
 : ما يجب معرفته عن سرطان الثدي
 

الم                  شيًا في الع سرطان تف واع أمراض ال ذا  . يعتبر مرض سرطان الثدي من أآثر أن له
أ د أرت سرطان فق ة ال رين لمكافح ة البح ساء   ت جمعي ساعدة الن ب لم ذا الكتي إصدار ه

 . المصابات وعائالتهن وأصدقائهن في زيادة فهمهم لهذا المرض
شخيص والمعالجة       يتحدث الكتيب عن مرض سر     طان الثدي من ناحية األعراض والت

ى آل سؤال عن             . وإعادة التأهيل  ة عل ستطيع اإلجاب ذا ال ت ات آه أن آتيب ونحن نعلم ب
رض ذا الم ضاء   . ه اء والممرضات وأع دث لألطب ل التح ل مح ن أن تح ي ال يمك فه

 . الفريق الطبي، ولكننا نأمل بأن تساهم بالمساعدة على فهم المرض
 

 : السرطانما هو 
 

ة أ و مجموع سرطان ه ر  ال ا غي ى خالي ا الجسم إل دما تتحول خالي مراض تحدث عن
 . طبيعية فتنقسم دون تحكم او نظام 

ادة                    ا ع سم الخالي ا وتنق يتكون آل عضو في جسم اإلنسان من أنواع مختلفة من الخالي
في وضع   بطريقة منتظمة إلنتاج خاليا أآثر عند الحاجة لكي تحافظ على إبقاء الجسم             

 . صحي
ضة،   سجة فائ دينا أن ون ل دة سوف تتك ا جدي دون الحاجة لخالي ا ب سمت الخالي إذا إنق ف

 .  والورم إما أن يكون حميدًا أو خبيثًاوهذه الكتلة من األنسجة اإلضافية تسمى بالورم،
 

دة • ن  ): Benign Tumors(األورام الحمي رطانية ويمك ًا س ست أورام هي لي
ا ال           . ت ال تعود للظهور    إزالتها، وفي أآثر الحاال    ذه األورام إنه ا في ه م م وأه

 . إلى أماآن أخرى من الجسم ولذا فهي ال تهدد حياة اإلنسانتنتشر 
 
ة  • ا ):Malignant Tumors(األورام الخبيث سرطان ألن بإمكانه سمى بال ت

سم      ضاء الج اقي أع اورة وب ا المج ب الخالي زو وتخري ذه  . غ ن له ذلك يمك آ
ة           األورام أن تتفكك و    ذه الطريق تدخل في مجرى الدم أو الجهاز الليمفاوي، وبه

سمى                   ال ينتشر   ة في أجزاء أخرى من الجسم، وت ًا ثانوي سرطان ليكون أورام
 ).Metastasis(عملية إنتشار السرطان أو النقيلة 

 
 : الثديين

 
ين           ا ب ى م دي عل ى  15يحتوي آل ث شعب   ). شريحة ( شعبة  20 إل ذه ال شرائح (وه ) ال

سمى ف وان صوصًات رة اإلقح ل أوراق زه ة مث ي مرتب ى  .  وه ل فص عل وي آ ويحت
ب     اج الحلي ى إنت ادرة عل صيالت الق شرات الب ي بع صات أصغر تنته رتبط . فصي وت

وات   دعى القن ة ت ب رقيق طة أنابي صيالت بواس شرات الب صات بع  الفصوص والفصي
ى     ؤدي إل دورها ت ذه ب ة وه ةاللبني ات   حلم ة الفراغ ادة الدهني أل الم دي، وتم ين   الث ب
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و ة يحت ة وأوعي ة دموي ى أوعي دي عل ل ث ل اللمف ي آ ة تحم ذه ) Lymph( لمفاوي ه
ة      دد اللمفاوي د أو الغ سمى العق شكل ت ة ال ضاء حبيبي ى أع ؤدي إل ة ت ة اللمفاوي األوعي

)Lymph Nodes (   شكل وة وفي        ، وتوجد ب ة الترق د عظم د تحت اإلبط وعن عناقي
 . الصدر وفي مناطق أخرى من الجسم

 
 : انواع سرطان الثدي

 
دأ في                    ذي يب سرطان ال ا شيوعًا هو ال هناك عدة أنواع من سرطان الثدي ولكن أآثره

سمى  ة وي وات اللبني ة للقن سجة المبطن وع .  ) Ductal Carcinoma(االن اك ن وهن
سرطان ال   دعى بال دأ في فصيصات    ) Lobular Carcinoma(فصيصي  آخر ي  ويب

ادرة       دي يكون              . الثدي، أما باقي األنواع فهي ن دي خارج الث شر سرطان الث دما ينت عن
ك                تواجده محسوسًا في العقد الليمفاوية تحت اإلبط، فإذا بلغ السرطان هذه العقد فأن ذل

زاء الج         اقي أج ي ب سرطانية ف ا ال شار الخالي ال إنت ي إحتم د يعن د  سمق ي العق  أي ف
 . اء الجسم مثل العظام والكبد والرئةالليمفاوية وباقي إعض

سمى  ه ي ذ فإن ى وعندئ صه األول و يحمل نفس خصائ دي فه شر سرطان الث دما ينت عن
سرطان  ) Metastatic Breast Cancer(بسرطان الثدي اإلنبثاثي  بالرغم من أن ال

ذه المشك       د   قد ظهر في عضو آخر، ويطلق األطباء على ه المرض البعي ) القصي (لة ب
Distant Disease . 

 
 اإلآتشاف المبكر

 
ا                       ر لعالجه ارات أآث رأة خي ستكون للم رًا ف دي مبك شاف وعالج سرطان الث إذا تم إآت

 . وأمًال أآبر في شفائها الكامل
صحة  ي وزارة ال سؤولين ف دى الم ًا ل اك توجه إن هن ق ف ذا المنطل ة ومن ه وفي جمعي

سرط   ة ال رين لمكافح ذا       انالبح ر له شاف المبك ي اإلآت شارآة ف ساء للم شجيع الن  بت
ه ومالحظة أعراضه وإجراء الفحوصات                 ائهن حول المرض ووجوب مصارحة أطب

ة وتاريخها الطبي وبعض العوامل     تعتمد نصيحة الطبيب على عمر المرأ     وس. المالئمة
 . اآلخرى

 : آذلك يتوجب أن تسأل المرأة طبيبها عن
 ). Mammogram(ة السينية إجراء فحص الثدي باألشع •
 . فحص الثدي بواسطة الطبيب أو الممرضة المختصة •
 B.S.Eالفحص الذاتي للثدي  •

 
سينية   عة ال دي باألش ز  Mammogramإن فحص الث وع متمي راء ن ي إج ن  يعن  م
سينية أو أي أشعة ألجزاء أخرى             األشعة السينية للثدي وتختلف عن         أشعة الصدر ال
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صوير الث    از ت ع أن جه ل       وم اد آ ى إيج ادر عل ر ق ه غي ازة، أال أن و أداة ممت دي ه
ل الطبيب     التغيرات في الثدي، لذلك ال بد لنا من المواظبة على الفحص المنتظم من قب
وم         رأة أن تق ى الم ب عل ا يج رض، آم ر للم شاف المبك يلة لإلآت ة آوس أو الممرض

ا للطبيب  ى زيارته دييها شهريًا إضافة إل ذاتي لث الفحص ال ة (ب ذاتي طريق الفحص ال
ا               ) 28صفحة   رأة وم د آل إم ديين عن ة الث ار اإلختالف في ترآيب مع األخذ في اإلعتب

ذ   ث، او أخ ل وتوقف الطم شهرية والحم دورة ال سن وال ًا لل رات تبع يحدث من التغيي
 . حبوب منع الحمل، أو تناول أية هرمونات أخرى

 وغير منتظم وأن يكون  ومن الطبيعي أن يكون الثدي ذو تكتالت أو يكون غير متساو    
شعور الحقيقي لوضع        متو رمًا ما قبل فترة العادة الشهرية مما يسبب عدم التأآد من ال
دييها                . الثدي ة ث ة ترآيب ولكن مع الفحص الذاتي لثدي المرأة في آل شهر يمكنها معرف

 . وبالتالي إآتشاف أي تغيير وإبالغه لطبيبها
 

 : األعراض
 

ه األو ي مراحل سرطان ف ة آالم إن ال ة أعراض أو أي سبب أي ى ال ي وه . ل ع نم ن م ولك
 : وتكاثر خالياه تكون هناك تغييرات يجب على المرأة مالحظتها وهي

 
 .  في الثدي أو بالقرب منه أو تحت اإلبطوجود تكتل •
 . تغيير في حجم أو شكل الثدي •
 . إفرازات من الحلمة •
ة             • دي أو الحلم ل ا  (حدوث تغيير في لون وملمس جلد الث د أو    مث اج والتجع إلنبع

 ). التحرشف
 

د ال تكون بالضرورة                     رات التي ق ذه التغيي يجب إبالغ الطبيب عند مالحظة أي من ه
 . بسبب السرطان وبإستطاعة الطبيب فقط التأآد من ذلك

 
 : التشخيص
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عندما يتم إجراء األشعة السينية الخاصة بالثدي يالحظ وجود آتلة أو تغييرات أخرى              
ه يجب ه، فإن ي في دوره ف وم ب ذي يق الفحص الجسماني بواسطة الطبيب ال اردة ب  المب

