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سرطان
الثــــدي

 اإ�صدار خا�ص ب�صهر التوعية ب�صرطان الثدي ي�صدر عن جملة عامل ال�صحة



ح����ني بداأن����ا اإع����داد هذا العمل لنواكب �س����هر التوعية ب�س����رطان الث����دي وقفنا بعني املراق����ب الذي تغمره 
م�ساعر من التقدير والإعجاب حني �سهدنا ما فعلتِه يا�سيدة اليا�سمني ...

ماذا فعلِت من خالل �سربك واإميانك وثقتك باهلل وب�سعبك ... بهوؤلء ال�سيدات !!
فلطاملا كنِت القدوة واملثل الأعلى بحب الوطن والثبات يف املحن ... 

األهمت ماليني ال�سيدات يف العامل , وب�سكل خا�ص يف �سورية بروحك واإرادتك القوية , من اأجل  الإ�سرار 
على النت�سار على املر�ص و الإقبال على احلياة .

كذل����ك كن����ت املث����ل الأعلى يف الوعي لأهمي����ة الك�سف والت�سخي�ص الباكر من اأج����ل اأن يكون هذا النت�سار 
حقيقة ل وهماً .

 وه����ذا لي�����ص غريب����اً عن ال�سي����دة الأوىل الت����ي تعودنا على مواقفه����ا ال�سجاعة يف كل �س����يء , يف احلرب ...
 يف ال�سيا�س����ة ويف ال�سح����ة , املواق����ف املمزوج����ة باملثاب����رة عل����ى خل����ق الأم����ل واحلي����اة , وتعلمن����ا منها معنى

ال�س����رب ... ال�س����رب عل����ى احلرب , ال�س����رب على املر�ص , ال�سرب عل����ى فقدان الأحبة ... اإن����ه ال�سرب الذي 
يعطي الأمل لبلدنا احلبيب �سورية.

و م����ا ن�ساه����ده الي����وم : عدد غري م�سبوق من ال�سي����دات ال�سوريات املوؤمنات مبا حتمل����ني من اإرادة وعزم , 
هرعن اإىل املراكز املعتمدة للم�ساركة يف احلملة الوطنية للك�سف الباكر عن �سرطان الثدي .

وكم����ا وعدن����ا قراءنا يف الع����دد )مائة وخم�سة( من جملتن����ا باإ�سدار عدد خا�ص ب�سه����ر التوعية ب�سرطان 
الثدي, ن�سع اليوم بني اأيديهم مرجعاً والذي �سيكون اإ�سافة مهمة للمكتبة العربية و دلياًل لكيفية فهم 

�سرطان الثدي و الإنت�سار عليه.
حيث خل�سنا بداية املفاهيم ال�سحية الأ�سا�سية املتعلقة ب�سرطان الثدي ثم حاولنا تقدمي اإجابات �سافية 
لالأ�سئلة ال�سائعة لدى معظم ال�سيدات حول املر�ص واأ�ساأنا على اجلوانب املوؤثرة على حياة املري�سة من 

النواحي الغذائية والنف�سية والتجميلية, وا�ستعر�سنا جتارب �سيدات انت�سرن على ال�سرطان .
و�س����وًل اإىل ا�ست�س����راف مالم����ح ا�سرتاتيجية وطنية ح����ول )خارطة الطريق للك�س����ف املبكر عن �سرطان 
الث����دي يف �سوري����ة( وه����و ح�سيل����ة �سنوات م����ن التجارب وال����دورات واملوؤمت����رات العلمية التي �س����ارك فيها 

خرباء من جميع دول العامل .
اإنها م�ساهمتنا املتوا�سعة , التي ن�سكر من اأعماق القلب كل من �سارك بها, لأننا نوؤمن بحق اأن كاّلً مّنا , 
من موقعه و مكانه , ي�ستطيع امل�ساهمة بجدية  يف اإعادة بناء بلدنا الذي نحب , و الذي نتمنى اأن ن�ستحق 

�سرف الإنتماء اإليه.
ويف اخلت����ام ل ب����د لن����ا من القول : اإّن هذا العمل ل يخلو من نق�ص ليكتب له النجاح فاخلطوات العلمية 

ل ت�سدد اإل بالنقد الذي ي�سهم فيه كل ذي راأي �سالح �سليم .
ونحن تّواقون اأن يتحفنا الزمالء والأخوة القراء مبا يرونه منا�سباً و�سرورياً .

                واهلل من وراء الق�سد
                       رئي�ص التحرير

                د. يا�صر �صايف علي 

صبرًا وإيمانًا وثقًة باهلل !!
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منظر مقطعي جانبي ومنظر �أمامي للثدي

  ما هو �لثدي ؟
يتاألف الثدي من ثالثة اأجزاء رئي�ضة وهي الف�ضو�ص و الأقنية  والن�ضيج ال�ضام ، 
الف�ضو�ص هي غدد تنتج احلليب ، الأقنية هي اأنابيب تنقل احلليب اإىل احللمة، 
اأ�ضا�ضيني هما ن�ضيج ليفي و ن�ضيج �ضحمي ،  الن�ضيج ال�ضام يتاألف من نوعني 

يحيط الن�ضيج ال�ضام مبكونات الثدي ويحملها بال�ضكل الطبيعي .
ل يوجد �ضكل منوذجي للثدي الطبيعي ، وما يعد طبيعيًا بالن�ضبة  ل�ضيدة ميكن 
اأن ل يكون طبيعيًا بالن�ضبة ل�ضيدة اأخرى ، معظم ال�ضيدات ي�ضفن ثديهن باأنه 
متكتل اأو غري متجان�ص ، يتاأثر �ضكل اأو قوام الثدي بعوامل عدة  منها حدوث 

بع�ص  وا�ضتعمال   ، الوزن  اأو خ�ضارة  الوزن  زيادة   ، الإجناب   ، ال�ضهرية  الدورة 
الأدوية ، مييل الثدي اأي�ضًا للتغري مع التقدم بال�ضن .

   ت�شريح �لثدي :

5 تشرين األول 2018
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وجود كتلة
 في الثدي

ما معنى وجود كتلة يف الثدي ؟
هناك حاالت عديدة ميكن اأن ت�سبب بحدوث كتل يف الثدي مبا فيها �سرطان الثدي، لكن معظم 
اأ�سيع �سببني حلدوث كتل يف الثدي هما حالة الثدي  اإن  الكتل يف الثدي حتدث باأ�سباب اأخرى. 

الليفي الكي�سي و الكي�سات يف الثدي. 
اإن حالة الثدي الليفي الكي�سي ت�سبب تغريات غري �سرطانية يف الثدي ت�سبب ال�سعور بكتل يف 

الثدي و ح�سا�سية  جتاه اللم�س اأو حتى اأمل يف الثدي.
كي�سات الثدي هي عبارة عن جيوب �سغرية مملوءة بال�سائل ميكن اأن حتدث �سمن الثدي.
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سرطان الثدي
   معلومات اأ�سا�سية حول ال�سرطان :

ال�سرطان هو مر�ض يحدث فيه منو مت�سارع خلاليا اجل�سم خارج ال�سيطرة ، 
واإذا ا�ستثنينا �سرطان اجللد الأكرث �سيوعًا بني اأنواع ال�سرطانات فاإن �سرطان 
يبعث على  ، وما  �سورية  ال�سيدات يف  �سيوعًا لدى  الأكرث  ال�سرطان  الثدي هو 
ب�سبب  بالعامل  الوقت  مع  تراجعت  الثدي  �سرطان  ب�سبب  الوفيات  اأن  التفاوؤل 
حت�سن الك�سف املبكر ، لكن يبقى �سرطان الثدي هو ال�سبب الثاين الأكرث �سيوعًا 

الرئة يف املجتمعات املتقدمة ب�سبب  ، بعد �سرطان  ال�سرطانات  للوفيات ب�سبب 
حت�سن طرق الك�سف املبكر عن �سرطان الثدي. خالل العقد املا�سي مل تتغري ن�سبة 

الثدي  ب�سرطان  الإ�سابة  احتمال  يتزايد  ال�سيدات.  لدى  الثدي  ب�سرطان   الإ�سابة 
الثدي  ب�سرطان  الإ�سابة  ت�سخي�ض  عند  املري�سة  عمر  وو�سطي  بالعمر،  التقدم   مع 

فيكون الثدي  ب�سرطان  الإ�سابة  ت�سخي�ض  عند  الرجال  عمر  و�سطي  اأما  �سنة   61  هو 
بني 60 و 70 �سنة.

   ما هو �سرطان الثدي ؟
هو مر�ض يحدث فيه تطور مت�سارع خارج عن ال�سيطرة للخاليا يف الثدي ، هناك اأنواع خمتلفة 
ل�سرطان الثدي ، يعتمد حتديد نوع �سرطان الثدي على نوع اخلاليا التي تتطور بال�سكل اخلارج 

عن ال�سيطرة .
اأن ين�ساأ من اأي جزء من اأجزاء الثدي املختلفة ، معظم �سرطانات  - ميكن ل�سرطان الثدي 

الثدي تن�ساأ من الأقنية اأو الف�سي�سات .
- ميكن ل�سرطان الثدي اأن ينت�سر اىل خارج الثدي عرب الأوعية الدموية واللمفاوية ، عندما 

ينت�سر �سرطان الثدي اىل اأجزاء اأخرى من ج�سم الإن�سان يقال عنه اإنه اأحدث انتقالت .
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                    ما هي اأنواع  �سرطان الثدي ؟
اأكرث اأنواع �شرطان الثدي �شيوعًا هي :

تنمو اخلاليا ال�ش���رطانية اىل خارج الأقنية  ) اأي اىل اأجزاء  • �س��رطان الأقنية الغازي : 
الثدي الأخرى ( ، ميكن لل�شرطان الغازي اأن ينت�شر واأن ينتقل اىل اأجزاء اأخرى من اجل�شم ، وهو 

الأكرث �شيوعًا .
ميكن اأن ينت�شر ال�شرطان من الف�شي�شات اىل اأجزاء الثدي   : الغازي  الف�سي�سي  • ال�سرطان 

القريبة ، كما ميكن للخاليا الغازية اأن تنتقل اىل اأجزاء اأخرى من اجل�شم.  
هن���اك ع���دة اأنواع اأخرى ل�شرط���ان الثدي اأقل �شيوعًا : مث���ل داء باجيت ، ال�شرط���ان اللبي ، ال�شرطان 

املخاطي ، �شرطان الثدي اللتهابي .

مالحظة : يعترب �شرطان الأقنية املو�شع داءًا ولي�س �شرطانًا ولكنه قد يوؤدي اإىل حدوث �شرطان ثدي، 
حي���ث تتو�شع اخلاليا ال�شرطانية يف ب�شرة الأقنية ف���وق الطبقة املحددة  لب�شرة الأقنية . هذه اخلاليا 

ال�شرطانية تتو�شع فقط يف الب�شرة و ل تنت�شر اإىل ن�شج الثدي الأخرى.
ما هي اأعرا�ض �سرطان الثدي؟

ي�شعر الأ�شخا�س املختلفون امل�شابون ب�شرطان الثدي باأعرا�س خمتلفة ، وبع�شهم ل تظهر لديهم 
 اأي���ة اأعرا����س اأو عالمات للمر�س ، وقد يكت�ش���ف ال�شرطان لدى م�شابة عن���د اإجراء ماموغرام

)ت�شوير الثدي باإ�شعة X( ب�شكل  روتيني .
من الأعرا�ض املنذرة ل�سرطان الثدي :

• كتلة حديثة يف الثدي اأو الإبط .
• ت�شمك اأو تورم جزء من الثدي .

• تهيج اأو تنقر ) نقط غائرة على �شكل ق�شرة الربتقال (  يف جلد الثدي .
• احمرار اأو تق�شر يف حلمة الثدي اأو الثدي .

• غوؤور احللمة اأو اأمل يف منطقة احللمة .
• نز من احللمة )غري احلليب( مبا يف ذلك الدم .

• اأي تغري يف حجم اأو �شكل الثدي .
• اأمل يف اأي منطقة من الثدي .

مالحظ��ة : يج���ب دومًا تذكر اأن هذه الأعرا�س ميك���ن اأن حتدث اأي�شًا يف حالت 
مر�شية غري �شرطان الثدي.

مالحظ��ة : تذكري �شيدتي اأن���ه  يف حال حدوث اأعرا����س اأو عالمات مثرية لل�شك 
يجب اللجوء اىل زيارة الطبيب فورًا.
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   ما هي ع�امل اخلطر امل�ؤهبة ل�سرطان الثدي؟
اأظه���رت الدرا�سات اأن خطر الإ�سابة ب�سرط���ان الثدي يعود اىل جمموعة من العوامل :  

كونك امراأة  ،  تقدمك بالعمر لأن معظم حالت �سرطان الثدي حتدث بعمر اخلم�سني 
اأو اأكرث .

ت�س���اب بع�ض ال�سيدات ب�سرط���ان الثدي بدون وجود عوامل خط���ورة اأخرى يعرفن 
بوجودها ، اإن وجود عامل من عوامل اخلطر ل يعني بال�سرورة  الإ�سابة بال�سرطان، 

كما اأن عوامل اخلطر ل تت�ساوى يف قدرتها على الت�سبب بال�سرطان .
اإن اأغل���ب ال�سيدات لديهن عوامل خطورة ، ولك���ن الغالبية منهن ل ي�سنب ب�سرطان 

الثدي . 

مالحظ��ة : اذا كان لديك عوامل خط���ورة للإ�سابة ب�سرطان الثدي راجعي طبيبك 
وحتدثي معه عن كيفية تقليل خطر الإ�سابة وعن اإجراء الفحو�ض اخلا�سة بالت�سخي�ض 

بالك�سف املبكر عن �سرطان الثدي .
تت�سمن ع�امل اخلط�رة لالإ�سابة ب�سرطان الثدي :

• التق��دم بالعم��ر : ي���زداد احتم���ال الإ�سابة ب�سرط���ان الثدي مع ازدي���اد العمر ، معظم 
حالت �سرطان الثدي ت�سخ�ض لدى ال�سيدات فوق اخلم�سني �سنة .

وهي تغريات وراثية ) طفرات ( يف بع�ض  • �سيدات حاملالت بع�ض الطفرات ال�راثية : 
اجلين���ات ال�سبغي���ة مثل جين���ة ) BRCA 1 و BRCA 2(. ال�سيدات اللوات���ي لديهن هذه الطفرات 

الوراثية يتزايد اإحتمال اإ�سابتهن ب�سرطان الثدي و�سرطان املبي�ض ) يجرى هذا التحليل يف خمابر 
التحاليل الوراثية ( .

حيث يتعر�سن  ال� 12 �سنة :  الل�اتي تبداأ لديهن الدورة الطمثية  قبل �سن  • ال�سيدات 
للهرمونات الأنثوية ب�سكل اأكرب فتحدث لديهن زيادة ب�سيطة يف اإحتمال حدوث �سرطان الثدي .

ح���دوث الإجن���اب الأول   : اأب��دًا  ينج��ن  ال  اأو  باالإجن��اب  يتاأخ��رن  الل�ات��ي  "• ال�سي��دات 
 بع���د �س���ن الثلث���ني وع���دم ح���دوث حم���ل اإىل متامه ل���دى ال�سي���دة ي�سببان زي���ادة يف احتم���ال حدوث 

�سرطان الثدي .
كما هي احلال يف بدء الدورة الطمثية ب�سكل مبكر،  • بداية �سن االأيا�ض بعد عمر 55 �سنة : 
ي�سب���ب تعر�ض ج�س���م الأنثى اىل هرمون الأ�سرتوجني الأنثوي لفرتة اأط���ول ويف اأعمار متاأخرة  وهذا 

يوؤدي اىل زيادة يف خطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي .
ال�سيدات اللواتي ل ميار�سن الريا�سة لديهن  • عدم ممار�سة الريا�سة و اجلهد البدين: 

خطر اأكرب للإ�سابة ب�سرطان الثدي.
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تتعر�ض ال�س���يدات   : الأيا�س  الوزن بعد عمر  زائدات  اأو  البدينات                           • ال�س��يدات 
البدينات اأو زائدات الوزن بعد �س���ن الأيا�ض لزيادة  يف اإحتمال حدوث �س���رطان الثدي مقارنة 

مع ال�سيدات طبيعيات الوزن .
اأك��ر ال�س��ام  الن�سي��ج  م��ن  حتت��وي  كثيف��ة  اأث��داء  لديه��ن  اللوات��ي  "• ال�سي��دات 
مما حتتوي من الن�سيج ال�سحمي  : مما يجعل من ال�سعوبة روؤية �سرطان الثدي على املاموغرام.
ان ا�ستعمال هرموين الإعا�سة  • ا�ستعمال هرمونات الإعا�سة امل�سرتكة بعد �سن الأيا�س : 
بعد �س���ن الأيا�ض اأي كًل من الأ�س���روجني و الربوج�س���رون وملدة اأكرث من 5 �س���نني يزيد من احتمالية 

�سرطان الثدي .
لوحظ اأن بع�ض اأ�سكال مانعات احلمل الفموية  • ا�ستعمال مانعات احلمل الهرمونية الفموية : 

ت�سبب ازديادًا يف خطر حدوث �سرطان الثدي .
يرفع معدل حدوث �سرطان الثدي ملرة اأخرى . الثدي  ب�سرطان  ال�سابقة  • الإ�سابة 

: كفرط الت�سنع الالمنوذجي ، وال�سرطان  الال�سرطانية  الثدي  اأمرا�س  ببع�س  • الإ�سابات 
الف�سي املو�سع )�سمن الب�سرة(، وهي اأمرا�ض ل �سرطانية تزيد من احتمال الإ�سابة ب�سرطان الثدي .

• الق�س��ة العائلي��ة حلدوث �سرطان الثدي : يزداد خطر حدوث �س���رطان الثدي لدى املراأة 
التي اأ�سيبت اأمها اأو اأختها  اأو ابنتها ب�سرطان الثدي ) اأي اأقارب الدرجة الأوىل ( ، اأو اذا  اأ�سيبت 
عدة  ن�ساء من جهة الأب اأو الأم ب�سرطان الثدي ، و اإذا كان اأحد الذكور من اأقارب الدرجة الأوىل 

قد اأ�سيب ب�سرطان الثدي ، عندئذ تزداد احتمالية اإ�سابة الأنثى ب�سرطان الثدي .
كاملعاجلة ال�س���عاعية املوجهة  ال�سعاعية ب�سكل م�سبق:  ال�سيدة للمعاجلة  • تعر�س 
لل�س���در اأو الثدي ) كما هي احلال يف داء هودجكن ( قبل �س���ن الثالثني �س���نة  ت�سبب زيادة 

ن�سبة حدوث �سرطان الثدي لديهن بتقدم العمر .
"• ال�سي��دات احلوام��ل اللوات��ي ا�ستعمل��ن دواء دي اتيتي��ل �ستليب�س��رتول

)دواء كان يعط��ى ب��ن عام��ي1940 و1971 للوقاي��ة م��ن فق��د حم�س��ول 
احلمل(: تبني اأنه يحدث لديهن ازدياد يف خطر ا�س���ابتهن ب�سرطان الثدي ، كذلك 
تبني اأن ال�س���يدات اللواتي ا�س���تعملت اأمهاته���ن هذا الدواء اأثن���اء حملهن بهن تزداد 

خطورة اإ�سابتهن ب�سرطان الثدي .
اأثبتت الدرا�س���ات اأن معدل الإ�س���ابة ب�س���رطان الثدي يزداد  • �س��رب الكح��ول: 

بازدياد كمية الكحول التي ت�ستهلكها ال�سيدة .
• هن��اك بع���س الدرا�س��ات حول اأثر كل من التدخ��ن ، والتعر�س ملواد 
كيماوي��ة  ، والعم��ل بنوبات العم��ل الليلي��ة : اأظهرت اإمكاني���ة زيادة معدلت 

حدوث �سرطان الثدي .
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   الفئة العالية اخلطورة للإ�سابة ب�سرطان الثدي :
 اإذا كان لدي���ك ق�س���ة عائلي���ة للإ�ساب���ة ب�سرط���ان الث���دي اأو تغريات وراثي���ة يف جينة
)BRCA 1 و BRCA 2( فقد تكونني من تلك الفئة اخلا�سة عالية اخلطورة للإ�سابة 
ب�سرط���ان الث���دي ، و قد تكونني معر�س���ة  للإ�سابة  ب�سرطان املبي����ض اأي�سًا. يف�سل 
يف ه���ذه احلالة التكل���م مع طبيبك اخلا�ض ح���ول اجراء بع����ض املعاجلات اخلا�سة 
للإق���لل من مع���دل الإ�سابة بهذي���ن ال�سرطانني مبا يف ذلك التاأث���ريات اجل�سدية 

والنف�سية للمعاجلات اجلراحية .
 ومن هذه املعاجلات اخلا�سة :  

• اإعط���اء م�س���ادات الأ�سرتوج���ني اأو الأدوي���ة الأخ���رى التي حت�س���ر اأو تقلل من 
الأ�سرتوجني يف اجل�سم .

مثل: املبي�ض  اأو  الثدي  �سرطان  حدوث  خطر  من  تقلل  التي  الوقائية  • اجلراحات 
ا�ستئ�سال الثديني الوقائي.

ا�ستئ�سال املبي�سني والبوقني الوقائي. 

ملحظ��ة : يعد من ال�سروري على ال�سي���دة معرفة ق�ستها العائلية والتحدث اىل طبيبها 
 ب�س���كل مبا�سر ع���ن الإج���راءات التي ميكن اتباعه���ا للتقليل م���ن اإمكانية ح���دوث ال�سرطانني

�سابقي الذكر .

11 تشرين األول 2018



 عالم الصحة وأسرارها12

لتح��ري  للثدي��ن  جت��رى  فحو�ص��ات  ع��ن  عب��ارة  ه��ي   : الباك��ر  الك�ص��ف   فحو�ص��ات 
وج��ود �ص��رطان ث��دي قب��ل ح��دوث اأعرا���ض و عالم��ات للمر���ض . يجب عل��ى الطبيب 
 امل�ص��وؤول الذي يقدم اخلدمات ال�ص��حية اإعالم ال�صيدة عن اأف�صل الفحو�ض التي يجب اأن 

جتريها يف هذا املجال.

وسائل التشخيص
المبكر عن سرطان الثدي
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عل���ى الرغ���م من اأن فحو����ص الك�سف الباكر ال متن���ع حدوث �سرطان الث���دي لكنها تفيد يف 
اكت�سافه باكرًا و يف الوقت الذي يكون معاجلته اأ�سهل .

مالحظة : حتدثي مع طبيبك عن الفح�ص املنا�سب ، ومتى يجب اإجراءه .

  ما هي التو�شيات حول فحو�ص الك�شف الباكر :
تو�س���ي املراجع الطبية العاملي���ة اأنه يجب على ال�سيدات بني عم���ر اخلم�سني واالربع 
وال�سبعني �سنة و اللواتي لديهن معدل متو�سط خلطر االإ�سابة ب�سرطان الثدي اإجراء 
ماموغرام كل �سنتني ، كما يجب على ال�سيدات بني عمر االربعني و الت�سعة واالربعني 
�سنة التحدث مع طبيبهن حول توقيت البدء باإجراء �سور املاموغرام وعن الفرتة بني 

كل فح�سني ، يجب على ال�سيدات املوازنة بني الفوائد واخلطورة  لفحو�ص املاموغرام 
عند التفكري ببداية اإجرائها يف �سن االأربعني ) بالتحدث مع الطبيب املخت�ص ( .

   فحو�ص الك�شف الباكر عن �شرطان الثدي  ) امل�شح (
هو ت�سوير الث���دي باإ�ستعمال اأ�سعة X ، حيث يعد اأف�سل فح�ص للك�سف  • املاموغ��رام : 

الباك���ر ع���ن �سرطان الثدي عندما ال ت�سعر به املري�سة وقبل ظهور االأعرا�ص بعد ، علمًا باأنه 
عندم���ا يتم اكت�سافه يف هذه املرحلة املبكرة تكون املعاجلة اأ�سهل واأجنع واأقل تكلفة ومن املهم 

مب���كان اأن نعرف اأن ال�سي���دة التي جتري املاموغرام ب�سكل منتظم اأق���ل عر�سة للموت ب�سرطان 
الثدي .

ت�شوير الثدي با�شتعمال اأ�شعة X - املاموغرام
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                       • الرنني املغناطي�سي للثدي : ي�شتعمل اإىل جانب املاموغرام يف اإجراء فحو�ص الك�شف 
الباكر يف حاالت ال�شيدات عاليات اخلطورة للإ�شابة ب�شرطان الثدي ، هذا وب�شبب اأن الرنني 
املغناطي�شي يظهر اأحيانًا �شرطان غري موجود واقعيًا ، لذلك ال ي�شتعمل يف اإجراء فحو�ص الك�شف 

الباكر لدى ال�شيدات ذوات املعدل الطبيعي الو�شطي حلدوث �شرطان الثدي .

يف هذا الوقت املاموغرام يعد اأف�شل طرق الفح�ص للك�شف  • الفحو�ص الأخرى: 
الباكر عن �شرطان الثدي .

- فح���ص الث��دي ال�س��ريري : ه���و الفح����ص الذي يجري���ه الطبي���ب اأو املمر�شة 
بو�شاطة اليد للثديني الكت�شاف وجود كتل اأو تغريات مر�شية اأخرى يف الثدي.

- املعرفة الذاتية بالثدي : ان معرفة ال�شيدة بحالة ثدييها ال�شكلية و بقوامهما 
ي�شاعد يف اكت�شاف اأعرا�ص مر�شية مثل ) الكتل اأو االأمل اأو التغري يف �شكل الثدي ( ، 
مث���ل ه���ذه االأعرا�ص قد تكت�شف اأثناء الفح�ص الذاتي للثدي ، و عند وجودها يجب اأن 

تخرب ال�شيدة طبيبها املخت�ص بذلك .

ت�سوير الثدي با�ستعمال الرنني املغناطي�سي
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   ما هو املاموغرايف ) املامو غرام (
املاموغ��رايف : ه���و �س���ورة �سعاعي���ة للثدي با�ستعم���ال اأ�سع���ة X ، ي�ستخ���دم الطبيب 

املاموغ���رايف للبحث عن العالمات الباكرة ل�سرطان الثدي ، يعد املاموغرايف الدوري 
اأف�س���ل الفحو����ض التي تفي���د يف الك�سف الباك���ر عن �سرطان الث���دي ، وهناك بع�ض 

احلاالت مت اكت�سافه قبل 3 �سنني من ال�سعور به  وج�سه .
   كيف يجرى املاموغرايف؟

تق���ف ال�سيدة اأمام جهاز لالأ�سعة ال�سينية و ت�س���ع الفنية ثدي ال�سيدة على �سفيحة 
بال�ستيكية نظيفة و ملمعة ، و تو�سع �سفيحة بال�ستيكية اأخرى فوق الثدي و ت�سغطه 
ب�س���كل ثابت قلي���اًل ، ي�سبب ذل���ك ت�سطح بالثدي و تبق���ى ال�سيدة بو�سعي���ة ال�سكون 

 اأثن���اء اأخذ ال�س���ورة ال�سعاعية العلوي���ة ال�سفلية ، ت�سعر ال�سي���دة بقليل من ال�سغط ، 
 تك���رر االإج���راءات ال�سابقة م���ن اأجل اأخذ �س���ورة  جانبية مائلة للث���دي ، ي�سور الثدي 

االآخ���ر بنف�ض الطريقة ، و تنتظر ال�سيدة اأثن���اء تدقيق الفنية بال�سورة يف حالة �سرورة 
اإعادة الت�سوير ، يجب التاأكيد على اأن الفنية غري قادرة على اإعطاء نتيجة املاموغرايف، 

ع���ن  ال�س���يدات خمتلف���ة  اأث���داء  املاموغرام���ات لأن  بقي���ة  ع���ن   كل ماموغ���رايف يختل���ف 
بع�سها البع�ض .

