
الباب األول
سرطان الثدي

(Breast cancer)

مقدمة وحملة تاريخية:
ـرض على ـيالد حـيث وصف ا عـرف سـرطـان الـثدي مـنـذ نـحو 1600 عـام قبل ا
تحف البـريطاني وقد وصف سقراط إحدى البرديـات الفرعونية الـتي توجد حاليـاً با
يـالد وكان (Hippocrates) إحـدى حـاالت سـرطـان الـثدي وذلـك مـنذ 400 عـام قبـل ا

(Galen) ــرض بـــالـــقــبـــقب (ســـرطــان الـــبـــحــر) هـــو الــعـــالم جـــالــ أول من شـــبه ا
(الشكل  1-1).

رض ينـجم عن تخثر الصفراء بالثدي ومنذ ذلك التـاريخ ساد االعتقاد بأن هذا ا
ـانـي مـولـلـر واســتـمــر هــذا االعـتــقـاد ســائـداً حــتى عـام  1810م حـ قـام الــعـالم األ
(Muller) بـوصف أول خـلـيـة سـرطـانـيـة وفي عـام  1840 م أوضح الـعـالم فـيـرخـوف

(Virchow) أن سرطان الثدي ينشأ من النسيج الطالئي للثدي. 

(الشكل 1-1): : سرطان البحر.
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أجــريت أول عـمـلــيـة السـتــئـصـال الــثـدي عـام  1889م بـواســطـة الــعـالم هـالــسـتـد
ـرض ومـعـرفة (Halsted) ومـنـذ ذلك الـتاريخ تـوالت وتـطـورت الـنظـريـات حـول هذا ا

الكـثـيـر عن طبـيـعتـه ووسائل تـشـخـيصه وطـرق عالجه. ويـعـتبـر سـرطـان الثـدي أكـثر
أنـواع الـسـرطـانات الـنـسـائيـة حـدوثـاً حيـث يقـدر بـامـرأة من ب كل 9 نـسـاء (أي ما
رض أثناء إحدى مراحل عمرها وكذلك يعتبر هذا نسبته 11%) سوف تصاب بهذا ا
السرطان أكثر مسبب للـوفاة الناجتة عن األمراض السرطانية وباألخـص ب النسـاء
شاكل الصحية في العديد مـن الفئـة العمرية (40-44) عاماً ولذا فهو يعـتبر ضمن ا

من دول العالم وباألخص في الدول الغربية. 
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سرطان الثدي



الفصل األول
 حملة تشريحية وفسيولوجية وبائيات سرطان
الثدي األعراض والعالمات االعتالالت واألورام

الثديية احلميدة
(Breast Anatomy, Physiology,  

Epidemiology,  Symptoms & Signs, 
Benign breast conditions & tumors)

:(Breast anatomy) حملة تشريحية عن الثدي
ـراحل الـعـمـريـة والـفـسـيـولـوجـية يـختـلـف الشـكـل العـام لـلـثـدي بـ الـنـسـاء في ا
اخملتلفة فهو أثري قبل البلوغ ويصبح على شكل قبة مخروطية بعد البلوغ ومتهدل

بعد اإلياس.

ويتركب ثدي األنثى البالغة من عدة أنسجة: 
1 ـ جلـد الثدي (Skin):  يـتمـيز برقـته واحتـوائه على جـريبـات شعـرية وغـدد شحـمية
وأخرى قنـوية وعلـى قمة الـثدي توجـد احللمة (Nipple) التي تكـون منتـصبة لـلخارج
(Areola) عـادة وحتيط بقـاعدة احلـلمـة منـطقـة جلـدية مسـتديـرة تعـرف بهـالة احلـلمة
(Morgani ويوجد على محيط هالة احلـلمـة حبيبات (درنات) تعرف بدرنات مورجانى
(Tubercles وهي عبارة عن بروزات تمـثل فتحات لقنـوات غدية شحمـية تعرف بغـدد

مونتجمـري (Montgomery’s glands) (الشكل 1-1-1).
2 ـ نـسـيج الـثدي: يـتـكـون الـثـدي من نـسـيج مـتـيـني (Parenchymal): : وآخـر سـدوي
(Stromal) ووظيفـة النسيج الـغدي األساسيـة هى إفراز احلليب وهـو يتكون من عدد

15-20 فـــصــاً (Lobe) ويـــنـــقــسـم كل فص إلـى فــصـــيـــصــات (Lobules) وتـــنــقـــسم
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الفصيصات إلى عنيبات (Acini) ويُصرف كل فص غدي قناة تعرف بالقناة اجلامعة
(Collecting duct) ووظـيفة الـنسيج الـسدوي هى تدعـيم النسـيج الغدي وهـو يتكون

من أنسجة مختلفة مثل النسيج الضام والدهني والوعائي الدموي و الوعائي اللمفي
ويـغـلـف نـسـيج الـثـدي لـفـافـة تـعـرف بـالـلـفـافـة الـسـطـحـية (Fascia)  تـتـصـل بـالـلـفـافة
ـعـلـقة الـصـدريـة الـعـمـيـقة (Pectoral) ولـفـافـة جـدار البـطـن بـواسـطــة أربـطــة كـوبـر ا
ــعـلـقــة لـلـثـدي) (Cooper’s suspenory ligaments)  وذلـك لـتـدعــيم نـسـيج (األربـطـة ا

الثدي (الشكل 2-1-1).

(الشكل 1-1-2): تركيب الثدي
 (الفصوص - احلويصالت -  القنوات).

(الشكل 1-1-1): درنات مورجاني.
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3 ـ األوعـيـة الـدمـوية: تــزود الـثـدي بـاحـتـيـاجـاته الــضـروريـة من الـدم الالزم لـنـمـوه
ونـشاطه اإلفرازي من خالل شريان رئـيسي وروافد شريـانية أخرى ويزداد معدل
تـدفق الدم بـهذه الـشرايـ قـبيل حـدوث الطـمث الشـهـري وبشـكل أكبـر أثنـاء احلمل

والرضاعة. 
4 ـ األوعـية اللـمفية: يحـتوي الثـدي على شـبكة واسـعة من األوعـية اللـمفـية الرفـيعة
تعـمل عـلى تصـريف الـسائل الـلـمفي من الـثـدي وتتـجمـع هذه األوعـية لـتـكون قـنوات
(Axillary فية أوسع تـتجه باجتاه مجمـوعات من العقد اللـمفية أهمهـا العقد اإلبطية
(lymph nodes والــعــقــد فــوق الــتــرقـوة (Supraclavicular lymph nodes) والــعــقـد

(Interpectoral lymph nodes) والعقد ب الصدرية (Apical lymph nodes) القمية
ـركـزيـة (Central lymph nodes) وتـعمل هذه الـعقد والـكتـفية (Scapular) والـعقد ا
الــلـمـفـيـة كـمـصـفـاة لـلـسـائل الـلـمــفي وتـلـعب دوراً هـامـاً في انـتـشـار سـرطـان الـثـدي

والتخطيط لعالجه (الشكل 3-1-1).

:(Physiology) حملة فسيولوجية
ـرحلـة اجلـنـيـنـيـة يكـون بـدائـيـاً وخـاضـعاً الـثـدي غـدة عـاليـة الـتـخـصص وأثـنـاء ا
لـسيطـرة الهرمون الـذكري األندروجـيني  ويظل الثـدي بعد الـوالدة ساكناً وظـيفياً إال
ـبيـضان فـي إفراز الـهرمـونـات األنثـوية رحـلـة البـلوغ وبـدء ا أنه مع  وصـول األنـثي 
ـو الـنـسـيج الـقـنـوي (Canalicular) والـغـدي ( Glandular) نـتـيـجـة تـأثـرهـمـا يـنــشط 

بهرموني اإلستروج والبروجستيرون.

(الشكل 1-1-3): التصريف اللمفي للثدي.
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ـو الـثـدي عـلى الـتـوازن بـ هـرمـوني اإلسـتـروجـ والـبـروجـسـتـيرون ويـعـتـمـد 
(Cortisol) بـاإلضـافة لـتـأثره بـهـرمونـات أخـرى عديـدة مـثل اإلنـسولـ والـكورتـيزول
وهرمـون الثـيروكـس (Thyroxine)  وهـرمـون النـمو (Growth hormone) والهـرمون

.(Prolactin) اللبني
وأثـــنــاء احلـــمل حتــدث زيـــادة كــبـــيــرة في مـــســتـــويــات هـــرمــوني اإلســـتــروجــ
ا  (Placental Prolactin)  شيمائي والبروجستيرون بالدم باإلضافة لهرمون الل ا
يـسـاعـد عـلى الـنــمـو الـنـشط خملـتـلف أنـسـجــة الـثـدي  أمـا بـعـد الـوالدة فـتـرجع هـذه
سـتـوياتـها الـطـبيـعـية بـالدم وحتـدث زيـادة كبـيرة في هـرمـون بروالكـت الـهـرمونـات 
ا يؤدي إلى تـنشيط إدرار احللـيب للرضـيع و يساعـد على دفع احلليب إلى اللـ 
احلــلــمــة كــمــا يــعــمل إفــراز الــفـص اخلــلــفي لــلــغــدة الــنــخــامــيــة لــهــرمــون يــعــرف

باالوكسيتوس (Oxytocin) على انقباض القنوات اللبنية. 
وللـثدي وظيفة جنسية هـامة للمرأة فهو أحد مظـاهر أنوثتها وأحد أعضاء اإلثارة

اجلنسية لها وللرجل. 

   :(Epidemiology) وبائيات سرطان الثدي
تـختـلف نـسب حـدوث سـرطـان الـثدي بـ مـخـتـلف مـناطـق العـالم فـأكـثـر مـناطق
رض بـواقع ـرض تـقع في أمـريـكـا الـشـمـالـيـة وأوروبـا حـيث يـزيـد حـدوث ا حـدوث ا
(4-5) أضعاف حـدوثه في آسيا وإفريقيا أما أقل مـناطق حدوث سرطان الثدي فتقع

رض فيهـا 1/5 نسبة حدوثه في أمريكا وأوروبا في اليابان حيث تبلغ نسبة حدوث ا
الغربية. 

ويشكل سرطـان الثدي مشكلـة صحية للـعديد من الدول وباألخص الغـربية منها
حيث يـشـكـل 32% من مجـمل السـرطانـات النسـائيـة بهذه الـدول ويكـفي للـداللة على
تحدة شكلة حدوث  183.000 و  26.000 حالة سرطان ثـدي جديدة بالواليات ا هذه ا

تحدة على التوالي عام  1997م.  ملكة ا األمريكية وا
ومنذ عام 1935 يشهد سرطان الثدي  زيادة سنوية مضطردة قدرها 1-2% شملت
ـرض مـبـكـراً نـتـيـجة ـراحل الـعـمـريـة وقـد ارتـبـطت هـذه الزيـادة بـاكـتـشـاف ا كـافـة ا
ـرض مـثل تصـويـر الـثدي التـوسع في اسـتـخـدام التـقـنـيات احلـديـثـة في اكـتشـاف ا

الشعاعي وفائق الصوت. 
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وسـرطـان الـثـدي أحـد األسـبـاب الـرئـيسـيـة لـلـوفـيـات الـسـرطـانـيـة بـ الـنسـاء من
الـفــئـات الـعـمـرية 40-55  عـامـاً إال أن الوفـيـات الـناجتـة عـنه قـد شـهدت انـخـفـاضاً
ـتـحـدة األمـريـكـيـة وأوروبـا مـلـحــوظـاً ويـقـدر بـحـوالي 20% وبـاألخص في الـواليــات ا
تـبعة في ـبكر والـتقـصي ا الـغربيـة وقد أُرجع هـذا إلى التـوسع في برامج الـكشف ا

هذه الدول. 

احتماالت اإلصابة بسرطان الثدي:
بــنـاء عـلى اإلحــصـائـيــات الـغـربــيـة فـإن 15:1 (7%)  امــرأة أوروبـيـة و 8:1 (%12)
رض أثناء فترة حياتها وتزداد فرص اإلصابة امرأة أمريكية عرضة لإلصابة بهذا ا
ـرض مع التقـدم بالـعمر فـبيـنما تـبلغ فـرص إصابة الـنسـاء دون سن األربع بـهذا ا

6.5% فإن فرص إصابة النساء األكبر من 65 عاماً تزيد عن %50.

رض هي عند حدوثه دون عمر راحل العمرية لإلصابـة بهذا ا ويُعتـقد أن أسوأ ا
اخلامسة والثالث عاماً إال أن ذلك غير مؤكد في بعض الدراسات.

 
اختالف سرطان الثدي باختالف األعراق:

ـرض في األعـراق الــسـوداء إلى االنـخــفـاض بـعـد اإليـاس تــمـيل نـسـبــة حـدوث ا
ـيل سـرطـان الـثدي إلى أن يـكـون أكـثر ـتقـدمـة كـما  ـراحل الـعمـريـة ا وتـزداد في ا
عـدوانـيـة بـ األعـراق الـسـوداء عـنه بـ  الـبـيـضـاء حـيث يـكـون  عـادة غـيـر مـتـمـايز

ستقبالت الهرمونية وال يكتشف إال في مراحل متقدمة.  وضعيف ا
ويـنـعكس مـا سـبق علـى معـدالت الـبقـاء خلـمسـة سـنـوات فـهي أقـل بـ األعـراق

البيضـاء  (80%) عنها ب األعراق السوداء  (%64).

:(Symptoms & Signs) أعراض وعالمات سرطان الثدي
ـرضية الـتي تُكتـشف بالثدي (80%) ليـست سرطاناً وال غالـبية الـكتل واحلاالت ا

ثل تشخيص السرطان إال حوإلى 20% من هذه الكتل التي تكتشف بالثدي.
ويـسـاعـد الـوعـي بـأهم أعـراض وعالمـات سـرطـان الـثــدي عـلى إنـقـاذ الـعـديـد من
رض في مـراحل مـبـكرة حـيث يـكـون أمام األرواح حيث يـؤدي ذلك إلى اكـتـشـاف ا
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ـريضة بدائل عالجـية متـعددة وفرصاً أفـضل لإلفاقة من تـأثيرات العالج اخملـتلفة ا
ـرض مـبـكـراً يـؤدي إلى أفـضل مـعدالت وتـشـيـر أحـدث اإلحـصـائـيـات أن اكتـشـاف ا

البقاء خلمسة سنوات تزيد عن %95.
     

أهم أعراض وعالمات سرطان الثدي:
:(Breast lump) جس كتلة ثديية

 يـعُتبر جس كتلة ورمـية بالثدي أهم وأول عالمات سرطـان الثدي وعادة ما تكون
ة وصلبة ومضطردة الزيادة في احلجم. هذه الكتلة غير مؤ

ومن عالمات سرطان الثدي الهامة األخرى:
* إفراز حلمي تلقائي شفاف أو دموي أو متصبغ بالدم.

* انقالب حديث للحلمة للداخل غير قابل لالرتداد بسهولة (الشكل 4-1-1).
* تغير شكل وحجم الثدي. 

* غمازات أو انبعاج بجلد الثدي (الشكل 5-1-1).
* احمرار أو نقر بجلد الثدي يجعله يشبه قشرة البرتقالة (الشكل 6-1-1).

* وجود كتل متضخمة باإلبط (الشكل 7-1-1).

(الشكل 1-1-4): انقالب احللمة
للداخل نتيجة السرطان.

(الشكل 1-1-5): غمازة
بجلد الثدي.
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االعتالالت واألورام الثديية احلميدة          
:(Benign Breast conditions & tumors)

احلاالت واألورام الثديية احلميدة: 
يـتـركب الـثـدي من أنسـجـة مـتـعددة مـثل األنـسـجـة الـدهنـيـة والـقـنويـة والـسـدوية

كن أن  تنمو من أي منها أوراماً حميدة أو خبيثة.  الغدية والليفية... إلخ  حيث 
ـستمر أثناء الدورة الشهرية أو وألن أنسجة الـثدي تخضع  لتنبيه اإلستروج ا
بواسـطة تعاطي الهـرمونات من مصـادر خارجية فـإنها تكـون عرضة حلدوث خلل في

.(Dysplasia) التنسج

فية متضخمة باإلبط. (الشكل 1-1-7): غدة 

(الشكل 1-1-6): جلد قشرة البرتقالة.
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األهــمـيـة الــطـبــيـة لالعــتالالت الـثــديـيــة احلـمـيــدة واألورام الـثــديـيـة
:(Clinical significance)  احلميدة

ــكـن لــلــعــديــد من األورام واحلــاالت احلــمــيــدة بــالــثــدي أن تــســبب خــلــطــاً في
بدئي مع السرطانات الثديية وذلك لوجود تشابه قد يكون كبيراً أحياناً التشخيص ا
بيـنهـما في األعـراض والعالمـات اإلكـليـنيـكيـة واإلشعـاعيـة إال أن األورام  واحلاالت

الثديية احلميدة هي األكثر حدوثاً  بالثدي %80.
وتـختلف نسب حدوث األورام واحلاالت احلمـيدة بالثدي باختالف الـفئات العمرية
الـنسائـية إال أنهـا عادة ما تـزداد بازدياد الـفئة الـعمريـة  للمـرأة  حيث تبـلغ نسبـتها

17-31% في العقد اخلامس من العمر. 

وبــعض هـذه االعــتالالت أكـثــر حـدوثـاً من بــعـضــهـا اآلخـر; فــمـثالً حتـدث األورام
الغديـة الليفـية الثديـية سنويـاً بنسبة 32: 100.000 امـرأة مقارنة بـنسبة سـنوية قدرها

89.4 : 100.000 امرأة للداء الكيسي الليفي في الثدي. 

أهم االعتالالت واألورام الثديية احلميدة: 
تـشـمل هـذه االعـتالالت التـغـيـرات الطـبـيـعيـة الـتي حتـدث أثـناء احلـمل والـرضـاعة

والطمث وهي تشمل مع أهم أورام الثدي احلميدة مايلي: 
 :(Fibrocystic changes) 1 ـ التغيرات الكيسية الليفية

تـعتـبـر هذه الـتغـيـرات شائـعة لـلـغايـة وحتدث عـلى األقل في نـصف النـساء وهي
ـتجـانسـة تشـمل تغـيـرات كيـسيـة وحؤولـية عـبارة عن مـجمـوعـة من التـغيـرات غيـر ا

(Metaplastic) وتليف والتهاب مزمن بالثدي.  

وقد تـؤدي هذه الـتغيـرات إلى تكـون كتل ثـدييـة جتعل مـلمس الـثدي حبـيبـياً فـيما
يشابه احلبل اجملـدول وعادة ما يتغير ملمس هـذه الكتل أثناء الدورة احليضية وفي
حـالة عدم وجـود تكاثـر خلوي مصـاحب لهذه االعـتالالت فإنها تـعتبـر غير ضارة وال
تشـير عـادة إلى زيادة في خـطر اإلصـابة بـسرطـان الثـدي وترجع أهـميـتها إلـى أنها

كن أن  تتسبب في صعوبة  الفحص الذاتي للثدي.                            
 تُـنـصح الـنـساء الالتي يـعـانـ من هـذا االعتالل بـعـدم اإلفـراط في تنـاول الـقـهوة
والـشيـكـوالته واستـخـدام زيت زهرة مـلـكة الـليل(Primrose oil)  الحتـوائه عـلى نسـبة

ضاد لاللتهاب (الشكل 8-1-1). عالية من حمض اللينوليك (Linoleic acid) ا
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 :(Cysts) 2 ـ األكياس الثديية
عـبارة عن تمـدد بنهايـات القنوات الـفصيصـية وامتالئهـا بسائل وغالـباً ما حتدث
هـذه األكـيـاس في النـسـاء مـا ب 35-50 عـامـاً من الـعـمـر وبـنـسـبـة أقل بـعـد اإلياس
ويكثر حدوث هذه األكياس باألجـزاء اخلارجية للثدي; بعكس األورام السرطانية التي
حتـدث في عـمق الـنـسـيج الــثـديي وتـتـفـاوت أحـجـام هـذه األكــيـاس مـا بـ مـتـنـاهـيـة

الصغر إلى أكياس بحجم البيضة. 
اً موضعياً بالثدي ة إال أنـها قد تسبب أحياناً أ وعادة ال تكون هذه األكياس مؤ

قبيل بدء الطمث وسرعان ما يزول ويختفي بانتهائه. 
وتـشــخص هـذه األكـيــاس بـسـهـولــة بـواسـطـة فــحص فـائق الـصــوت وهي تـعـالج
[Fine Needle Aspirationبواسـطـة شفط الـسـائل الذي حتـتـويه بواسـطـة إبرة رفـيـعة
ـسحـوب مـجهـرياً لـلـتأكـد من عدم [cytology (FNAC) مع ضـرورة فـحص السـائل ا

وجـود خاليا سرطانـية به علمـاً بأن معـظم هذه األكياس تـعاود االمتالء بالـسائل بعد
شفطها دون أن يدعو ذلك ألي قلق. 

:(Epithelial hyperplasia) 3 ـ فرط التنسج الظهاري
ـبـطنـة لـلـقـنوات الـثـديـيـة ويوجـد مـنه عـدة أنـواع مثل: عـبـارة عن تـكاثـر اخلاليـا ا
فـرط وترجع أهـميـة تـشخـيصه وحتـديد ـتوسط والـنـوع ا الـنوع الـبـسيط  والـنوع ا
ـكن أن يـزيـد إلى الـضـعفـ خـطـر اإلصـابـة بـسـرطان ـفـرط  أنـواعه إلى أن الـنـوع ا

الثدي و باألخص إذا صاحبه وجود تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان الثدي.

(الشكل1-1-8) : زهرة ملكة الليل.
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  :(Atypical hyperplasia) طي 4 ـ فرط التنسج الال
طي (Atypical)  بـاخلاليا الثديـية القنـوية ويوجد منه عبـارة عن تكاثـر مفرط ال 
نوعان: نوع قنوي (Canalicular)  وآخر فصيصي (Lobular) إال أن لكليـهما مظاهر
الـسرطـان الالبد (In-situ) وإذا صـاحب هذا االعـتالل وجود تـاريخ عـائلي لإلصـابة

بسرطان الثدي فإنه يزيد خطر اإلصابة بسرطان الثدي إلى  4 أو 8 أضعاف. 

 :(Adenoma) 5 ـ األورام الغدية
عبـارة عن أورام حميدة تـنشأ من نسـيج الثدي الغـدي ويوجد منـها عدة أنواع :
الـنوع األنـبـوبي ويشـيع بـ الشـابات وهـو عـبارة عن عـقيـدات حـرة احلركـة بالـثدي
والـنــوع الـغـدي اإلرضـاعي وهــو عـبـارة عن كـتـلــة أو أكـثـر حـرة فى احلــركـة تـنـشـأ
بالثـدي أثناء احلـمل أو الرضاعـة أما النـوع احلليمي (Papillary)  فـعادة ما يـتسبب
كن أن يرتبط بوجود ورم سرطاني بنفس بألم حلمي وجنيج  (إفراز) دموي مـنها و

احللمة وباألخص في النساء من الفئة العمرية 40-50 عاما. 
وتعـالج هذه األورام باسـتئـصالهـا وفحصـها مجـهريـاً مع ضرورة فحص احلـلمة

جيداً الستبعاد وجود آية أورام سرطانية مصاحبة بها.
 

 :(Fibroadenomas) 6 ـ األورام الغدية الليفية
عـبــارة عن أورام حـمـيــدة غـيـر ســرطـانـيــة حتـدث أثـنــاء حـيـاة األنــثى الـتــكـاثـريـة
ـراهقات وحتدث في 10% من احلاالت على كال اجلانب وباألخص فـي الشابات وا

والـورم الغـدي الـليـفي ورم جـيد الـتـحديـد ذو مـلمس صـلب ومـطاطي يـتـميـز بـانزالقه
ـكن أن تـصل إلى أحـجام كـبـيرة ة و أثـنـاء الفـحص بـاألصـابع وهي عادة غـيـر مـؤ

نسبياً (الشكل 9-1-1).
ـكن أن ينـتـكس بـعد وتـعـالج هـذه األورام بـاستـئـصـالهـا الـكـامل إال أن بعـضـهـا 
ـكن أن يـتـزامن اسـتـئـصـاله; وذلك لـعـدم وجـود مـحـفـظـة تـغـلف هـذه األورام كـذلك 

حدوث هذه األورام مع السرطان الفصيصي الالبد في 65%  من احلاالت.
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  :(Duct ectasia) 7 ـ التمدد القنوي
عـبارة عن تمـدد بالقـنوات الـثدييـة حتت هالة احلـلمة و هـو يكـثر فى العـقد الرابع

من العمر ويرتبط حدوثه بالتدخ والعدوى البكتيرية. 
ـتمددة إلى تسرب محتـوياتها و حدوث  التهاب ـكن أن يؤدي انفجار القنوات ا  
ـكن أن يـكون أسفل احلـلـمـة وتكـوّن كـتـلـة صلـبـة أسـفلـهـا مع حـدوث جنيـج حلـمي 
ـكن أن يـتـسبـب االلتـهـاب الـناجت  إلى حـدوث نـاسـور ثديي مـتـصبـغـاً بـالدم كــذلك 
كن لهذه احلالة أن تؤدي إلى ارتداد احللمة للداخل فيما مزمن (الشكل 1-1-10) و

يشابه االرتداد الناجم عن األورام السرطانية. 
(Augmentin) ضادات احلـيوية بـواسطة عـقار األوجمـنت وتُـعالج هـذه احلالة بـا
مع ضرورة استـئصال أية كتلـة ثديية مصاحـبة بالكامل وفحـصها نسيجـياً الستبعاد

أية عالمات سرطانية.

(الشكل 1-1-10): ناسور ثديي.

(الشكل 1-1-9): ورم غدي ليفي.
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:(Breast Infections) 8 ـ العداوى الثديية
ـرضعـات أو الالتي توقـفن حديـثاً عن تـشيع عـدوى الثـدي والتـهابه بـ النـساء ا
ـكن أن حتدث دون أن اإلرضـاع إال أن هـذا الـنوع من الـعـدوى االلـتـهابـيـة الـثديـيـة 

تكون مرتبطة باإلرضاع. 
ـاً وذو مـلمـس دافئ وقد  وتـتـسبـب هذه احلـالـة احـمـرار الـثدي الـذي يـصـبح مـؤ
ـرض وفي بـعض احلـاالت إلى تـؤدي هـذه احلـالـة إلى احلـمى والـشـعـور بـاإلعـياء وا
ـضـادات احلـيـوية تـضـخم الـعـقـد الـلـمـفـيـة اإلبـطـيـة  وتـعـالج هـذه احلـالـة بـواسـطـة ا

ناسبة وشق الثدي لتصريف أي جتمع صديدي به. ا
 

 :(Traumatic fat necrosis) 9 ـ اإلصابة الثديية ونخر الدهون
قــد يـؤدي تـعــرض الـثــدي إلصـابــة مـبــاشـرة أو غــيـر مــبـاشــرة (جـراحـة  – عالج
شـعاعي.... إلخ) إلى كـدمة بجـلد الـثدي أو نخـر بدهـون الثـدي قد يتـرتب علـيه تكون
كتـلـة غيـر مـنـتظـمـة احلواف  أو ظـهـور غـمازات بـجـلد الـثـدي تشـبه تـلك الـتي حتدث
نتـيجة للـسرطان  (الشكل 1-1-11) وتـكثر هذه احلـالة في األثداء كبـيرة احلجم ويتم

تشخيصه عادة بواسطة فحص اإلبرة الرفيعة. 

 

   :(Papillomas) 10 ـ األورام احلليمية

ـبطـنـة لـلقـنـوات الـثديـيـة الـلبـنـية أو عـبـارة عن تكـاثـر بـخاليـا األغشـيـة الـظهـاريـة ا
ـكن أن تـكـون مـفردة (Single) أو مـتـعـددة (Multiple) وحتدث الـفـصـيصـيـة وهـي 
ـفردة عـادة في النـسـاء من الفـئة الـعمـرية 30-50 عـاماً وعـادة ما األورام احلـليـمـية ا

(الشكل 1-1-11): نخر دهون الثدي.
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يـكـون قـطرهـا أقل من  1سم إال أن بـعـضـها قـد يـتـكـيس ويـسـبب أورامــاً قــد يصـل
قطـرهـا إلى  10سم  وتسـبب هذه األورام نزفـاً دموياً من احلـلمة وتـكّون كتـلة ورمية
ـكن جـسهـا وتعـالج هذه األورام بـواسـطة االسـتئـصال الـكامل أسـفل هالـة احللـمة 

وفحصها مجهرياً. 
تـعـددة فـتـشـيع في الـنـساء األصـغـر عـمـراً وحتـدث على أما األورام احلـلـيـمـيـة ا
شكل كتل ورميـة  وعادة ما حتدث على كال اجلانب ولها قـابلية للتحول السرطاني
في حالة وجود فرط تنسج بها وتعالج هذه األورام باالستئصال الكامل مع ضرورة

 . تابعة الدورية لكال الثدي ا
ومن االعتالالت واألورام الثدييـة احلـميدة األخرى مـرض مـندور (التهاب األوردة
الكبـيرة حتت اجللد  (Mondor's disease)) (الشكل 1-1-12) وأورام اخلاليا احملببة
كن أن تظهر عالمات واألورام الدهنية والناسور الثديي (Fistula)...إلخ وجميعها 

ا يتطلب التفريق بينهما.  وأعراضاً تشابه الورم السرطاني 

(الشكل 1-1-12): مرض مندور.





الفصل الثاني
رضيات  عوامل االختطار األسباب ا
راحل التشخيص تصنيف ا

(Risk factors, Causes , Pathology, 

Diagnosis & Staging)

:(Risk Factors) أوالً ـ عوامل االختطار لسرطان الثدي
ارتـبط حـدوث سرطـان الثـدي بالـعديـد من عـوامل االختـطار وال يـعني وجـود أحد
هذه العوامل أو بـعضها حتمية اإلصابة بسـرطان الثدي بل إن معظم النساء اللواتي
يصـ بسرطان الـثدي ال تكون لـديهن أية عـوامل اختطار ولـكن وجود أحد أو بعض
ـرأة على حـذر وعـلى وعي بأهـمـية وأنـواع وسائل هذه  الـعـوامل  يتـطـلب أن تكـون ا

بكر عن سرطان الثدي.  الكشف ا
1 ـ اجلـنس (Sex): الــنـســاء أكـثـر عــرضـة بــطـبـيــعـة احلــال من الـرجــال  لإلصـابـة
بـسـرطـان  الـثـدي  وذلك  بـنـسـبة 1:100 ويـرجع ذلك إلـى احتـواء ثـدي األنـثى عـلى
رقي (Promoting) للهرمونات نـسيج ثديي أكبر دائم الـتعرض للتأثـير السرطاني ا

األنثوية. 
2 ـ الـتـقـدم بـالـعـمـر (Aging): حتـدث  75% من حــاالت سـرطـان الـثــدي بـعـد سن
اخلمس مقارنة بنسبة 19% في العقد الرابع من العمر و4% قبل العقد الثالث منه.
3 ـ العـوامل الوراثـية (Genetic factors): بـينت الـدراسـات احلديـثـة أن حوالي
10%  من سـرطانـات الـثـدي حتـدث نـتـيـجـة طـفرات (Mutations) جـيـنـيـة بـاجلـيـنات

ا كانت الوظيفة عـروفـة (BRCA1  و  BRCA2) تؤدي إلى خـلل فـي وظائفهـا و ا
الـطبـيـعيـة لهـذه اجلـينـات هي إنـتاج أنـواع معـيـنة من الـبـروتيـنات تـمـنع اخلاليا من
عتـلة تنمو النـمو غير الـطبيعي فإن أي خـلل بهذه اجلينـات يجعل اخلاليا الثـديية ا

- 17 -
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بحرية وقد تتـحول إلى خاليا سرطانية وغالباً ما
يـتم تـوارث اجليـنات الـتي حـدثت بهـا الطـفرات من

أحد أو كال الوالدين (الشكل 1-2-1).
كتـشفـة والذي قـد يكون ومن اجلـينـات اجلديـدة ا
(ATM) لـطـفـراتـهـا عالقـة بـسـرطـان الـثـدي اجل
اخملـتص بإصالح التـلف الذي قد يـصيب احلمض
الـــــنـــــووي دنــــا (DNA). واجل (P53) الـــــكــــابت
تـالزمة لـلـتـحـول الـسـرطانـي بـاخلاليـا و تـوارث ا
ـــتالزمـــة لـي  –فـــرومـــيـــني ـــعـــروفـــة  الـــنـــادرة ا

.(Li-Fraumeni syndrome)

وعلى الرغم من إمـكانيـة الفحص الـوراثي للكشف
عن وجــود بـعض هــذه الــطــفـرات اجلــيــنــيـة إال أن
مـعـظـمـهـا مـكـلف لـلـغـايـة وال يـجب أن تـتم إال بـعد
مــنــاقــشــة األمــر مـع اخــتــصــاصي عــلم الــوراثــة
للموازنة ب الفوائد واخملاطر من معرفة النتائج.
4 ـ اإلصــابــات الــعــائــلــيــة بــســرطــان الــثــدي
(Family History): يـتـضـاعـف خـطـر اإلصـابة

بــسـرطـان الــثـدي إذا كـان قـد ســبق إصـابـة أحـد
األقـــارب من الــدرجـــة األولي  (األم أو األخت أو
االبـنـة)  ويزداد اخلـطـر إلى خـمـسـة أضـعاف إذا
كـان هــنـاك أكــثـر من إصــابـة بـ أفــراد الـعــائـلـة
ويـزيد إصـابة األخ و/أو األب بـسـرطان الـثدي من

رأة بسرطان الثدي أيضاً.  خطر إصابة ا
5 ـ التاريخ الشخصي لسرطان الثدي (Personal History): إذا سبق للمرأة
اإلصابـة بسرطـان الثدي فـإنه يكون لـديها 4-5 أضـعاف اختـطار اإلصابـة بسرطان

صاب.  في الثدي اآلخر أو بؤرة سرطانية جديدة بالثدي ا

(الشكل 1-2-1): اجلينات
الوراثية.
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6 ـ العِرق (Race): تشـير اإلحـصائـيات إلى أن الـنسـاء من األعـراق البـيضـاء أكثر
رض بـيـنهن يـل ا عـرضـة لإلصـابة بـسـرطان الـثـدي من األعـراق السـوداء الـذي 
إلى أن يـكون أكـثـر عـدوانيـة وغـزويـة حيث يـكـتـشف مـرضهن في مـراحل مـتـأخرة

يصعب فيها العالج البسيط والشفاء. 
7 ـ خزعـة الثـدي السـالفة (Previous breast biopsy): يــزيـد خـطر اإلصــابـة
بسرطان الثدي بنسبة (1.5-2) إذا ما أشارت عينة ثديية سالفة لوجود مرض ثديي
طية أو تـكاثري ويُـقدر اخلطر بـنسبة (4-5) إذا أشـارت تلك العيـنات لعدم وجـود 

فرط تنسج بالنسيج الثديي. 
:(Previous breast Radiotherapy) 8 ـ الـعالج الشـعـاعي الـسـالف لـلـثدي
راهقة مـن خـطـر يزيد تعرض الثدي جلرعات عالية من اإلشعاع أثناء الطفولة أو ا

. اإلصـابـة بسـرطـان الثدي مستقبالً
9 ـ حالـة الطمث (Menstruation): يـعتـبر حـدوث الـطمـث مبكـراً  قبل  12عـامـاً
ا بـعد  50 عـاماً  مـن عوامل االخـتـطار الـبـسيـطـة حلدوث سـرطان وتأخــر اإليـاس 

الثدي. 
ـرأة إلجناب طـفلـهـا األول حتى 10 ـ احلالـة اإلجنابـية (Parity): يـعتـبـر تأجـيل ا

العقد الثالث من العمر من عوامل اخلطر لسرطان الثدي. 
11 ـ حــبـوب مــنع احلــمل (Contraceptive pills): مــازالت عالقــة اســتــخــدام

حبـوب منع احلـمل بـزيادة خـطر اإلصـابة بـسرطـان الثـدي غيـر واضحـة وقد بـينت
ستـخدمات للـحبوب وتقـل بـعض الدراسات احلديـثة أن خطـر اإلصابة يزداد بـ ا

هـذه اخملـاطـر بعـد عشرة سنوات من التوقف عن استخدامها (الشكل 2-2-1).