ة  ث بمراجع اريخالبح ائلي   ت صي والع رأة الشخ ض    .  الم إجراء بع دأ ب ذلك يب آ
 : لمساعدته في التشخيص وهي على سبيل المثال الفحوصات

 
معرفة حجم الكتلة وترآيبها وسهولة      يستطيع الطبيب   ): Palpation(الفحص بالجس   

ا ب س حرآته طة الج ل        . واس ن الكت س ع ي الملم ف ف ا تختل ًا م دة غالب ل الحمي فالكت
 . السرطانية

 
دي     سينية للث عة ال طة   ): Mammography(الفحص باألش دي بواس صوير الث إن ت

اك                         ان هن دي، وإذا آ ة في الث سينية يعطي الطبيب معلومات عن وجود آتل األشعة ال
 . ء فحوصات إضافية مساعدةبعض الشك أو عدم الوضوح في النتيجة فيمكن إجرا

 
صوتية      وق ال عة ف طة األش صوير بواس ب  ): Ultrasonography(الت ب الطبي يطل

ة صلبة أو                   ا إذا آانت الكتل أحيانًا أخذ صورة بواسطة األشعة الفوق الصوتية لرؤية م
ى سائل     ة                 . تحتوي عل ذبات عالي ذا الفحص بإستعمال موجات صوتية ذات ذب تم ه وي

م ت        دي ث تج عن صداها صورة           تدخل في الث د فين ى شاشة       Sonogramرت  تظهر عل
 .  إلى التصوير باألشعة السينية الفحص يلجأ إليه الطبيب باإلضافةتلفزيونية وهذا 

اك حاجة لفحوصات أخرى أو عالج                       د التكون هن ذه الفحوصات ق ى ه باإلعتماد عل
ر وربما يحتاج الطبيب لمتابعة الحالة وفحص المرأة بإنتظام لم       . مستمر . راقبة أي تغيي

 . وغالبُا ما يقوم بأخذ سائل أو نسيج من خاليا الثدي لعمل التشخيص إذا لزم األمر
 

اإلبرة    سجة ب صال األن فة أو إستئ  ) :Aspiration or Needle Biopsy(الرش
السائل أوا لنسيج للكتلة التي في الثدي حيث يتم يستعمل الطبيب األبرة إلزالة قليل من    

 . تبر إلثبات وجود الخاليا السرطانية من عدمهفحصها في المخ
 

 ): Surgical Biopsy(الخزعة 
وم م يق ه ، ث شكوك في ا أو أي موضع م زء منه ة او ج صال الكتل ب بإستئ وم الطبي يق

 . أطباء مختصون بفحص النسيج تحت المجهر للتأآد من وجود الخاليا السرطانية
     

 
 :  لعمل الخزعةأسئلة تطرحها المرأة على الطبيب عند الحاجة

 
 ؟ ولماذا؟.ما نوع اإلستئصال الالزم ألخذ العينة •
ك؟ وهل                      • اء ذل ستيقظة أثن ة؟ وهل سأآون م ما الوقت الذي يستغرقه أخذ العين

 هو مؤلم؟ 
 متى ستظهر نتائج الفحص؟  •
 في حالة ظهور السرطان، ما هو العالج؟ ومن سيحدثني عنه ومتى؟  •
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 : عند إثبات وجود السرطان
 

ا                عند   سرطان وإذا م ة ال د نوعي إآتشاف وجود السرطان يمكن للطبيب المختص تحدي
ه  اآنًا أو ان ان س ا إذا آ ة وم ة أو الفصوص الثديي اة اللبني دأ في القن د ب ان المرض ق آ

ة          . إنتشر في األنسجة المجاورة للثدي     اك فحوصات مختبري وتجدر اإلشارة إلى أن هن
سرطان    ة ال ن نوعي شف ع زة للك ى . متمي ستقبالت    فعل اك فحص م ال هن بيل المث س

ات  تروجين  ) Hormone Receptor Test(الهرمون ستقبالت اإلس ل م مث
ذا الفح  ة ه ت نتيج إذا آان ستيرون ف د  والبروج ات ق الج بالهرمون أن الع ة ف ص إيجابي

آما يمكن عمل بعض الفحوصات      ) 12إنظر صفحة   (يساعد على التحكم في المرض      
ًا             عد الطبيب   االمختبرية التي تس   سرطان سيكون بطيئ شار ال على تخمين ما إذا آان إنت

 .أو سريعًا
 

 : أسئلة تطرحها المريضة بعد إثبات مرض السرطان
 

 ما نوع سرطان الثدي الذي عندي؟ وهل هو إجتياحي؟  •
 ماذا أثبت فحص المستقبالت الهرمونية؟  •
 آيف ستساعد هذه المعلومات في إختيار نوع العالج؟  •

 
دي خالل    يل مريضته إلى األطباء المختصين في عالج سرطان ا        يقوم الطبيب بتحو   لث

ارات العالج مع           شة خي فترة وجيزة من التشخيص، حيث ستتمكن المريضة من مناق
 .طبيبها

 
 :العالج

 
ذلك                     دي وآ ه في الث ورم وموقع ى حجم ال هناك طرق عالجية مختلفة، وهي تعتمد عل

 . نية ومرحلة المرضعلى نتائج الفحوصات المختبرية للخاليا السرطا
 

سينية  وم المريض بأخذ صور باألشعة ال سرطان يق شار مرض ال ة مدى إنت ولمعرف
صدر وللهيكل ال د من  لل دم للتأآ ى فحص ال د باإلضافة إل عظمي وأشعة صوتية للكب

 . سالمة الكبد والعظام ألن سرطان الثدي يصل عادة لهذه األعضاء
ة  ة العالج متوافق ا يجب أن تكون طريق ام آم رأة و وضعها الصحي الع ع سن الم م

 . ومدى قناعتها بخيارات العالج
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 المصابات بسرطان الثدي الكثير من اإلستفهامات عن خطط عالجهن      إن لدى النساء  
رارات عالجهن          اذ ق والطبيب هو   . وخياراتهن لكي يستطعن اإلسهام بإيجابية في إتخ

 . حه ونفقاتهأفضل من يستطيع األجابة عن آيفية العالج ومدى نجا
 

ا        آذلك فأن من حق المريضة ا      كون ضمن طرق     يس لتحدث مع طبيبها إذا آان عالجه
سريرية   ارات ال سمى باإلختب ي ت ي المرض والت تحكم ف دة لل ن . جدي ر م اك الكثي وهن

 . التساؤالت التي تنتاب المريضة وتود أن تطرحها لطبيبها لتجد اإلجابة الشافية
 
 

 : مقابلتها لطبيبها في العالجأسئلة تطرحها المريضة عند 
 

 ما هي مرحلة تطور المرض؟  •
 ما هو الخيار المقترح للعالج؟ ولماذا؟  •
 ما الفوائد المنتظرة من أي نوع من العالج؟  •
 ما هي المخاطر أو األعراض الجانبية لكل عالج؟  •
 هل اإلختبارات السريرية ستكون مناسبة لي؟  •

 
يكو   ف س ة آي ضات معرف ب المري د أغل ان   ويري ا إذا آ الج، وم د الع رهن بع ن مظه

ة     شطتهن اإلعتيادي ر أن يهن تغيي ذه      . عل ى ه ة عل ب اإلجاب ن الطبي يطلبن م وس
 . اإلستفهامات

 
 : وضع خطة العالج

 
ا      متى ما تم تشخيص اإلصابة بمرض سرطان الثدي        اك خطوات يجب إتباعه إن هن  ف

دي  ي عالج سرطان الث ز المتخصصة ف ى المراآ ضة إل ل المري دة . لتحوي اك ع وهن
 .  حول طريقة العالجبيب آخر لتقديم آرائهطرق إليجاد ط

 
ى أخصائيين في سرطان الث              • ك     يقوم الطبيب بإحالة المريضة إل شمل ذل دي وي

ؤالء     عاع ، وه الج باألش ة والع الج باألدوي ي الع صين ف راحيين المتخ الج
 . يعملون في المراآز الخاصة بعالج أمراض الثدي

 . بحرين لمكافحة السرطان لإلستفسار عن مراآز السرطاناإلتصال بجمعية ال •
ة،         • ة المحلي ة الطبي يمكن حصول المريضة على أسماء األخصائيين من الجمعي

 . أو المستشفيات القريبة أو الكلية الطبية
 

 : طرق العالج
 

 . تكون طريقة العالج أما موضعية أو شاملة لجميع خاليا الجسم

 6



 
عية ة الموض ستعمل: الطريق ا ت ى الخالي سيطرة عل ضاء أو ال صال أوا لق  إلستئ

عاع   الج باإلش ة والع ر الجراح ين ، وتعتب ي موضع مع سرطانية ف  Radiation(ال
Therapy (من وسائل العالج الموضعي . 