املاموغرامات الدورية هي اأف�سل طريقة لك�سف �سرطان الثدي بطريقة مبكرة
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                      كيف ت�شعر املراأة اأثناء وبعد اإجراء املاموغرايف؟
�ملام�غ���ر�م  غ���ر مري���ح لبع�ض �ل�سي���د�ت و م�ؤمل للبع����ض �لآخر. م���ا ت�سعر به �مل���ر�أة ب�سبب 
�ملام�غر�م يحدده مهارة �لفنية �لتي جتري �لفح�ض و حجم �أثد�ء �ل�سيدة وكم من �ل�سغط يجب 
�أن تق����م به. لحظي �سيدتي �أن �أثد�ءك تك����ن �أكرث ح�سا�سية  يف حال قرب حدوث �لدورة �لطمثية 
�أو �أن���ك يف �ل���دورة �لطمثية حاليًا ، يدر�ض �لطبيب �ل�سعاعي �ملخت�ض �س�ر �ملام�غر�يف ،  ويبحث يف 

�لعالمات �لتي تدل عن وج�د �سرطان �لثدي وكذلك �لأمر��ض �لأخرى .

مالحظات مهمة :
تك�ن  فالأثد�ء   ، �أثناءها  �أو  �لطمثية  �لدورة  بد�ية  قبل  �لأ�سب�ع  �ملام�غر�يف خالل  �أل جتري  • حاويل 

حمتقنة ح�سا�سة عندئذ .  
• يف �لي�م �لذي �ستجري به �ملام�غر�يف ل ت�سعي مزياًل للر�ئحة �أو عطرً� �أو ب�درة... فهذه �ملنتجات 

قد تعطي نقطًا بي�ساء على �س�رة �ملام�غر�يف مما يجعل قر�ءة �ل�س�ر غر جمدية .
• بع����ض �ل�سي���د�ت يف�سل���ن �رت���د�ء تن�رة �أو بنطال م���ع �رتد�ء �سيء بالق�سم �لعل����ي من �ملالب�ض 
ي�سه���ل خلع���ه بدًل من ف�ستان لأن �إج���ر�ء �ملام�غر�يف  يتطلب خلع مالب�ض �لق�س���م �لعل�ي للج�سم من 

�خل�سر فما ف�ق .

متى ميكن اأن اأ�شتلم نتائج املاموغرايف ؟
ميك���ن �إ�ستالم �ل�س����ر خالل عدة �أيام  ويعتم���د ذلك على �مل�ؤ�س�سة �لتي جت���ري �ملام�غر�يف ، 
يدر�ض �لطبيب �ل�سعاعي �ملام�غر�يف ويعطي �لنتائج لك مبا�سرة �أو يبعثها للطبيب �لذي طلب 
�ملام�غ���ر�يف . يف�سل مناق�سة �لنتائج م���ع �لطبيب �لذي طلب �ملام�غر�يف حيث �أن �لنتيجة 

ل ميكن �أن يقر�أها �إليك �لطبيب �ملخت�ض ح�سب ق��عد معينة ل تتقن تفهمها �ل�سيدة.
ما الذي �شيحدث اإذا كانت النتيجة �شليمة؟

يجب �ملتابعة باإجر�ء فح��ض �ملام�غر�يف  بال�سكل �لذي �أو�سى به �لطبيب و�سبق ذكره، 
ي�ستف���اد من �ملام�غر�يف باأف�سل طريق���ة يف حال �إمكانية مقارنة �ل�س�رة �حلديثة مع 
�س����ر �ملام�غ���ر�م �ل�سابقة ، فيمك���ن لل�سعاعي  عندئ���ذ مقارنة �ل�س����ر �حلديثة مع 

�ل�س�ر �لقدمية وك�سف �أية تغر�ت طارئة مهمة.
ماذا �شيحدث اذا كان املاموغرام غري طبيعي؟

�ملام�غ���ر�م غ���ر �لطبيعي ل يعن���ي دومًا باأنك م�ساب���ة بال�سرطان ، �إمن���ا يعني باأن 
�لطبي���ب �ملعالج يحتاج لإج���ر�ء مام�غر�مات �أخرى �أو فح�����ض �أخرى قبل �أن يحدد 
�لطبي���ب ت�سخي�سه �لنهائ���ي ، �أي�سًا قد تتم �إحالتك �ىل طبي���ب �إخت�سا�سي باأمر��ض 
�لث���دي �أو حت���ى �ىل ج���ر�ح ثدي ، من �مله���م �لتذكر باأن ه���ذ� ل يعني �أن���َك �ستخ�سعني 
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جلراح���ة اأو اأنك م�شاب���ة ب�شرطان الثدي ، ه����ؤلء الأطباء هم خ���راء بت�شخي�ض اأمرا�ض 
 الث���دي و�شيق�م�ن باإج���راء فح��ض مكمل���ة ي�شتطيع�ن معها حتديد ه���ل هناك �شرطان 

ثدي اأو ًل .

   ملاذا املاموغرايف و ماذا �ساأ�ستفيد اذا اأجريت املاموغرايف ؟
يع���د املام�غ���رايف اأف�شل فح�ض للك�ش���ف املبكر عن ال�شرطان ، يف الفرتة الت���ي تك�ن فيها املعاجلة 

اأ�شه���ل وقب���ل اأن يك�ن ال�رم  كبريًا اىل درجة اأن ت�شعر به ال�شيدة اأو ي�شبب اأعرا�شًا ،  ومن ال�شروري 
معرف���ة اأن التكل�ش���ات التي ل يك�شفها اأي فح�ض اآخر والت���ي تدر�ض فقط  يف املام�غرايف متنح ال�شيدة 

طريقة مهمة  يف ك�شف خم�شني  باملائة من الأورام اخلبيثة يف الثدي ، عند ت�شنيف التكل�شات على اأنها 
خبيث���ة اأو م�شك�ك باأمرها، عندئذ نلجاأ اإىل خزعة الثدي. فعند الن�شاء الل�اتي ل ي�شتكني من الأعرا�ض  
خم����ض و�شبعني باملائة من نتائج اخلزعة للتكل�شات املتجمعة هي حميدة ، بينما خم�ض وةع�شرين باملائة 

ترتافق مع �شرطان.
   ما هي الفوائد وامل�سار لإجراء فحو�ص امل�سح؟

اإن كل فح��ض امل�شح لها م�شار وف�ائد ، لذلك يجب على ال�شيدة التحدث مع الطبيب اأوًل قبل اجراء اأي 
فح�ض ت�شخي�شي مثل املام�غرايف .  وفائدة املام�غرايف اأنه يق�م بك�شف �شرطان الثدي يف مراحله 

املبك���رة عندم���ا تك�ن معاجلته �شهل���ة. من م�شار املام�غ���رايف اليجابيات الكاذب���ة ، واليجابيات 
الكاذبة هي عندما يرى ال�شعاعي �شيئًا يظنه �شرطان ثدي و ه� لي�ض بذلك، وهذا ي�شتدعي اإجراء 

 فح�����ض اأخرى وهذا قد يك�ن مكلف���ًا وي�شتنزف وقت املري�شة وم�شبب���ًا للقلق ،  والفح��ض بحد  

�سورة ماموغرايف طبيعية
يالحظ اأن كل �سور املاموغرايف تختلف ب�سكل ب�سيط عن بع�سها البع�ص لأن اأثداء 

ال�سيدات تختلف عن بع�سها.
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                          ذاته���ا ق���د تق���ود اىل ت�شخي����ص اإيجاب���ي زائ���د عن احلد ويح���دث ذلك عندما يرى الطبيب 
ال�سعاعي �سيئًا قد يتحول اىل �سرطان اأو حتى �سرطان قد ال يزداد حجمًا اأو �سوءًا اأو حتى ميكن 
اأن ي���زول م���ن تلقاء نف�سه ، هذا يقود اأحيانًا الأخذ عالج ال يلزم للمري�سة وهذا ما ي�سمى العالج 
الزائد عن احلاجة ، والعالج الزائد عن احلد قد يت�سمن معاجلات ل�سرطان الثدي مثل اجلراحة 
اأو االأدوية ال�سامة للخاليا ) الكيماوية (. وهذا يقود اإىل تاأثريات جانبية  ال حاجة لها وغري مرغوب 
بها يف حال جتنبنا اإجراء املاموغرايف ، كذلك فاإن املاموغرايف قد يغفل بع�ض حاالت �سرطان الثدي.

 لك���ن يح���دث يف م�س���ح �سرط���ان الثدي بع����ض االأمل اأثن���اء املاموغ���رايف ، فعل���ى الرغم م���ن اأن جرعة 
االأ�سع���ة الناجتة ع���ن اإجراء املاموغرايف قليلة ، ف���اإن بع�ض اخلطورة حتدث ب�سب���ب اإجراء املاموغرايف 

الدوري املتكرر.

مالحظ��ة : قد يكون اإجراء الفح����ض الروتيني باملاموغرايف �سعبًا يف بع�ض احلاالت ، وهنا يجب على 
ال�سيدة التحدث مع طبيبها اخلا�ض لتفادي االأخطار املحتملة للفح�ض . 

كيف ي�سخ�ص حدوث �سرطان الثدي ؟
يلج���اأ الطبي���ب غالبًا اإىل فحو����ض اإ�سافية لتاأكيد االإ�ساب���ة بال�سرطان ، و اأحيان���ًا اىل اأخذ اإ�ست�سارة 
اإخت�سا�س���ي باأمرا����ض ثدي اأو جراح ، وال يعني ذلك اأن ال�سيدة م�سابة بال�سرطان اأو اأنها يجب اأن 

تخ�سع لعمل جراحي ، هوؤالء االأطباء هم خرباء يف ت�سخي�ض اأمرا�ض الثدي.
ما هي هذه الفحو�ص الإ�سافية ) املكملة ( : 

وهو جهاز ال ي�ستخدم اأ�سعة X بل ي�ستخدم  • اإيكو الثدي ) الأمواج فائقة ال�سوت ( : 
ال�سدى غري املوؤذي يف درا�سة الن�سيج داخل الثدي.

اذا كان هناك كتلة يف الثدي اأو اذا كانت هناك منطقة  الت�سخي�سي:  املاموغرايف    •
غ���ري طبيعية  على فح����ض الك�سف الباكر املاموغ���رايف ، فقد يلجاأ الطبي���ب اإىل اإجراء 

املاموغرايف الت�سخي�سي. وهو فح�ض اأدق فيه مقاطع اأكرث .
وهو جهاز ي�ستعمل موجات مغناطي�سية  املغناطي�سي:  بالرنني  الثدي  • ت�سوير 

غري موؤذية لدرا�سة ن�سيج الثدي.
وه���ي فح����ض ي�ستخرج ن�سيج ث���دي اأو �سائل ويفح�س���ه حتت املجهر  • اخلزع��ة: 

ويجري عليه فحو�ض اأخرى وهناك اأنواع للخزعة .
حتديد درجة الورم : 

عندم���ا يتم ت�سخي�ض وجود �سرطان ث���دي ، جنري فحو�ض اأخرى ملعرفة هل اخلاليا 
ال�سرطاني���ة انت�س���رت �سمن الث���دي اأو اإىل اأماكن اأخرى باجل�سم خ���ارج الثدي ، هذه 
العملي���ة ت�سمى حتدي���د درجة الورم ، يحدد الطبيب فيم���ا اإذا كان ال�سرطان حم�سورًا 
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فق���ط يف �لث���دي ، �أو قد �نتقل �ىل �لعقد �للمفاوية حتت �ل���ذر�ع )يف �لإبط ، �أو �نتقل �إىل 
خ���ارج �لث���دي ، هذ� �لإجر�ء يطلق عليه حتديد درجة �لورم ، �إن كاًل من نوع �لورم ودرجته 

ميّكن �لطبيب من حتديد نوع و طريقة معاجلة �شرطان �لثدي �ملكت�شف.

اأخذ خزعة من الورم بالثدي لإجراء الفحو�صات
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عال ج سرطان الثدي
كيف يتم عالج �سرطان الثدي؟

يتم عالج �شرطان الثدي بعدة طرق وذلك يعتمد على نوع �شرطان الثدي ودرجة انت�شاره .
يتم ا�ستخدام اأكرث من طريقة لعالج �سرطان الثدي :

وهو ا�شتئ�شال ال�شرطان .  : • اجلراحة 
با�شتعم���ال اأدوي���ة خا�ش���ة لتقلي����ص حج���م ال���ورم اأو لقت���ل اخلاليا  • الع��الج الكيم��اوي : 
ال�شرطاني���ة، الأدوية  قد تكون حب���وب تتناولها املري�شة فمويًا اأو اأدوي���ة تعطى حقنًا وريديًا اأو 

خليطًا من ذلك وتلك .
اأدوية متنع ح�ش���ول اخلاليا ال�شرطانية عل���ى الهرمونات التي  الع��الج الهرم��وين :   •

حتتاجها للنمو .
يعمل عل���ى م�شاعدة اجلهاز املناعي  للمري�شة على التغلب  • الع��الج البيولوجي : 
على اخلاليا ال�شرطانية  اأو على الإقالل والتخفيف من التاأثريات اجلانبية للمعاجلات 

الأخرى ل�شرطان الثدي .
ي�شتخدم هذا النوع من العالج���ات اأ�شعة ذات طاقة عالية   • الع��الج ال�س��عاعي : 

ت�شابه اأ�شعة X لقتل اخلاليا ال�شرطانية .
مالحظ��ة : يق���وم عدد م���ن الأطباء من خمتل���ف الخت�شا�شات بالعم���ل معًا على 
معاجل���ة مري�ش���ة �شرطان الث���دي ، اجلراح يعمل عل���ى ا�شتئ�ش���ال ال�شرطان ويعمل 
طبي���ب املعاجلة الدوائي���ة لل�شرطان على اإعط���اء الأدوية املنا�شبة اأم���ا معالج الأورام 

بالأ�شعة في�شتعمل اأنواعًا معينة لالأ�شعة يف عالج ال�شرطان.
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  الطب املتمم والطب البديل :
وه���ي اأدوي���ة وممار�سات طبي���ة لي�ست من املعاجلة النوعي���ة املعتادة ل�سرطان الث���دي ، اأدوية الطب 

املتم���م ت�ستعمل ب�سكل اإ�سايف للمعاجلات املعتادة ل�سرطان الث���دي ، اأدوية الطب البديل ت�ستعمل بداًل 
ع���ن ط���رق املعاجلة النوعية املعت���ادة ل�سرطان الث���دي ، اأ�سياء مث���ل ال�سالة والتاأم���ل واليوغا وبع�ض 

املكمالت الغذائية مثل الفيتامينات واالأع�ساب هي اأمثلة على تلك العالجات .

مالحظة : يجب على املري�سة التحدث مع الطبيب املعالج قبل ا�ستخدام اأي من عالجات الطب املتمم 
والط���ب البدي���ل ، الأن كثري من عالجات الطب املتمم والطب البديل مل تتم درا�ستها ب�سكل علمي وقد ال 

تكون اأمينة .

   ما هي طريقة املعاجلة ال�سحيحة التي تنا�سبني  ؟
اإن اختي���ار طريق���ة العالج االأف�س���ل للمري�سة قد يك���ون �سعبًا ، يجب على املري�س���ة مناق�سة طريقة 

املعاجل���ة املنا�سبة لنوع ال�سرط���ان ودرجته مع طبيب االأورام ، ي�ستطيع طبيب االأورام �سرح خماطر 
وفوائد كل نوع من اأنواع العالجات وتاأثرياتها اجلانبية ، حيث اأن هذه التاأثريات اجلانبية تعرب عن 

كيفية تفاعل ج�سم املري�سة مع كل نوع من اأنواع االأدوية اأو العالجات االأخرى .
21 تشرين األول 2018
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سرطان الثدي
ثالثي السلبية

 Triple-Negative Breast Cancer
ما هو �سرطان الثدي ثالثي ال�سلبية ؟

�سرط���ان الث���دي ثالثي ال�سلبية هو ن���وع من اأنواع �سرطان الث���دي ال ميلك اأي نوع م���ن امل�ستقبالت التي 
تتواجد عادة ب�سكل �سائع يف �سرطان الثدي.

لنفرت�ض اأن اخللية ال�سرطانية هي عبارة عن بيت له باب عليه اأقفال )اأي م�ستقبالت(:
االأنثوي. االأ�سرتوجني  هرمون  اأجل  من  • قفل 

االأنثوي. الربوج�سرتون  هرمون  اأجل  من  • قفل 
 Human Epidermal Growth .قف���ل يتاأل���ف من بروت���ني يدعى عام���ل النمو االأدم���ي االن�س���اين •

. HER2 اأو Factor

وقد وجد العلماء اأن هذا الربوتني موجود يف ثالثني باملائة من حاالت �سرطان الثدي. 
اذا كان ال�سرط���ان ال���ذي اأ�سبت به يح���وي نوعًا من هذه االأقفال الثالث���ة ، عندئذ ميلك الطبيب 
املعالج اأدوات اأو طريقة ليفتح باب اخللية ال�سرطانية ويدمرها )�ملعاجلة �لهرمونية �أو غريها 

من �لأدوية(.
اأما عندما يكون ال�سرطان من نوع ثالثي ال�سلبية ، عندها هذه االأقفال الثالثة غري موجودة، 
وعندها ال ميلك الطبيب هذه املفاتيح الثالثة ليدخل اخللية ال�سرطانية ويدمرها )حل�سن 

�حلظ ي�ستجيب هذ� �لنوع من �ل�سرطان للمعاجلة �لكيماوية ب�سكل جيد(.
كيف تتم معاجلة �سرطان الثدي ثالثي ال�سلبية ؟

غالب���ًا م���ا نبداأ املعاجل���ة با�ستئ�سال كتلة ال�سرط���ان فقط اأو ا�ستئ�س���ال كامل الثدي 
امل�س���اب ، ث���م نكمل العالج باإعطاء الع���الج الكيماوي الذي ي�سته���دف اأي خاليا قد 
تكون غري مرئية يف الثدي مل يتم ا�ستئ�سالها اأو اأي خاليا قد تكون انت�سرت اىل بقية 
اأنحاء اجل�سم ، يف بع�ض احلاالت يقوم الطبيب املعالج باإعطاء العالج الكيماوي قبل 

اجلراحة لتقلي�ض الورم.
• الإ�ستئ�سال اجلزئي )ا�ستئ�سال الكتلة فقط جراحيًا( : حيث ي�ستاأ�سل 
الطبي���ب اجل���راح ال�سرط���ان من الث���دي ، كذلك يدر����ض و ي�ستاأ�سل العق���د اللمفاوية 
القريب���ة م���ن ال�سرط���ان و التي قد تكون م�ساب���ة )العقد اللمفاوية ه���ي بنى طبيعية يف 
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االأ�س���ل ت�سكل جزءًا من اجله���از املناعي يف ج�سم االن�سان( و بذلك نتاأكد باأن ال�سرطان مل 
ينت�س���ر،  ت�ستغرق هذه العملية �ساعة اأو �ساعت���ن ، معظم ال�سيدات تبقى يوم العملية  يف 

امل�سفى اإىل اليوم الثاين مع اأنه ال حاجة للبقاء يف الليل .
حي���ث يت���م ا�ستئ�س���ال كامل الث���دي ومراقبة  • الإ�صتئ�ص��ال الكام��ل للث��دي : 
وا�ستئ�س���ال العقد اللمفاوي���ة امل�سابة ل�سمان عدم انت�س���ار ال�سرطان ، تختار بع�ض 

ال�سيدات اإجراء ت�سنيع ثدى خالل نف�ض العملية .
ع���ادة وبع���د ا�ستئ�سال الكتل���ة ال�سرطاني���ة فقط نبداأ  ال�ص��عاعية:  • املعاجل��ة 
باملعاجل���ة ال�سعاعية ، وهي عبارة ع���ن اأ�سعة عالية القدرة توجه نحو الثدي لتقتل ما 
ق���د يكون قد بقي من خاليا �سرطانية يف الث���دي،  و هي ت�ستغرق مدة ع�سرين دقيقة 

كل ي���وم ، ت�ستم���ر عادة اجلل�سات مبعدل اأربع اإىل خم�ض جل�س���ات اأ�سبوعيًا  وملدة �ستة 
اأ�سابي���ع ،  والإجراء ه���ذه اجلل�سات يجب على املري�سة ترتي���ب االأمور مع طبيب العالج 

ال�سعاعي. 
اإن كمي���ة م���ن اخلالي���ا ال�سرطاني���ة قد تك���ون انت�سرت اإىل  • املعاجل��ة الكيماوي��ة : 

اأنح���اء اجل�س���م ، اإن هذه اخلالي���ا من ال�سغر مب���كان بحيث ال ي�ستطيع الطبي���ب روؤيتها وال 
توج���د فحو�ض قادرة على ك�سفه���ا ،  و لكنها اإذا تركت لفرتة دون عالج ميكنها اأن ت�سبب ورمًا 

�سرطانيًا يف مكان اآخر يف اجل�سم ، اإن هدف املعاجلة الكيماوية هو قتل تلك اخلاليا ال�سرطانية 
ال�سغ���رة التي انت�سرت يف اجل�سم مهما كان مكانها يف اجل�سم ، ويخف�ض ا�ستعمال هذه املعاجلة 

وب�سكل ملمو�ض اإمكانية عودة �سرطان الثدي.
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ما هي بع�ض التاأثريات اجلانبية ملعاجلة �سرطان الثدي ؟

قد تفقد �ل�سيدة بع�ض �أو كل �سعرها خالل �أ�سبوعني �ىل �أربع �أ�سابيع من بدء  • فقد ال�سعر : 
�ملعاجلة �لكيماوية ، وهناك بع�ض �ملعاجلات �حلديثة تفيد يف فقد �ل�سعر ، ��ساأيل طبيبك يف 
حال كان هذ� �ملو�سوع يهمك كثريً� ، �إن �ل�سعر �سيعود �إىل �لنمو بعد �سهر �إىل �سهر ون�سف 

من تاريخ �نتهاء �ملعاجلة �لكيماوية .
"• الغثيان : عادة ت�سعر �ملري�سة بالغثيان و باأنها تعبة  ومري�سة وجمهدة لفرتة يوم �أو يومني 
بع���د �إعطاء كل جرع���ة من �لدو�ء �لكيماوي ، هذ� �ل�سع���ور يختلف بني �سيدة و �أخرى. 
وحت���ى ي�ستطيع �لطبي���ب معرفة تاأثري �لدو�ء ، يجب عليه �إعط���اء جرعة �أو �ثنتني من 
�ل���دو�ء �لكيماوي حتى يتع���رف يقينًا على كيفية �إ�ستجاب���ة �ملري�سة ، يف حال �سعرت 

�ملري�سة بالغثيان ميكن �أن ي�سف لها �لطبيب دو�ءً� م�سادً� للغثيان.
• التعب : ميكن �أن ت�سعر �ملري�سة بالتعب بعد �إجر�ء �ملعاجلة �ل�سعاعية و�لكيماوية 

، وتزول معظم هذه �لأعر��ض بعد عدة �أ�سابيع من �نتهاء �ملعاجلة.
حتدث على �ملنطقة �لتي تلقت �ملعاجلة �ل�سعاعية �أو حولها ،   : جلدية  • تغريات 
و  ق���د تك���ون عبارة عن �حمر�ر �أو تق�سر )ما ي�سابه حرق �ل�سم�ض( ، و�سيدلك �لطبيب 

�ملعالج على �أح�سن طريقة ملعاجلة هذه �لتغري�ت .

التأثيرات الجانبية 
لمعالجة سرطان الثدي
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فحص
BRCA2 و  BRCA1

 هل �أحتاج �ىل �إ�شت�شارة ور�ثية �أو فحو�ص جينية
)فح�ص BRCA 1  و BRCA 2 ( ؟

قد يطلب منك �لطبيب ��صت�صارة ور�ثية ، و هي عبارة عن طبيب �إخت�صا�صي يدر�س 
�لق�ص���ة �لعائلية لوجود �إ�صابات يف �ل�صرطان مبختلف �أنو�عه يف عائلتك ، حتى يقرر 

م���ا �إذ� كن���ت من �لفئة �خلا�صة �لت���ي  لديها معدل عايل للإ�صاب���ة ب�صرطانات �أخرى 
�إ�صاف���ة �إىل �صرط���ان �لثدي ، قد يقرر �لطبي���ب �لإخت�صا�صي �إج���ر�ء بع�س �لفحو�س 

�جلينية. 
�إذ� كان لدي���ك معدل عايل للإ�صابة ب�صرطانات �أخرى بالإ�صافة ل�صرطان �لثدي ، ميكنك 

�لتحدث مع طبيبك �ملعالج لإتباع �لطرق �ل�صحية للوقاية من هذ� �خلطر.

مالحظة : قد يكون عند بع�س �أفر�د عائلتك خطورة �أعلى من �لو�صطي للإ�صابة بال�صرطان 
و هذ� �صيء ميكنك �لتحدث عنه مع �لطبيب �لإخت�صا�صي .

:BRCA 2 و  BRCA 1 ما هو فح�ص   
ه���ذه �لت�صمي���ات هي جلينت���ني ) مورثتني ( تقومان مبر�قب���ة ومنع حدوث �صرط���ان �لثدي و�صرطان 

�ملبي����س وقد حت���دث طفرة قابلة للتوريث يف �أحدهم���ا �أو كلهما عند �لذك���ور �أو �لناث يرتتب عليها 
�زدي���اد �حتمال حدوث هذين �ل�صرطانني ب�صكل ور�ث���ي ، ت�صاعد �لق�صة �لعائلية  و�لتي تدر�س من قبل 
طبيب �إخت�صا�صي بالور�ثة مع نتائج �لفحو�س �مل�صبقة يف حتديد ن�صبة �حتمال حدوث �صرطانات بعينها 

يف �صن مبكر. 
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سرطان الثدي لدى 
السيدات صغيرات السن 

) أقل من خمس وأربعني سنة (
معظ���م �سرطانات الث���دي تكت�سف لدى �سيدات اأعماره���ن خم�سني �سنة اأو اأك���ر ، ولكن �سرطان الثدي 
ي�سي���ب �سغ���رات ال�سن اأي�س���ًا ، اإن حوايل اإحدى ع�س���رة باملائة من حاالت �سرط���ان الثدي امل�سخ�سة 
حديث���ًا يف الوالي���ات املتحدة هي لدى �سي���دات عمرهن اأقل من خم�سة واأربعني �سن���ة ، وكما اأن ت�سخي�ص 
ومعاجل���ة �سرط���ان الثدي لدى كبرات العم���ر يكون �سعبًا على ال�سيدة فاإن ذل���ك يكون اأ�سد �سعوبة على 

�سغرات العمر.
ت�ستطي���ع اجله���ات ال�سحية  وخا�سة منها امل�سوؤول���ة عن الرعاية ال�سحية االأولي���ة تقدمي خدمات جدًا 
هام���ة وحموري���ة يف التقليل من االإ�سابة ب�سرط���ان الثدي الوراثي و�سرطان املبي����ص الوراثي ، وهناك 
تو�سي���ات يج���ب اإتباعه���ا للتعرف عل���ى املري�سات اللوات���ي لديهن مع���دل عاٍل للإ�ساب���ة ب�سرطان 

الثدي الوراثي والك�سف الباكر عن ظهوره .
من هن ال�ســيدات �سغريات ال�سن اللواتي  لديهن خطورة عاليـــــة لظهـــور �سرطان 

الثدي املبكر ؟
باالعتماد على تو�سيات جمعية اأمرا�ص ال�سرطان االأمريكية : اإن الن�ساء اللواتي لديهن اأحد 

العوامل اخلم�سة التالية هن اأكرث احتمااًل للإ�سابة ب�سرطان الثدي املبكر :
.BRCA2 اأو املورثة BRCA1 املورثة  يف  طفرة  حتمل  التي  • ال�سيدة 

• ال�سي���دة الت���ي لديه���ا اأقارب من الدرج���ة االأوىل )اأب اأو اأم ، اأخ اأو اأخت ، طفل اأو 
طفل���ة ( ، اأو اأق���ارب م���ن الدرجة الثانية )عم���ات اأو اأعمام ، بنات االأخ���ت  بنات االأخ، 
اجلدة اأو اجلد(، اأو اأقارب من الدرجة الثالثة )والتي تت�سمن ابن العم و بنت العم ( 

. BRCA2 اأو املورثة BRCA1 لديهن اأو لديهم طفرة يف املورثة
. العائلية  • الق�سة 

• ال�سيدة التي تلقت معاجلة �سعاعية على ال�سدر بني عمرالع�سرة والثالثني �سنة.
الدرجة  اأق���ارب  اأحد  اأو  الوراثية  باأح���د املتالزمات املر�سي���ة  • ال�سي���دة امل�ساب���ة 

االأوىل.
مالحظــة : ت���زداد ن�سبة اإحتم���ال االإ�سابة عند وج���ود اأكر من قري���ب من الدرجة 

االأوىل اأو اإذا كانت قريبة املري�سة اأ�سيبت ب�سن مبكرة ب�سرطان الثدي. 
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    ما هي التو�شيات احلالية الإجراء اال�شت�شارة الوراثية و الفحو�ص املخربية 
    لل�شيدات اللواتي  لديهن خطورة عالية لظهور �شرطان الثدي املبكر ) اأقل 

   من خم�شة واأربعني �شنة( ؟ 
تو�س���ي اجلمعي���ة الأمريكية لل�سرطان املري�س���ات املذكورات �سابق���ًا بفئاتها اخلم�س 
 BRCA1 بالإ�ست�س���ارة الوراثي���ة والفحو����س اجلينية ملعرف���ة وجود طف���رة يف املورثة
اأو املورث���ة BRCA2 اأو ب�س���كل اأق���ل تواترًا مبورثات ال���� PTEN  اأو  TP53، يجب على 
الطبي���ب الإخت�سا�س���ي املوازن���ة ب���ن فوائد و �سلبي���ات الفح�س ومناق�س���ة ذلك مع 
ال�سيدة ، كما يجب التحدث مع الطبيب الإخت�سا�سي اأو املمر�سة اأو الطبيب املوؤهلن 

ل�سرح وتف�سري نتائج هذا الفح�س.