(الشكل 1-2-2): حبوب منع احلمل.
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:(Hormone replacement therapy) 12 ـ الـعالج الـهـرمـوني الـتـعويـضي

يـشـيـع اسـتـخدام الـعـالج الـتـعـويـضي بـالـهـرمـونـات األنثــويــة اإلسـتـروجـ مع/أو
الـبروجـسـتيـرون; للـتـغلب عـلى أعـراض اإلياس ونـخر الـعـظام وزيـادة معـدل حدوث
أمـراض الـقـلب والـشـرايـ والـتي حتـدث جمـيـعـهـا نـتـيـجـة االنـخـفاض  احلـاد في

بيض للهرمونات األنثوية بعد اإلياس. إفراز ا
ــديــد  ألكــثــر من خــمــســة ســنـوات وتــشــيــر مــعــظم الــدراســات أن االســتــعـمــال ا
للهرمونـات األنثوية التعويضية بعد اإليـاس يزيد من خطر اإلصابة بسرطان الثدي
إال أن هـذا اخلــطـر يـتالشـى بـعـد حـوالي  5 سـنــوات من الـتـوقف عـن تـعـاطي هـذه

الهرمونات. 
ويـعتـقد الـباحـثون أن زيـادة خطـر اإلصـابة بـسرطـان الثـدي راجع بدرجـة أساسـية

لتأثير هرمون  اإلستروج وبدرجة أقل لتأثير هرمون  البروجستيرون.
وتُـنـصح الـنـســاء الـراغـبـات في تـنـاول الـهـرمـونـات األنـثـويـة بـعـد اإليـاس بـضـرورة
تـوقعة رجـوة واخملاطـر ا منـاقشـة األمر مع طـبيب مـختص لـلمـوازنة ب الـفوائـد ا
وضرورة وضع عـوامل االخـتـطـار األخرى لـسـرطـان الثـدي وشـدة أعـراض اإلياس

في االعتبار.
13 ـ اإلرضاع الطبيعي (Breast Feeding): تشير أحدث دراسة في هذا الشأن

دة  12 شهراً تخفض شملت أكثر من 100.000  امرأة إلى أن الرضاعة الطبيعية 
خطر اإلصابـة بسرطان الثدي إلى 4.3 % وأن كل والدة جديدة تـخفض هذا اخلطر

بواقع %7.
ويفـسر ذلك بـأن احلمل والـرضاعـة الطـبيعـية يـنقـصان من عـدد الدورات الـطمـثية
ـرأة ومـا يصـاحب ذلك مـن خفض تـعـرض أنـسـجـة الثـدي لـلـهـرمـونات أثنـاء حـيـاة ا

األنثوية. 
شـروبات الكحولية يزيد شروبات الكحولية (Alcohol): وُجد أن تعاطي ا 14 ـ ا

ـريء.. إلخ مـقـارنـة بـغـيـر من خـطــر اإلصـابـة بـسـرطـان الـثـدي والـفم واحلــلق وا
تعاطيات. ا

15 ـ الــسـمــنــة واألطـعــمــة الـدســمـة (Obesity & high fat diet): نــظـراً ألن

; ـكنه حتويل االسـتيرويدات (Steroids) إلى هرمـون اإلستروج النسـيج الدهني 
ــســتــوي هــرمـون فــإن ذلك يــعــني أن زيــادة الــنــســيج الــدهـنـي تــصـاحــبه زيــادة 
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اإلسـتـروجـ بالـدم ومـا يـرتبط بـزيـادة هـذا الهـرمـون من زيـادة في خطـر اإلصـابة
بسرطان الثدي وباألخص في النساء بعد سن اخلمس .

والـعالقة ب سرطـان الثدي وزيـادة الوزن معقـدة حيث يعـتقد بأن خـطر اإلصابة
بسرطان الـثدي يزداد كنتـيجة لزيادة الـوزن إذا حدثت هذه الزيادة بـعد البلوغ وليس

إن كانت هذه الزيادة موجودة منذ الطفولة. 
 وعادة ما تكون نسب حدوث سرطان الـثدي منخفضة في الدول التي تتميز بنمط
اط الغذائية شبعة عنه في الدول ذات األ غذائي منخفض الدهون األساسية وغير ا
اخملـتـلـفـة ويُـعــتـقـد أن هـذا االخـتالف راجع لــعـوامل أخـرى مـتـداخــلـة مـثل مـسـتـوى
الـنـشـاط الـبـدني واألغـذية األخـرى والـعـوامل الـوراثـية; ولـذلك يـنـصح خـبـراء األغـذية
ـثالي واحلـد من اإلفراط في تـنـاول اللـحوم احلـمراء النـسـاء باحملـافظـة على الـوزن ا

صنعة.  وباألخص تلك الغنية بالدهون الطبيعية أو ا
16 ـ النـشـاط الـبدني (Physical activity): يـوفـر الـنـشـاط الـبـدني في مـرحـلتي

الشباب واألنوثة حماية من خطر اإلصابة بسرطان الثدي. 
17 ـ التـلوث الـبيئي (Enviromental pollution): لم تـشر الـدراسات احلـديثة

بـيـدات احلشـريـة) وزيادة االخـتـطار ـلـوثات الـبـيئـيـة (مثـل ا إلى وجـود عالقة بـ ا
لإلصابة بسرطان الثدي. 

18 ـ الغـرسات الثـديية (Breast implants): ال توجد عـالقة سبـبيـة ب األنواع

اخملتلـفة من الغرسات الـثديية التي تـستخدم لتـكبير الثـدي وب سرطان الثدي إال
كن أن تـتسبب في ندبـة بالثدي (Scar)  جتعله  (Silicone) أن غرسات الـسليكون
أقسي أثناء الفحص الطبي وجتعل تصوير الثدي الشعاعي  بحاجة لتقنية خاصة.
19 ـ عـوامل اخـتطـار غـير مـؤكـدة/متـضـاربة: ال تـوجد أدلـة عـلـمـيـة عـلى وجود

عالقــة بـ مــزيالت الــعــرق أو شـد الــصــدر أو الــتـدخــ أو اإلجــهــاض وزيـادة
اختطار حدوث سرطان الثدي.

 
:(Causes of breast cancer) ثانياً ـ أسباب سرطان الثدي

على الـرغم من معرفتـنا ببـعض عوامل االختطـار التي قد تزيـد من فرص اإلصابة
بسرطان الثـدي إال أننا ال نعـرف بدقة حتى اآلن كيف تـؤدي هذه العوامل إلى حتول

اخللية الطبيعية إلى أخرى سرطانية. 
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وقـد بـ الـعـلـمــاء أن بـعض الـتـغـيـيـرات الـتي قـد حتـدث في احلـمض الـنـووي " دنـا "
ـكن أن تؤدي لـتـحولـها خلاليـا سرطـانيـة فبـعض اجليـنات خلاليـا النـسيج الـثديي 
(جـزء من احلمض النـووي "دنا ") حتمل أوامـر تنظم مـتى تنقـسم اخلاليا ومتـى تنمو

ومتى تموت. 
(Oncogenes) وتـعـرف اخلاليـا الـتي حتـفـز انقـسـام اخلاليـا بـاجلـيـنـات الـورمـية
وتـلك الـتي تبـطئ من انقـسامـها وحتـفـز موتـها في مـوعدهـا احملدد بـاجليـنات الـكابـتة

.(Tumor suppressor genes) لألورام
ويحـدث سـرطـان الـثـدي نتـيـجـة الـطـفرات (Mutations) أو الـتغـيـرات الـتي حتدث
بـاحلـمض النـووي " دنـا " والتي تـؤدي إلى تـنشـيط اجلـينـات الـورميـة وكبـت اجليـنات

الكابتة أي عكس وظائفها الطبيعية. 
 وفي حـالـة سـرطان الـثـدي إذا أدت طـفـرة بـاجلـ الـورمي الـكابت (BRCA) إلى
ـكن تـوارث هـذه كـبـت وظـيـفـته الـوقـائـيـة; فـيـمـكن لـسـرطـان الـثـدي أن يـنـشـأ; كـذلك 
ـا يـجـعل األشـخـاص الـذين يـتـوارثـونـهـا أكـثـر عـرضة لـإلصـابة ـعـتـلـة  اجلـيـنـات ا

بسرطان الثدي. 
رتـبـطة بـحدوث وحتـدث جمـيع الـطفـرات الـتي تصـيب احلـمض النـووي " دنـا " وا
ـرأة ونادراً مـا تكـون بسـبب توارثـها ويُـعتـقد أن مـعظم سـرطان الـثدي أثـناء حـياة ا
واد الكـيميائيـة غير احملددة حتى هذه الطـفرات حتدث نتـيجة التعـرض لإلشعاع أو ا

اآلن.
ونـتيـجة لـلتـقدم الـكبـيـر في فهم األسـاس اجليـني لسـرطان الـثدي أصـبح بإمـكان
ا  (P 53 , BRCA2 , BRCA 1)   ـعـتـلة ـرأة اآلن الـكـشف عن تـوارث اجلـيـنـات ا ا
كنها من كشفه في يجـعلها أكثر حذراً حيال الـتغيرات التي قد تالحظها بـالثدي و 
عتلة على مراحل مبكرة قابلة للشفاء إال أنه حتى اآلن ال يساعد اكتشاف اجلينات ا
اتـخـاذ أيــة قـرارات عالجـيـة بــاسـتـثـنـاء حــالـة اجلـ الـورمي (HER-2) الـذي يـؤدي
(Monoclonal اكـتــشـافه إلى الــتـوصــيــة بــاسـتــخـدام أضــداد لـه وحـــيـدة الــنـســيـلـة

عتل. (antibodies لوقف نشاطه ا

:(Pathology of breast cancer) ثالثاً ـ مرضيات سرطان الثدي
كن لسرطان الثدي أن ينـشأ من أي نسيج من األنسجة  الثديية ولذلك توجد    

كن لسـرطان الثـدي أن يكـون متعـدد البـؤر السرطـانية مـنه عدة  أنـواع  نسيـجيـة و
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سـافة ب أي كتلت (Multifocal) وهو النـوع السرطاني الشائع (60 %) وفيه تقل ا

ـراكـز الـسـرطـانـية (Multicenteric) وفـيه تـزيد ورميـت عن 5 سم أو يـكون مـتـعـدد ا
سافة ب أي كتلت سرطانيت عن  5 سم (الشكل 3-2-1). ا

وتـعـتـمـد درجة (Grade) الـورم السـرطـاني الـثـديي عـلى مـدى الشـبه بـ الـنـسيج
الــورمي و الـنـسـيج الــثـديي الـطـبـيــعي فـكـلـمـا شــابه الـنـسـيج الــورمي نـسـيج الـثـدي

الطبيعي فإن الورم يكون جيد التمايز وتكون منذراته جيدة والعكس صحيح. 
 ويـعتـمد حتـديد الـدرجة الـنوويـة للـخاليا الـسرطـانية (Nuclear grade) على مدى
الـتـشـابه بـ أنـوية اخلاليـا الـسـرطـانيـة وخاليـا الـثـدي الطـبـيـعـية من حـيث حـجـمـها

وكثافتها وشكلها ودرجة تصبغها. 
ويـتـكـون نـظـام الـدرجـة من ثالث درجـات لـهـا داللـة إنـذاريـة فـاألورام من الـدرجـة
األولى تكون مـنذراتها جيـدة بعكس األورام من الدرجـة الثالثـة والتي تكون عادة ذات

منذرات سيئة. 
كن لـسرطان الـثدي أن يـنشأ فـي الـثدي اآلخر (Contralateral Breast) وذلك  و
ـعـدل أقل بــعـد اإليـاس ولـذلك يـراعى ـعـدل 1% سـنـويـاً في مـرحـلــة قـبل اإليـاس و

الفحص الدوري والتصوير الشعاعي للثدي اآلخر بعد العالج.
 

 :(Types of breast cancers) أنواع السرطانات الثديية
 :(Non-invasive) أ- سرطان الثدي غير الغزوي

خاليا هذا النوع الورمي ذات طبيعة سرطانية إال أنها ال تخترق الغشاء القاعدي
لـلـظـهـارة (Basal membrane of epithelium) وال يـؤدي هـذا الـنـوع الـسـرطـاني إلى
كن اكتشافه كن جسها بواسطـة الفحص اإلكلينيكي إال أنه  تكون كتـلة سرطانية 

بواسطة تصوير الثدي الشعاعي (الشكل 4-2-1).

(الشكل 1-2-3): سرطان ثدي متعدد البؤر السرطانية.
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ويوجد نوعان من هذا السرطان:
1 ـ الـسـرطـان الـقـنـوي الالبـد (Ductal carcinoma in-situ): في هـذا الـنـوع
تـتـكـاثر اخلـاليا الـسـرطـانـيـة داخل الـقـنـوات الـثـديـيـة من دون أن تـخـتـرق غـشـاءها
الـقاعـدي ويـظـهر هـذا الـورم أثـنـاء تصـويـر الـثدي الـشـعـاعي عـلى شكل تـكـلـسات
ـكن تشـخيص هـذا النـوع بواسـطة خـزعة مـيـكروسـكوبـية مـتصـلة أو مـتفـرقة وال 
(Frozen section) ـقطع الـتـجمـيدي اإلبـرة الـرفيـعة (FNAC) وال بـواسـطة فـحص ا

أثناء اجلراحة. 
وهناك عدة أنواع من هذا النوع  السرطاني تختلف في منذراتها: 

* الــسـرطــان  الـزؤاني (Comedo carcinoma): مـعــظم خاليــا هـذا الــنـوع مــخـتــلـة
سـتقبالت الصـيغـة الكـروموسـومية (Aneuploid)  عالـية الـرتبة الـنوويـة سلـبيـة ا
ـسـتـقـبالت  الـظـهـارية  (HER-2 + ve) ولـذلك فـإن منـذراته الـهـرمـونـيـة ومـوجـبة ا

وضعي بعد العالج مرتفعة.  سيئة ونسبة انتكاسه ا
* الـسـرطــان غـيـر الـزؤاني (Non-comedo): خاليـا هــذا الـنـوع مـنــخـفـضــة الـرتـبـة
نذرات النووية ومنذراته أفضل من الـنوع الزؤاني ويوجد منه عدة أنواع جيدة ا

(Micro ـكـروي ومن أنــواعه الـنــوع الـغــربـالي (Cribriform) والــنـوع احلــلـيــمي ا
.(Solid) والنوع الصلب (Papillary) والنوع احلليمي papillary)

2 ـ الــسـرطـان الـفـصـيـصي الالبـد (Lobular carcinoma in-situ): في هـذا
ـا يـؤدي إلى الـنـوع تـتــكـاثـر اخلاليـا الـسـرطــانـيـة داخل الـفـصـيـصــات الـثـديـيـة 

راكز السرطانية.  تضخمها وهي عادة ما تكون متعددة ا

(الشكل 1-2-4): سرطان الثدي غير الغزوي (سرطان البد).



رضيات التشخيص التصنيف عوامل االختطار األسباب ا

- 25 -

ـسـتــقـبالت وحــيث أن خاليــا هـذا الـنــوع الـســرطـاني غــالـبــاً مـا تــكـون مــوجـبــة ا
ستقبالت الظهارية  (HER2-ve) ومنخفضة الدرجة النووية فإن السرطانية وسلـبية ا

منذرات هذه األورام عادة ما تكون جيدة. 
ويـكتشف هذا الـنوع السرطـاني بصورة عرضـية في النسـاء -  من الفئة الـعمرية
35-55 عـامـاً ــ الالتي يـعانـ من مـرض التـلـيف الكـيـسي الثـديي فـهو ال يـكـون كتـلة

ـكن كشفه بواسطة كن جـسها بالفحص اإلكـلينيكي وال يـتكلس وبالتالي ال  ورمية 
تـصـويـر الـثـدي الـشـعـاعـي  بـاإلضـافـة إلى عـدم فـعـالـيــة فـحص اإلبـرة الـرفـيـعـة في
تشـخيـصه ولذلك فـإن هذا الـورم  يشـخص عادة أثـناء الـفحص اجملـهري الـنسـيجي

للكتل الورمية األخرى بالثدي. 

:(Micro-invasive) كروي ب ــ سرطان الثدي الغزوي ا
هـذا الـنـوع عـبارة عن سـرطـان قـنوي أو فـصـيـصي الِبـدٍ في أول مراحـله الـغـزوية
ـنذراته اجلـيـدة من حيث عـدم إصـابة الـعقـد الـلمـفيـة ونـدرة انتـكاسه ويـتمـيز لـذلك 

رحلة.  وضعي إال أنه من النادر اكتشافه في هذه ا ا

:(Invasive carcinoma) ج ــ السرطان الغزوي
فـي هذا الـنـوع الـسـرطـاني تـغـزو اخلاليـا السـرطـانـيـة األنـسـجة الـثـديـيـة احملـيـطة
بالـورم إما عـلى  شـكل شرائـط أو عقـيدات من اخلاليـا الـسرطـانـية (الـشكل 5-2-1)

ويوجد منه عدة أنواع:
تـغـلغل (Infiltrating Ductal carcinoma): وهـو أكـثر 1 ـ الـسـرطان الـقـنـوي ا
أنـواع السرطـانات الغـزوية حدوثاً (75%) وعادة ما يكـون ملمـسه صلبـاً عند جسه

ومنذراته مختلفة ويتميز بقابليته لالنتقال للعظام والرئت والكبد. 
ثل 5-10% من الـسـرطـانات  :(Lobular carcinoma) 2 ـ السـرطان الـفصـيصي
ـراكز وله قـابلـية لالنـتقـال إلى السـحايا الـثدييـة الغـزوية وعـادة ما يـكون مـتعدد ا
كن شيمائـية وعادة ال يسبب هـذا الورم كتلة ثديـية صلبة  بيضـ واألسطح ا وا
ـكن جسه على شـكل منطـقة جساوة جـسها إكـلينـيكيـاً إال أنه في بعض احلاالت 

غير محددة. 
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ــثل 2 % من الــســرطــانــات  :(Tubular Carcinoma) 3 ــ الــســرطــان األنــبـوبي
الـثـديـيـة الغـزويـة وهـو ذو مـنـذرات جيـدة لـلـغـايـة حيـث أنه غالـبـاً مـا يـكـون موجب

ستقبالت الهرمونية ونادراً ما ينتقل للعقد اللمفية.  ا

ـــثل 7.5%  من  :(Medullary Carcinoma) 4 ـ الــســرطــان الـــلــبي الــنــخــاعي
راحل الـعمـرية األقل من 50 عاماً سـرطانـات الثـدي الغـزوية ويتـميـز بحـدوثه في ا
عـادة وقـد يـصـاحـبـه حـدوث تـضـخم بـالـعـقـد الـلــمـفـيـة اإلبـطـيـة من دون إصـابـتـهـا

بالنقائل السرطانية. 
ـستقـبالت الهـرمونـية فإنـها أيـضا سـالبة وعـلى الرغم من أن هـذه األورام سالـبة ا

ستقبالت الظهارية (HER2-ve)  ولذلك فإن منذراتها جيدة.  ا
ثل 3%  من  :(Colloid carcinoma) وسيني الغرواني 5 ـ السرطـان الغزوي ا
ـوس ب خاليـاه وهو بطيء السـرطانات الـثدييـة الغزويـة ويتـميز بـتراكم  مادة ا
ـوس الـتي يـحتـويـها ـكنه أن يـنـمو ألحـجـام كبـيـرة وكـلمـا زادت كـميـة ا الـنمـو و
ـصـابـ بـهـذا الـنـوع الـورمي ـرضى ا الـورم كـلـمـا كـانت مـنـذراته جـيـدة إال أن ا
يـكـونـون عـرضــة لالحـتـشـاء الـدمـاغي (Cerebral infarction) كـنـتــيـجـة لالنـصـمـام

وسيني.  ا

(الشكل 1-2-5): سرطان ثدي غزوي.
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ــثل 1-2% من   :(Papillary carcinoma) 6  ـ الــســرطــان احلــلــيــمي الــغــزوي
ـتقدمـة وهو موجب الـسرطان الـثديي الغـزوي ويكـثر حدوثه بـ الفئـات العـمرية ا

ستقبالت الهرمونية ومتعدد البؤر السرطانية ولذا فمنذراته جيدة.  ا
ـثل 1% من  :(Inflammatory carcinoma) 7 ـ الـســرطـان الــثـديي االلــتـهـابي
يل للحدوث أثناء احلمل السرطانات الغزوية ويـكثر حدوثه في دولة تونس حيث 
والـرضـاعـة ويعـتـبـر هذا الـورم من أسـوأ األنـواع السـرطـانـية الـثـدييـة فـهـو سريع
سـتقـبالت الهـرمونـية ويـصيب الـعقـد اللـمفـية في 90% من الـنـمو والـتطـور سلـبي ا
احلـاالت وتغزو خاليـا هذا الـورم السـرطاني األوعيـة اللـمفـية بأدمـة اجللـد الثديي
فـتسـبب وذمـة بجـلده وجتـعـله يشـبه قـشرة الـبـرتقـالـة  وعادة  يـتـسبب هــذا الـورم
ـكـن  تـشـخــيـصه أيـضــا  بـاحــمـرار اجلـــلـد  الــثـديي  وارتــفـاع درجـة حــرارته و

إكلينيكياً (الشكل 6-2-1).
ـثل 1-2% مـن سـرطــانـات الــثـدي ويــتـمــيـز   :(Paget’s disease) 8 ـ داء بـادجـيت
بـوجـود خاليـا سـرطـانـيـة ضـخـمـة بـاحلـلـمـة تـعـرف بـخاليـا " بـادجـيـت " وغـالـبـاً ما
ـرض إلى ـكن جـسـهـا بــالـثـدي ويـؤدي هـذا ا يـصـاحب هــذا الـورم كـتـلـة ورمـيــة 

ية باحللمة وهالتها (الشكل 7-1-1). تغيرات جلدية إكز

:(Cysto-sarcoma phylloides) 9 ـ الـورم الـكـيـسي الــسـار كـومي الـفـلـلـويـدي
عـبارة عن ورم ثـديي نادر يـنـشأ من الـنسـيـج الـليـفي والطـالئي بالـثـدي ويـشيـع
فـي الـعـقــد الــرابـع مـن الـعـمـر  (الشـكل 1-2-8) وقـد تـكـون هـذه األورام حـمـيدة

(الشكل 1-2-7): سرطان بادجيت.(الشكل 1-2-6): سرطان الثدي االلتهابي.
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ويـتحدد ذلك بـواسطـة فحص النـسيج الـسدوي للـورم بواسطـة اجملهـر ويفتـقر هذا
الــورم لــوجـود مــحــفـظــة ورمــيــة ولـذلـك فـهــو يــنـتــكس في 20%  من احلــاالت بــعـد
اسـتـئصـاله غـير الـكامل أمـا الـنوع اخلـبـيث منه فـيـميل لالنـتـقال لـلرئـتـ والعـظام

والكبد والعقد اللمفية. 

(Apocrine) ـفترز 10 ـ أنواع سرطـانية نادرة (Rare tumors):  مـثل السـرطان ا

غزلي والسـرطان الظهاري السدوي وسرطـان والسرطـان احلرشفي والسرطان ا
.(Merkel’s cell) " خليـة " ميركل

:(Diagnosis) رابعاً ـ تشخيص سرطان الثدي
كقـاعدة عامة تعتبر أية كـتلة ورمية بالثدي سرطـانية إلى أن يثبت العكس فإذا ما
دلت األعـراض والعالمات اإلكلينـيكية أو نتـائج فحوص التقصي (Screening)  على
وجـود كتلة ورمـية بالثدي فـإن األمر يستـدعي الشروع بإجـراء سلسلـة من الفحوص
اإلكلينيكية و الـشعاعية واخملبرية لتـشخيص طبيعة هذه الـكتلة أوالً ثم حتديد مرحلة

رض إذا تب أنها سرطانية وتشمل هذه الفحوص:  ا
أ ــ الفـحص اإلكليـنيكي (Clinical examination): تـتضـمن أولى خطوات
الفحـص اإلكلينيـكي االستفسار عن عـوامل االختطار لـسرطان الثدي الـتي قد تتوافر
ريضـة مثل الـتاريخ الـطمثي و الـعائـلي للمـرأة... الخ ثم الوقـوف على أيـة مشاكل بـا
ـرأة ثم يلي ذلك االستفسار بالتفصيل عن األعراض الثديية صحية قد تعاني منها ا
ـرأة ومـدة هـذه األعـراض مــثل تـضـخم الــثـدي واأللم الـثـديي الـتي تـشــكـو مـنـهــا ا
وانقالب احلـلمـة للـداخل ووجود احـمـرار بجـلد الـثدي أو وجـود اإلفرازات احلـلمـية

وطبيعتها ووجود كتل ثديية حديثة. 

(الشكل 1-2-8): ورم فللويدي بالثدي.
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ويـشـمل الـفـحص اإلكـلـيـنـيـكي فـحـصـاً ثديـيـاً دقـيـقـاً و كـامالً; ألن مـا يـتـراوح ب
كن كشفها بواسطة تصوير الثدي الشعاعي فقط. 10-15% من سرطانات الثدي ال 

ويـتضمن الـفحص الـثديي معـاينـة و جس كال الثـدي بطـريقة خـاصة حـيث يقوم
عاينة أولية لـلثدي من حيث حالة جلده وحجمه وحالة ـتمرس في البداية   الطبيب ا
احلـلـمة ثـم يقـوم بـجس كال الـثديـ مـحـاوالً حتـديد مـوقع و حـجم و قـياس أيـة كـتـلة

ورمية ثديية يتم كشفها.
ناطق فوق الـترقوية وال يـكتمل الفـحص الثديي إال بـفحص احللمـت واإلبطـ وا

بحثاً عن وجود أية تضخمات بالعقد اللمفية بهما.
وإذا تب بعد الفحص اإلكلينيكي وجود كتلة بالثدي يصبح من الضروري للغاية
الشـروع في إجراء سلـسلـة من الفحـوص التصـويرية و اخلـلويـة حتى يتم تـشخيص

طبيعة هذه الكتلة. 

:(Imaging studies) ب ــ الفحوص التصويرية
1  ـ تصـويـر الـثدي الـشـعاعي (Mammography): عـبـارة عن تـصـويـر الـثدي
بـاألشـعة الـسيـنيـة و ذلك باسـتخـدام أجـهزة و تـقنـيات خـاصة بـهذا الـتصـوير و ال
يـسـتـغـرق هذا الـفـحص أكـثر من 20 دقـيقـة و يـتطـلب وضع الـثـدي لعـدة ثـوان ب
ـا قـد يسـبب شـعوراً مـؤقتـاً بـعدم الـراحة لـوح جلـعل نسـيج الـثدي مـنـضغـطاً 

سرعان ما يزول بعد انتهاء الفحص (الشكل 9-2-1).

(الشكل 1-2-9): طريقة تصوير الثدي الشعاعي.
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ويهدف تصـوير الثدي الشعاعي إلى الكشـف عن وجود أية كتل ثديية أو ترسبات
كلسية مجهرية (Microcalcification) أو أكياس ثديية (الشكل 10-2-1).

وتتـنوع طبيـعة الكتل الثـديية التي تكـتشف بواسطة تـصوير الثدي الـشعاعي فقد
كن بـواسطـة هذا تكـون أكيـاسـاً أو أوراماً غـدية لـيـفيـة أو أحيـانـا كتالً سـرطانـيـة و
الفـحص التـعرف عـلى قياسـات أية كـتلـة ثديـية وموقـعهـا بالـثدي وعـددها ووجود أي

تكلسات مجهرية بها.
قدور تصوير الثدي الشعاعي التنبؤ بطبيعة غالبية الكتل الثديية التي كذلك فإن 
تـكتـشف بواسطـته فالـكتلـة السـرطانـية غالـباً مـا تكون  غـير مـنتظـمة  احلـواف  وبها
ـكن تـأكيـد الـطـبـيـعة تـكـلـسـات  مجـهـريـة مـتـعددة (Micro-calcification)  إال أنه ال 
السـرطـانـيـة ألي كتـلـة ثـدييـة إال بـعـد أخـذ عيـنـة  من هـذه الكـتـلـة أو اسـتئـصـالـها ثم

فحصها نسيجياً باخملتبر.
وقـد يخـطئ تـصـويـر الثـدي الـشـعاعي في كـشف وجـود بـعض الـكتل الـثـديـية في
10-15% من احلـاالت وباألخص في الـنسـاء قبل اإليـاس ويـرجع ذلك لكـثافـة النـسيج

ـا يتـطـلب ضرورة الـفـحص اإلكلـيـنيـكي لـلثـدي في جـميع ـرحلـة  الـثديي في هـذه ا
احلاالت و ذلك بواسطة مختص.

(الشكل 1-2-10): الترسبات الكلسية كما تبدو في تصوير الثدي.
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2 ـ فــحص الـثـدي بـفـائق الـصـوت (الـسـونـار) (Ultra Sound): يــتـمــيـز هـذا
ـرأة  لإلشعـاع ويـسـتخـدم  لـتـقيـيم أيـة اعـتالالت قـد يتم الـفـحص بـعدم تـعـريض ا

كشفها أثناء تصوير الثدي الشعاعي أو الفحص اإلكلينيكي.
ومن أهم االعتالالت الـتي يستطـيع  هذا الفحص تـمييزهـا مرض الكيـسي الليفي
بالثدي (Fibrocystic Disease) ذلك من دون احلاجة لغـرس إبرة رفيعة داخل الكيس
لـلـتأكـد كـمـا أنه يسـاعـد كثـيـراً في قـياس حـجم الـكـتل الثـديـية وتـوجـيه إبـرة العـيـنة

الرفيعة بدقة داخل الكتلة الورمية (الشكل 11-2-1).

3 ـ التصويـر القنوي (Ductogram): قد يسـتخدم هـذا الفحص في حـالة وجود
إفـرازات حلـمـية ويـعـتمـد عـلى حقن مـادة ظـلـيلـيـة داخل القـنـاة الثـديـية ثم تـصـوير

الثدي شعاعياً للتأكد من وجود كتلة ورمية داخل القناة.

ج ـــ الفحوص اخللوية والنسيجية:
:(Cytological & Histopathological tests)

1 ـ الـلـطـاخـة اخلـلـويـة لـلـسـائل احلـلمي (Nipple Discharge Smear): في
حالة وجود إفرازات حلـمية يتم جتميع بـعضها وفحصهـا حتت اجملهر للكشف عن
وجـود أيـة خاليا سـرطـانـيـة بـها واإلفـرازات احلـلـمـية الـلـبـنـية (Milky) والـصـافـية
(Clear) ال تـكون عـادة نـتيـجـة مرض سـرطـاني والذي قـد تـصاحـبه عـادة إفرازات

دموية أو متصبغة باللـون األحمر الصدأ و في حالة جس كتلة ورمية بالثدي فالبد
من أخـذ عـيـنـة مـنـهـا حـتى إن كـان فـحص لـطـاخـة الـسـائل احلـلـمي خـالـياً مـن أية

خاليا سرطانية (الشكل 12-2-1).

(الشكل 1-2-11): فحص الثدي بالسونار.
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كن بواسطة هذا الفحص الكشف عن  :(Ductal Lavage) 2 ـ الغسيل القنوي
طية(Atypical)  بالسبيل الـقنوي اللـبني حيث تنشـأ غالبية وجود أية خاليـا غير 
الـسـرطـانـات الـثـديـيـة و عـلى الـرغم من أن وجـود هـذه اخلاليـا ال يـدل عـلـى وجود
سرطان أو اعتـالل سليف للسرطان إال أنه يُعتـبر مؤشراً شديد اخلطورة لإلصابة
بـســرطــان الـثــدي وال يُــنـصـح بـإجــراء هــذا الـفــحص إال في حــالــة الـنــسـاء ذوات

رتفع لإلصابة بسرطان الثدي. االختطار ا
وضعـي عن طريق العـيادة اخلارجـية ويعتـمد على ويـتم الفحـص حتت التخـدير ا
دفع مـحلـول ملـحي بـبطء داخل القـناة الـلـبنـية ثم إعـادة سحب الـسـائل وترسـيبه. ثم

طية به. فحصه حتت اجملهر من أجل كشف وجود أية خاليا غير 
كن التفريق ب الكتل الثديية احلميدة واخلبيثة إال بعد 3 ـ اخلزعة (Biopsy): ال 
فحص جـزء من نسـيج أو خاليا هـذه الكـتل حتت اجملهـر وتُعـرف عمـليـة احلصول
على جزء من الكـتلة الورمية أو خالياها لفحصـها نسيجياً حتت اجملهر في اخملتبر

باخلزعة.
وتـوجـد عدة أنـواع من اخلـزعات تـخـتلف في دقـتـها ومـزايـاها وقـدراتهـا عـلى دقة

تشخيص طبيعة الكتل الثديية ومن أهم أنواع اخلزعات لتشخيص أورام الثدي:
* اخلزعة الشفطية بواسطة اإلبرة الرفيعة  * اخلزعة الشفطية بواسطة اإلبرة الرفيعة  

:[Fine Needle Aspiration cytology (FNAC)]      
سـتـخدمـة في سحب الـدم ألخذ في هـذا الـفحص تـستـخدم إبـرة أرفع من تـلك ا
كن إجـراء هذا الـفحص بـالعـيادة اخلـارجية عيـنة من خاليـا الكـتلـة الثـدييـة و 

ومن دون احلاجة ألي مخدر ولو موضعي (الشكل 13-2-1).

