يف هذه الحالة هو
إكامل العالج وهدم خاليا الورم غري الظاهرة ،أو تلك التي مل تكن هناك إمكانية الستئصالها
يف العمل ّية الجراح ّية .يُدعى العالج الكيميايئ بعد العمل ّية الجراح ّية  ،Adjuvantأو عال ًجا
مك ّم ًل.
تهدم األدوية الكيميائ ّية الخاليا الرسطانية عرب اعرتاض دورة حياتها .الخاليا األكرث تأث ّ ًرا
هي تلك التي تنقسم أرسع .مبا أ ّن األدوية الكيميائية تعرتض انقسام الخاليا بطرق ليست
حرصية للخاليا الرسطانية ،فقد تؤث ّر أيضً ا يف أنسجة سليمة يف الجِسم ،ال سيام تلك التي
الهضمي ،نخاع العظام ،و ُج َريبات
انقسام الخاليا فيها رسيع ،مثل األنسجة املخاطية للجهاز
ّ
الشّ عر .إثر ذلك ،قد تنتج بعد العالج الكيميايئ أعراض جانبية متعلقة بهذه األجهزة ،مثل
رضر أيضً ا
اإلسهال ،الجروح يف الفم ،تساقُط الشَّ عر ،وانخفاض تعداد الدم .مع ذلك ،قد تت ّ
أنسجة سليمة ،يكون انقسام الخاليا فيها ليس رسي ًعا.
مثة اختالف كبري بني األدوية املختلفة يف طريقة عملها ،مدى نشاطها ض ّد أورام مختلفة،
ومدى ُس ّميتها .جدير بالتذكّر أ ّن ملعظم األعراض الجانبية اليوم عالجات تقلّل من ش ّدتها
وقتي ،إذ إ ّن الخاليا السليمة لديها قدرة عىل التج ُّدد
ّ
وتحسن الشعور العا ّم .كام أ ّن معظمها ّ
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أسايس عرب الوريد ،أو عرب الفم (أي ابتالع أقراص
بسعة .يُعطى العالج الكيميايئ بشكل
ُ
ّ
دواء) .لكل شخص ردة فعل مختلفة عىل العالج .ال يشعر البعض بأية أعراض جانبية ،فيام
ميكن أن يخترب آخرون أعراضً ا جانبية بش ّدة مختلفة بني شخص وآخَر .يف إطار العالج ،يتّخذ
الطبي خطوات ملنع ،أو خفض ش ّدة ،األعراض الجانبية .يجدر التذكري أ ّن معظم
الطاقم
ّ
وقتي ،ويُتوقَّع زواله مع انتهاء العالجات.
الجانبية
اض
األعر
ّ
ميكن الحصول عىل ك ّراسة يف موضوع العالج الكيميايئ ،وك ّراسات أخرى تتحدث عن

مواجهة األعراض الجانبية املختلفة مجانا ،عرب التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"®

التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم .1-800-36-36-55 :إضافة إىل ذلك ،ميكن
مختصني يف منتدى موقع جمعية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت:
طرح أسئلة عىل أط ّباء ّ
www.cancer.org.il
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العالج الهرموين

يتأثر من ّو ونشاط خاليا الثدي بهرمونات نسائية مختلفة ،أهمها اإلسرتوجني والربوجستريون،
خاصة تساعدها عىل استيعاب
ومصدرها املبيضَ ان .للخاليا التي تتأثر بالهرمونات مستقبِالت ّ
الهرمونات من الدم ونقلها إىل الخاليا .ميكن أن يكون للهرمونات تأثري يف الخاليا الرسطانية
يف الثدي ،بشكل مامثل للخاليا السليمة .ثبت أ ّن التغيري امل ُو َّجه يف املحيط الهرموين يف
الثدي يعيق تط ّور رسطان الثدي .لهذا السبب ،يجب فحص كمية مستقبِالت اإلسرتوجني
كل امرأة يُشخَّص أنها مريضة برسطان الثدي ،فور استئصال الورم يف
والربوجستريون لدى ّ
عملية جراحية .الفحص هو فحص ك ّمي ،وبقدر ما تكون كمية املستقبِالت أكرث ،تكون
احتامالت تأثري العالج أكرب.
العالجات الهرمونيّة مو ّجهة فقط ض ّد أورام رسطانية يف الثدي ذات مستقبِالت إيجابية
لإلسرتوجني و/أو الربوجستريون ،وال تُعطى للمريضات ذوات األورام السلبية تجاه هذه
امل ُستقبِالت .مثة عدد من العالجات الهرمونية املال َءمة للمرأة وفق مرحلة املرض ،بروفيلها
الطبي ،ورغبتها  -باستشارة طبيبها امل ُعالِج.
أدوية من مجموعة مضادات اإلسرتوجني - :يتم استخدام هذا العالج بشكل واسع لدى النساء
من مختلف األعامر .تعيق هذه األدوية عملية الربط بني اإلسرتوجني واملستقبِل املوجود
عىل سطح الخلية الخبيثة .الدواء األسايس يف هذه املجموعة هو تاموكسيفني (الذي يظهر
تحت أسامء مختلفة مثل تاموفني ،تاموكيس ،وتاموكسيفني).
األدوية من مجموعة معيقات أرومتاز - :األرومتاز هو اإلنزيم املسؤول عن املرحلة األخرية
يف عملية إنتاج اإلسرتوجني ،يف الغدة الكظرية ويف األنسجة الدهنية .يحبط العالج بهذه
األدوية إنتاج اإلسرتوجينات ،ومينع وصول اإلسرتوجني إىل الخاليا الرسطانية .هذا العالج
ناجع لدى النساء اللوايت ال يعمل املبيضان لديه ّن ،وهو مالئم للمعالَجات بعد س ّن انقطاع
مثل :أناسرتازول  -إرمييديكس ®( ،)Arimidex® - Anastrozoleليرتوزول  -فيامرا
الطمثً .
®( ،)Femara®- Letrozoleوإكسامستني  -أروماسني®(.)Aromasin® - Examestane
األدوية من املجموعة التناظرية لهرمون  - :LHRHعالج يُعطى للنساء بشكل موقت أو
دائم ،يعيق متاما نشاط املبيضني ،بشكل مشابه لحالة املبيضني بعد س ّن انقطاع الطمث.
مثل :غوزرلني  -زوالديكس®( ،)Zoladex® - Goserelinوأسيتات ليربوليد  -لوكرين®(acetate
ً
.)Lucrin® - Leuprolide
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األدوية املضادة لألسرتوجني من الجيل الجديد - :عالج يُعطى للنساء املصابات برسطان ثدي
يل يعمل مبوجب آلية عمل خاصة تعيق مستقبِل اإلسرتوجني بشكل تام وتهدمه .مثال:
نُقَي ّ
فولفيسرتانت  -فاسلوديكس® (.)Faslodex® - Fulvestrant
وتغي البيئة الهرمونية حول
أدوية بروجستريونية :أدوية تعمل بشكل مشابه لهرمون الربوجستريونّ ،
الورم الرسطاين .يُستخ َدم هذا العالج بشكل أسايس حني يتوقف تأثري العالجات الهرمونية السابقة املعطاة
عىل تق ّدم املرض .مثلً  :ميجاستريول أسيتات  -ميجيس® (،)Megace® - Megestrol Acetate
ميدروكيس بروجسرتون  -بروفريا® (.)Provera® - Medroxyprogesterone
مبا أ ّن مصادر هرمون اإلسرتوجني مختلفة بني النساء الشابات يف س ّن اإلخصاب وأولئك الكبريات
(يف س ّن ما بعد انقطاع الطمث) ،ت ُال َءم عالجات هرمونية مختلفة ملجموعتَي الس ّن هاتَني،
مع التشديد عىل مرحلة مرض املرأة (مبكرة أو متقدمة).
للحصول عىل كراسة معلومات يف موضوع العالج الهرموين لرسطان الثدي مجانا،
ميكن التوجه إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم:
.1-800-36-36-55

العالج البيولوجي

مع تط ّور أبحاث الرسطان واملعلومات املتعلقة مبوضوع األنظمة الجزيئية ذات التأثري عىل
رسطان الثدي ،طُ ّورت أيضً ا "لغة جديدة" لتحديد مم ّيزات الورم الرسطاين يف الثدي ،رسعان
ما جرى تذويتها وتح ّولت إىل لغة ُمتعا َرف عليها اليوم .أتت نقطة التح ّول يف العالجات
الحديثة لرسطان الثدي مع األدوية "ذات الهدف املركَّز" .أ ّدت األبحاث الطبية املتقدمة
إىل تحديد مم ّيزات طُرق ُجزيئية عديدة مسؤولة عن تط ّور الورم الرسطاين .طُ ّورت لهذه
الطرق أدوية حديثة و ُمركَّزة ت ِ
ُبطل نشاطها .التقسيم إىل أنواع أورام رسطانية يف الثدي
مرتبِط بطبيعة الورم املح ّدد الذي شُ خِّص والعالجات املالمئة له:
لهرمون اإلسرتوجني والربوجستريون.
َ
• أورام لُمعية  -أورام ذات مستقبِالت موجبة
• أورام ذات مستقبِالت إيجابية لـ  - HER2أورام ذات تعبري فائض عن بروتني يُدعى
.HER2
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أي من امل ُستقبِالت /الربوتينات املذكورة آنفًا ،ت ُدعى أورا ًما من نوع
تعب عن ّ
• أورام ال ّ
"تريبل نيجاتيف" (سلبي للمستقبِالت الثالثة .)Triple Negative -