مالحظ��ة : اإن البق���اء ب�سح���ة جيدة  خالل مراح���ل احلياة كلها يقل���ل من اإحتمال 
الإ�سابة ب�سرطان الثدي ويزيد من فر�س التعايف بعد حدوثه.

 ماذا اأفعل ب�شكل عام لالإقالل من خطر اإ�شابتي ب�شرطان الثدي ؟
هن���اك عوام���ل كثرية  توؤثر ط���وال احلياة على زيادة خطر الإ�سابة ، ق���د ل ت�ستطيعن تغيري 

بع����س العوامل مثل التقدم بالعمر والق�سة العائلية ، لكن ميكنك الإقالل من احتمال الإ�سابة 
ب�سرطان الثدي بالعناية بال�سحة باتباع الن�شائح التالية :

. �سحي  وزن  على  باملحافظة  • قومي 
. اأ�سبوعيًا(  �ساعات   4 الأقل  )على  منتظم  ب�سكل  الريا�سية  التمارين  • اإجراء 

. خطر  عامل  هو  الليل  اأثناء  النوم  عدم  اأن  الأبحاث  • اأظهرت 
يوميًا. واحد  كاأ�س  مبقدار  للكحول  �سربك  مقدار  حددي  اأو  مطلقًا  الكحول  ت�سربي  • ل 

• جتنب���ي التعر����س للمواد الكيماوية التي ت�سبب ح���دوث ال�سرطانات )الكار�سيئينوجن( والتعر�س 
للمواد الكيماوية التي تتدخل يف عمل اجل�سم و وظائفه الطبيعية.

الطبقي  و�سور  الب�سيطة   الأ�سعة  مثل �سور  الطبي  ال�سعاعي  بالت�سوير  لالإ�سعاع  التعر�س  • قللي من 
املحوري و �سور البت �سكان مل تكن �سرورية طبيًا.

، ا�ساأيل طبيبك  اأو مانعات احلمل الفموية  • اذا كنت تتناولن هرمونات الإعا�سة بعد �سن الأيا�س 
عن الأخطار التي من املمكن حدوثها لك وهل هذه الأدوية منا�سبة لك .

. اأمكن  ان  تلدينه  طفل  كل  باإر�ساع  • قومي 
Center of Diseases control  اأو ال���� CDC التابع  "• املرك���ز الأمريك���ي ملكافح���ة الأمرا����س والوقاي���ة منه���ا 

. www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info : لوزارة ال�سحة الأمريكية على املوقع اللكرتوين
. Primer of diagnostic Radiology • جع

ملرا
ا
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د.نوري املدر�س   
رئي�ض اجلمعية ال�سورية لأمرا�ض الثدي

الكشف المبكر عن

ســـرطان الثــــدي

الثدي هو الع�ضو الذي مييز فيه املراأة عن الرجل، فهو رمز الأنوثة وهو رمز الأمومة.
وقد امتحن اهلل املراأة بالثدي فجعله م�ضدرًا للأمل يف ا�ضطرابات التوازن الهرموين ، واأ�ضد 

هذه المتحانات هو ح�ضول ال�ضرطان .
اإن ع��دم التناظ��ر بن اجلهت��ن، ووجود عقيدات يف ن�ض��يج الثدي يوؤرق ال�ض��يدة ، وهل هذه 

العقيدات �ضليمة اأم خبيثة .

فم���ا هو �ضرطان الثدي ؟

ه���و خروج اإحدى اخلاليا الثديية عن الطاعة وانق�سامها املتوا�س���ل بدون �سوابط وعدم موتها املقرر حتى 
ت�سبح كتلة خارجة عن ال�سيطرة ، وقد ح�سبت زمن م�ساعفة حجم الكتلة من مئة يوم وحتى اأربعمائة يوم 

بح�سب فوعتها و�سرا�ستها و�سرعة انق�سامها.
يقال اإح�سائيًا اإن اخللية الواحدة حتى ت�سبح كتلة �سغرية واحد �سم يلزمها حوايل خم�ض �سنوات ، اأما من 

واحد �سم وحتى اثنني �سم يلزمها اأقل من �سنتني وهكذا.
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ه���و  املث���ر  وال�ش���يء 
املو�شعي،  التكاثر  قدرتها على 
وعل���ى الهجرة اإىل اأماك���ن بعيدة ، فهي 
ت�شلك طري���ق الأوعي���ة اللمفاوي�����������ة لتنتقل اإىل 
العق���د البطي��������ة اللمفاوية، واأي�شًا تغ���زو الأوعية 
الدموي���ة لرت�ش���ل حمالته���ا اإىل اأماك���ن بعي���دة يف 
اجل�ش���م وهي الأماك���ن احليوي���ة احل�شا�شة كالرئة 

والكبد والعظام والدماغ.
والآن بع��د اأن تعرفن��ا ع��ن خارطة الطريق 

لهذا الورم دعونا ن�ساأل:

 هل هناك زيادة يف حدوث �سرطان الثدي؟

هناك زيادة حقيقة وذلك ب�سبب : 
- ب�شب���ب التل���وث وا�شتعم���ال الهرمون���ات ب�ش���كل 
ع�شوائي وخا�ش���ة ا�شتعمال هرمونات الإعا�شة من 

انقطاع الطمث.
- ب�شبب ال�شمنة الزائدة وتناول املواد الد�شمة.

- وهن���اك زي���ادة ب�شب���ب الوع���ي ال�شح���ي عن���د 
ال�شيدات والك�شف املبكر ل�شرطان الثدي.

الت�شخي�شي���ة  الو�شائ���ط  يف  زي���ادة  وهن���اك   -
لك�ش���ف ال�شرطان وذل���ك باإ�شتخ���دام املاموغرايف 
واليكوغ���رايف واخلزعة املوجه���ة وكذلك الت�شوير 

بالرنني املغناطي�شي ...

ماهي عوامل الزيادة يف احتمال الإ�سابة 
ب�سرطان الثدي والعوامل املوؤهبة

العائلية : يف اإ�شابة الأ�شول والفروع  • الق�سة 

وخا�شة يف جهة الأم.
• الق�س��ة ال�سخ�س��ية : اإ�شابة ال�شيدة لإحدى 

الثديني.
• الق�س��ة اجليني�������ة : الطف���رات يف اجل���ني 

BRCA2  اأو BRCA1

 : البيئية  • الق�سة 
- العمر كلما زاد العمر زادت ن�شبة الإ�شابة .

 - زيادة الفرتة الهرمونية من اول طمث وحتى �شن 
انقطاع دورة متاأخر .

وخا�ش���ة  بالهرمون���ات  الع�شوائي���ة  املعاجل���ة   -
الو�شرتجينات .

- الإجناب املتاأخر .
 - عدم الإر�شاع)الإر�شاع يحمي اخلاليا الثديية(.

 - الأورام احلميدة يف الثدي .
الريا�شة، احلالة العامة احلياة:  • منط 

اإكث���ار اخل�ش���ار والفواك���ه،   : الغ��ذاء  • اأن��واع 
البتع���اد ع���ن ال�شح���وم ، البتع���اد ع���ن التدخ���ني 

والكحول
• التعر����ض ال�شعاعي وخا�ش���ة العالجي لورم اآخر 

كاللمفومات.

العوار�ض والإ�سارات التي توحي
بت�سخي�ض �سرطان الثدي

اإح���دى ف�������ي  اأو ت�شخ���م  اأو �شماك��������ة  "• ت��������ورم 
الثديني .

. وتوذمه  اجللد  يف  • تغر 
 . احللمة  وخا�شة  الثدي  �شكل  يف  • تغر 

اإذا كان يحتوي  • ن���ز �شائل من احللمة وخا�ش���ة 
على دم .

. احللمة  على  اأو  اجللد  على  • تقرح 
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ماهي و�شـــائل الك�شـــف الـمبكر
ل�شرطان الثدي

. ال�شهري  الذاتي  • الفح�ص 
. ال�شنوي  الطبي  • الفح�ص 

العمر  ال���دوري بح�شب  باملاموغرايف  •  الفح����ص 
وعوامل اخلطر العايل .

الفح�ص الذاتي :  
تبداأ ال�شيدة بعمر الع�شرين وت�شتمر �شهريًا :

- فف���ي �شن الن�شاط الهرم���وين بني اليوم اخلام�ص 
وال�شابع من بداية الدورة ال�شهرية .

- اأما يف �ش���ن انقطاع الدورة )�ش���ن الآيا�ص( ففي 
نف�ص املوعد كل �شهر .

- واأثناء احلمل يف نف�ص املوعد �شهريًا .
هذا العمل ي�شتغرق ع�شرون دقيقة ويجب اأن ي�شمل 

الثديني والإبطني واحللمتني.
الفح�ص الطبي ال�شنوي :

- يكون يف عي���ادة الطبيب الإخت�شا�شي )الن�شائي 
اأو اجلراح اأو اإخت�شا�شي الثدي( .

- يف�شل اأن يكون دائمًا نف�ص الطبيب امل�شرف .
- اأن ي�شجل املتابعات والأدوية والعالجات .

- يف العم���ر ب���ني ع�شري���ن عامًا والأربع���ني مرة كل 
�شنتني .

- يف العمر فوق الأربعني مرة كل �شنة .
- يف ال�شي���دات ذات اخلط���ر العايل م���رة كل �شتة 

اأ�شهر .
الفح�ص ال�شعاعي : 

- ه���و اأه���م الو�شائل للك�ش���ف املبكر ع���ن �شرطان 
الثدي .

اإن اكت�شــاف املر�ص باكرًا ي�شــهل العالج 
اأن  لل�شــيدة  وميكــن  الإنــذار  ويح�شــن 

حتتفظ بثدييها بعالج حمافظ . 

- معتمد من منظمة ال�شحة العاملية كفح�ص نوعي 
اأويل يف الك�شف امليكر .

 - ه���و فح����ص �شه���ل، �شري���ع، لطيف، غ���ر موؤمل، 
غر موؤذ.

متى جتري الفح�ص ال�شعاعي؟

- جن���ري الفح�ص الأول ب�ش���كل مرجعي بني خم�ص 
وثالثني والأربعني من العمر .

- ث���م ب�ش���كل دوري م���رة كل �شنت���ني ب���ني الربعني 
وال�شتني من العمر .

- ثم كل �شنة بعد ال�شتني من العمر .
- اأما يف ال�شيدات ذات اخلطر العايل مرة كل �شنة 

دون النظر على العمر.
- وال�شيدة ذات الق�شة العائلية تبداأ بالفح�ص قبل 
ع�شرة �شنوات من بداية املر�ص عند الأخت اأو الأم.
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الكشف املبكرالكشف املبكر
أفضل فرصة لعالج سرطان الثدي
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              تتعر�ض بع�ض الن�ساء ، لأ�سباب 
                                           خمتلفة ، اإىل عملية ا�ستئ�سال الثدي. ويعد 
                                                         �سرطان الثدي ال�سبب الرئي�سي ملثل هذه العملية ، حيث
ت�سطر املراأة اإىل الت�سحية بواحد من اأهم معامل الأنوثة لديها،         

لرتبح معركتها �سد ال�سرطان.   
   ولكن ينتج عن ا�ستئ�سال الثدي �سدمة نف�سية وفقدان ثقة لدى ن�سبة كبرية ممن يخ�سعن 
من  واآمنة  �سحية  بحياة  تتمتع  جعلتها  النتيجة  كانت  واإن  حتى   ، ال�ستئ�سال  لعملية 

ال�سرطان وخملفاته.
، ولكن تختلف طرق ترميم الثدي بني  وتنت�سر عمليات الرتميم يف خمتلف بلدان العامل 
امراأة واأخرى ، بح�سب عوامل كثرية يتم اأخذها بنظر العتبار، لتحديد الطريقة الأف�سل 

والأمثل للحالة.
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1

2

اختي��ار  عن��د  خي��ارات  ثالث��ة  وهن��اك 
الوق��ت ال��ذي يت��م في��ه ترمي��م الث��دي، 

وهذه اخليارات هي :

      ترميم الثدي املبا�شر

يت���م بالتز�من م���ع عملية �إز�لة �لث���دي ، �أي يتم 
�أثن���اء �لعملي���ة �جلر�حي���ة ال�صتئ�ص���ال �لثدي، 
وغالب���ًا ما يحت���اج �ملري�ض �إىل خط���و�ت الحقة 
للح�ص���ول عل���ى �ل�ص���كل �ملطلوب للث���دي، لذلك 
يف�ص���ل مناق�صة هذه �خلط���و�ت مع �لطبيب قبل 

�إجر�ء �لعملية.
ولرتميم الثدي املبا�شر فوائد منها:

-  �ملحافظ���ة على م�صاحة �جلل���د �ملوجودة ، �إذ 
يق���وم �جل���ر�ح با�صتغالل هذ� �جلل���د للح�صول 
عل���ى �ص���كل م�صاب���ه للثدي �ل���ذي مت���ت �إز�لته ، 
ففي حال���ة عدم �إج���ر�ء ترميم للث���دي مبا�صرة 
ينكم�ض �جللد �ملتبقي بعد �إز�لة �لثدي، ما يجعل 
م�صاحته غري كافي���ة الإجر�ء �لرتميم فيما بعد ، 
وعندها يحتاج �جلر�ح �إما لزرع مو�صعات للجلد 

      ترميم الثدي املبا�شر

         ترميم الثدي امل�ؤجل

قب���ل عملية الرتمي���م لكي يح�سل عل���ى م�ساحة 
كافية من اجللد ، اأو يقوم اجلراح برتقيع اجللد 

يف هذه املنطقة.
-  املحافظ���ة على �س���كل املراأة بع���د اإزالة ثديها 
بعملية ترميم  الثدي ، دون املرور بتجربة نف�سية 
قا�سي���ة عل���ى بع�ض املر�س���ى ، له الأث���ر النف�سي 

الإيجابي الكبري . 

         ترميم الثدي امل�ؤجل

غالبا ما يتم اإجراوؤها بعد �ستة اأ�سهر حتى �سنة ، 
ويو�سى باإتخاذ هذا اخليار يف احلالت التالية:

- ع���دم رغبة املري�سة يف التفكري باإجراء عملية 
ترميم الث���دي لن�سغالها باحتمالية جناح عملية 

ا�ستئ�سال الثدي لعالج ال�سرطان .
- ق���د ين�س���ح اجل���راح بتاأجي���ل عملي���ة اإع���ادة 
ترمي���م الث���دي لوج���ود م�س���اكل �سحي���ة اأخرى 
عن���د املري�س���ة، خا�س���ة اإذا كان���ت املري�سة من 
املدخن���ات، اإذ يف�سل التوقف عن التدخني مبدة 
ل تق���ل ع���ن �سهرين قب���ل اإجراء عملي���ة ترميم 

الثدي لتح�سني عملية التعايف من اجلرح.
- احتياج املري�سة للخ�سوع للمعاجلة الكيماوية 
 اأو ال�سعاعي���ة بع���د عملي���ة اإزال���ة الث���دي ، ل���ذا 
ين�س���ح بتاأجيل عملي���ة ترميم الثدي مل���دة �ستة 
اأ�سه���ر اإىل �سن���ة ، لأن التعر����ض لالأ�سع���ة بع���د 
العملي���ة ي�سب���ب تاأخ���ري عملي���ة تع���ايف اجلرح ، 
َ لون اجللد ، و�سمور الثدي  َن الندب ، وتغريرّ وتكورّ
) ال���ذي مت ترميمه( ، وهذا ما يعني ف�سل عملية 

الرتميم.
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       ترميم الثدي على مراحل3
وه���ي طريقة حديثة جتمع ب���ن الرتميم املبا�شر 
وامل�ؤج���ل ، وميك���ن جلمي���ع املر�ش���ى املر�شحن 
للخ�ش����ع لعملية الرتمي���م امل�ؤجل اخل�ش�ع لهذا 

اخليار ملا يح�يه من ف�ائد.
يق����م اجلراح يف ه���ذه احلالة برتمي���م ابتدائي 
اأثن���اء عملي���ة اإزال���ة الث���دي ، وبع���د ال�شفاء من 
العملية والإنتهاء من املعاجلة ال�شعاعية تتم املر 

حلة الأخرية من ترميم الثدي.
وي�شمل الرتميم البتدائي زرعًا م��شعًا للأن�شجة 
اأو غر�شة اعتيادية حتت ع�شلت ال�شدر )اأثناء 
عملي���ة اإزالة الثدي( ،  وذلك للحفاظ على �شكل 
الث���دي ، وكذل���ك للحف���اظ على اجلل���د امل�ج�د 
يف ه���ذه املنطق���ة وحمايته م���ن النكما�ش الذي 
يح�ش���ل بع���د اإزالة الث���دي ، وبع���د النتهاء من 
املعاجل���ة ال�شعاعية تتم اإزال���ة امل��شع اأو الغر�شة 
العتيادية وا�شتبدالها بغر�ش���ة دائمة اأو اأن�شجة 
م���ن ج�ش���م املري�ش لإع���ادة تك�ين الث���دي مرة 

اأخرى.
اأم��ا م��ا يخ���ص ترمي��م الث��دي ، فهن��اك 
نوع��ان رئي�س��يان تن��درج حتتهم��ا اأغل��ب 
اأنواع العمليات ، والختيار اخليار املنا�سب 
ل��كل مري�ص يجب عل��ى الطبيب اأن ياأخذ 

بعني االعتبار العوامل التالية :
ال��ش���ع ال�شح���ي للمري����ش، من حيث   
 وج�د اأمرا����ش اأخرى ، اأو ك����ن املري�ش مدخنا 

اأم ل.

حج���م وموق���ع �سرط���ان الث���دي وكمية   
الأن�سج���ة الت���ي �سيتم ا�ستئ�سالها م���ن الثدي اأو 

من جدار ال�سدر.
حجم ثدي املري�سة قبل ال�ستئ�سال.  

احتياج املري�ض للخ�س���وع اإىل معاجلة   
�سعاعية اأو كيماوية بعد ا�ستئ�سال الثدي. 

اأخ��ذه��ا  ال��ت��ي مي��ك��ن  الأن�����س��ج��ة  كمية    
 م��ن امل��ري�����س��ة ل��رم��ي��م ث��دي��ه��ا ، ف��م��ث��ًا امل���راأة 
 ال��ن��ح��ي��ل��ة ل مي��ك��ن اأخ����ذ اأن�����س��ج��ة م���ن ج���دار 
 ، بها  ال��ث��دي  وت��رم��ي��م  زرع��ه��ا  لغر�ض   البطن 
 ل���ذل���ك ي���ج���ب ع���ل���ى ال��ط��ب��ي��ب ال��ت��ف��ك��ر يف 

خيارات اأخرى.
رغب���ة املري�س���ة ، فق���د ترغ���ب بع����ض   
املري�س���ات يف زي���ادة حج���م ثديها ع���ن احلجم 

الأ�سلي اأو ت�سغره.
اإمكانية حتمل املري�سة اأكرث من عملية،   
وهو م���ا ميكن معرفته من احلالة ال�سحية لها ، 
وكذل���ك الق���درة النف�سية لها وقبوله���ا للخ�سوع 
لأكرث من عملية ، والو�سع الإجتماعي لها والذي 

ي�سمح باخل�سوع لأكرث من عملية.
�سكل وحجم اجل�سم ب�سورة عامة.  

وكما �أ�س��لفنا فهناك نوعان �أ�سا�س��يان من 
عمليات ترميم �لثدي وهما:

�لرتميم با�ستخد�م �لغر�س �ال�سطناعية
كا�ستخدام غر�سة ال�سيليكون اأو غرها.

ماأخ��وذة  �أن�س��جة  با�س��تخد�م  �لرتمي��م 
م��ن �أماك��ن �أخ��رى من ج�س��م �ملري�س��ة : 
كا�ستخ���دام اأن�سجة من جدار البطن اأو الردفني 
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35 تشرين األول 2018

اأو الفخذين.
ويف بع����ض �لأحي����ن يلج����أ �جل���ر�ح �إىل ترمي���م 
�لث���دي بكلت� �لطريقتني للح�ص���ول على نت�ئج 

جيدة تالئم �ملري�صة.
ح��ول ه��ذا املو�ض��وع يجي��ب عل��ى بع���ض 
رئي���ض  ب��رازي  وائ��ل  الدكت��ور  اأ�ضئلتن��ا 
رابطة اجلراحة التجميلية والرتميمية 

يف �ضورية  : 
ه��ل كل ال�ضيدات اللواتي خ�ضعن لعملية 
ا�ضتئ�ض��ال الث��دي ه��ن مر�ضح��ات لعملية 

اإعادة الرتميم؟ 
يحدد ذلك بناًء على طلب ال�ص���يدة وخا�ص���ة اإذا 
كانت يف متو�ص���ط العمر بالعقد الثالث اأو الرابع 
م���ن العمر واأخذت فر�ص���تها الكامل���ة باملعاجلة 
اجلراحية واملعاجلات املتممة �صواء كان كيماوية 
اأو �ص���عاعية اأو هرمونية، وعندما تنتهي املري�صة 
م���ن كل هذه املعاجل���ات ويجرى فح����ص لكامل 
اجل�ص���م وال يوج���د لديها انتق���االت لفرتة ال تقل 
عن �ص���نتني ، يف هذه احلالة اإذا طلبت املري�صة 
التعوي�ص عن الثدي امل�صتاأ�صل فاإنه ميكن اإجراء 

�لعملي���ة وذل���ك من �أج���ل �ملحافظة  عل���ى �أنوثة 
�ل�سيدة وحالتها �لنف�سية، 

- طبع���ًا ، تتطل���ب �لعملية �جلر�حية �لتح�س���ر 
�ملنا�سب من حتاليل دموية ، و��ست�سارة قلبية.

تتخ��وف ال�سي��دات ال �سيم��ا يف ال�سن��وات 
االأخرية حاليًا من اأ�سرار هذه التعوي�سات 
)الربوتيز( عل��ى ال�سحة ، ما هي  درجة 
االإح�س��اءات  اأح��دث  ح�س��ب  �سالمته��ا 

والدرا�سات العلمية؟
بالن�س���بة لل�س���وؤ�ل ح���ول �لتخ���وف م���ن �لعم���ل 
�جلر�حي ف���ا د�ع���ي للخ���وف لأن �لربوتيز�ت 
�ملتوف���رة حالي���ًا هي م���ن �لنوع �ملعروف ون�س���بة 
�لأم���ان  فيها عالية ، طبع���ًا هناك  �أنو�ع جديدة 
عاملي���ًا دخلت �س���احة جر�ح���ة �لتجمي���ل حديثًا 
لبلدنا ،  وهي نوعية جيدة ،  ن�س���بة �لرف�ض فيها 
قليل���ة و�ختاطاته���ا قليل���ة ج���دً� �أي�س���ًا ،  طبعًا 
��س���تخد�مها بحاجة �إىل ي���د خبرة ،  من خال 
و�س���ع �لربوتي���ز  باملكان �ملنا�س���ب مما ي�س���اهم 
يف �إعطائن���ا نتائ���ج جي���دة طويل���ة �لأم���د وباأقل 

�ختاطات وعقابيل ممكنة .
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م��ا الف��رة الزمنية املطلوبة بع��د انتهاء 
العالج ت�ض��تطيع املري�ضة تعوي�ض الثدي 

الذي مت ا�ضتئ�ضاله؟
يجرى العم���ل اجلراحي لل�سيدة بعد �سنتني على 
اأخ���ر معاجل���ة متمم���ة �س���واء كان���ت كيماوية اأو 
�سعاعي���ة اأو هرمونية، ملاذا بعد �سنتني؟ لكي يتم 
التاأكد من اأنه ال يوجد نك�س للورم ب�سكل مو�سعي 
وال يوجد هناك انت�سار اأو انتقال الأع�ساء اأخرى. 
- طبع���ًا بالن�سبة للطبيب يج���ب التاأكد من عدم 
وجد اأي تداخل جراحي يف هذه املدة )ال�سنتني( 
ويك���ون ذلك  من خالل ا�ستق���رار حال االأن�سجة 
وم���كان الث���دي امل�ستاأ�سل واملعال���ج حيث ي�سبح 
التداخ���ل عليها اأ�سهل من خالل زرع الربوتيز اأو 

املو�سع الن�سيجي اأو النقل الع�سلي .
كم ت�ضتغرق العملية و ما هي مراحلها ؟

العملي���ة ت�ستغ���رق ع���ادة ً�ساع���ة و�سطي���ًا ح�سب 
املكان الذي �سوف يو�سع فيه الربوتيز .