(الشكل 1-2-12): ): اللطاخة اخللوية وبها خاليا سرطانية.
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وتوجه اإلبرة داخل الكتلة الثديية أثناء جس الطبيب لها أما في حالة صغر حجم
سـاعدة فحص كـن جسهـا إكليـنيـكياً يـتم توجـيه اإلبرة   الكتـلة الـورمية بـحيث ال 
فائق الصـوت بحيث يـستطـيع الطـبيب متـابعة اإلبـرة أثناء تـوجيهـها بدقـة جتاه الكـتلة

الـثديـية و في األجـهزة احلـديثـة يقـوم احلاسب
اآللـي بتوجـيه اإلبرة بـدقة مـتنـاهيـة داخل الكـتلة
الــورمــيــة بــعــد حــســاب إحــداثــيــات مــوقــعــهـا
بــواســطــة فــائق الــصــوت أو تــصــويــر الــثــدي
الـشــعـاعي (الـشـكل 1-2-14) وعـنـد الـتـأكـد من
وجود طـرف اإلبرة داخل الـكتـلة يـتم شفط جزء
مـن خاليـاهـا ووضــعـهـا عــلى شـرائح زجــاجـيـة
لـفـحـصـهـا حتت اجملـهـر وغـالـبـا مـا يـؤدي هذا
الــفـحص إلى الـتـشــخـيص الـدقـيق في %95-85

من احلاالت.
وفي بـعض احلـاالت قد تـخـطئ اإلبـرة موقع
الـورم أو ال تكون كمـية اخلاليا التي  شـفطها
كـافـيـة لـلـفحـص ويـتطـلب ذلـك إعـادة الفـحص
إمــا بــنــفس الـوســيــلــة أو بـاســتــخـدام طــريــقـة

أخرى.

(الشكل 1-2-13): إبرة لبية.

(الشكل 1-2-14) : فحص اإلبرة
الرفيعة بواسطة التصوير  الثديي.



- 34 -

الفصل الثاني

* خزعة اإلبرة اللبية واخلزعة الفراغية * خزعة اإلبرة اللبية واخلزعة الفراغية 
 : :(Core Needle Biopsy & Stereotatic Biopsy)      

يـسـتـخـدم في هـذا الـفـحص إبـرة ذات قـطـر أكـبـر من قـطـر إبـرة الـشـفط الـرفـيـعـة
عتل (الشكل 1-2-15) حيث تقوم اإلبرة بسحب قطاع أسطواني من النسيج الثديي ا
قطره حوالي 1/15  إلى 1/8 من البوصة و طوله حوالي 1/2 بوصة  وعادة ما يجرى
الـفـحص عن طـريق العـيـادة اخلارجـيـة إال أنه قـد يتـطـلب استـخـدام مخـدر مـوضعي
ـوقع الـعـيـنـة و يـتم غرس اإلبـرة داخل الـكـتـلـة الـثـدييـة أثـنـاء جس الـطـبـيب لـها أو
توجـيههـا آليا بـواسطة حـاسب آلي مرتـبط بجهـاز الفحص الـشعاعي الـثديي أو فائق

الصوت و تعرف اخلزعة في هذه احلالة باخلزعة الفراغية (الشكل 16-2-1).

(الشكل 1-2-15): فحص العينة باإلبرة الرفيعة.

(الشكل 1-2-16): قطاع نسيجي اسطواني لإلبرة اللبية.
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ـا يُــمـكن طـبـيب ـســتـأصل  وتـتــمـيـز اخلـزعــة الُّـلـبـيــة بـوفـرة الـنـســيج الـورمي ا
ستقبالت الهرمونية به األمراض من التعرف على نوع و طبيعة الورم و تقييم حالة ا
ــتــحــدة بـعـض األجـهــزة احلــديــثـة وقــد أجــازت إدارة األغـذيــة واألدويــة بــالــواليـات ا
(Mammotome) للـحصـول على كـمـية أكـبر من الـنسـيج الـورمي مثل احلـفار الـثديي
ـتـقدم  ABBIالذي يـسـتـخدم الـذي يسـتـخـدم مشـرطـاً دواراً أو جهـاز عـينـة الـثدي ا

. مشرطاً دائرياً دواراً

 :(Surgical Biopsy) اخلزعة اجلراحية * اخلزعة اجلراحية *
في بعض احلاالت يتـطلب التشخيص الـنسيجي الدقـيق استئصال الكـتلة الورمية
بـأكمـلهـا أو جزءاً كـبيراً مـنهـا ويعـرف االستئـصال الـكامل لـلكـتلة الـورميـة أو منـطقة
الــتــكــلـس اجملـهــري مـع حــواف من الــنــســيج الــثــديي الــطــبــيــعي حــولــهــا بــاخلــزعـة
االسـتئـصالـية (Excisional Biopsy) ويـعتـبر االسـتئـصال كـافيـاً إذا ما اتـضح الحقاً

أن الكتلة حميدة.
(Surgical أمـا استئـصال جزء من الـكتـلة الورمـية فقط فـيعـرف بالعـينة اجلـراحية
ستشفى وحتت التخدير العام على الرغم (Biopsy وجترى العينة اجلراحية داخل ا

وضوعي في بعض من إمكانية إجرائها عن طريق العيادة اخلارجية حتت التخدير ا
احلاالت.

وقـد يلجأ الطبيب اجلراح قـبيل االستئصال اجلراحي إلى وسائل مـتقدمة لتحديد
مـنطـقـة االسـتـئـصال اجلـراحي بـدقـة و ذلك عن طـريق غـرس سـلك مـعـدني ذو طرف

خطافي بطريقة خاصة داخل منطقة االعتالل الثديي.

د ـــ الفحص اخللوي والنسيجي للخزعات:  
:(Cytological & Histological Examination of Biopsies)

بعد احلصول على خزعة من الكتلة الورمية فإنها ترسل إلى اخملتبر حيث تعامل
بطرق خـاصة مثل تـقطيعـها و صبغـها بصبـغات مخـتلفة قـبيل فحصـها حتت اجملهر

بواسطة طبيب األمراض اخملتص باألمراض السرطانية.
ويـهدف الفحص اجملهري أوالً إلى التـفريق ب الكتل احلميـدة وتلك اخلبيثة فإذا
ـعمليـة بطرق خاصة تـب أن الكتـلة سرطانـية فإنها تـخضع للمـزيد من االختبارات ا
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وذلك لتـحديـد نوع السـرطان والـعديـد من العـوامل ذات القـيمـة اإلنذاريـة والتي تـفيد
في  حتديد خطة العالج ومن أهمها:

:(Types) 1 ـ حتديد أنواع الورم السرطاني
ـكن بـواسطـة فـحص نسـيج اخلـزعة الـلـبيـة و/أو اجلـراحيـة حتـديد مـا إذا كان  
الـورم السرطاني غـزوياً أو غير غـزوي ثم يتم حتديـد األنواع الفرعـية لكل منـهما على
حـدة  و تـرجع أهــمـيـة حتــديـد الـنــوع الـسـرطــاني إلى اخـتالف وســائل و اجتـاهـات
الـعالج بالنـسبة لألنواع الـسرطانيـة اخملتلفـة منها  فـمثالً قد تخـتلف اجتاهات عالج
أنواع الـسرطانات الـغزوية األكثـر عدوانية عن تـلك األنواع األقل عدوانيـة  كذلك فقد
بـكرة ـراحل ا ـساعـد في ا يـوصى بـاستـخدام الـعالج الـكيـمـيائي و/ أو الـهرمـوني ا
للـسرطانات العدوانية الصـغيرة بعكس احلال في السرطانـات الثديية صغيرة احلجم

ولكن األقل عدوانية.

 :(Grading) 2 ـ حتديد درجة السرطان الثديي
نخـفضة إلى ورم سرطـاني بطيء النمو  كـقاعدة عامة تـشير الدرجـة السرطانـية ا
قـليل االنتقال وذلك بعكس األورام السرطـانية عالية الدرجة الـتي تميل للنمو السريع

واالنتقال بكثرة.
ويسـتـخدم نـظام الـدرجة (Grade) في حالـة الـسرطـانـات الغـزوية ولـيس في حـالة
الـسرطانـات الالبدة ويعتـمد نظـام الدرجة على مـدى التشابـه ب النسـيج السرطاني
ونــسـيج الـثـدي الــطـبـيـعي وذلك بــنـاءاً عـلى عـوامل نــسـيـجـيـة عـديــدة أثـنـاء الـفـحص
(Tubules) اجملـهري مـثل الـقدرة عـلى تشـكل اخلاليا الـسـرطانـية عـلى شكل أنـابيب
ومدى التـشابه ب خـاليا النـسيج السـرطاني و خاليا نـسيج الثـدي الطبـيعي و عدد

اخلاليا السرطانية التي توجد في طور االنقسام الفتيلي.
 ويتكون نـظام الدرجة عـادة من ثالثة درجات سرطانـية هي: سرطان جيـد التمايز
(الدرجة األولى G1) وسرطان متوسط التمايز (الدرجة الثانية G2) وسرطان ضعيف
الـتـمـايـز (الـدرجـة الـثـالـثة G3) وقـد تـصـنف األورام الـسـرطـانـيـة الـثـديـية وبـاألخص
الالبـدة منها بنـاء على درجة أنويـة اخلاليا السرطـانية وهو ما يـعرف بالرتـبة النووية
(Nuclear Grade) ويساهم معرفة درجة الورم السرطاني ودرجته النووية باإلضافة

ـرض ومن ثم حتديـد نـوعـية وأسـلـوب العالج ـنـذرات ا لـعـوامل أخرى إلـى التـنـبؤ 
األمثل لكل حالة على حدة.  
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ستقبالت االستروجينية والبروجيسترونية   3 ـ حتديد نوع وكمية ا
:(Estrogen & Progesterone Receptors)

ـستـقـبـالت االسـتـروجـيـنـية ـكن بـواسـطـة طـرق مـعـمـلـيـة خـاصـة قـيـاس وجـود ا
والبروجستـيرونية وكميـاتها باخلاليا السـرطانية في نسيج اخلـزعة الورمية وحتتوي
ـسـتـقـبالت خاليــا الـثـدي الـطـبـيـعـيـة وبـعض خاليـا ســرطـان الـثـدي عـلى مـثل هـذه ا
ـسـتـقبـالت بالـسـرطـانات وتـعـرف الـسرطـانـات الـثـدييـة الـتي حتـتـوي علـى مثل هـذه ا
ــســتـقــبالت ــســتــقــبالت االســتــروجــيــنــيـة (ER+ve) أو األورام مــوجــبــة ا مــوجـبــة ا
ـسـتـقـبالت الهـرمـونـية الـبـروجـستـيـنـية (PR+ve) أو تـعـرف عـمـوماً بـاألورام مـوجـبة ا

.(Hormone receptors +ve Tumors)

ستـقبالت في نـسيج اخلـزعة ذو قـيمـة إنذارية ويعـتبـر حتديد نـوعيـة وكمـية هـذه ا
سـتقبالت عالـية تفـيد في حتـديد خطة الـعالج  فاألورام الـسرطانـية الثديـية موجـبة ا
الهـرمونيـة تمـيل إلى االستجـابة لـلعالج الهـرموني بـعكس الـسرطانـات الثـديية سـالبة
ــسـتـقــبالت الـهـرمــونـيـة كـذلـك تـعـتـمــد فـتـرة االســتـجـابـة ومــداهـا عـلى كــمـيـة هـذه ا

ستقبالت باخلاليا السرطانية.  ا

4  ـ حتديد الصيغة الكروموسومية (الصبغية) ومعدل التكاثر اخللوي
                               :(Tests of Ploidy and proliferation Cell rate)

ويـقصـد بالـصـيغـة الصـبغـيـة للـخاليـا السـرطانـية كـمـية حـمض "دنا" DNA الذي
حتـتـويه و تـعـرف اخلـلـيـة الـتي حتـتـوي عـلى الـعـدد الـطـبـيـعي من الـصـبـغـيـات بـأنـها
مضاعفة الصيغة الصبغية (Diploid)  أما اخللية التي حتتوي على عدد أو كمية غير

.(Aneuploid) طبيعية من الصبغيات فتعتبر مختلة الصيغة الصبغية
عدل سـريع واالنتكاس وتمـيل السرطانـات مختـلة الصـيغة الـصبغيـة إلى النمـو 

سريعاً بعد العالج وذلك بعكس األورام الثديية مضاعفة الصيغة الصبغية.
وتـقاس الصيـغة الصبـغية للخاليـا السرطانـية بواسطة أجـهزة مرتبـطة باحلاسوب
ومـزودة بتـقنـيات خـاصة تـعتـمد عـلى أشعـة اللـيزر و بـعدة طـرق مثـل طريـقة الـقياس
(Image والـــقـــيـــاس اخلـــلـــوي الـــصـــوري (Flow Cytometry) اخلـــلـــوي الـــتـــدفـــقي

.Cytometry)



ـئوية خلاليا الورم كن بـواسطة فحص نسـيج اخلزعة الورمـية حتديد الـنسبة ا و
ا يساعد  (S-Phase fraction) السرطاني التي هي في طور نسخ حامضها النووي
كـن بواسـطة فـحص نـسيج عـلى االسـتدالل عـلى نـشاط اخلاليـا الـسرطـانيـة كـذلك 
اخلـزعة وبـواسطة اخـتبار (Ki-67) قيـاس معدل انـقسـام اخلاليا السـرطانيـة وقياس
كن من التـنبؤ ـا  نـسبـة اخلاليا السـرطانيـة في مخـتلف أطوار االنـقسـام الفتـيلي; 
ــدى عـدوانــيـة (Aggressiveness) الــورم الــسـرطــاني ومن ثم اخـتــيـار االجتــاهـات

ناسبة لكل حالة. العالجية ا

:(HER2/neu testing)  رقي للنمو 5 ـ حتديد نسبة البروت ا
ـكن عن طـريـق فـحص نـسـيج اخلـزعـة الـورمـيـة و/أو بـواسـطـة تـقـنـيـة الـكـيـمـيـاء
(HER2/neu) الـكـشف عن البـروت (Immunohistochemistry) ـنـاعـية الـنـسـيجـيـة ا
ـتـعددة من اجلـ اخملـتص بـشفـرة إنـتـاج هذا ـرقي لـلنـمـو الـورمي وعلى الـنـسخ ا ا

. البروت
 وتميل السرطانات التي حتتـوي على هذا البروت إلى النمو واالنتشار بعدوانية

. خالفاً للسرطانات التي ال حتتوي على هذا البروت
ولهذا الـفحص أهمية عالجية حيث يوصى حـديثاً بأن تعالج األورام التي حتتوي
عـروف باسم هرسـبت ناعي احلـديث ا عـلى نسبـة عاليـة من هذا الـبروت بـالعقـار ا
و اخلاليـا الـسرطـانـية ـنع هذا الـبـروت من تـنـبـيه وتنـشـيط  (Herceptin) والـذي 

ساعد ـستخدم في الـعالج ا كـذلك يُوصى بأن يشـتمل العالج الكـيميائي الـتوليفي ا
.(Doxorubicin) عروف باسم الدوكسوروبيس ضاد احليوي ا لهذه األورام ا

:(New tests) 6 ـ اختبارات أخرى جديدة
يوفر نسيج اخلزعـة إمكانية إجراء العـديد من الفحوصات اخملـبرية احلديثة التي

ا قد ينعكس على اجتاهات العالج رض  تعكس منذرات ا
 ومن أهم االختـبارات والـتي مـازالت قيـد الدراسـة فحص اجلـ الورمي الـكابت
(Endordermal growth factor receptor) ي (P53) ومــســتــقــبل عـــامل الــنــمــو األد

واختبارات قياس كثافة األوعية الدموية الورمية.

- 38 -

الفصل الثاني



رضيات التشخيص التصنيف عوامل االختطار األسباب ا

- 39 -

هـ ـــ الفحـوصات التـصويـرية للـكشف عن وجـود النقـائل السرطـانية
:(Imaging)

إذا ما أكد الـفحص اخللـوي أو النسيـجي أن الكتـلة الثـديية ذات طبـيعة سـرطانية
راجعة أحد اخملتـص في عالج األمراض السرطانـية الثديية ريضة ُتنـصح  فإن ا

زيد من الفحوصات اخملتلفة. والذي سوف يباشر بطلب ا
(Local ـوضـعـي لـلـورم وتــهـدف هـذه الــفـحــوصـات إلى حتــديـد مــدى االمـتــداد ا
ـــرض قــد انـــتــقل ألعـــضـــاء أخــرى بـــاجلــسم (spread والــتـــعــرف عـــمــا إذا كـــان ا

رحلة (Staging) والتي (Metastasis) وتعرف هـذه الفحـوصات بفحـوصات حتديـد ا

رض سـوف يتم االعـتمـاد عليـها بـدرجة كـبيـرة لرسم خطـة العالج وحتـديد مـنذرات ا
.(Prognosis)

ريضة وهي تشمل بعض الـفحوصات التالية وتـعتمد الفحوصات عـلى أعراض ا
ولكن غالباً ليس جميعها:

 :(Chest X-ray) 1 ـ أشعة الصدر
يــجـــرى هــذا الــفـــحص لـــلــبـــحث عن وجـــود الــنـــقــائل الـــســرطـــانــيـــة بــالـــرئــتــ

(الشكل17-2-1).

:(Bone Scan) 2 ـ تخطيط مفراس العظم
يـتـمـيـز هـذا الـفـحص بـقـدرته عـلى كـشف الـنـقـائل الـسـرطـانـيـة بـالـعـظـام  قـبل أن

(الشكل 1-2-17): نقائل سرطانية كما تبدو في أشعة الصدر.
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تكـتشف  بـواسـطة األشـعة الـسـينـية  الـعـادية  بـحوالي 6 أشـهـر على األقل ويـجرى
تـخـطـيط الـعـظـام بـالـعـيـادة اخلـارجـيـة بـأقـسـام الـطب الـنـووي و يـعـتـمـد عـلى احلـقن
شعة وتـصوير الهيكل الوريدي لـكمية ضئيـلة من مادة ثاني فوسفـانيت التكنيـشيوم ا

العظمي بعد ساعت من حقنه بواسطة كاميرات خاصة.
ـصابة تبدو األخـيرة على صور ـشعة في منـاطق العظم ا ادة ا  وكـنتيجـة لتركز ا
الفحص كمناطق سـوداء كثيفة تعرف "بالبؤر احلارة " (Hot Foci) ويتخلص اجلسم
ــشـعــة خالل  ســاعـات  دون أي  أثــر ضـار إال أنـه يُـحــظـر إجــراء  هـذا ـادة ا مـن ا

رأة حامالً (الشكل 18-2-1). الفحص إذا كانت ا

:(Computed Axial Tomography) 3 ـ األشعة الطبقية احملورية
يساعد هذا الفحص في الكشف عن وجـود النقائل السرطانية بالكبد أو الرئت

أو الدماغ وأجزاء اجلسم األخرى وال يجـرى إال إذا كانت هناك دالئل إكلينيكية أو
مخبرية على وجود النقائل بها.

قاطع مختلفة من اجلسم تقدمة صوراً شعاعـية  وتوفـر هذه التقنية التصـويرية ا
وجتـرى بـالعـيـادة اخلارجـية مـرة من دون حـقن مادة ظـلـيلـية (Contrast) ومـرة أخرى

بعد حقن مادة ظليلية بالوريد أو عن طريق الفم أو كليهما (الشكل 19-2-1).

(الشكل 1-2-18): نقائل سرطانية بتخطيط العظام النووي.
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نتهى الـدقة جتاه أية نقيلة ـقطعية لتوجيه إبـرة العينة  كن استخدام األشعة ا و
(Metastasis) ورميـة وذلك لـلحـصول عـلى عـينـة مـنهـا من أجل الـفحص اخلـلوي أو

النسيجي.   

غناطيسي  4 ـ التصوير بالرن ا
:[Magnetic Resonance Imaging (MRI)]

(Spinal واحلـبل الـشـوكي (Brain)  يـعـتـبـر هـذا الـفـحص مـفـيـداً لـفـحـص الـدماغ
(Cord وقـد يـسـتغـرق فـتـرة أطـول من الـتصـويـر الـطـبقي احملـوري وهـو يـجـرى عادة

بــالـعـيـادة اخلـارجـيــة ويـتـطـلب حـقن مــادة ظـلـيـلـيـة لـزيــادة وضـوح الـصـورة (الـشـكل
.(20-2-1

(الشكل 1-2-19): نقائل سرطانية بالرئت كما تبدو في أشعة الصدر.

غناطيسي. (الشكل 1-2-20): نقائل سرطانية بالدماغ كما تبدو بفحص الرن ا
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5 ـ التصوير الطبقي االنبعاثي البوزيتروني 
:[Positron Emission Tomograph (PET)]

 تستخدم هذه الـتقنية من التـصوير في حالة وجود دالئل قـوية على وجود النقائل
تطورة عـلى حتديد مواقع هذه السرطانـية ولكن من دون قدرة الفـحوص الشعاعـية ا

النقائل ونشاطها على وجه الدقة.
ـا يغـني عن وتـتـمـيز هـذه الـتـقـنـيـة احلـديـثـة بإمـكـانـيـة تـصـويـر كـامل لـلـجـسم  
شع بـعد حقنه ـتعدد وتـعتمد عـلى تركز اجلـلوكوز ا استخـدام التصويـر الشعاعي ا
ـكن الـكشف عن ـرتـفع و بـالـوريد فـي اخلاليا الـسـرطـانـيـة ذات النـشـاط األيـضي ا
ـشـعـة داخل هـذه اخلـاليـا بـواسـطـة كـاميـرات جـامـا خـاصـة (الـشـكل ـادة ا تـركـيـز ا

.(21-2-1

رحلي لسرطان الثدي   خامساً ـ التصنيف ا
:(Staging  Of Breast Cancer)

ـعالج تـصوراً عن مدى ـرحلي لـسرطـان الثـدي للـفريق الـطبي ا يوفـر التصـنيف ا
انتشار الورم موضعياً وإقليمياً وبأعضاء اجلسم اخملتلفة (الشكل 22-2-1).

ـعلـومات الـتي توافـرت عن الـورم بواسـطة الـفـحص اإلكلـينـيكي وتـسـتخـدم كافـة ا

(الشكل 1-2-21): التصوير البوزيتروني للثدي.
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والـفحوصات الـتشخيـصية التي أجـريت للمريضـة لتحديـد مرحلة الـورم وقد يتطلب
زيد من الـفحوصات اخملبرية والشعاعية والنووية األمر باإلضافة إلى ذلك إجراء ا
ـريـضة الـصـحـيـة ولـلمـسـاعـدة عـلى كـشف أية نـقـائل سـرطـانـية وذلك لـتـقيـيم حـالـة ا
بـأعـضـاء اجلـسم اخملـتـلـفـة ويـتم اخـتـيـار الـفـحـوصـات اإلضـافـيـة بـنـاء عـلى شـكـوى

ريضة و نتائج الفحص اإلكلينيكي. ا

كافـحة السرطان وتصـنف مراحل سرطان الثـدي طبقاً لـتصنيف االحتـاد الدولي 
(UICC) لعام 2002 ويعرف بنظام  TNM حيث يرمز احلرف T  حلالة الورم الثديي

واحلرف N  لـلـعقـد اللـمـفيـة واحلرف M لـلنـقائـل السـرطانـية كـمـا هو مـب بـاجلدول
.(1-2-1)

(الشكل 1-2-22): مراحل سرطان الثدي.
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الورم األولي غير قابل للتصنيف.
كنة احلدوث). ال توجد دالئل على وجود ورم أولي بالثدي (حالة 
سرطـان البـد قنـوي/فـصـيصي/مـرض بـادجيـت احللـمي في غـياب

دالئل على وجود ورم ثديي أولي.
قياس الورم يقل عن  2 سم.

ورم  ≤ 1/2 سم.
ورم  > 1/2  سم و لكن  ≤ 1سم.

ورم > 1  سم ولكن  ≤ 2 سم.
قياس الورم أكبر من  2 سم و لكن أقل من  5سم.

قياس الورم أكبر منقياس الورم أكبر من 5  سم.سم.
تد جلدار الصدر أو اجللد الثديي. ورم من أي قياس و لكنه 

امتداد ورمي للجدار الصدري.
وذمـة + أو / تـقـرح بـجـلـد الـثـدي + أو / عـقـيـدات جـلـديـة قـاصـرة

بجلد الثدي يشمل ذلك ما يعرف بجلد قشرة البرتقالة.
.T4b + T4a كل من عالمات

سرطان التهابي.سرطان التهابي.

حالة  العقد اللمفية غير قابلة للتقييم.
كن جسها. العقد اللمفية االقليمية ال 

العقد اللمفية اإلنسية حرة احلركة.
العقد اللمفية اإلنسية ملتصقة ببعضها أو مثبتة بجدار الصدر.

العقد الثديية الداخلية اإلنسية مصابة.

كن تقييم انتقال الورم. كن تقييم انتقال الورم.ال  ال 
ال توجد نقائل سرطانية.

توجد نقائل سرطانية بأحد األعضاء / أو أكثر من عضو. 

T رحلة الورمية رحلة الورمية ا 1 ـ ا
TX 

To  

Tis  

 
 T1    

 T1a   

 T1b   

 T1c   

 T2     

 T3     

 T4     

 T4a   

T4b 

     
 T4c

T4d

N رحلة العقدية رحلة العقدية  ـ ا 2 ـ ا
Nx

N0

N1

N2

N3

M رحلة النقيلية رحلة النقيلية ـ ا 3 ـ ا
Mx

M0

M1

 

رحلة رحلةا وصف ا

TNM (اجلدول 1-2-1): مراحل سرطان الثدي طبقا لنظام
.UICC كافحة السرطان نظمة الدولية  اخلاص با



رضيات التشخيص التصنيف عوامل االختطار األسباب ا
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وبعـد حتديـد العـناصر T و N و M بالـنسـبة لـلورم الـسرطـاني يتـم جتمـيعـها مرة
ـرحلة (Stage Group) (اجلدول 1-2-2). ويـرمز لـهذه أخـرى في نظـام يعـرف بنـظام ا
رحلة I هي أقل مراحل تقدم الورم راحل باألحرف الرومانية من I إلى IV حيث ا ا

رحلة IV أكثرها تقدماً وهي كاآلتي: وا

            

ـرحلـة الورمـية قـيمـة إنذاريـة كـبرى في حـالة سـرطان الـثدي; فـبواسـطة  ولـنـظام ا
طلـقة والنسبيـة للمريضة ـعدالت احلياة ا سبق  كن الـتنبؤ ا رض  معرفـة مرحلة ا

بعد العالج (اجلدول 3-2-1) .

             

0
I
IIA 
IIB
IIIA

IIIB

IV

Tis   N0    M0
T1   N0   M0

T1   N1   M0   - T2   N0   M0
T2  N1   M0   - T3   N0   M0
T0   N2   M0   - T1   N2   M0

T3   N2   M0 –  T3   N1   M0 – T 2   N2   M0

T4+ أي NM0 أي  أو TN3M0

M1 لكن N أي ,T أي

M   و N  و T  راحل ا رحلة ا

(اجلدول 1-2-2): مراحل سرطان الثدي بناءً على تصنيف االحتاد
كافحة السرطان . الدولي 
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( اجلدول 1-2-3): معدالت احلياة لسرطان الثدي طبقاً
رحلة الورم السرطاني.

 معدل احلياة حتى عشر سنوات معدل احلياة حتى خمس سنوات
%87

%68

%41

%10

%78

%52

%28

صفر

رحلة ا
I

II

III

IV



الفصل الثالث 
 عالج سرطان الثدي

(Treatment Of Breast Cancer) 
    

 

ناسب لسرطان الثـدي على العديد من العوامل بعضها     يعتمـد اختيار العالج ا
ـريضة ذاتها مـرتبط بالورم مـثل نوعه ومرحلـته وعوامله اإلنذاريـة وبعضهـا مرتبط با

مثل حالتها الصحية العامة وتفضيلها لنوع عالج مع مناسب حلالتها.
غالباً ما يتم اجلمع ب أكثر من وسيلة عالجية; لتحقيق أفضل النتائج العالجية

ناعي. مثل العالج اجلراحي والكيميائي والشعاعي والهرموني وا

:(Surgical Treatment) أوالً ـ العالج اجلراحي لسرطان الثدي
ـعـني أنه ال يـتـعـامل إال مع الـكـتـلـة يـعـتـبـر الـعالج اجلـراحي عالجـاً مـوضــعـيـاً 
ناسبة الورمية األولية و العقد الـليمفية اإلقليمـية ويعتمد اختيار الوسـيلة اجلراحية ا
ـرض ومـرحـلـتـه والـعـوامل االنـذاريــة اخملـتـلـفـة عـلى عـوامل عــديـدة أهـمـهـا: نــوع ا

ريضة في االعتبار و من أهم هذه الوسائل: باإلضافة لوضع رغبة ا
:(Conservative Treatment) أ - العالج اجلراحي التحفظي

تهدف هذه التقنية اجلراحيـة إلى احلفاظ على الثدي  وتناسب هذه التقنية غالبية
ـكن حتـقيـقـها ـبـكرة  I و II وتـمـاثل نـتائج عالجـهـا تلـك التي  ـراحل ا رضى من ا ا

بواسطة استئصال الثدي بأكمله.
ـكن لـلـجراحـة الـثـديـية الـتـحـفـظيـة أن تـكـون إمـا بواسـطـة اسـتـئصـال الـكـتـلة  و
الـورميـة ذاتهـا مع حافـة من الـنسيـج الثـديي الطـبيـعي حولـها كـافيـة لتكـون خالـية من
اخلاليا الـسـرطانـية (Lumpectomy) أو قـد تكـون أكـثر امـتـدادا لتـشـمل اسـتئـصال
قـطــاع ثـديي كـامل (Segmentectomy) أو حــتى ربـعه (Quadrantectomy) (الـشـكل

.(1-3-1
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ومن الـضـروري أن يـلي االسـتئـصـال الـتحـفـظي لـلـثدي عالجـاً شـعـاعيـاً خـارجـياً
(الشكل 1-3-2) عـلى الثدي بأكمـله ثم جرعة إضافيـة تعزيزية (Booster dose)  على
مـوقع الكـتلة الـورمية إمـا بواسطـة اإلشعاع اخلـارجي أو أشعة اإللـكترون أو عالج

.(Interstitial Brachytherapy) شعاعى كثبى خاللي
ومـن األعـراض اجلـانـبــيـة لـهـذا الــنـوع اجلـراحي حــدوث تـورم و ألم مـؤقت و/أو
وقع االستئصال اجلراحي. قساوة (Hardness) كنتيجة لتكون ندبة (Scar) متليفة 

(الشكل 1-3-1) : االستئصال الورمي البسيط.

(الشكل 1-3-2): العالج الشعاعي اخلارجي على الثدي.
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:(Mastectomy) ب - االستئصال الثديي
في هذه الـتقنـية اجلراحيـة يتم استـئصال الـثدي بأكـمله و توجـد منه عدة تـقنيات
دى حدود االستئصال وتعتـمد على مرحلة الورم السرطاني ومن هذه تسمى طبـقاً 

التقنيات:
:[Simple (Total) mastectomy] االستئصال الثدي البسيط أو الكامل -
استئصـال الثدي بأكمله ولكن من دون استئصـال النسيج العضلي أسفل الثدي
رحـلة O من أو الـعـقد الـلمـفـية اإلبـطيـة ويصـلح هـذا النـوع من االستـئـصال لـعالج ا

السرطانات الثديية.
:(Modified Radical mastectomy) ُحَوَّر - االستئصال الثديي اجلذري ا
وفيه يـتم استئصـال الثدي بـأكمله باإلضـافة  جلزء من عـضل الصدر مع إجراء
تـشــريح لـلـعــقـد الـلــمـفــيـة اإلبـطــيـة و تـعــتـبـر هــذه الـطـريــقـة هي األكــثـر اسـتــخـدامـاً

(الشكل 3-3-1).
ستأصلة قد يلي وبناء على نتيجة الفحص النسـيجي للثدي وحالة العقد اللمفية ا
اجلــراحـة عالجـاً بـاإلشـعـاع اخلـارجي عــلى جـدار الـصـدر ومـنـاطق الــعـقـد الـلـمـفـيـة

اإلقليمية و/أو عالجاً كيميائياً و/أو هرمونياً و/أو مناعياً. 

ُحَوّر. (الشكل 1-3-3): استئصال الثدي اجلذري ا
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:(Radical mastectomy) االستئصال الثديي اجلذري -
 عبـارة عن جـراحـة كـبري ومـوسـعـة تشـمل اسـتـئصـال الـثـدي بـأكمـله مع الـعـقد
اللمفية اإلبطية استئصاالً كامالً واستئصال كامل للعضالت الصدرية أسفل الثدي.
ونـتــيـجـة لــلـمـضــاعـفـات الــتي تـلي هـذه اجلــراحـة وعـدم أفــضـلـيــة نـتـائــجـهـا عن

. اجلراحات األبسط لم تعد هذه التقنية تستخدم حالياً
ضـاعـفـات الـتي قـد تـلي االسـتـئـصـال اجلـراحي لـلـثـدي أيـاً كان نـوعه ومن أهـم ا
حـدوث عـدوى باجلـرح و/ أو تـورم دموي  (جتـمع دمـوي أسفل اجلـرح)  و/ أو تورم
صل حتت اجلـرح) كـذلك تعـتـبر وذمـة الذراع (Oedema) من أهم مصـلي  (جتـمع ا

ضاعفات التي تلي استئصال أو تشريح العقد اللمفية اإلبطية. ا

ولكن كيف يتم االختيار ب االستئصال الورمي واالستئصال الثديي ?
قد ال تـختلف مـعدالت احلـياة بعـد االستئـصال التـحفـظي (الورمي فقط) عـنها في
حالـة االستـئصال الـثديـي بأنواعـه  أما عيـوبه فهـو احلاجـة لعـدة أسابـيع من العالج

بكرة. راحل الورمية ا الشعاعي بعد اجلراحة وعدم صالحيته إال في ا
ريضة ويـعتمـد االختيـار ب نوعي اجلـراحة على عوامل عـديدة من أهمـها رغبـة ا
ـترتـبة عـلى االنتـقال لـلعالج الـشعـاعي بـاإلضافة في احلفـاظ على الـثدي واألعـباء ا

للحاجة للجراحة اإلضافية إلعادة تكوين الثدي بعد استئصاله.
وعلى أية حال فـإن العالج التحفـظي (االستئصـال الورمي فقط)  ال ينصح به في

حاالت عديدة مثل:
صاب. ــ بعد العالج الشعاعي على الثدي ا

ــ في حالة وجود أكثر من بؤرة سرطانية متباعدة عن بعضها البعض بالثدي.
ــ تعذر استئصال حواف خالية من اخلاليا السرطانية حول الكتلة الورمية.