شامل  الج ال ة الع ي   : طريق سرطانية ف ا ال ى الخالي سيطرة عل ضاء أو ال ستعمل للق وت
سم   اء الج ع أنح شمل ا . جمي ة ت ذه الطريق ائي  وه الج الكيمي ) Chemotherapy(لع
وني   ة عالج      ) Hormone Therapy(والعالج الهرم رأة أن تتلقى طريق ويمكن للم

 . واحدة من العالج أو مزيج من الطريقتين
 

 ): Surgery(الجراحة 
 

ًا لعالج وهي أ ر الطرق إتباع ديسرطانآث دي بالجراحة .  الث صال الث ة إستئ وعملي
سمى  ا عم) Mastectomy(ت سمى  ام دي فت ن الث ط م سرطان فق صال ال ة إستئ لي

)Breast – Sparing Surgery (    وهذه العملية عادة يليها العالج باإلشعاع للقضاء
ة المعالجة ا في المنطق سرطانية المحتمل بقاءه ا ال ى الخالي ي أغلب الحاالت . عل وف

 . المرضيزيل الجراح العقد اللمفاوية التي تحت األبط للمساعدة في تحديد مرحلة 
ا          أ له دي       الطبيب  هناك أنواع متعددة من الجراحة يلج ستطيع  .  لمعالجة سرطان الث وي

 . الطبيب أن يشرح للمريضة عن مدى تأثير الجراحة على مظهرها الخارجي
 

وهنا يستأصل الجراح الكتلة :   Lumpectomy)الورم(إستئصال الكتلة أو  •
 .  بهاالتي في الثدي وجزء من النسيج الطبيعي المحيط

ة   • ة القطعي ورم  : Segmental Mastectomyالجراح صال ال ي إستئ وه
صدر        ضالت ال ي ع ي تغط ة الت ذلك الطبق ه وآ ة ب سجة المحيط وبعض األن

 . الواقعة تحت الورم
 . وهي إستئصال الثدي بأآمله: Total Mastectomyإستئصال الثدي •
ّو • ذري المح صال الج  ):Modified Radical Mastectomy(ر اإلستئ

ذلك       ط وآ ة تحت األب د الليمفاوي دي وبعض العق صال الث راح بإستئ وم الج يق
ضلتين        دى الع غر إح زال أص ًا ت صدر وأحيان ضالت ال وق ع ي ف ة الت البطان

 . الصدريتين
دي    ):Radical Mastectomy(تئصال الجذري  ساإل • ستأصل الجراح الث  ي

 بعض من    باآمله وعضالت الصدر وجميع العقد الليمفاوية تحت اإلبط وآذلك        
ل اللجوء                  دة سنوات ولكن ق الجلد والطبقة الدهنية وهذه العملية آانت سائدة لع

 . لها في الوقت الحاضر
 

 : أسئلة تطرحها المريضة قبل العملية لطبيبها
 

 ما نوع العملية؟  •
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 ماذا ستشعر بعد العملية وآيف ستساعدني عندما أشعر باأللم؟  •
 يف سيبدو؟ أين سيظهر أثر الجراح بعد العملية وآ •
 إذا قررت إجراء عملية تجميلية للثدي متى يمكن عملها؟  •
 هل يجب عمل تمارين خاصة؟  •
 متى سأستطيع العودة إلداء نشاطاتي اإلعتيادية؟  •

 
  Radiation Therapyالعالج باإلشعاع 

 
ن      ا م سرطانية ومنعه ا ال ى الخالي ضاء عل ة للق ة عالي عة ذات طاق تعمال أش و إس وه

از    ) External Radiation(إلشعاع أما من الخارج ويكون ا. النمو ويصدر من جه
دي    بخارج الجسم أو بوضع مواد إشعاعية في أنابيب بالستيكية رقيقة م           اشرة داخل الث

ًا تتلقى المريضة آال     ).  Implement Radiationإشعاع مزروع  (ويسمى  وأحيان
شف       . النوعين من العالج اإلشعاعي       ارة المست وم المريضة بزي ى للعالج اإلشعاعي     تق
ين         5الخارجي حيث تتلقى المعالجة      ى    5 أيام في اإلسبوع ولمدة تتراوح ب ابيع   6 إل  أس

ًا أو                     وفي نهاية    ا خارجي ورم ويكون أم ع ال ى موق سلط إشعاعًا إضافيًا عل هذه الفترة ي
 . وهنا يتحتم على المريض البقاء وقتًا قصيرًا في المستشفى) بطريقة الزرع(داخليًا 

 
 : لة تطرحها المريضة حول العالج باإلشعاعأسئ

 
 لماذا أحتاج لهذا النوع من العالج؟  •
 متى يبدأ العالج ومتى ينتهي؟  •
 ماذا سأشعر وآيف أعتني بنفسي أثناء العالج؟  •
 هل بإمكاني مواصلة نشاطاتي؟  •
 آيف سيبدو شكل الثدي بعد العالج؟  •

 
 Chemotherapyالعالج الكيميائي 

 
سرطانية وفي أغلب الحاالت               وهو إستعمال األ   ا ال ى الخالي دوية والعقاقير للقضاء عل

ة    ن األدوي ة م دي بمجموع رطان الث الج س م أو    . يع طة الف ا بواس ة أم ى األدوي وتعط
بالحقن في الوريد أو في العضل، وفي آل الطرق يعتبر العالج الكيميائي عالج شامل      

 . ى الدمألن األدوية تصل إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق مجر
 

رة نقاهة                 يعطى العالج الك   ا فت رة عالج تتبعه ة أي فت يميائي على شكل دورات متقطع
ذا     سم           . ثم فترة عالج وهك شفى بق ائي في المست يتلقى أغلب المريضات العالج الكيمي

ى  ة       المرض دواء والحال وع ال سب ن زل ح ي المن ب أو ف ادة الطبي ارجيين أو بعي الخ
 . الصحية العامة للمرأة
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 Hormone Therapyج الهرموني العال
 

سرطانية في النمو                       ا ال ساعد الخالي ات التي ت ع وصول الهرمون يؤخذ هذا العالج لمن
ات أو اللجوء                ويشمل ذلك إستعمال العقاقير التي تغير الطريقة التي تعمل بها الهرمون
ضًا                   وني أي ر العالج الهرم ات ويعتب وم بصنع الهرمون إلى إستئصال المبايض التي تق
ع أنحاء                  سرطانية في جمي ا ال عالج شامل آالعالج الكيميائي بسبب تأثيره على الخالي

 . الجسم
 

 : أسئلة يطرحها المريض حول العالج الكيميائي أو الهرموني
 

 أحتاج لهذا العالج؟ لماذا  •
 إذا إحتجت للعالج الهرموني فما هو األفضل العقاقير أم الجراحة؟  •
 لها؟ وما مفعولها؟ ما نوع العقاقير التي سأتناو •
 هل هناك أعراض جانبية؟ وماذا يمكن أن أفعل؟  •
 آم ستطول مدة العالج؟  •

 
 : خيارات العالج

 
ى                  ذلك عل إن إتخاذ قرارات العالج أمر معقد ألنه يعتمد على تجربة وحكم الطبيب وآ

شمل          . رغبات المريضة  : فالخيارات المتوفرة لمريضة معينة تعتمد على عدة عوامل ت
ورم وحجم       عمر ال  ع ال ة وموق مراة و وضعها بالنسبة إلنقطاع الطمث وصحتها العام

سرطان                 ا ال زات لخالي ار بعض المي د   (ثدييها، ويجب األخذ في اإلعتب إذا آانت تعتم
ا ذلك سرعة نموه ات وآ ى الهرمون ا ). عل ي وصل إليه ة الت و المرحل ل ه م عام وأه

شاره          السرطان إذ يعتمد ذلك على حجم الورم وإقتصار وجود          دي فقط أم إنت ى الث ه عل
 . في باقي أعضاء الجسم

 
 
 
 
 
 

 أنواع العالج لكل مرحلة من مراحل سرطان الثدي 
 

 :  Carcinoma In Situ البدة ةسرطان
 

ة من                 وهو سرطان    ات قليل سرطانية في طبق مبكر جدًا في الثدي حيث توجد الخاليا ال
 ). غير إنبثاثي(ان غير إجتياحي الخاليا وألنه لم يغزو الخاليا المجاورة فهو سرط
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سرطاني            ورم  ال ة إستئصال ال ى عملي سرطان إل ة من ال تحتاج مريضات هذه المرحل
ا         . في الثدي واإلحتفاظ بالثدي أو إستئصال الثدي بكامله        ى م وع الجراحة عل ويعتمد ن

ة  وات اللبني ي القن ا ف د نم سرطان ق ان ال ي ) Intraductal Carcinoma(إذا آ أو ف
وفي بعض الحاالت يتم إستئصال ) Lobular Carcinoma In Situ(لثديي الفص ا

 . العقد اللمفاوية تحت اإلبط وربما ينصح بعمل عالج إشعاعي
 

 ): Stage I & II(المرحلة األولى والثانية 
 

د وصل    ون ق سرطان يك ن ال دي، ولك ن سرطان الث رة م سجة اوهي مراحل مبك ألن
د              وتعني المرحلة األول  . المجاورة   ورم ال يزي دي وأن ال ى بان السرطان لم يتجاوز الث

د                سم ، اما     2,5 - 2في قطره عن     شتر في العق د إن سرطان ق ة فيكون ال المرحلة الثاني
 .  سم5 – 2,5 حت اإلبط والورم قد بلغ حجمه بيناللمفاوية ت

ى         تجري المراة في مراحل السرطان األولى عملية إلستئصال الورم مع المحافظة عل
تم           الث ا ي دي ثم يتم تعريض الثدي لإلشعاع وهذا يعتبر آعالج أولي وموضعي، او ربم