أدوية ألورام رسطانية ذات  HER2موجب:
•

•

•

•

ترستوزوماب (هريسيبتني®)  – )Herceptin®) Trastuzumab -الهريسيبتني هو ُمضا ّد
ملستقبِل ( HER2بروتني موجود يف الخلية الرسطانية) .يتعلّق الدواء باملستقبِل ،وبذلك
مينع من ّو الورم الرسطاين.
مبا أ ّن امل ُستقبِل موجود لدى نحو  20%من املريضات فقط ،فهذه نسبة الحاالت التي
ميكن أن يُفيد فيها ،ولذلك يتطلّب العالج اختيا ًرا مسبقًا ملريضات ُم ِ
ناسبات .بشكل مامثل
خصوصا حساسيّات .يف قسمٍ صغري ج ًّدا
ألدوية أخرى ،لهريسيبتني أيضً ا أعراض جانبية،
ً
رض الدواء بأداء القلب ،ولذلك تجري متابعة ِ
مناسبة للمريضات
من الحاالت ،ميكن أن يُ ّ
الاليت يتناول َن ُه .هريسيبتني ُمس ّجل يف سلّة األدوية كعالج ُمك ِّمل لرسطان الثدي املبكر،
وكذلك لعالج رسطان الثدي ال ّنقييل.
مؤسس
الباتينيب  -تاي ِكرب®( - )Tykerb® - Lapatinibدواء بيولوجي يُعطى عرب الفمَّ ،
خاص لل ُمستق ِبلَني  HER1و  ،HER2املوجو َدين يف أورام رسطانية مختلفة،
عىل إعاقة نشاط ّ
مبا يف ذلك رسطان الثدي .يتعلّق الدواء باملستقبِل يف الخلية الرسطانية ويؤخر من ّوها.
ثبت أ ّن استخدام تاي ِكرب بدمج كابيسيتابني  -كسيلودا® (®)Capecitabine - Xeloda
َ
ناجع يف تأخري من ّو الورم الرسطاين لدى امل ُصابات برسطان الثدي ،ذوات  ،HER2اللوايت
مرضه ّن يف مرحلة متق ّدمة أو نُقيليّة ،وتق ّدم رغم العالج بهريسيبتني أو بأنواع عالج أخرى.
الباتينيب ُمس ّجل يف سلّة األدوية لعالج املصابات برسطان الثدي ال ّنقييل يف خطوط عالج
متق ّدمة.
بريتوزوماب  -بريجيتا® ( - )Perjeta® - Pertuzumabأثبت هذا الدواء فعاليته حني يُعطى
مع هريسيبتني وعالج كيميايئ ،وهو يشكّل "س ًّدا مزدو ًجا" ملسار الربوتني  .HER2الدواء
يل بدمج
موجود يف سلّة األدوية يف إرسائيل للعالج األويل للمريضات برسطان ثدي نُقي ّ
كمؤش لعالج قبل الجراحة.
هريسيبتني وعالج كيميا ّيئ ،ودخل سلّة األدوية لعام ّ 2015
 - TDM1كادسيال® ( - )Kadcyla® - Trastuzumab Emtansineدمج هريسيبتني و
( DM1مركَّب كيميايئ) .يلتصق الهريسيبتني بالخاليا الرسطانية املوجبة لـ  HER2ويؤخّر
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من ّو الورم الرسطاين ،وفقط بعد امتصاصه يف الخاليا الرسطانية ،يُطلَق املركّب الكيميايئ
وميس مبادتها الوراثية (الـ  .)DNAالدواء ُمس ّجل يف سلّة األدوية يف
مبارش ًة إىل داخلهاّ ،
إرسائيل لعالج املصابات برسطان الثدي ال ّنقييل ،ذوات  HER2موجب ،يف خطوط عالج
متق ّدمة.

أدوية بيولوجية أخرى:
•

•
•

•

إيفريوليموس  -أفينيتور® ( - )Afinitor® - Everolimusدواء من مجموعة ُمعيقات
اإلنزيم  TORو  )Mammalian Target of Rapamycin) mTORالتي تُعيق املسار
املحت َمل لنم ّو الخلية الرسطانية ،بناء أوعية دموية حولها ،ومتنع انتشارها .يُعطى الدواء
يف خطوط عالج متق ّدمة بدمج الدواء الهرموين أروماسني ،ملريضات رسطان الثدي النقييل،
اللوايت اجتز َن س ّن انقطاع الطمث ،ذوات مستقبِالت موجبة لإلسرتوجني و/أو الربوجستريون
( ،)+HRوسلب ّية لـ  .HER2الدواء موجود يف سلّة األدوية لهذه الداللة.
دينوسوماب  -إكسجيفا® ( )XGEVA® - Denosumabدواء يُعطى بالتوازي مع ِعالج
األورامِ ،عالج ال ُّنقَيالت للعظام ،مثل العالج ببيسفوسفونات (زومريا ،أرديا) .دخل الدواء
سلّة األدوية  2015للنساء ذوي األداء الكلوي غري السليم الذي يُتيح تقديم بيسفوسفونات.
بيفاسيزوماب  -أفاستني® (ُ - )Avastin® - Bevacizumabمضا ّد ضد وحيد النسيلة ض ّد
الربوتني الطبيعي  ،VEGFويؤث ّر يف من ّو األوعية الدموية حول الخاليا الرسطانية (عملية
ت ُدعى تك ّون األوعية) .تؤخّر إعاقة الربوتني من ّو األوعية الدموية ،وكذلك ال ينال الورم
املس باألوعية الدموية الورم
الرسطاين املوا ّد املطلوبة له ليك ينموً .
فضل عن ذلك ،مينع ّ
الرسطاين من إرسال نُقَيالت إىل أعضاء بعيدة ،ويوقف من ّو املرض .مثة خالفات يف الرأي
حول مدى فائدة دمج أفاستني مع عالج كيميايئ لدى مريضات رسطان الثدي ال ُّنقَييل.
هذا الدواء غري موجود يف سلّة األدوية يف إرسائيل لعالج رسطان الثدي.
أدوية تحت البحث  -حتى تاريخ كتابة الك ّراسة ،وبفضل التق ّدم يف أبحاث الرسطان
وتطوير وسائل عالج أنجع وأحدث ،من الجدير ذك ُر أ ّن هناك أدوية جديدة إضاف ّية ال
تزال يف مراحل التطوير والتسجيل يف العامل.
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أسئلة ُقبيل العالج الكيميائي ،البيولوجي ،أو الهرموني:
يمكن طرح أسئلة على الطبيب المعالـِج َ
وطلب توضيح إضافي من الممرِّضة المنسـّقة للثدي
• كم من الوقت يستمرّ ّ
كل عالج يـُقدَّم لي؟
َّ
المتوقع للعالجات؟
• ما هو العدد
ً
• هل ستـُعطى عالجات إضافية فضل عن العالج الكيميائي؟ (بيولوجي ،هرموني ،وما شابه).
• على أيّ أساس يـُحدَّد نوع العالج؟
• أية فحوص يجب إجراؤها قبل العالجات وخاللها؟

• ما هي األعراض الجانبية التي يجب االستعداد لها؟
َّ
المتوقعة؟
• كيف يمكن مواجهة األعراض الجانبية
• هل هناك ظواهر خاصـّة يجب إبالغ الطاقم المعالـِج بها فورًا؟

• هل يجب تغيير عادات معيـّنة ،كعادات األكل أو النوم؟
• هل بإمكاني قيادة سيـّارتي بعد العالج ،أم يـُفضـَّـل أن آتي مع مـُرافِق؟
• أيّ نوع من المتابعة مطلوب بعد العالجات؟
• هل يمكنني االستمرار في روتيني الحياتيّ كالمعتاد في هذه الفترة؟ هل يمكنني االستمرار
في العمل كالمعتاد؟
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ال ُّنزل عىل اسم
السري تشارلز كلور التابع
لجمعية مكافحة الرسطان
يف غفعتاييم

أُنشئ النزل عىل اسم السري تشارلز كلور الذي يعمل يف مق ّر جمعيّة مكافحة الرسطان يف
غفعتاييم من ق َبل الجمع ّية ،التي تُديره بهدف أن يكون بيتًا ملرىض الرسطان الذين يتلقَون
طب األورام التابعة للمستشفيات يف منطقة مركز البالد (أسوتا ،شيبا،
عالجات يف معاهد ّ
سوراسيك ،ودافيدوف) ،ويستصعبون العودة يوميًّا إىل بيوتهم .يجري نقل املرىض يوميًّا،
مبرافقة متط ّوعني ،لتلقّي العالج اليومي يف املستشفى ،ويعودون إىل النزل ملتابعة عالج
مهني و ُمخلِص ،وكذلك لنشاطات تسلية وإثراء .طاقم النزل ذو خربة يف ال ِعالج الداعم
ّ
ِ
طب األورام
معاهد
يف
جني
ل
ُعا
مل
ا
األطباء
مع
ة
ر
مستم
عالقة
يف
وهو
ام،
ر
األو
لطب
التمرييض
ّ
ّ
ّ
طب األورام ،إذ
يل .يجري التو ّجه إىل النزل عرب خدمات الرفاه يف معاهد ّ
ويف املجت َمع املح ّ
ت ُشارك صناديق املرىض يف تح ّمل نفقات اإلقامة.
للحصول عىل املزيد من املعلومات ،ميكن التوجه إىل طاقم ال ّنزل عرب الهاتف:
 ،03-5721623/4/6/7الفاكس ،03-7313812 :أو الربيد اإللكرتوين:
maon-clore@cancer.org.il
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تغيريات يف منط الحياة
أثناء العالج

اإلعياء والتعب :ميكن أن تؤدي عالجات مرض الرسطان إىل أعراض جانبية مختلفة ،لكن
يف معظم الحاالت ،باإلمكان متابعة منط الحياة كاملعتاد تقري ًبا .مع ذلك ،خالل العالجات
قليل ،تنشأ الحاجة إىل مال َءمة منط الحياة للقدرات واإلحساس الشخيص .يُوىص
وبعدها ً
بتخصيص وقت للراحة قدر اإلمكان ،واالمتناع عن نشاطات تتطلب جه ًدا كب ًريا .حتّى إذا
شخيص .يُستحسن أن تجري
اليومي بطريقة ما ،ال يجب النظر إىل ذلك كفشل
تغي األداء
ّ
ّ
ّ
أي أمر.
يف
ُساعدة
مل
ا
يد
د
م
هم
رس
سي
الذين
واألصدقاء،
األقرباء،
األرسة،
اد
ر
بأف
االستعانة
ّ
ّ
ّ
للحصول عىل كراسة "مواجهة التعب واإلعياء لدى األشخاص الذين يواجهون مرض
الرسطان" مجانا ،ميكن التوجه إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل
هاتف رقم .1-800-36-36-55 :إضافة إىل ذلك ،ميكن نيل استشارة يف املنتديات
املختلفة يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطانwww.cancer.org.il :
التغذية السليمة :تؤثر العالجات املختلفة للمرض يف الشهية ويف مذاقات الطعام ،إذ تظهر
أحيانًا آالم وجراح يف الفم .مثة حاالت يُفضَّ ل فيها تناول أطعمة باردة أو فاترة .يُستحسن
االستعانة بأخصايئ/ة تغذية ،وفحص كيف ميكن التغلّب عىل األعراض الجانبية املختلفة
التي تؤثر يف الشه ّية .التغذية السليمة ها ّمة ج ًّدا يف فرتة العالجات ،فرتة يشهد فيها الجسم
كل مورد ممكن للتعايف والشفاء.
ضغطًا شدي ًدا ،ويحتاج إىل ّ
ميكن طرح أسئلة عىل أخصائبة تغذية يف منتدى التغذية ملرىض الرسطان يف موقع
جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنتً .www.cancer.org.il :
فضل عن ذلك ،ميكن
الحصول عىل ك ّراسة "العالج الغذايئ الداعم ملريض الرسطان" التي تحتوي معلومات
عملية ،وكذلك وصفات مال َءمة ملرىض الرسطان مجانا ،عرب التوجه مبكاملة مجانية إىل
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
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الطب املك ِّمل :يف السنوات األخرية ،انترش أكرث استخدام الطب املك ِّمل ك ُمسا ِعد يف تحسني
جودة الحياة ،وكذلك كداعم يف فرتة عالج املرض وما بعدها .مثة تن ّوع واسع من العالجات،
التي ميكنها املساعدة والتخفيف من عملية مواجهة مرض الرسطان ،مثل :اإلبر الصينية،
التدليك ،املداواة الطبيعية ،وغري ذلك .ت ُسا ِهم عالجات الطب املك ِّمل يف تخفيف األعراض
الجانبية للعالجات وعالمات املرض ،مثل اآلالم ،الغثيان والتقيؤ ،اإلعياء ،اضطرابات النوم،
وغريها .يف السنوات األخرية ،بدأت املراكز الطبية املختلفة املعالِجة ملرىض الرسطان بدمج
الطب التقليدي ،بهدف دعم عملية املواجهة لدى املريض
الطب املك ِّمل بعالَم
عامل
ّ
ّ
ومساعدته عىل العودة لروتينه الحيايتّ .من امله ّم استشارة طبيب األورام  -قبل استخدام
الطب املك ّمل.
ّ
أي من طرق ّ
ميكن الحصول عىل استشارة يف هذا املوضوع يف املنتدى مبوضوع الطب املك ِّمل" يف
موقع جمع ّية مكافحة الرسطان .www.cancer.org.il :للحصول عىل كراسة "الطب
املك ِّمل والرسطان" مجانا ،ميكن التوجه إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة
الرسطان عىل هاتف رقم1-800-36-36-55 :