رضى من احلوامل حيث ال ينصح بالعالج باإلشعاع بعد اجلراحة. ــ ا
ــ صـغـر الـنـسـبـة بـ حـجم الـثدي و الـكـتـلـة الـورمـيـة بـحـيث يـتـعـذر احلـفاظ عـلى

الشكل اجلمالي للثدي بعد اجلراحة.
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 :(Axillary L.N. Dissection) جـ ــ التشريح اإلبطي للعقد اللمفية
يُـعتـبر انتـقال اخلاليـا السرطـانيـة للعـقد الـلمـفية اإلقـليـمية أحـد العـوامل اإلنذارية
سـاعـد بـعـد اجلراحـة و يـعـتـبر تـشـريح الـعـقد الـهـامـة التـي حتدد احلـاجـة لـلـعالج ا
اللمـفيـة اإلبطيـة أحد مكـونات جـراحات االستـئصـال الثديي بـأنواعه وغـالبا مـا تقرن
باجلـراحـات الـثديـيـة الـتحـفـظيـة و تـهـدف غالـبـا إلزالة عـدد مـعـ من العـقـد الـلمـفـية

لــفــحـصــهــا حتت اجملــهـر وحتــديــد مــا إذا كـانت
مصابة باخلاليا السرطانية أم ال.

وقــد اتـضح حــديـثــاً أن إزالـة الـعــقـد الــلـمــفـيـة
اإلبطية بالكامل ال يفيد في منع انتشار السرطان
وال يـحـسن من فـرص الـشفـاء لـلـمـرضى لـذا فإن
دور التشـريح اللمـفي اإلبطي يبـقي كعامل إنذاري
يـسـتـخـدم كـدلـيل لـلـمـسـاعـدة علـى اتـخـاذ قرارات

ساعد بعد اجلراحة. العالج ا
وعـادة مــا يـلي اســتـئـصــال أو تـشـريح الــعـقـد
اللـمفـية أعـراضاً جـانبـية من أهـمهـا وذمة الذراع
الـــــتي حتـــــدث في 10-20% مـن احلــــاالت  و/ أو
قــصـور مــؤقت أو دائم بـحــركـة الــذراع و الـكـتف
بـاإلضـافـة لـفقـد اإلحـسـاس عـلى اجلـانب الـداخلي
الـــعــلـــوي من الــذراع كــنـــتــيـــجــة لــتـــمــزق أطــراف

نطقة أثناء عملية تشريح اإلبط. (الشكل 4-3-1). األعصاب احلسية لهذه ا

:(Sentinel L.N. Biopsy) د ــ خزعة العقدة اللمفية اخلفيرة
نـتيـجـة للـمضـاعـفات الـتي تـصاحب عـملـيـة التـشـريح اللـمفـي لإلبط حاول األطـباء
الــتـوصل إلى أســلـوب يــتـيح لــهم الــوقـوف عـلـى حـالـة الــعـقــد الـلــمـفــيـة دون الــلـجـوء

كن جتنب إجراء تشريح اإلبط عندما ال يكون هناك داعٍ له. لتشريحها و بذلك 
اضية طريقـة حديثة تعرف بـخزعة العقدة وقد استُحـدثت في السنوات اخلمسـة ا
فية تصرف اللمـفية اخلفيرة (.Sentinel L.N) وهي عبـارة عن استئصال أول عقـدة 
الـورم ثم فحـصها نـسيـجياً  لـلكـشف عن وجود إصابـة  بالـنقيالت الـسرطـانية وفي

(الشكل 1-3-4): وذمة الذراع.
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حالة عـدم إصابتـها بالـنقائل فـإن ذلك يعني في 98% من احلاالت عـدم وجود إصابة
كن جتـنب الـتـشـريح اإلبـطي ومـا يـصاحـبه من بـالعـقـد الـلـمـفيـة اإلبـطـيـة وبـالـتالـي 
مضاعفات أما في حالة  وجود إصابة نقيلية بها فإن ذلك يعني وجود إصابة بالعقد

ا يبرر الشروع في االستئصال اللمفي اإلبطي. اللمفية اإلبطية األخرى 
ويتم حتـديد موقع العـقدة اخلفيـرة بواسطة حـقن مادة مشعـة أو/مع صبغة زرقاء
شعـة بواسـطة عداد ـادة ا حـول الورم الـثديي ثم مـتابعـة مسـار الصبـغة الـزرقاء أو ا
جـيجر إلى موقع تـركزها بالـعقدة اخلفـيرة وال ينصح بـخزعة العقـدة اخلفيرة إال في
ــفـردة (Single) ذات الــقــطــر األقل من 5سم  بــشــرط عــدم تــعــاطي حــالــة األورام ا
سبق ألي عالج كيميـائي أو هرموني باإلضافة لغياب أية ضخامة بالعقد ريضة ا ا

اللمفية اإلبطية.

هـ ــ جراحات إعادة التكوين الثديي 
:(Reconstructive Breast Surgery)

تُـجرى هـذه اجلراحـات من أجل استـعادة مـظهـر و شكـل الثـدي بعـد االستـئصال
رضى وعـادة ما يـكون ذلك الثـديي بأنـواعه وقد ال تـصلح هـذه اجلراحـات في كل ا

ريضة مستقبالً.  صلحة ا
ويـعتمـد نوع جراحـة إعادة التـكوين الـثديي و توقـيتهـا على حـالة كل مريـضة على
ـفاضالت الشخصـية بينهـن وعلى أية حال فإن جـراحات إعادة تكوين حدة وعلى ا
كن أن تلي استئصاله مباشرة (تكوين فوري) أو تؤجل لفترة (تكوين آجل). الثدي 
ريضة إجراء جراحة إلعادة تكوين الثدي فسوف يتم حتويلها وفي حالة اختيار ا
إلى اخـتــصــاصي جـراحــة الــتـجــمـيل (Plastic surgeon) الـذي ســوف يـتــولى شـرح

تاحة للمريضة. ناسبة ا الوسائل و البدائل ا

: كن إعادة تكوين الثدي بواسطة إحدى الوسيلت التاليت و
1 ـ إعادة التكوين بواسطة الغرسات  ـ إعادة التكوين بواسطة الغرسات (Implants): تعتمد هذه الطريقة على استخدام
ـمـتلـئة غـرسـات صـناعـيـة لتـكـوين ثدي بـديل مـثل غـرسة الـسـيلـيـكون  (Silicone) ا

حلول ملحي (الشكل 5-3-1). بعجينة السيليكون أو 
وفي حـالــة وجـود كــمـيــة كـافــيـة من اجلــلـد والــعـضالت الــصـدريــة الـتي تــسـمح
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باستـيعاب هذه الـغرسات فإنهـا تُغرس فوراً أما في حـالة عدم وجود كمـية كافية من
اجللد و العـضالت الصدرية التي تسمح  باستيعـاب حجم الغرسة يلجأ الطبيب إلى
استـخدام مـوسعـات األنسـجة (Tissue expanders)  وهي عبـارة عن محـفظـة غرسـية
فـارغــة تـغـرس حتت اجلـلـد و الـعـضـالت ثم يـواظب الـطـبـيب عـلـى حـقـنـهـا تـدريـجـيـا
ـا يؤدي إلى تمدد أنـسجة اجلـلد والعـضالت حولها بـكميـات متزايـدة من السوائل 
بـدرجـة تسـمح الحـقـا بـاستـيـعـاب الـغرسـات الـصـنـاعيـة الـدائـمـة وقد تـسـتـغـرق هذه
الـطريـقة عـدة أشهـر وعادة مـا يـكون مـلمس الـثدي الـذي يتم تـكويـنه بهـذه الغـرسات

أصلب أو أقسى من الثدي الطبيعي.
ـنتـكسة فال ومن عيـوب هذه الـغرسات أنـها قـد تؤدي إلى حجب الـكتل الـورمية ا
ـكن كـشفـها بـواسطـة الفـحص اإلكـليـنيـكي أو تصـويـر الثـدي الشـعاعي كـذلك فإن
ريضة جلراحات متعددة غـالباً ما تكون مكلفة تلـف هذه الغرسات يتطلب إخضـاع ا

ريضة خملاطر غير ضرورية.   و قد تعرض ا

(الشكل 1-3-5) أ: غرسة سيليكون قبل غرسها بالثدي.

(الشكل 1-3-5) ب: ترميم الثدي بعد غرس السيليكون.
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:(Flap Reconstruction) 2 ـ إعادة تكوين الثدي بواسطة أنسجة اجلسم الذاتية  ـ إعادة تكوين الثدي بواسطة أنسجة اجلسم الذاتية
تـعـتمـد هـذه الـطريـقـة عـلى اسـتخـدام رقع جـلـديـة و عضـلـيـة إلعادة تـكـوين الـثدي
ريـضة ومن أمـثلـة هذه البـديل وتؤخـذ هذه الـرقع عـادة من منـطقـة بطـن أو أرداف ا

ستعرضة. ستقيمية وا الرقع الرقعة اجللدية العضلية البطنية ا
ونـظراً لتـعقيـد هذا النـوع من اجلراحات فـإنها حتـتاج لفـترة نقـاهة تتـراوح ما ب

6-8 أسابيع باإلضافة للحاجة لعدة جراحات لتشكيل الثدي البديل.

ومن مضاعفات هـذه اجلراحات خطورة عـدوى ونخر نسيج الـرقعة كذلك فهي ال
ـضاعـفات تـصلـح إذا لم حتتـوي الرقـعة عـلى كـميـة كافـيـة من الدهـون وبالـرغم من ا
السابـقة فإن هذه اجلـراحات تتميـز باستخدامـها ألنسجة اجلـسم الذاتية وال حتجب
ظـهـر ومـلمس طـبـيعي كـشف االنـتكـاسـات الورمـيـة وتـعتـبـر دائمـة كـمـا أنهـا تـؤدي 

للثدي. 
* إعـادة تــكــوين احلــلــمـة وهــالــتــهـا (Nipple & Areolar Reconstruction): يــتــطـلب
اسـتـكـمـال اجلـراحـات التـجـمـيـلـيـة سـواء أكـانت بـواسطـة الـغـرسـات الـصـنـاعـية أو
كن إعادة تشكيل حلمة بواسطة األنسـجة الذاتية إعادة تشكيل احللمة وهـالتها و
بـديـلــة بـاسـتـخــدام أنـسـجـة مـن مـواقع أخـرى بـاجلــسم وفي الـبـدايــة يـقـوم جـراح
التجميل بعمل قالب يشبه احلـلمة الثديية ثم يتم تكوين هالتها بواسطة وشم اجللد
عند قـاعدتهـا أو استـخدام رقعـة جلديـة داكنة الـلون تؤخـذ من األرداف أو الساق

ووشمها لزيادة درجة لونها (الشكل 6-3-1).

(الشكل 1-3-6) أ: أحد مراحل إعادة تكوين احللمة.
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ثانياً ــ العالج الشعاعي لسرطان الثدي  
:[Radiotherapy (R.T)]

يعـتمـد الـعالج اإلشعـاعي عـلى أشعـة جامـا عالـيـة الطـاقة أو اإللـكـترونـات سالـبة
الـشحنـة لتدميـر اخلاليا السرطـانية ويسـمى العالج الشـعاعي بناءً عـلى الهدف منه

أو توقيته بالنسبة للعالج اجلراحي.

:(Primary R.T.) 1 ــ العالج الشعاعي األولي
يـطلق هـذا االسم عـلى الـعالج الـشعـاعي لـلـثدي بـعـد اجلراحـة الـتـحفـظـية أو في
احلـاالت التي ال يُـسـتأصـل فيـهـا الثـدي ويـهدف الـعالج الـشعـاعي في هـذه احلاالت
إلى تـدمــيـر اخلاليـا الــسـرطـانـيــة الـتي يُـحـتــمل تـواجـدهــا عـنـد حـواف االســتـئـصـال

اجلراحي أو النقائل السرطانية بالعقد اللمفية اإلبطية أو الثديية الداخلية.
ـتــقـدمـة يــسـتــخـدم الــعالج الـشــعـاعي بــعـد الـعالج وفي حــالـة األورام الــثـديـيــة ا
الكيمـيائي للسـيطرة موضعـياً على الورم والـنقائل السـرطانية بالـعقد اللـمفية بدالً من

اجلراحة. 
 وعـادة مـا يبـدأ الـعالج الـشـعـاعي بـعد أسـبـوع من اجلـراحـة الـتحـفـظـيـة أو بـعد

أسبوع من انتهاء العالج الكيميائي واإلفاقة من مضاعفاته. 

(الشكل 1-3-6) ب : إعادة تكوين احللمة.
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:(Postoperative R.T) 2 ــ العالج الشعاعي التالي للجراحة
في هـذا النوع من العالج يستخـدم العالج الشعاعي بعد اسـتئصال الثدي لعالج
جـدار الصدر بـهدف قـتل أية خاليـا سرطـانية قـد تكـون موجـودة به باإلضـافة لعالج
بـعض منـاطق العقـد اللمـفية مـن أجل القضـاء على النـقائل الـسرطانـية التي قـد تكون

. نعها من النمو والتسبب في نكسة الورم موضعياً موجودة بها; وذلك 
وال يسـتخـدم العالج الـشعـاعي التـالي للـجراحـة إال بعـد التـئام اجلـرح تمـاماً وقد

يستغرق ذلك ما ب 3-4 أسابيع بعد اجلراحة.

طبيعة وسائل العالج اإلشعاعي الثديي:
سـتخـدم في العالج في طـبيـعـته األشعـة السـينـية إال أن طـاقته اثل اإلشـعـاع ا
الي الـفولتات اإللـكترونيـة وهو غير مـرئي وال يتسبب فى ألم تـكون عاليـة وتقدر 
كن استخدام اإللكترونات عالية الطاقة أيضاً في عالج سرطان الثدي. للمريضة و
كن استخدام اإلشعاع اخلارجي (.External R.T) حيث ولعالج سرطان الثدي 
كن يـكون مـصدر اإلشـعـاع خارج اجلـسم (شكل 1-3-7 أ ب) وفي أحـيان أخـرى  
ـشـعـة داخل مـوقع الـورم بـعـد اسـتـئـصـاله وهـو مـا يـعرف ـادة ا غـرس أسالك من ا

باإلشعاع الغرسي (Interstitial Brachytherapy). (الشكل 8-3-1).

(الشكل 1-3-7) أ: عالج الثدي باإلشعاع اخلارجي.
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(الشكل 1-3-8) أ: إشعاع غرسي على الثدي.

(الشكل 1-3-7) ب: عالج الثدي باإلشعاع اخلارجي.

(الشكل 1-3-8) ب: الثدي بعد العالج الشعاعي الغرسي. 
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ـرحـلة ـرحـلة إعـداد له تـعـرف  ـريـضـة  وقبـيل بـدء الـعالج بـاإلشـعـاع تخـضع ا
الـتــخـطـيـط لـلـعـالج اإلشـعـاعي  (Planning) حــيث يـقـوم فــريق من األطـبـاء والــفـنـيـ
بتـحـديد مـنطـقة الـعالج الشـعـاعي وأخذ بـعض القـياسـات الـضوئـية لـتحـديد الـزوايا
ـطلوب عالجـها  باإلضـافة حلسـاب كمية نـطقة ا الصـحيحـة لتوجـيه اإلشعاع نـحو ا

وفترة التعرض لإلشعاع (الشكل 9-3-1).

ويتطلب تخطـيط العالج الشعاعي وضع خـطوط بأقالم خاصة على اجلـلد لتحديد
ريـضة بـاحلـفاظ عـلى هذه الـعالمـات وعدم مالمـسة منـاطق الـعالج ولذلك تُـنـصح ا
ريضـة التطوع بـرسم هذه العالمات ـاء لها طوال فـترة العالج كـذلك يحظر عـلى ا ا

إذا ما تالشت بواسطة العرق ويترك ذلك للفنية اخملتصة.
ويُـعـالج غـالـبيـة مـرضى الـعالج اإلشـعـاعي عن طـريق الـعيـادة اخلـارجـيـة ويـكون

العالج عادة بواقع خمس جلسات أسبوعيا ولفترة  5-6 أسابيع.
والتسـتغـرق اجللـسة الـعالجية الـشعـاعيـة الواحـدة أكثـر من عدة دقـائق تسـتهلك
ـريـضة لـتـلقي الـعالج أمـا الفـتـرة الفـعلـيـة للـتـعرض لإلشـعاع معـظمـهـا في إعداد ا

فهي ال تزيد عن 1-2  دقيقة.
 وللعالج اإلشعاعي الـثديي أعراض حادة حتـدث أثناء العالج و الفـترة التي تليه

(الشكل 1-3-9) : العالمات اجللدية للتخطيط اإلشعاعي.
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نطـقة العالج فـيما يشـبه احلروق الشـمسية مباشـرة مثل احمرار اجلـلد و تسـلخه 
ريضـة باإلجهاد بـعد العالج و/أو أثـناؤه و عادة يكـتسب اجللـد صبغة وقـد تشعـر ا
ريضـة قيد العالج الشـعاعي بتفادي تـعرض منطقة نطقة الـعالج و تنصح ا باهتـة 
ـبــاشـرة و مـزيـالت الـعـرق حــتى ال تـزيــد من حـدة اإلشــعـاع لـألشـعـة الــشـمــسـيــة ا
الـتغيرات اجلـلدية و عـادة ما تزول كـافة التغـيرات اجللـدية خالل فترة (6-12)  شهر
ـنـطـقـة الـعالج. من انــتـهـاء الـعالج فـيـمـا عـدا بـعض الـتـصـبـغ الـبـاهت الـذي يـبـقى 

(الشكل 10-3-1).
    أمـا أهم األعـراض اآلجـلـة لـلـعالج الـشعـاعي الـثـديي فـهـو حـدوث وذمـة الذراع
بـنـاحـيـة اجلـراحة والـعالج الـشـعـاعي وقـد يـصبـح الثـدي أكـثـر جـسـاوة أو صالبة
ريـضة من سـعال جـاف لفـترات بعـد العالج وعـادة يصـبح اجللد كـذلك  قد تـعاني ا

 .(Telangiectasia) الثديي أرق وقد تتكون به بعض الشعيرات الدموية الدقيقة
ويحـظر اسـتـخدام الـعالج الشـعاعـي الثـديي في حالـة احلـمل حيث أن جـزءاً منه

كن أن يصل للجن وقد يسبب له تشوهات خِلقية شديدة.

 :(Brachytherapy) 3 ــ العالج الشعاعي الكثبي
شـعة مثل  فـي هذا النـوع من العالج الشـعاعي تُـغرس أسالك من أحد الـنظـائر ا
ـشع مبـاشـرة داخل نـسيج الـثـدي أو داخل الـكتـلـة الورمـيـة أو ما اإليـريـديوم 192 ا

نتكس. تبقي منها بعد العالج الشعاعي اخلارجي أو داخل الورم ا

نطقة العالج الشعاعي اخلارجي. (الشكل 1-3-10) : تصبغ باهت 
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دى ـشـعـة يكـون قـصـيـر ا ـادة ا وتـتـميـز هـذه الـطـريـقة بـأن اإلشـعـاع الـصادر من ا
ــا يـؤدي لـقــتل اخلاليـا الــسـرطــانـيـة من دون وبـذلك ال يــصل لألنـســجـة احملــيـطـة 

التسبب بأذى باألنسجة احمليطة (الشكل 11-3-1).
  ويُستخـدم هذا النـوع من العالج أساسـاً في تعزيز (Boosting) جرعة اإلشعاع
وقـعها بالثدي اخلارجي لـزيادة اجلرعة الشـعاعية الكـلية للكتـلة الورمية الـثديية أو 

قبل استئصالها.

ثالثاً ــ العالج الكيميائي لسرطان الثدي 
:[Chemotherapy (C.T.)]

يُـعطى الـعالج الـكيـميـائي لسـرطان الـثدي بـواسطـة الـعقـاقيـر الكـيمـيائـية اخملـتلـفة
كن أن تسـتخـدم إما عن طريق احلـقن الوريدي القـاتلة لـلخاليـا السرطـانية والـتي 

أو الفم أو كليهما.
وتسري هذه الـعقاقير بعـد حقنها أو امـتصاصها خالل تـيار الدم لتصل إلى أية
خاليـا سـرطــانـيـة في أغــلب مـنـاطـق اجلـسم و تـقـتــلـهـا بــآلـيـات تـعــتـمـد عــلى الـعـقـار

ستخدم. ا

(الشكل 1-3-11) : عالج شعاعي غرزي بالثدي.
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    :(Types Of Chemotherapy) أنواع العالج الكيميائي
 :(Primary C.T) أ ــ العالج الكيميائي األولي

ـريضـات الالتي ثبت في عبـارة عن العالج الـكيـميائـي كعالج أساسـي في حالة ا
رض خـارج نـطاق الـثـدي مثل انـتـقاله لـلـعقـد الـلمـفـية أو أعـضاء حـاالتـهن انتـشـار ا

اجلسم األخرى.
رض األولي بالثدي باإلضافة ويهدف هذا النوع من العالج  إلى السيطرة على ا
إلى الـقـضـاء على نـقـيالته الـسرطـانـيـة بأعـضـاء اجلـسم اخملتـلـفة وقـد يـعـقب العالج
الــكـيــمـيــائي األولي عالجــاً شـعــاعــيـاً عــلى الـثــدي أو اسـتــئــصـال الــثـدي في حــالـة

االستجابة التامة للورم األولي بعد العالج.

 :(Adjuvant & Neoadjuvant C.T.) ساعد ب ــ العالج الكيميائي ا
يستخدم هذا التوجه العالجي بعـد جراحات الثدي التحفظية أو بعد االستئصال
الـثـديي و ذلك بـنـاء عـلى عدة عـوامل إنـذاريـة مـثل حـجم الـورم ونـوعه وعـدد الـعـقد

ستقبالت الهرمونية. صابة وحالة ا اللمفية ا
ويهـدف استخـدام هذا الـنوع من العالج إلى خـفض نسـبة االنتـكاس الـورمي بعد

نذرات السابقة إلى احتمال كبير النتكاسه. اجلراحة إذا ما أشارت ا
ـساعدة على وقـد يستخـدم العالج الكيـميائي لـعدة دورات قبيل اجلـراحة بهدف ا
تـقلـيص حجم الـكتلـة الورمـية الـسرطـانيـة غير الـقابـلة لالسـتئـصال الكـامل إلى حجم
كن مـعه استـئصالـها بـالكامل وفي بـعض احلاالت قـد يؤدي العالج الـكيـميائي إلى
خفض حجم الورم إلى درجة قد تسمح بالعالج التحفظي بدالً من استئصال الثدي.
عالج فكرة ـساعد قبل اجلراحة أنه يوفر للطبيب ا ومن مزايا العالج الكيميائي ا
ا يساعد الحقاً عن مدى قابلـية الورم لالستجابة لنوع مع من الـعالج الكيميائي 
عـلى االسـتـمـرار بـنـفس الـعالج أو الـتـحـول ألنـواع بـديـلـة في حـالـة عـدم االسـتـجـابة

للعالج األولي.
ــرضى أن الـعالج وتــشـيـر الــدراسـات الــعـمـلــيـة الــتي شـمــلت عـدداً كـبــيـراً من ا
ـسـاعـد بـعـد اجلـراحـة يــؤدي إلى زيـادة مـلـمـوسـة في مـعـدالت احلـيـاة الـكــيـمـيـائي ا

لسرطان الثدي.
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:(Schedules & Ways of C.T.)  طرق ووسائل العالج الكيميائي
    يستخدم الـعالج الكيميائي على شكل دورات (Cycles) تفصل بينـهما فترة زمنية;

إلعطاء فرصة ألجهزة اجلسم اخملتلفة  لإلفاقة من تأثيراته اجلانبية.
وتـسـتـغـرق الـدورة الـواحـدة مـا ب 2-5 أيـام أمـا الـفـتـرة الـفـاصـلـة بـ الدورات
والـالزمة لإلفـاقـة فـعادة مـا تـتـراوح ب 4-5  أسـابـيع وأحـيانـاً قـد تـمتـد حلـ تـمام

إفاقة أجهزة اجلسم من التأثيرات اجلانبية والسامة عليها.
 وتقتل الـعقاقير الكيـميائية اخلاليا الـسرطانية بطـرق مختلفة كـما أنها تؤثر على
األنسجـة الطبـيعيـة للجـسم بطـرق مختلـفة أيضـاً ويعتـبر استـخدام تولـيفة مـكونة من
عدة عـقاقيـر كيمـيائيـة أكثر فعـالية من اسـتخدام عـقار مفـرد حيث أن ذلك يؤدي إلى
تـعدد وسـائل قـتل اخلاليـا الـسـرطـانيـة ويـقـلل من الـتـأثيـرات اجلـانـبـيـة لتـنـوعـهـا ب

العقاقير اخملتلفة.

ستخدمة لعالج سرطان الثدي: ومن أهم التواليف ا
ـيثـوتـركسـات + خامس الـفـلورويـوراسيل * تولـيفـة عـقاقـير الـسـيكـلوفـوسفـامـيد + ا

.CMF والذي يرمز له بالرمز
* توليفة عقاقير السيكلوفوسفاميد + الدوكسوروبيس + خامس الفلورويوراسيل و

 .CAF الذي يرمز له بالرمز
 .AC توليفة عقاقير السيكلوفوسفاميد + الدوكسوروبيس الذي يرمز له بالرمز *

* توليفة عقاقير السيكلوفوسفاميد + الدوكسوروبيس + عقار التاكسول.
.CMF عقار الدوكسوروبيس بالتبادل مع توليفة *

* تـولـيفـة عقـاقيـر السـيـكلـوفوسـفامـيـد + اإليبـيروبـيسـ + خـامس الفـلورويـوراسيل
.FEC والذي يرمز له بالرمز

ومـن العـقـاقـيـر احلديـثـة الـتي تـستـخـدم مع الـتـواليف الـكـيـمـيائـيـة لـعالج سـرطان
. الثدي الدوسيتاكسيل والفينورالب واجلمسيتاب والكابيسيتاب
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:(Side Effects of C.T.) األعراض اجلانبية للعالج الكيميائي
يعتمد العالج الكيميـائي على استخدام عقاقير لقتل اخلاليا السرطانية عن طريق
تـسـمـيـمـهـا بـطـرق مـخـتـلـفـة وألن هـذه الـعـقـاقـيـر تـدخل تـيـار الـدم لـلـوصـول للـخـاليا
ا يؤدي إلى تأثرها السرطانيـة فإنها تصل أيضا خلاليا اجلسم الطبـيعية اخملتلفة; 

أيضاً وحدوث األعراض اجلانبية.
وفي حـ ال تستطـيع اخلاليا السرطـانية أحيـاناً اإلفاقة من الـتأثير الـسام للعالج
ـرغوب فـيه أما اخلاليـا الطـبيـعية الـكيـميـائي فإنـها تـموت ويعـتبـر هذا هـو التـأثير ا
فـإن آليـات اجلسم تـمكـنهـا من اإلفاقـة تدريـجيـاً من التـأثيـر الكـيميـائي السـام ولذلك
تترك فـترات زمنـية ب الدورات الـكيمـيائية لـلسماح خلاليـا اجلسم الطـبيعيـة باإلفاقة

من التأثير السام للعالج الكيميائي.
وتعـتـمد شـدة وطـبيـعـة األعراض اجلـانـبيـة لـلعالج الـكـيمـيـائي علـى نوع الـعـقاقـير
ريـضة وحالتها ستخـدمة وكمية كل عـقار وفترة العالج وحالـة وظائف أعضاء ا ا

العامة.
ستخدمة في العالج تأثيرات سامة نوعية خاصة بها... فمثالً  ولبعض العقاقير ا
لـــبـــعـــضــهـــا تـــأثـــيــرات ســـامـــة عـــلى نـــخـــاع الــعـــظـــام وأخـــرى عــلـى الــقـــلب مـــثل

... إلخ.  الدوكسوروبيس
ـؤقتـة للـعالج الكـيمـيائي الـشعـور باإلرهاق  وتشـمل األعراض اجلـانبـية الـعامة ا
الـغثيـان والقيء والـقهم (فقـدان الشـهية) وتـساقط الـشعر وتـقرحـات الفم واحللق

باإلضافة للتغيرات الطمثية التي قد تكون مؤقتة أو في أحيان أخرى دائمة.
(Bone دمـر على خاليا نقي العـظام السليمة  وكنتيجـة لتأثير العالج الـكيميائي ا
ريـضة قـد تعـاني من انخـفاض في عدد (marrow والتي تـصنع مـكونـات الدم فـإن ا

كـريـات الـدم اخملــتـلـفـة الـبـيـضــاء واحلـمـراء والـصـفـيــحـات الـدمـويـة وذلك بـدرجـات
متفاوتة.

 ويـؤدي انـخـفـاض الكـريـات الـدمـويـة الـبـيضـاء إلى زيـادة فـرص الـعـدوى الـقـاتـلة
ـكن ـيـكـروبـات إذا كـان االنـخـفــاض شـديـدا وفي هـذه احلـالـة  أحـيـانـاً بـواســطـة ا
سـتـعـمرات ـو ا ـجمـوعـة من الـعقـاقـيـر احلـديثـة لـلـتعـرف عـلى عـوامل  االستـعـانـة 
(Growth Factors) والـتي أحـدثت ثورة في الـتـغلب عـلى مـخاطـر انخـفـاض الكـريات

ا أدى نـاعة  الـبيـضاء والـعدوى اجلـرثومـية الـقاتـلة الـتي حتدث نـتيـجة انـخفـاض ا
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إلى إنـقـاذ الـعـديـد من األرواح مع الـقـدرة عـلى اسـتـخـدام جـرعـات أكـبـر من الـعالج
الكيميائي.

ا يتسبب في كذلك يؤدي انخفاض عدد الـكريات احلمراء إلى حدوث فقر الدم; 
الـشعـور بـاإلرهاق الـشديـد وقد تـتـطلب درجـة خفض عـدد الـكريـات احلمـراء اللـجوء
(Erythropoietin) لنقل الدم أو استـخدام عقاقير خـاصة مثل عقاقيـر اإلريثروبيوت

لزيادة عدد الكريات احلمراء. 
كـما يـؤدي االنـخفـاض الشـديـد في عدد الـصـفيـحـات الدمـويـة إلى زيادة الـقـابلـية
لـلكدمات حتى بـعد اإلصابات الـطفيفة وأحـياناً إلى النـزف التلقـائي والذي قد يكون

. شديداً
ـبـكـر (تـوقف الـطمث) و/أو ومن مـضـاعـفـات الـعالج الـكـيمـيـائي حـدوث اإليـاس ا
ريضة كن أن يكونا دائم وكلما كانت ا العقم (عدم القدرة على احلمل) واللذان 
ا قد ـبكر والعـقم  متـقدمة نـسبيـا فى العمـر كلمـا زادت احتمـاالت حدوث اإلياس ا
يؤدي سريعا إلى نخر العظام (هشاشـة العظام) وزيادة القابلية للكسور العظمية بعد

اإلصابات الطفيفة.
(Adriamycin) عروف جتـارياً باألدرياميس ـكن لعقار الدوكسـوروبيس و ا و
سموح أن يـسبب تلف عـضلة القـلب إذا ما زادت جرعـته التراكـمية عن احلـد اآلمن ا
به ولذلك يلجأ األطباء اخملتـص إلى التأكد من قدرة القلب و صحته قبيل استخدام
شع هذا العقـار وذلك بواسطة إجراء فحوصات صدى الـقلب وفحوصات الثاليوم ا
ا يسمح بوقف العالج لـتقدير كفاءة ضخ القـلب ويكرر هذا الفحص أثنـاء العالج 

في حالة حدوث تغييرات فى هذه الفحوصات تدل على بداية حدوث تلف بالقلب.  
ا يـؤدي إلى شعور وقد يؤثـر العالج الكـيميـائي أحيانـاً على الوظـائف الدماغـية 
ـرضى بـانـخــفـاض طـفـيف في بـعض الــوظـائف الـعـقـلـيــة مـثل الـصـعـوبـة في بـعض ا

التركيز و الذاكرة وقد تدوم هذه احلالة لفترة طويلة حتى بعد انتهاء العالج.
كن أن تـؤدي بـعض الـعقـاقـير الـكـيـميـائـية  بـعـد عدة  وفي حـاالت نـادرة لـلغـايـة 
سـنوات أو حـقب من استخـدامها إلـى حدوث ابيـضاض الدم الـنقوي احلـاد (سرطان

.(Acute myeloid leukaemia) (الدم األبيض احلاد
ومع جميع ما ذكـر عن األعراض اجلانبـية للعالج الكـيميائي لسـرطان الثدي فإن
رض مـزايـاه وفـوائـده تـفـوق مـخـاطـره من حـيث قـدرته عـلى خـفض فـرص انـتـكـاس ا

وإطالة فترة احلياة.
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رابعاً ـ العالج الهرموني لسرطان الثدي 
:(Hormonal treatment)

تعتمد خـاليا النسيج الثـديي الطبيعي على الـهرمونات األنثويـة لنموها ونظراً ألن
سـرطان الثـدي ينشـأ من نفس النـسيج الثـديي فإن هرمـون اإلستروجـ الذي يفرزه
ـو (Promote) بــعض ســرطــانـات الــثـدي ــكن أن يــرقي  مــبــيض األنـثـى الـبــالــغـة 
ستقبالت االستروجينية  وباألخص تلك التي حتتوي على كميـات كبيرة من بروت ا
رقي لـنمـو خاليا الثـدي السرطـانية كن وقف هـذا التأثـير الهـرموني ا وقد وجـد أنه 

ضادة لهرمون اإلستروج باإلضافة لوسائل أخرى. باستخدام العقاقير ا
رقي لـلـخاليا ـضادة لـتـأثيـر اإلستـروجـ ا ويـوجـد حالـيـاً العـديـد من العـقـاقيـر ا

السرطانية وهي تختلف في طبيعتها ودواعي استخداماتها ومن أهمها:
1 ــ  عـقـار الـتـامـوكـسـيـفـ (Tamoxifen): يــعـرف هــذا الـعــقـار جتـاريــاً بـاسم
الـنولـفادكس (Nolvadex) وهو عـبارة عن عـقـار مضـاد اإلستـروج ويـعمل عـقار
وجـودة على أسطح سـتقبالت االسـتروجـينيـة ا التامـوكسـيف بـواسطـة ارتباطه بـا
ـنع هـرمـون اإلسـتـروجـ من االرتـبـاط بـهـا وبـالـتـالي ـا  اخلـاليـا الـسـرطـانـيـة 
الـدخول لـلخاليـا السـرطـانيـة ويؤدي حـرمان اخلاليـا الـسرطـانيـة من اإلستـروج

وها وتكاثرها. إلى وقف 
 ويوجد عقار الـتاموكسيفـ على شكل حبوب تـؤخذ عن طريق الفم بواقع  10مجم

مرت إلى ثالث مرات يومياً (الشكل 12-3-1).