 . وآلتا الوسيلتان فعالتان مع إزالة العقد الليمفاوية تحت اإلبط. إستئصال الثدي
الج    ائي أو الع الج الكيمي ين الع ة يتلق ى والثاني رحلتين األول ي الم ساء ف ض الن بع

الج المو  ى الع وني باإلضافة إل ساعدًا  الهرم ًا م سمى عالج  Adjuvantضعي، وي
Therapy       ا ى الخالي ضاء عل طة الق ك بواس سرطان وذل ودة ال ب ع ك لتجن  وذل

 . السرطانية التي ربما بدأت باإلنتشار
 

 : (Stage III)المرحلة الثالثة 
 

ي  دى  ذهتعن د تع دي ق ان ورم الث ة ب د   5ه المرحل ي العق ر ف شاره أآث ون إنت م ويك  س
اطق أخرى أو                الليمفاوية تحت اإل   بط أو ربما يكون قد إنتشر في العقد اليمفاوية في من

 . في األنسجة األخرى المحاذية للثدي
 

 . وتسمى هذه المرحلة بمرحلة السرطان الموضعي المتقدم
ة أو     . يتلقى مرضى المرحلة الثالثة آال العالجين      ك العالج الموضعي إلزال ويشمل ذل

 . لعالج الشامل أليقاف إنتشار المرضالقضاء على سرطان الثدي، وآذلك ا
 

ذلك يمكن             : العالج الموضعي  ربما يكون بإستئصال الثدي أو بالمعالجة باإلشعاع، وآ
 . إستئصال العقد الليمفاوية أو عالجها باإلشعاع

 
ا                : العالج الشامل  ا وربم وني أو آالهم ائي أوا لعالج الهرم يتم بواسطة العالج الكيمي

  .يعطى العالج الموضعي
 

 ): Stage IV(المرحلة الرابعة 
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ة أو الن    هي مرحلة السرطان   ة    اإلنبثاثي سرطان من        ) Metastatic(قيلي ل ال ا ينتق وفيه

وعندما تصل المرأة إلى المرحلة الرابعة من سرطان        . الثدي إلى باقي أعضاء الجسم      
ضاء     ورم أو الق يص ال وني لتقل الج الهرم ائي أو الع الج الكيمي ى الع دي تتلق ى الث عل

سيطرة            . الخاليا السرطانية    ويمكن إجراء الجراحة أو يمكن أخذ العالج اإلشعاعي لل
 . على السرطان في الثدي أو باقي أعضاء الجسم

 
 ): Recurrent Cancer(السرطان المتكرر 

 
صال   اح العالج أو إستئ رغم من نج ى ال ور عل اود الظه ان المرض ع ك ب ي ذل ويعن

شار       الورم، وذلك بسبب وجود بعض   سبب إنت م تكتشف أو ب سرطانية التي ل الخاليا ال
الج    ل الع رض قب رار       . الم سمى تك دي ي ة الث ي منطق سرطان ف ور ال اد ظه إذا ع ف

اما إذا عاد المرض في موضع آخر من الجسم       . )Local Recurrence(موضعي 
اثي     دي اإلنبث سرطان الث سمى ب ن     ) Metastatic(في ين م وع مع ب ن ار الطبي ويخت

 .  عدة أنواع حسب حاجة المراةالعالج أو
 

 : األعراض الجانبية للعالج
 

د اآل صعب تحدي ن ال ين م سرطان ح الج ال ن ع ة ع ار الناتج ا ث ة الخالي تم إزال  ت
 إذ ربما تكون الخاليا السليمة واألنسجة قد تعرضت للتلف نتيجة العالج،            السرطانية ، 

الج   ة أو الع ة للجراح ة نتيج راض جانبي اك أع ون هن د تك رى أو ق الطرق اآلخ  ب
 : المذآروة سابقًا فعلى سبيل المثال

 
ا   ّتخعن ذلك حدوث تغير في وزنها في      عند إستئصال ثدي المرأة ينجم       .1 ل توازنه

ر م آبي دي ذو حج ان الث ة . خصوصًا إذا آ ي الرقب م ف وازن أل سبب عدم الت وي
ر ي  . والظه صلب ف ود ت ع وج شدودًا م دي م ة الث ي منطق د ف ون الجل ذلك يك آ

ضالت ا فع ذراع والكت م  . ل ت ث ضعف مؤق ن ل سيدات يتعرض ض ال وبع
 . يستعدن ما فقدوه من حرآة بواسطة العالج الطبيعي والتمارين الرياضية

 
سبب تضرر األعصاب أو قطعها أثناء الجراحة تشعر المرأة بالخدر وبعض             ب .2

هر،     ابيع أو أش ضعة أس ذراع لب ف وال ط والكت صدر وتحت اإلب ي ال وخز ف ال
 .  الشعور بالخدر مستمرًاوأحيانًا يبقى

 
دفق ال              .3 اوي  تتسبب إزالة العقد اللميفاوية تحت اإلبط في اإلبطاء بت . سائل الليمف

ساء يت   ض الن اوي  وبع سائل الليمف ديها ال سبب   راآم ل د وي ذراع أو الي ي ال  ف
سمى    ا وي ذ )  Lymphedema(إنتفاخهم ة      آ ى محارب درة الجسم عل ل ق لك تق
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ة للعالج باإلشعاع          يقوم ا  شرح االعراض الجانبي سرطان ب لطبيب المختص بعالج ال

ل                     ك قب بما في ذلك ما يمكن أن يؤثر على القلب والرئة والقفص الصدري، ويكون ذل
شعور بالتعب وخصوصًا            وأحد هذه األعراض  . بالعالجالبدء    على سبيل المثال هو ال

 . ذلك ينصح بالراحة مع ممارسة نشاط معقولل. في األسابيع األخيرة من العالج
 

ة         تتعرض المنطقة المعالجة باإلشعاع إلى إحمرار وجفاف في الجلد مع حكة ومع نهاي
ذ    ريض ه ذلك يجب تع ديًا ل د ن صبح الجل الج ي ة الع بس  ه المنطق ب ل ع تجن واء م لله

ل             يفضل  الصدرية و  لبس الثياب القطنية والفضفاضة وعدم إستعمال الكريمات ومزي
أما تأثير العالج اإلشعاعي على الجلد فهو مؤقت حيث         . الرائحة في المنطقة المعالجة     

دي، وبعد اإلنتهاء من العالج تطرأ بعض التغييرات على الث. يتم الشفاء بإنتهاء العالج   
سوائل أو     عما آان عليه سابقًا أو أآب فربما يصبح أآثر صالبة    راآم ال سبب ت ر حجمًا ب

 . أصغر حجمًا بسبب التغير في األنسجة 
ائي فتختلف األعراض سبة للعالج الكيمي ا بالن ؤثر أم ر، فت ن شخص آلخ ة م  الجانبي

سرطان عاأل ضادة لل ة الم ون معرضة لإل دوي ث تك دم حي ا ال ى خالي ات ل دم لتهاب وع
 . المقدرة على تجليط الدم وإيقاف أي نزيف

ذلك    الهضمي فتبدأ باإل  والخاليا المبطنة للجهاز    أما خاليا منبت الشعر      نقسام السريع، ل
ود            ع وج ؤ م ان والتقي شهية والغثي دان ال شعر وفق قوط ال ى س ريض إل رض الم يتع

 . لعالجالتقرحات في الفم، وآل هذه األعراض مؤقتة وتزول بعد اإلنتهاء من ا
 

ايض  ررًا بالمب سرطان ض الج ال ة ع ض أدوي سبب بع ن أن ت زت . ويمك إذا عج ف
يض          اع الح أعراض إنقط رأة ب شعر الم ات ست اج الهرمون ن إنت ايض ع المب

Menopause   ر شهرية غي ادة ال صبح الع ل، وت اف المهب ساخن وجف وهيج ال ل ال  مث
 .  واإلنجابمنتظمة، وربما تتوقف وبذلك تكون المراة غير قادرة على الحمل

اما العالج الهرموني فيسبب عدد من األعراض الجانبية ويعتمد ذلك على نوع العالج         
سيفين              سبب دواء تاموآ ع الجسم       Tamoxifenويختلف من شخص آلخر فيت  في من

تروجين   ون األس ن هرم تفادة م ن اإلس هEstrogenم ف إنتاج ه ال يوق ا .  ولكن ام
شعور بالتوهج واإلفرازات المهبلية وعدم إنتظام األعراض الجانبية لهذا الدواء فهي ال     

واتي إستئصلت   . العادة الشهرية بدون التسبب في توقف الحيض أو العقم  أما النساء الل
راض     ل أع ابة بك ع اإلص شهرية م ادة ال اع الع ن إلنقط انهن يتعرض ضهن ف مباي

 . إنقطاعها
 

شعرون       نهم ال ي سرطان، م ى ال شاآل مرض د م ي أح شهية ه دان ال الجوع وفق ب
م                       ة له وم الطبيب بوصف بعض األدوي ذلك يمكن أن يق ؤ ل ان والتقي ويتعرضون للغثي
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ذلك يحاول    . عمومًا تختلف االعراض الجانبية من شخص آلخر ومن عالج آلخر                ل
ك      رح ذل ة وش ن االعراض الجانبي ن م ا يمك ل م ع أق الج م ة للع اء وضع خط األطب