ه��ل هن��اك تعدي��الت عل��ى من��ط حي��اة 
ال�ض��يدة يو�ض��ى باإتباعه��ا اأث��ر عملي��ات 

ترميم الثدي ؟
ال يوج���د تعدي���ل معني عل���ى منط احلي���اة واإمنا 
مينع اأن تنام املري�س���ة حاملًة الربوتيز بو�سعية 
اال�ستلق���اء عل���ى البط���ن اأو اأن يتعر�س الربوتيز 
لل�سغ���ط م���ن اخل���ارج وذل���ك للمحافظ���ة عليه 

الأطول مدة زمنية ممكنة.
م��ا هو العم��ر الزمن��ي ال�ض��تمرارية هذه 

الزرعات ) الربوتيز (  ؟
الزرع���ات  ه���ذه  ال�ستم���رار  الزمن���ي  العم���ر 

لدين���ا  يوج���د  حي���ث   ، نوعيته���ا  بح�س���ب   ه���و 
الي���وم نوعي���ة عالية اجل���ودة ، لكن كلم���ا كانت  
املري�سة حري�سة على تطبيق التوجيهات الطبية 
بال�س���كل ال�سحيح كلم���ا  طال عم���ر الربوتيز ، 
عاملي���ًا يق���ال باأن خم�س���ن باملائة م���ن الزرعات 
 )الربوتي���زات( الت���ي كان���ت ت�ستخ���دم قدمي���ًا 
ياملائ���ة  خم�س���ن  �سن���وات  ع�س���ر  بع���د   فاإن���ه 
منه���ا بحاجة اإىل تبديل ب�سب���ب حدوث انكما�ش  

املحفظة.
هل هناك خماطر �ٱو م�ض��اعفات حمتملة 

بعد عمليات �إعادة �لرتميم؟
طبعًا هي خماطر و م�ساعفات اأي عمل جراحي 
م��ا ه��ي �لعالم��ات �ملن��ذرة �لتي يج��ب �أن 

تر�جع �ملري�ضة طبيبها �إذ� الحظتها؟
العالمات املنذرة هي الأمل بعد العمل اجلراحي 
ب�سه���ور اأو �سنوات ،  واأي�سًا تب���دل ب�سكل الثدي، 
حتج���ر بالث���دي  ،  ه���ذا كله يعد م���ن العالمات 
حل���دوث انكما����ش املحفظ���ة وال���ذي ه���و اأه���م 
اختالط ي�ستدعي من املري�سة مراجعة الطبيب 

فورًا. 
م��ا ه��ي �الأف��كار �خلاطئ��ة �لت��ي تتمنون 
ت�ضويبها لدى �لن�ضاء عن عمليات ترميم 

�لثدي ؟
كم���ا ذكرن���ا يف ال�سابق ف���اإن الربوتي���ز ل ي�سبب 
�سرطان���ات اأو اأورام خبيثة كما ي�ساع بن النا�ش 
واإمنا الغاية منه اأن يعطي �سكل ويعو�ش احلجم 
املفق���ود اأي مبعن���ى اأخر اأن غايت���ه جمالية فقط 

ولي�ش له اأي دور اآخر اأو تاأثريات اأخرى . 

األمان ...
يبدأ بفحصك ا�ن ... افحصي وطمنينا
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األمان ...
يبدأ بفحصك ا�ن ... افحصي وطمنينا
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الدعم النفسي
لمريضة سرطان الثدي

الدعم النفسي
يعت��ر �سرط��ان الث��دي  م��ن الأمرا�ض الت��ي ت�ؤث��ر يف ال�سح��ة النف�سية 
للمري�سة ب�سكل كبري نتيجة تلك الرمزية التي يتمتع بها الثدي بالن�سبة 
للمراأة وبالتايل ت�سعر باأنها اأ�سيبت يف اأن�ثتها والتي مت�ض دورها كزوجة 
وكاأم ، وبال�ساف��ة اإىل الآثار اجلانبية الناجتة عن املعاجلة الكيماوية 
ك�سع��ف املناعة الذي يعّر�ض املري�سة لبع���ض اأن�اع الإلتهابات وت�ساقط 

ال�سعر وبالتايل تغيري يف ال�سكل اخلارجي للمري�سة اأي�سًا . 
عن��د تلقي املري�سة خلر الإ�سابة  مترُّ  مبراحل ال�سدمة النف�سية التي 
تب��داأ بالإن��كار وعدم الت�سديق ث��م الغ�سب والهياج ول���م الذات الإلهية 
ول�م الآخرين ثم مرحلة الإكتئاب والإنط�اء على الذات وعدم الرغبة 
يف الإختالط مع الآخرين والياأ�ض من احلياة التي جتعلها ترف�ض العالج 

د. النـــا �سعيد  
اخت�سا�سية بالطب النف�سي

 عالم الصحة وأسرارها38
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و�صواًل اإىل مرحلة تقبل املر�ش والتعاي�ش معه.
ب لها تقلبات يف املزاج وانفعاالت توؤثر فيها نف�ص��يًا ، وهنا ياأتي دور  هذه املراحل كافة ت�ص��بِّ

املحيطني بها  يف فهم هذه التقلبات ومراعاتها.

للم�ص��ابة  النف�ص��ية  امل�ص��اعدة  ولتق��دمي 
ب�صرطان الثدي :

يجب اأوًل البحث عن م�صادر الدعم الإجتماعي 
للمري�صة ودائرة الأمان القريبة حيث وجود الزوج 
والأولد والأهل والأ�صدقاء بالقرب منها ، وخا�صة 
اأث��ن��اء تلقي اخل���ر ، وت��ق��دمي امل��زي��د م��ن احل��ّب 
والإهتمام والرعاية من قبلهم ملا له من اأثر بالغ يف 
اأنوثتها  ترى  الذي  الزوج  �صيما  ول  للمر�ض  تقبلها 

من خالله.
للمر�ض  ال�صحيحة  الت�صمية  على  احلر�ص 
املري�صة  وت�صعر  جت��رح  التي  الت�صميات  وجتنب 
هداك  اأو  خبيث  )مر�ض  مثل  �صتنتهي  حياتها  اأن 

املر�ض(.
ب�صورة  الطبية  باملعلومات  املري�صة  اإعللام 
 مب�صطة لرفع معنوياتها ودعم حالتها النف�صية واأنَّ 
اإىل  ت�صل  ال��ث��دي  ���ص��رط��ان  م��ن  ال�����ص��ف��اء  ن�صبة 
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املراحل  يف  اكت�شافه  عند  باملائة  وت�شعني   ت�شعة 
الأوىل وبدء تلقي العالج. 

ت�شجيعها على بدء العالج وال�شتمرار فيه واأن 
على  الرتكيز  يجب  )وهنا  �شفاءها  ينتظر  اجلميع 
نقاط القوة لديها حيث تكون بداخلها( ، وبث روح 
املرحلة  هذه  على جتاوز  قادرة  باأنها  والثقة  الأمل 

ولي�س م�شاعر ال�شفقة .
تنظيم برنامج مثل رحالت اأو حفالت اأو ن�شاط  
املعاجلة  جل�شات  بعد  واأخ���رى  ف��رتة  بني  ترفيهي 
حتيطها  التي  احلالة  لك�شر  وال�شعاعية   الكيماوية 
م��ك��اف��اأة على  �شيكون مب��ث��اب��ة  وه���ذا  امل��ر���س  م��ن 

اإ�شتمرارها يف العالج وحتّملها له.
الن�شاطات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا   ع��ل��ى   احل��ر���ص 

ة.  الإجتماعيَّ
لإجتماعات  املري�شة   ح�شور  ال�شروري  من 
ي�شعرها  ال��ذي  الأم��ر  ال�شرطان،  ملر�شى  خا�شة 
باأنَّها لي�شت وحدها ، بالإ�شافة اإىل جل�شات العالج 
امل�شرتكة  امل��ع��ان��اة  نف�س  ع��ن  للتحدث  اجلماعي 

وتبادل اخلربات وامل�شاعر .

مثل:  خفيفة  ريا�ضة  ممار�ضة  على  حتفيزها 
متارين  وتعُلم   ، بعمق  اأوالتنف�س  اأواليوغا  امل�ضي 
التحرر من بع�س  اأهمية يف  الإ�ضرتخاء ملا لها من 
امل�ضاعر ال�ضلبية  و�ضحن الطاقة اليجابية ملواجهة 

ل العالج. املر�س وحتمُّ
قهروا  الذين  الأ�ضخا�س  ق�ض�س  من  الإكثار 
املر�س )ق�ض�س النجاح( ، والرتكيز على ق�ض�س 
الأ�ضدقاء  اأو  الأقارب  من  اأو  العائلة  من  اأ�ضخا�س 
اأ�ضيبوا باملر�س نف�ضه ، وقد اأ�ضبحت حياتهم الآن 

رائعة بعد ال�ضفاء. 
عكو�ضة،  اجلانبية  الآثار  اأن  املري�ضات  تعريف 
تعمل  الثدى  عن  حاليا  تعوي�ضية  عمليات  فيوجد 
كله  اأو  منه  جزء  ا�ضتئ�ضال  بعد  بنائه  اإع��ادة  على 
وكذلك يوجد عالجات لل�ضعر الذى يعود للنمو بعد 

التعافى مرة اأخرى.
اإن  النف�ضية   الأدوي��ة  بع�س  اإعطاء  املمكن  من 
 احتاج الأمر كم�ضادات الكتئاب فهي ت�ضاعد على 
جلل�ضات  اأك��ر  مطاوعة  وبالتايل  امل��زاج  حت�ضن    

املعاجلة الكيماوية وال�ضعاعية .
ت��ع��ادل  اأه��م��ي��ة  النف�ضي  للعالج 
اأه��م��ي��ة ال��ع��الج ال���دوائ���ي وه��ذا 
متوفر يف معظم  لالأ�ضف غري 
امل�ضت�ضفيات يف دولنا العربية 
امل�ضاعدة  ت��وف��ري  يكفي  ول 
فح�ضب  للمري�ضة  النف�ضية 
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واإمنا لزوجها واأهلها واأوالدها واأ�صدقائها املقربني 
اأي�صًا، حتى ي�صتطيع اجلميع تقّبل املر�ض وم�صاعدة 
املري�صة على تخطي ما عليها خو�صه من اأمل نف�صي 
وعالج مطول  ويعطيها دعمًا نف�صيًا اأكرب فاملر�ض 
ال يوؤثر عليها فح�صب واإمنا يوؤثر على العائلة ككل ، 
اأثبتت الدرا�صات اأن املري�صات اللواتي  تلقني  وقد 
املر�ض،  تخطي  على  االأق��در  كن  نف�صية  م�صاعدة 
ب�صكل  ال�صيدة امل�صابة  بداأنا برفع معنويات  فكلما 
املر�ض  تقبل  على  ق���درة  اأك���ر  ك��ان��ت  كلما  مبكر 
وبالتايل تقبل العالج  وما يحتويه هذا العالج من 

تغريات نف�صية وج�صدية م�صاحبة.
اأو  طبيعي،  ب�صكل  الزوجية  العالقة  ا�ستمرار 
يف  االأ�صا�صي  احلجر  يعترب   ، الطبيعي  اإىل  اأق��رب 
به من حب  وما ميّد زوجته  ال��زوج  العالج  فدعم 
ي�صاعد  له   االأح��وج  هي  وقت  يف  وحنان   واهتمام 
الزوجني على تخطي هذه املرحلة بنجاح وبالتايل 
والعالج  املر�ض  من  واخلوف  االإكتئاب  على  تتغلب 
املر�ض  مع  التعاي�ض  يف  اأكرب  خربة  لديها  وي�صبح 
ب��االأمل  ال�صعور  دون  االآخ��ري��ن   اأ�صئلة  على  وال��رد 

واالإحراج وغريها من امل�صاعر ال�صلبية .
ع���دة مري�صات  ع��ل��ى  اأج��ري��ت  وب��ي��ن��ت درا����ص���ات 
واحلالة  باالإحباط  امل�صابات  اأن  الثدي  ب�صرطان 
مع  باملقارنة  �صفاًء  االأق���ل  ه��ن  ال�صيئة  النف�صية 
اللواتي يحافظن على حالة مزاجية جيدة ويفكرن 
وحل  امل��ر���ض  م��ع  التعامل  ب��اآل��ي��ة  اإي��ج��اب��ي  ب�صكل 

امل�ساكل بطريقة ذكية فه�ؤالء اأ�سهل يف تقبل العالج 
لذلك   ، لل�سفاء  والن�سال  االأطباء  ت��سيات  واتباع 
جانب  اإىل  النف�سي  الدعم  اجتماع  ال�سروري  من 

العالج الدوائي.

نهاية �أقول لكل �مر�أة �أنك ت�ستحقني 
وطاقته��ا  م�س��درها  لأن��ك  �حلي��اة 
�لإيجابي��ة لذل��ك ل تقبلي لنف�س��ك 

�إل مبا ت�ستحقني .
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داليا وليد ح�سامو  
اخت�صا�صية التغذية وعلوم الأغذية 

تو�ض��ي اجلمعية الأمريكية لل�ضرطان بالإكثار من تناول اخل�ضار والفواكه 
والقمح الكامل والإقالل من اللحوم احلمراء واللحوم امل�ضنعة والهوت دوغ، 

كما اأنها تو�ضي بتناول كميات قليلة من احللويات . 
ي�ضاع��د النظ��ام الغذائي ال�ضحي ب�ض��كل عام على تقليل خط��ورة الإ�ضابة 

باأمرا�ض القلب وال�ضكري واجللطات واأمناطًا معينة ًمن ال�ضرطان .
ي�ضاعد النظام الغذائي ال�ضحي على احلفاظ على وزن مثايل .

اإن زي��ادة ال��وزن والبدان��ة تزي��د من خط��ورة اإحتم��ال الإ�ضاب��ة ب�ضرطان 
الثدي ، اأي�ض��ًا هناك عالقة وترابط بني خطورة الإ�ضابة ب�ضرطان الثدي 

واأنواع حمددة من الأطعمة .
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ت�ساعد الأطعمـــة التالية
فــي تخفيف الإ�سابة

ب�سرطان الثدي
- الأغذية احلاوية على م�سادات الأك�سدة: 
املوج���ودة باخل�ض���ار والفواك���ه واحلب���وب الكاملة 
والبقوليات، وخا�ض���ة  الأغذية  ذات  اللون الداكن 

للفواكه واخل�ضار )كالتوت و الفليفلة...(.

- اإكليل اجلب��ل والزعرت : �أع�شاب حتتوي على 
م���ادة ت�شمى )حم����ض �ال�شكوربيك( ، ه���ذه �ملادة  
ت�شاع���د يف �لوقاية من بع�ض �ل�شرطانات ك�شرطان 

�جللد و�لقولون و�لثدي و�لربو�شتات و�لبنكريا�ض.

- الفلف��ل احل��ار والفلف��ل الأ�س��ود: يحتويان 
عل���ى امل���ادة الفعالة الت���ي ت�سمى )بيربي���ن( ، هذه 
املادة حتارب تطور اخلاليا ال�سرطانية وتخفف من 
احتمال الإ�سابة بال�سرطان���ات وبالأخ�ص �سرطان 
املع���دة والث���دي ، و ميك���ن اإ�سافتهم���ا لل�سلط���ات 

وال�سوربات.

- البن��دورة : حتت���وي عل���ى مركب فع���ال ي�سمى 
)الاليكوب���ن ( ل���ه خ�سائ����ص م�س���ادة لل�سرطان 
اأن���ه يخ���رب ن�س���اط اخلالي���ا ال�سرطاني���ة   حي���ث 
البنكريا����ص  �سرط���ان  م���ن  الوقاي���ة  يف  وي�ساع���د 
والقولون والثدي واملري ...، وتكون الأطعمة الغنية 
بالاليكوب���ن غالب���ًا ذات لون اأحمر مث���ل البندورة 

والبطيخ الأحمر، والربتقال )املاوردي(.   

وامللف��وف  واللف��ت  والربوكل��ي  الزه��رة   -
والفج��ل: حتتوي هذه امل���واد الغذائية 
ت�سم���ى  الت���ي  الفعال���ة  امل���ادة  عل���ى 

)االيزوتيو�سيانات( التي حتارب اخلاليا 
ال�سرطانية ك�سرطان الرئة والقولون 

والربو�ستات والثدي.
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- الكرك��م: ه���و م�ض���اد �أك�ض���دة ق���وي وم�ض���اد 
للإلتهابات و بالتايل هو م�ضاد لل�ضرطانات ، يعمل 
عل���ى منع حدوث �لإلتهاب���ات �ملزمنة وبالتايل مينع 
تط���ور �ل�ضرطانات وي�ضتخ���دم يف �حلمية �لغذ�ئية 
�لعلجي���ة لبع����ض �أن���و�ع �ل�ضرطان���ات ، ك�ضرطان 
�إبي�ضا����ض �ل���دم �لنق���وي و�ضرطان �لث���دي و�جللد 

و�ملعدة. 

- ال�ض��اي الأخ�ض��ر: يحتوي على امل���ادة الفعالة 
)ايبغالوكات�ش���ن غ���االت( ه���ذه امل���ادة توقف منو 

اخلاليا ال�شرطانية ومتنعها من الت�شكل.

حد�����وث  من���ع  ف�����ي  ي�ساع���د   :D3 فيتاميين   -
ال�س���رطان���ات . ال�م�س������در الأ�سا�س���ي 
لفيتام���ن D ه���ي اأ�سع���ة ال�سم����س حيث 
يج���ب التعر����س لأ�س�����ع���ة  ال�سم�س 
ف����ي ال�سب���اح الباكر )م���ن ال�ساعة 
ال�سابعة �سباحًا اإىل ال�ساعة التا�سعة( 

مل���دة خم�س���ة ع�سرة دقيق���ة ثالث م���رات بالأ�سبوع  
و�سطي���ًا، ميكن حت�سيل فيتام���ن D اأي�سًا من زيت 
كبد احلوت ، �سم���ك التونا، �سمك ال�سلمون، �سفار 

البي�ض و الفطر.

- العن��ب الأحم��ر : يحتوي على امل���ادة الفعالة 
الت���ي ت�شم���ى )ريزفرياترول( التي حت���ارب ن�شاط 
اخلالي���ا ال�شرطاني���ة ومتنعها من الت�ش���كل ، و هي 

موجودة اأي�شا يف التوت الربي .

- الزجنبي��ل : يحتوي عل���ى املركب الفعال الذي 
ي�سم���ى )جينج���رول( وه���و م�س���اد اأك�س���دة فعال 

وم�ساد التهاب.

- ال�س��لمارين : اأو ع�شب���ة حلي���ب ال�ش���وك ، وهي 
م�ش���اد اأك�ش���دة وبالت���ايل حتم���ي م���ن الأمرا����ض 

وخ�شو�شًا اأمرا�ض الكبد و بع�ض ال�شرطانات.
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- التفاح : يحتوي على املركب الفعال الذي ي�سمى 
)كري�س���يتني( وهو م�س���اد لل�س���رطان ، واخل�س���ار 
الورقي���ة :حتتوي اأي�س���ا على املركب الفعال نف�س���ه  
كالب�س���ل االأحمر ، والبقدون�س ، و ال�ساي االخ�سر 

والربوكلي. 

- الت�������وت : يحت���وي عل���ى ال�مرك���ب الفع��������ال 
)اأنتو�سيانني( الذي يزيد من وظيفة اجلينات التي 
تعمل على تثبيط منو اخلاليا ال�س���رطانية  والأورام 
واإيقاف منوها ، و هذا املركب الفعال موجود اأي�سا 
يف العن���ب ، وامللف���وف الأحمر ، والب�س���ل الأحمر ، 

والتوت الأزرق ، والباذجنان . 

 A ي�س���اعد  الإكثار من الأطعمة الغنية بالفيتامني -
وC على الوقاية من الإ�سابة ب�سرطان الثدي ح�سب 

بع�ض الدرا�سات . 
- م�صييادر فيتاميين C : الفليفل���ة ، الربوكل���ي ، 

الكيوي ، الربتقال ، الليمون والفريز .
- �أمييا م�صادر فيتامن A : فهي اجلزر ، البطيخ 

الأ�سفر ، البطاطا احللوة ، امل�سم�ض ، وال�سبانخ.

م��ن  مالحظ��ة : تن��اول كمي��ات كب��رة 
ال�سك��ر كاحللويات وامل�سروبات ال�سكرية 
ت��وؤدي اإىل زيادة الوزن بالتايل تزيد من 

احتمالية الإ�سابة ب�سرطان الثدي.

اأن  درا���س��ات  ع��دة  وج���دت   : مالحظة 
امل�سابني  ن�سبة  يف  ان��خ��ف��ا���ض  ه��ن��اك 
الذين  الن�ساء  عند  ال��ث��دي  ب�سرطان 
الدهون  منخف�ض  غذائيًا  نظامًا  يتبعن 
والزيوت  امل�سبعة  ال��ده��ون  وخ�سو�سًا 
املهدرجة  املوجودة  يف الزبدة وال�سمنة 
وال��ب�����س��ك��وي��ت وامل��ع��ج��ن��ات ك��ال��دون��ات 

والكروا�سان . 

يجب الرتكيز على ا�ص���تعمال الدهون ال�صحية 
والب���ذور )مث���ل  واملك�ص���رات  الزيت���ون  كزي���ت 
ب���ذر الكتان( ، كم���ا يجب الإبتع���اد عن اللحوم 
 ، ال�ص���امي   ، الربغ���ر   ، كالنقان���ق  امل�ص���نعة 
ال�ص���جق ، الب�ص���طرمة  واملرتديا، هذه اللحوم 

يت���م حفظه���ا اإما عن طري���ق التدخني 
اأو التملي���ح اأو باملعاجلات الأخرى التي 

تعترب من م�صببات حدوث الأمرا�ض 
)�ص���رطان  ال�ص���رطانات  ومنه���ا 

الكولون ب�صكل اأ�صا�صي( . 
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الدكتور فرا�س اجلرف  
رئي�س دائرة مكافحة ال�سرطان يف 
مديرية الأمرا�س ال�سارية واملزمنة

وزارة ال�سحة
اجلمهورية العربية ال�سورية 

سرطان الثدي 
في سورية 

باألرقام

ملحة عاملية :
 نبه���ت ال�كال���ة الدولي���ة لأبحاث ال�ص���رطان التابعة ملنظمة ال�ص���حة العاملية يف تقريرها ال�ص���ادر م�ؤخراً يف 
�صه���ر اأيل����ل م���ن عام األفني وثماني���ة ع�صر ، اإىل اأن مر����ض ال�صرطان �صينهي حياة ما يق���ارب ت�صعة ماليني 
ون�صف �صخ�ض خالل العام اجلاري، وبالتايل �صيك�ن م�ص�ؤول عن واحدة من كل ثماين وفيات بني الرجال، 

اأما بني الن�صاء في�صبب وفاًة واحدًة  من بني كل اإح�����دى ع�ص�����رة ح�����الة. 
ورجح���ت املنظم���ة يف ه���ذا التقري���ر اأن ي�صه���د العامل ارتفاع���اً يف ح���الت الإ�صابة 
اجلدي���دة الت���ي يتوقع اأن تبلغ ثماني���ة ع�صر مليون �صخ�ص خ���ال العام اجلاري، 
فيم���ا كان الرق���م ي�ص���ل اإىل اأربع���ة ع�صر ملي���ون �صخ�ص خال �صن���ة األفني و اإثني 

ع�صر حني بداأ ن�صر الوثيقة الدورية ب�صاأن ال�صرطان يف املنظمة الدولية.
وتع���زو منظم���ة ال�صح���ة العاملي���ة اإرتف���اع ع���دد امل�صاب���ني مبر�ص ال�صرط���ان ومن 
ميوت���ون ب�صبب���ه اإىل جمل���ة من التح���ولت الإقت�صادي���ة والإجتماعي���ة يف العامل، 
ف�ص���ًا ع���ن اإرتفاع ن�صب���ة ال�صيخوخة، ومن املعل���وم اأن هذه املرحل���ة املتقدمة من 

العمر ت�صكل مرتعاً لاأمرا�ص واملتاعب ال�صحية.
ويعد �صرطان الرئة الذي ينجم عن التدخني من اأبرز العوامل التي تفاقم وفيات 
ال�صرط���ان، اإىل جان���ب �صرطان الثدي ال���ذي تعانيه الن�صاء ، ويدع���و التقرير اإىل 

سرطان الثدي 
في سورية 

باألرقام



47 47تشرين األول 2018 تشرين األول 2018

تعزي���ز الوقاي���ة يف الع���امل من خال حم���ات حماربة التدخني، وقد اأثبتت ه���ذه اخلطوة جناعته يف بع�ض 
دول �شمال اأوروبا واأمريكا ال�شمالية ، لكن عدداً من مناطق العامل ما زالت يف حاجة اإىل هذه الإجراءات.

وتاأت���ي ه���ذه الأرق���ام املقلقة و�ش���ط تفاوت �ش���ارخ يف فر�ض وظ���روف العاج ب���ني الدول املتقدم���ة والبلدان 
النامية، على اعتبار اأن العاج ي�شتوجب موارد مالية وب�شرية كبرية.

وبني التقرير اأن �ش���رطان الثدي هو اأكرث ال�ش���رطانات انت�ش���اراً �ش���واء يف الدول النامية اأو الدول املتقدمة، 
وبن�شبة تبلغ اإثنني وع�شرين يف املائة من جممل الإ�شابات باأمرا�ض ال�شرطان على امل�شتوى العاملي.

�أما يف �سورية :
 اأظه���رت الإح�ش���ائيات ال�ش���ادرة موؤخ���راً والت���ي اأ�ش���درها ال�ش���جل الوطني لل�ش���رطان مبديري���ة الأمرا�ض 
ال�شارية واملزمنة بوزارة ال�شحة لعام األفني و �شتة ع�شر اأن معدل الإ�شابة ب�شرطان الثدي لدى ال�شوريات 
يقدر ب�ثاث و ثاثني �شيدة من بني كل مائة األف من الن�شاء ، وهو ال�شرطان الأكرث �شيوعا بني ال�شوريات  
وبن�شبة مئوية اثنني و ثاثني باملائة من جممل �شرطانات الن�شاء، وهو ي�شكل )ثلث( الإ�شابات عند الن�شاء 
حي���ث يق���در عدده���ن يف �ش���ورية بنح���و األف���ني و ثمامنئة و خم�ٍض و ع�ش���رين حال���ة جديدة ،وذروة ال�ش���ابة 
العمرية كانت بعمر ت�ش���ع و اأربعني �ش���نة. فيما تبلغ ن�ش���بة اإ�شابة �ش���رطان الثدي للذكور واحد يف املائة من 

اإجمايل الإ�شابات يف ال�شرطان عند الرجال، حيث بلغ عددهم ت�شع و ثمانني حالة جديدة.
 واأو�ش���حت الدرا�ش���ة ، الت���ي اأعده���ا ال�ش���جل الوطن���ي لل�ش���رطان اأن مع���دل الإ�ش���ابة ب�ش���رطان الثدي لدى 
ال�شيدات ال�شوريات ل يزال �شمن معدلته الطبيعية ، م�شرية اإىل اأن امل�شكلة يف �شورية تتمثل يف الإكت�شاف 

املتاأخر لاإ�شابة باملر�ض مما ي�شعب عملية ال�شفاء التام منه. 
حي���ث تق���وم وزارة ال�ش���حة م���ن خ���ال برنام���ج الك�ش���ف املبكر عن �ش���رطان الث���دي وعنق الرح���م مبديرية 
ه���ذا  م���ن  وقاي���ة  بعم���ل  ال�ش���حية  الرعاي���ة 
املر�ض عن طريق ن�ش���رات التوعية والتثقيف 
ال�ش���حي بتعريف طرق ت�ش���خي�ض وم�شببات 
هذا املر�ض بالإ�ش���افة للوقاية الثانوية التي 
ت�ش���مل التح���ري عن �ش���رطان الث���دي للفئات 
العمري���ة عالية اخلطورة من خال ت�ش���وير 
تخ�ش�ش���ية  مراك���ز  املتواج���د يف  املاموغ���رام 

لوزارة ال�شحة يف اأنحاء القطر كافة.
وتقوم وز�رة �ل�سحة ومب�ساركة وز�رة 
�لتعليم �لعايل يف ت�س��خي�ص ومعاجلة 
بح��و�يل  �لث��دي  �س��رطان  مري�س��ات 
ع�س��رين م�س��فى حكومي موزعني على 

�أر��سي وطننا �حلبيب .

�أما يف �سورية :

حاالت السرطان املسجلة يف سورية خالل عام ٢٠١٦
(دراسة متعددة املراكز)

املصدر السجل الوطين للسرطان املعتمد على قاعدة املشايف ٢٠١٦

الثدي
الكولون واملستقيم
ابيضاض الدم
الدرق
باطن الرحم
اللمفومات
املبيض
اجلهاز العصيب املركزي
العظام والنسخ الرخوة
الرئة والقصبات
املعدة
عنق الرحم
الكبد
مواقع أخرى

اإلناث 

32%
12%
9%
8%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
7%

8827

9631الذكور 

18%
13%
12%
8%
7%
6%
6%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
9%

الرئة والقصبات
الكولون واملستقيم

ابيضاض الدم
اللمفومات

اجلهاز العصيب املركزي
املثانة

الربوستات
العظام والنسخ الرخوة

املعدة
احلنجرة

الكبد
اجللد
الدرق

مواقع أخرى



يف حياتنا منعطفات هامة.. مف�سلية وحا�سمة... نختار على نا�سيتها �أن نكون �إما م�ست�سلمني 
�سعفاء ي�سكننا �سعور �ل�سحية..�أو �أن نو�جه ب�سالبة و عزم و �إميان كل �لتحديات �لتي قد 

تو�جهنا يف �حلياة لتكون ثقتنا هذه هي �أحد �أقوى �أ�سلحة �لإنت�سار.