. (الشكل 1-3-12) : عقار التاموكسيف
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وتـدل الدراسـات اإلكلـيـنيـكيـة أن اسـتخـدام عـقار الـتامـوكـيسـفـ كعالج هـرموني
ـكـن أن يـقـلل من فــرص انـتـكــاس األورام الـثـديـيــة مـوجـبـة مــسـاعـد بـعــد اجلـراحـة 
ـستـقـبالت الـهرمـونـية بـاإلضـافة إلى أنه يـسـاعد عـلى الـوقايـة من نـشأة الـسـرطان ا

بالثدي اآلخر.
كـذلك يـســتـخـدم هـذا الـعــقـار كـعالج أولي لــعالج الـنـقـائل الــسـرطـانـيــة الـثـديـيـة
ـرض إلى جــانب الـعالج الـكــيـمـيـائي وبــاألخص في حـالـة ـتـقــدمـة من ا ــراحل ا وا

ستقبالت الهرمونية. األورام الثديية موجبة ا
ـا أشـارت إليه الـعديـد من الـدراسات من أن اسـتـخدام هـذا العـقـار لفـترة ونـظراً 
مديـدة  تـزيد عـن خمس سـنـوات قد صـاحـبه زيـادة طفـيـفة في نـسـبة حـدوث سـرطان
بـطانة الرحم وزيادة اختطـار اإلصابة باألورام الرحمية الـسدوية فإن ذلك يتطلب أن
ريـضة من مـسـتخـدمات هـذا العـقار عـلى وعي بإمـكانـية حـدوث هذه األورام; تكـون ا
ـا يـسـتـدعـي مـراجـعـتـهن الــطـبـيـة الـفـوريــة في حـالـة حـدوث أي نـزف مــهـبـلي غـيـر

اعتيادي.
وقـد يـصـاحب اســتـخـدام الـعـقــار بـعض األعـراض اجلـانـبــيـة مـثل زيـادة الـوزن
ونوبـات من اإلحسـاس باحلـرارة أو السـخونـة يلـيهـا انصـباب الـعرق بـغزارة وتـغير
زاج  وكـذلك قـد يصـاحب تنـاول هـذا العـقار زيـادة نادرة ولـكـنهـا خطـيـرة بقـابلـية ا

. ياه البيضاء بالع الدم للتخثر وحدوث ا
وقـد يؤدي اسـتـخـدام العـقـار لـعالج الـنقـائل الـسـرطـانيـة الـعـظمـيـة إلى حـدوث ما
يعـرف "بـالتـهـيج الورمي" (Tumour flare)  وهـو عـبارة عن ألم والـتـهاب بـالـعضالت
والـعـظام سـرعان مـا يـهدأ مع اسـتمـرار استـخـدام العـقار وتـشـير هـذه الظـاهرة إلى
ـناطـق النـقـائل الـعظـمـية وهي حدوث تـفـاعل بـ العـقـار وبـ اخلاليا الـسـرطـانيـة 
رتبطة بتناول عقار ظاهرة إيجـابية وال تستدعي أي خوف وعلى الرغم من اخملـاطر ا

التاموكيسف فإن فوائده تفوق هذه اخملاطر.
(Raloxifene):  يـــشــبه هـــذا الــعــقــار فـي تــأثــيــره 2 ـ  عـقــار الــرالـوكــيــسـيــفـ
الـتـامـوكـيـسـفـ إال أنه ال يـسـبب حـدوث الـسـرطـانـات الـرحـمـيـة وهـو مـا زال قـيد

الدراسات وال يوصى به حالياً كعالج هرموني في حالة سرطان الثدي.
ــضـادة ـيـفـ (Torimifen): يــعـتــبــر هـذا الــعــقـار مـن الـعــقــاقـيــر ا 3 ــ الـتـور
كـن استـخـدامه لـعالج الـنـقائـل السـرطـانـيـة الـثديـيـة بـعـد اإلياس لإلسـتـروجـ و
سـتقـبالت غير ـستقـبالت الهـرمونيـة أو عنـدما تكـون حالـة هذه ا بشـرط إيجابـية ا

معروفة.
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4 ــ عــقـار الـفـالـفـسـتـرانت (Falvestrant): يـعــمل هـذا الــعـقـار عن طــريق مـحـو
سـتقبالت الهرمونية و يعـتقد أنه فعّال في حالة توقف االستجـابة للتاموكسيف ا

ويؤخذ هذا العقار عن طريق احلقن العضلي.
5 ــ كـابـتات األرومـاتاز (Aromatase inhibitors):  عـبارة عـن عقـاقـيـر حـديـثة
تـعـمل بـواسـطـة وقف إنـتـاج هـرمـون اإلسـتـروج بـاجلـسم عـن طريـق كبـت اإلنز
سؤول عن إنتـاج الكميات الضئيلة منه في الـنساء بعد اإلياس وألنها ال تستطيع ا

بيض فإنها ال تستخدم في النساء قبل اإلياس. وقف عمل ا
(Anastazole) وقــد أجـيــزت ثالثـة عــقـاقــيــر من هـذا الــهـرمــون هي األنـســتـازول

.(Exemestane)  واإلكسيمستان  (Letrozole) والليتروزول
ويُفضل بعض األطباء استخدام هذه العقاقير بدالً من التاموكسيف عند انتكاس
ســرطـان الــثــدي في مـرحــلــة مــا بـعــد اإليــاس بـشــرط أن يــكــون الـســرطــان مـوجب
ـستـقبالت الهـرمونـية  وعـلى الرغم من أن هذه الـعقـاقيـر ال تسبب زيـادة في قابـلية ا
الـدم للـتـخثـر أو سرطـان بـطانـة الرحم إال أنـهـا قد تـؤدي لزيـادة في حـدوث هشـاشة
الـعظـام وما يـصاحب ذلك مـن زيادة في نـسبـة حدوث الـكسـور الـعظـميـة; حيث أنـها
رأة بعد اإلياس  وتسـتخدم هذه العقـاقير حالياً في تزيل أي إستروج من جـسم ا

رض. مرضى سرطان الثدي بعد اإلياس للوقاية من انتكاس ا
بـيضـ اللذان ـبيض (Ovarian Ablation): يؤدي وقف عـمل ا 6 ــ  إفناء ا
ــصـدر الـرئـيـسي لـإلسـتـروجـ في األنـثى إلـى إزالـة أي أثـر لـهـرمـون يـعـتـبـران ا
ــسـتــقـبالت ــؤهب لــنـمــو اخلاليــا الـســرطــانـيــة الـثــديــيـة مــوجـبــة ا اإلسـتــروجـ ا

اإلستروجينية.
ــكن حتـقـيـق ذلك بـعـدة وســائل مـثل االسـتــئـصـال اجلــراحي لـلـمــبـيـضـ أو و
ـطلق عالجـهـمـا باإلشـعـاع اخلـارجي أو بواسـطـة عـقاقـيـر تـعرف بـقـرائن الـهرمـون ا
(Leupride) ومن أمـثـلــة هـذه الـعـقـاقـيـر عـقـار الـلـوبـرايـد (LHRH) ـلـوتن لـلـهـرمـون ا
هاد الـتحتاني وعقار اجلازورل  (Gasoreline) وتعـمل هذه العقـاقير بالـتأثيـر على ا
ـبـيـض (Hypothalamus) لـوقف تـنـبـيه الغـدة الـنـخامـيـة الـتي تـوقف بدورهـا تـنـبيه ا

إلفراز اإلستروج (الشكل 13-3-1).
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ـيجـستـيرول (Megesterol acetate): : يشـبه هـذا العـقار 7 ــ  عقـار اسيـتات ا
تقدمة من سرطان الثدي هرمون البروجستيرون األنثوي ويستخدم في احلاالت ا
وباألخص في حالة توقف االستجابة ألي مـن العقاقير الهرمونية السابقة وهو أقل

فعالية واستخداماً من الهرمونات السابقة.
ويـؤدي الـعــقـار لـزيـادة فى الـوزن ولــذلك فـهـو قـد يُـسـتــخـدم أحـيـانـاً لـزيـادة وزن

رضيات الالتي يعان من فقدان وزنهن. ا
8 ــ  عـقاقـيـر هـرمونـيـة أخرى: بـعـد اسـتـنفـاذ كـافـة فـرص االسـتـجابـة لـلـعـقـاقـير
كن اللجوء الستخدام بعض الهرمونات الذكرية والتي تعرف الهرمونية السابقة 
بـاألنـدروجيـنات (Androgens) وتؤدي هـذه الـهرمـونـات لظـهـور ظواهـر اسـترجـالـية
مـثل غلـظة بـالصـوت والنـمو الـزائد لـلشـعر عـلى اجلسم إال أنـها أحـيانـا ما تـكون

فعّالة في حالة سرطان الثدي النقائلي. 

:(Immunotherapy) ناعي لسرطان الثدي خامساً ـ العالج ا
أظــهــرت األبــحــاث الــطــبـــيــة احلــديــثــة وجــود بــروتــ مــرقٍ لــلـــنــمــو أطــلق عــلــيه
عـظم (HER2/neu) ويـوجـد هـذا الـبـروتـ بكـمـيـات قـلـيـلـة عـلى األسـطح اخلـارجـيـة 

خاليا الثدي الطبيعية وغالبية اخلاليا السرطانية.
 ويقـدر أن حوالي ثـلث خاليا الـسرطـانات الـثديـية حتـتوي علـى مقـادير كبـيرة من

(الشكل 1-3-13) : حقن عقار الزوالدكس الهرموني.



عالج سرطان الثدي

- 69 -

هـذا البروتـ وهو يعتـبر حاليـاً أحد أسبـاب النمو الـسريع واالنتشـار الواسع وغير
كنه ذلك من السـلوك الغزوي العـدائي لهذه السـرطانات  وقد اكـتشف حديثـاً عقار 
ا يـعطل عـملـها ويـؤدي إلى وقف النـمو الـسريع لـلخاليا االرتبـاط بهـذه البـروتينـات 
الـسرطـانـية الـتي حتـتوي عـلى نـسبـة عـاليـة من هـذا البـروتـ باإلضـافة لـقـدرته على

ناعة و حتفيزه على مهاجمة اخلاليا السرطانية بفعالية. تنبيه جهاز ا
 وقــد ســمي هــذا الــعــقـار  احلــديث بــاسـم الـتــراســتــوزومــاب أو جتــاريـاً بــاسم
الهرسبت (Herceptin)  وهو عبـارة عن أجسام مضـادة وحيدة الـنسيلـة ولذلك فهو

عقار نوعي. 
وقـد أدى الـعـقـار عنـد اسـتـخـدامه في الـبـداية إلى اسـتـجـابـة الـنقـائل الـسـرطـانـية
الـثديـيـة التـي تنـشط مـجـدداً بعـد الـعالج الـكيـمـيائـي أو التي تـسـرع في الـنمـو أثـناء

العالج الكيميائي.
ـكـن أن يزيـد من وقـد وجـد حـديـثـاً أن إضـافـة هـذا الـعـقـار لـلـعالج الـكـيمـيـائي 

رضية من سرطان الثدي. فعالية األخير في بعض احلاالت ا
ويستـخدم هذا العقـار حالياً بـعد فشل العقـار الكيميـائي + / أو الهرموني كذلك
فـهو حالـيا قيـد الدراسة لالسـتخدام كعالج مـساعد من أجل خـفض مخاطـر انتكاس

رضى. الورم وإطالة فترة حياة ا
 وتـعـتـبر األعـراض اجلـانـبيـة لـهـذا العـقـار قـليـلـة نـسبـيـاً مـقارنـة بـأعـراض العالج
الــكـيــمـيــائي  وهي تـشــمل احلـمى ورجــفـة وشــعـور بــالـوهن و الــغـثـيــان والـقيء
ــتـزامن لـهــذا الـعـقـار مع والـســعـال والـصــداع واإلسـهـال وقـد أدى االســتـخـدام ا
مـجموعـة عقـاقير األنـسراسـيكلـينات (Anthracyclines) مـثل عقار الـدوكسوروبـيس
واإلبيروبيس إلى حدوث بعض حاالت تليف بالقلب والذي من أهم عالماته الشعور
ريـضـة لـهذه األعـراض ومـراجعـتـها ا يـتـطـلب يقـظـة ا بـاإلرهـاق وضيـق التـنـفس 

لطبيبها فور شعورها بتزايد هذه األعراض أثناء العالج. 

كثف ونقل نقي العظام:    سادساً ــ العالج الكيميائي ا
:(High dose intensity  C.T and Bone Marrow Transplant)

ـكن بواسـطة اسـتـخدام جـرعات عـاليـة من الـعالج الكـيمـيـائي أو اإلشعـاع قتل
ـعتادة إال أن مثل اخلاليـا السرطانـية بفعـالية أكبـر منه في حالة الـعالج باجلرعات ا
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هذه اجلـرعات العالية تؤدي أيضاً بـالضرورة لقتل نسبة عالـية من اخلاليا الطبيعية
باجلـسم ومنها اخلاليـا اجلذعية (Stem cells) بنـقي العظام وهي الـتي من وظائفها

إنتاج مكونات الدم من خاليا مختلفة.
وقد يـؤدي قـتل اخلاليا اجلـذعـية إلى خـفض حـاد وخطـيـر في أعـداد كريـات الدم
ـريضة عـرضة بشـدة لإلصابة بـالعدوى ـا يجعل ا الـبيضـاء والصفـيحات الـدموية 

ا يهدد احلياة بشكل خطير. اجلرثومية أو النزف الشديد 
وللـتـغـلب عـلى هـذه األعـراض اجلانـبـيـة  الـتـوصل إلى طـريقـة تـعـرف بـنـقل نقي
الـعظـام وتـعـتمـد هـذه الطـريـقـة على سـحب بـعض اخلاليـا اجلـذعيـة من دم أو نـخاع
ريضة عند ـكثف ثم إعادة حقنهـا با ريضـة مباشرة قبل العـالج الكيميائي ا عظام ا
انتهـاء العالج  وبـهذه الـطريـقة تـستطـيع اخلاليا اجلـذعيـة أن تسـتقـر مرة أخرى في
نـخـاع الـعـظم وتـنـشط من جـديـد لتـعـيـد لـلـجـسم تـدريـجـيـاً قـدرته عـلى إنـتاج اخلـاليا

كونة للدم. ا
ولم يؤدِ العالج بهذه الـطريقة إلى زيادة مـعدالت حياة مرضى سـرطان الثدي عنه
في حالة الـعالج الكيمـيائي باجلرعات الـتقليديـة بل على العكس فإن مـضاعفات هذا
الـعالج والـوفـيـات الـنـاجتـة عـنه فـاقت بـكـثـيـر مـثـيالتـهـا في حـالـة الـعالج الـكـيـمـيـائي
التـقليـدي ولذلك ال يـوصى باللـجوء لـهذا األسلـوب العالجي في حـالة سرطـان الثدي
(Prospective ـنـظـمة نـتـكس أو الـنـقـائـلي إال في إطـار أحـد األبـحـاث االستـبـاقـيـة ا ا

.Trials)

نتكس  سابعاً ــ عالج سرطان الثدي ا
:(Treatment of recurrence)

ـكن لــسـرطــان الـثــدي أن يـنــتـكس بــعـد عالجـه األولي الـنــاجح وحتـدث مــعـظم
كن أن ـرض خالل أول عامـ بـعـد العـالج إال أن االنتـكـاس الـورمي  انـتكـاسـات ا

يحدث بعد عدة سنوات.
ستقـبل من معـرفة عوامله كن الـتنبـؤ بقابـلية الورم الـسرطاني لـالنتكاس فـي ا و
اإلنــذاريـة مـثل ارتـفـاع مـرحـلـتـه ورتـبـة خاليـاه الـسـرطـانــيـة وحـجـمه و نـوعه وحـالـة

ناعية ورتبة أنوية اخلاليا السرطانية...... الخ. ستقبالت الهرمونية وا ا
ويعتمـد العالج على طبيعـة االنتكاس فبـعض حاالت االنتكاس قد تـكون موضعية
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فـقط و بعضها نـقائلي فقط أمـا البعض اآلخر فـيمكن أن يكون مـوضعياً ونـقائلياً في
آن واحد (الشكل 14-3-1).

ريضة قد وضعي على نـوع العالج األولي فإذا كانت ا ويعتـمد عالج االنتكاس ا
وضـعي بـالثـدي بواسـطة عوجلت سـلـفاً بـاجلراحـة التـحـفظـية يـتم عالج االنـتكـاس ا
االسـتـئـصـال الثـديي أمـا إذا كـان الـعالج األولي بـواسـطـة االستـئـصـال الـثـديي فإن
ـكن أن يـعـالـج بـاالسـتـئـصـال ـوضـعي بـالـقــرب من الـنـدبـة اجلـراحــيـة  االنـتـكــاس ا
ـكـنـاً عـلى أن يتـبع ذلك عـالجاً إشـعـاعـيـاً إذا لم يـكن قد اجلـراحي كـلـما كـان ذلك 
كن استخدام العالج الـكيميائي +/ الهرموني سـبق استخدامه وفي كلتا احلالـت 

ناعي مرة أخرى و لكن بواسطة تواليف العقاقير احلديثة. +/ ا

أمـا إذا كـان االنتـكـاس نـقائـلي في أحـد أو أكـثر من أعـضـاء اجلسـم مثل الـعـظام
والـرئتـ والـدماغ.... فـيـمكن الـعالج بـواسطـة الـعالج الكـيـميـائي اجلـهـازي بواسـطة
العقاقيـر الكيميائـية +/ أو الهرمونات التي سـبق استخدامها أو احلـديثة منها كذلك
لـطف; للتـخفيف من أعـراض النقـائل السرطـانية كن اسـتخدام الـعالج الشعـاعي ا

باألعضاء اخملتلفة (الشكل 15-3-1).

(الشكل 1-3-14) : انتكاس
موضعي بالثدي.

(الشكل 1-3-15) : نقائل سرطانية
قطعية. بالكبد كما تبدو باألشعة ا
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وتساعد العقاقيـر احلديثة مثل الهرسبـت والفوسفانات الثـنائية في التخفيف من
األلم السرطاني.

سكـنة الـقوية كن اللـجوء السـتخـدام العقـاقيـر ا ـرضيـة النهـائيـة  راحل ا وفي ا
ـفعول (MST) أو الـلصـقات اجللـدية لـها مثل الـفنـتانيل ورف  طـويلة ا مثل حبـوب ا

.(Fentanyl)

تزامن مع احلمل: ثامناً ـ عالج سرطان الثدي ا
:(Breast cancer treatment during  pregnancy)

حتــدث حـوالي 1-2% أي  (3000:1) من ســرطـانــات الـثــدي أثـنــاء احلـمل و %7-3
أثـنـاء الرضـاعـة وقـد يـحدث سـرطـان الـثـدي خالل عـام من الوالدة في حـالـة الـنـساء

. األصغر من  35 عاماً
 وال توجـد دالئل على أن سرطـان الثـدي أثناء احلـمل يكـون أكثر غـزوية وعـدوانية
رض عادة ما يتأخر نتيجة صعوبة حتديد عن مثيله من دون حمل إال أن تشخيص ا
مـوقع الكـتلة الـورميـة داخل الثـدي احملتقن طـبيـعياً بـسبب احلـمل و الرضـاعة ولذلك
يشخص سرطان الثدي أثناء احلمل في مراحل متأخرة وتقدر نسبة وجود النقيالت

السرطانية بالعقد اللمفية اإلبطية في هذه احلالة بحوالي %65.

 :(Treatment) العــالج
كن أثـناء احلـمل أخذ الـعيـنات من الثـدي و حتى إجـراء جراحـات االستـئصال      

الثديي اجلذري احملور إال أنه ال يوصي بعالج سرطان الثدي أثناء احلمل باجلراحة
الـتحفظيـة; نظراً لعـدم إمكانيـة استخدام الـعالج الشعاعي أثـناء احلمل; ألن ما يصل
للجـن من جـرعة شـعاعـية أثنـاء العالج وإن كـانت ضئـيلة إال أنـها تـزيد من مـخاطر

تعرض اجلن للعيوب اخلِلقية اخلطيرة.
ـكن اسـتخـدام الـعالج الـكـيـميـائي في وقـد أشارت الـدراسـات احلـديـثـة إلى أنه 
راحل إلى زيادة األثلوثـ الثاني والثالث من احلمل حـيث ال يؤدي العالج في هذه ا
العيـوب اخللقيـة باألجنة أو زيادة نـسبة الوفيـات بينهم أما أثـناء أثلوث احلمل األول
فال يوصي بـالعالج الكيمـيائي; نظراً لالحتـماالت الكبيـرة حلدوث التشوهـات اخللقية

رحلة.  اجلنينية في هذه ا
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أ ــ عالج سرطان الثدي أثناء األثلوث األول والثاني:         
يـتم العالج في هـذه احلالة بـواسطة االسـتئـصال الثـديي اجلذري احملور ويـحظر
ـكن اسـتـخـدام اسـتـخـدام الـعالج الــشـعـاعي حتت أي ظـرف أثـنـاء احلــمل. وكـذلك 
العالج الكيمـيائي في حالة الـضرورة إال أن ذلك قد يصاحـبه زيادة في خطر حدوث
الـتشوهـات اخللقـية اجلنـينيـة وباألخص إذا مـا  استخـدام العالج الكـيميـائي أثناء

األثلوث األول للحمل.

ب ــ عالج سرطان الثدي أثناء األثلوث الثالث للحمل:    
رحلـة إما بواسطـة اجلراحة الفـورية أو االنتظـار ومراقبة كن الـعالج في هذه ا  
ـو الـورم ثم يـتم حتفـيـز الـوالدة بحـلـول األسـبوع (30-32)  من احلـمل عـلى أن يتم

استكمال العالج بعد الوالدة. 
 أمـا في حالـة النـمـو السـريع للـورم السـرطاني أثـنـاء مراقـبته فـيتم الـبدء الـفوري
بـالعالج سواء كـان العالج بـاإلشعاع أو الـعقـاقير الـكيـميائـية وذلك من دون انـتظار

حلدوث الوالدة.





الفصل الرابع
شاكل الصحية التالية لعالج سرطان ا

الثدي ووسائل عالجها
(Post-treatment problems and 

 their management)

:(Lymphedema) أ ــ  وذمة الذراع
 حتــدث وذمـة أو انـتـفــاخ الـذراع بـعـد جــراحـات سـرطـان الــثـدي الـتي تــشـتـمل عـلى
الـتشريح اللـمفي اإلبطي أو بعـد العالج الشـعاعي على اإلبط أو كلـيهما وهـما اللذان
يـؤديـان إلى تـمزيق و/أو انـسـداد األوعـية الـلـمـفيـة الـتي تـصرف الـسـائل الـلـمفي من

الذراع.
ـكن أن تـبدأ تـدريجـياً أو وعـد ظهـور هـذه الوذمـة فهي  ـكن التـنبـؤ عـادة  وال 
ـكن أن تـظـهـر بـعـد اجلـراحـة أو اإلشـعاع حتـدث بـصـورة غـيـر مـتـوقـعـة كـمـا أنـهـا 
مبـاشرة وأحيـاناً بـعد عـدة أشهـر أو بعد عـدة سنـوات من انتـهائـهمـا ومعنى ذلك أن

ريض. إمكانية حدوث هذه الوذمة تظل قائمة طوال حياة ا
وقــد تـؤدي اإلصــابـة بـاجلــروح أو عـدوى الــذراع والـيــد عـلى جــانب اجلـراحـة أو
اإلشعـاع إلى تطور هـذه الوذمـة وتزيد من اسـتفحـال احلاالت الـبسيـطة منـها ولذلك
رضى دائمـا بوقايـة اليد والـذراع وجتنب سحب الـدم من الذراع الذي  هو ينـصح ا

على نفس اجلانب الذي  عالجه (الشكل 1-4-1).

ب ــ التبعات اجلنسية بعد العالج 
:(Sexual impact after treatment)

ــشــاكل جــنـســيــة قــد تــؤثـر عــلى    يــؤدي فــقـدان األنــثى ألحــد أو كال الــثــديــ 
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ـرأة و/أو زوجـها ـشـاكل كـنـتـيجـة إلحـسـاس ا استـقـرارهـا الـعـائـلي و حتدث هـذه ا
بـفقـدانها ألحـد مظـاهر جمـالهـا و أنوثتـها و قلـقهـا جتاه جاذبـيتـها اجلنـسيـة بالنـسبة

للزوج.
وللثدي دور في مقدمات اجلمـاع كونه أحد أعضاء اإلثارة اجلنسية للمرأة ويؤثر
رضى عالج سرطان الثدي على الشعـور باللذة من مالمسة الثدي ويختلف شعور ا

المسة ويتراوح ما ب راغبة ورافضة له. جتاه تلك ا
ريضة اجلنسية وال تؤثر جراحات الثدي أو العالج اإلشعاعي الثديي على رغبة ا
ـهـبـلي أو الـقـدرة عـلى وال تــقـلل من قـدرتـهـا عـلى اإلحـسـاس الـتــنـاسـلي واالنـزالق ا

رحلة اإلرجاز (هزة اجلماع). الوصول 
ويـؤدي العالج التـحفظي للـثدي والعالج الـشعاعي عـلى الثدي إلى بـعض التليف
به وتغـير طفيف بشـكله وحجمه ومـلمسه وقد يصـبح الثدي حسـاساً بعد العالج إال

. أن اإلحساس الثديي يبقى طبيعياً
كنها استعادة شكله إال أنها  وعلى الرغم من أن جراحات إعادة تكويـن الثدي 
ال تــسـتـطـيع أن تـعـيـد اإلحـســاس الـثـديي الـطـبـيـعي مــبـاشـرة; نـتـيـجـة تـمـزق أطـراف
كن بـعـد فتـرة من الـوقت استـعـادة بعض األعـصـاب احلسـية بـجـلد الـثـدي  إال أنه 

اثل اإلحساس الطبيعي قبيل اجلراحة. اإلحساس وإن كان ال 

    (الشكل 1-4-1) : وذمة الذراع.
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شاكل العاطفية والنفسية ونوعية احلياة  ج ــ ا
:(Quality of life & emotional problems)

ن خضـعن لـلعـالج الكـيـميـائي واإلشـعاعي من انـخـفاض ريـضـات  قـد تـعـاني ا
ـكـنـهـا من احلـيـاة طـفـيف في بـعـض وظـائف اجلـسم إال أنـهـا تـبـقى عـنــد مـسـتـوى 

بصورة عادية وطبيعية. 
ريـضة ومـخـاوفهـا وتصـورهـا لشـكل جسـمـها عـلى اختـيـارها لـنوع ويـؤثر عـمـر ا
عالج معـ دون آخر فـمثال قد تـختـار امرأة اجلـراحة الـثديـية الـتحـفظيـة مع العالج
اإلشعـاعي ألسباب جمـالية للمـحافظة علـى شكل جسمهـا بينما تـختار امرأة أخرى
اجلراحـة االستئصـالية اجلذرية لـلتخلص نـهائياً من الـورم من دون أن يؤثر ذلك على

شكل جسمها.
ا وقـد يؤثر الـعالج الكـيمـيائي و الهـرموني عـلى مسـتوى هرمـون اإلستـروج 
ـريـضة اجلـنـسيـة و/أو ردة فـعلـهـا اجلنـسـية قـد يـؤدي إلى تغـيـيـر سلـبي في رغـبة ا
رأة في ـراحل الـعمـرية  20-30 عامـاً حـيث تنـشـغل ا ويبـلغ هـذا التـأثـير ذروته في ا

رحلة بالتفكير اجلدي في الزواج واحلمل. هذه ا

    :(Breast forms) د ــ الثدي الصناعي
تـتطلب جراحـات إعادة تكـوين الثدي عـدة خطوات جراحـية و في حالـة عدم رغبة
ـكـنهـا االستـعانـة بـالثـدي الصـناعي ـريضـة في التـعرض مـجـدداً للـجراحـة فإنه  ا
والـذي عادة ما يـصنع من مـواد تشبه في وزنـها وملـمسـها النـسيج الـثديي الطـبيعي
ـكن استخدام الـعديد من األشكـال الثديية ريضة و ولـذلك سرعان ما تـتعود علـيه ا

الصناعية فور التئام اجلرح (الشكل 2-4-1).
ـكن أن يكـون مثـبتاً وتخـتلف األشـكال الـصنـاعية لـلثـدي في أنواعـها فـبعضـها 
كن ارتداؤه حتت مالبس كن تـغييـره كما أن بـعضهـا  بصدريـة الثدي وبـعضهـا 
النـوم الداخـليـة إال أنه يُنـصح باالبـتعـاد عن الصـدريات الـثديـية احملتـوية عـلى سلك;

لتفادي احتكاكها باجللد بعد العالج.
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هـ ــ احلمل بعد عالج سرطان الثدي 
    :(Pregnancy after treatment of breast cancer)

 تُـجمع الـدراسات  – رغم قـلة عـددهـا - على أن احلـمل مجـدداً ال يزيـد من فرص
رض بعد عالجه الناجح و يرجع التخوف من احلمل إلى أن زيادة هرمون انتكاس ا
ـو اخلاليـا السـرطـانـيـة الـتي قد تـكـون خـامـلـة ولذلك اإلسـتـروجـ بـالدم قـد يـحـفـز 

ينصح بعض األطباء مرضاهم بعدم احلمل مجدداً بعد العالج.
ونـظراً ألن 80% من حـاالت االنـتـكـاس الـورمي حتـدث خالل أول ثالثـة أعـوام بـعد
الـعالج فــإن مـعـظم األطـبـاء يــنـصـحـون مـرضـاهـم بـالـتـريث حـوالي 2-3  أعـوام بـعـد

. العالج قبل محاولة احلمل مجدداً
وال يؤثر العالج الثـديي التحفظي بـاجلراحة +/ أو اإلشعاع  عـلى إمكانية حدوث
ـكن إرضــاع الـطـفل من الـثـدي الـذي احلــمل مـسـتـقـبالً بل إنـه في بـعض احلـاالت 
عــولج جـراحــيـاً أو حــتى إشـعــاعــيـاً دون آثــار جـانــبـيــة ضـارة ال عــلى األم وال عـلى

الرضيع.
 

و - العالج الهرموني التعويضي بعد عالج سرطان الثدي
 :(Hormone replacement therapy)

مثل مـا سبق بخصـوص احلمل فإن ارتبـاط هرمون اإلستـروج باحتـمال تنشيط
ـرضى يتـخـوفون من بـعض اخلاليـا السـرطـانيـة اخلـامـلة قـد جـعل غالـبـية األطـبـاء وا

استخدام العالج الهرموني التعويضي بعد العالج الناجح لسرطان الثدي.

(الشكل 1-4-2): ثدي صناعي.
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وتـبقى العالقـة ب الـعالج الهـرموني التـعويـضي كسـبب النتكـاس سرطـان الثدي
رضى غـير واضحة ولم حتسم حتى اآلن حتى ب اخلبراء في هذا ومعدالت حياة ا
اجملـال فـفي حـ يـحـظـر بـعض األطـبـاء استـخـدام الـهـرمـونـات اإلسـتـروجـيـنـيـة بـعد
ــوازنـة بــ أخــطــار هـذه الــعالج الــنــاجح لــسـرطــان الــثــدي يـرى آخــرون ضــرورة ا
الـهـرمـونـات وفـوائـدهـا من حـيـث قـدرتـهـا عـلى الـوقـايـة من أمـراض الـقـلب وتـخـلـخل
الـعـظـام لذلك فـمن الـضـروري عنـد وضع قـرار اسـتخـدام هـذه الهـرمـونـات من عدمه
وضع اعتـبار عوامل أخـرى مثل مـرحلة الـسرطان وفـترة الـهدأة بعـد العالج ومدى

شدة وخطورة أعراض اإلياس. 

تابعة الدورية بعد عالج سرطان الثدي ا
:(Follow-up after treatment) 

نتظمة بعد العالج تابعة الدورية ا واظبة على ا ريضة سرطان الثدي ا هم  من ا
ـتــابـعــة الـدوريـة كل 2-3 شــهـور خالل الــعـام األول وتــزداد فـتـرة وعــادة مـا تــكـون ا
ـرة واحدة أو مـرتـ سـنويـاً بـعد ـتـابـعة تـدريـجـياً مع مـرور الـسـنوات حـتى تـصل  ا
راجعة الدورية إلى اكتشاف مرور خمس سنوات من دون انتكاس للمرض وتهدف ا
راقـبة حدوث أية أي انـتكاس ورمي مـبكراً مع فـحص الثدي اآلخـر دورياً باإلضـافة 

ا يلي: تابعات  مضاعفات مؤجلة كنتيجة للعالج ولذلك ينصح خالل هذه ا
ـريـضة إخـطـار الـطبـيب بـأيـة أعراض جـديـدة قـد تشـعـر بهـا واإلجـابـة على * عـلى ا

العديد من األسئلة التي قد يطرحها الطبيب.
* سـوف يقوم الطـبيب بفحـصها إكلـينيكـياً وقد يطـلب بعض الفحـوصات اخملبرية أو
ـتابـعة الـدورية التـصـويريـة حسب مـا تمـليه نـتيـجة الـفـحص اإلكلـينـيكي أو نـظام ا
والتي تـهدف أسـاساً لـلكـشف عن وجـود أي انتـكاس مـوضعي أو نـقائـلي بأعـضاء

اجلسم اخملتلفة.
*  تصويـر الثـدي الشـعاعي سنـوياً لـكال الثـدي في حـالة العالج الـتحـفظي ولـلثدي

صاب. اآلخر بعد استئصال الثدي ا
; ألن * الـفحص احلـوضي السـنوي لـلمـريضـات الالتي يـتنـاولن عقـار التـاموكـسيـف
هـذا الـعقـار يـزيد من خـطـر اإلصابـة بـسرطـان بـطانـة الـرحم ويتـطـلب ذلك ضرورة
ريضـة ويقظتـها في حالـة حدوث نزف مهـبلي غيـر تقلـيدي علمـاً بأن النزف وعي ا

كن أن ينتج أيضاً عن أسباب غير سرطانية. نتظم  هبلي الغزير أو غير ا ا
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* االهـتمام بـقياس كـثافة الـعظام دوريـاً بالنـسبة لـلمريضـات الالتي يتـناولن العـقاقير
ناسب لتفادي الكابتة إلنز األروماتاز  (Aromatase inhibitor) وتعاطي الـعالج ا

الكسور العظمية.
(Tumor markers) ال تــوجـد ضــرورة إلجــراء فــحــوصــات الــواصــمــات الــورمــيـة *
ووظـائف الـكـبد وتـخـطـيط العـظـام الـنووي وأشـعـة الـصدر السـتـبـعاد أي انـتـكاس

ريضة والفحص اإلكلينيكي إجراءها. ورمي إال إذا استدعت أعراض ا
تابعـة الدورية وجود دالئل على انتكاس ورمي فإن الطبيب سوف إذا تب أثناء ا
زيـد من الـفحـوصات اجلـديـدة وإعادة بـعض الفـحـوص اخملبـرية يشـرع في إجـراء ا
والـتـصـويـريـة من أجل حتـديـد مـواقـع االنـتـكـاس وتـقـيـيم وظـائف األعـضـاء احلـيـويـة
كن أن يـشمل اجلراحة + / أو اإلشـعاع + / أو العالجات استعداداً لـلعالج الذي 

الكيميائية والهرمونية.