مواجهة األعراض الجانبية

الوذمة اللّمفاوية ( – )Lymphademaمصطلَح يصف تور ًما عىل طول قسم من الطرف
كل مناطق
أو كلّه يف الجانب الذي أُجريت فيه العملية .يُفرز الجهاز اللمفاوي سوائل من ّ
الجسم ويعيدها إىل الدورة الدموية .أحيانًا ،إثر العالجات والعملية الجراحية ،تترضر قدرة
النقل يف هذا الجهاز .نتيج ًة لذلك ،قد يظهر مع الزمن تورم يف الذراع أو اليد ،يف الجانب
الذي أُجريت فيه الجراحة .كعالج وقايئ ،يُستحسن ج ًّدا الحفاظ عىل الجانب الذي أُجريت
فيه الجراحة باالمتناع عن الجروح ،الوخزات ،الشقوق ،التل ّوث ،وفحوص ضغط الدم .من
امله ّم االمتناع عن الضغط املفرط عىل املنطقة التي أُجريت فيها الجراحة (قطاعات صدريّة
شديدة ،حمل حقيبة عىل هذا الكتف) ،والجهد الزائد .يف أي حال يظهر فيه تل ّوث يف
اليد ،يجب التوجه إىل الطبيب .إذا ظهرت عالمات تو ّرم ،يُستحسن تلقّي عالجات طبيعية
مدموجة بتدليك ،مترين ،استخدام ك ّم أو جراب مرنَني ،وضامدات ضغط .إذا ظهر التو ّرم
فجأةً ،يُستحسن التو ّجه إىل الطبيب امل ُعالِج للفحص .م ّدة العالج وكثافته يُال َءمان لش ّدة
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التو ّرم لدى متلقّية العالج .يف كافة الحاالت ،يُوىص بالتو ّجه الستشارة وعالج لدى اختصاصيني
يف املوضوع .صحيح أ ّن الوذمة اللمفاوية هي تعقيد ثانوي نتيجة عالج مرض الرسطان ،لكن
املستحسن ج ًّدا التعامل معها
يل و
َ
يُحت َمل أن تؤدي إىل صعوبات وتقييدات .لذلك ،من العم ّ
يف إطار املحافظة العا ّمة عىل الصحة والعودة إىل روتني الحياة االعتيادي.
للحصول عىل كراسة "الوذمة اللّمفاوية" التي تحتوي عىل معلومات عديدة ،متارين،

وقامئة االختصاصيني يف عالج النزح اللمفاوي مجانا ،ميكن التوجه إىل "تيليميداع"®

التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم 1-800-36-36-55 :أو يف موقع
جمع ّية مكافحة الرسطانwww.cancer.org.il :
توقّف الدورة الشهرية وظواهر س ّن انقطاع الطمث :ميكن أن تؤدي العالجات املختلفة
لرسطان الثدي إىل توقّف الدورة الشهرية وتبكري عالمات س ّن انقطاع الطمث لدى نساء
شابّات (يف س ّن الخصوبة) .ميكن أن يزيد ذلك عىل الضائقة النفسية والجسدية الناجمة
فضل عن اآلثار النفسية ،ميكن أن تخترب هؤالء النساء
عن تشخيص املرض والعالجاتً .
ظواهر س ّن انقطاع الطمث قبل األوان .عىل املدى البعيد ،يرتفع خطر االنخفاض الرسيع
لكثافة العظام لديه ّن وملشاكل يف أداء القلب واألوعية الدموية .تستصعب نساء عديدات
خصوصا إذا ك ّن يرجون إنجاب أطفال.
قبول التوقّف املبكر للطمث وفقدان الخصوبة،
ً
بشكلٍ
طبيعي ،تتوقّف الدورة الشهرية غال ًبا بني أواسط األربعينات وأواسط الخمسينات
ّ
من العمر ،ونتيج ًة لذلك تظهر عالمات س ّن انقطاع الطمث ،مثل :موجات حرارة وتع ّرق
مفرط ،جفاف يف املهبل ،ارتفاع تكراريّة التب ّول ،انخفاض الشهوة الجنسية ،تعب ،جفاف يف
الجلد ،مشاكل يف قدرات الرتكيز والتذكّر ،وتغيريات يف املزاج .يُتوقَّع أن تزول هذه العالمات،
التي تختلف من امرأة إىل سواها ،تدريج ًّيا مع الزمن.
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ِ
تساعدك عىل مواجهة عالمات س ّن انقطاع الطمث:
نصائح عملية
• موجات الحرارة :يُوىص بارتداء لباس خفيف واالستحامم مبياه فاترة .غالبًا،
تظهر موجات الحرارة يف ساعات املساء .يكتشف بعض النساء أ ّن حاالت
معيّنة تؤدي إىل ازدياد ش ّدة موجات الحرارة ،مثل :الطقس الحا ّر ،رشب مرشوبات حا ّرة،
رشب مرشوبات تحتوي عىل كافيني كالشاي والقهوة ،استهالك الكحول ،أو تنا ُول أطعمة
ّ
حا ّرة .يُوىص بتسجيل أو تذكّر العوامل التي تؤدي إىل ظهور هذه األعراض وتج ّنبها .يف حال
حدوث موجات حرارة شديدة ،يجب استشارة الطبيب املعالِج.
مستحضات مختلفة لعالج
• جفاف يف املهبل :يُوىص باستشارة طبيب نساء حول استخدام
َ
هذه الظاهرة.
• جلد جاف :أثناء االستحامم ،ميكن إضافة زيت أطفال أو زيوت طبيعية إىل ماء االستحامم.
ميكن أيضً ا تنا ُول إضافة الزنك ،فيتامني  Bأو زيت كتّان.
• تكرار يف التبول :يُوىص بالرشب كث ًريا (نحو  1.5لرت يوميًّا) .كذلك ،ميكن إجراء متارين لتقوية
عضالت قاع الحوض (التي تُدعى أيضً ا متارين كيغيل  .)kegel exercises -إذا ظهرت آالم
أثناء التب ّول ،كان لون البول مع ّك ًرا ،أو خرجت منه رائحة كريهة ،يجب إبالغ الطبيب.
متس موجات الحرارة ،التعرق ،والقلق بجودة النوم .ميكن االستعانة بأقراص
• مشاكل يف النومّ :
للنوم (وفق وصفة طبيب) ،أعشاب طبية مه ّدئة ،االستامع إىل موسيقى مه ّدئة ،إجراء متارين
اسرتخاء ،خيال ُمو َّجه ،تدليك ،أو تأ ُّمل.
• منط الحياة الصحي :من أجل مواجهة ظواهر س ّن انقطاع الطمث ،يُوىص بالحفاظ عىل
كثافة العظام واالمتناع عن مشاكل يف القلب واألوعية الدموية ،تب ّني منط حياة نشيط يشمل
الرياضة ،امليش ،التغذية الغنية بالكالسيوم ،الفاكهة والخضار الطازجة ،التغذية السليمة،
والسمنة.
وتج ُّنب التدخني ّ
• كثافة العظام :هناك اليوم عدد من األدوية الناجعة ض ّد هشاشة العظام .هناك إمكانية إلجراء
فحص لكثافة العظام ،وإذا دعت الحاجة دراسة عالج دوايئ مالئم.
• الطب املك ِّمل :مثة عدد كبري من عالجات الطب املك ِّمل ،مثل علم املنعكسات ،الشياتسو (اإلبَر
الصين ّية) ،االرتخاء ،املداواة الطبيعية ،األعشاب الطبية املختلفة ،واملعالجة املثلية (هوميوبايث)،
التي تساعد عىل مواجهة أعراض س ّن انقطاع الطمث .هذه العالجات متوفرة اليوم يف إطار
صناديق املرىض باشرتاك ذا ّيت.
للحصول عىل ك ّراسة مبوضوع "النساء الشابات ورسطان الثدي"مجانا ،ميكن التوجه إىل
"تيليميداع" التابع لجمعية مكافحة الرسطان مبكاملة مجانية عىل هاتف رقم1-800-36-36-55 :
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ردود الفعل النفسية
وطرق املواجهة

ميكن أن يؤدي التشخيص مبرض رسطان الثدي إىل ردود فعل نفسية تختلف من امرأة
فكل امرأة تتجاوب بطريقة مختلفة وبش ّدة مختلفة ،وتتطلّب وقتًا لتستوعب
إىل أخرىّ .
خاصة له ولطبعها .رغم املشاعر القاسية التي ترافق التشخيص
وتواجه مشاعرها بطُرق ّ
والعالجات ،تبلغ نساء عديدات أيضً ا عن مشاعر إيجابية تتعلق بالتقدير املستج ّد لقيمته ّن
فضل عن مشاعر القلق والكآبة املفهومة ضم ًنا.
الذاتية ،خالل املواجهة القتالية ض ّد املرضً ،
ُغي نساء عديدات نظرته ّن إىل الحياة إثر مواجهة مرضه ّن .فاألهداف ،سلّم األولويات،
ت ّ
التعا ُمل مع أمور كانت قد اعتُربت يف املايض دون أهمية ،تحظى اآلن بنظرة من زاوية
أخرى .ميكن أيضً ا أن يتجىل ذلك باإلميان الديني وتحقيق الذات.
مي ّر أفراد األرسة أيضً ا بعملية مشابهة ،ويحتاجون أحيانًا إىل الدعم ،شأنهم شأن املريضة
نفسها .ردود الفعل العاطفية التي تظهر حتّى قبل مرحلة التشخيص  -لدى اتخاذ القرار
مثل  -هي أيضً ا شائعة وتحتاج إىل
بالذهاب إىل الفحص إثر اكتشاف ذايت لكُتلة يف الثدي ً
اهتامم .الخوف من الفحوص ،العالج ،أو الحاجة إىل االستشفاء شائع ج ًّدا .تشيع أيضً ا درجة
ستحسن التعا ُمل معها كمرحلة طبيعية يف مواجهة املرض .ميكن
ما من الشعور بالكآبة ،ويُ
َ
أن تساعد محادثة مع الطاقم املعالِج عىل التقليل من الغموض والخوف .ميكن أن تعيد
املشاركة الفاعلة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالعالج إىل املرأة شعورها بالتحكُّم مبا يجري لها.
ب ّينت األبحاث أ ّن النساء اللوايت اخرت َن أن ي ُك ّن رشيكات فاعالت يف القرارات املتعلقة
مبصريه ّن ،واللوايت طل َنب درجة معيّنة من التحكُّم بالوضع ،واجه َن بشكل أفضل التشخيص
والعالجات املرافقة .ميكن أن ت ُ ِع ّد النساء أسئلة للطبيب وللطاقم امل ُعالِج ،تشبه األسئلة
الظاهرة يف هذه الك ّراسة ،وكذلك أن يُس ّجل َن أقواله ّن ،ويطل َنب إيضاحات لإلجابات غري
املفهومة .يريد معظم النساء معرفة ماهية املرض ،كيفية عالجه ،واحتامالت نجاح العالج.
حق طلب إجابة واضحة.
كل سؤال هو
جدير بالتذكُّر أ ّن ّ
رشعي ،وهناك ّ
ّ