تجربتي مع المرض ...

لقاء مع اإلعالمية ليزا ديوب
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... )املنعط��ف(  اللحظ��ة  ع��ن   حدثين��ا 
ح��ن ق��ررِت اأن تواجهي ال�س��رطان ال اأن 

تخايف منه.
عندما تلقيت �خلرب مل يكن �لأمر �سهاًل �إطالقًا، 
ودخل���ت مرحل���ة �ل�سدمة، وخ�سو�س���ًا �أنه لدي 
طف���الن تو�أم���ان عمرهم���ا كان حينه���ا ح���و�يل 
�لعام���ن و�لن�سف. وبعدها مت�سك���ت بالأمل �أل 
يكون ه���ذ� �ملر�ض �خلبيث متمكن���ًا من �جل�سم 
بدرجة كب���رة، و�أحيانًا يعي����ض �لإن�سان مر�حل 
�سك باأن ل تكون �لتحاليل عائدة له �أو رمبا يكون 

�لأطباء خمطئن.
مل يعلم���وين بق�سة �ملر�ض كاملة ب���ل بالتدريج،  
�إىل �أن �كت�سف���ت بنف�س���ي �أن �ملر����ض و�س���ل �ىل 
درج���ة متقدم���ة، �إ�ستوعب���ت �ل�سدم���ة وطلبت 
�لإ�س���ر�ع يف �إج���ر�ء �لعملية لأن �حلي���اة �أحيانًا 
تفر����ض عل���ى �لإن�س���ان �ملو�جه���ة �لفوري���ة ول 
تعطينا فر�س���ة للتفك���ر. و�إ�ستيعاب���ي لل�سدمة 
مل ي�ستغ���رق �سوى �أيام فقط وم���ن ثم بادرت �أنا 
بنف�سي باخلط���و�ت وباإ�سر�ر مني.  وكانت �أوىل 
�خلط���و�ت �لتي �إ�ستبقت فيها �ملر�ض �أين بادرت 

بق�ض وحالقة �سعري بنف�سي.
مادور اأ�سرتك و جمتمعك ال�سغري يف دعم 

خطواتك؟
تلقيت �لدعم من زوجي وهو طبيب وعلى معرفة 
باملر����ض، وكان وقوفه �ملعن���وي و�ملعريف بجانبي 
مهمًا جدً� حتى ل �أ�سعف �أو �أخاف، ووجوده �إىل 

جانبي كان مهمًا ج���دًا خالل كل مراحل املر�ض 
ب���دءًا من تقب���ل املر�ض والإطالع عل���ى تفا�صيل 
الع���الج ولغاي���ة الآن. هو الكنز الثم���ن بالن�صبة 
يل، اأ�صت�ص���ره واأ�صاأله وهو طبيبي املعالج نف�صيًا 

ومعنويًا وج�صديًا.
كما تلقي���ت دعمًا كب���رًا من والدت���ي و�صقيقتي 
اللتن مل تفارقاين خ���الل العالج ودائمًا يحاول 
املحيطون بي من اأهلي واأ�صقائي دعمي والتاأكيد 
باأنه���م واثقون من قوت���ي واأنهم يريدونني بينهم 
ولن يخ�صروين ب�صبب ال�صرطان باإذن اهلل، وبكل 
تاأكيد ه���ذا املر�ض يحتاج لعون النا�ض املحيطن 

معنويًا.

القوة والعزيمة واإلرادة لهزيمة المرض
هي األساس ... حتى ولو فقدنا جزءًا من جسمنا ...
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ال بد �أنك مررت بلحظات �س��عف �إن�سانية 
طبيعية. كيف تغلبت عليها؟

الإن�س���ان يفع���ل م���ا علي���ه والباقي بي���د اهلل عز 
وج���ل، ولكن كن���ت دائما اأق���ول لنف�س���ي اإنه من 
بع���د اأم���ر رب العامل���ن، �ساأه���زم املر����ض ول���ن 
اأم���وت بال�سرط���ان و�ساأحارب ه���ذا املر�ض بكل 
عزمي���ة واإمي���ان. �سحي���ح اأين �سعف���ت خ���ال 
مراحل الع���اج الكيميائي ب�سب���ب تداعياته، اإل 
اأن حلظ���ات ال�سعف هذه كان���ت بداية قوة اأكرب 
حيث بداأت اأهتم اأكرث بنف�سي وبراحتي النف�سية 

وبطعامي وتناول مقويات للمناعة.
�لي��وم ق��ررِت لي�س فق��ط �الإنت�س��ار على 
�ملر�س ، بل �مل�س��اهمة يف جه��ود �لتوعية 
لن�س��ر ثقافة �لك�س��ف �ملبكر. و�إ�س��تعملت 
ذلك.كي��ف  لتحقي��ق  في�س��بوك  من�س��ة 

وجدت �لتجاوب من متابعي �سفحتك ؟
�سدق���ًا اأقول وبتناق����ض عجيب اأنه���ا برغم اأملي 
ومر�س���ي كانت من اأ�سعد حلظات حياتي عندما 
اأح�س�ست اأن عائلتي اأ�سبحت ماين الأ�سخا�ض 
املحب���ن املتعاطف���ن مع���ي ...�سدق���ا تفاج���اأت 

مبحب���ة واحت�ض���ان النا����س يل وتفاعله���م مع���ي 
ب�ضكل مل يكن حتى يخطر على بايل..وبداأ مئات 
الأ�ضخا�س ي�ضاركوين جتاربهم واآخرون يطلبون 

الدعم املعنوي مني ...
املكا�ش��فة  حلظ��ة  م��ن  الأمه��ات  تخ�ش��ى 
واحلقيقة لئال تنه��ار العائلة باأكملها اإذا 
مر�ش��ت . لذل��ك جن��د الكثري من الن�ش��اء 
ل �ش��يما الأمهات يتهربن من الفحو�ش��ات 
و�ش��عك  اأث��ر  كي��ف  كاأم  اأن��ت  الدوري��ة. 
ال�شحي على و�شعك العائلي و على دورك 
كاأم؟ و كيف تطمئنني الأمهات املتخوفات 

من الفح�ص ؟
بالعك����س متامًا ه���ذه اللحظات الت���ي تقول فيها 
ال�ضي���دة وت�ض���رح باأنه���ا مري�ضة هي م���ن اأكرث 
حلظ���ات الق���رب والحت�ض���ان يف العائلة ...هي 
حلظة حزينة ومرهقة عاطفي���ًا ولكن لبد منها 
حت���ى نبداأ بالطريق والطريق���ة ال�ضليمة ملواجهة 
ل���دّي  خوفن���ا ومر�ضن���ا و�ضعفن���ا ...لق���د كان 
�ضغريان بعمر ل ي�ضمح لهما بدعمي كونهما غري 
واعيني ولكنهما دعماين من دون اأن يعرفا حيث 
جع���اين اأحت���دى املر�س واأمت�ض���ك باحلياة من 
اأجلهم���ا. ويف اللحظ���ات الأوىل ملعرفتي باملر�س 
م���رت �ضورتهم���ا اأم���ام عيني وقل���ت بنف�ضي ملن 
�ضاأت���رك ول���دّي ومن �ضريعاهما مثل���ي وكم هما 
بحاج���ة اإيّل واأن���ا اأتطل���ع لأراهم���ا يف املدار����س 
واجلامع���ات واأ�ضتمتع معهما باحلي���اة، لقد كانا 
�ضبب قوتي خ���ال العاج....ر�ضالتي لكل امراأة 
املواجهة و القوة و القي���ام بالفحو�ضات الدورية 
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هي م���ن �شتحفظك لعائلت���ك  واكت�شاف املر�ض 
يف بدايات���ه ه���و احلل ولي����ض اله���روب والتهرب 

واخلوف من الفحو�شات ..
ل���ن تنهار العائل���ة اإذا مر�شت وتعاجلت و�شفيت 
ولكن �شتنه���ار اإن اأهملت نف�ش���ك وعندها يكون 

الأوان قد فات ...
كي��ف �س��ارت مراح��ل عالج��ك و م��ا وهو 

و�سعك ال�سحي حاليًا ؟
كان���ت مراح���ل العالج مرهق���ة وطويل���ة  بحكم 
 و�ش���ويل للدرج���ة الثالث���ة والتي تعت���ر متقدمة 
نوع���ًا ما ولكن بع���د مرور فرتة وبع���د اجلرعات 
 اخلم����ض الأوىل تع���ودت عل���ى حالت���ي وق���ررت 
اأن اأعتره���ا اإختبارًا يجب اأن اأجن���ح باإجتيازه.
مرافق���ة  اأين  يعتق���دون  النا����ض  اأ�شب���ح   حت���ى 
اأذه���ب  كن���ت  لأين  مري�ش���ة  ول�ش���ت   مري����ض 
�شديق���ة  لزي���ارة  ذاهب���ة  كاأين  اجلرع���ة  اىل 
والب�شم���ة لتفارقن���ي برغ���م الأمل  وكن���ت دائمًا 
جربت���ه  مب���ا  واأن�شحه���م  النا����ض  م���ع  اأجل����ض 
واأف���ادين على �شعيد الغ���ذاء اأو الأع�شاب لتقوية 
اجل�ش���م واملناعة وحت�شني احلال���ة النف�شية، ول 
 اأخفيكم اأين �شعرت بنعم���ة رب العاملني الكبرية 
عل���ّي عندما كنت اأ�شاه���د اأنا�شًا منه���ارًة كونها 
و�شل���ت للمراح���ل الأخ���رية من املر����ض وانت�شر 
بج�شمه���ا كام���اًل واأن���ا يف املرحل���ة الثالث���ة التي 
 تعت���ر مرحلة قابلة لل�شفاء ب���اإذن رب العاملني..
واأج���ري  الهرم���وين  اأتاب���ع عالج���ي  الآن  واأن���ا 
الفحو�شات الدورية بكل اإنتظام واأعود تدريجيا 

اىل حياتي الطبيعية .

اأنت هنا اليوم بيننا... �ش��ابة جميلة 
و اإم��راأة قوية معافاة و لها ح�ش��ورها 
ر�ش��التك  م��ا  املهن��ي.  و  الإجتماع��ي 

للمراأة ال�شورية ؟
ر�س���التي للمراأة ال�سورية : باأن الثقافة والعلم 
لي�سا كافيني للحماية من املر�ض ولكن املطلوب 
ه���و الوع���ي واخل���وف عل���ى �سحت���ك ومتابعة 
ج�سدك. واإذا كنت حتبني اأهلك واأوالدك ومن 
حول���ك ب���ادري للفح����ض ال���دوري. وال ت�سلي 
للمرحلة الت���ي و�سلت اإليها بع���د كل �سهاداتي 
العلمي���ة والعملي���ة واملعرف���ة الت���ي تلقيته���ا يف 
عمل���ي، ولك���ن ه���ذا كل���ه مل ي�ساع���دين بعدم 
االإ�سابة والو�سول للمرحل���ة الثالثة ، وبالتايل 
فالوع���ي ال�سح���ي هو �سرختي للن�س���اء واأقول 
ب�سوت عاٍل اأرجوك���ن بادرن للفح�ض الدوري 
واإجراء ال�سور ال�سعاعية التي ال ت�ستغرق اأكرث 
م���ن خم�ض دقائق واأي�س���ًا اإجراء فحو�ض الدم 
وغريه���ا من اأجل جتن���ب املر�ض يف بدايته ... 
اأما ر�س���التي للن�ساء امل�س���ابات فهي: اأن القوة 
والعزمية واالإرادة لهزمية املر�ض هي االأ�سا�ض 
وحت���ى ل���و فقدنا جزءًا م���ن ج�سمنا فكثري من 
النا����ض مثلنا واآخرون خلق���وا ولديهم اإعاقات 
اأو اأمرا����ض واإ�ستطاعوا اأن يتجاوزوها ، ويجب 
اأن نك���ون قدوة بقوة وعق���ل واإميان را�سخ برب 
العامل���ني بهزمي���ة ه���ذا املر����ض واأال يوؤثر فينا 
واأال يكون هاج�ض ال�سكل هو هاج�سنا الوحيد. 
فامل���راأة لي�ست �سكاًل فقط، حت���ى واإن ت�ساقط 
ال�سع���ر اأو فقدنا جزءًا م���ن اأج�سامنا املهم اأن 

منتلك العقل واالإرادة واالإميان.   
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�إن  �أكاد ال �أ�صدق    ، �أبي�ض ووجه م�صرق  كفر��صة بي�صاء كانت تتنقل يف �صيدليتها برد�ء 
هذه �ل�صيدة كانت قد �أ�صيبت ب�صرطان �لثدي منذ �صتة ع�صر عامًا .

رحلة ...نحو الحياة 

تجربتي مع المرض ...
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ب���داأت احلكاية مع كتلة �صغ���رة ظهرت يف ثدي 
والدتها التي اأهملت الأمر، مما اأو�صل الورم اإىل 
العقد اللمفاوية وا�صطرها  لحقًا اىل ا�صتئ�صال 

كامل للثدي.
منذ ذاك الوقت ادركت الدكتورة نهى اأن الك�صف 
املبكر لهذا املر�ض هو طوق النجاة بالن�صبة لها، 
لذل���ك ثاب���رت على الفح����ض الذات���ي  يومًا بعد 
ي���وم ، حت���ى اكت�صفت يف اأحد تل���ك الأيام  وجود 
كتل���ة �صغ���رة يف الثدي ، �صارع���ت اىل فح�صها 
اأن الفح����ض كان ايجابي���ًا ، ولتب���داأ  لتكت�ص���ف 
رحلته���ا يف العالج من عمل جراحي  اىل العالج 

بالأ�صعة واىل العالج الدوائي.
ا�صتم���رت رحل���ة العالج املوؤملة مدة ع���ام كامل ، 
حظيت خالله���ا بدعم زوجها اأوًل وعائلتها ثانيًا 
ليكتب اهلل له���ا ال�صفاء اأخرًا ب�ص���كل  كامل من 

املر�ض.
ع���ادت نهى بعد فرتة ق�ص���رة اإىل حياتها ، اإىل 
منزله���ا واإىل عمله���ا ، ت�ص���رف ال���دواء هن���ا ، 
وت�ص���رح كيفية العالج للمري�ض هناك ، وبن�صاط 

دوؤوب وباإبت�ضام���ة م�ضرق���ة تعلو وجهه���ا ، ور�ضا 
ي�ضكن نف�ضها .

�إنها �لدكتورة نهى �حلكيم �إحدى �ضيادلة دم�ضق 
�لناجحني و�ملتميزين .

ح���ني �ضاألتها عن رحلة ما بع���د �لعالج  �أجابت : 
مل �أتوقف عن �إج���ر�ء �لفح�ص  �لدوري كل �ضتة 

��ضهر ومن ثم كل �ضنة ومن ثم كل �ضنتني .
و ع���ن ن�ضيحته���ا ل���كل �ل�ضيد�ت  قال���ت : �ل�ضر 
�واًل و�أخ���رً� يف �لك�ضف �ملبكر و �إجر�ء �لفح�ص 
�ل���دوري خ�ضو�ض���ًا �إذ� كان ل���دى �ل�ضيدة ق�ضة 
عائلي���ة ، وع���دم �أهم���ال �أي �ضع���ور بوج���ود كتلة 
�ضغرة بالثدي و�الأ�ضر�ع �إىل �لطبيب و�حل�ضول 

على �أف�ضل فر�ضة يف �لعالج .
 وختم��ت بالقول : �إن �حلياة ت�س��تحق �أن 
ننا�س��ل كي نحياها ، م��ن �أجلنا و من �أجل 

من نحب.

إن الحياة تستحق أن نناضل كي نحياها ...
 من أجلنا و من أجل من نحب
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- اإن �س��رطان الث��دي هو ال�س��رطان الأكرث �س��يوعًا عند املراأة ، حوايل �س��يدة من 
ثمان �سيدات ت�ساب ب�سرطان الثدي يف العامل . 

- ميكن اأي�سًا اأن ي�ساب الرجال حوايل واحد من كل مئة ) واحد باملائة ( .   
- ميك��ن اأن مني��ز اأنواعًا كثريًا من �س��رطان الثدي من بينها ال�س��رطانات الغري 
الغازي��ة وال�س��رطانات الغازي��ة �س��يئة الإنذار لأنه��ا ميكن اأن تنت�س��ر يف كل 

الثدي وتهاجم اأع�ساء اأخرى اإذا مل يتم اكت�سافها ومعاجلتها �سريعًا . 
- ل ميكن اأن مننع �س��رطان الثدي من احل�س��ول ح�س��ب املعلومات العلمية 

اأ.د فريونك بوتيه
 رئي�سة ) فرن�سا(

د. اأن�س �سبيب
من�سق عام )فرن�سا(

د. دومنيك كرو
ع�سو جمل�س الأمناء ) فرن�سا(

د. يا�سر �سايف علي
مندوب اجلمعية يف �سورية – ع�سو جمل�س الأمناء 

 ASTARTÉ وجهة نظر
جمعية مكافحة اأورام الثدي حول البحر املتو�سط

سرطان الثدي
إنقاذ الحياة ليس له ثمن

ASSOIATION TRANSMEÉITERANÉENE FEMME ET CANCER Du SEIN
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احلالي��ة ، ولكن ميكن ك�ش��فه باك��رًا وبالتايل معاجلته ب�ش��كل جيد جدًا 
ومالئم . 

- ي�شمح الك�شف الباكر عن �شرطان الثدي بتاليف الكثري من الآثار ال�شلبية، 
ال�شحية ، النف�شية ، الجتماعية ، القت�شادية. 

اأعرا�ض �شرطان الثدي ال�شائعة: 
- كتل���ة يف الثدي اأو كتلة حتت االإبط - �سي���ان احللمة - اآالم الثدي - انكما�ش وغ�ؤور 

احللمة - ت�سمك ، �سابة واحمرار جلد الثدي . 
الك�شف الباكر عن �شرطان الثدي ) قبل ظهور الأعرا�ض ( : 

- اله���دف ه���� ك�س���ف وت�سخي�ش ال����رم بحجم �سغ���ر )اأقل م���ن واحد �س���م( وا�ستئ�ساله 
ومعاجلته قبل االنت�سار . 

- الفح�ش الذاتي للثدي ب�سكل دوري. 
- الفح�ش الدوري للثديني �سن�يًا من قبل طبيب م�ؤهل . 

- ت�س�ي���ر الثدي���ني دوريًا كل �سنت���ني )ثنائي اجلانب، م�سقطني لكل ث���دي( ، بجهاز املام�غرايف 
)جهاز ت�س�ير الثدي ال�سعاعي باأ�سعة X( يف مركز م�ؤهل مع احرتام معاير �سبط اجل�دة .

فر�شة حقيقية لل�شفاء من �شرطان الثدي : 
- يعتم���د �سف���اء �سرطان الثدي عل���ى ع�امل عدة اأهمه���ا حجم ال�رم والعمر عن���د اكت�سافه ، 

وب�سكل عام تزداد فر�سة ال�سفاء كلما مت الك�سف باكرًا . 
- اإن ن�سب���ة البق���اء عل���ى احلياة خم����ش �سن�ات هي ت�سع���ة وت�سعني باملائ���ة يف حالة الك�سف 

الباكر، و�ستة وع�سرون باملائة  يف حال وج�د انتقاالت . 
حالة ال�شيدات عاليات اخلطورة لالإ�شابة ب�شرطان الثدي )5اإىل%10(: 

 . BRCA2- BRCA1 من اأهم االأ�سباب : ال�سيدات حتملن الطفرات اجلينية
- جت���ب املتابع���ة اخلا�سة وال�سن�ية ، ي�ستخ���دم فيها الت�س�ير باملرن���ان املغناطي�سي ، 

باالإ�سافة لت�س�ير الثدي ال�سعاعي والت�س�ير باالأم�اج ف�ق ال�س�ت . 
- �سرورة اإجراء درا�سة وراثية.

يعترب �شرطان الثدي م�شكلة �شحة عامة يف املجتمع من ال�شروري 
توعية �شانعي القرار لأهمية مكافحة هذا املر�ض واإدراجه �شمن 

خطة تنمية م�شتمرة على اأ�شا�ض كونه اأولوية وطنية
contact@astarte-cancer.org : الربيد الكرتوين - www.astarte-cancer.org : املوقع



ماهو التوقيت املناسب للفحص الذاتي ؟؟ 
إن الوقت األمثل إلجراء الفحص الذاتي للثدي هو بعد حوايل أسبوع من 

بداية الدورة الشهرية ، أما إذا وصليت إىل مرحلة إنقطاع الطمث فعليك أن 
تفحصي نفسك يف نفس التاريخ من كل شهر ....
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ملاذا ينبغي عليِك القيام بفحص ثديك ذاتيًا ؟؟
حيتل سرطان الثدي املرتبة الثانية يف قائمة السرطانات املميتة ، تنمو األورام بسرعة
كبرية وخاصة عند السيدات الالتي بلغن سن األربعني ، لذلك فإن إجراء الفحوصــــات
الطبية سنويًا ... أصبحت ال تكفي مبفردها لتوفري احلماية املثلى ، وكلما مت اكتشــاف 

املرض وعالجه يف مراحله األوىل ... كلما ازدادت فرص النجاة منه بدرجة كبرية ...

رسوم : مي علي هدية مجلة عالم الصحة

عنــد اإلســتحمام و بوضعيــة 
الوقــوف ، جتــس املــرأة ثديهــا 
األيســر بيدهــا اليمنــى مــع 
رفـــــع اليــد اليســـــرى خللــف 
الــرأس، حتــــــرك الســــــيدة 
أصابــع اليــــد الفاحصــة برفق 
ــاحة  ــل مس ــس كام ــئ جل وبط
الثـــــدي لتحــري وجــــود أي 

كتل أو أورام .
تكــــــرر الســـــــيدة العمــــلية 
لفحــص الثــدي األميــن باليــد 

اليسرى .

تقــف الســيدة أمــام املــرآة  كل 
ــات  ــد الوضعيـــــ ــرة بأحــــ مـــ
الـــمصورة أعـــــاله لتتــــــأمل 
ثدييهــا بدقــة ملالحظــة أي 
ــادي  ــر إعتيـــــ ــئ غيــــــ شــــــــ
كتجــــويف فـــي أي منطقـــــة 
بالثــدي أو شــرت باحللمــة أو 

تقشر أو ورم.

تضغــط الســيدة علــى حلمــة 
مــن  للتـــأكد  برفــق  ثدييهــا 
عــدم وجــود إفــرازات أو كتــل 

حتت احللمة .

ــا اإلثنتــني  ــرأة يديه ــع امل ترف
اىل خلــف وفـــــوق الـــــرأس ، 
وتتأمـــــــل ثدييهـــا بالـــمرآة 
للتأكــد مــن عــدم وجــود أي 
إعتيــــــادي  غــــــــري  شـــــــئ 
كتجويــف يف أي منطقــة فـــي 
أو  أو شــرت باحللمــة  الثــدي 

ورم أو تقشر .

الســيدة  ، تقــوم  الـمــــرآة  أمــام 
بواســطة أصابــع اليــد اليســرى 
جبــس الثــدي مــع رســم دوائــر 
الثــــــدي األميــن باجتــاه  علــى 
مــن  بدايــة  الســاعة  عقــارب 
نكــــــرر  ثـــــم  الثـــــدي  حميــط 
العمليــة بعــد االقــرتاب مســافة 
ــو  ــف حنـــ ــنتيمرتين و نصــــ ســـ
املركــز ثــم نكــرر اجلــس الدائــري 

حتى نصل اىل املركز - احللمة.
ــدي  ــبة للث ــة بالنس ــرر العملي نك
األيســر و بواســطة أصابــع اليــد 

اليمنى.

تســتلقي الـــمرأة علــى الســرير 
ــادة حتــت الكتــف  ــع وســــ وتضــــ
اليمنــى  األميــن و ترفــع يدهــا 
حنــو أعلــى الســــــرير و تكـــــرر 
اجلـــــس الدائـــــري الشــــــــــكل 
الثالثــة  املوصــوف يف اخلطــــوة 
باســتعمال أصابــع اليــد اليســرى 

لتحري وجود أية كتل أو أورام.
للثــدي األيســر  العمليــة  تكــرر 
باســتعمال أصايــع اليــد اليمنــى 
و بإجـــــراء نفــــــس احلركـــــــــة 
ــادة  ــع الوس ــد وضـــ ــة بع الدائري

حتت الكتف األيسر.

الفحص الذاتي       الدوري للثدي



ماهو التوقيت املناسب للفحص الذاتي ؟؟ 
إن الوقت األمثل إلجراء الفحص الذاتي للثدي هو بعد حوايل أسبوع من 

بداية الدورة الشهرية ، أما إذا وصليت إىل مرحلة إنقطاع الطمث فعليك أن 
تفحصي نفسك يف نفس التاريخ من كل شهر ....

12
3456

ملاذا ينبغي عليِك القيام بفحص ثديك ذاتيًا ؟؟
حيتل سرطان الثدي املرتبة الثانية يف قائمة السرطانات املميتة ، تنمو األورام بسرعة
كبرية وخاصة عند السيدات الالتي بلغن سن األربعني ، لذلك فإن إجراء الفحوصــــات
الطبية سنويًا ... أصبحت ال تكفي مبفردها لتوفري احلماية املثلى ، وكلما مت اكتشــاف 

املرض وعالجه يف مراحله األوىل ... كلما ازدادت فرص النجاة منه بدرجة كبرية ...

رسوم : مي علي هدية مجلة عالم الصحة

عنــد اإلســتحمام و بوضعيــة 
الوقــوف ، جتــس املــرأة ثديهــا 
األيســر بيدهــا اليمنــى مــع 
رفـــــع اليــد اليســـــرى خللــف 
الــرأس، حتــــــرك الســــــيدة 
أصابــع اليــــد الفاحصــة برفق 
ــاحة  ــل مس ــس كام ــئ جل وبط
الثـــــدي لتحــري وجــــود أي 

كتل أو أورام .
تكــــــرر الســـــــيدة العمــــلية 
لفحــص الثــدي األميــن باليــد 

اليسرى .

تقــف الســيدة أمــام املــرآة  كل 
ــات  ــد الوضعيـــــ ــرة بأحــــ مـــ
الـــمصورة أعـــــاله لتتــــــأمل 
ثدييهــا بدقــة ملالحظــة أي 
ــادي  ــر إعتيـــــ ــئ غيــــــ شــــــــ
كتجــــويف فـــي أي منطقـــــة 
بالثــدي أو شــرت باحللمــة أو 

تقشر أو ورم.

تضغــط الســيدة علــى حلمــة 
مــن  للتـــأكد  برفــق  ثدييهــا 
عــدم وجــود إفــرازات أو كتــل 

حتت احللمة .

ــا اإلثنتــني  ــرأة يديه ــع امل ترف
اىل خلــف وفـــــوق الـــــرأس ، 
وتتأمـــــــل ثدييهـــا بالـــمرآة 
للتأكــد مــن عــدم وجــود أي 
إعتيــــــادي  غــــــــري  شـــــــئ 
كتجويــف يف أي منطقــة فـــي 
أو  أو شــرت باحللمــة  الثــدي 

ورم أو تقشر .

الســيدة  ، تقــوم  الـمــــرآة  أمــام 
بواســطة أصابــع اليــد اليســرى 
جبــس الثــدي مــع رســم دوائــر 
الثــــــدي األميــن باجتــاه  علــى 
مــن  بدايــة  الســاعة  عقــارب 
نكــــــرر  ثـــــم  الثـــــدي  حميــط 
العمليــة بعــد االقــرتاب مســافة 
ــو  ــف حنـــ ــنتيمرتين و نصــــ ســـ
املركــز ثــم نكــرر اجلــس الدائــري 

حتى نصل اىل املركز - احللمة.
ــدي  ــبة للث ــة بالنس ــرر العملي نك
األيســر و بواســطة أصابــع اليــد 

اليمنى.