 :(Early Detection) بكر عن سرطان الثدي الكشف ا
ـبـكرة ـرض في مـراحـله ا بـكـر عن سـرطـان الـثـدي اكـتـشـاف ا يـهـدف الـكشـف ا
بـكر ليس لـلغايـة والتي يُؤدي عالجـها بـوسائل بسـيطة إلى الـشفـاء التام والـكشف ا
صـعبـاً إذا مـا اتُبـعت الـتوصـيـات الطـبـيـة في هذا الـشـأن ومنـهـا توصـيـات اجلمـعـية

بكر عن سرطان الثدي وهي: األمريكية اخلاصة بالكشف ا
* عـلى النسـاء األكبر من 40 عامـاً فحص الثـدي اإلكلـينـيكي وتـصويره شـعاعـياً مرة

كل عام بواسطة طبيب مختص.
ـراحل الـعـمـريـة مـا ب 20-39  عـامـاً فـحص الـثـدي إكـلـيـنـيـكـياً * عـلى الـنـسـاء في ا

بواسطة مختص مرة كل  3 سنوات.
واظبة على إجراء الفحص الذاتي للثدي شهرياً * على النساء األكبر من  20 عاماً ا
ـكــنـهن من كــشف أيـة تــغـيـرات به ـا  لـلــتـعـود عــلى مـلــمس الـنـســيج الـثــديي 

. مستقبالً
ـرأة  أال تتـردد في وفي حـالـة مالحـظـة أي من الـتـغيـرات الـثـديـيـة الـتـالـيـة عـلى ا

مراجعة الطبيب اخملتص من أجل مزيد من الفحوص:
* جس كتلة أو ضخامة بالثدي أو منطقة اإلبط.
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* مالحظة تغيرات بجلد الثدي مثل تهيجه أو احمراره أو وجود غمازات به.
* انقالب احلـلـمة لـلـداخل أو وجـود إفرازات حـلـميـة شـفافـة أو مـتصـبـغة بـالدم أو

دموية أو بها ألم  أو قشور أو بها تقرحات.
ا هـو جديـر بالـذكر أن أيـاً من التـغيـيرات الـسالـفة ال تـعني بـالضـرورة مرضاً و
ا بناء على الـقاعدة الطبيـة العامة تعتـبر هذه التغيـرات سرطانية حتى ; وإ سرطانـياً

ناسبة ذات الصلة.  يثبت العكس وذلك بواسطة الفحوصات ا

بكر عن سرطان الثدي  أهم وسائل الكشف ا
:(Methods of early detection)

:(Mammography) أ ـ تصوير الثدي الشعاعي
(X-ray) تـصـويـر الـثـدي الـشـعـاعي عـبـارة عن تـصـويـر الـثـدي بـاألشـعـة الـسـنـيـة

ويوجد منه نوعان:
* تـصويـر ثـديي تشـخـيصي * تـصويـر ثـديي تشـخـيصي (Diagnostic) ويـستـخـدم في حالـة وجـود مرض أو

اعتالل بالثدي. 
* تصـوير ثـديي للـتقصي * تصـوير ثـديي للـتقصي (Screening) ويسـتخـدم لتـصوير الـثدي في حـالة عدم
وجود أية أعراض أو عالمات مرضية بالثدي و ذلك بغرض الكشف عن أي ورم

بالثدي قبل أن يسبب أعراضاً أوعالمات ثديية (الشكل3-4-1).

(الشكل 1-4-3):  ورم خبيث كما يظهر في تصوير الثدي الشعاعي.
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ويتعرض الثدي أثناء تصويره الـشعاعي جلرعة شعاعية ضئيلة للغاية ال تزيد من
اضي دخـلت أجـهزة الـتصـوير خـطـر اإلصابـة بالـسـرطان مـستـقـبالً وخالل العـقـد ا
الـرقمـية  (Digital) اخلدمـة وتوفـر هـذه التـقنـية إمـكانـيـة احلصـول على صـور عالـية
الـوضوح مع إمكـانية تغـيير إحداثـيات الصـور ودرجة وضوحهـا بواسطة الـفاحصة
وإمـكانـية تـخزين الـصـور باحلـاسب اآللي ونقـلهـا ألمـاكن بعـيدة لـتقـيـيمـها في مـراكز
طبية أخرى وربطـها بعدد من البرامج الـتي تزيد من دقة الفحص والـنتائج باإلضافة

ستوى متدنٍ للغاية. النخفاض كمية اإلشعاع الالزمة للتصوير 

علومات الهامة بخصوص هذا الفحص: ومن ا
البس حتى اخلصر وارتداء مريول خاص. * يستلزم الفحص نزع ا

* يتطلب الـفحص وجود فنية مدربة إلجراء الـفحص و أثناء الفحص لن يتواجد أحد
آخر بالغرفة.

* يـتـطـلب الـفحص وضـع الثـدي بـ لـوحـ لضـغط نـسـيـجه و قـد يـسبـب ذلك بعض
اً وفي حـالة وجـود ألم بالثـدي كما ريح للـمرأة إال أنه لن يـسبب أ الشعـور غيـر ا
يـحدث أحـيـاناً قـبـيل الـدورة الشـهـرية  فـيـنصح بـتـجنـب  الفـحص  في  ذلك الـيوم

واالنتظار حتى انتهاء الدورة وزوال األلم. 
* يستغـرق الفحص بأكمله حوالي  20 دقيقة أما فـترة ضغط الثدي ب اللوح فال

تدوم إال بضع  ثواني (الشكل 4-4-1). 

(الشكل 1-4-4):  طريقة تصوير الثدي الشعاعي.
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* تـطـبع صـور األجـهزة الـتـقـلـيديـة عـلى أفالم أشـعـة بـاللـونـ األبـيض واألسـود أما
أفالم األجـهـزة الـرقـمــيـة فـتـطـبع عــلى ورق حـسـاس خـاص وقـد يـســتـغـرق تـقـريـر
الـطبـيب اخملـتص لـلـفـحص عـدة أيـام أمـا إذا ظـهـر بـهـا أي اعـتالل فـعـادة ما يـتم

رأة به خالل يوم أو ثالثة على األكثر. إخطار ا
 وعـلى الـرغـم من قـدرة تـصـويــر الـثـدي الـشـعــاعي عـلى تـشـخــيص وجـود الـكـتل
كـن  التأكد من الورمـية بأي مـنطقـة بالثـدي على التـنبؤ الـدقيق بطـبيعـتها إال أنه ال 
طـبيعـة أي اعتالل أو كتلـة بالثدي إال بـعد الفحص اخلـلوي أو النسـيجي لهذه الـكتلة

.(Biopsies) بواسطة أي نوع من أنواع اخلزعات
وال يـنبـغي أن يسـبب هـذا الفـحص قلـقـاً للـمرأة فـمن ب كل  1000حـالـة تصـوير
شعاعي ثـديي تُكتـشف حالة واحدة مـن سرطان الثـدي و قد حتتاج 10% من النساء
زيد من فحـوص الثدي الشـعاعية أو بواسـطة فائق الصوت كـذلك ال حتتاج لفحص
العينة الثديية إال حوالي 8-10% من النساء والذي عادة ما يثبت بعده أن 80%  منهن

ال يعان من أية إصابة ذات طبيعة سرطانية بالثدي.
وأثـنـاء قيـام طبـيب األشعـة بتـقيـيم صور
األشعـة الثديية فـإنه يحاول البحث عن أهم

التغيرات الثديية التالية:
1 ـ الــــتـــكــــلـــســـات الــــثـــديــــيـــة اجملــــهـــريـــة
(Microcalcification): عــــــــــبــــــــــارة عن

تـرسـبــات مـعـدن الـكـالـســيـوم بـالـنـسـيج
الثـديي وهي عـادة ما تـشيـر إلى وجود
تغيرات بالثدي وتظهر في صور األشعة
ـكن لــهـذه كــنـقــاط بـيــضــاء دقـيــقــة و 
الـتــكـلــسـات أن تــكـون نــتـيــجـة احلـاالت
كن الـثـدييـة احلـمـيـدة أيضـاً إال أنـهـا 
أن تـــكــون نـــتــيــجـــة وجــود الـــســرطــان
والـتكلسـات السرطانـية تكون ذات حجم
مــــجـــــهــــري وذات نــــسـق خــــاص أمــــا
التكلسات احلميدة فتكون غليظة وكثيفة

(الشكل 1-4-5):  تكلسات ثديية مجهرية.(الشكل 5-4-1).
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2 ـ الـكـتل الـورمـيـة (Masses):  الـكـتل الــثـديـيـة الـتي تـكـتــشف أثـنـاء تـصـويـر الـثـدي
كن أن تكون أكياساً أو أوراماً غدية الشعاعي متعددة األنواع و األسباب فهي 
حميدة أو خبـيثة ويتطلب تشخيصها دقة احلـصول على خزعة خلوية أو نسيجية

منها (الشكل 6-4-1).
3 ـ األكــيـاس الـثـديـيـة (Cysts): يـسـاعـد فـحص فـائق الـصــوت عـلى تـأكـيـد الـطـبـيـعـة
الكـيـسيـة ألي كـتلـة ورمـية قـد تـكتـشف بـواسـطة تـصـوير الـثـدي الشـعـاعي كذلك
كن شـفط محتويـات أي كيس  بواسطـة إبرة رفيعـة وفحصها مـن أجل استبعاد

وجود أية خاليا سرطانية به. (الشكل 7-4-1).

 

:(Breast clinical examination) ب ــ الفحص اإلكلينيكي للثدي
ـكن كـشف بـعض أنـواع أورام الـثـدي الـسـرطـانـيـة (10%)  بـواسـطـة تـصـويـر ال 
الثـدي الشـعاعي فـقط ولذلك فـإنه من الضـروري القـيام بـالفـحص اإلكلـينـيكي لـلثدي

. حتى ولو كان التصوير الشعاعي للثدي سليماً

(الشكل 1-4-6): كتل ورمية كما تبدو أثناء تصوير الثدي الشعاعي.

(الشكل 1-4-7): كيس ثديي بفحص السونار.
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ويفـضل أن يكـون هذا الـفحص بـواسطة طـبيب مـدرب و مخـتص بأمـراض الثدي
ويتم الفحص الـثديي اإلكلينـيكي وفق خطوات محـددة تشمل معايـنة شكل الثدي من
حـيث احلجـم والشـكل وحـالة احلـلـمة وجـلـد الثـدي ثم يـتبع ذلك جـس كافـة أركان
الثدي مع استخدام الضغط اخلـفيف وأثناء جس الثدي يقوم الفاحص بتقييم حجم
وملـمس وموقع أية كتـلة ثدييـة قد يكتشـفها كذلك سوف يـقوم الفاحص عـادة بتعليم

ريضة كيفية الفحص الذاتي للثدي وأهم خطواته. ا

:(Breast-self examination)  ج ــ الفحص الذاتي للثدي
ــكن لـلـمــرأة الـتي تــواظب عـلى فــحص ثـديــيـهــا ذاتـيـاً وأن تالحـظ أو تـجس أيـة
ـرأة لثـدييـهـا ذاتيـاً هـو بعـد حوالي تـغـيرات طـفـيفـة بهـمـا و أفضل تـوقـيت لفـحص ا
أسبـوع من انتـهاء احلـيض ح ال يـكون الـثدي مـحتـقنـاً وال حسـاساً كـما هـو احلال
رأة ال حتـيض (بـعـد اإليـاس) فيـمـكن الـقـيام قـبـيل احليض مـبـاشـرة أمـا إذا كانـت ا
بالفحص في نفس اليوم من كل شهـر ويشمل فحص الثدي ذاتياً معاينته وجسه في

خطوات منتظمة كما يلي: 
ــعـايــنـة أمــام مـرأة وحتت اإلضـاءة 1 ـ م ـ مـعــــايايـنــــة الة الـثـديدي (Inspection): يــراعى أن تـتم ا
ـرأة مالحـظة أي اخـتالف بـ حـجمي ثـديـيهـا وحـالة احلـلـمة القـويـة حيـث حتاول ا
واجلـلـد الـثــديي من حـيث وجـود أيــة مـنـاطق احـمــرار أو غـمـازات أو ارتـداد داخـلي
ـرأة واقـفـة ـعــايـنـة مـرة عـنـدمــا تـكـون ا ـكن اسـتـعــادته وعـادة مـا تـتم ا لـلـحـلــمـة ال 
وذراعيها إلى جانبها ثم مرة أخرى وهي رافعة ذراعيها ألعلى (الشكل 1-4-8 أ ب).

(ب)(ب)(أ)(أ)

(الشكل 1-4-8) أ  ب: معاينة الثدي أثناء الوقوف.
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2 - جـس الـثـدي  - جـس الـثـدي (Palpation): يـتم الــفـحص في وضــعي الـوقــوف (الـشـكل 9-4-1)
واالستلقاء:

ن * في وضع االسـتلقـاء (الشكل1-4-10)  يراعى وضع وسـادة حتت الكتف األ
ووضع اليد حتت الرأس.

(الشكل 1-4-9): جس الثدي أثناء الوقوف.

(الشكل 1-4-10): جس الثدي أثناء االستلقاء.
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* تسـتخـدم راحة أصـابع الـيد الـيسـرى الثالثـة جلس أية كـتلـة قد تـكون مـوجودة
ـا فـيه الكـفـاية لـلتـعـرف على مـلمس ن ويـتم الفـحص مع الـضغط  بـالثـدي األ

الثدي (الشكل 11-4-1).
نـتـظـمـة حول الـثـدي أو بـواسـطة * يتم جـس الثـدي بـواسـطـة احلركـة الـدائـريـة ا
احلـركة ألعـلى و ألسـفل مـع تكـرار نـفس نـظـام احلـركـات كل مـرة لـفـحص كـافة

أجزاء أو أركان الثدي (الشكل 12-4-1).
* تكرر نـفس احلركات لفحص الثدي األيسـر وذلك باستخدام راحة أصابع اليد

اليمنى ووضع الوسادة حتت الكتف األيسر.

(الشكل 1-4-11): طريقة فحص الثدي براحة اليد.

(الشكل 1-4-12): اجتاه حركات اليد أثناء فحص الثدي.
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قابلة * يـكرر فحص الثدي كمـا في السابق أثناء وضع الوقـوف مع وضع اليد ا
خلف الـرأس ويـسهّل اجلس أثـنـاء الوقـوف فحص األجـزاء الـعلـويـة واخلارجـية
للثدي حيث حتدث أكثر من 50% من أورام الثدي السرطانية (الشكل 13-4-1)
وعـادة مـا يـفـضل إجــراء الـفـحص أثـنـاء االسـتـحـمــام حـيث تـسـاعـد اخلـاصـيـة

اإلنزالقية للصابون على زيادة القدرة على جس الثدي. 
رأة في مراجعة الطبـيب اخملتص فوراً في حالة اكتشاف هم عدم تـردد ا * من ا

. أية تغيرات ثديية غير معتادة بأي من الثدي

:(Prevention of  Breast Cancer) الوقاية من سرطان الثدي
ـكن اتـباع ـعروف بـالـضبط كـيـفيـة الـوقايـة من سـرطان الـثدي  إال أنه  من غـير ا

الوسائل الوقائية التالية:
ـكن لـلـمـرأة التـي لديـهـا عـوامل اخـتـطـار مـتعـددة لإلصـابـة بـسـرطـان الـثدي أن 1 ـ 
تـخفض من هذه اخملـاطر; بتغـير تلك القـابليـة للخفض مـنها مثل إجنـاب عدد أكبر
من األطـفال والعمل عـلى إرضاع أطفالـها رضاعة طـبيعيـة لعدة أشهـر واالبتعاد

واظبة على الرياضة واالحتفاظ بقوام رشيق.   عن أية مشروبات كحولية مع ا
ـبــكـر عن سـرطــان الـثـدي مــثل الـفـحص 2 ـ اتـبــاع الـقـواعـد الــتي تـؤدي لـلــكـشف ا
اإلكلينـيكي السنوي والفـحص الذاتي للثدي وتـصوير الثدي الـشعاعي بناء على
ــبـكــر حتـقـيـق أفـضل الــنـتـائج ــكن بـواســطـة الــكـشف ا نـصــائح األطـبــاء حـتى 

العالجية.
3 ـ احلصول على النصيحة اجلينية في حالة وجود تاريخ قوي لتعدد حاالت سرطان
رأة على دراية بـإصابتهـا بطفرة جـينية الـثدي في العائـلة الواحدة أو إذا كـانت ا
مـثل طـفـرة اجلـيـنـات (BRCA) ويـفـيـد مـعـرفـة نـوع الـطـفـرة اجلـيـنـيـة سـواء كـانت
(BRCA1 أو BRCA2) في أسلـوب الوقـاية حيث أن الـطفرات اجلـينيـة من النوع

كن الوقـاية منـها بواسطـة الوقايـة الكيـميائيـة مثل استـخدام عقار (BRCA1) ال 

    . التاموكيسف
ـرأة بسـرطان قنـوي أو فصـيصي البد أو 4 ـ الـشروع في الـعالج إذا ثبـتت إصابة ا
إذا كشـفت اخلـزعة الـثديـيـة أية تـغيـرات سـليـفـة للـسرطـان; وذلك خلـفض مخـاطر

التحول لسرطان غزوي. 



شاكل الصحية التالية لعالج سرطان الثدي ووسائل عالجها ا

- 89 -

ـواد الكـيـمـيـائـية (Chemoprevention) بـواسـطة عـقـار الـتـاموكـسـيـف 5 ـ الـوقـايـة بـا
(Tamoxifen) والـذي ثـبتت قـدرته عـلى وقـايـة النـسـاء من ذوي اخلـطورة الـعـالـية

ـدة خمس لإلصابـة بسـرطان الـثدي وقـد بيـنت الـدراسات أن تـناول هـذا العـقار 
سنـوات يـخفض نـسـبة سـرطـان الثـدي بواقع 49% مـقـارنة بـالـنسـاء الالتي لـديهن
نـفس عــوامل االخـتــطـار ولم يــتـنـاولـن الـعـقــار ومن الـعــقـاقـيــر األخـرى احلــديـثـة
ستـخدمة في هذا الصدد عقـار الرالوكسيف (Raloxifene) والذي يشابه عقار ا
التاموكسيف في قدرته على حجب تأثير هرمون اإلستروج على نسيج الثدي.
إن استـخـدام عقـار التـامـوكيـسيـفـ يصـاحبـه زيادة في خـطر اإلصـابـة بسـرطان
ـوازنة ب رأة قـبيل الـشروع بـالعالج الـوقائي به ا بـطانـة الرحم; ولذا يـتوجب عـلى ا

فوائده ومخاطره.      
كن في بعض احلاالت الـقليلـة ذات اخلطورة شديدة 6 ـ استئـصال الثدي الوقـائي 
االرتفـاع لإلصابـة بسـرطان الـثدي الـتفكـير بـاستـئصـال الثـدي وقائـياً ومن هذه
الــدواعي اكـتـشــاف طـفـرات بــاجلـيـنـات  (BRCA1 و BRCA2) وسـرطــان الـثـدي
الـسالف مع وجـود تـاريخ عائـلي قوي ووجـود سرطـان فـصيـصي البد في نـسيج

العينة الثديية.
رأة بـالتـفكـير في هـذا النـوع من اجلراحـة الوقـائيـة إال بعـد تمـحيص وال تنـصح ا
دقــيق ومــشـورة عــدد من االخـتــصــاصـيــ في هـذا اجملــال وفــقط في حـالــة وجـود

مؤشرات واحتماالت قوية للغاية لنشأة سرطان الثدي. 
 





الباب الثاني
سرطانات عنق الرحم 
(Cervical Cancers)

مقدمة:
 يـتميز عـنق الرحم بخـاصية فريدة أال وهـي سهولة مـعاينته وجـسه إكلينـيكياً ما
أتـاح للـباحـث إمكـانيـة تقصي طـبيـعة آية آفـة قد تـصيـبه بواسطـة فحـصه إكليـنيـكياً
وأخـذ عـيـنـات مـن خاليـاه وأنـسـجـته وقــد يـسـرت هـذه اخلـاصـيــة عالجه الـشـعـاعي

. وتقييم نتائج العالج بدقة واكتشاف االنتكاسات الورمية مبكراً
وسرطـان عنق الـرحم ال ينـشأ بصـورة مفـاجئة ولـكن يحـدث ذلك بشـكل تدريجي
كـنــتـيـجــة إلصـابــة خاليـا أنـســجـته بــبـعض االعـتالالت (Abnormalities) الـتي إن لم

تكتشف وتعالج مبكراً فإنها قد تتطور إلى سرطان.

حملة تشريحية: 
يـتكون الرحم من قـسم رئيـس العنق (Cervix) واجلسم (Body) والعنق هو
الـقطـاع الـسـفـلي من الـرحم وهـو اسـطواني الـشـكل يـتـراوح طـوله مـا ب 2-4 سم
ويسمـى موقع التقاء عنق الـرحم بجسمه بالبرزخ (Isthmus) ويتكون عنق الرحم من
ـهـبل ويـتـدلى بـبـهـوه ويـعـرف هـذا اجلزء جـزئـ جـزء يـخـتـرق اجلـدار األمـامي من ا
هـبل ـهبـلي (Portio vaginalis) أمـا اجلـزء اآلخـر فـيقـع خـارج ا بـالـعـنق الـرحـمي ا
ر خالل عنق الـرحم قناة رفـيعة تـعرف بقـناة عنق الرحم ويـعرف بالـعنق الرحـمي و
(Uterine cavity) ـــهــبل وجتـــويف الــرحم (Cervical canal) وهي تــصل مـــا بــ ا

تصل بـتجـويف الرحم بالـفتـحة الداخـلية (Internal os) أما طـرفها ويسمـى طرفهـا ا
هبل فيعرف بالفتحة اخلارجية (External os) (الشكل 1-2).  تصل با ا
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ثـانة الـبولـية تقع ويـحيط بـعنق الـرحم عدد من األعـضاء والتـراكيب احلـوضيـة فا
سـتقيم إلى األمـام منه وال يـفصـلها عـنه سوى طـبقـة رفيعـة من نسـيج دهني ويـقع ا
هبل اخللفي وغشاء ليفي (Rectum) خلف عنق الرحم مباشرة ويفصله عنه جدار ا

ـهـبلي (Rectovaginal septum) ويـثبت ـسـتـقـيـمي ا دهـني صـلب يـعـرف بـاحلـاجز ا
عنق الرحم في موقعه باحلوض عدد من األربطة الزوجية من أهمها زوج من األربطة
يقـعـان على جـانـبي عنق الـرحم ويـثبـتانـه بجـدار احلوض اجلـانـبي تعـرفـان باألربـطة
العريضة (Broad ligaments) ويتكـون الرباط العريض من طـبقة مثنية (Folded) من
ر من خاللـها عدد من التراكيب الـهامة مثل األوعية الدمـوية واللمفية نسيج ليفي 

والطرف القاصي (Distal) من احلالب واألعصاب الرحمية (الشكل 2-2).
ويـتـكـون عـنق الـرحم من عـدد من األنـسـجـة اخملتـلـفـة فـسـطـحه اخلـارجي مـغطى
طبق اخلاليا (Stratified squamous) ويتركب بـغشاء ظهـاري من النوع احلرشـفي ا
هـذا الـغشـاء من عـدة طـبـقـات الـطـبـقـة الـقـاعـدية (Basal) عـبـارة عن صف واحـد من
ـكعـبة (Cuboidal) ترقـد عـلى غشـاء رفـيع للـغايـة يـعرف بـالغـشـاء القـاعدي اخلاليـا ا
(Basal membrane) وتتميز هذه الطبقة بالنشاط االنقسامي الفتيلي خلالياها ويلي

الطـبـقة الـشوكـية (Prickle layer) وهي تـتكـون من عدة صـفوف من اخلاليـا متـعددة

(الشكل 2-1): جسم الرحم وعنقه.
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فـلطـحة األضالع أمـا الطـبـقة الـسطـحيـة فـهي تتـكون من عـدة صفـوف من اخلاليـا ا
.(Flat)

ويـختـلف عـدد صـفوف اخلاليـا ومن ثم ثـخـانة الـطـبـقة الـظـهاريـة لـعـنق الرحم في
ـراحل الـعـمـرية اخملـتـلـفـة وذلك بـناءً عـلى مـسـتـوى الـتنـبـيه اإلسـتـروجـيـني في هذه ا
ـراحل كـذلك تـتـمـيـز خـاليا هـذه الـطـبـقـة الـسـطـحـيـة بـاحـتـوائـهـا عـلى حـبـيـبـات من ا
ادة الـيود (Iodine) وتعـتـبر قـدرة هذه اجلـليـكوج (Glycogen) الـقـابلـة لـلتـصـبغ 
احلـبيـبات عـلى التصـبغ بالـيود أساس فـحص شيـللر (Schiller test) الـهام أمـا قناة
عنق الرحم فيبطنها غشاء ظهاري من اخلاليا االسطوانية (Colummar) أما النسيج
الـسدوي لـعـنق الـرحم فـيتـكـون من  نـسيـج ضام يـحـتـوي على ألـيـاف لـيفـيـة وألـياف
(Leiomyofibrils) وألـيـاف عـضـليـة مـلـساء (Rhabdomyofibrils) عـضـلـية مـخـطـطة

.(Elastic) وأخرى مطاطية

(الشكل 2-2): التصريف الليفي للرحم.





الفصل األول
 سالئف السرطان العنقي الغزوي

(Precursors of invasive cervical 

carcinomas)

مقدمة:
ـرضـيـة يـسـبق نـشـأة سـرطـان عـنق الـرحم الـغـزوي إصـابـته بـبـعض االعـتالالت ا
تـعرف بسالئف السرطان الـغزوي وحتدث هذه االعتالالت نتـيجة تعرض عنق الرحم

لعوامل مرضية عديدة.
ـكن أن تتـطـور بعـد عدة وإذا لم تـكـتشف هـذه االعـتالالت وتعـالج مـبكـراً فـإنهـا 
سنوات إلى سرطان غزوي (Invasive)  ومن أهم هذه االعتالالت السـرطانة العنقية

.(In situ cervical carcinoma) الالبدة أو ما يعرف بالسرطان في موضعه

 :(Epidemiology) وبائيات سالئف السرطان العنقي الغزوي
ارتـبط حــدوث سالئف الـســرطـان الــعـنـقي الــغـزوي بــعـدد من الـعــوامل بـعــضـهـا

اجتماعي والبعض اآلخر بيولوجي ومن أهمها: 
1 ـ الـعـرق (Race): تـشـيع هــذه االعـتالالت بـ األعــراق الـسـوداء وذوي األصـول

كسيكية عنه ب األعراق البيضاء.  ا
2 ـ تــعـدد قـرائن الـعالقــات اجلـنـسـيـة (Multiple sexual partners): يـكــثـر

حدوث هذه االعتالالت ب العاهرات ويندر ب الراهبات. 
ـراهـقـات األكـثـر ـرحـلـة الـعـمـرية عـنـد أول مـعـاشـرة جـنـسـية: تــعـتـبـر ا 3 ـ  ا
اســتـعـداداً لإلصـابـة بـهــذه االعـتالالت; نـظـراً لـنـشـاط ظــهـارة عـنق الـرحم في هـذه
رحلـة كما هو احلال في رحلة بـاإلضافة إلى أن بدء احلـياة اجلنسيـة في هذه ا ا

الدول الغربية عادة ما يكون مرتبطاً بتعدد قرائن العالقات اجلنسية. 
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ـبـكـر وصـغر 4 ـ تكـرر الوالدات (Multiparity):  يرتـبط هـذا الـعـامل بـالـزواج ا
العمر عند حدوث أول حمل. 

بـكـر الـشـائع ب ـسـتوى االجـتـماعي: يرتـبط هـذا الـعـامل بـالـزواج ا 5 ـ تـدني ا
الطبقات االجتماعية الفقيرة. 

رضي واالجتماعي للزوج: مثل وجود تاريخ سابق إلصابة الزوج 6 ـ التـاريخ ا
بـاألمـراض الـتـنـاسـلـيـة أو األزواج الـذين يـعـانـون من سـرطـان الـقضـيب أو الـذين

أصيبت زوجات سابقة لهم بسرطان عنق الرحم. 
: يــعـتــبـر الــتـدخــ أحـد الــعـوامل الــهـامــة الـتي تــزيـد خــطـر اإلصــابـة 7 ـ الـتـدخ
واد بالسرطـان احلرشفي وقد بينت دراسات عديدة وجـود نسبة عالية من بعض ا
وسـيـنيـة ووجـود اعتالالت سـبـبة لـلـطفـرات اجلـينـيـة في اإلفـرازات ا الـكيـمـيائـيـة ا
ـدخـنات دخـنـات عـنه في حـالـة غـيـر ا رضـي من ا بـاحلـمض الـنـووي "دنـا " بـ ا

ويرتبط اخلطر في هذه احلالة بفترة التدخ واالستهالك اليومي من السجائر. 
: تب أن العالج 8 ـ نقص فيتـام (أ) وحمض الفوليك بالغذاء عن حد مع
ـكن أن يؤديـا إلى الهـدأة والـشفـاء التـام للـدرجة بـفيـتامـ (أ) أو حمض الـفـوليك 

نخفضة من االعتالالت الورمية العنقية داخل الظهارة.  ا
9 ـ اإلصـابــة الـتــنـاسـلــيـة بـبــعض الـڤــيـروسـات (Viruses): مــثل الــڤــيـروس
احلـــلـــيـــمي الـــبـــشــري [ Human papilloma virus (HPV)] وڤـــيـــروس الــهـــربس
ـكـتسـبـة (اإليدز AIDS) والعالقـة ب ـنـاعة ا  (Herpes  virus) وڤـيروس نـقص ا

هذه الـڤـيروسـات واالعـتالالت العـنـقـية سـلـيفـة الـسرطـان الـغزوي وثـيـقة وقـد تـكون
 . سببية ولذا سوف نتناولها بالتفصيل الحقاً

مرضيات االعتالالت العنقية سليفة السرطان الغزوي
:(Pathology)

يــشـيــر االخـتــصـار احلـديث [Cervical Intraepithelium Neoplasm (CIN)] إلى
األورام N الــتي مــازالت مــحـصــورة داخل ظــهـارة  I عـنـق الـرحم C  ويــعـتــبــر هـذا
ة مثـل السرطان الالبد In-situ (الشكل 1-1-2) االختصـار مرادفاً للـمسميـات القد

واحلثل الظهاري (Dystrophia epithelialis) (الشكل 2-1-2).
ـكن ـكن تــشـخــيص هـذه األورام (CIN) بـالــفـحص اإلكــلـيـنــيـكي فــهي ال  وال 
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ا تـشـخص فقط عـند فـحص عـينـة من خاليا ظـهارة مـالحظـتهـا بالـعـ البـشريـة وإ
عنق الرحم حتت اجملهر. 

وانقسـاماتها   (Aneuploid) وخاليا هـذه األورام مختـلة الصـيغة الـكروموسـومية
الفـتيليـة متعددة وغيـر طبيعـية ولذلك فهي خاليا سـرطانية إال أن أهم مـا يفرقها عن
الـسرطان الـعنقي الـغزوي هو عـدم امتداد خاليا الـورم خارج نطـاق الغشـاء القاعدي
عـنى آخر أنـها غـير لـلظـهارة الـعنـقيـة أي أنهـا تبـقى محـصورة داخل الـظهـارة أو 

غزوية. 
وبـنـاء عـلى مـدى امـتــداد اخلـلل اخلـلـوي داخل الـظـهــارة الـعـنـقـيـة وعـدد ونـوع
ـكن تمـيـيز ـعتـلـة كمـا تـبدو حتـت اجملهـر  وطـبيـعـة االنقـسـامـات الفـتـيلـيـة للـخاليـا ا

درجات من هذه االعتالالت: 
الدرجة األولى (CIN – I): : اخلـلل اخللوي قاصـر على الثلث الـداخلي من الظهارة

العنقية وتبدو االنقسامات الفتيلية للخاليا طبيعية وقليلة العدد. 

(الشكل 2-1-1): سرطان
البد بعنق الرحم.

(الشكل 2-1-2): احلثل
الظهاري بعنق الرحم.
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الدرجة الثانية ( CIN – II): اخللل اخللوي يشمل الثلث الداخلي من الظهارة
العنقية. 

الدرجة الـثالثة ( CIN – III):  اخللل اخلـلوي يشـمل الظـهارة الـعنـقية بـأكمـلها
وتبدو االنقسامات اخللوية غير طبيعية ومتعددة. 

وألن نسـبة كـبيرة مـن أورام الدرجة األولي  (CIN – I) حتـتوي عـلى الفـصائل (6
11) غــيــر الــشـرســة من الــڤــيـروس احلــلــيـمـي الـبــشــري فــإنـهــا تــعـتــبــر آفــة لـقــمــيـة

(Condyloma)  أما األورام من الـدرجة الثانيـة والثالثة  (CIN – II & III) فإنها عادة

(62%) مـا حتتـوي عـلى جزئـيـات من الفـصـائل الشـرسة 16 18  للـڤـيروس احلـلـيمي
البشري ولـذلك فهي تعـتبر سـرطاناً البداً (In- situ) أو ما يـسمى أيضـاً سرطان في

موضعه. 