48

مواجهة استئصال الثدي

أحد املواضيع ذات الحساسية الكبرية هو مواجهة استئصال الثدي .ت ُع َرض اليوم عىل املرأة،
يف حاالت عديدة لرسطان الثدي امل ُشخَّص باك ًرا ،إمكانية إجراء جراحة حافظة للثدي .من
كل اإلمكانيات العالجية الكامنة أمامها ،وأن تحصل عىل كامل
كل امرأة أن تستفرس عن ّ
حق ّ
ّ
املعلومات ،مبا يف ذلك الحسنات والسيّئات لكل عالج .مثة نساء يخرت َن الحفاظ عىل الثدي،
ستحسن استيضاح
إذا أمكن ذلك من ناحية طبية ،وأخريات يفضّ لن استئصال الثدي كله .يُ
َ
املشاعر حول هذه املسألة مع تلّقي معلومات طبية واستشارة مهنيّة .يوىص بإجراء محادثة
كل امرأة أن تفحص مع نفسها مشاع َرها ووجهات نظرها
مفتوحة ورصيحة مع الزوج .عىل ّ
واآلثار التي تتوقّعها عىل تص ّورها الذايت ،نسويتها ،وجنسانيتها ،التي تشكّل جز ًء ال يتجزأ
ستحسن التح ُّدث حول هذا املوضوع
من حياتها .ال يعادل فقدان الثدي فقدان النسويّة .يُ
َ
نفيس/ة.
مع أحد
ّ
املختصني  -ممرضة ،عاملة اجتامعية ،أو أخصايئ/ة ّ

ماذا نقول وملَن؟

مثة عائالت تستصعب التكلّم عن مرض الرسطان ،أو مشاطرة مشاعرها مع اآلخَرين .هناك
أفراد أرسة يظ ّنون أنه ال يجب إبالغ املريضة بأ ّن لديها رسطانًا خشية ّأل تتمكن من مواجهة
الصدمة .إذا تق ّرر عدم إخبار املرأة بوضعها ،وعىل العائلة إخفاء معلومات عنها .ميكن
أن يص ّعب هذا التوجه الوضع عىل العائلة بأرسها ،يؤدي إىل مشاعر خوف ووحدة لدى
املعالَجة ،وينتج توت ّ ًرا بني أفراد األرسة.
يف كافة الحاالت ،يف مرحلة التشخيص ،مييل الناس إىل ّ
الشك بأنهم ُمصابون بالرسطان،
حتّى لو مل يُقَل ذلك لهم رصاحةً .لذلك ،يجب دراسة إن كان ال يُفضَّ ل إخبار املرأة مبرضها،
أن يُتاح لها التعبري عن مخاوفها ،شكوكها ،ومشاعرها ،وكذلك مساعدتها مبارش ًة يف عملية
املواجهة .اإلصغاء بعناية إىل املريضة من ِقبل األقرباء واألصدقاء قد يساعدها كث ًريا .ال يجب
حثّ املرأة عىل التكلّم عن مرضها .من امله ّم أن يُتاح لها فعل ذلك حني تكون ُمستع ّدة.

ماذا نقول لألطفال؟

من امله ّم التح ّدث إىل األطفال .القرار حول ما يجب قوله لألطفال عن مرض الرسطان
ستحسن أن يكون القرار مشرتكًا للزو َجني كلَيهام .بالطبع ،يتعلق القرار حول كمية
صعب ،ويُ
َ
املعلومات التي يجب قولها لألطفال بجيلهم ومدى نُضجهم .يقلق األطفال الصغار ج ًّدا حول
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حوادث غري واضحة لهم تتعلّق بأحد الوال َدين .فهم ال يفهمون ماهية املرض ،ويحتاجون
إىل رشح بسيط حول سبب ذهاب أحد أفراد األرسة أو األصدقاء إىل املستشفى أو تلقّيه
عال ًجا ما .يجب أن يجري التأكيد لألوالد جميعهم بشكل متك ّرر أنهم ليسوا ُمذنبني باملرض.
ميكن أن يفهم األوالد يف العارشة من ُعمرهم تقري ًبا إيضاحات أكرث تعقي ًدا .التوجه املبارش
والصادق هو غالبًا أفضل طريقة لجميع األطفال .يجب اإلصغاء إىل مخاوف األوالد واالنتباه
ستحسن نقل املعلومات إليهم تدريجيًّا ،حتّى إعطائهم صورة
إىل التغيريات يف ُسلوكهم .يُ
َ
شاملة عن املرض .يُوىص بعدم إخفاء معلومات عنهم ،إذ ميكن أن يتخ ّيلوا وض ًعا أسوأ بكثري
من الواقع ،وين ّموا مخاوف دون داعٍ.
خاص مواجهة الحالة .تفهم فتيات وشابّات
تصعب عىل املراهقني واملراهقات بشكل ّ
فضل عن
كثريات أ ّن مرض رسطان الثدي هو ذو طابع عائيل ،وأنه ّن يف خطر اإلصابة بهً .
مهتمت بتط ّور ثديه ّن .ميكن
ذلك ،تكون هؤالء الفتيات يف مرحلة يف حياته ّن ي ُك ّن فيها ّ
أن يؤدي مرض األم إىل مخاوف لدى بناتها يف هذه الس ّن ،لذا يجب التعا ُمل مع املخاوف
خصويص.
ومواجهتها بشكل
ّ
ُيوىص باالستعانة بالكراسة "ماذا سأقول ألوالدي عن مرض الرسطان لد ّي" التي تتناول
معلومات ونصائح حول هذا املوضوع .للحصول عىل الكراسة مجانا ،ميكن التوجه إىل
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم .1-800-36-36-55 :تُدير
كل أنحاء البالد وبشكل مجا ّين ،حني يواجه أحد الوالدَين
الجمع ّية خدمة إرشاد للوالدين يف ّ
مرض الرسطان .للحصول عىل املزيد من املعلومات ،ميكن االتصال بالهاتف.03-5721647 :

العالقة مع الزوج

من امله ّم معاودة األداء االعتيادي للحياة الزوجية يف أبكر وقت ممكن .ميكن أن تتغري
وخصوصا بني رفيقَي الزواج ،وتكتسب مع ًنى جدي ًدا .للزوج أيضً ا
العالقات بني األفراد،
ً
مخاوف وقلق ج ّراء مرض زوجته ،وأحيانًا ال يعرف كيفية التجا ُوب مع الوضع الجديد.
لذلك ،من املهم ج ًدا التح ُّدث إىل الزوج عن املشاعر والعواطف املشمولة نتيج ًة للمرض
والعملية الجراحية ،من أجل تج ّنب تفسري خاطئ لردود فعل مختلفة عىل الوضع الجديد،
سواء من جانب املرأة أو زوجها .إذا دعت الحاجة ،يُوىص بالتو ّجه إىل استشارة مهن ّية.
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أسئلة للطاقم الداعم (خدمة اجتماعيـّة /نفسيـّة):
• هل يُستحسـَن مشاركة المحـُيطين بي بمشاعر شخصية حول مرض السرطان؟
• متى يجب إخبار الزوج؟

• كيف يجري إخبار األوالد ،أفراد األسرة ،واألصدقاء بمرض السرطان؟
• هل يمكنني االستمرار في العمل كالمعتاد في هذه الفترة؟
• ما هي حقوقي كمريضة سرطان؟
• ما هي حقوقي في مكان عملي؟
• كيف يمكن مواجهة خطر األعراض الجانبية والخطر على الحياة؟
• أية نصائح قد تـُساعدني على مواجهة الوضع عاطفيـًّـا؟

• مَن يكمنه أن يـُساعدني في مواجهتي العائلية الشخصية؟
• ماذا يمكن ُ
فعله في حال خسارة اإلخصاب أو المسّ باإلخصاب إثر العالجات؟

للحصول م ّجانًا عىل معلومات إضافية حول املوضوع ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
كل أنحاء البالد مجموعات دعم لرفقاء الزواج الذين
تُدير جمعية مكافحة الرسطان يف ّ
يواجهون مرض الرسطان لدى رفيق/ة زواجهم .لالنضامم وملعلومات إضافية ،ميكن التو ّجه
إىل قسم إعادة األهلية والرفاه يف جمعية مكافحة الرسطان ،عىل الرقم.03-5721678 :
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الجنس والعالقات الحميمة