تســتلقي الـــمرأة علــى الســرير 
ــادة حتــت الكتــف  ــع وســــ وتضــــ
اليمنــى  األميــن و ترفــع يدهــا 
حنــو أعلــى الســــــرير و تكـــــرر 
اجلـــــس الدائـــــري الشــــــــــكل 
الثالثــة  املوصــوف يف اخلطــــوة 
باســتعمال أصابــع اليــد اليســرى 

لتحري وجود أية كتل أو أورام.
للثــدي األيســر  العمليــة  تكــرر 
باســتعمال أصايــع اليــد اليمنــى 
و بإجـــــراء نفــــــس احلركـــــــــة 
ــادة  ــع الوس ــد وضـــ ــة بع الدائري

حتت الكتف األيسر.

الفحص الذاتي       الدوري للثدي
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ســؤال 
وجواب
بيـن يديكِ

دائم��ًا 85 ه��و  الث��دي  �س��رطان  ت�س��خي�ص   اإن 
مبثابة �س��دمة بالن�سبة للمري�س��ة وعائلتها، 
والزوجي��ة  والعائلي��ة  ال�سخ�س��ية  فحياته��ا 
وحت��ى املهني��ة تتاأث��ر تاأث��رًا بالغ��ًا ، ويث��ر 
�س��رطان الثدي وطرق ت�سخي�س��ه العديد من 
الت�س��اوؤلت  املهم��ة الت��ي �س��نحاول الإجاب��ة 

عليها يف ما يلي :
ما هو الثدي ؟

�مل���ر�أة  �أنوث���ة  ع���ن  يع���ر  �لث���دي  �إن 
وج�سمها، كما ل���ه وظيفة حيوية تتمثل 
يف �إنت���اج �حللي���ب لر�ساع���ة �لأطف���ال ، حت���ت تاأثري 
�لهرمونات �جلن�سية )�لأ�سرتوجني و�لروج�سرتون(، 
�للذي���ن يفرزهم���ا �ملبي�ض عن���د �سن �لبل���وغ ، ويتغري 
�سكل وحج���م �لثدي خ���ال �سن���و�ت �ملر�هقة وطو�ل 

�سنو�ت �حلياة .
ما هو ال�سرطان ؟

تعتر �خللية ه���ي �لوح���دة �لأ�سا�سية 
�لتكاث���ر �خلل���وي  وبف�س���ل   ، للحي���اة 
�خلاي���ا  وت�ستب���دل   ، ينم���و  �أن  �جل�س���م   ي�ستطي���ع 
 �مليت���ة وتلتئ���م �جل���ر�ح ، ول���كل ن���وع م���ن �خلاي���ا 

دورة خلوية مرجمة ومر�قبة )�لنمو و�ملوت( .
ت�سطرب  وعندما   ، �خللية  مر�ض  هو  �ل�سرطان  �إن 
 ب���رجم���ة �خل��ل��ي��ة وت��غ��ي��ب ع���ن �مل���ر�ق���ب���ة ، ف��اإن��ه��ا 
 ت�����س��ب��ح خ��ل��ي��ة ���س��رط��ان��ي��ة ، وت���ب���د�أ يف �لن��ق�����س��ام 
لدينا  لي�سبح   ، منتظمة  غ��ري  بطريقة   و�ل��ت��ك��اث��ر 
 ك��ت��ل��ة وه������ذ� م����ا ي�����س��م��ى ب���ال�������س���رط���ان )�ل������ورم

�خلبيث( .
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ما هو �سرطان الثدي ؟
 ه���و ورم خبي���ث يتك���ون يف الث���دي ، 
ويعد م���ن اأكرث ال�ش���رطانات �ش���يوعًا 

عند الن�شاء . 
ي�ش���يب �شرطان الثدي املراأة خالل خمتلف مراحل 
حياته���ا وخا�ش���ة باقرتابها من عمر ال� 55  �ش���نة ، 

ونادرًا ما ي�شيب �شرطان الثدي الرجال .
هل �ساأم��وت اإذا اأ�سابني �سرطان 

الثدي ؟
م���ن  كغ���ره  الث���دي  �ش���رطان  اإن 
ال�ش���رطانات مر�ض خطر لك���ن غر مميت ، تتعلق 
درج���ة خطورته باملرحلة التي مت فيها ت�شخي�ش���ه ، 
واأي�ش���ًا كيفية عالجه ، وعندما يتم اكت�ش���افه باكرًا 
) مراحله الأولية ( فال�ش���فاء تام ، بينما عندما يتم 
ت�شخي�ش���ه مبراحل���ه املتاأخرة في�ش���كل خطرًا على 
املري�ض وطرق عالجه اأ�ش���عب ، كما اأن م�شاعفات 
ال�ش���رطان اأكرب، لكن ن�ش���بة الوفاة ب�شرطان الثدي 
ب�ش���كل ع���ام )ح�ش���ب الإح�ش���ائيات العاملي���ة( يف 

انخفا�ض م�شتمر يف الآونة الأخرة .
ه��ي  الث��دي  يف  كتل��ة  كل  ه��ل 

�سرطان ؟
اأو  اأمل  اأو ح���دوث   ، كتل���ة  اإن ظه���ور 
التهاب لي�ض بال�ش���رورة اأن تكون �شرطانًا واإمنا قد 
تكون كتلة �شليمة ، وميكن اأن يكون الح�شا�ض بالأمل 

مرافقًا للدورة ال�شهرية .
حل��دوث  م�سبب��ات  هن��اك  ه��ل 

�سرطان الثدي ؟
تظ���ل حتى تاريخ الي���وم وبالرغم من 

التقدم العلمي الهائل م�س���ببات �سرطان الثدي غري 
معروفة ، لكن هناك عوامل موؤهبة وبوجودها تكون 

ن�سبة الإ�سابة ال�سرطانية اأكرب .
ما هي العوامل املوؤهبة )عوامل 

اخلطورة( ؟
نذكر من العوامل املوؤهبة :

. اأنثى  • كونك 
• العمر : تزداد ن�س���بة الإ�س���ابة ب�س���رطان الثدي 
م���ع التقدم يف العمر ، اإن متو�س���ط عمر ت�س���خي�ص 
�س���رطان الثدي هو اخلام�ص واخلم�سني �سنة ، لكن 
ه���ذا ل يلغي اإمكانية الإ�س���ابة يف �س���ن باك���ر اأو اأي 

عمر .
�س���ن  اأو  الثاين ع�س���ر  �س���ن  قبل  املبك���ر  • البل���وغ 

الآيا�ص بعد اخلام�ص واخلم�سني �سنة .
. الأربعني  �سن  بعد  احلمل  اأو  احلمل  • عدم 
. البدين  واجلهد  الريا�سة  ممار�سة  • عدم 

. طبيعيًا  الر�ساع  •  عدم 
• ال�س���يدات زائ���دات ال���وزن وخا�س���ة بع���د �س���ن 

الآيا�ص .
• العالج الهرموين )الأ�سرتوجني والربوج�سرتون( 

بعد �سن الآيا�ص ملدة تفوق ال� 5 �سنوات .
• العوامل الغذائية ) ال�ستهالك املفرط للكحول، 
وال�س���تهالك املف���رط للدهون امل�س���بعة ) ال�س���من 

احليواين ، الزيوت احليوانية  ... ( . 
 . الوراثية  • العوامل 

الثدي معدل  ب�س���رطان  ال�سابقة  الإ�س���ابة  • ترفع 
حدوث �سرطان الثدي ملرة اأخرى .

مالحظ���ة : ميك���ن اأن ال ت�ص���اب املراأة الت���ي لديها 
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عام���ل اأوع���دة ع�ام���ل م�ؤهب���ة ب�سرط���ان الث���دي ، 
وباملقاب���ل ميكن المراأة ال يت�فر فيها اأي من تلك 

الع�امل اأن ت�ساب بهذا املر�ض .
ه��ل هن��اك وقاية من �س��رطان 

الثدي ؟
طريق���ة  �أي���ة  �لآن  حت���ى  ليوج���د 
للوقاي���ة، �أو لق���اح ، �أو دو�ء ، لكن يوجد �لت�شخي�ص 
�لباك���ر عن �ل�شرطان وبالت���ايل عالجه باكرً� حيث 
ين�ش���ح باإج���ر�ء فح����ص ذ�ت���ي منتظ���م للثديني ، 
 وفح�ص �شريري عند �لطبي���ب �ملخت�ص ، و�لك�شف 
غ���ر�يف  �ملام���و  بجه���از  ت�شوي���ر  باإج���ر�ء   �لباك���ر 
)ت�شوي���ر �لث���دي باأ�شع���ة X(  بع���د �ش���ن �خلم�شني 
 �شن���ة ومبع���دل م���رة كل �شنت���ني ، )�شيت���م �لتطرق 
ع���ن تل���ك �ملو��شي���ع لحق���ًا( ، وميك���ن �لتقليل من 

خماطر �نت�شار �ل�شرطان . 
هل هناك عالقة بني هرمونات 
والربوج�سرتون  اال�س��رتوجني 

عند االأنثى و�سرطان الثدي؟
ي�شاعد �إفر�ز هذه �لهرمونات لدى �ملر�أة على تهيئة 
ج�شمه���ا من �أجل �حلمل ، وله���ذ� �ل�شبب ي�شتهدف 
�لرح���م و�لث���دي ، وه���و ين�ش���ط خالي���ا �لف�شو�ص 
و�لقن���و�ت بال�شاف���ة �ىل جد�ر �لرح���م ، وباملقابل 
تك���ون �أن�شجة �لث���دي و�لرحم ح�شا�ش���ة لوجود هذه 

�لهرمونات .
 لك���ن ه���ذه �لهرمون���ات غ���ر م�شبب���ة لل�شرط���ان ، 
فاإنه���ا   ، �خلل���وي  �لتكاث���ر  حتف���ز  �نه���ا   ومب���ا 
با�شتطاعته���ا ت�شجي���ع �خلالي���ا �ل�شرطاني���ة عل���ى 

�لتكاثر �ي�شًا .

هرمون��ات الإعا�ض��ة وعالقته��ا 
ب�ضرطان الثدي ؟

ل ينت���ج املبي�س���ان عند �س���ن الآيا�س 
) الأ�سروج���ن والربوج�س���رون ( ، وق���د اأظه���رت 
الإعا�س���ة  بهرمون���ات  الع���اج  اأن  الدرا�س���ات 
 )الأ�سروج���ن والربوجي�س���رون ( مل���دة تزيد عن

ال���� 5 �سن���وات ت�ساع���ف خط���ر الإ�ساب���ة ب�سرطان 
الثدي.

عالقة الوراثة ب�ضرطان الثدي؟
ت�سوب بع�س املورثات عيوب وت�سوهات 
 ، الوراثي���ة  بالطف���رة  ت�سم���ى  والت���ي 
وق���د حدد نوعان م���ن هذه املورث���ات )BRCA1  و 
BRCA2( التي ت�سيبه���ا تلك الطفرات ، وهذا ما 

يزيد من احتمال الإ�سابة ب�سرطان الثدي 
لك�ض��ف  حتلي������ل  يوج�����د  ه��ل 
العيوب والت�ض��وهات )الطفرات 
الوراثية( التي ت�ض��يب املورثات 

)BRCA1 و BRCA2( ؟ 
طبع���ًا ، ميك���ن اإج���راوؤه ، وعندم���ا تك���ون النتيج���ة 
الإيجابية اأن احتمال اإ�سابتك ب�سرطان الثدي وارد 
بن�سب���ة كبرية ولك���ن لي�ست حتمي���ة ، وعندما تكون  
النتيج���ة �سلبي���ة فاإن���ه ل يوج���د ا�ستع���داد وراثي اأو 

عائلي لاإ�سابة بال�سرطان .
الك�ضف الباكر ؟

ن�ستطيع بالك�س���ف الباكر البحث عن 
ال�سرطان قب���ل اأن ي�سبح جم�سو�سًا ، 
وقبل اأن يظهر جليًا وذلك عرب التغريات التي تطراأ 

على الثدي اأو احللمة .
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يعتمد الك�سف الباكر ب�سكل اأ�سا�سي : على الفح�ص 
ال�س���ريري من قبل الطبيب ، والت�س���وير ال�س���عاعي 
للثدي باأ�س���عة X ) املامو غرايف ( ، اإن هذا الك�سف 
الباكر عندما يتم باملعايري العلمية املعتمدة عامليًا ، 
�سيوؤدي اإىل عالج فعال وغري مكلف ، ما يعزز فر�ص 

النجاة .   
الت�شخي�ص الباكر ؟

اإن الت�سخي�ص الباكر هو الذي يجرى 
عند ظه���ور الأعرا�ص الأولية للمر�ص 
)ج����ص كتلة يف الث���دي اأو الإب���ط ، ت�س���مك اأو تورم 

بالثدي ، ... ( .
الفح���ص الذاتي للث��دي ، يف اي 

�شن يبداأ ، وهل يتم دوريًا ؟ 
اإن الفح�ص الذاتي للثدي هو الفح�ص 
ال���ذي يجرى م���ن قبل ال�س���يدة بنف�س���ها وذلك من 
خالل الفح�ص الدقيق للثديني والإبطني ، ما ي�سمح 
مبالحظ���ة اأي تغ���ري غري ماألوف يف ل���ون الثديني اأو 
�س���كلهما اأو حجمهم���ا ، حيث عليها القي���ام باإجراء 
فح����ص ذاتي للث���دي انطالق���ا من عمر الع�س���رين 
عامًا ، وب�س���فة منتظمة مرة كل �سهر خالل يومني 
اأو ثالثة اأيام بعد نهاية الدورة ال�سهرية ، كما يجرى 
الفح�ص بعد �سن الأيا�ص مرة كل �سهر بتاريخ ثابت.
كي��ف ميك��ن ان يج��رى الفح�ص 

الذاتي للثدي ؟
املرحل���ة الأوىل : تبداأ ال�س���يدة بروؤية 
ثدييها اأمام املراآة ، الكتفان م�س���تقيمان والذراعان 

فوق اخل�سر ، وهنا تبحث عن  :
اإذا لحظت ال�سيدة اأيًا من التغريات الآتية وهي :

 . الثدي  قرب  اأو  الثدي  من  منطقة  اأي  يف  • اأمل 
الثدي  اأو قرب  داخل  تورم غري عادي  اأو  • انتفاخ 

حتى املنطقة املمتدة حتت الإبط .
. الثدي  �شكل  اأو  حجم  يف  • تغري 

• تغري بلون اأو ملم�س الثدي ، احمرار ، اأو حكة ، اأو 
طفح جلدي .

اإفرازات غري ماألوفة خا�ش���ًة  اأو  • اأمل يف احللم���ة 
اإذا كانت مدم���اة ، اأو اإنقالب اأو غوؤور يف احللمة اأو 

حولها .
• اإن ظهور هذه الأعرا�س والتغريات غري مرتبطة 
بال�شرطان ب�شكل مبا�شر ، وقد تكون ناجتة عن ورم 

حميد غري موؤذ .
- يطلب دائمًا من املري�ش���ة مراجع���ة الطبيب عند 

ظهور اأي من هذه الأعرا�س .
- الفح����س الذات���ي للث���دي ل ميكن���ه ان يحل حمل 

الفح�س الطبي والت�شوير الإ�شعاعي للثدي .
- يرج���ى الط���الع عل���ى امل�ش���وراملرفق للفح����س 

الذاتي للثدي .
كيفية ت�سخي�ص ال�سرطان ؟

يعتم���د الطبي���ب يف الت�ش���خي�س على 
بع����س  وعل���ى   ، الطب���ي  الفح����س 
الفحو�ش���ات املكملة املرتبطة بنتائجه وتهدف هذه 
الفحو�ش���ات املكملة اإىل ت�ش���خي�س نوع ال�ش���رطان 
وحجم���ه ودرجته وانت�ش���اره ووامت���داده وهذا يحدد 

اخلطة العالجية التي تنا�شب احلالة .
الفح�ص الطب��ي ال�سريري الذي 

يجريه الطبيب ؟
يج���رى الفح�س ال�ش���ريري م���ن قبل 
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الطبيب العام اأو االخت�صا�ص���ي ، ين�ص���ح به ابتداًء 
من �ص���ن الع�ص���رين ، ويج���ب اإعادته ح�ص���ب عوامل 

اخلطورة واالأعرا�ض .
ي�سمل الفح�ص الطبي ق�سمني :

.  ) اجل�صم   ( اجل�صد  وفح�ض   ، • اال�صتجواب 
ي�ص���األ الطبي���ب خ���ال اال�ص���تجواب املري�ص���ة عن 
ما�صيها وما�ص���ي عائلتها املر�صي ، وعن االأعرا�ض 

التي ت�صعر بها .
يكون جذع  عندم���ا  اجل�ص���دي  الفح�ض  • يج���رى 
املري�ص���ة عاري���ًا ، يقارن الطبيب ب���ني الثديني ، ثم 
يق���وم بعملية اجل�ض وفح�ض الثديني للبحث عن كل 

ما هو غري طبيعي ، حيث يدقق :
- مظهر اجللد .
- �صكل احللمة .

- حتديد مكان الورم .
- حجم الورم .

- قابلية احلركة .
- زي���ادة يف حج���م ال���ورم )م���ن خ���ال الفحو����ض 

املتتالية(.
- اإمكانية وجود التهاب .

- البحث عن العقد اللمفاوية حول الثدي .
الفحو�سات املكملة  ؟

الفحو�ص������ات ال�مكمل��������ة الازم��������ة 
للت�صخي�ض هي :

X )مامو غرايف(.  ال�صعاعي  • الفح�ض بالت�صوير 
• الفح�ض باالأمواج فائقة ال�صوت )اإيكو غرايف(.
ون�ص���يجي  الإجراء فح�ض خلوي  العين���ات  • اأخ���ذ 

للورم ) خزعة (.

 X الفح�ص بالت�شوي��ر ال�شعاعي
)مامو غرايف( ؟

يت���م اإجراء هذا الفح����ص بجهاز ذي 
اأ�شعة X حيث مقدار هذه اال�شعة قليل جدًا ، وميكن 
اإعادت���ه ، ون�ش���تطيع م���ن خالل���ه اإظه���ار معلومات 
ت�شخي�شية هامة جدًا ل�شالح املري�شة ، لكن ح�شب 

مواعيد م�شبقة . 
يجرى الفح�ص من اليوم ال�شاد�ص من بداية الدورة 
الطمثي���ة حت���ى اليوم احل���ادي ع�ش���ر ، ويجب عدم 
ا�ش���تعمال م�ش���ادات العرق والبودرة واملعطرات يف 
يوم اإجراء الفح�ص ، يدوم من خم�ش���ة ع�شر دقيقة 

اإىل ثالثني دقيقة .
  X ال�شعاع��ي  الت�شوي��ر  نتائ��ج 

للثدي ؟
يقوم طبيب االأ�ش���عة بقراءة ال�ش���ورة 
ال�ش���عاعية وع���ادة تعط���ى النتائج يف الي���وم التايل 

للفح�ص .
تكون النتائج يف اأغلب االأحيان �ش���ليمة واإذا وجد اأي 
�ش���يء غري طبيعي ال يعني اأنه �ش���رطان ، لكن يجب 

املتابعة بفحو�شات اأخرى مكملة �شرورية . 
الأم��واج  فح���ص  جن��ري  مل��اذا 
فائقة ال�شوت )الإيكو غرايف( ؟

اإن ه���ذا الفح����ص ي�ش���تعمل االأم���واج 
فائقة ال�شوت ، بدون تعر�ص املري�شة الأ�شعة X، وهو 
غري موؤمل  ويجرى يف اأي وقت من الدورة ال�ش���هرية، 
وين�ش���ح باإجرائه بعد الدورة ال�ش���هرية ، يدوم من 
ع�ش���ر دقائق اىل ع�ش���رين ، يعطين���ا معلومات عن 
طبيعة العقد املكت�ش���فة باجل�ص )�شلبة، �شائلة ..(، 
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كما ي�ستطيع الطبيب اإجراء اخلزعة بو�ساطته، وهو 
الفح����ص الأمث���ل عن���د الفتيات والن�س���اء �سغريات 
ال�س���ن ) اللوات���ي لديه���ن ث���دي كثي���ف حي���ث اأداء 
الت�سوي���ر ال�سعاع���ي X للث���دي - مام���و غ���رايف - 

حمدود ( ، وكذلك عند احلوامل .
ملاذا تطلب اخلزعة  ؟

بالرغم م���ن اأن الت�سوي���ر ال�سعاعي 
للث���دي اأثبت وج���ود كتل���ة اأو تغريات 
اأخ���رى ، نحن ن�سط���ر للمرحلة القادم���ة وهي اأخذ 
العين���ة ) اخلزعة ( من الن�سي���ج اأو اخلاليا بغر�ص 
م���ا  درا�سته���ا خمربي���ًا بو�ساط���ة املجه���ر ،وه���ذا 
ي�سم���ى بفح�ص الت�سري���ح املر�سي ، وذل���ك لنتاأكد 
م���ن الت�سخي����ص احلقيق���ي ، ال���ذي يوؤك���د لن���ا اأن 
ال���ورم حميد اأو خبي���ث ، ودرجت���ه ، و احتوائه على 
امل�ستقبالت الهرمونية ) وهذا ي�سمح عند حتديدها 
باإجراء العالج الهرم���وين املنا�سب وب�سكل اأ�سا�سي 

م�سادات الأ�سرتوجني ( .
مراحل �سرطان الثدي ؟

 اإن معرف���ة مراح���ل �سرط���ان الثدي 
ن���وع  حتدي���د  يف  بالغ���ة  اأهمي���ة   ذو 

العالج املقرتح .
الدرج��ة الأوىل : ورم اأق���ل من اثنني �سم ، دون 

اإ�سابة العقد اللمفاوية .
اللمفاوي���ة  العق���د  اإ�ساب���ة   : الثاني��ة  الدرج��ة 

البطية ولكن تبقى متحركة غري ثابتة .
الدرج��ة الثالثة : ورم غاز اأكرب من خم�سة �سم 

اأو عقد ملفاوية م�سابة وثابتة حتت الإبط .
خ���ارج  ال���ورم  انت�س���ار   : الرابع��ة   الدرج��ة 

الثدي والإبط.
ماذ� �أفعل عند �إ�سابتي ب�سرطان 

�لثدي ، متى �أبد�أ بالعالج ؟
اإن ت�صخي����ص �صرط���ان الث���دي �صعب 
القب���ول عند املري�ص���ة ، ولكن يجب الب���دء بالعالج 
ف���ورًا ، وهن���ا نن�ص���ح بالتوا�ص���ل م���ع �صديق���ة اأو 
قريب���ة للم�صاعدة ، ويف�صل التوا�ص���ل مع م�صابات 
كحال���ة املري�صة من خالل اجلمعي���ات النا�صطة يف 
ه���ذا املج���ال ) جمعي���ات �صرطان الث���دي ، جمعية 
الناجي���ات، ... ( ، وذل���ك لفهم املر����ص جيدًا دون 

اإعطائه اأكرب من حجمه .
ل�س��رطان  �لعالج��ات �ملقرتح��ة 

�لثدي ؟
تتمثل العالجات يف : - اجلراحة .

- املعاجلة ال�صعاعية .

- املعاجلة الكيماوية .
- املعاجلة الهرمونية .

- املعاجلة املوجهة .
اإن املعاجل���ة اجلراحية وال�صعاعي���ة للورم واخلاليا 
ال�صرطاني���ة ه���ي عالج���ات مو�صعي���ة )ا�صتئ�صال 
اأم���ا   ، مكان���ه(  يف  ال�صرطاني���ة  واخلالي���ا  ال���ورم 
املعاجلة الكيماوية والهرمونية هي عالجات توؤثر يف 
جمي���ع اأنحاء اجل�صم )وهي عالج���ات مكملة غالبًا 

للجراحة( .
خطة �لعالج ؟

يب���داأ غالب���ًا ع���الج �صرط���ان الث���دي 
اأو  يتاب���ع بالأ�صع���ة  ث���م   ، باجلراح���ة 
املعاجل���ة الكيماوية ، وت�صتغ���رق املعاجلة الكيماوية 
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ع���ادة من ثالثة اأ�س���ابيع اإىل اأربع ، واإذا ا�س���تدعت 
ال�سرورة نبداأ باملعاجلة الهرمونية بعد اجلراحة اأو 

عند نهاية املعاجلة الكيماوية.
يتم اختيار خطة الع���الج من قبل فريق طبي موؤلف 
من خمتلف االخت�سا�س���ات ح�سب مراحل ودرجات 
ال�سرطان وكذلك ح�سب احلالة ال�سحية للمري�سة.
الأطب��اء الذين يقوم��ون بعالج 

�سرطان الثدي ؟
اإن ال�س���رطان مر����ض معقد وال ميكن 
لطبي���ب اأن يعاجله مبفرده ، ولذلك فالعالج يتطلب 

فريقًا طبيًا متعدد االخت�سا�سات .
ال�معاجل����ة اجل��راحي���ة

لع��الج  اجلراح��ة  تق��رح  مل��اذا 
ال�سرطان؟

ال���ورم  با�ستئ�س���ال  اجل���راح  يق���وم 
والعق���د اللمفاوي���ة لالإب���ط ) جتريف االإب���ط لنف�ض 

اجلهة ( .
هناك نوعان من اجلراحة : 

1- اجلراح��ة املحافظ��ة ) ا�ستئ�سال الثدي 
اجلزئي، الورم فقط  ( : 

وذل���ك ل���الأورام ذات احلج���م ال�س���غري، وغالبًا ما 
يتبعها معاجلة �سعاعية. 

2- ا�ستئ�سال الثدي الكلي : 
وذل���ك ل���الأورام ذات االأحج���ام الكب���رية ، ويتبعها 

معاجلات مكملة .
اإن حتدي���د ن���وع اجلراح���ة م�س���روط بحج���م الورم 
وحج���م الث���دي ، ويبق���ى الق���رار النهائ���ي للطبيب 

اجلراح املعالج .

ما هي عملية جتريف الإبط ؟ 
وهل هي �ضرورية ؟

يق���وم اجل���راح با�صتئ�ص���ال العق���د 
اللمفاوي���ة للإبط ) جتريف الإبط ( لنف�س اجلهة ، 
وهي �صرورية لأن النت�ص���ار ال�صرطاين اأول ما يبداأ 

يف هذه املنطقة .
) طبع���ًا ل يق���وم اجل���راح بتجريف الإب���ط يف حالة 
الأورام ال�ص���غرية اأ�ص���غر م���ن اثنني �ص���م  ، وذلك 
عندم���ا يكون حتلي���ل العقدة اللمفاوية احلار�ص���ة - 

اأول عقدة ت�صاب - غري م�صابة ( .
م��ا ه��ي امل�ضاعف��ات اجلانبي��ة 

للجراحة ؟
اإن مكان العملية ع���ادة يكون موؤملًا ، 
وت�صاهد يف بع�س الأحيان اأورام  دموية ،  اأو اإنتان ، 
ما يوؤخر التئام اجلرح وكجميع العمليات اجلراحية 
الأخرى هناك م�ص���اعفات خا�ص���ة مبكان التداخل 

اجلراحي للإبط ، ونذكر منها : 
الباكرة :

1- م�ص���اكل ملفاوي���ة وجتمع لل�ص���ائل اللمفاوي حتت 
اجللد اأو �صيلنه عرب اجللد .

2- اإ�ص���ابة ح�ص���ية ونق�س ح�ص���ي للوج���ه الداخلي 
للذراع ، وهي ت�صفى خلل �صتة اأ�صهر اإىل �صنة .