 . للمريض قبل البدء بالعالج
 

 :ما بعد فترة العالج
 

د العالج              ل المريض بع ادة تأهي ذلك  . أن أهم األمور في عالج سرطان الثدي هي إع ل
عتيادية في    أنشطتهن اإل  يبذل االطباء أقصى جهودهم لمساعدة النساء للعودة لممارسة       

ن، مع األ        ه المرض والعالج                  أسرع وقت ممك ذي وصل ل ار المدى ال خذ في اإلعتب
ة                   . المأخوذ ة تدريجي ارين بطريق رأة بممارسة التم دأ الم وبعد فترة العالج يجب أن تب

 . ومستمرة للمساعدة على إستعادة الحرآة والقوة في ذراعها وآتفها
اخ   دوث اإلنتف ي ح ن تحاش ذراعويمك ي ال اوي  ف سائل الليمف راآم ال سبب ت  ب

)Lymphedema (          ادة ى وس ا  . عن طريق عمل التمارين وإراحة اليد برفعهما عل ام
رة   ي فت اخ ف اد اإلنتف ل  إذا ع ب بعم صح الطبي يمكن أن ين ة ف بس   الحق ارين أو ل  التم

اوي       سائل الليمف ذراع  االآمام المطاطية لتحسين جريان ال أ الطب  . في ال ًا يلج يب  وأحيان
 . لالدوية أو  إستعمال جهاز خاص للضغط على الذراع المتورم

 
ديل      صناعي الب دي ال ساء الث ض الن ستعمل بع دي ت صال الث ة إستئ د عملي   بع

)Prosthesis (          وآال  . والبعض اآلخر يفضل عملية إعادة بناء الثدي بعد اإلستئصال
اهما بعد مناقشة ذلك مع     وللمرأة أن تختار أحد   .  لها مؤيديها ولها معارضيها    الطريقتين

 . طبيبها قبل عملية اإلستئصال
الزرع اإلصط     . الثديوهناك طرق عديدة إلعادة بناء       بعض   انوالبعض يقوم ب عي، وال

وم طبيب                         راة ويق اآن أخرى من جسم الم ا من أم سجة تمت إزالته ستعمل أن اآلخر ي
 . التجميل بشرح مخاطر وفوائد آال النوعين من الزرع الصناعي

 
دى تعداد    ول سرطان اإلس م مرضى ال ة دع سرطان ولجن ة ال رين لمكافح ة البح  جمعي

 . الكامل لمساعدتك في هذا المجال
 

 : متابعة العناية
 

د من عدم       يجب المحافظة على معاودة الطبيب بإنتظام بعد عالج سرطان الث           دي للتأآ
ة               مشوت. عودة المرض  دي وتحت اإلبط والرقب ارات فحص الث ذ . ل هذه اإلختب لك وآ

ة ينسيعمل فحص سريري آامل للجسم مع أخذ عينات من الدم والبول وأخذ األشعة ال    
 . للثدي والصدر وآذلك التصوير بالموجات الفوق صوتية
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م إستئصال        رأة التي ت ر        أحد  على الم دي غي ذاتي للث دييها اإلستمرار في الفحص ال ث
بيب غير المصاب عن    المصاب باإلضافة إلى الثدي المعالج في آل شهر، وإخبار الط         

دورة                  رات لل وزن أو التغيي شهية و وال أي مشاآل جسمانية آشعورها باأللم أو فقدان ال
ا أن   . الشهرية أو عدم وضوح الرؤية لبعض األعراض والمستجدات      آذلك يجب عليه

ضمية،     شاآل ه صداع أو أي م سعال أو ال ة أو بال عورها بالدوخ د ش ب عن غ الطبي تبل
 .  إذا آانت هذه االعراض تنذر بعودة السرطان أم الوالطبيب هو الذي يقرر

 
 : التعايش مع مرض السرطان 

 
اة األشخ  رأة وحي اة الم ى حي دي عل شخيص مرض سرطان الث ؤثر ت ربين ي اص المق

زع         طراب في أحاسيسهم ، فيطرأ    ويسبب لهم اإلض  . منها ان الف  عليهم في بعض االحي
زاء       أوا ارهم             لغضب أو الكآبة، ويجد أآثر الناس الع ونهم في أفك شارآة من يحب  في م

ال  ساء ب شعر الن م وت ساندتهم له سهم وم يبدووأحاسي ا س سامهنخوف مم ى أج ن  عل  م
سية       اجتغيير ومن شعور باقي الناس ت      اتهن الجن ذلك يجد    . ههن وتأثير ذلك على عالق ل

ذه المخاوف والت      أن المصارحة به ر عن       أآثر األزواج ب ساعد في التعبي ا ت حدث عنه
 .  أثناء وبعد العالجنتهمطمأ

 
ى العنا               دراتهم عل ة  ومن مخاوف مرضى السرطان آذلك اإلستمرار في وظائفهم وق ي

جراء الفحوصات والعالج واإلقامة بالمستشفى وتسديد      ومنهم من يقلق من إ    . بعائالتهم
الج ات الع ف  . نفق اوفهم وتخفي ة مخ ستطيعون تهدئ ات ي اء والممرض ن األطب ولك

م عن شعورهم           إرتباآهم تجاه العالج   ك بالحديث معه ة وذل  والعمل والنشاطات اليومي
دة من الكتب   وفير مصادر جي ة ت ات العام ستطيع المكتب ستقبل وت امهم عن الم وإهتم

 . والمواضيع للتعايش مع السرطان
 

 : دعم مرضى سرطان الثدي
شعرن               ا ي ة م ى مجابه  يساعد وجود خدمات الدعم الجيدة مريضات سرطان الثدي عل

 تغييرات ، فمنهن من يجتمع بمجموعات الدعم ويتبادلن ما لديهن من معلومات           به من 
رين لمكافحة  ويوفر برنامج جمعية البح   . عن السرطان وعالجه والتغلب على المرض     

م    ة دع سرطان ولجن ى ال وم    مرض دي فتق رطان الث ى س ساعدة لمرض سرطان م  ال
د           ما يطلب الطبيب     متطوعات ممن تعرضن أنفسهن إلى المرض بزيارة المرضى عن

ال  ل الع ضات قب اطفي للمري سي والع دعم النف دمن ال ث يق ك حي نهن ذل ده م ج وبع
 .  بالتجارب التي مررن بها أثناء العالج هنويشارآ

ساندتهم                دموا م سرطان أن يق سهم لل آذلك يمكن لألصدقاء واألقارب ممن تعرضوا انف
 . مع األخذ في اإلعتبار إختالف آل مريض عن اآلخر

 
 : مله المستقبلما يح
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دي   ة سرطان الث شاف ومعالج ضل إلآت اد طرق أف احثون بإيج وم الب تمرار يق ع إس م
تحسن فرص الشفاء ولكن من الطبيعي أن تهتم المريضات بمستقبلهن فتلجأ المريضة           

شفائها        لإ ة ل ذه اإلحصائيات يمكن      . ى إستخدام اإلحصائيات لمعرفة الفرص الممكن وه
ا يم  وء بم تخدامها للتنب ة    إس رأة معين ه ألم ن حدوث الل   . ك ن خ ب م ستطيع الطبي وي

فائها      ة ش تكهن بفرص ضته ال ي لمري اريخ الطب ه للت دث ). Prognosis(معرفت ويتح
رض       ود الم سرطان او خم رض ال ن م شفاء م ة ال ن إمكاني ا ع اء دائم االطب

)Remissions (ة         إختفاء عالمات المرض ولكن مع األ       وهو ار إمكاني خذ في اإلعتب
 . عودته

 
 : ما تبشر به بحوث السرطان

 
الم بدراسة            ة في مختلف أنحاء الع يقوم العلماء في جميع المستشفيات والمراآز الطبي
سرطان الثدي ومحاولة معرفة أسباب اإلصابة به وآيفية تجنب ذلك ، وآذلك التعرف   

 . على أحسن الطرق لتشخيص المرض وعالجه
 

 : األسباب والوقاية 
 

 حالة سرطان ثدي لدى النساء في الواليات المتحدة          180000 من   تكتشف سنويًا أآثر  
ارب من             . االمريكية ا يق ذا المرض لم د       1000ومع حدوث ه ك البل ان  .  رجل في تل ف
سير حدوث س       للم يستطيع الع  .  تحدث للنساء  من الحاالت % 99أآثر من    اء تف رطان م

ه آ   دم حدوث ا وع شخص م دي ل رالث دث   . خ رض اليح ان الم ن الواضح ب سبب وم ب
ة                     يس من األمراض المعدي ان المرض ل ذلك ف إرتطام أو خدش أو مالمسة الصدر، آ
ى                        الم وتوصلوا إل ع أنحاء الع ساء في جمي ر من الن وقد قام الباحثون بدراسة عدد آبي
ا  ال تعرض شخص م ادة إحتم ي زي ا ف سبب توافره د ي ي ق د بعض العوامل الت تحدي

 ). Risk Factor(الخطر لخطر اإلصابة بالسرطان وتسمى هذه بعوامل 
 

 : بعض عوامل الخطر التي قد تؤدي لإلصابة بمرض السرطان وهي
 

سن                 يزداد خط  :عامل السن  • رأة في ال دم الم دي مع تق سرطان الث . ر اإلصابة ب
ن      ارهن ع د أعم ن تزي رض لم دث الم ا يح ًا م ًا50فغالب سبة  .  عام زداد ن وت