الڤيروسات وعالقتها بسرطان عنق الرحم الغزوي وسالئفه:
نظـرا للـعالقـة األكيـدة ب سـرطان عـنق الرحـم وتعـدد قرائن الـعالقات اجلـنسـية
كن أن يكون  (Transmitting factor) فقـد اهتم الباحثون بـالبحث عن عامل ناقل ما

مسؤوالً عن نشوء وترقي اخلاليا السرطانية بظهارة عنق الرحم. 
(Semen) ـا كان يُـعتقـد فقـد استبـعدت هـذه الدراسات أن يـكون لـلمني وخالفاً 
ـشـعـرة (Trichomonas)  أو ـلـتـوية (Spirochetes) أو ا أو الـلـخن (Smegma) أو ا
الـفطريـات أية عالقة بـعمليـة بدء النـشوء السرطـاني بخاليا ظـهارة عنق الرحم إال أن
هـذه الـدراسات أكـدت وجـود عالقة سـبـبيـة بـ نشـأة السـرطـان بهـذه الـظهـارة وب
اإلصابة ببعض الڤـيروسات ومن أهمها الـڤيروس احلليمي الـبشري وڤيروس نقص

ا ڤيروس الهربس البسيط.  كتسبة (اإليدز) ور ناعة ا ا

:[Herpes simplex virus-2 (HSV-2)] أ ـ ڤيروس الهربس البسيط
  نظرا لوجود نسبة إصابـة أكبر بهذا الڤيروس ب مريضات سرطان عنق الرحم
ريضـات فقـد اعتقـد أنه أحد األسـباب التي قـد تؤدي لـلمرض إال أن مـقارنة بـغيـر ا
هذه الـعالقة الـسبـبيـة لم تتـأكد وإن كـان ال يزال يـعتـقد أن هـذا الڤـيروس ال يـلعب إال

دوراً مساعداً لإلصابة به فقط.
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:(Human papilloma virus) ب ـ الڤيروس احلليمي البشري
  ترجع عالقة هذا الڤـيروس بسرطـان عنق الرحم في البدايـة إلى اكتشاف أجزاء

من أنـويته  داخل  اخلاليـا  الـعنـقيـة السـرطـانيـة وقد تـأكـدت هذه الـعالقة بـعد أن 
عزل الـڤـيروس بـأكـمله من  داخل  هـذه اخلاليـا السـرطـانيـة  كمـا أمـكـن عـزلـه  مـن

العديـد  مـن اآلفـات الشرجية  التناسلية (Ano-genital lesions) (الشكل 3-1-2).

ـناطق اجلـغـرافـية اخملـتـلـفة وتخـتـلف نـسب تـوطن اإلصابـة بـهـذا الڤـيـروس بـ ا
وذلك بناء على عوامل عديدة مثل نسب الفئـات العمرية اخملتلفة للسكان بها وطبيعة
ـستـخدمـة لعزل نـاطق والبـلدان واألسـاليب اخملبـرية ا العالقـات اجلنسـية في هـذه ا
الڤـيروس من اخلاليا وعـدد مرات تكرار اخـتبارات الـعزل.. إلخ وبنـاء على ما سبق
قـد تزيد نسـبة اإلصابة بـ النساء فـي بعض الدول مثل جـنوب شرق آسيـا وأمريكا

اجلنوبية عن %80.
رضى عن طريق االتـصال اجلـنسي وتزداد وتـنتـقل هذه الـڤيروسـات ب أغـلب ا
عـاشـرات اجلنـسـية ويـبـقى انتـقـال هذا فـرص اإلصابـة بـها كـنـتيـجـة لتـعـدد قرائـن ا

الڤيروس من أم مصابة به إلى طفلها أثناء الوالدة احتمال قائم. 
وحـتى اآلن فـقـد  الـتـعـرف عـلى أكـثـر من  70 فـصـيالً من هـذا الـڤـيـروس ويـتم
تصـنـيف وتـسـمـيـة الـفـصائـل اخملتـلـفـة رقـمـيـاً طـبقـاً خلـصـائص وتـركـيب حـامـضـها

النووي. 

(الشكل 2-1-3): الڤيروس احلليمي البشري.
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وتـختلف الـفصائل اخملـتلفـة من هذا الڤـيروس في خطـورتها الـڤيروسان رقم 16
18 يـعتبران من األنواع اخلطرة حيث يـتم عزلهما من  اخلاليا العنـقية السرطانية في

62% من احلــاالت ويـعــني ذلك أن عــزل أي من هـذين الــفـصــيـلــ من الـڤــيـروس من

خاليا ظـهارة عـنق الرحم; يـعتـبر مـؤشر خـطر لـلتـحول الـسرطانـي بهذه اخلـاليا أما
إذا  اكتـشاف وعـزل أي من هذين الفـصيـل من خاليا سـرطان البد (In-situ) فإن
ذلك يعتبـر نذير خطر بتحول هذا السرطان الالبـد إلى النوع الغزوي بعد فترة زمنية

و إن كانت غير محددة. 
أما الـفـصيـل 6 11 من الڤـيـروس فـيعـتـبران أقل خـطـورة إذ ال يـتم عزلـهـما من
ريضات إال أن لـهذين الفصيل عالقة خاليا سرطان عنق الرحم إال في 17%  من ا
بــاآلفـات الــشــرجـيــة الــتــنـاســلــيـة احلــمــيـدة (Anogenital lesions) مــثل آفــة لــقـمــيـة

كن عزلها من خاليا هذه اآلفات.  (Condyloma) حيث 

(P53) مثل (Tumour suppressor gene) ويصيب الڤيروس جينات الكبت الورمي
و (RB) والـتي من وظـائـفـهـا إصالح الـتـلف الـذي قـد يـصـيب احلـمـض الـنـووي "دنا"
خلاليا الظهارة الـعنقية والذي قد يـحدث نتيجة عـوامل كيميائية أو فـيزيائية عديدة و
كنتـيجة لعجـز اجلينات الورميـة الكابتة عن الـقيام بواجبـاتها في إصالح ما يتلف من
ـنـظـمة خلـاليا الـظـهـارة العـنـقـية احلـمض الـنـووي "دنـا " تتـوقف عـمـلـية االسـتـمـاتة ا
فتـستمـر باالنقـسام دون تنظـيم أو سيطـرة وتعتـبر هذه اخلطـوة بداية عـمليـة النشوء

السرطاني (الشكل 4-1-2).
ـستـخدمة لـعزل هـذا الڤـيروس وفـصائـله اخملتلـفة مـعقـدة للـغاية وتـعتـبر الـطرق ا
وغـيـر حـساسـة وبـاهـظـة التـكـالـيف ومن أمـثلـتـهـا طريـقـة تـفاعـل سلـسـلـة البـولـيـمراز

[Polymerase Chain Reaction (PCR)] التي تعتبر أفضلهم. 

تاحة حالياً فرصاً جيـدة للقضاء على الڤيروس بذاته إذ وال توفر أنواع الـعالج ا
تـبقـى اإلصابـة في 80 %  من احلـاالت بـعـد الـعالج ولـذلك تـبـقى الـوقـاية مـنه أفـضل
رض وقـد اسـتـحـدث في اآلونـة األخـيـرة تـطعـيـمـاً ضـد هـذا الـڤـيروس سبـل جتنـب ا

كن أن يوفر احلماية من اإلصابة به. 
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 :[(HIV – virus)  (اإليدز)] كتسبة ناعة ا ج ـ ڤيروس نقص ا
ناعة من ارتفاع في نسبة اإلصابة يعاني نسبة كبيرة من مرضى أمراض نقص ا
(Kaposi's Sarcoma) بــالـعـديـد من األمــراض الـسـرطـانــيـة مـثل ســاركـومـة كـابـوزي

واألورام اللمفاوية واألورام الشرجية التناسلية. 
ـنـاعـة (مـتالزمـة ويسـكـوت ألـدريش) ومـرضى زراعة ومن أمـثـلـة أمـراض نقص ا

صابات بڤيروس اإليدز.  ريضات ا الكلى والنخاع وا
ويــصـيب ڤـيـروس اإليــدز عـادة الـنـسـاء فـي مـراحل حـيـاتــهن اإلجنـابـيـة و حتـدث
رض واقـعة اجلـنسيـة مع شخص مصـاب با اإلصابة في 25% من احلـاالت نتيـجة ا
صابة اختطار زائد قدره عشرة أضعاف وبعد اإلصابة بڤيروس اإليدز يـصبح لدى ا
ـصابات بـالڤيـروس وعادة ما لإلصابة بـسالئف سرطـان عنق الرحم مـقارنة بـغير ا
تــكـون هــذه الـسالئف الــورمـيــة من األنــواع عـالـيــة الـدرجــة والـســريـعــة الـتــطـور إلى

السرطان العنقي الغزوي. 
رضى اإليدز بسرعة تطوره وارتفاع درجته الورمية ويتصف السرطان الغزوي 
ـتقدمـة وزيادة إصـابته للـغدد اللـمفـية وعدم اسـتجابـته للـعالج التقـليدي ومراحله ا
ــصـابـات ــرض بـ مـرضـي اإليـدز. ولـذلك تــنـصح ا ــا يـنــعـكس عـلـى سـوء مـآل ا

(الشكل 2-1-4): عملية النشوء السرطاني.

بدءتعزيزحتويلتقدم

تقريب الدنا
جينات تعديل دنا
الكبت الورمي

األحداث اجلزيئية الشائعة التي حتدث بنقيلة
خاليا الورم احلميد واخلبيث
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(Pap) " واظبة على الفحص النسائي الدوري و عمل اختبار " باب بڤيروس اإليدز با
على فتـرات متقـاربة وباسـتخدام مـرهم موضعي عـلى عنق الرحم يـحتوي عـلى عقار
خامس الفـلورويوراسيل (5FU) لـلوقاية من األورام الـسرطانيـة داخل الظهارة والتي

تكون احتماالتها كبيرة للغاية. 

التاريخ الطبيعي ومساق سالئف السرطان الغزوي لعنق الرحم
 :(Natural history & course of  precursor cancer cervix) 

(Squamous يـقـل مـتــوسط عــمـر مــرضى الــسـرطــان احلــرشـفـي الـعــنــقي الالبـد
(Cervical  Carcinoma In-situ عـن مــتـــوسط عـــمــر مـــرضى ســرطـــان عــنـق الــرحم

احلـرشـفي الغـزوي  بواقع 10  أعوام ويـعطي ذلك داللـة تـقريـبيـة عن الفـترة الـتي قد
كن الـتنبؤ يـستغرقـها حتول السـرطان العنـقي الالبد إلى سرطان عـنقي غزوي وال 
بدقـة بسـلوك سالئف الـسرطـان الغـزوي فال تـوجد طـريقـة لتـحديـد أي من السالئف
الـسـرطـانـيـة سوف تـتـطـور إلى درجـة سـلـيفـيـة أعـلى أو إلى سـرطـان غـزوي وما هي
ريـضة الفـترة الـزمنـية الـتي قد يـسـتغـرقهـا مثل هـذا التـطور وال يـتحـتم أن تصـاب ا
الـتي تـعـاني من سـرطان عـنـقي البـد بـالـسـرطـان العـنـقي الـغـزوي ولـكن يـقـدر أن ما
نسـبته 30% من السـرطانات الـعنـقية الـغزويـة تنشـأ من سليـفة سـرطانيـة عنـقية عـالية

توسط.  الدرجة مثل (CIN-III) وذلك بعد فترة قد تتراوح ما ب 5-10 أعوام في ا
أمـا السرطـانات مـنخفـضة الـدرجة داخل الظـهارة مثل (CIN – I) فعـلى الرغم من
قـابلـيتهـا لالنتـكاس التـلقـائي فإنهـا ال تتـطور إلى سرطـان عنـقي رحمي غزوي إال في
1%  من احلــاالت وذلك بـــعــكس الــســرطــانــات داخل الــظــهــارة عــالــيــة الــدرجــة مــثل

(CIN-III) والتي لديها قابلية أكبر للتطور إلى سرطان عنقي غزوي (الشكل 5-1-2).

:(Diagnosis) تشخيص سالئف السرطان الغزوي لعنق الرحم
كن أن تشيـر إلى احتمال ال تسـبب السالئف السرطـانية عـادة أعراضاً محـددة 
ريـضة عـادة من االلتـهابات رتـبطـة باإليـدز حيث تـشكـو ا وجـودها إال في احلـاالت ا

زمنة ومرض االلتهاب احلوضي وثآليل وهربس تناسلي. اخلميرية ا
ـكن مالحـظـة هذه الـسالئف الـسـرطـانيـة بـواسـطة مـعـايـنة عـنق الـرحم أثـناء وال 
ا يسـتدل عـلى وجودها مـن عالمات إكلـينـيكيـة غير ـهبـلي اإلكليـنيـكي وإ الفحص ا
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مـباشـرة مـثل وجـود تـآكالت عـنـقيـة سـطـحـية (Erosions) بـظـهـارة عنـق الرحم و/أو
نزف هذه الظهارة بسهولة عند مالمستها أثناء الفحص (الشكل 6-1-2).

ـهـبلي (Colposcopy) والـلـطـاخـة (الـفحـص اخلـلوي) كـن بواسـطـة الـتـنـظـيـر ا و
العـنقـية التـعرف عـلى التـغيـرات الظهـارية بـعنق الـرحم والتي عـادة ما تـصاحب هذه
السالئف الـسرطـانية إال أن الـتشـخيص النـهائي ال يـتم إال بواسطـة فحص عـينة من

عتلة حتت اجملهر. الظهارة العنقية ا

(الشكل 2-1-6):  قرحة عنقية التهابية (غير سرطانية).

(الشكل 2-1-5): مراحل التطور السرطاني من البد إلى غزوي.

خاليا طبيعية مع خاليا
سرطانية قليلة

تضاعف اخلاليا السرطانية انتقال اخلاليا

خاليا نقيلية

ورم

سرطانة الرئة

وعاء دموي
نسيج ضام

خاليا تنفسية
عضلة ملساءظهارية

في وعاء 
خاليا سرطانية
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:(Treatment) عالج سالئف السرطان الغزوي لعنق الرحم
صابـات بسالئف سرطـان عنق الرحـم الغزوي تقل ريـضات ا يقدر أن 30% من ا
أعـمارهن عن 20 عامـاً وأن حوالي 25% مـنهن لم يـسبـق لهن احلـمل ونظـراً حلدوث
بكرة فإنه يراعى دائماً عند اختيار وسائل العالج راحل العمرية ا رض فى هذه ا ا
ـسـاس بــتـكـامل عـنق الـرحم مع جــسـمه وذلك من أجل احلـفـاظ عـلى ـتـاحـة عـدم ا ا

ستقبل. القدرة اإلجنابية للمريضة في ا
ـريضة ـناسـبة علـى عدة عـوامل مثل عـمر ا ويـعتـمد اخـتيـار الوسـيلـة العالجـية ا
ـعالج وال يـوجد ورغـبتـها في احلـفـاظ على خـصوبـتهـا باإلضـافـة خلبـرات الطـبيب ا
ــنـاسـبـة ــعـالج أن يـخــتـار وسـيــلـة الـعالج ا عـالج فـعـال 100% ولــذا عـلى الـطــبـيب ا

للمريضة من ب عدة بدائل عالجية أهمها:
نخفضة كن في بعض احلاالت البسيطة وا  :(Observation) الحظة فقط 1 ـ ا
الحـظـة تـطورهـا والـتدخـل فقط عـنـد ظهـور عالمـات تـدل على الدرجـة االكـتـفاء 

رض. تطور ا
ـكن في حـالـة اآلفات الـصـغـيرة  :(local excision) ـوضعي 2 ـ االستـئـصال ا
اللـجوء الستـئصـالها جـراحياً مع احلـرص أال يؤثر هـذا االستـئصال عـلى تكامل

ريضات من الفئات العمرية الصغيرة. عنق الرحم وباألخص ب ا
3 ـ الكي الكهربائي (Electrocautery): تـعتمد هذه الـطريقة على تـدمير النسيج
كن استخدام هذه الطريقة عن طريق صاب بواسطة حرقه بالكهرباء و العنقي ا
ريضة ة ولذلك فهي تتطلب تخدير ا العيادة اخلارجية إال أن ما يعيبها أنها مؤ
وتــعــتــبــر هــذه الــطــريــقــة فــعــالــة في عالج األورام من الــدرجــة األولـى والــثــانــيـة
(CIN-III) إال أنـهـا ال تصـلح لـآلفات الـورمـية مـن الدرجـة الـثالـثة (CIN-I & II)

حيث تبلغ نسبة انتكاس الورم %13.
ة 4 ـ اجلـراحـة البـردية (Cryosurgery): تـتـمـيـز هذه  الـطـريـقـة بـأنهـا غـيـر مـؤ

ولذلك فهي تناسب العالج عن طريق العيادة اخلارجية.
ويـتم الـعالج بـالــتـبـريـد بـواسـطـة غـاز ثـاني أكـسـيـد الـكـربـون (CO2) أو أكـسـيـد
سبار العالجي (Probe) لآلفة الـعنقية إلى النتروج (N2O) حيث يؤدي مالمـسة ا
ـدة من دقـيقـة ونـصف إلى دقـيقـتـ قبل ذوبـانـها تكـون كـرة ثـلـجيـة قـطـرها 5-4  

وتكرر اخلطوة بعد عدة دقائق.
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ويعقب اجلراحية البردية إفرازات مائية مهبلية قد تستمر لعدة أيام ولذلك تُنصح
ـريضة ـعاشرة اجلـنسيـة حتى تتـوقف هذه اإلفـرازات ثم تنصح ا ريـضة بتـجنب ا ا
بعمل اختبار «باب» بعد 4 شهور من الـعالج لتقييم النتـائج وتتراوح نسبة فشل هذا
العالج ما ب 2-3% في حـالة اآلفات الـعنقـية من الدرجة (I أو II) و 6-10% في حالة

.(CIN-III) اآلفات من  الدرجة الثالثة
5 ـ العالج بـالليزر (Laser therapy): تعـتمد هـذه الطريـقة على قـدرة شعاع من
صـابـة ويتـميـز الـعالج بالـلـيزر بـإمـكانـية الـلـيزر عـلى تـبخـيـر األنسـجـة العـنقـيـة ا

التحكم بالعمق العالجي حتى 5-7  وبسرعة التئام األنسجة بعد العالج.
ويــسـتـخـدم في هــذا الـعالج شـعــاع غـيـر مـرئـي مـسـتـمــر من لـيـزر ثــاني أكـسـيـد
الـكربـون باإلضـافة لـشـعاع لـيزر ضـوئي آخـر لتـحديـد مـنطـقة الـعالج ويـثبت جـهاز

. ا يجعل تصويب الشعاع جتاه اآلفة دقيقاً هبلي  نظار ا الليزر على ا
ويـتـطلب الـعالج بـالـليـزر خـبرة طـبـية ويـراعى جتـنب تعـرض الـع لـلـشعـاع غـير
ـرئى وجتـنب وجـود مـواد قـابلـة لالشـتـعـال بـغرفـة الـعالج كـمـا يـراعى عـدم وجود ا

رئى. أسطح عاكسة بالغرفة قد تعكس الشعاع غير ا
ـا يتـطلب شـفـطه بواسـطـة جهـاز ماص هـبل  وكـنـتيـجـة للـعالج يتـكـون بخـار بـا
لـلـبـخـار ويـصـاحب الـعـالج بـاللـيـزر ألـم مـوضعـي أشـد من حـالـة اجلـراحـة الـبـردية
ـريـضـة لـفـترة أطـول لـلـشـفـاء من آثار ـهـبـلي ولـذلك قـد حتـتاج ا بـاإلضـافـة لـلـنزف ا

. العالج وباألخص إذا كانت اآلفة قيد العالج كبيرة نسبياً
وال تـزيـد نسـبـة فشل الـعالج بـاللـيزر عن 6-5% فـقط وتـزيد هـذه النـسـبة في حـالة

.(CIN-I) عنها في حاالت اآلفات منخفضة الدرجة (CIN-III) اآلفات عالية الدرجة
6 ـ التخـثر بـالتـبريد (Cold Coagulation): تـعتـمد هـذه الطـريقـة على تـعريض

صاب. ا يؤدي لتخثر النسيج ا  -100C منطقة اإلصابة العنقية لدرجة برودة
وضعي وتـتيمـز هذه الـطريقـة بسرعـتها وقـلة تكـاليـفها وعـدم التسـبب في األلم ا
إال أن العالج بـها يـتطـلب التـكرار حوالي 2-5 مرات وال يـزيد زمن اجلـلسـة الواحدة

عن 20 ثانية.
ويعيب هذه الطريقة عدم القـدرة على التحكم بعمق التخثر وتبلغ نسبة جناح هذه

الطريقة في حالة اآلفات عالية الدرجة (CIN-III) حوالي %95.
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7 ـ االسـتـئـصـال اجلـراحي الـكـهـربـائي الـلـولـبي (Leep): أعـيـد حتـديث هـذه
التـقنية العالجية في التـسعينات وهي تعتمد علـى استخدام جهاز كهربائي مزود

بطرف أو سلك لولبي قطره 1/2  متصل بعمود معزول.
ـوضـعي كـمـا يــتـطـلب حـقن مــاد قـابـضـة لألوعـيـة ويــتم الـعالج حتت الـتـخــديـر ا
ـكن بواسـطة هـذا العالج الدمـويـة بعـنق الرحم قـبيـل العـملـية بـحوالي 3-5 دقائق و
تـدميـر األنسجـة حتى عمق 5-8  وبعـد كي منطـقة العـالج يتم وضع معـجون مثل

حشوة مونسيل (Monsels) لتغطية الفجوة الناجتة عن كي األنسجة.
ومن فـوائد هذه الـطريـقة إمـكانـية استـخدامـها بـالعـيادة اخلارجـية وعـدم تأثـيرها
رأة وقـدرتها على احلمل مستـقبالً باإلضافة إلمكـانية فحص النسيج على خصوبة ا

ستأصل حتت اجملهر. ا
وتـعتـبر هـذه الـطريـقة أفـضل الوسـائل العـالجيـة لهـذه اآلفات إذ ال تـتعـدى نسـبة
فشله 4% إال أن ما يعيبهـا هو حدوث نزف مهبلي ثانوي من موقع الكي في 10% من
احلاالت واحتمال حدوث ضيق بعنق الرحم وإن كان ذلك في 1% من احلاالت فقط.
8 ـ االستـئصـال اخملروطي (Conization): تـعتـمـد هذه الـطريـقـة العالجـيـة على

استئصال قطاع مخروطي من عنق الرحم يشمل منطقة اآلفة العنقية.
وحتـدد مـنـطقـة اآلفـة الـعـنـقـيـة قـبـيل اسـتـئـصالـهـا مـبـاشـرة إمـا بـواسـطـة مـشرط
نطقة العنقية جراحي أو بواسطـة شعاع ليزر وتمتد حدود االستئصال لـتشمل كل ا
عـتلة وتـمتد عـمقاً داخل قـناة عـنق الرحم وعادة مـا يسبق االسـتئصـال حقن مادة ا

قابضة لألوعية الدموية; وذلك للحد من النزف أثناء اجلراحة (الشكل 7-1-2).

(الشكل 2-1-7)  أ و ب : العينة العنقية اخملروطية.

(ب)(أ)
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ـكن السـيطـرة عليه وقد يـصاحب هذه اجلـراحة حـدوث نزف مـهبلي إال أن ذلك 
بالـكي الكـهربـائي لألوردة النـازفة أو بـواسطـة حشـوة خاصـة وقد يـتطـلب األمر في

بعض احلاالت لعمل بعض الغرز اجلراحية لوقف النزف. 
ـا قد يـؤثر الحـقاً ا يـعيب هـذه الطـريـقة احـتمـال حدوث ضـيق بعـنق الرحم  و

رأة وقدرتها على احلمل بسهولة.  على خصوبة ا
ـكن أن تسـتخدم وتسـتخـدم هذه الـطريـقة اجلراحـية عـادة للـتشـخيص إال إنـها 
ـــرضى من صـــغـــار الــسن والـالتي يـــرغــ في احلـــفـــاظ عــلى كـــعالج في حـــالــة ا

خصوبتهن وقدرتهن على احلمل مجددا بسهولة.
9 ـ االســتــئــصـال الــرحــمي (Hysterectomy): تــعـــتــمــد هـــذه الــطــريـــقــة عــلى
االستـئصال البـسيط للرحم (Simple  hysterectomy); وذلك للـتخلص من اآلفات
ريـضة قد العـنقيـة سليـفة السـرطان. إال أن هـذه الطريـقة ال تصـلح إال إذا كانت ا
ستقبل استكملت إجناب ما يكفـيها من أبناء ولم تعد ترغب في احلمل مجدداً في ا

وتفضل هذه الطريقة في حالة تزامن وجود أورام ليفية بالرحم. 
ـكن استـئصـال الرحم في هـذه احلالـة إما بـواسطـة شق البـطن أو حالـياً عن  و
ـتحدة األمـريكيـة ويحرص ـفضلـة حاليـاً في الواليات ا ـهبل وهي الوسـيلة ا طريق ا
هبل الـقصي وذلك للحفاظ على قدرة اجلراح على اإلبـقاء على جزء كاف من طرف ا

عاشرة اجلنسية بكفاءة.  ريضة في استمرار ا ا
عتل فإنه يبـقى هناك خطر قدره  وبالرغم من االستئصـال الكامل للرحم وعـنقه ا
تابعة ريضة الوعي بأهمية ا ا يتطلب من ا هبل  1.2% النتكاس السرطان الالبد با

الدورية لفترة خمس سنوات على األقل بعد العالج.
 

  :(Colposcopy) هبلي التنظير ا
هـبـل بـواسـطـة مـنـظـار يـعرف ـهـبـلي عـبـارة عن فـحص عـنق الـرحـم وا الـتـنـظـيـر ا

هبلي (Colposcope) (الشكل 8-1-2). نظار ا با
ـهـبـلي مـنـذ عام 1925  ثم اكـتسـب أهمـيـة كـبـيـرة في أواخر ـنـظار ا وقـد عـرف ا
هـبلي عبـارة عن مجـهر مزود بـعدست نـظار ا اخلمـسينـات ومع بدايـة الستيـنات وا

نظـار قوة تكبيـر تتراوح ما ب 18-8 عينـيت ومصـدر إضاءة قوي وتملك عـدسات ا
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ضعفاً وهو مـزود بفالتر خاصة لـزيادة قدرته على فحص األوردة وزيـادة حساسيته
بشأن درجات األلوان اخملتلفة. 

هـبلي مزود بذراع تمكن من أخذ العينات من أيـة منطقة معتلة بالظهارة نظار ا وا
هبلية.  العنقية أو ا

ـهبلي أكـثر من عـدة دقائق وأثنـاء الفحص نـظار ا وعادة ال يـستغـرق الفـحص با
هـبلية ويـقوم بتحـديد األماكن التي قد عايـنة كافة الـظهارة العنـقية وا يقوم الطـبيب 

حتتاج للعينة من أجل فحصها نسيجياً. 
هبـلي كمنـاطق فرط تقرن  وقد تبـدو مناطق االعـتالل الظهاري بـواسطة الـتنظيـر ا
ظهر العياني أو كبقع بيضاء طـية ا ظهاري أو تكون فـسيفسائية أو منقطة أو ال 
ـكن لـلـطبـيب بـواسـطة هـذا الـفحص كن رؤيـتـهـا بالـعـ اجملردة كـذلك  (طـلـوان) 
الـتمـييـز ب األوعـية الـدموية الـتقـليـدية وتـلك غير الـتقـليـدية والـتي يدل وجـودها على

وجود اعتالل سرطاني محتمل.

هبلي  طريقة أخذ اخلزعة بواسطة التنظير ا
  :(Colposcopic Biopsy)

ا هبـلي إلى قدرته على حتديد موقع الـعينة العنـقية بدقة  نظار ا ترجع أهميـة ا
ريضات الشابات وبالتالي يساعد على تالفي اللجوء للعينة اخملروطية وبالذات في ا

جتنب التخدير العام أو تعريض خصوبتهن للخطر. 

(الشكل 8-1-2):
هبلي. نظار ا ا
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حلـول تركيزه 3% من حمض اخلليك وذلك وقبيل الـتنظيـر يتم دهان عـنق الرحم 
إلزالة أية إفـرازات مخاطـية من على سـطحه; وألن ذلك يؤدي إلى إبـراز حدود مناطق

ا يسهل فحصها وأخذ العينات منها.  عتلة  الظهارة العنقية ا
 وبعد فحص عنق الرحم يتم أخذ لطاخات خلوية من على سطحه بطريقة خاصة

أو أخذ عينات عميقة من أي مناطق ظهارية معتلة مشكوك بها. 
عتلـة داخل قناة الرحم بعـيداً عن مجال الرؤية وفي حالة امتـداد منطقة الـظهارة ا

نظار يتم اللجوء ألخذ عينة مخروطية من عنق الرحم.  با
ـهـبـلي كـشط ظـهــارة قـنـاة عـنق الـرحم وفـحـصـهـا ويــتـطـلب الـفـحص بـالـتـنــظـيـر ا

نسيجياً إال أنه يراعى جتنب كشط عنق الرحم في حالة تزامن وجود حمل.
هـبلي عـندما يـشمل التـنظـير العـنقي أخذ لـطاخة وتتـحقق أفضل نـتائج الـتنظـير ا

خلوية منه وكشط قناة عنق الرحم باإلضافة للفحص احلوضي اإلكلينيكي. 
ـستـشـفى قد ـهبـلي بـالـعيـادة اخلـارجيـة إال أن دخـول ا وعـادة مـا يتـم التـنـظيـر ا

يكون ضرورياً إذا استدعت احلالة أخذ عينة مخروطية من عنق الرحم. 
أما إذا تـب من فـحص اللـطاخة الـعنـقيـة أو العـينة الـعنـقيـة وجود سـرطان غزوي
مـكروي; فيـنصح بأخـذ عينة مـخروطيـة من عنق الرحم لـلوقوف عـلى امتداد الورم به
وقـد تكفي هـذه العينـة كعالج إذا أكد الفـحص النسـيجي استئـصال اآلفة السـرطانية

بالكامل ضمن حدود العينة.  
نـاسبـة أثنـاء احلمل ـهبـلي أخذ الـلطـاخة اخلـلويـة العـنقيـة ا نـظار ا  وقـد سهـل ا
ويراعى أثـناء احلـمل عدم أخـذ عيـنة مـخروطـية من عـنق الرحم نـظراً الحـتقـان الرحم
ـهـبـلي من أخذ ـنـظار ا وتـأثـير هـذه الـعـينـة سـلـباً عـلى اسـتـمـرار احلمل وقـد مـكن ا
ـعـتل وذلك أثـنـاء اإلثـلوثـ األول والـثـاني من عـيـنـات صـغـيـرة من نـسـيج الـظـهـارة ا
احلـمل أما إذا استـدعت احلالة أخـذ عينـة من ظهارة عنـق الرحم أثنـاء إثلوث احلمل

األخير فإنه ينصح عادة بتأجيلها إلى ما بعد الوالدة. 





الفصل الثاني
 السرطان العنقي الغزوي

(Invasive cervical carcinoma)

رضيات  األعراض الوبائيات واألسباب  ا
راحل الورمية والعالمات  ا

مقدمة:
يسـمى سرطـان عنق الـرحم سرطـاناً غـزوياً عـندمـا يتـطور الـسرطـان الالبـد وتبدأ
خاليـاه باخـتـراق الـغـشـاء القـاعـدي لـظـهـارة عنق الـرحم  وفي الـبـدايـة ال يـزيـد عمق
تـغـلـغل اخلاليا الـسـرطـانيـة داخل نـسـيج عـنق الرحم عن  5 مـلـليـمـترات وبـالـتالي ال
ـرحـلـة من ــيـكـروسـكــوبي وتـعـرف  هــذه  ا ـكن اكـتــشـافه إال بـواســطـة الـفـحص ا

.(Microinvasive) كروي رض بالسرطان  الغزوي ا ا
رحلة فإن خالياه ناسبة في هذه ا وإذا لم يُكتشف السرطان ويُعـالج بالوسائل ا
السـرطانـيـة تسـتمـر بـالتـغلـغل عـميـقـاً داخل النـسيج الـعـنقي ومع مـرور الـوقت تمـتد
اخلاليـا الــسـرطـانـيـة لـتـشـمل كـامل الـعـنق الـرحـمي ثم تـمـتـد خـارج نـطـاقه لـتـصـيب
رحـلة بالسرطان الغزوي األعـضاء احلوضية احمليطة به ويُـعرف السرطان في هذه ا

(الشكل 1-2-2).

(الشكل 2-2-1): مراحل نشوء السرطان.

فرط التنسج

خلية معدلة
جنينياً
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رض بكر لسرطان عنق الرحم إلى اكتشاف ا وتهدف برامج التقصي والكشف ا
رحلـة للـشفـاء التام بـوسائل عالجـية أبسط كـروية; وذلك لـقابلـية هـذه ا في مرحلـته ا

تقدمة.  رض ا من تلك التي تتطلبها مراحل ا
 وقـد سـاعدت سـهـولة مـعـايـنة عـنق الـرحم بـالـوسائل اإلكـلـيـنيـكـية عـلى اكـتـشاف
بكرة راحل ا سرطاناته في مراحل مبكرة كما ساعد ذلك أيضاً على سهولة عالج ا

باإلشعاع وقد انعكس ذلك على زيادة معدالت الشفاء منه. 

:(Epidemiology) أوالً ــ وبائيات السرطان العنقي الغزوي
 تخـتـلف نسـبـة حدوث الـسـرطان الـعنـقي الـغزوي من دولـة إلى أخـرى وحتى من
مـنطـقـة جـغـرافـية إلـى أخرى ويـشـيع حـدوث هـذا الـنوع الـسـرطـاني بـ الـنـساء في
الـدول الـنـامــيـة وبـاألخص دول أمـريــكـا اجلـنـوبـيــة ودول شـرقي آسـيـا حــيث يُـعـتـبـر

سرطان عنق الرحم أكبر مسبب للوفاة السرطانية ب النساء بها. 
رض عـمـومًـا بـعـد األربعـ من الـعـمـر إال أن أقـصى حدوث له  ويـزداد حـدوث ا

. يحدث ب النساء من الفئة العمرية 45-55  عاماً

:(Causes) ثانياً ــ أسباب سرطان عنق الرحم
باشرة لسرطان عنق الرحم غير معروفة على وجه التحديد إال سببات ا الزالت ا
أن زيادة حدوث السرطان قد ارتبطت بعدد من عوامل االختطار اخملتلفة من أهمها:
* اإلصابة التنـاسلية بالڤيروس احلليمي البشري (HPV): تربو هذه العالقة
أن تكون سبـبية وباألخص اإلصابة باألنواع الشـرسة من الفيروس مثل النوع 16

18 كما ذكر سابقاً في الباب األول.