حني يكون الحديث عن الحفاظ عىل جودة الحياة يف فرتة مواجهة مرض الرسطان ،ت ُط َرح
بشكلٍ
كل م ّنا.
طبيعي مسألة الحياة الجنسيّة .الحياة الجنسيّة هي جزء ها ّم من حياة ّ
ّ
التامس ،الحرارة ،العالقة،
ُرب،
ق
ال
ا
بل
فقط،
جنسية
عالقات
إقامة
ة
ي
الجنس
الحياة
ليست
أيضً
ّ
ّ
واملتعة .مثة رفقاء زواج يشعرون باالرتباك والصعوبة يف التأقلُم مع الوضع الجديد ،وهذا
طبيعي .ميكن مساعدة رفيقَي الزواج كلَيهام عىل تعلّم الحاجات الجديدة واملصاعب التي
ّ
تفرضها التغيريات الجسدية ،والتع ُّرف إىل ما هو مريح ،ما يؤدي إىل انزعاج أو أمل ،وما يُشعر
باملتعة .االنفتاح واالستعداد هام ما يُساعدك عىل تعلّم الوضع الجديد مع رفيق زواجك.
رضر أداء وظيفي ما ،فهذا ليس نهاية الحياة الجنسية .دامئًا
جدير بالذكر أنه حتى إذا ت ّ
تقري ًبا هناك طرق بديلة للحصول عىل املتعة وتقدميها ،ولتقوية ما تبقّى ويعمل.
الثديان والحل َمتان هي مصدر متعة جنسية لدى العديد من النساء .مالمسة الثديَني هي
جزء متعا َرف عليه من املداعبة املبكرة .تنجح نساء عديدات يف بلوغ النشوة عرب مداعبة
الجنيس ،فيام ال تلعب
أثدائه ّن فقط .مثة نساء ت ُضيف مداعبة الثديَني لديه ّن إىل الشعور
ّ
مالمسة الثديَني دو ًرا رئيس ًّيا يف العالقات الجنسية لدى أُخ َريات .ميكن أن تؤثر الجراحة
الحافظة للثدي عىل الطريقة التي تشعر بها املرأة حيال جسمها ،مشاعرها تجاه الثدي الذي
خصوصا إذا أُجريت عالجات باإلشعاع للثدي بعد العملية الجراحية،
أُجريت له العملية،
ً
ميس باملتعة الناجمة عن مالمسة الثديَني .أ ّما العمل ّية الجراح ّية الستئصال الثدي فقد
ما ّ
ُصوصا إذا اختربت املرأة يف املايض التهييج عرب مالمسة
خ
الجنيس،
التهييج
قدرة
يف
تؤث ّر
ً
ثديَيها .مثة نساء يشعر َن أ ّن العملية الجراح ّية التي خضع ّن لها أث ّرت يف تص ّورهن الذايت ،أ ّن
رضرت ،رغم فقدان الثدي.
نسويته ّن ّ
أقل من املايض ،فيام ال تشعر أخريات أ ّن نسويته ّن ت ّ
تختلف ندوب العمل ّية الجراح ّية وفرتة التعايف بني امرأة وامرأة .مثة نساء يتمتع َن مبالمسة
منطقة العمل ّية الجراح ّية ،بعد شفاء الندبة .فيام ال تتمتع نساء أخريات مبالمسة هذه
املنطقة ،وأحيانًا ال يتمتع َن أيضً ا مبالمسة الثدي والحلَمة يف الجانب غري امل ُصاب .يشعر
قسم من النساء اللوايت اخترب َن استئصال الثدي بعدم الراحة أثناء إجراء عالقات جنسية يف
الوضعية حني ي ُك ّن فوق أزواجه ّن ،أل ّن منطقة الثدي الناقص تربز أكرث يف هذه الوضع ّية.
يحدث ناد ًرا أن يكون للنساء أمل مزمن يف الصدر والكتفَني بعد استئصال الثدي .ميكن
تخفيف هذا األمل عرب دعم املناطق التي تؤلِم بوسادات .من أجل تج ّنب عدم الراحة ،يُوىص
باالمتناع عن وضع ّيات يُثقل فيها وزن الجسم عىل الصدر أو الذراع .بعد العمل ّية الجراح ّية
الستئصال جزيئ للثدي ،أو استئصال كُتلة ،يُستك َمل عالج املرض عرب العالج اإلشعاعي .خالل
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حساسة ،وأحيانًا حمراء ومؤلِمة .لك ّن الشعور بالثدي والحلَمة
هذه الفرتة ،تكون َ
البشة ّ
يُفرتَض أن يبقى كاملعتاد.
ميكن أن تر ّمم إعادة بناء الثدي شكل وحجم الثدي امل ُصاب ،لكن ال يجري يف جميع الحاالت
التوصل إىل إحساس مشابه للثدي الطبيعي .مع الوقت ،يُصبِح الشعور بالثدي امل ُعاد بناؤه
ّ
حساسا وطبيع ًّيا أكرث .تساعد إعادة بناء الثدي بعض النساء عىل الشعور بالنسوية ،وبراحة
ً
أكرب مع أجساده ّن .من امله ّم التشديد عىل أ ّن جراحة الثدي ،أو العالج اإلشعاعي للثديَني ال
يقلّالن جسديًّا من شهوة املرأة الجنسية .كام ال يقلّالن من قدرة املرأة عىل تزييت املهبل،
يغيان
الشعور واالستمتاع بشعور طبيعي باألعضاء التناسلية ،بلوغ النشوة الجنسية ،وال ّ
جنيس.
قدرتها عىل اختبار شعور
ّ
لكل إنسان ،هذا
الحياة الجنسيّة جزء رئييس من الحياة .بالنسبة ّ
مصدر للدفء ،العالقة ،القُرب ،واملح ّبة .الحياة الجنسية هي حاجة
لكل إنسان أيًّا كان ،دون عالقة بس ّنه أو مرضه .رغم املعرفة
أساسية ّ
الواسعة املوجودة حول تأثريات املرض والعالج عىل الحياة الجنس ّية ،كث ًريا ما تُه ِمل
الطبي موضوع الجنسانيّة ،بسبب خرافات مغلوطة ،الحضارة
املعالَجة والطاقم
ّ
ومنط الحياة ،االرتباك ،الرواسب من املايض ،طبيعة الحياة الزوجية ،ور ّد فعل
البيئة .معنى الكون مريض رسطان هو أحيانًا فقدان جزء من القدرات الجسدية
واملواهب التقنية ،ولكن ليس أبدًا فقدان الحاجة أن تُ ِح ّب وأن تُ َح ّب.لهذا السبب،
أحد أهداف االستشارة الجنسيّة يف جمعيّة مكافحة الرسطان هو الفهم أ ّن السعادة
يف الحياة هو أن ت ُ َح ّب بفضل ما أنت عليه ،حتّى رغم مواجهة صعوبات جسدية
ونفسيّة نتيجة ملرض الرسطان.
للحصول عىل كراسة بعنوان "الجنسان ّية وخصوبة املرأة" مجانا ،ميكن التوجه إىل
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
تقدّ م جمع ّية مكافحة الرسطان خدمة استشارة جنس ّية يف جميع أنحاء البالد ملرىض
مختصة بهذا املجال.
الرسطان ورفقاء زواجهم من ِقبل ممرضة يف مجال طب األورام ّ
زوجي .للحصول عىل املزيد من املعلومات وتعيني
تُقدَّم الخدمة م ّجانًا بشكل فرد ّي أو
ّ
دور ،ميكن االتصال بالهاتف .03-5721643
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األبحاث الرسيرية

حني يُع َرض عالج حديث ال يزال يف مراحل التجربة والفحص ،من امله ّم نيل معلومات
الحسنات مقابل السيّئات واملخاطر .يف
ّ
مفصلة حول إجراءات العالج ،آثاره ،ومعانيه َ -
كافة الحاالت ،العالج مرشوط بتوقيع املرأة وموافقتها عىل تلقي العالج ،بعد أن يُوضَ ح لها
وكل ما يتعلق به .تجري أبحاث إليجاد طُ ُرق جديدة ملعالجة رسطان الثدي
ما هو العالجّ ،
دامئًا ،بهدف تحسني ِعالج مرض الرسطان .حني تُشري األبحاث السابقة إىل أن مثة إمكانية أن
يكون عالج جديد أفضل من العالجات املألوفة ،يقوم أخصائيو علم األورام بإجراء تجارب
للمقارنة بني العالج الجديد وأفضل العالجات املألوفة املتوفرة .ت ُدعى تجربة كهذه تجربة
رسيرية مراقبة ،وهي تشكّل الطريقة الوحيدة املوثوق بها لفحص عالج جديد .يف العديد
من األحيان ،يشارك يف هذه التجارب عدد من املستشفيات يف البالد ،ويشارك أحيانا متلقو
عالج ومستشفيات يف دول أخرى.
بهدف املقارنة الدقيقة بني العالجات ،يتم تحديد نوع العالج املقدم للمريض عشوائيا،
بشكل عشوا ّيئ عرب حاسوب ،وليس من قبل الطبيب املعالج .أثبتت األبحاث أنه إذا قام
الطبيب باختيار العالج ،أو اقرتح عىل املريض إمكانية االختيار ،قد يؤدي األمر إىل تحريف
نتائج التجربة دون قصد .لذلك ،مثة حاجة إىل هذا التوزيع العشوايئ.
يحصل بعض املرىض املشاركني يف تجربة رسيرية عشوائية ومراقبة عىل العالج املألوف
األفضل ،بينام يحصل اآلخرون عىل العالج الجديد ،الذي قد يظهر أنه أفضل من العالج
معي بأنه أفضل من عالجات أخرى إذا كان تأثريه ضد مرض
املألوف .يتم تحديد عالج ّ
الرسطان أكرث نجاعة من العالج املألوف ،أو إذا كان ناجعا بنفس مقدار العالج املألوف
لكنه يؤدي إىل أعراض جانبية غري مريحة مبقدار أقل.
يرغب األطباء أن يش ّجعوا الذين يُعالجونهم عىل املشاركة يف التجارب الرسيرية ،ألنه طاملا
مل يتم فحص عالج جديد بهذه الطريقة العلمية ،لن يتمكن األطباء من معرفة ما هو العالج
األفضل للمرىض الذين يُعالجونهم.
قبل أن تتم املصادقة عىل أية تجربة ،يتوجب الحصول عىل مصادقة إلجراء التجربة من قبل
لجنة أخالقيات (ت ُدعى يف ع ّدة مؤسسات "لجنة هلسنيك") .يتوجب عىل الطبيب الحصول
عىل موافقة عن وعي وإدراك من املريضة قبل إدراجها يف أية تجربة رسيرية .تعني املوافقة
عن وعي وإدراك أ ّن املريضة تعرف ما هو موضوع التجربة ،تفهم ملاذا يتم إجراؤها ،وملاذا
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متت دعوتها للمشاركة فيها ،وكذلك أنها تفهم متاما الطريقة التي ستشارك بها.
أي وقت .لن يؤثر
حتّى بعد املوافقة عىل املشاركة يف التجربة ،ميكن االنسحاب منها يف ّ
بأي شكل عىل تعا ُمل الطبيب .إذا قررت املريضة عدم املشاركة يف التجربة
قرار االنسحاب ّ
أو االنسحاب منها ،ستحصل عىل العالج املألوف األفضل ،بدال من العالج الجديد الذي يتم
فحصه بهدف مقارنته مع العالج املألوف.
إذا قررت املريضة املشاركة يف التجربة ،من املهم أن تتذكر أن كل عالج تحصل عليه متت
دراسته بشكل عميق يف أبحاث سابقة ،قبل أن تتم تجربته يف تجارب رسيرية عشوائية
تحسن احتامالت مرىض
و ُمراقَبة .تساهم املشاركة يف التجربة يف تق ّدم علم الطب ،وبالتايل ّ
ُعتب املشاركة يف تجربة رسيرية أفضل طريقة ممكنة للحصول عىل
آخرين يف املستقبل .ت َ
عالج يف مجال طب األورام ،ألنه عربها يجري التع ُّرض ألدوية جديدة واعدة ،ويف جميع
الحاالت يجري تلقّي العالج األفضل مع مراقَبة إضافية من ِقبل املسؤولني عن التجربة.
للحصول م ّجانًا عىل معلومات إضافية حول املوضوع ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
يف موقع الجمع ّية عىل اإلنرتنت مجموعة من األبحاث الرسيرية يجري تحديثها ِمن
حني إىل آخر بأبحاث رسيرية تجري يف البِالدwww.cancer.org.il :

55

املتابعة

ِ
عالجك .تشمل
مع انتهاء العالج الفاعل ،ستجري دعوت ُِك إىل مراقبة دوريّة لدى الطبيب الذي
املتابعة للمتعافيات من رسطان الثدي فحص طبيب أورام ع ّدة م ّرات يف السنة ،فحوص
تصوير للثديَني [(بشكلٍ عا ّم تصوير الثدي الشعاعي (مموغرافيا) ،واملوجات فوق الصوتية،
وأحيانًا  ،])MRIومتابعة دوريّة لدى ج ّراح ثدي.
ُص َور  CTو  PET-CTوفحوص الدم ليست جز ًءا من املتابعة الروتينية املوىص بها بعد
التعايف من رسطان الثدي .يف حال جرى أي تغيري عىل الوضع العا ّم ،أو نشأت أية أسئلة ،من
امله ّم استشارة الطاقم املعالِج يف أقرب فرصة ممكنة.
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املستقبل أمامك -
يف طريق الشفاء