ارهن عن         د أعم المرض لمن تزي ًا، ا 60اإلصابة ب ارهن      عام ل أعم ا من تق م
 .  سنة فإصابتهم تكون غير شائعة35عن 

ا           : التاريخ العائلي  • يزداد إحتمال حدوث سرطان الثدي للمراة التي إصيبت أمه
أو اختها او إبنتها بالمرض وآذلك يزداد خطر إصابتها إذا حدث المرض ألي             

 . من أقربائها قبل توقف الحيض أو بإصابة آال الثديين
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ابقًا             : يالتاريخ الشخص  • دي س واتي أصبن بمرض سرطان الث تواجه النساء الل
ن    رض له ودة الم ورة ع ن      . خط دث له ن ح ورة لم ذه الخط سبة ه زداد ن وت
 . السرطان في فصيصات الثدي

 
شهرية    ومن عوامل الخطر لإلصابة بسرطان       ل    (الثدي بدء العادة ال أو )  سنة    12قب

زداد خطر حدوث السرطان لمن      آذلك ي )  سنة   55بعد   (توقف العادة في سن متأخرة    
ينجبن أول طفل بعد سن الثالثين أو لم ينجبن على األطالق ألن هذه العوامل مرتبطة    

 . بالهرمونات الطبيعية للمرأة
أما لغرض منع الحمل     (دوية التي تحتوي على الهرمونات      ويهتم الكثير من الناس باأل    

 الجانبية المصاحبة لتوقف  أو لغرض المعالجة باإلستروجين للسيطرة على االعراض    
نات له تأثير على    الوقت الحاضر اليستطيع أحد الجزم بان أخذ الهرمو       وفي  ). الحيض

رض دوث الم الل     ويأ. ح ن خ م م سؤال المه ذا ال ى ه واب عل اد الج اء بإيج ل العلم م
 . دراسة عدد آبير من النساء ممن يشارآن في البحث المتعلق بالهرمونات

أث وث ت د البح ذلك تؤآ ى اإليآ شخص عل ذائي لل ام الغ واع ر النظ بعض أن ابة ب ص
دهون              . السرطان ى ال  –فيحدث سرطان الثدي للنساء اللواتي يحتوي نظام غذائهن عل

 .  مع الزيادة في أوزانهن–وخصوصًا المتقدمات في السن 
اء            ض العلم أن بع ة ، ف د الدراس دي قي سرطان الث ذائي ب ام الغ ة النظ ع أن عالق وم

اع نظام غذائي              ية خفض خط  يعتقدون بإمكان  ر إصابة النساء  بالسرطان من خالل إتب
ضار ،          ه والخ ن الفواآ ار م ع اإلآث ة ، م ات متزن ل وجب دهون وأآ ي ال نخفض ف م

ة   ى أوزان مثالي ة عل ساء      . والمحافظ اول الن دم تن ات بع ض الدراس صح بع ذلك تن آ
 . السرطان تناولها بخطر حدوث حدوث  اإلفراط فيالمشروبات الكحولية إلرتباط

دة  دي الحمي االت الث ساء بح ن الن ر م تم الكثي ود  . الته أن وج شعرن ب ساء ي ب الن فأغل
اذج           دما أخذت نم سرطان، ولكن عن التكتالت العادية التزيد من خطورة إصابتهن بال
دي يمكن                     سجة الث دة في أن رات الحمي من أنسجة الثدي لفحصها تبين بأن بعض التغيي

 . الثديأن تزيد من خطر حدوث سرطان 
سفين    ار تاموآ ول عق املة ح ة ش اك دراس رًا هن ي ) Tamoxifin(وأخي ستعمل ف الم

 .  حدوث سرطان الثدي للنساء الثدي وإمكانية إستعماله في تجنبعالج سرطان
 
 

 :  Detectionإآتشاف وجود مرض السرطان 
 

دى المرضى فرصاً        عند إآتشاف سرطان ا    ر للعالج وإمكاني      لثدي مبكرًا تكون ل ة  أآث
ام شفاء الت ضل لل ل  . أف ن عوام ًا م ديهن أي د ل ساء ال توج سرطان لن دوث ال سبب ح وب

 فأنه يتحتم على جميع النساء أن يستفسرن من أطبائهن عن  الخطر التي ذآرناها سابقاً  
دائهن   جدوى عمل األشعة السينية للثدي باإلضافة إلى فحص الطبيب أو ال           ممرضة إلث

ذاتي        دي ال ا       .إلى جانب عمل فحص الث ة ال يمكنه ان الفحوصات الحالي  ومع األسف ف
رة              ة مبك دي في مرحل اد طرق        . التعرف على وجود سرطان الث اء إيج ويحاول العلم
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 : العالج
 

دي       يهتم الباحثون بأآتشاف طر    ضًا     . ق أآثر فعالية لعالج سرطان الث م يحاولون أي وه
اة            ة حي سين نوعي الج وتح ة للع راض الجانبي ن األع ل م رق للتقلي ى ط ل إل التوص

 العالج يقوم مرضى فعندما تظهر البحوث المختبرية نجاح طرق جديدة في  . المرضى
ارات      ستوصفات لإلختب ي م الج ف ذا الع ي ه سرطان بتلق ممت   . ال ارب ص ذه التج ه

ة الط             ة ومدى سالمة وفعالي دم المرضى       لإلجابة على األسئلة العلمي دة، ويق رق الجدي
وا     د يكون الذين يشترآون في هذه اإلختبارات السريرية مساهمة هامة للعلوم الطبية وق

 . هم من المستفيدين من هذه الطرق المطورة
داول   ي ج دي ف رطان الث رض س الج م دة لع رق جدي ة ط اوالت لدراس اك مح هن

دة  ةوجرعات جدي ين    . عالجي ع ب دة للجم رق جدي اد ط ذلك إيج ن  وآ ددة م واع متع أن
الج الج      . الع ن الع واع م سرطان وبعض أن ضادة لل دة م ة عدي ستخدمون أدوي م ي فه

 . الهرموني
آذلك تم إآتشاف طرق جديدة تجمع بين العالج الكيميائي والعالج الهرموني والعالج             

 . بالمواد التي تزيد من تجاوب جهاز المناعة مع السرطان
اوال  ن المح د م ي عدي اء ف اول األطب رة  يح اء جرعات آبي ان إعط ا إذا آ ة م ت معرف

وعالية من العقاقير يساعد أآثر من إعطاء الجرعات العادية في القضاء على سرطان             
ر           ذي يعتب م ال اع العظ رار بنخ ا اإلض ة يمكنه ات العادي ذه الجرع ن ه دي ، ولك الث

ادة          . المصدر الرئيسي إلنتاج خاليا الدم     سبل إلع اد ال احثون إيج  نخاع   لذلك يحاول الب
ا في الجزء المختص             . العظم أو المساعدة على شفائه     يتم ذآره هذه الطرق الحديثة س

 . بشرح التعابير الطبية
 

 : مصطلحات طبية
 

ساعد   الج الم الج     : Adjuvant Therapyالع ى الع افة إل ى باإلض الج يعط ع
 . الرئيسي

 
  . منطقة الجلد الداآنةاللون المحيطة بالحلمة:Areolaهالة الثدي 

 

 17



سائل  فط ال فة / ش دي  : Aspirationالرش ي الث يس ف ة أو آ ن آتل سوائل م ة ال إزال
 . بواسطة األبرة

 
سج الالنمطي  رط التن ون : Atypical Hyperplasiaف ر سرطانية وتك ة غي حال

 . هذه الحالة تزيد من خطر اإلصابة بالسرطان. أنسجة الثدي ذات مميزات غير عادية
 

ة وال   و: Benign Tumorورم حميد  سجة القريب رم غير سرطاني أي ال يغزو األن
 . ينتشر في باقي أعضاء الجسم

 
از     : Biological Therapyعالج بيولوجي  درة جه ادة ق ز وإع عالج يعطى لتحفي

 . ويسمى أيضًا بالعالج المناعي. المناعة لمحاربة األلتهابات والمرض
 

د    إستئصال نسيج من الجسم يتم فحصه تحت   :Biopsyالخزعة    الميكروسكوب للتأآ
 . من وجود خاليا سرطانية

 
ه وجزء من       : Excisional Biopsyخزعة إستئصالية  ورم بأآمل هو إستئصال ال

 . األنسجة السليمة المحيطة به
 

وم   :Incisional Biopsyية خزعة شّق يندر إجراء هذا اإلستئصال لورم الثدي ويق
 . الجراح هنا بإزالة قسم من الورم

 
رة  اظ ادة لينة تشبه إسفنجة في وسط الع  م: Bone Marrowلعظمي النخاع ا م الكبي

 . وفيها يتم تكوين خاليا الدم
 

وم   : Bone Marrow Transplantationعملية زرع النخاع العظمي  ة يق عملي
ة من المضادات                بها األطباء إلعادة النخاع العظمي الذي أتلف بسبب الجرعات العالي

ل عالجه              . اعالسرطانية أو بسبب اإلشع    والنخاع المعاد يكون قد أخذ من المريض قب
 . أو من شخص آخر يتبرع به