2- اأمل وت�صلب يف الكتف .
املتاأخرة :

وذمة ملفاوية ويعرب عن ذلك بزيادة حجم الذراع .
الأنب��وب  وج��ود  يعن��ي  م��اذا 
)ال�مفج����ر( بع�������د التداخ��ل 

اجلراحي ، وكم �ضيبقى ؟
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ي���رك الأنب���وب ) املفجر ( م���ن قبل اجل���راح بعد 
التداخل اجلراحي لتفريغ ال�سائل اللمفاوي ، وينزع 

عندما يقل هذا ال�سيالن .
والوذم��ة  الأمل  �س��بب  ه��و  م��ا 
ف���ي ال�����ذراع  بع�����د التداخ��ل 

اجلراحي؟ 
يرجع ذل���ك لعملية جتريف الإب���ط م�سببًا وذمة يف 
الذراع ،  وتنمياًل واأملًا ، ما يحد من حركة الطرف .

اإن ه���ذه الأعرا�ض ل ت�سكل خطورة ، وتتال�سى �سيئًا 
ف�سيئ���ًا باتب���اع بع�ض الن�سائ���ح ، كاإج���راء متارين 

التاأهيل الوظيفي .
التداخ�������ل  بع��������د  الن�س��ائح 

اجلراحي ل�ستئ�سال الثدي ؟
1- جتني���ب ال���ذراع املواف���ق لعملية 
اأو وخ���ز  اأو خدو����ض  : ج���روح  التجري���ف الإبط���ي 
وخدو�ض الأظافر ، اأو ا�ستخدام املنظفات التي تزيد 
من التورم اأو اأخذ عينات الدم اأو احلقن الوريدية اأو 

قيا�ض �سغط الدم .
2- اتب���اع ما يلي : ع���دم حمل اأي �س���يء ثقيل بهذه 
ال���ذراع وحت���ى احلقيب���ة وع���دم ارت���داء اخل���وامت 
اأو اأي جموه���رات اأخ���رى ،  والأ�س���اور وال�ساع���ات 
وجتن���ب الأكم���ام ال�سيق���ة ، وع���دم الق���راب من 
النبات���ات التي حتتوي عل���ى الأ�سواك ، وعدم اللعب 
مع الكالب والقطط ، وعدم اإرتداء حمالت ال�سدر 
ذات الدعائ���م ، واحلم���الت ال�سيق���ة خا�س���ة عند 
الإبطني ، ويف�س���ل ال�ستحمام باملاء الفاتر ، وعدم 
التعر����ض لأ�سع���ة ال�سم����ض لف���رة طويل���ة ، وجتنب 

ل�سعات احل�سرات.

3- حماي���ة اليد امل�صابة : ارتداء واق للأ�صابع عند 
اخلياطة ، ا�صتعمال قفازات واقية يف املطبخ لتجنب 
 احل���روق ، و�صع قفازات عند القي���ام بغ�صل الأواين 
اأو امللب����س  وعن���د التعامل م���ع النبات���ات ، اإعلم 
 القائ���م بعملي���ة جتمي���ل الأظاف���ر لتوخ���ي احلذر ، 
ع���دم القي���ام بالتدلي���ك اأو ال�صغ���ط عل���ى ال���ذراع 
امل�صاب ، عدم التعر����س للأ�صعة فوق البنف�صجية، 
جتن���ب ا�صتعمال الكحول يف حالة حدوث جرح اواأية 
اإ�صاب���ة اأخ���رى، جتن���ب ا�صتعم���ال م���واد اأو مراهم 
مهيج���ة ، جتن���ب القيام مبجه���ودات كب���رة توؤدي 
اإىل الإجه���اد والتع���ب، ال�صرتخاء بع���د املجهودات 
العتيادي���ة ، املعاجلة الفورية للج���روح اأو الوخز اأو 

احلروق .
4 - ين�ص���ح مبمار�ص���ة بع�س احل���ركات الريا�صية 
للي���د من اأجل ت�صجيع جريان الدم وتخفيف التندب 
وتن�صي���ط ال���دورة الدموية والع�ص���لت مما ي�صاعد 
على اإيجاد الن�صجام واملرونة يف حركة اليد وجميع 
ح���ركات الذراع ، الأمثلة عل���ى ذلك : ارتفاع الذراع 
وتناوب حركة الكتف يف كل الجتاهني )من الأمام 
اإىل اخلل���ف( وو�ص���ع اليد عل���ى الكت���ف ومتريرها 

للأمام اأو اخللف ...  .
5- يف حال���ة انتفاخ الذراع يجب اإبقاء اليد مرفوعة 
ق���در الإم���كان مل�صاع���دة حرك���ة الدم فيمك���ن مثًل 

و�صعها فوق الو�صادة ...  .
مالحظ���ة : ) يج���ب ا�شت�ش���ارة الطبي���ب يف ح���ال 
احمرار اليد ، اأو يف حال ارتفاع درجة احلرارة ، اأو 
ح���دوث وذم���ة كبرية ) انتفاخ بالذراع ( ، اأو ت�شلب 

غري طبيعي ، ... ( .
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ه��ل ميك��ن اإع��ادة بن��اء الث��دي 
وترميمه ؟

يخلف فقدان الث���دي اأثرًا مهماً  على 
نف�ض���ية املري�ض���ة وعلى عائلتها وجمتمعه���ا وعملها 

حيث ميكننا اإعادة بناء الثدي باإحدى الو�ضيلتني :
- تعوي����ض الث���دي اخلارجي : عن طري���ق دعامات 

للثدي ، ويوجد باأحجام خمتلفة .
- اإعادة ترقيع جراحية واإعادة ترميم الثدي بو�ضع 
جه���از داخل���ي حتت اجلل���د ) بروتي���ز ( ، اأو ترقيع 

ن�ضيجي اأو ع�ضلي .
ال�معاجل�����ة ال�ش���عاعية

املعاجلة ال�شعاعية ؟
اإن املعاجل���ة ال�ض���عاعية ه���ي ع���اج 
مو�ضعي لل�ضرطان باأ�ضعة الكوبالت اأو 
امل�ضرع اخلطي ، هذه الأ�ضعة ت�ضل اإىل مكان الورم 

فتقوم بقتل اخلايا ال�ضرطانية .
مل��اذا املعاجل��ة ال�شعاعي��ة بع��د 
التداخل اجلراحي على الثدي؟
الت���ي الأماك���ن  بع����ض  هن���اك   لأن���ه 
الأ�ض���عة  �ض���ور  يف  تظه���ر  ول  اجل���راح  يراه���ا   ل 
وميك���ن اأن تك���ون م�ض���درًا لظهور املر����ض ثانية يف 
منطق���ة التداخ���ل اجلراح���ي ، ول ب���د م���ن ع���اج 
هذه الأماكن بالأ�ض���عة ، وخا�ض���ة عند ال�ضتئ�ضال 

اجلزئي للثدي .
هل املعاجلة ال�شعاعية خميفة؟
اإن املعاجل���ة ال�ض���عاعية ه���ي ع���اج 
تكميل���ي للجراحة اأو للعاج الكيماوي 

ول يدعو اإىل القلق ول اإىل اخلوف .

كيف تتم املعاجلة ال�شعاعية ؟
�إن �أول مرحل���ة �أو جل�س���ة للمعاجل���ة 
�ل�سعاعية ت�سمى بالتحديد �جلغر�يف 
للمنطقة �مل�س���ابة و�ملناطق �لتي يجب حمايتها من 
�لأ�س���عة ، وتت���م هذه �لعملية عن طريق و�س���م بع�ض 
�لنقاط �ملر�د عالجها ، وهذ� �لو�س���م ي�سهل عملية 
�لع���الج م���ن قب���ل �لطبيب ، وت���ر�وح م���دة �لعالج 
من خم�س���ة �ىل �سبعة �أ�س���ابيع ، خم�ض ح�س�ض يف 
�لأ�س���بوع ، و�حل�س���ة �لو�حدة للعالج تدوم ب�س���عة 
دقائق ولي�ست موؤملة ، ولي�ستلزم �ملبيت بامل�ست�سفى . 
بع��د  املح��ددة  املهل��ة  ه��ي  م��ا 
اجلراح��ة اأو الع��اج الكيماوي 

لإجراء املعاجلة ال�شعاعية ؟
تتت���م �ملعاجل���ة �ل�س���عاعية عندما تع���ود حركة �ليد 
لطبيعته���ا ويلتئم �جلرح بعد �لتد�خ���ل �جلر�حي ، 

وعادة بعد ثالثة �إىل �أربعة �أ�سابيع .
وتت���م �ملعاجل���ة �ل�س���عاعية عندما تتح�س���ن �حلالة 
بع���د �ملعاجل���ة  للمري�س���ة  و�لبيولوجي���ة  �ل�س���حية 

�لكيماوية ، ويتم ذلك بعد �أربعة �أ�سابيع تقريبًا .
م��ا ه��ي م�شاعف��ات ) الأعرا���ض 
اجلانبي��ة ( املعاجل��ة ال�شعاعية 
ومتى تظهر؟ وهل ميكن تفاديها؟
تظه���ر �أحيانًا �أعر��ض جانبية لأن �لأ�س���عة ت�س���يب 

�لورم ، وبع�ض �خلاليا �ل�سليمة �أي�سًا.
اأهم هذه الأعرا�ض :

�حمر�ر يف �ملناطق �ملعاجلة �ثناء �ل�سبوع �لثالث �أو 
�لر�بع ت�س���به �سربة �ل�س���م�ض ، تغري يف لون �جللد ، 
يف �لأيام �لأخرية من �لعالج ت�س���عر �ملري�سة ببع�ض 
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الأمل اأثن���اء البلع ب�شبب  و�ش���ول الأ�شعة اىل املريء 
وه���ذا الأمل ي���زول بع���د اأخذ ال���دواء ال���ازم لذلك 
وتظهر ه���ذه الأعرا�ض اأثناء ف���رة العاج بالأ�شعة 
)خم�ش���ة اىل �شبعة اأ�شابيع( وتزول بعد اأخذ الدواء 

الذي ين�شح به طبيبك املعالج .
اأما الأعرا�ض اجلانبية الأخرى فهي :

تثخن املنطقة املعاجلة ، وي�شبح الثدي املعالج اأكرث 
�شاب���ة من الثدي ال�شلي���م ، وت�شبح منطقة الثدي 
امل�شتاأ�ش���ل اأقل مرونة ، كما ي�شاه���د انتفاخ الأوردة 

الرقيقة املوجودة حتت اجللد .
كل ه���ذه الأعرا�ض غ���ر موؤملة ، وميك���ن اأن ين�شح 

الطبيب املعالج بالدواء املنا�شب لها .
هل ميكن تفادي هذه الأعرا�ض 
اجلانبية واحلفاظ على �ص��حة 

املنطقة املعاجلة بالأ�صعة ؟
ميكننا تفادي هذه الأعرا�ض : 

• بتجنب لب�ض الثياب ال�شيقة يف منطقة ال�شدر.
. ال�شدرية  لب�ض  • بتجنب 

ووا�شعة. القطن  من  م�شنوعة  ثياب  • لب�ض 
اإلتهاب  اإ�شتعمال املنتوجات التي توؤدي اىل  • عدم 

اجللد كالعطر امل�شنوع من الكحول .
ولفرة عدة  ال�شم����ض  لأ�شعة  التعر����ض  • بتجن���ب 

اأ�شابيع بعد نهاية املعاجلة ال�شعاعية .
. املعاجلة  املنطقة  دعك  اأو  بفرك  القيام  • عدم 

هل ميكن ممار�صة الن�صاط اليومي 
اأثناء املعاجلة ال�ص��عاعية؟ وهل 

ميكن ال�صتمرار يف العمل؟
نع���م ميك���ن اأداء كل الن�شاط���ات اليومية ) حت�شر 

الأكل ، ... ال���خ ( ، لكن يج���ب البتعاد عن الإجهاد  
وحم���ل الأ�شي���اء الثقيل���ة ودائم���ًا حت���ت ا�شت�ش���ارة 

الطبيب املعالج .
الـمعاجلــــة الكيماويــــة

املعاجلة الكيماوية ؟
ت�شتعم���ل املعاجل���ة الكيماوي���ة الأدوية 
امل�شادة لل�شرطان ، ت�ؤثر هذه الأدوية 
عل���ى اخللي���ة ال�شرطانية امل�ج����دة داخ���ل ال�رم ، 
واأي�ش���ًا على اخلالي���ا يف باقي اأنح���اء اجل�شم  ، اإن 
اآلية عملها ه���� قتل اخللي���ة ال�شرطانية ومنعها من 
التكاث���ر ، ميك���ن اإعطاوؤه���ا عن طريق الف���م اأو عن 
طريق ال�ريد ، وتتم املعاجل���ة الكيماوية عن طريق 
جرعات متتالية متباع���دة فيما بينها بفرتات راحة 
متّكن الن�شيج غ���ر ال�شرطاين ال�شليم من التجدد، 
وحتت���اج اأي�ش���ًا املري�ش���ة للراحة وحت�ش���ن �شحتها 
العام���ة والبي�ل�جية ، لأنها �شعب���ة الحتمال نف�شيًا 

وج�شديًا .
ميك���ن للطبيب املعالج اأن يب���داأ باملعاجلة الكيماوية 
اأحيان���ًا قب���ل اجلراح���ة ، وذلك م���ن اأج���ل التقليل 
من حجم ال����رم حتى يت�شنى للج���راح ال�شتئ�شال 

اجلزئي للثدي  ولي�س الكامل .   
املعاجلــة  اإجــراء  يتــم  متــى 

الكيماوية ؟
تتم ع���ادة بعد اأربع اأ�شابيع اإىل ثمانية 

بعد اجلراحة .
الفحو�صات التي يجب اإجراوؤها 

قبل املعاجلة الكيماوية ؟
يج���ب اإج���راء حتليل دم����ي ، واأحيانًا 
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ا�شت�شارة قلبية .
هل املعاجل��ة الكيماوية  حتتاج 

ملرافق ؟ 
يف�شل وجود املرافق اأو اأحد الأقارب، 
ول ميك���ن قي���ادة ال�ش���يارة بعد املعاجل���ة الكيماوية 

مبا�شرة . 
ه��ل يوج��د حت�ض��ر للمعاجل��ة 
الكيماوي��ة ؟ وه��ل توؤث��ر عل��ى 

احلياة اليومية ؟
ميكن للن�شاء مزاولة حياتهن اليومية ب�شكل طبيعي، 
وين�ش���ح قبل اإج���راء املعاجل���ة الكيماوية �ش���باحًا 
تن���اول وجب���ة الإفط���ار العتيادي���ة دون الإفراط ، 
ول ين�ش���ح  اإجراء اأية حمية غذائي���ة اأو تناول دواء 
ع�ش���بي اأو اأي �ش���يء اآخر ، لأن ذلك يوؤثر �شلبًا على 

العالج الكيماوي .
كيف تتم املعاجلة الكيماوية ؟

تت���م جرع���ة املعاجل���ة الكيماوي���ة يف 
امل�شت�ش���فى ، ومدة الع���الج من اإثنني 
اإىل ثالث���ة �ش���اعات ، حيث حتقن الأدوي���ة وريديًا ، 
وم���دة الراحة غالب���ًا بني كل جرع���ة واأخرى اإحدى 

وع�شرين يومًا . 
الأعرا���ض اجلانبي��ة للمعاجلة 
الكيماوية ؟ ومتى تبداأ بالظهور 

وكيف ميكن التخفيف منها ؟ 
- الغثيان والتقيوؤ .

- ت�شاقط ال�شعر متفاوت ولي�س نهائي ، ويعود للنمو 
بعد اإنتهاء املعاجلة .

- اإنقطاع الدورة ال�شهرية .

- ال�شعور بالتعب .
- نق�ص �شهية .

- اإلتهاب فموي .
- اإ�ش���هال ونق�ص يف الكريات البي�شاء ، مما يوؤدي 

اإىل بع�ص الإلتهابات .
- نق����ص يف الكريات الدموية احلم���راء مما يوؤدي 
اإىل فقر دم ، واأي�ش���ًا نق�شًا يف ال�شفيحات الدموية 

م�شببًا بع�ص النزوف .
تنتهي هذه العرا�ص باإنتهاء العالج وميكن التقليل 
منها باإ�شتعمال بع�ص الأدوية يعد ا�شت�شارة الطبيب 
املعالج ، ويجب اإبالغ الطبيب عند ظهور اأي اأعرا�ص 

جانبية .
الن�صائ��ح عن��د ظه��ور اأعرا���ض 

الغثيان والتقيوؤ  ؟ 
- ين�شح بتناول وجبة خفيفة يف الليلة 

ال�شابقة للمعاجلة الكيماوية .
- ين�ش���ح امل�ش���غ اجليد للطعام ، وتن���اول الوجبات 

بفرتات زمنية طويلة لت�شهيل عملية اله�شم .
- جتنب املاأكولت الدهنية ) املقليات ، ... ( .

- تن���اول وجب���ات خفيف���ة خم�ش���ة اأو اأك���ريف اليوم 
عو�شًا عن الوجبات العتيادية .

- اإنتقاء املاأكولت الباردة اأو الفاترة ) ال�ش���لطات، 
ال���خ ... ( لتجن���ب الرائح���ة املزعج���ة اأحيان���ًا من 

املاأكولت ال�شاخنة .
- اإيقاف التدخني .

- تن���اول ليرتي���ن على الأق���ل يوميُا ) ماء ، �ش���اي ، 
ع�شري ، ...  ( .

- اإنتق���اء املاأك���ولت الغني���ة بالربوت���ني ) بي����ص ، 
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م�ستقات احلليب ، جنب، حلم ، �سمك ..  ( .
- ين�س���ح باأخ���ذ ق�سط���ا م���ن الراحة بع���د الوجبة 
الغذائية ملدة ن�س���ف �ساعة حتى تتم عملية اله�سم 

ب�سكل بطيء . 
- تناول اللحوم ب�س���كل معتدل ، وميكن الإ�ستعا�سة 
عن���ه ب���� ) الدج���اج، البي�ض، ال�سم���ك، اجلنب . . ( 

لغري املحبني للحوم .
- ي�سف بع�ض الأطباء اأدوية م�سادة للتقيوؤ قبل كل 

معاجلة كيماوية .
-  ي�س���ف بع�ض الأطباء اأدوية م���ن يوم اىل خم�سة 

اأيام  بعد جرعة املعاجلة الكيماوية .
الإ�صــابـــــة  عنــــــد  الن�صــــائح 

بالإ�صهال ؟
- تن���اول امل���اء بكمي���ة كب���رية حت���ى 

ليرتين باليوم الواحد لتعوي�ض اخل�سارة .
- تناول م�ستقات احلليب ) لنب ، جنب ، ... ( .

- تناول املعجنات ، الأرز ، اجلزر املطبوخ ، والكعك.
- جتنب القهوة ، وامل�سروبات الباردة .

- جتنب الفواكه ، ع�سري الفواكه ، اخلبز الأبي�ض .
الن�صــائــــح عنـــــــد الإ�صــابــــة 

بالإم�صاك ؟
- تناول ليرتين من املاء خالل اليوم 

على الأقل .
- تناول كاأ�ض ماء اأو ع�سري يف ال�سباح على الريق .
- تن���اول الطع���ام املغ���ذي والغن���ي ) باخل�س���ار ، 

الفواكه، اخلبز ،  ... ( .
- القي���ام ببع����ض الأن�سطة الريا�سي���ة غري املرهقة 

)كامل�سي مثال( .

الن�شائح عند الإ�شابة مب�شاكل 
فموي��ة  )جفاف الف��م ، اإلتهاب 

الفم ، القالع( ؟
- جتن���ب التواب���ل والبه���ارات والأغذي���ة احلام�ضة 
الأغذي���ة  ، وجتن���ب   )  ... والليم���ون  )كالربتق���ال 

ال�ضلبة واجلافة .
- تناول وجبات �ضائلة باردة ) فاترة ( .

- تن���اول امل���اء بكرثة للحف���اظ على رطوب���ة الفم ، 
م�ضغ اللبان ) العلكة ( اخلايل من ال�ضكر .

- احلر����ص على نظافة الفم والأ�ضن���ان ) اإ�ضتعمال 
فر�ضاة اأ�ضنان لينة ومعجون اأ�ضنان غني بالفلور ( .

- ا�ضت�ضارات �ضنية عند طبيب الأ�ضنان باإنتظام .
- ين�ضح باإ�ضتعمال م�ضام�ص الفموية . 

- تن���اول الأغذي���ة ذات النكه���ة والرائح���ة الطيب���ة 
كالفواكه الطازجة .

- تن���اول الكث���ر م���ن ال�ضوائ���ل ) كال�ض���اي ، املاء ، 
ع�ضر الفواكه ، ع�ضر احل�ضار ، ... ( .

كيف ميكن احل�ش��ول على �شعر 
م�شتعار ؟

توج���د ه���ذه امل�ضتلزم���ات يف بع����ص 
املحالت الطبية ، اأو عن طريق ا�ضت�ضارة اجلمعيات 

املخت�ضة يف مر�ضى ال�ضرطان .
ال�معاجل���ة الهرموني����ة

الأ�ضرتوجني  عمل  مبنع  الهرمونية  املعاجلة   تقوم 
، ال�ضرطانية  اخلاليا  على   ) الأن��ث��وي   )الهرمون 
ي���ب���ط���ىء من����وه����ا ، ومي����ك����ن م�������ض���ارك���ة  مم�����ا 

ال�ضعاعية  امل��ع��اجل��ة  م���ع  ال��ه��رم��ون��ي��ة  امل��ع��اجل��ة 
واجلراحية .
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ال�معاجل���������ة  اأن�������واع  ماه��ي 
الهرمونية؟

هناك عدة انواع :
م�س��ادات الأ�سرتوج��ن : يكب���ح ه���ذا ال���دواء 
امل�س���تقبات الهرمونية على غ���اف اخللية ، ومينع 
عمل الأ�سرتوجني على اخللية ال�سرطانية ، من اأهم 
 )tamoxifene( ه���ذه الدوية ه���و التاموك�س���يفني
امل�س���تعمل بكرثة عند املري�س���ات بعد �س���ن الآيا�س، 
واأي�س���ا عند املري�سات قبل �سن الآيا�س ، بامل�ساركة 
مت���ل  املباي����س  لعم���ل  املثبط���ة  الأدوي���ة  م���ع   اإم���ا 
ال� )  zoladex حيث يتم حقنه حتت اجللد مرة كل 
�س���هر وهو يوقف عمل املبي�سني موؤقتا (، اأو باإجراء 
ال�س���هي اجلراحي )عملية ا�ستئ�سال املبي�س ( ، اأو 

ال�سهي ال�سعاعي .
اأخ���رى م���ن زم���رة  وهن���اك معاجل���ات هرموني���ة 
مثبطات الرومات���از ) anti-aromatases ( التي 
تقوم بكبح وتوقيف عمل الأنزمي  ال�س���روري لإنتاج 
الأ�س���رتوجني يف الغ���دد الكظري���ة ، ت�س���تعمل ه���ذه 
الأدوي���ة عند املري�س���ات بعد  �س���ن الآيا����س ، وهي 

عبارة عن اأقرا�س تتناول عن طريق الفم .
مالحظ���ة : يج���ب اإج���راء الأ�ضع���ة عل���ى املبي�ضني 
عن���د  ونهائي���ة  تام���ة  ب�ضف���ة  عملهم���ا  لتوقي���ف 
اإ�ضتعماله لدى املري�ضة التي مل تبلغ �ضن الآيا�س.
الأعرا�ض اجلانبية)الثانوية( 
للمعاجل������ة الهرموني�����ة ومتى 
تظه��ر؟ وكي��ف ميك��ن التقلي��ل 

منها ؟
على العموم ه���ذا الدواء ميكن حتمله وهناك بع�س 

الأعرا�ض مثل :
- ال�شعور بنفخة او هبات حرارية . 

- اإزدياد الوزن .
- جفاف باملهبل .

- اأمل مف�شلي وع�شلي .
- ه�شا�شة بالعظام .

- �شرطان الرحم  ) نادر جدًا ( .
- التهاب وريد خرثي .

مالحظة : ميكن تخفيف هذه الأعرا�ض اجلانبية 
باإ�شتعم���ال بع����ض الأدوي���ة م���ن قب���ل ال�شت�ش���اري 

الطبي .
مدة املعاجلة الهرمونية ؟

من خم�ض اإىل ع�ش���ر �شنوات متتالية 
و�شطيًا .

59- ه��ل نحت��اج ملراقبة طبية 
اأثناء املعاجلة الهرمونية ؟

يف�شل اإجراء مراقبة طبية م�شتمرة.
اثن��اء  باحلم��ل  ي�سم��ح  ه��ل 

املعاجلة الهرمونية ؟
ل ي�ش���مح باحلم���ل اأثن���اء املعاجل���ة 

الهرمونية .
الع�������الج ال���موج�����������ه

ماذا نعني بالعالج املوجه ؟
الألف���ن  ع���ام  الع���اج  ه���ذا  ظه���ر 
وه���و بروت���ن مناع���ي ، يوج���ه �ش���د 
امل�ش���تقبات املوجودة يف اخللية ال�ش���رطانية ، اأهم 
ه���ذه الأدوية الأول هو ال� ) trastuzumab ( الذي 
والث���اين  ،  )  HER-2  ( امل�ش���تقبات  اىل   ي�ش���ل 
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الـ ) bevacizumab ( الذي ي�سل اىل م�ستقبالت 
. )VEGF(

 وت�ستعمـــل هـــذه الأدويـــة بعـــد اإجراء حتاليـــل تثبت 
 ، ال�سرطانيـــة  اخلليـــة  علـــى  امل�ستقبـــالت   وجـــود 
�سرطـــان  حـــالت  لـــكل  م�ستطبـــة  غـــر   وبالتـــايل 

الثدي .
متابعة مري�سة �سرطان الثدي

ه��ل املتابع��ة الطبي��ة �س��روية 
بعد العالج ب�سرطان الثدي ؟

بعـــد  الطبيـــة  املتابعـــة   تعتـــر 
الثـــدي �سروريـــة ، مهمـــا كان   العـــالج ب�سرطـــان 
خمت�ســـون  اأطبـــاء  بهـــا  ويقـــوم  ال�سرطـــان،  نـــوع 
حتـــول  ثـــم   ، الوىل  ال�سنـــوات  يف   بال�سرطـــان 
للطبيـــب املعالـــج  ، اأو طبيـــب اأمرا�ض الن�ســـاء ، اأو 

الطبيب العام .
ماهي املتابعة الطبية الأف�سل؟
يف�ســـل اإجراء فح�ـــض طبي �سريري 
لدى اأطبـــاء خمت�سون يف ال�سرطان، 
وجراحـــون وخمت�سون يف املعاجلـــة ال�سعاعية ، من 
ثالثـــة اىل اأربعـــة  اأ�سهـــر يف ال�سنـــوات الأوىل بعـــد 
العـــالج ، كل �ستة اأ�سهر حتى ال�سنـــة اخلام�سة بعد 

ذلك ، ثم مرة كل عام .
م��ن  الت��ام  ال�س��فاء  ميك��ن  ه��ل 

�سرطان الثدي ؟
غـــر  ظهـــوره  عـــودة  ولكـــن   ، نعـــم 
م�ستبعـــدة ، ولذلك علينـــا دائمًا مراقبـــة موؤ�سرات 
 املعـــاودة ) اأمل ، اإحمـــرار ، تغـــر ب�ســـكل الثـــدي ، 

انتفاخ ،... ( .