أي يشء كام
"بعد معالجة رسطان الثدي،
ُ
تغيت إىل األبد .ال ميكن أن يعود ّ
علمت أ ّن حيايت ّ
حصلت عىل فرصة لحياة جديدة"
بكيت عىل ما خرستُه ،لكنني باملقابل شعرتُ أنني
ُ
كانُ .
(تقول ن).
يعب املتعافون أحيانًا كثرية عن الحاجة إىل فهم معنى مرض الرسطان يف حياتهم حال ًّيا .يف
ّ
الواقع ،يكتشف كثريون أ ّن مرض الرسطان أ ّدى بهم إىل التأ ّمل يف حياتهم بشكل مختلف،
والبحث عن ات ّجاهات جديدة .يتأمل فسم منهم يف األمور الروحية ،أهدافهم يف الحياة ،وأمثن
ما لديهم .هذه التغيريات إيجاب ّية بشكلٍ عا ّم .يشعر الكثريون أنهم محظوظون ،أو ُمبا َركون،
كل يوم من َجديد .يشعر البعض أ ّن معنى
ألنهم نجحوا يف الصمود رغم العالجات ،ويتمتعون ّ
يتغي معنى الحياة
حياتهم أصبح أوضح فقط بعد مواجهة مرض الرسطان لفرتة طويلة ،فيام ّ
لدى آخَرين مع الوقت ،أو ترافقه مشاعر مختلطة .يصنع الناس تغيريات يف حياتهم أحيانًا
أقل عىل عملهم ،وتكريس
ليك يُظهروا لبيئتهم ما األه ّم لهم اآلن .فالبعض يق ّررون الرتكيز ّ
مزيد من الوقت للمكوث إىل جانب أفراد عائالتهم وأصدقائهم ،والقيام برحالت يف أحضان
الطبيعة .يكتشف كثريون أ ّن مواجهة أزمة كمرض الرسطان قد متنحهم قوى جديدة ،تتيح
النم ّو والتط ّور ،وتزيد من قدراتهم الشخصية.
ِ
رغبت يف التط ّو ع يف إطار جمع ّية مكافحة الرسطان يف مشاريع مختلفة ،يف
إذا
نشاط الجمع ّية يف فروعها يف أرجاء البِالد ،أو يف االنضامم إىل مجموعة املتط ّوعات
"يد للشفاء" ،تو ّجهي إىل قسم إعادة األهلية والرفاه يف جمع ّية مكافحة الرسطان ،عرب
الهاتف03-5721678 :
ميكن أن تكون فرتة انتهاء العالجات وقتًا ج ّي ًدا للتطلّع إىل األمام .فاألحداث الجديدة والبدايات
بالتحسن والفرح .واآلن ،مع انتهاء العالجات ،يُوىص باالسرتاحة
الجديدة قد تحمل معها مشاعر
ُّ
من أجل الراحة والتفكري من جديد ،تكريس وقت للتعايف الشخيص والعائيل ،وبدء العيش
دون روتني املرض ،الذي كان لفرتة طويلة االهتامم الرئييس يف الحياة.
57

فرصا للنم ّو ،التعلّم ،وتقدير
تق ّدم األوضاع امله ّمة يف الحياة ،سواء كانت ج ّيدة أم س ّيئةً ،
امله ّم حقًّا.
يصف كثريون واجهوا مرض الرسطان وتعافَوا اختبارهم كرحلة .وهي ليست رحلة اختاروها
بالرضورة ،لكنها متنحهم أحيانًا الفرصة للتأمل يف األمور بشكل مختلف.
كل أنحاء البِالد،
تُدير جمع ّية مكافحة الرسطان مرشوع "التعايف إىل حياة صحية"® يف ّ
صحي .يف
حياة
بهدف مساعدة املتعافني من الرسطان يف طريقهم للعودة إىل روتني
ّ
إطار الربنامج ،الذي يعمل عىل مدار السنة يف مراكز الجمع ّية وفروعها ،تُجرى لقاءات
بإرشاد اختصاصيني يف املواضيع ذات الصلة ،مثل التغذية املُال َءمة للمتعافني ،مواجهة
األعراض الجانبية ،العالقات الحميمية والجنسانية ،وغري ذلك .مثة مجموعات خصوصية،
مثل "متعافيات لحيا ٍة مف َعمة بالص ّحة" للنساء اللوايت يتامثل َن للشفاء من رسطان
الثدي .للحصول عىل املزيد من املعلومات ،ميكن التوجه عرب الهاتف.03-5721678 :
للحصول عىل كراسة "املستقبل ن ُْصب العني  -مرشد للمتعافني من مرض الرسطان" مجانا،
ميكن التوجه مبكاملة م ّجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف
رقم 1-800-36-36-55 :أو إىل موقع الجمع ّية عىل اإلنرتنت.www.cancer.org.il :
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مجموعة الدعم،
املعلومات ،واملساعدة ،من
جمعية مكافحة الرسطان للنساء
اللوايت يُواجه َن رسطان الثدي

مواجهة رسطان الثدي عمل ّية معقّدة ،ترافقها اختيارات وتغيريات يف مجاالت عديدة:
رصف املرأة يف مراكز ص ّحة الثدي يف املستشفيات
جسديّة ،نفس ّية ،عائلية ،واجتامعية .تحت ت ُّ
مهن ّيون ميكنهم تقديم اإلرشاد ،الدعم ،التوجيه ،واملرافقة .تساهم جمعية مكافحة الرسطان
يف إنشاء وترميم مراكز ثدي شاملة يف أرجاء البالد ،تكون املرأة فيها هي املركز ،ويهت ّم بها
فضل عن ذلك ،تُدير الجمع ّية مجموعة قطرية للمعلومات،
طاقم متع ّدد االختصاصاتً .
املساعدة ،اإلرشاد ،والدعم ،م ّجانًا ،لل ُمصابات برسطان الثدي ،املتعافيات ،وأفراد أُرسه ّن:
• "يد للشفاء"  -من لحظة التشخيص ح ّتى الشفاء " -يد للشفاء" التابعة لجمعية مكافحة
الرسطان مك ّونة من نساء متط ّوعات واجه َن رسطان الثدي ،وخضع َن لتأهيل خصويص،
يُتيح له ّن مساندة النساء اللوايت يواجه َن املرض .تجري مال َءمة املتط ّوعات للمريضات وفق
املحية املختلفة ،تقديم املعلومات ،والدعم
الس ّن واللغة ،وه ّن يساعدنه ّن يف الخيارات ّ
العاطفي والعميل ،من خربته ّن الشخص ّية .تُدعى النساء املعن ّيات بالدعم واملساعدة،
وكذلك النساء املعن ّيات بالتطوع واالنضامم إىل حلقة الدعم "يد للشفاء" إىل التو ّجه
الوردي يف موقع جمع ّية مكافحة
إىل الهاتف رقم 1-800-36-07-07 :أو النقر عىل الز ّر
ّ
الرسطان عىل اإلنرتنتwww.cancer.org.il :
منسقات لعالج رسطان الثدي  -خدمة ،أُنشئت
• شبكة مم ّرضات وعامالت اجتامعيات ّ
مببادرة جمعيّة مكافحة الرسطان وت ُدار عربها يف معظم املستشفيات يف البِالد ،ترافق
يف إطارها مم ّرضات وعامالت اجتامع ّيات املرأة املريضة برسطان الثدي من لحظة
التشخيص ،ويق ّدمن االستشارة ،التوجيه ،الدعم ،واملرافقة ،يف إجراءات العالج ،املتابعة،
وإعادة األهلية .تلتقي املم ّرضات والعامالت االجتامعيّات خالل السنة يف مق ّر الجمعيّة
لتلقّي اإلرشاد والتحديثات الجارية .ميكن الحصول عىل تفاصيل يف مكاملة مجانية إىل
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•