 
ا نمو                  : Cancerالسرطان   ة مرض يميزه ر من مائ ى أآث إصطالح عام لإلشارة إل

ا         تحكم في للخالي شر من             . غير طبيعي وغير م سرطانية أن تنت ا ال ذه الخالي ويمكن له
 . إلى أجزاء أخرى من الجسمخالل الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي 

 
دة  ةسرطان ه       : Carcinoma In Situ الب دأ في ذي ب سيج ال شمل فقط الن ، سرطان ي

سرطان              ولكنه لم ينتشر في األنسجة األخرى، مثال على ذلك السرطان الفصيصي وال
 . األنبوبي وآالهما في الثدي
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 . طانللسرالعالج بالعقاقير المضادة : Chemotherapyالعالج الكيميائي 
 

ا    :  Clinical Trialsاإلختبارات السريرية  شارك فيه دراسات من أجل البحوث وي
ى     . مرضى السرطان أنفسهم   ة المحددة       وآل دراسة صممت لإلجابة عل ئلة العلمي  األس

 . وإيجاد طرق للوقاية من السرطان أو لمعالجته
 

زة لنمو المستع  واد  م:Colony Stimulating Factorsرات مالعوامل المحف
دم                   ا ال اج خالي ز إنت د  . مصنعة في المختبر مشابهة للمواد التي في الجسم وهي تحف وق

ة                   ي أثيرات الجانبي شفاء من الت ساعد العالج بهذه المواد المحفزة النخاع العظمي في ال
 .للعالج الكيميائي واإلشعاعي

 
 .  آيس مغلف أو آبسولة ممتألة بالسائلCyst :يس التّك

 
دي    فحص ي  :Diaphanographyتصوير شفافي    شكل تسليط ضوء قوي خالل الث

ات      وهذا األسلوب قيد البحث وحتى اآل      .ألنسجة في الداخل    ا إلظهار معالم  ن لم يتم إثب
 . مقدرته في إثبات سرطان الثدي

 
ة                    :Ductالقناة   ى الحلم ه الحليب في الفصيصات إل . هو أنبوب في الثدي يمر خالل

 . ة اللبنية يسمى سرطان القناةوالسرطان الذي يبدأ في القنا
 

 . هرمون انثوي : Estrogenاألستروجين 
 

 . الحويصلة التي تنبت منها الشعرة: Hair Follicleحويصالت الشعر 
 

ات             : Hormonesالهرمونات   ذه الهرمون مواد بيولوجية تنتجها غدد في الجسم، وه
 . تتحكم ببعض الخاليا واألعضاء

 
ة    : Hormone Receptor Testفحص مستقبالت الهرمونات  اس آمي ار لقي إختب

دي المصاب            سيج من الث ات في ن ستقبالت الهرمون سمى بم ة ت ات معين تواجد بروتين
ات          . بالسرطان ذه البروتين ات اإللتصاق به ذه الهرمون وجود مستوى عال      . ويمكن له

و     ى نم ساعد عل ي ت ات الت ود الهرمون ي وج ذه يعن ات ه ستقبالت الهرمون ن م م
 . السرطان

 
ات   الج بالهرمون ا    : Hormone Receptor Testالع ع خالي الج يمن و ع وه

 . سرطانية معينة من الحصول على الهرمونات التي تحتاج إليها آي تنمو
 

 .  عدم المقدرة على إنجاب األطفال: Infertilityالعقم 
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ى    15الفص وهو جزء من الثدي ويحتوي آل ثدي على          : Lobeالفص الثديي     20 إل

 . فص
 

دأ في               : Lobuleالفصيص الثديي    ذي يب سرطان ال وهو جزء من أجزاء الفص،  وال
 . هذا الجزء يسمى بالسرطان الفصيصي

 
دي    ة للث ة الجزئي ي    : Lumpectomyالجراح سرطاني ف ورم ال ة ال ة إلزال جراح

 . الثدي فقط ، ويتبعها عادة المعالجة باإلشعاع
 

ًا      : Lymphاللمف   ل   سائل بدون لون تقريب اوي وهو          وينتق از الليمف ق الجه عن طري
 . يحمل الخاليا التي تساعد على مقاومة األلتهابات واالمراض

 
ة   دد اللمفاوي وليا     :Lymph Nodesالغ ة الفاص كل حب ى ش غيرة عل ضاء ص  أع

ة اوي   موزع از الليمف وات الجه ول قن ى ط ي   .  عل سرطانية ه ا ال ا أو الخالي البكتيري
 . وتعرف أيضًا بالعجر اللمفاوية. ويترشح التي تنتقل عبر الجهاز اللمفا

 
تج     :  Lymphatic Systemتورم ليمفاوي  سجة واألعضاء التي تن يتألف من األن

شمل      ات وت ارب األلتهاب ي تح ا ال ل الخالي زن وتنق ال   (وتخ ي والطح اع العظم النخ
 . باإلضافة إلى شبكة األوعية التي تنقل اللمف) والغدة الصعترية ، والغدد اللميمفاوية

 
إنتفاخ اليد والذراع بسبب الزيادة في السائل الذي         :Lymphedemaتورم ليمفاوي   

 . يتجمع في االنسجة بعد إزالة العقد الليمفاوية في األبط
 

ث  اقي    :Malignant Tumorورم خبي ي ب شاره ف ن إنت رطاني ، أي مك  ورم س
 . أعضاء الجسم

 
سينية    عة ال دي باألش تخدام األش  :Mammogramفحص الث ل  إس سنية لعم عة ال

 . صور للثدي
 

 . جراحة إلستئصال الثدي بأآمله: Mastectomyإستئصال الثدي 
 

شهرية  ادة ال دوث  : Menstrual Cycleالع ؤدي لح ة ت رات هرموني دوث تغيي ح
 .  يومًا عند معظم النساء28العادة الشهرية، وتستغرق الدورة الواحدة 

 
لجسم وتشبه خاليا   زء لجزء آخر في ا    إنبثاث السرطان من ج   : Metastasisاإلنبثاث  

 .  الثانوي مثيالتها من الخاليا في الورم األصليالورم اإلنبثاثي
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دي        : Microcalcifications مجهري   ستكّل ترسبات صغيرة من الكالسيوم في الث

ى                  سيوم عل وال يمكن إآتشافها بواسطة األشعة السينية ، و وجود هذه الذرات من الكال
 . يشير إلى وجود السرطانشكل عنقود ربما 

 
ايض  ان    : Ovariesالمب ان ويقوم ددها إثن رأة وع لية للم ن األعضاء التناس ي م وه

 . بإنتاج البويضات والهرمونات
 

سطح     : Palpationsالجس  ى ال ضغط عل و ال ب وه ه الطبي وم بي سيط يق لوب ب إس
 . الخارجي للجسم لجس ما تحته من أعضاء وأنسجة

 
سجة   م االن ب عل ى   : Pathologistطبي التعرف عل تص ب ذي يخ ب ال و الطبي ه

 . االمراض من خالل دراسة الخاليا واالنسجة تحت الميكروسكوب
 

Peripheral Stem Cell Support :     تبدال النخاع العظمي ستعمل إلس طريقة ت
ة من دم  ا معين ة خالي تم عزل وإزال سرطان، وبواسطتها ي سبب عالج ال المتضرر ب

تم     المريض تشبه خاليا الن  اء العالج ي د إنته خاع العظمي وذلك قبل البدء بالعالج، وبع
ا دم               اج خالي إرجاع الخاليا للمريض لمساعدة النخاع العظمي في الشفاء ومواصلة إنت

 . سليمة
 

 . هرمون أنثوي : Progesterone البروجيسترون
 

 . النتيجة او المسار المحتمل لمرض ما: Prognosisفرص الشفاء 
 

إعادة وضع جزء من أجزاء الجسم صناعيًا             : Prosthesisعي البديل   الثدي الصنا 
 . مثل إستعمال الثدي الصناعي تحت المالبس

 
عاع    الج باإلش ن     : Radiation Therapyالع ة م ة عالي طة طاق ة بواس المعالج

سرطان     ازًا خارج الجسم              . األشعة لقتل خاليا ال ستخدم جه ذي ي والعالج اإلشعاعي ال
عة ذات ط سليط أش ارجي وألت عاع الخ سمى باإلش ة ي ة عالي واد ذات اق ًا توضع م حيان

دي            ذا العالج      . نشاط إشعاعي في أنابيب بالستيكية رقيقة وتوضع داخل الث سمى ه وي
 . باإلشعاع المزروع

 
سرطان        إ :Remissionخمود المرض    دما يحدث    . ختفاء عالمات وأعراض ال وعن

 . ون هذا التوقف مؤقتًا أو دائمًاذلك يقال بان حدة المرض قد خفت أو توقفت ويك
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ر   ل الخط ذار /  عوام ابة    :Risk Factorاإلن ة إص ن فرص د م ذي يزي ل ال  العام
 . شخص ما بالمرض

 
سرطان       : Stageمرحلة المرض    ه ال ذي بلغ د        . المدى ال دي تعتم ة سرطان الث فمرحل

 . معلى حجم السرطان وما إذا إنتشر من موقعه األصلي إلى اجزاء أخرى من الجس
 

ة    ا الجذعي دة والتي تصبح         :Stem Cellsالخالي ا جدي اج خالي وم بإنت ا تق  هي خالي
 . خاليا متخصصة