اخلم���س  عتب��ة  اإجتي��از  بع��د 
�سنوات هل تكون فر�س النجاة 

اأوفر ؟
نع���م ، حت�س���ل ج���ل الإنتكا�س���ات خ���ال ال�سنوات 
الث���اث الأوىل ، وميك���ن ح�س���ول انتكا�س���ات بع���د 

خم�س �سنوات وحتى الع�سر �سنوات نادرًا .
ال�س��رط����ان  بي����ن  الف��رق  م��ا 

ومعاودة الإ�سابة به ؟
مع���اودة الإ�ساب���ة بال�سرط���ان ه���ي 
ظه���وره ثانية بنف����س املنطقة اأو جواره���ا ، يف عقد 
ملفاوي���ة حت���ت الإب���ط ، اأو تك���ون منت�س���رة بعيدًا يف 

اأع�ساء اأخرى .
للن�س���اء  املنتظم���ة  املراقب���ه  تعت���ر   : مالحظ���ة 

املعاجلات �سرورية جداً .
ال��م�س��كنات ف���ي اآلم �س��رطان 

الثدي ؟
يتعل���ق ه���ذا بن���وع الأمل ، هناك اآلم 
�سدي���دة وحادة ) قوية خال مدة ق�سرية ( ، واآلم 
مزمن���ة ت���دوم مدة اأط���ول نوعا ما وبنف����س ال�سدة، 
وهن���اك اآلم خفيف���ة دائم���ة تتخلله���ا اآلم حادة يف 

بع�س الأحيان .
�س��رطان  اآلم  يف  للم�س��كنات  اأن��واع  يوج��د 

الثدي :
- ل���اآلم اخلفيف���ة : ت�ستعم���ل امل�سكن���ات العادي���ة 

)ا�سربين ، بارا�سيتامول ( ...
الإلته��������اب  م�س���ادات   : ال�متو�سط���ة   ل���اآلم   -

الا�ستريوئيدية...
- لاآلم ال�سديدة : املورفني وم�ستقاته ...
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ه��ل باإ�ستطاع��ة الطبي��ب العام 
متابعة املري�سة ؟

طبعًا وهو همزة الو�ضل بني املري�ضة 
واملراكز املخت�ضة .

الث��������دي  �سرط��ان  ع��اج   ه��ل 
جماين ؟ 

العالج يف امل�ضت�ضفى جماين .
ه�������ل تتاأث��ر حي������اة املري�سة 

امل�سابة بال�سرطان ؟
بحي���اة  املري�ض���ة  تتمت���ع  اأن  ميك���ن 
طبيعية ) بع���د الإنتهاء من فرتة العالج ( ، وهناك 
العديد من الو�ضائل التي متّكن املري�ضة من اإ�ضالح 

امل�ضكالت التي ت�ضبب بها ال�ضرطان .
ه��ل تتقب��ل املري�س��ة الع��اج يف 

البداية ؟
غالب���ًا ه���و م���وؤمل يف البداي���ة ، وفيما 
بعد ت�ض���بح املري�ض���ة اأكرث حتماًل وتاأقلم���ًا  ، حيث 
ميكن و�ض���ف بع�ض الأدوية للتخفيف من الأعرا�ض 

اجلانبية للعالج .
هل الإ�سطرابات النف�سية عند 

ت�سخي�ض املر�ض طبيعية ؟
ي�ض���احب ت�ض���خي�ض املر����ض غالب���ًا 
ه���ذه   ، وذويه���ا  للمري�ض���ة  نف�ض���ية  ا�ض���طرابات 
ال�ض���طرابات تكون وا�ض���حة يف البداية ، وتتال�ضى 

�ضيًا ف�ضيئ فيما بعد .
النف�س��ي  والدع��م  الع��اج  ه��ل 

�سروري ؟
النف�ض���ي  والدع���م  الع���الج  اإن 

باال�شت�ش���ارة  ين�ش���ح  حي���ث   ، ج���دًا   �ش���روري 
 عن���د الطبيب االإخت�شا�ش���ي وخا�ش���ة عن���د وجود

العائل���ي  الدع���م  وغي���اب  بال�شخ�ش���ية،  �ش���عف   
واالإجتماعي .

واجب الزوج ؟
اإن واجب الزوج وم���دى تعاونه له اأثر 
كب���ر ومه���م من اأج���ل حت�ش���ن حالة 
املري�شة وخا�ش���ة خالل فرتة العالج ، حيث تتوطد 
ه���ذه العالقة الزوجي���ة ، والذي ي�ش���اعد يف التغلب 
على ال�شرطان مواجهة املر�ض �شمن العائلة ب�شرب 

وقوة واإميان وثقة .
العائل��ة  تق��دم  اأن  ميك��ن  م��اذا 

والأ�صدقاء والأقارب ؟
ياأتي دور االأهل واالأقارب واالأ�ش���دقاء 
يف الدع���م املعن���وي وخا�ش���ة خالل ف���رتة العالج ، 
وين�ش���ح دائم���ًا بع���دم الت�ش���رت للمر����ض واالإختباء 
واله���روب ، واإمن���ا بال�ش���رب واملواجه���ة والتحم���ل 
واالأخ���وة  والوال���دة  الوال���د  العائل���ة   وم�ش���اركة 
واالأقارب واالأ�شدقاء ، لكي ال حتمل املري�شة العبء 

لوحدها .
ه��ل يج��ب اإخب��ار الأطف��ال عن 

املر�ض ؟
نعم يج���ب التحدث معه���م يف االأمر ، 
وين�ش���ح باإع���الم االأبناء ، مع االأخ���ذ بعني االإعتبار 
عامل ال�ش���ن ، وذل���ك يف التحدث معه���م وتهيئتهم 
نف�ش���يًا وعاطفي���ًا لتقبل االأم���ر ، اإن حجب احلقيقة 
عنه���م غر ممكن ، ففي جميع احلاالت �ش���يعرفون 

اأن �شيئا ما قد حدث لوالدتهم .
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ه��ل ميك��ن ع��ودة املري�ض��ة اىل 
حياتها ال�ضابقة من جديد ؟

ُيحدث واق���ع املر�ض والعالج تغيريات 
يف حي���اة امل�ساب���ة �س���واًء عل���ى امل�ست���وى اجل�سدي 
اأو النف�س���ي ، وت�سط���ر امل�سابة بال�سرط���ان لإعادة 
تنظيم منط حياتها حيث تتبدل الأولويات والعالقة 
م���ع الأخري���ن ، �س���واء يف العم���ل ومع العائل���ة ،ومع 
املجتم���ع  ، وب�سكل خا�ض مع نف�سها ، كل ذلك اأثناء 

فرتة العالج ب�سكل اأ�سا�سي .
وبع���د نهاي���ة الع���الج تتغ���ري اأي�س���ًا حي���اة امل�سابة 
وميكنها اأن تع���ود حلياتها ال�سابقة وذلك من خالل 
�سربه���ا وتاأقلمها مع كل حميطها ، يف البداية ل بد 
م���ن مواجهة الأح���داث ، ومن بع���د ويف اطار نظرة 
بعي���دة املدى ، ميكنها ق�س���اء اأكرب وقت مع العائلة، 
م���ع ال���زوج والأطف���ال ، كل ذل���ك متعل���ق بال�س���رب 

والعزمية والإرادة .
ه��ل اأتوق��ف ع��ن العم��ل اثن��اء 

فرتة العالج ؟
حتدي���د ذلك يع���ود للمري�سة وحالتها 
ال�سحي���ة ، ماع���دا ف���رتة اجلراحة الت���ي ت�ستوجب 
دخ���ول امل�ست�سف���ى ، ف���اإن اإمكانية الع���ودة ممكنة، 
وذل���ك بن���اء عل���ى الأعرا����ض اجلانبي���ة واحلال���ة 
ال�سحية للمري�سة ، وهن���ا ميكن اإجراء الإ�ست�سارة 
الطبي���ة الالزمة للع���ودة اأو التوقف ع���ن العمل من 

خالل الإجازة املر�سية .
هل ميكنن��ي مزاول��ة عملي عند 

العالج ؟
طبعًا ميكن املزاول���ة اأثناء العالج اإذا 

�ضمحت �حلالة �ل�ضحية بذلك ، وهذ� مرتبط �أي�ضًا 
بطبيعة �لعمل .

هل باإمكاين مزاولة الريا�ضة ؟
�لريا�ضية  بالن�ضاط���ات  �لقيام  ميكن 
بعد ع���اج �ضرطان �لث���دي ، مع �أخذ 
بع����ض �الحتياط���ات ، �أهمها جتنب �لعم���ل بالذر�ع  
يف �جله���ة �مل�ضاب���ة حيث ميكن ممار�ض���ة �لرق�ض 
و�ل�ضباحة و�لتن�ض ب�ض���كل معتدل ، لكن رفع �الأثقال 

حمظور .
احلم�����ل  من�����ع  حب��وب  ه������ل 
خط��رة  البديل��ة  والهرمون��ات 

بعد �ضرطان الثدي ؟
�إن تن���اول حب���وب منع �حلم���ل و�لع���اج �لهرموين 
�لبدي���ل ممنوع ، وذلك خلطره���ا �لكبري يف معاودة 

�ملر�ض .
هل احلمل ممكن بعد العالج ؟

نع���م  ولكن ين�ض���ح باالنتظار �ضنتني 
بع���د نهاي���ة �لع���اج لتجن���ب خط���ر 
�لت�ضوه���ات �جلنيني���ة و�ل���والدة �ملبك���رة ، �ملرتبطة 

باملعاجلة �لكيماوية .
كيف نّكيف حياتنا اليومية ؟

ال يوجد من���ط خا�ض ، من �ملهم جدً� 
�أن نق���وم بن�ضي���ان �ملر����ض ، قد تكون 
�لعملي���ة �ضعب���ة يف �لبد�ي���ة و ت�ضبح �الأم���ور �أ�ضهل  

بال�ضرب و�الإر�دة .
الدع��م  جمموع��ة  دور  ه��و  م��ا 

والتحدث ؟
دورها ي�ضمل ثالثة اأهداف :
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1- م���كان م�ش���رك ب���ن اأ�شخا�س يواجه���ون نف�س 
الو�ش���ع ، اأو عا�شوا اأو يعي�شون نف�س التجربة ، حيث 

با�شتطاعتهن فهم ما حت�س به املري�شة والن�شح .
2- م���كان للتعل���م : ياأخ���ذ التب���ادل �ش���كاًل تربويًا ، 
تكويني���ًا وثقافيًا . .. وب�ش���كل اأ�شا�شي الدعم العلمي 

التعليمي ملواجهة ال�شرطان .
3- ت�شم���ح املجموعة بالإ�شتم���اع لالأخريات مبعرفة 

حقيقة املر�س ، وبالتايل التّكيف مع املرحلة .
الدع���م  جمموع���ة  جن���د  اأن  ميك���ن   : مالحظ���ة 
والتح���دث يف القط���اع العام اأو اخلا����ص وذلك من 
خ���الل اجلمعي���ات الأهلي���ة والنقاب���ات والرواب���ط 

واملوؤ�س�سات .
كي��ف تبق��ن قوي��ة يف مواجهة 

�سرطان الثدي ؟
تبقى ال�شي���دة قوية بتجاوز التعب من 
خ���الل ال�ش���ر والإرادة والعزمية وع���دم الإنفعال 
والإنفت���اح عل���ى اخلارج وع���دم اله���روب والإنعزال 
واملواجهة ، والقي���ام مب�شاريع وحتقيقها  )حتى ولو 
كان���ت ب�شيط���ة ( ، مم���ا ي�شاعد على جت���اوز القلق 

وحالة الإرتباك التي تعي�شها املري�شة .

اأخييرًا  اإن كل ابتالء من اهلل هو امتحان، 85
وباإمكانييك اأنييت اأن حتييددي نتيجيية هذا 
الإمتحييان ، و كل ميين حولييك هييم اأدوات 
م�سيياعدة لييك يف التغلييب علييى خمتلييف 
ذلييك  يف  مبييا  العقبييات  و  ال�سييعوبات 
املر�ييض  مل يعييد ال�سييرطان ذلييك ال�سييبح 
املخيييف املجهييول ، بييل بات يعتيير اليوم 
من الأمرا�ض التي انت�سيير عليها الإن�سان 
بالتقدم الطبي والعلمي ، اعلمي اأن ن�سب 
ال�سييفاء من �سييرطان الثدي تتعدى اليوم 
الت�سييعني باملائيية ، الأميير مرهييون مبييدى 
اداركك ووعيييك لأهمية الإمكانات التي 
مكانهييا  يف  لت�سييعيها  اهلل  اياهييا  وهبييك 
وتختاري بنف�سييك اأ�سييلحتك يف مواجهة 

ال�سرطان ، والق�ساء عليه .
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تترددي

فحصك اآلن
أمان

واطمئنان

٢٠ دقيقة من وقتك ... ألنك بتهمينا 
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�س��رطان الثدي هو اأكرث ال�س��رطانات �س��يوعًا عند املراآة يف العامل وهو ثاين �س��بب لوفيات 
املراأة يف العامل ، اآثاره ال�سحية و االجتماعية بالغة اخلطورة ، حاليًا ال توجد وقاية منه. 
ه��دف الك�س��ف الباك��ر ع��ن �س��رطان الث��دي ه��و ك�س��فه يف املرحلة قب��ل ظه��ور االأعرا�ض 
ال�س��ريرية وبالتايل معاجلته يف مرحلة باك��رة قبل مرحلة االنتقاالت العقدية مما يزيد 

من ن�سبة ال�سفاء ويخفف من العقابيل . 
يتم الك�س��ف الباكر عن �س��رطان الثدي باإجراء فح�ض �سعاعي دوري للثدي ) ماموغرايف ( 

من خالل حملة وطنية منظمة وجماعية ، اعتبارًا من عمر معني . 

د. بياتري�س بارو - فرنــــ�سا
د. فريونيك بوتيه – فرن�سا

د. �أن�س �سبيب - �سورية/فرن�سا
د. يا�سر �سافـي علي - �ســـــورية

خارطة الطريق
للكشف الباكر عن

سرطان الثدي
في سورية 
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- اإن احلملة الوطنية للك�سف الباكر عن �سرطان 
الثدي يجب اأن تتالءم مع املجتمع:

�ص���من اأولوي���ة �صيا�ص���ية واقت�ص���ادية باعتباره���ا 
اأولوية وطني���ة ، وهي تنظيم بالغ التعقيد ت�ص���من 
العدالة و امل�صاواة اأمام املري�صة �صمن روؤية �صاملة 

للفعاليات ال�صحية يف املجتمع . 
- حتى يرى برنامج الك�سف الباكر النور يجب : 
 اأن يك���ون هن���اك بروتوك���ول مكت���وب ، حم���دد 

ومف�صل . 
 اأن حتدد طريقة احل�ص���ول على م�ص���اركة فعالة 

للمراأة �صمن �صريحة العمر املحددة . 
 اأن يتم تقييمه ب�صكل م�صتمر وت�صحيح الأخطاء 

التي تظهر يف �صياق حتقيقه . 
 اأن حت���دد طريق���ة تدب���ر ومعاجل���ة احل���الت 

ال�صرطانية التي �صيتم الك�صف عنها . 
- اإن برنامج الك�سف الباكر ال ميكن ارجتاله :

فهو ثمرة لتفكر وبحث مطول من قبل فريق عمل 
متعدد الخت�صا�ص���ات ) �ص���حة عامة ، اقت�ص���اد 
�ص���حي ، اأطب���اء اأ�ص���عة ، اأطب���اء ن�ص���ائية ، اأطباء 
جراح���ة اأورام ، اأطباء معاجل���ات ورمية ، ممثلني 

عن الدولة و�صانعي القرار ...( . 
- يج���ب اأن يح���دد بروتوك���ول برنام���ج الك�س���ف 

الباكر عن �سرطان الثدي: 
1 – ال�صريحة امل�صتهدفة ) العمر ( - الفا�صل بني 

فح�صني - طريقة ا�صتدعاء ال�صيدات ...  
2 – كيفية الإعالم و التوعية .  

ال�شروط الالزمة لعمل حملة وطنية 
منظمة وجماعية للك�شف الباكر

عن �شرطان الثدي 

مقرتحات خلارطة الطريق
للحملة الوطنية للك�شف الباكر عن 

�شرطان الثدي يف �شورية 

3 - كيفي���ة اال�س���تقبال - جم���ع و اإدارة املعلومات 
التي �سنح�سل عليها بالتدريج من اأجل الت�سحيح 
امل�س���تمر مل�س���ار احلمل���ة ، وكيفية متوي���ل احلملة 

بحيث اأن ت�ستمر والتنقطع . 
- التقييم االقت�سادي للك�سف الباكر عن �سرطان 

الثدي : 
تعتمد الكلفة االقت�سادية على الكثري من العوامل: 

 نظام الك�سف امل�ستخدم . 
 �سريحة العمر امل�ستهدفة . 

 الفرتة الفا�سلة بني الفح�سني . 
 عدد االأفالم امل�ستخدمة يف كل فح�ص . 

 تكلفة فح�ص املاموغرايف . 
 اخل�سائ�ص الوبائية للمجتمع . 

- ال تتوفر حاليًا يف �س���ورية كل ال�سمانات الالزمة 
لو�س���ع وتنفي���ذ حملة وطني���ة للك�س���ف الباكر عن 

�سرطان الثدي يف �سورية.
- ت���دور املقرتح���ات التالي���ة ح���ول �س���تة حم���اور 
متزامن���ة يت���م العمل عليها يف نف����ص الوقت خالل 

خم�ص �سنوات اأو اأقل. 
�ملح��ور �لأول : �إن�ضاء وو�ضع هيئة �أو بنية 
وطني��ة )�أو فريق عمل( �لهيئ��ة �لوطنية 

�لعليا للك�ضف �ملبكر عن �ضرطان �لثدي .
�لهدف هو : 

- متابعة املحاور االأخرى . 
- التفك���ري املطول و العميق من اأجل و�س���ع جتربة 

وطنية �ساملة ودائمة. 
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املحور الثاين : اقتتراح اإجراءات قانونية 
) مع فرة انتقالية ( 

 - فتتر�تتض دفتتتر متتوا�تتصتتفتتات عتتلتتى كتتافتتة 
جمال  يف  والفنيني  ال�صعاعيني  الأطتتبتتاء 
الأ�صعة الت�صخي�صية والتداخلية لأمرا�ض 

الثدي : 
1 – �سب���ط �جلودة ) �أ�سا�س���ي ودوري ( لل�سل�سلة 

�لتكنولوجية . 
2 – �لتاأهيل �لأ�سا�سي و �مل�ستمر : 

تاأهيل �أ�سا�سي : دبلوم �أمر��ض �لثدي ...   
تاأهيل م�ستمر - دور�ت تدريبية )�سمن    

�سيا�سة تاأهيل طبي م�ستمر (    
3 – عم���ل وق���ر�ءة 250 �س���ورة ماموغ���ر�يف على 

�لأقل يف �ل�سنة . 
.  ACR من  Birads 4 – ��ستخد�م ت�سنيف

5 – فح�ض �سريري ، مقابلة و��ستجو�ب �ملري�سة 
قبل كل ماموغر�يف. 

6 – ��ستخد�م منوذج موحد وطني للتقرير .  
- اإحتتداث بنيتتة وطنيتتة اإداريتتة ) مكتتتب 
اأو هيئتتة  لتتوزارة ال�صتتحة  وطنتتي ( تابتتع 
جميتتع  يف  فتتروع  )لهتتا  الذريتتة  الطاقتتة 

املحافظات ال�صورية ( مهمتها : 
 �إعطاء �لرت�خي�ض لل�سعاعني و �لفنيني �لعاملني 
�سمن جدول ) قائمة ( يف جمال �أمر��ض �لثدي . 

 حتري �سبط �جلودة . 
 جم���ع وتقيي���م �لنتائج ورفعه���ا للهيئ���ة �لوطنية 

)فريق �لعمل ( �ملذكور يف �ملحور �لأول . 
 تو�سي���ل �ملعلوم���ات �للزم���ة للأطب���اء متعددي 
�ملتعلق���ة  �لخت�سا�س���ات  ذوو   ( �لخت�سا�س���ات 

يتكون فري��ق �لعمل من �أ�ش��خا�ص متعددي 
�الخت�شا�شات :

 �أطباء :
) �شعاع���ن ، جر�ح���ة - معاجل���ة �أور�م - ت�شريح 

مر�شي - ن�شائية ... ( . 
  �خت�شا�شيون باالقت�شاد �ل�شيا�شي .
  �خت�شا�شيون باالقت�شاد �ل�شحي .

  �خت�شا�شيون بالوبائيات .
 �لنقابات ذ�ت �ل�شلة :

�ل�شعاعي���ن  ر�بط���ة   - �شوري���ة  �أطب���اء   )نقاب���ة 
�ل�شورين - ...(.

 �ملنظمات �الأهلية غري �حلكومية : 
)�جلمعية �ل�شورية الأمر��ض �لثدي-...(. 

 منظمات حملية وعاملية :  
)�له���ال �الأحمر �ل�ش���وري - �ل�شلي���ب �الأحمر - 
منظمة �ل�شحة �لعاملي���ة - �جلمعية �لفر�نكفونية 
�لفرن�شية ))AFSIFS(( - �الحتاد �الأوربي ...(. 

 دو�ئر قطاع �لدولة :  
- وز�رة �ل�شحة . 

- وز�رة �لتعليم �لعايل . 
- وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية و �لعمل . 

- وز�رة �القت�شاد .
- وز�رة �لثقافة .

- وز�رة �لد�خلية )�إد�رة �خلدمات �لطبية ...(.
- وز�رة �لدفاع )�إد�رة �خلدمات �لطبية ...(.

 �إن �إح���د�ث هذه �لبني����ة �أو �لهيئة وو�شع 
�شيا�شي  بق���ر�ر  يك���ون  �أن  يج����ب   �لفريق 
معتربً� �لك�شف �لب����اكر �أولوي�����ة وطني���ة 

بالغة �الأهمية . 
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و�ش���روط تعميم التجرب���ة يف املج���ال الوطني بعد 
خم�س �شنوات .  

عالق��ة  ذات  اإج��راءات   : الراب��ع  املح��ور 
بال�صحة العامة و التوعية :

- حمل���ة توعي���ة م�شتم���رة مل���دة خم����س �شن���وات 
مدرو�ش���ة وت�شته���دف كل ال�شي���دات يف كل اأرجاء 
القط���ر، وهي �شرورية لتعزي���ز الثقة و احلوار بني 

ال�شيدات والو�شط الطبي :
 توعية لأخطار هذا ال�شرطان لل�شيدات واملجتمع. 
 توعي���ة لكيفي���ة الفح����س الذات���ي للث���دي )مثل 

الفح�س الن�شائي( . 
 توعية ل�شرورة زيارة الطبيب ) اأو �شخ�س موؤهل 
يف الوحدات ال�شحية و ال�شت�شارية ( مرة واحدة 

على الأقل يف ال�شنة .
 التوعية باأهمية ت�شوير الثدي كل �شنتني . 

  التوعية بالن�شبة لعالمات الإنذار .  
- ا�شتخ���دام و�شائ���ل الإع���الم املالئم���ة للجمهور 

امل�شتهدف . 
- فعالي���ات اإعالمي���ة وطني���ة ) ر�شائ���ل اإعالمية 

وطنية ( . 
- فعاليات اإعالمية حملي���ة يف املحافظة و املدنية 

و القرية ... 
موؤهل���ني  قب���ل  م���ن  جت���رى  تدريبي���ة  دورات   -

اخت�شا�شيني .
اإع���الم���ي���ة م���و����ش���وع���ة م��ن  - ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ب�شكل ل��ي�����س  و  ب���الإع���الم  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني   ق��ب��ل 

ارجتايل. 
- اإدخ���ال هذه التوعي���ة �شمن املناه���ج املدر�شية 

)الثانوية العامة ( . 

ب�أمرا�ض الثدي ( . 
- اإحداث دبلوم وطني متعدد االخت�صا�صات 

الأمرا�ض الثدي للأطباء و الفنيني . 
املح��ور الثال��ث : القي��ام بالك�ص��ف الباك��ر 
عن �ص��رطان الثدي ) قراءة اأوىل ، قراءة 
ثاني��ة ( م��ن خلل جتربة رائ��دة يف قطاع 
 جغ��رايف و�ص��كاين حم��دود مل��دة 5 �ص��نوات 

اأو اأقل :
- وهذا يتطلب اإن�ش����ء مركز رائد لأمرا�ض الثدي 

يتوفر به :  
 . mammogrphie ت�شوير الثدي 

 . echography ت�شوير الأمواج ف�ئقة ال�شدى  
cytoponction الر�ش�فة 

.  micro )اخلزعة الدقيقة(  
.  macro )اخلزعة الكبرية(  

.   MRI ت�شوير رنني مغن�طي�شي  
.X-ray ت�شوير ب�شيط 

 .  scannerت�شوير طبقي حموري  
  فح�ض �شريري و ا�شتجواب.

  ت�شريح مر�شي .
  درا�ش���ة تقيي���م النت�ئج )مع�ي���ري �شورية حملية 

.)standard syrien

- دعوة ال�شيدات من عمر معني كل �شنتني ...الخ.
يعمل به اإخت�ش��شي���ون �شع�عيون ب�أمرا�ض الثدي 
م���ع ا�شت�ش����رات جراحي���ة - ن�ش�ئي���ة - ت�شري���ح 

مر�شي ... الخ . 
- ويتم في���ه درا�ش���ة الكلفة القت�ش�دي���ة ودرا�شة 
وب�ئي���ة ، و ترفع النت�ئ���ج ب�لتدريج البنية اأو الهيئة 
الوطني���ة ) فريق العم���ل ( لأجل درا�ش���ة امك�نية 
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املح��ور اخلام�س : - تغطية القطر ب�ش��بكة 
من اأجهزة ومراكز ت�شوير الثدي :

 تخ�ض���ع ل�ضبط اجل���ودة و التاأهي���ل ويتعاون فيها 
القط���اع الع���ام و القط���اع اخلا����ص ) عي���ادات – 
  – مراك���ز �ضحي���ة  - اأجهزة ماموغ���رايف متنقلة  
ويت���م ذلك عل���ى م�ضت���وى ) املحافظ���ة ، املدينة ، 
املنطق���ة ، الناحية ، القري���ة ... الخ ( مع م�ضاركة 

الإدارة املحلية . 
يت���م التن�ضيق عن طريق البني���ة اأو الهيئة الوطنية 

)فريق العمل ( املذكور يف املحور الأول .

املحور ال�ساد�س : 
- و�سييع خطيية خم�سييية لتح�سيين العر�س 

العالجي  ) الإمكانيات العالجية ( :
م���ن خ���ال تفعي���ل عل���ى الأق���ل مراك���ز ملعاجل���ة 
 الأورام عل���ى م�ضت���وى القطر بالإ�ضاف���ة للجراحة 
) و/اأو معاجلة �ضعاعية – و/اأو معاجلة كيميائية( 

وتقدير كلفتها ... 
 ل ميكن و�سع برنامج وطني للك�سف الباكر 
عن �سييرطان الثييدي اإذا مل تتوفيير اإمكانية 
العالج املنا�سب للحالت التي يتم ك�سفها .  

اإن تدب��ر �س��رطان الث��دي ق��د اأح��رز الكث��ر م��ن التق��دم يف ال�س��نوات 
الأخرة:

 - اإمكاني��ة الت�س��خي�ض يف مرحلة مبك��رة ، وحتى قبل ظه��ور الأعرا�ض 
   ال�سريرية.

- اإمكانية تطبيق معاجلات متالئمة مع كل مري�ض ، وذات اإنذار اأف�سل .
- اأ�سبح العالج اأكرث فعالية ، واأكرث حمافظة ، واأقل ر�سًا .

 - التفه��م املتزايد لل�س��دة النف�س��ية الت��ي توافق الإعالن عن ت�س��خي�ض
    هذا املر�ض .

ونذكر اأخرًا ولي�ض اآخرًا على النقاط اخلم�ض التالية :
- اأهمية ال�ستق�ساء الباكر قبل ظهور الأعرا�ض ال�سريرية.
- اأهمية التوعية ودور و�سائل الإعالم واجلمعيات الأهلية .

 - اأهمي��ة �س��بط اجل��ودة يف كل املراح��ل )الت�س��خي�ض - الع��الج ...( 
    لالأدوات  والأجهزة امل�ستخدمة وللعامل الب�سري .

- اأهمية اإنخراط املجتمع يف مكافحة �سرطان الثدي .
- اأهمية الفح�ض الذاتي .
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