•

•

•

"تيليميداع"® عرب الهاتف 1-800-36-36-55 :أو إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه التابع
لجمعية مكافحة الرسطان ،هاتف.03-5721678 :
"الظهور مبظهر الئق -اإلحساس بشعور أفضل"  -مرشوع مت ّوله جمعيّة مكافحة الرسطان،
تطوعي
يهت ّم يف إطاره أفراد طاقم من مجاالت التجميل ،املاكياج ،وتصفيف الشعر بشكل
ّ
طب األورام ،فروع جمع ّية مكافحة الرسطان ،واملجتمع
بنساء مريضات بالرسطان يف معاهد ّ
يل .تحصل متلقيات العالج عىل عالج تجمييل وإرشاد حول كيفية العناية بوجههن
املح ّ
كل ذلك بهدف تحسني املزاج ،تحسني
وشعرهن و/أو مالءمة ترسيحة شعر أو شعر مستعارّ .
فضل عن
الشعور ،وكذلك مساعدته ّن يف عملية مواجهة املرض وتأثري أعراضه الجانب ّيةً .
ذلك ،تعمل يف أرجاء البالد مراكز عناية وإعارة شعر ُمستعار من ِقبل املرشوع .للحصول
عىل املزيد من املعلومات واالنضامم ،ميكن التوجه عرب الهاتف.03-5721618 :
كل أنحاء البِالد ،يرافق املتعافني من الرسطان
خاص يف ّ
"التعايف إىل حياة صحية"®  -برنامح ّ
صحي .يف إطار الربنامج ،الذي يعمل يف فروع الجمعيّة
يف طريقهم للعودة إىل روتني حياة ّ
األربعني تقري ًبا عىل مدار السنة ،وكذلك يف مراكز الدعم ،تُجرى لقاءات بإرشاد اختصاصيني
يف املواضيع ذات الصلة ،مثل التغذية امل ُال َءمة للمتعافني ،مواجهة األعراض الجانبية،
العالقات الحميمية والجنسانية ،وغري ذلك .مثة مجموعات خصوصية ،مثل "متعافيات
لحيا ٍة مف َعمة بالص ّحة" للنساء اللوايت يتامثل َن للشفاء من رسطان الثدي ،وكذلك كراسة
لكل َمن يطلبها
إرشادية خصوصية للمتعافني من الرسطان "املستقبل ن ُْصب العني" ،تُعطى ّ
م ّجانًا .للحصول عىل املزيد من املعلومات ،ميكن التوجه عرب الهاتف.03-5721678 :
"خطوات من أجل جودة الحياة"®  -مرشوع متم ّيز لجمع ّية مكافحة الرسطان يهدف إىل
تعريض املرىض واملتعافني من الرسطان إىل امل ّيزات الصحية الكامنة يف النشاط الجسام ّين،
تشجيعهم عىل االندماج يف نشاط مخطَّط له و ُمد َمج يف روتينهم اليومي ،وتقديم استشارة
ومرافقة مهنيّة للذين يختارون تبني الربنامج واالنخراط فيه .يعمل املرشوع يف معاهد
طب األورام يف أرجاء البالد ،مراكز دعم الجمع ّية ،وفُروعها يف أرجاء البالد .للحصول عىل
ّ
املزيد من املعلومات واالنضامم ،ميكن التوجه إلينا عرب الهاتف.03-5721618 :
مجموعات دعم  -تشغّل الجمع ّية مجموعات دعم م ّجانًا يو ّجهها اختصاصيون يف أرجاء
البالد ،بينها مجموعات دعم لألزواج ،مجموعات دعم للشابات بني  20و  40عا ًما اللوايت
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يواجه َن مرض الرسطان ،مجموعة دعم للنساء املعافيات املوجودات يف خطر ،النساء
املريضات بالرسطان يف مرحلة نُقيلية ،وغري ذلك .للحصول عىل املزيد من املعلومات
واالنضامم ،ميكن التوجه عرب الهاتف.03-5721678 :
• إرشاد والدين أحدهام مريض بالرسطان  -حني يُصاب أحد الوال َدين بالرسطان ،تدخل
العائلة كلّها فرتة مواجهة طويلة ،صعبة ،ومعقَّدة ،مبا يف ذلك األوالد .رغب ًة منا يف التخفيف
عىل الوالدين يف هذه الفرتة ،وملساعدتهم عىل تقديم الدعم واملساعدة ،ت ُدير الجمع ّية
خدمة إرشاد للوالدين ت ُعطى يف إطارها أدوات ،إرشاد ،ومساعدة عىل مواجهة مسائل مثل
كيفية إخبار األوالد ،كيفية املواجهة كعائلة يف فرتة العالجات ،وغري ذلك .يف الجمعيّة أيضً ا
لدي" ،ميكن الحصول
كراسة خصوصية بعنوان "ماذا سأقول ألوالدي عن مرض الرسطان ّ
عليها م ّجانًا عرب مكاملة م ّجانية إىل "تيليميداع"® هاتف رقم .1-800-36-36-55 :للحصول
عىل املزيد من املعلومات ،ميكن التوجه عرب الهاتف.03-5721678 :
• مراكز الدعم واملساعدة "أقوياء م ًعا" التابع لجمعية مكافحة الرسطان -تعمل مراكز
الدعم التابعة لجمعية مكافحة الرسطان اليوم يف غفعتاييم ،حيفا ،القدس ،والعفولة،
بالتعا ُون مع "بيت إيدي معجان" يف برئ السبع ،ويف فروع الجمعيّة يف أرجاء البالد .تشكّل
مراكز الدعم بيتًا يف املجمتع املحيل للمرىض ،للمتعافني ،وألفراد عائالتهم .تعرض املراكز
عد ًدا من النشاطات التي تساعد يف املواجهة النفسية والجسدية للمرض ،مثل مجموعات
دعم ،نشاطات جسدية  -نفسية (مثل اليوغا وتيش كونغ) ،ورشات فنية مختلفة ،طبخًا
دعم ،مرافقة ،ومعلومات
كل ذلك م ّجانًاً .
صحيًّا ،وغري ذلك ّ -
فضل عن ذلك ،تق ّدم املراكز ً
طوال عملية التأقلُم ،إعادة األهلية ،والشفاء .للحصول عىل معلومات إضافية ،ميكن
التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف
رقم.1-800-36-36-55 :
• خدمة استشارة يف مواضيع الجنسان ّية والنظرة إىل الجسم  -تق ّدم جمع ّية مكافحة الرسطان
استشارة يف موضوع الجنسان ّية ملريضات الرسطان (وكذلك املرىض) وأفراد عائالتهم .تُق َّدم
لكل َمن يتو ّجه ،وتشتمل عىل معلومات حول تأثريات مرض الرسطان
الخدمة م ّجانًا ّ
عىل الجنسانية ،النظرة إىل الجسم ،استشارة حول إمكانيات العالج وإعادة تأهيل األداء
الجنيس ،الخصوبة ،والتوجيه إىل أخصائيني مهنيني يف هذا املجال .للجمع ّية أيضً ا ك ّراسة
خصصة لهذا املوضوع .لتعيني دور ونيل استشارة ،ميكن التوجه عرب الهاتف:
خصوصية ُم ّ
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 ،03-5721643أو إىل منتدى الجنسان ّية يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت:
.www.cancer.org.il
• "تيليميداع"®  -تُدير الجمع ّية مركز "تيليميداع"® الهاتفي باللغات الروسية ،العربية ،والعربية ،وتنرش
موا ّد إيضاحية عديدة ومن ّوعة باللغات الثالث ،يف جميع املواضيع ،مبا فيها رسطان الثدي .كذلك،
تُدير الجمعيّة مركز معلومات متّصلً بقواعد بيانات يف أرجاء العامل ،وموقع إنرتنت يجري تحديثه
دوريًّا ،ويشمل مجموعة أبحاث رسيرية حديثة" .تيليميداع"® مبكاملة م ّجانية،1-800-36-36-55 :
مركز املعلومات info@cancer.org.il :أو .03-5721608
• مركز "تلتميخاه"® ت ُدير الجمع ّية مركز الدعم الهاتفي "تلتميخاه" بالعربية والروس ّية،
الذي مينح إسعافًا أول ًّيا فوريًّا ملرىض الرسطان والقريبني منهم ،املوجودين يف ضائقة
نفسيّة ،ويحتاجون إىل دعم أويل وأذن مصغية .عند الرضورة ،يتم توجيه املتوجهني
ملتابعة العالج يف املستشفى أو يف إطار املجمتع املحيل .ميكن التوجه إىل "تلتميخاه"
عرب هاتف 1-800-200-444 :و .1-800-36-36-55
• منتديات جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت  -يف موقع الجمع ّية هناك مجموعة
منتديات واسعة تشمل ُ 18منتدى يف مواضيع مختلفة ،بينها منتدى عرب اإلنرتنت يُعنى
مبوضوع رسطان الثدي ،يُديره بالرشاكة ثالثة اختصاصيني :جراحة ،طبيبة أورام ،وج ّراح
تجميل ،وكذلك منتدى للنساء الحامالت للمو ّرث واملوجودات يف خطر ،منتدى مبوضوع
التغذية ملرىض الرسطان ،منتدى مبوضوع الجنسانية واإلخصاب ،منتدى مبوضوع حقوق
املرىض ،وغريها .يطرح ز ّوار املوقع أسئلة شخصية عديدة ،تتعلّق باملرض ،ويجيب عنها
االختصايص املالئِمwww.cancer.org.il :
ّ
جانبك من لحظة التشخيص ،وتتمنى ِ
ِ
لك ص ّحة ممتازة.
جمعية مكافحة الرسطان إىل
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قاموس مصطلحات  -رسطان الثدي
املجموعة 1

شا ّذ ( - )Abnormalغري سليم.
ُدي ( - )Adenomaورم حميد ينمو يف الخاليا التي تغلّف أعضاء مختلفة يف الجٍسم.
ورم غ ّ
مختص يف أمراض الرسطان وعالجها عرب اإلشعاع،
طبيب األورام ( - )Oncologistطبيب
ّ
العالج الكيميايئ ،العالج الهرموين ،أو البيولوجي.
علم األورام ( - )Oncologyمجال طبي يُعنى بعالج األورام الخبيثة ودراستها.
املناعي ( - )Immunotherapyعالج ملرض الرسطان عرب زيادة نشاط جهاز املناعة
العالج
ّ
لدى املريض.
يومي يف املستشفى ال يتطلّب مكوث ًا مستم ًّرا يف املستشفى.
ّ
نهاري ( - )Ambulatoryعالج ّ
إسرتوجني ( – )Estrogenهرمون جنيس نسايئ يُنتَج غالبًا يف املبيضَ ني .يحفز اإلسرتوجني من ّو
واستمرار مميّزات أنثوية ،ويش ّجع الخاليا ذات مستقبِالت اإلسرتوجني عىل النم ّو والتط ّور.
مستقبِل إسرتوجني إيجا ّيب ( - ER+ (Estrogen Receptor Positiveوجود مستقبِل
إسرتوجني عىل الخاليا الرسطانية .يف هذه الحالة يُعطى ِعالج هرموين.

املجموعة 2

خلوي ( - )Pathology or Cytology examفحص ع ّينات نسيج
فحص باثولوجي أو
ّ
خاليا أو سوائل من الجِسم تحت مجهر بغرض تشخيص أمراض مختلفة ،مبا فيها األورام
الرسطانية (الخبيثة).
تعبري مفرط ( - )Overexpressionإنتاج مفرط لربوتني من ِقبل خلية رسطانية .أحيانًا ،تنتج
الخاليا الرسطانية كمية أكرب من املستقبِالت عىل سطح الخلية.
خزعة ( - )Biopsyأخذ ع ّينة نسيج بهدف فحص مجهري من أجل تشخيص ماه ّية الكتلة
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يف الثدي.
خزعة إبرة رقيقة ( – )F.N.Aأخذ ع ّينة لخاليا بشكل رسيع وبسيط .يسحب الطبيب
عرب محقنة ذات إبرة عينة خاليا من الكتلة يف الثدي ،من أجل التشخيص الدقيق للخاليا
(انظري فحص ِعلم الخاليا).
خزعة إبرة سميكة( - )Core biopsy, Tru-cut biopsyأخذ ع ّينة باثولوجية عرب إبرة
املختب .هذه هي
سميكة ،بحيث يجري الحصول عىل أسطوانة نسيج ،ميكن تشخيصها يف
َ
الخزعة املفضّ لة لتحديد تشخيص باثولوجي.
العقدة اللمفاوية الحارسة ( - )Sentinel Nodeالعقدة الحارسة .من أوىل ال ُعقَد اللمفاوية
التي يجري فيها نزح للثدي ،ومثة احتامل كبري أن تتم ّدد الخاليا الرسطانية إليها.
( BRCA1/2يب آر يس آي  - )1/2مو ّرثان يحفزان عىل من ّو أورام رسطانية .حني يكون
أحدهام معطوبًا عند إنسان ما (م ّر بطفرة) ،فهو يف خطر مرتفع لإلصابة برسطان الثدي،
املبيض ،البنكرياس ،أو الربوستات.

املجموعة 3

س ّن انقطاع الطمث – ( - )Menopauseالفرتة التي تس ّبق التوقّف النهايئ للطمث ،ومي ّيزها
كامل وتوقّف
هرمون اإلسرتوجني والربوجستريون ،حتى توقّف إنتاجهام ً
َ
انخفاض يف إنتاج
الدورة الشهرية .يرتافق ذلك أحيانًا مع ظواهر مثل موجات حرارة.
مو ِّرث ( - )Geneالوحدة األساسية البيولوجية للوراثة.
ورايث ( - )Geneticينتقل عرب الوراثة .مصطلَح يتط ّرق إىل املعلومات التي تنتقل وراثيًّا
من الوالدين إىل أوالدهم ،عرب املو ّرثات.

املجموعة 4

رسطان األقنية يف املوقع  - )Ductal Carcinoma In Situ) DCIS -ورم خبيث موجود
يف قنوات الحليب مل ينترش إىل أنسجة الثدي.
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عتب عا ّم ًة غري رسطاين ،لكنه
تنسج ( - )Dysplasiaتط ُّور أو من ّو غري سليم ،وضع يُ َ
خلل ُّ
ميكن أن يتط ّور إىل رسطان يف بعض الحاالت.
محوسبة لداخل الجسم،
محاكاة( - )Imagingتصوير .فحوص غري اجتياحية ،تنتج صو ًرا
َ
مثل فحص  ،CTأو الرنني املغناطييس (.)MRI

املجموعة 5

خاصة يف الجٍسم ،تفرزها مبارش ًة إىل تيّار الدم .وهي
الهرمونات -موا ّد تنتجها ُغ َدد داخلية ّ
رسع ،أو تؤخِّر نشاط أعضاء مختلفة وعمل ّيات مختلفة يف الجٍسم.
تع ّدل ،ت ُ ّ
التنسج ( - )Hyperplasiaزيادة مفرطة يف عدد الخاليا السليمة يف النسيج أو العضو.
فرط ُّ
تكلُّسات ( – )Calcificationsتج ّمعات صغرية لكالسيوم يف نسيج الثدي ،ميكن مشاهدتها
مؤشا عىل ورم
عرب تصوير الثدي الشعاعي (مموغرافيا) .حني تتكثف ،قد يشكّل األمر ّ ً
خبيث ُمركَّز ،مصدره قنوات الحليب.
هري تو ( – )HER2اسم بروتني موجود بشكل مفرط يف أورام ثدي مع ّينة.