 
ا الجسم      : Systemic Therapyالعالج الشامل  ع خالي ى جمي العالج الذي يصل إل

 . بواسطة اإلنتقال عبر مجرى الدم
 

اط حر         : Thermographyالفحص بالقياس الحراري      اس أنم ار لقي ارة عمل إختب
وتكون األنسجة الغير طبيعية عادة أآثر حرارة من          . األنسجة القريبة من سطح الثدي    

سليمة سجة ال شاف سرطان . األن ه في إآت م تثبت قيمت د الدراسة ول ذا األسلوب قي وه
 . الثدي

 
 .  مجموعة أو طبقة من الخاليا تقوم بعمل وظيفة معينة:Tissueاالنسجة 

 
 .  غير الطبيعي والزائد عن الحاجةآتلة من النسيج: Tumorالورم 

 
صوتية    ات ال صوير بالموج داد    : Ultrasonographyالت ه إرت تم في و فحص ي ه

ورة  ى ص داءها إل ول أص سجة وتتح ن االن صوتية ع ات ال سجة ذات . الموج واالن
صوتية   ا تعكس الموجات ال صورة ألنه ي ال شكل مختلف ف دو ب ة تب ات المختلف الكثاف

ة  ة مختلف اس ويمكن . بطريق ل هي أآي ا آانت الكت ذه الصور إذا م د بواسطة ه التأآ
 . مليئة بالسائل أو آتل صلبة

 
Xeroradiography :  ولكن يتم تدوين الصورة على ورقة . أسلوب لتصوير الثدي

 . بدًال من الفلم
 

 : مصادر للمزيد من المعلومات 
 

ة             ات العام سرطان في المكتب ن المطبوعات   ويمكن أن تكو    . تتوافر المعلومات عن ال
د         د يج ا ق رهم آم ائالتهم، وغي راد ع سرطان، وأف دة لمرضى ال اه مفي ذآورة أدن الم

 : مرضى السرطان انه من المفيد اإلتصال بـ
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سرطان  ة ال رين لمكافح ة البح اتف جمعي ى ه  17233080 أو 17285194 عل
اتف ى ه سرطان عل ى ال م مرض ة دع ى 243917: ومجموع صول عل ك للح  وذل

 .سئلة التي ترد إلى أذهانهمإجابات لبعض األ
 

ع   بإصدار  قد قامت  جمعية البحرين لمكافحة السرطان   إن   ة والتي      جمي ات التالي  الكتيب
سرطان    ع مرضى ال رة لجمي دة آبي تكون ذات فائ ات   . س ذه الكتيب ى ه صول عل وللح

 .البحرين –  المنامة– 1499.) ب. ص(لجنة التوعية واألعالم  إلى يرجى الكتابة
 
 . دليل لإلعتناء بنفسك أثناء المعالجة الكيميائية: ج الكيميائي انت والعال •
 . وصفات وإقتراحات لتحسين التغذية أثناء عالج السرطان: إرشادات للتغذية •
 . دليل لإلعتناء بنفسك أثناء العالج: انت والعالج باإلشعاع •
 . مضاعفات العالج الكيميئي ونقص المناعة •

  .ما يجب ان تعرفه عن مرض هوجكن •
 . ما يجب ان تعرفه عن سرطان الرحم •
 . ما يجب أن تعرفه عن سرطان الدماغ •
 . ما يجب أن تعرفه عن مرض السرطان •
 ).اللوآيميا( ما يجب ان تعرفه عن سرطان الدم  •
 . ما يجب أن تعرفه عن سرطان المرئ •
 . ما يجب ان تعرفه عن سرطان الكلى •
 . ما يجب ان تعرفه عن سرطان عنق الرحم •

ما يجب  • . ان تعرفه عن عن سرطان البنكرياس
 .ما يجب أن تعرفه عن سرطان القولون والمستقيم •
 .ما يجب أن تعرفه عن سرطان البروستاته •
 .أسئلة وأجوبة عن تكتالت الثدي •

 
 

 : آيفية عمل الفحص الذاتي للثدي
 

ستيطع                يجب عمل الفحص الذاتي للثدي شهريًا للتعود على شكل وملمس الثدي لكي ن
ر طبيعي      مالحظ ا عمل                . ة أي تغيير غي رأة فعليه ان الحيض يحدث شهريًا للم إذا آ ف

دما يتوقف حدوث الحيض   ا عن اء الحيض، أم ة من إنته ومين أو ثالث د ي الفحص بع
ذآره                   شهر لكل تت ام ال شهر، ويفضل أول أي ام ال ين من أي وم مع ار ي نهائيًا فيجب إختي

 .  فيجب إستشارة الطبيبدائمًا، أما إذا آانت المرأة تتناول الهرمونات
 

 : الخطوات التي يجب إتباعها لفحص التغيرات في الثدي
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د أو       .1 ود أي تجعي دم وج ن ع دي م ة وتأآ ه الكفاي ا في رة بم رآة آبي ام م ي أم قف
 . تحرشف في جلد الثدي، آذلك عدم وجود أي إفرازات في الحلمة

وات   ي الخط صدر  3و  2أتبع كل ال ي ش ر ف ة أي تغي د قيا.  لمالحظ ذه  عن ك به م
 . الخطوات يجب أن تشعري بعضالت صدرك مشدودة

 
ديك       .2 ك وأضغطي بي ف رأس ديك خل بكي ي رب وأش ن ق رآة ع ي الم ري ف أنظ

 . لألمام
اف                 .3 رآة وجذب األآت يًال نحو الم إضغطي باليدين على الردفين، مع اإلنحناء قل

 . واألذرع نحو االمام
 
 . إعصري آل حلمة برقة مع مالحظة وجود أي إفراز .4

 
دي        إ .5 رى لفحص الث د األخ ابع الي ة أص تعملي راح دة وإس ًا واح ي ذراع رفع

مول   ة وش وة وبعناي ه بق ة ب ة المحيط ساء . والمنقط ستعمل بعض الن ائل وت  س
س  ودرة لم ن أو ذرات الب م   اللوش د ث ى الجل سهولة عل ابعهن ب زالق أص اعدة إن

 . التحسس لوجود أي تكتل غير طبيعي تحت الجلد
 

ود              أصابعك  تحسسي النسيج بالضغط ب    ة النق ة بحجم قطع اطق صغيرة متداخل ى من عل
ة  ة وإتبعي نمط   . المعدني وني متأني ه آ دي باآمل ة فحص الث ن تغطي دي م ولكي تتأآ

 . عمل الخطوط والدوائر واألوتاد. معين في الفحص
وتقول بعض الدراسات بان آثير من النساء يقمن بالفحص الذاتي للثدي بطرق أفضل          

ى أسفل وبعضهن يجدن               عندما يتعبن نمط ا    ى وإل ى أعل راحة في    اللخطوط المتجه إل
دي واألبط     المهم هو التغطية الكاملة ل    .أسلوب آخر    ين الث لثدي مع االنتباه لمنطقة ما ب

ومي بفحص         بما   ى عظم             في ذلك األبط نفسه، ق دي أعل وق الث ة التي ف وة  المنطق الترق
 . وحتى تصلي إلى ما فوق الكتف

 
 : الخطوط

دي                    إبدأي من   يًال حتى أسفل الث اه األسفل قل ة األبط وحرآي أصابعك بإتج م  .  منطق ث
دي        حرآي أصابعك قل    يًال حتى أسفل الث م   . يًال قل يًال نحو الوسط          رحث آي أصابعك قل

ة          . وعودي إلى أعلى ببطء    آرري الذهاب إلى أعلى ثم إلى أسفل حتى تتم تغطية منطق
 . الثدي باآملها

 
 : الدوائر

دي               مبتدئة من الطرف   ًا حول الث ديك حرآي أصابعم ببطئ دائري ومي  .  الخارجي لث ق
ة ى الحلم صلي إل ى أن ت دي إل ر أصغر فأصغر حول الث سي فحص . بعمل دوائ التن

 . األبط والمناطق العليا في الصدر أيضًا
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 : االوتاد
ى               ة إل م عودي ثاني ة ث مبتدئة من الطرف الخارجي لثديك حرآي أصابعك نحو الحلم

شكل                    إفحصي. الطرف دي ال سم صغير وت رة ق ه بحيث تغطي في آل م ديك بأآمل .  ث
 . تأآدي من فحص األبط وأعلى الصدر

ى ظهرك مع            5من الضروري إعادة الخطوة رقم       .6 تلقي عل  وأنت مستلقية ، إس
ة تحت الكتف                  وضع ذراع واحدة خلف رأسك و وضع مخدة أو فوطة مطوي

لة للفحص، قومي بفحص    هذا الوضع يجعل الثدي مسطحًا وأآثر سهو      . المقابل
 . آل ثدي بعناية مستخدمة أحد الطرق المذآورة أعاله

 
 أثناء اإلستحمام حيث تنزلق األصابع بسهولة  5بعض النساء تعيد الخطوة رقم       .7

على الجلد المكسو برغوة الصابون حيث يمكن الترآيز على اإلحساس بوجود           
 . أي تغيرات تحت الجلد

 
اء الفحص        –ز أو أي تغير خالل الشهر       إذا الحظت وجود تكتل أو إفرا      ان أثن  سواء آ

 .  فسارعي باإلتصال بالطبيب–الذاتي أم ال 
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