املجموعة 6

مقطع تجميدي ( - )Frozen Sectionتجميد ع ّينة النسيج التي جرى إخراجها يف خزعة
وفحصها فو ًرا تحت مجهر ،فيام تبقى املرأة التي تحت العملية ُمخ َّدرة ،بانتظار الحصول
عىل نتائج الفحص.

املجموعة 7

عالج مك ِّمل ( - ) Adjuvant therapyعالج وقا ّيئ ،مك ِّمل ،أو ُمسا ِعد .يُعطى هذا العالج
بعد استئصال ورم رسطاين ظاهر ،عىل فرض أنه إذا بقيت مراكز صغرية (مجهرية) من الورم،
فهو سيُتلفها ومينع ،أو يقلّل ،خطر تك ّرر املرض.
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عالج هرموين بديل ( - )HRT - Hormone Replacement Therapyإعطاء هرمونات
للنساء بعد استئصال املبيضَ ني ،أو س ّن انقطاع الطمث ،من أجل تج ّنب ظواهر مثل هشاشة
العظام ،الجفاف يف املهبل ،وموجات الحرارة.
عالج ُمخفِّف ( - )Palliative Therapyعالج مخفِّف (داعم) ،هدفه املسا َعدة عىل تحسني
جودة الحياة وتخفيف أعراض املرض.
عالج ذو هدف ُمو َّجه ( - )Targeted Therapyعالج مركَّز ،يستهدف بشكل أسايس الخاليا
الرسطانية ،مع تأثري قليل نسب ًّيا عىل الخاليا السليمة.
عالج نيو  -أدجوفانتي ( - )Neo - adjuvant Therapyعالج قبل العمليّة الجراحيّة ،يهدف
إىل تقليص مدى الورم الرسطاين وإتاحة عملية جراحية محدودة أكرث.
استئصال الثدي الوقايئ ( - )Prophylactic Mastectomyاستئصال ثدي واحد أو الثديَني
يل لرسطان الثدي.
بهدف تخفيض خطر من ّو مستقب ّ

املجموعة 8

رسطانة قُصيصية البدة ( - )LCIS - Lobular carcinoma in situتكاثر خاليا غري سليمة
يف ُغ َدد الحليب .رغم أ ّن االسم يحتوي عىل الكلمة رسطانة (ورم خبيث) ،فإ ّن هذا الورم ال
عتب ور ًما رسطانيًّا ،وال يتطلب عال ًجا كذاك الذي للورم الرسطاين .مع ذلك ،فالنساء اللوايت
يُ َ
اكتُشف لديه ّن تكاثر خاليا يف ُغ َدد الحليب ه ّن يف خطر مرتفع أكرث لإلصابة برسطان الثدي.

املجموعة 9

الخباثة ( - )Malignancyورم رسطاين ،ذو قدرة عىل اجتياح أنسجة حوله وإرسال نُقَيالت
إىل أماكن بعيدة.
جهاز املناعة ( - )Immune systemالجهاز املناعي يف الجٍسم .جهاز ُمك َّون من كريّات
الدم البيضاء ،الغُدد اللمفاوية ،وأنواع خاليا إضافية" ،تُحارب" م ًعا ض ّد موا ّد أو بروتينات
غريبة .يح ّدد الجهاز هويّة موا ّد غريبة عن الجسم ويرضبها (ميكن أن تكون املوا ّد الغريبة
جراثيم ،فريوسات ،خاليا من إنسان آخَر أو من حيوان ،أو أية مادة غريبة).
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املجموعة 10

خصوصا يف الثدي
ؤش يس .أ - )CA-125 Marker( 125 .بروتني تفرزه أورام رسطانية،
ُم ِّ
ً
واملبيضُ .يكن متييز هذا الربوتني يف فحص دم .يُف َرز الربوتني من خاليا سليمة يف الجسم
أيضً ا ،وميكن أن يرتفع مستواه يف حاالت حميدة (التهابية) أيضً ا ألنسجة مختلفة يف الجسم،
مثل الصفاق ،الرئة ،أو القلب.
سيليكون  -ما ّدة مصنوع منها قسم من غرسات الثدي ،املك َّونة من غالف ٍ
قاس ،يف داخله
جل سيليكون أو ماء ملح.
رسطان من الجان َبني ( – )Bilateral cancerورم رسطاين يف عض َوين متامثلَني ،مثل الثديَني.
رسطان عائد ( – )Recurrent Cancerيُع َرف أيضً ا بـ "تك ّرر املرض" .ورم رسطاين يعود
إىل الظهور بعد فرتة توقّف .ميكن أن تحدث عودة املرض يف املكان الذي كان فيه الورم
األويل ،أو يف مكانٍ آخَر.
رسطان ثدي التهايب ( - )Inflammatory Breast Cancerنوع ورم رسطاين يف الثدي
يتم ّيز بثدي أحمر ،حا ّر ،ومنتفخ ،دون تل ّوث جرثومي .تنجم الظاهرة عن انسداد األوعية
اللمفاوية يف الثدي عرب خاليا الورم الرسطاين.
رسطان ثدي متقدّ م محل ًّيا ( - )Locally Advanced Breast Cancerرسطان ثدي ذو
حجم ملحوظ ،بشكلٍ عا ّم مع نُقَيالت يف ال ُغ َدد اللمفاوية يف منطقة اإلبط.

املجموعة 11

الهالة -الدائرة الغامقة التي تُحيط بالحلَمة.

املجموعة 12

ورم غدي ليفي ( – )Fibroadenomaورم حميد للثدي ،منترش لدى الشابات.
التخمني ( - )Prognosisتوقّع الطبيب املعالِج حول املرض واحتامالت التعايف.
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بروجستريون ( – )Progesteroneهرمون جنيس نسايئ يُنتجه املبيض .يُش ِّجع الخاليا ذات
املست ِقبالت املوجبة عىل التط ّور.
ثدي اصطناعي  -بديل خارجي للثدي ،يُثبَّت عىل صدرية خصوصية.

املجموعة 13

رمادي معكّر بشكلٍ عا ّم.
كيسة (" - )Cystكيس صغري" يف الجسم مع سائل لونه أخرض -
ّ

املجموعة 14

ُمستقبِل إسرتوجني وبروجستريون ( - )Receptorبروتني موجود عىل غالف الخلية ،ت ُربَط
عربه هرمونات اإلسرتوجني والربوجستريون بالخلية .تعمل املستقبِالت كـ "هوائ ّيات" ،تبثّ
إشارات للخلية ،وتش ّجع من ّوها.
ُمس ّبب للرسطان ( - )Carcinogenما ّدة ثبت أنها عامل لنم ّو أورام رسطانية (مثل تدخني
السجائر ،األسبست ،البنزين ،موا ّد كيميائ ّية مختلفة ،وغري ذلك).
رسطانة ( – )Carcinomaورم ينمو يف نسيج طالء النسيج الظهاري (خاليا تغطّي أعضاء
مختلفة يف الجسم ،كالجِلد ،الغدد ،وغالف األعضاء الداخلية) .معظم األورام يف الثدي هي
من نوع الرسطانة.

املجموعة 15

إشعاعي.
مختص بإعطاء ِعالج
اختصايص أش ّعة ( – )Radiation Oncologistطبيب أورام
ّ
ّ
ّ
مؤشات املرض .يف الهدأة الجزئية ،يكون الورم
هدأة ( – )Remissionحالة هدأة يف ّ
الرسطاين و/أو ال ّنقيالت صغرية ،نتيجة عال ٍج ما .يف الهدأة الكامل ،يختفي الورم و/أو
ال ّنقيالت كل ًّيا نتيجة عال ٍج ما.
الطب املك ِّمل هو نوع عالج يرافق
الطب املك ِّمل (ّ - )Complementary medicine
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الطب املتعا َرف عليه .يتط ّرق هذا املصطلَح إىل عالجات مختلفة ،كاإلبر الصينية ،األعشاب
تحسن جودة
الطبية ،املعالجة املثلية (هوميوبايث) ،التخ ُّيل املو َّجه ،وغريها ،والتي ميكن أن ّ
أي نوع من الطب املك ِّمل خالل
حياة املريض .من امله ّم إبالغ الطبيب عن استخدام ّ
عالجات مرض الرسطان.

املجموعة 16

الهوامش الجراحية ( - )Surgical Marginsح ّد النسيج الذي استُ ِ
ؤصل يف عملية جراحية.
يف جراحات األورام الرسطانية ،من امله ّم الحرص عىل أن تكون هوامش النسيج الذي استُ ِ
ؤصل
من الجِسم نظيفة (سالبة) من الخاليا الرسطانية ،ما ّ
كامل.
يدل عىل استئصال الورم الرسطاين ً
إعادة بناء الثدي ( - )Breast Reconstructionإعادة بناء للثدي الذي أُجريت له عملية
بطُرق مختلفة (مثل استخدام أنسجة أخرى من جِسم املرأة أو غرسة سيليكون).

املجموعة 17

املختب يُشري إىل عدم
نتيجة سالبة خاطئة ( - )False negative test resultفحص يف
َ
معي لدى مريض ،لكنه يكون موجو ًدا يف الواقع.
وجود مرض ّ
املختب يُشري إىل وجود
نتيجة موجبة خاطئة ( - )False positive test resultفحص يف
َ
معي لدى مريض ،يف حني أنه غري موجود يف الواقع.
مرض ّ
جانبي ألدوية كيميائية مع ّينة.
متالزمة اليد والقدم ( - )Hand-Foot Syndromeعارض
ّ
تتمثل الظاهرة يف احمرار وجِلد ّ
جاف يف ك ّفتَي الي َدين والقد َمني.
طب األورام" الصادر عن جمعية
يُوىص باالستعانة بـ "قاموس مصطلحات يف ّ
مكافحة الرسطان .للحصول عىل الكراسة مجانا ،ميكن التوجه إىل "تليميداع"®
مبكاملة مجانية عىل هاتف رقم1-800-36-36-55 :
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للت ُّربعات*1-800-35-46-46 :
شباط 2016

*الت ُّربعات لجمع ّية مكافحة الرسطان ُمع َرتف بها لغرض اإلعفاء الرضيبي،
وفق البند  46من أمر رضيبة الدخل.

14000161

للنساء اللوايت يواجهنَ رسطان الثدي:
"يد للشفاء" 1-800-36-07-07
مجا ًنا:
للحصول عىل معلومات إضاف ّية وموا ّد توضيحية حول أمراض الرسطان ،وطرق الوقاية منها ّ
"تيليميداع"® باللغة العرب ّية1-800-36-36-55 :
"تيليميداع"®1-800-599-995 :
"تيليميداع"® باللغة الروس ّية1-800-34-33-44 :
•
لخدمات معلومات متقدّمة
 03-5721608أو
info@cancer.org.il
•
النفيس األويلّ:
لخدمة الدعم
ّ
"تيليتميخاه"1-800-200-444 :
•
زورونا يف موقعنا عىل اإلنرتنت:
www.cancer.org.il

billet.co.il

يـــد لــلــشــفــاء