ـتـكررة: وذلـك نـتـيـجـة الـوالدة أو اإلجـهاض * تَـعُّـرض عـنق الـرحم لإلصابـات ا
ــرض مع تـكـرار ـزمـنــة ويـفـســر ذلك زيـادة خــطـر حـدوث ا ــتـكـرر وااللــتـهـابــات ا ا

.(Multiparty) الوالدات
ـعاشـرات اجلـنسـية: وجـد أن هـنـاك زيـادة ملـحـوظـة في حدوث * تـعدد قـرائن ا
ـرض وبـ ـرض بـ الـعـاهــرات إال أنه ال تـوجـد عالقـة بـ زيـادة خـطـر حـدوث ا ا

تكرار اجلماع مع طرف واحد فقط. 
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* العالقات اجلنسية في مرحلة عمرية مبكرة: يرتبط ذلك بطريقة غير مباشرة
عاشرات اجلنسية.  ا تعدد قرائن ا بتكرار احلمل واإلجهاض ور

ـرض إذا سبق رضي لألزواج: لـوحظ ارتـفـاع في خطـر اإلصـابـة بـا * الـتاريـخ ا
إصـابة الزوج ببعض األمراض الـتناسلية مـثل الثؤلول اجلنسي (Genital Wart) وداء

 .(Genital Herpes) والهربس اجلنسي (Gonorrhea) السيالن
ـستـوى االجتـماعي: يرتـبط هـذا العـامل بـطريـقة غـيـر مبـاشـرة بظـاهرة * تدني ا
ا تعدد العالقات اجلنسية بكر ب الفقراء وزيادة األمراض التناسلية ور الزواج ا

ب هذه الطبقة. 
* حبوب مـنع احلمل: يـؤدي استـخدام حـبوب مـنع احلمل ألكـثر من 12  عاما إلى
زيادة خطـر اإلصابـة بسرطـان عنق الـرحم الغدي فـقط وليس بـالسرطـان احلرشفي
وهـو الـنـوع الـشـائـع بـعـنق الـرحم وتـعـتـبـر هـذه الـعالقـة غـيـر مـبـاشـرة حـيث يـرتـبط
ـعـاشـرات اجلـنـسـيـة والـعالقات اسـتـخـدام حـبـوب مـنع احلـمل عـادة بتـعـدد قـرائن ا

بكرة بعد فترة البلوغ مباشرة.  اجلنسية ا
رض وبـ نـقص بعض * عـوامل غذائـية: وجـدت زيادة طـفـيفـة بـ خطـر حـدوث ا
ـصل (Folate) وطـلـيـعـة فـيـتـام (أ) الـعـوامـل الـغـذائـيـة مـثـل مــسـتـوى الـفــوالت بـا

) وفيتام (ج). (الكاروت
: يُعتقـد أن التدخ لعـدة سنوات يزيـد خطورة اإلصابة إلى  3.4ضعفاً  * التدخ

وحتى التدخ السلبي بواقع 3-4 ساعات يوميا يزيد من هذه اخملاطر إلى 2.96.

:(Pathology) ثالثاً ــ مرضيات السرطان العنقي الغزوي
كن لألورام السـرطانيـة العنـقية أن تـنشأ من أي من األنـسجة الـتي يتكـون منها
عنق الرحم  إال أن 85-90% منها تنشأ عادة من الظهارة العنقية وبناء على ذلك فإن
معـظم الـوبـائيـات والـسـبـبات الـتي سـبق ذكـرها تـعـود أسـاسـاً إلى النـوع الـسـرطاني

احلرشفي.
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نشأ: I ــ أنواع السرطانات العنقية بناء على نسيج ا
:(Epithelial Tumors) أ ــ األورام الظهارية

1 ــ السرطان احلرشفي (Squamous cell carcinoma):  ويوجد منه عدة أنواع مثل
ــتــقـرن ــتــقـرن (Large cell non-keratinizing) أو ا الــنــوع ضـخـم اخلاليــا غـيــر ا
(Keratinizing) والــــنــــوع صــــغـــيــــر اخلـاليـــا (Small cell) والــــنــــوع الـــثــــؤلــــولي

(Verrucous) (الشكل 2-2-2).

ــيـــز مــنه عـــدة أنــواع مـــثل الــنــوع 2 ـ الــســرطــان الــغـدي (Adenocarcinoma): و
ــوســـيــني الــتـــقــلـــيــدي والـــغــدومي اخلـــبــيث (Adenoma malignum) والــنـــوع ا
ـــنــــتـــبـــذ  (Mucinous) والــــنـــوع احلـــلــــيـــمي (Papillary) والــــنـــوع الــــبـــطـــانـي ا

.(Clear cell) والنوع صافي اخللية (Endometrioid)

 .(Adeno - Squamous Carcinoma) 3 ـ السرطان الغدي احلرشفي
ـعـروف أيـضـا بـسـرطـان 4 ـ سـرطـان اخلـلـيـة اجلـذعـية (Stem cell carcinoma): وا

اخللية الزجاجية أو الشفاف.

:(Mesenchymal ) توسطي ب ــ أورام النسيج اللحمي ا
(Stromal sarcoma) يـوجد مـنها عـدة أنواع مـثل  السـاركومـة العـنقـية الـسدوية
ــلـسـاء والــسـاركــومـة الــسـرطــانـيـة (Carcinosarcoma)  والــسـاركــومـة الــعـضـلــيـة ا
(Embryonal ــضــغــيـة (Leiomyosarcoma) والــســاركــومـة الــعــضــلـيــة اخملــطــطـة ا

.Rhabdomyosarcoma)

(الشكل 2-2-2): سرطان عنقي حرشفي كما يبدو حتت اجملهر.
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:(True mesonephroma) وسطية ج ــ األورام الكلوية ا
.(Gartner) عروفة أيضاً بأورام قناة جارتنر وا

د ــ أورام أخرى:
يالنـينـية والسـرطاوية  مـثل النقـائل العنـقية (Metastasis) واألورام اللـمفـاوية وا

.(Carcinoid)

II ــ أنواع السرطانات العنقية بناء على مظهرها العياني:  

 :(Gross appearance)

ـهـبـلي مـعـايـنة (Inspection) وجس  (Palpation) عنق ـكن بـواسـطـة الـفـحص ا
(Gross الــرحم وتــخــتـلـف سـرطــانــات عــنق الــرحم الـغــزويــة في شــكــلـهــا الــعــيـاني
هبلي تمييز عدة ـكن خالل الفحص ا وها و (appearance طبقاً لـطبيعتها وطريقة 

أشكال منها: 
1 ـ أورام خــارجــيـة الــتــنـبت (Exophytic): تــنــمــو هــذه األورام عــلى الــســطح
ـظـهر (Polypoid) وعـادة تـكـون هذه اخلـارجـي لعـنق الـرحم وقـد تـكـون سـلـيـلـيـة ا
األورام ذات أحـجــام ضـخـمـة وسـهــلـة الـتـفـتت (Friable) ولـذلـك تـمـيل إلى الـنـزف

جرد مالمستها. (الشكل 3-2-2). التلقائي الغزير 

2 ـ األورام الـبـرميـلـيـة الـشكل (Barrel shaped): فـي هـذا الـنـوع يؤدي تـغـلـغل
اخلاليا السرطـانية داخل النسيج العنقي إلى تمدده وانـتفاخه فيما يشبه البرميل.

(الشكل 2-2-3): ورم سرطان خارجي التنبت بعنق الرحم
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3 ـ األورام االرتشـاحية (Infiltrating): في هـذا النـوع يصـاحب تـغلـغل اخلاليا
ا يجعل مـلمسه صلباً وقاسياً الـسرطانية داخل النسيج العـنقي حدوث تليف به 
(Hard) ونـظـراً لـوجود الـتـلـيف فإن هـدأة هـذه األورام حتـدث بـالتـدريج وبـبطء بـعد

عالجها الشعاعي.
وت خاليا الـورم السطـحية تـتكون ـتقرحة (Ulcerating): كنـتيجـة  4 ـ األورام ا
هبل وعادة ما تصاب القرحة قرحة قارضة حتل محل عنق الـرحم وجزء من بهو ا
هـبـليـة الـصديـديـة التي ا يـتـسبب في حـدوث اإلفـرازات ا  (Infection) بـالـعدوى

تكون عادة مختلطة بالدم (الشكل 4-2-2).

:(Spread) ـــ كيفية انتشار سرطانات عنق الرحم الغزوية III

بكر ويحـدث ذلك بوسيلة لـلسرطانـات العنقيـة الغزوية اخملتـلفة قابـلية لالنتشـار ا
أو أكثر من الوسائل التالية: 

ـكن لـلـخاليـا الـسـرطـانـيـة أن تـنـتـشر  :(Local spread) ـوضعي أـ االنتـشـار ا
ـكـن أن تـزحف أسـفل الـظـهـارة خـارج نـطـاق عـنق الـرحـم في عـدة اجتـاهـات فـهي 
كن هـبل من دون أن تالحـظ عيـنـيـاً أو من دون أن يتم جـسـهـا و ـهـبـليـة بـجـدار ا ا
لـلخاليـا السـرطانيـة أن تنـتشـر ألعلى فـتصـيب جسم الـرحم وعضـلتـه أو تنشـر على
ـا يـؤدي لتـثـبت الورم اجلانـبـ داخل الـرباط الـعـريض لتـصل إلى جـدار احلوض 

باحلوض. (الشكل 5-2-2).

(الشكل 2-2-4):  قرحة سرطانية
(ورم) مبكرة بعنق الرحم.

وضعي (الشكل 2-2-5): االنتشار ا
لسرطان عنق الرحم.
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ـو الـورم مـوضـعـيـاً تـمـتـد كـتل اخلاليـا الـسـرطـانـيـة لـتـغـزو عـدداً من وفي أثـنـاء 
األعـضـاء الــهـامـة احملــيـطـة بــعـنق الــرحم مـثل األطــراف الـقـاصــيـة من احلـوالب أو
ــا يـؤدي إلى انــسـداد الــكـلى أو تــكـون أنـواع من ــثـانــة الـبــولـيـة  ـســتـقـيم أو ا ا

هبلي.  هبلي أو الناسور الشرجي ا ثاني ا النواسير (Fistulae) مثل الناسور ا
ــكن لــلـخـاليـا  :(Lymphatic metastasis) ب ـ االنـتــقـال لــلــعـقــد الـلــمـفــيـة
السرطانـية أن تغزو جدر األوعية اللمفيـة داخل عنق الرحم وتنتقل مع السائل اللمفي
لتـصـيب العـقـد اللـمـفيـة ويؤدي هـذا االنـتقـال إلى تـضخم الـعـقد الـلـمفـية الـتي تـعمل
كمصـفاة للـسائل اللـمفي وفي باد األمـر يقتـصر االنتـقال للـغدد اللـمفيـة اإلقليـمية
مــثل الــعــقــد اجلــار عــنــقــيـة (Para- cervical) واحلــالــبــيـة (Ureteric) والــســداديـة
(External iliac) واحلــرقــفــيــة الــظــاهـرة (Hypogastric) واخلــثــلــيـة  (Obturator)

. (Common iliac) واحلرقفية األصلية (Sacral) والعجزية
إال أنه مع استمـرار انتقـال اخلاليا السـرطانيـة عبر الـسائل اللـمفي تصـاب العقد
(Para-aortic) واجلـار أورطـية (Inguinal) الـلمـفـية غـيـر اإلقـليـمـية مـثل الـعقـد األربـية
ويعتمد احـتمال  إصابة العقد اللمفيـة على عوامل عديدة مثل مرحلة الورم وحجمه

رحلة الورمية وقطر الورم السرطاني العنقي.  حيث تزداد بازدياد ا
ج ــ االنتـشـار البـعيـد بـالنـقائل الـسـرطانـية (Distant metastasis):  يـحدث
ـرض النـهائيـة حيث يـؤدي انتـقال اخلاليا الـسرطـانية من هـذا االنتقـال في مراحل ا
الورم الـعـنقـي خالل تيـار الـدم إلى وصولـهـا للـعـديـد من أعضـاء اجلـسم مثل الـكـبد
و اخلاليا السرطانية بأنسجة األعضاء والرئت والعظام.. إلخ  ويؤدي استقرار و
اخملتـلفة إلى تـكون كتل سـرطانـية تعـرف بالنـقائل السـرطانـية تؤدي نـتيجـة تضخـمها
ـا يتـسـبب في فـشـلـها ـصـابـة  وطـبـيـعتـهـا الـغـزويـة إلى تدمـيـر أنـسـجـة األعضـاء ا

وظيفياً ومن ثم الوفاة (الشكل 6-2-2).

(الشكل 2-2-6): نقائل
سرطانية بالكبد كما تبدو

قطعي. في التصوير ا
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رابعاً ــ أعراض وعالمات السرطانات العنقية 
:(Symptoms & Signs)

ـعدالت مـختلـفة عن بعـضهـا البعض من دون تنمـو السـرطانات الـعنقـية الـغزوية 
كن تـمييـزها بـواسطة أسباب مـحددة مـعروفـة لذلك ولهـذه األورام أشكـاالً مختـلفـة 
وضـعي للورم العـنقي و/أو نقائله هبلي ويـؤدي النمو ا هبلي وبـالتنظيـر ا الفـحص ا
الـسـرطـانيـة بـأعـضـاء اجلـسم اخملـتـلـفـة إلى حـدوث األعـراض والـعالمـات والـتي من

أهمها:
بكرة  راحل ا أ ــ أعراض وعالمات ا

:(Symptoms and signs of early stages)

وتعرف   (II & Ia1 ـرحلة بـكرة  (ا رض أية أعـراض في مراحـله ا قـد ال يسـبب ا
كـروي الذي ال يتم اكتشافه إال عرضياً أثـناء رحلة السرطان العنقي ا رحلـة  هذه ا

سحـة اخللوية الروتينية  [اختبار «باب»]  أو أثناء تقصي سرطان عنق الرحم.  ا
ـهـبـلـيـة (Vaginal secretions) : عـادة مـا تــكـون هـذه اإلفـرازات * اإلفـرازات ا
مـائية وذات قوام خيطي وفي أحيان كـثيرة تكون متصـبغة بالدم النازف من الورم

السرطاني. 
ـهـبلي (Vaginal bleeding): عـادة يـحـدث هذا الـنـزف تـلـقـائـيـاً بـعد * النـزف ا
ـهـبلي بـتـكراره هـبلي (Vaginal douche)  ويـتـصف الـنزف ا اجلمـاع أو الـدوش ا
وزيـادة كـمـيـته وحـدته مع مـرور الـوقـت من دون عالج إلى أن يـصـبح مـسـتـمـراً في
الـنـهـايـة وقـبيل اإليـاس قـد يـسـبب هـذا الـنزف اخلـلط مع الـنـزف الـطـمـثي أما إذا
ـنـتـهى اجلـديـة حـدث بـعــد اإليـاس فـيـعـتـبــر أحـد األعـراض الـتي يـجب أن تـؤخــذ 

واحلذر. 

تقدمة  راحل ا ب ــ أعراض وعالمات ا
:(Symptoms and signs of advanced stages)

* األلم بالـقـطن والظـهر (Loin & back pain): حتـدث هـذه األعـراض كنـتـيـجة
ا يـؤدي إلى تـمدد حـوض الـكلى أو إصـابة النسـداد احلالـب بالـورم السـرطـاني 

األربطة العنقية العجزية (الشكل 7-2-2).
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* آالم بالساق/الساق (Leg pain): تنتج هذه اآلالم  نتيجة امتداد الورم جلدار
.(Sciatic nerve) احلوض أو جذور العصب الوركي للحوض

* عسر التبول و/أو الـبيلة الدموية (Dysuria & / or haematuria): تشير
ثانة البولية بالورم السرطاني.  هذه األعراض إلى إصابة ا

* الــنـزف الـشـرجي (Rectal bleeding):  يـحــدث نــتـيــجـة امــتـداد الــورم جلـدار
.(Anal canal) ستقيم و/ أو القناة الشرجية ا

* وذمـة الـسـاقـ (Leg edema): حتــدث هــذه الـوذمــة نــتــيــجــة انــسـداد األوردة
احلوضـية أو األوعـية الـلمـفية أو كـالهما نـتيـجة انـضغـاطها أو اصـابتـهمـا بالورم

تضخمة.  تضخم و/أو النقائل السرطانية بالعقد اللمفية ا السرطاني ا
* الدنف (Cachexia): يعتبر الدنف أو ما يعرف بالهذال السرطاني من العالمات
ـصـابـة بـالـنـقـائل الـنــهـائـيـة لـلـمـرض ويـحـدث كـنـتـيـجـة لـدمــار أنـسـجـة األعـضـاء ا

السرطانية واستفحال النمو السرطاني باجلسم. 

رحلي للسرطانات العنقية الغزوية خامساً ــ التصنيف ا
:(Staging)

يهـدف حتـديـد مرحـلـة الـورم العـنـقي السـرطـاني إلى الـوقـوف على مـدى االمـتداد

(الشكل 2-2-7): طرق انتشار سرطان عنق الرحم.
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وضـعي واإلقـلـيـمي لـلـورم األولي بـاإلضافـة الكـتـشـاف وجـود أية نـقـائل سـرطـانـية ا
بأعضاء اجلسم اخملتلفة (الشكل 8-2-2).

نـاسب لكل مرحلة بناء على رحلة الورمـية على اختيار العالج ا ويـساعد حتديد ا
رض ية بهذا الصدد باإلضافة للـوقوف بشكل تقريبي على منذرات ا اخلبرات العـا
وتصـنف األورام السرطـانية الـعنقـية بـناء على تـصنيف «االحتـاد الدولي لطب الـنساء
تـوافـرة عـنه من الـفحص عـلـومـات ا والـتـوليـد» ويـعـتمـد حتـديـد مرحـلـة الـورم عـلى ا
(Imaging)  ـهـبـلي بــاإلضـافـة لـنـتـائج الـفـحـوص الـشـعـاعـيـة احلـوضي والـتـنـظـيـر ا
ــــســــتــــقـــيــــمي الــــســـــيـــني ــــثـــاني (Cystoscopy) والــــتـــنــــظــــيــــر ا والـــتــــنــــظـــيــــر ا

.(Procto-sigmoidoscopy)

وقـد يتـطلـب حتديـد امتـداد الورم بـدقة االسـتعـانـة ببـعض الفـحوصـات اإلضافـية
ــغـنـاطـيـسي (MRI)  أو ـقـطــعي احملـوسب (CT scan) أو الـرنـ ا مــثل الـتــصـويــر ا

التنظير البطني (Laparoscopy) ويتم التصنيف كاألتي:

(الشكل 2-2-8): مراحل سرطان عنق الرحم.
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سرطان البد (السرطان داخل الظهارة العنقية)  
غزو ورمي محصور بعنق الرحم. 

غــزو ورمي مــجـهــري لـسـدى (Stroma) عــنق الـرحم  ال يــزيـد
. امتداد الغزو عن  5  عمقاً و  7  عرضاً

الــغـزو الـورمي داخل الــسـدى ال يـزيـد عن 3  عـمـقـاً و 7 
. عرضاً

الـغـزو الـورمي داخل الـسـدى يـزيد عن  3  عـمـقـاً ولكـنه أقل
. من  5  أما عرض الغزو فاليزيد عن  7 

/الـورم مـحـصـور ـكن مالحـظـته بـالـعـ  Ia أي ورم أكـبـر من
بعنق الرحم. 

قياس الورم < 4 سم.
قياس الورم > 4  سم.

ــهـبل أو عــلى جـانــبي عـنق امـتـداد الــورم لـلــثـلث الــداني من ا
الرحم.

هبل فقط.  امتداد الورم للثلث الداني من ا
امتداد الورم على جانـبي العنق دون الوصول جلدار احلوض.
ـهـبل / امتـداد الـورم حتي امتـداد الـورم للـثـلث القـاصي من ا
جـدار احلــوض جـمـيع حـاالت مــوه الـكـلي  [(تــمـدد حـوضـهـا)

(Hydronephrosis)] أو تعطل الكلية عن اإلفراز. 

هبل فقط. امتداد الورم للطرف القاصي من ا
امـتداد الورم حـتى جدار احلـوض/موه الـكلى/كلـية عـاطلة عن

اإلفراز.
امتداد الورم خارج نطاق اجلهاز التناسلي.

ستقيم.  امتداد الورم للمثانة/ أو ا
.(True pelvis) نقائل سرطانية خارج حدود احلوض احلقيقي

     

O

I

Ia

Ia 1

Ia 2

Ib

Ib 1

Ib 2

II

IIa

IIb

III

IIIa

IIIb

IV

IVa

IVb

رحلة رحلةا ا
رحلة رحلةا ا

رحلة رحلةا ا

رحلة رحلةا ا

رحلة رحلةا ا

(اجلدول 2-2-1): تصنيف مراحل سرطان عنق الرحم طبقا
«لالحتاد الدولي لطب النساء والتوليد».





الفصل الثالث
عالج سرطان عنق الرحم الغزوي

(Treatment of  invasive cervical cancer)

كروي:  أوالً ــ عالج سرطان عنق الرحم ا
 :(Treatment of Micro - invasive Cervical Carcinoma)

رحلـة من السرطان الـعنقي الغـزوي هي أكثر مراحله كمـا ذكر سابقاً فـإن هذه ا
قابلية للشفاء التام بأبسط الوسائل العالجية وأقلها كلفة. 

 وبناء على تعريف االحتاد الدولي لطب النساء والتوليد (FIGO) فإن هذه األورام
هي الـتي تغزو السـدى العنـقي أسفل ظهـارة العنق الرحـمي بحيث ال يـزيد عمق هذا
رحلة  Iaمن سرطان عنق الرحم.  الغزو عن  5  وعرضه عن 7  أو ما يعرف با
ـرحـلـة  Ia1 وهي أول مـراحـل الـسـرطـان ـرحـلـة  Ia إلى مـرحـلـتـ ا  وتـنـقــسم ا
الـغزوي بـحيث ال يـزيد عـمق الغزو الـورمي للـسدى الـعنقي عن  3  وعرضه عن 7
رحـلة بـالع اجملـردة أثنـاء الفـحص اإلكلـينـيكي وبـالتالي ـكن رؤية  هـذه ا  وال 
ـبكـرة ينـدر إصابة ـرحلـة الورمـية ا فهي ال تـشخص إال بـواسطـة اجملهـر وفي هذه ا
العقد اللمفية بالنـقائل السرطانية وال تزيد نسبة انتكاس الورم بعد العالج عن %2-1

رحلة  تصل إلى حوالي %99.  ولذلك فإن معدالت احلياة  لهذه ا
رحلة Ia2  فيمكن تـمييزهـا بواسطة العـ اجملردة أثناء فحص الـعينة ولكن أما ا
ـرحـلـة ال يـزيـد عـمق الـتـغـلـغل الـورمي داخل ـكـن تـمـيـيـزهـا إكـلـيـنـيـاً وفي هـذه ا ال 
الـسدى عن 5  وعرضه عن  7 وتـتـراوح نسـبـة إصابـة الـعـقد الـلـيـمفـيـة في هذه
رحـلة ما ب 1-6% ونـسبة انـتكاس الـورم ما ب 1-2 % ولذلـك فإن معـدالت البقاء ا
رحلـة تعـتبر أيـضاً مـرتفعـة إذ تتـراوح ما ب  97-98 % ونـظراً لنـدرة إصابة لهـذه ا
رحلـة بالنقائل السرطانية وانخفاض نسبة انتكاس الورم بعد العقد اللمفية في هذه ا
بكرة Ia2 , Ia1 تعالج بالـوسائل اجلراحيـة التحفـظية مثل راحل ا العالج; فإن هـذه ا
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االسـتـئـصـال الـرحـمي الـبـسـيط (Simple Hysterectomy)  أو االسـتـئـصـال الـعـنـقي
اخملروطي (Conization) وأحياناً بواسطة العالج الشعاعي الكثبي. 

ــرحـلـة ـكـروي: تـعــالج هـذه ا ـرحـلـة Ia1 لـلـســرطـان الـعـنـقي ا أ- عالج ا
بـواسـطـة االسـتـئـصـال الرحـمي الـبـسـيط فـقط من دون وجـود ضـرورة السـتـئـصال

رحلة.  العقد اللمفية احلوضية; لندرة إصابتها بالنقائل السرطانية في هذه ا
كن عالج هذه ـريضة باحلـمل مجدداً  وفي بعض احلاالت التي قـد ترغب فيها ا
(Conization)  ـرحـلـة بـاسـتــئـصـال الـورم داخل قـطـاع مــخـروطي من عـنق الـرحم ا
ستأصل خالياً من أية هـبلي وبشرط جعل حواف اخملروط ا نظار ا ساعدة ا وذلك 

امتدادات للخاليا السرطانية (الشكل 1-3-2).

ـرحـلـة ـكروي: تــعـالج هـذه ا ـرحـلة Ia2 لـلـسـرطـان الـعـنـقي ا ب ـ  عـالج ا
بــواسـطـة االســتـئـصـال الــرحـمي اجلـذري (Radical hysterectomy) الـذي يـشـمل
اسـتئصـال العقـد اللمفـية احلوضـية; نظـراً ألن نسبة إصـابتهـا بالنـقائل السـرطانية
في بعض احلـاالت اخلاصـة جداً والـتي ترغب رحـلة قـد تصل إلى 6% و في هـذه ا
ـرحــلــة بـواســطـة ــكن عالج هــذه ا ـريــضــة بـشــدة في اإلجنــاب مـجــدداً  فـيــهــا ا
سبق من اسـتئصـال الورم داخل قطـاع مخروطي من عـنق الرحم وبشـرط التأكـد ا
عـدم وجـود نـقائـل ورميـة داخل الـعـقد الـلـمـفيـة احلـوضـيـة و يتم ذلك إمـا بـواسـطة
الـتنـظير الـبطني (Laparoscopy) حيث يـشترط لـهذا الـعالج توافر اخلـبرة الالزمة

(الشكل 1-3-2):
االستئصال اخملروطي

    لورم عنقي رحمي.
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إلجـــرائــــهــــا (الـــشــــكل 2-3-2)  أو في أحــــيــــان أخـــرى بــــواســـطــــة فــــتح الــــبـــطن
.(Laparotomy)

وفي حالة التـأكد من عدم وجود نقائل ورمـية بالعقـد اللمفية احلـوضية كما سبق
ــرحـلـة بــواسـطـة االســتـئـصــال الـرحـمي الــبـسـيط وبــشـرط وجـود ــكن عالج هـذه ا
ـريضـة لـلمـراجـعة الـدوريـة اجليـدة الكـتشـاف أيـة نقـائل ورمـية اسـتـعداد من جـانب ا

. مبكراً
 

ثانياً ـ عالج سرطان عنق الرحم الغزوي:
(Treatment of Invasive Cervical Carcinoma)

ـنـاسـبـة لـلسـرطـان الـغـزوي بـعـنق الـرحم بـصـفة يـعـتـمـد اخـتـيـار وسيـلـة الـعالج ا
ـرض بـاإلضــافـة لـلـعـديــد من الـعـوامل األخــرى مـثل عـمـر أسـاســيـة عـلى مـرحــلـة ا
ريـضة ريـضة وحـالتـهـا الصـحيـة العـامة ووظـائف األعضـاء اخملـتلـفة وتـفضـيل ا ا

تاح عن غيره.  لنوع مع من العالج ا
وعـادة مـا يـكـون قـرار اخـتـيـار نـوع مـعـ من الـعالج قـراراً جـمـاعـيـاً تشـارك فـيه
العديد من الـتخصصات الطـبية العالجيـة اخملتلفة مثل اجلـراحة والعالج الشعاعي

والعالج الكيميائي وأخصائي األلم باإلضافة للمريضة ذاتها. 
ـرحلة (IIB) فمـا فوق بـواسطة تـواليف من ـتقدمـة مثل ا وتـعالج غـالبيـة احلاالت ا
(External ًالــــعالج الــــشـــعـــاعـي ســـواء أكــــان ذلك عالجــــاً شـــعـــاعــــيـــاً خــــارجـــيـــا

(الشكل 2-3-2): التنظير البطني.
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(Radiotherapy أو عالجـــاً شـــعـاعــيـاً داخل الـتـجـويف (Intracavitary) أو كالهـمـا

فـرده في بعض احلاالت وقد يـستخـدم العالج الـكيمـيائي مع الـعالج الشعـاعي أو 
تقدمة (الشكل 3-3-2). ا

ـبكرة مثل (IIA  IB) فيمكن عالجـهما بنفس الـفعاليـة بواسطة إما راحل ا أما ا
فـاضـلـة بيـنـهـما بـنـاء عـلى مدى الـعالج اجلـراحي أو الـعالج الشـعـاعي حـيث تـتم ا

ريضة كل على حدة.  مالءمته حلالة ا
ـيـزات الـعالج الشـعـاعي إمـكـانـيـة استـخـدامه في جـمـيع احلـاالت بـعكس ومن 

ريضة الصحية بها.  اجلراحة التي تتطلب أن تسمح حالة ا
أمــا عن مـســاو الـعالج الــشـعـاعـي فـهـو احــتـمــال تـعـرض األنــسـجــة وأعـضـاء
احلوض اخملـتلفة لدرجـة من التلف نتـيجة تعـرضها لإلشعـاع أثناء عالج عنق الرحم

مع ما ينتج عن ذلك من أعرض جانبية فورية أو آجلة. 

وعادة ما يفضل العالج اجلراحي في احلاالت التالية: 
ـبـيـض ـريـضات: وذلك الحـتـمـال احلـفاظ عـلى أحـد أو كال ا * صغـار الـسن من ا
ـهــبل وجـفـافـه والـذي يـحــدث عـادة كـنــتـيـجــة لـلـعالج ووظــائـفـهــمـا وجتـنب ضــيق ا

الشعاعي. 
* تـزامن حـدوث احلـمل مع اإلصـابـة بـالـسـرطـان: وذلك خلـطـر اســتـخـدام الـعالج

 . رغوبة على اجلن الشعاعي أثناء احلمل لتأثيراته الطفرية غير ا

(الشكل 2-3-3): العالج الشعاعي اخلارجي ثالثي األبعاد.
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* تـزامن وجـود أمـراض احلوض االلـتـهابـيـة مع الـسرطـان الـعـنقي: حـيث يؤدي
ضاعفات الناجتة عنه.  العالج باإلشعاع في هذه احلالة إلى زيادة كبيرة في ا

ـكن في هـذه احلـالة لـلـجـراحة ـلـحقـات الـرحمـية: حـيث  * تـزامن وجـود أورام با
التعامل اجلراحي مع كال احلالت بنفس األسلوب وفي نفس الوقت.

ريضة وتفضيلها لنوع مع من العالج. * رغبة ا
 

I ــ العالج اجلراحي لسرطان عنق الرحم الغزوي: 
ـضـادات احلـيـوية أدى الـتـطـور الـكـبـير فـي الـتقـنـيـات اجلـراحـيـة والـتـخـديـر وا
تـعـلـقة ـراضة (Morbidity) ا ـركـزة بـعـد اجلراحـة إلى خـفض ا بـاإلضـافـة للـعـنـاية ا

باجلراحة بنسبة كبيرة تصل إلى أقل من %5-1.
ـكـن تـعـرضـهـا ونــظـراً لـعالقـة عــنق الـرحم بـالــعـديـد من أعـضــاء احلـوض الـتي 
ثـانـة البـولـية واحلـالـب واألوعـيـة الدمـوية لإلصـابة أثـنـاء اجلراحـة مـثل األمعـاء وا
فالبـد من تـوافر مـهـارة خـاصـة لدى اخملـتـصـ بـالعالج اجلـراحي لـلـتـعـامل مع هذه

السرطانات النسائية. 
بـواسـطـة   (Ia1) ـرحـلـة  وتـعــالج أيـة مـرحــلـة سـرطـانــيـة بـعــنق الـرحم تـزيــد عن ا
االسـتـئـصـال الـرحمي (Hysterectomy) مـع إمكـانـيـة اسـتـئـصال الـعـقـد الـلـمـفـية في

راحل السرطانية.  بعض ا
وتختلف عمليـات االستئصال الرحمي في مـداها وتقنياتهـا بناء على مرحلة الورم
الـسرطـاني بـحـيث ال يـكـون هنـاك اسـتـئـصال غـيـر مـبـرر ألنسـجـة احلـوض فـمثالً ال
ـراحل األكـبر ـبـكرة (Ia2) لـنـفس مـدى اجلـراحـة الـتي حتـتـاجـهـا ا ـرحـلـة ا حتـتـاج ا

.(Ib & IIa)

 

وبناء على مدى االستئصال الرحمي فهناك عدة تقنيات: 
راحل O و Ia1 وفي 1 ـ التقنية األولى ( Class I): تستخدم هذه التقنية لعالج ا
هذه التـقنية يتم استـئصال الرحم بطـريقة بسيطـة دون تشريح للعقـد اللمفية إال إذا

بيّن فحص عينات منها وجود نقائل سرطانية بها. 
رحلة Ia2 وتشمل 2 ـ التقـنية الـثانية (Class II): تستـخدم هذه الـتقنـية لعـالج ا
زيـد من األنسجـة احمليـطة بالـرحم باإلضـافة إلزالة بخالف الـتقـنية األولى إزالـة ا

العقد اللمفية احلوضية بغض النظر عن إصابتها بالنقائل السرطانية أم ال. 



3 ـ التقنية الثالثة (Class III): تعرف هذه التقنية باالستئصال الرحمي اجلذري
(Radical Hysterectomy) وهـي أكـثــر تـقــنـيــات اســتـئــصـال الــرحم اســتـخــدامـاً

راحل  (IIa Ib)  وتشمل اآلتي:  وتستخدم عادة لعالج ا
- استئصال الرحم بأكمله. 

هبل.  - استئصال الثلث الداني من ا
(Utero – Sacral ــهــبل مـثـل الـربــاط الــرحـمي الــعــجـزي - اســتــئـصــال أربــطـة ا
ثاني  (Utero-vesical Ligament) وكل األنسجة (ligament والرباط الرحمي ا

.(Myometrium) اجملاورة للعضل الرحمي
.(Ovaries) بيض - استئصال قناتي فالوب (Fallopian tubes) وا

- اســتـئــصـال الــعـقــد الــلـمــفـيــة احلـوضــيـة (Pelvic LN) مــثل الـعــقـد احلــالـبــيـة
(Ureteric) والـــســداديــة (Obturator) واخلــثــلــيــة (Hypogastric) واحلــرقــفــيــة

.(Iliac)

ــرضى من صــغــار الــسن اإلبــقــاء عـلـى أحـد ــكن في بــعض احلــاالت من ا - و
بكر واحلـفاظ على مستوى مقبول من ; وذلك لتفادي حدوث اإلياس ا بيضـ ا
ــصل يـسـمح بـالــوقـايـة من أمـراض الــقـلب وهـشـاشـة هـرمــون اإلسـتـروجـ بـا

العظام. 
IIa , Ib وتـبلغ معـدالت البقـاء خمس سنوات بـعد هذه الـتقنيـة اجلراحيـة للمـراحل

أكثر من %90.
سـتأصل وجـود نقـائل سرطـانيـة بالـعقد وإذا أظـهر الفـحص النـسيـجي للـعضـو ا
سـتـأصلـة أو وجود خاليـا سـرطانـيـة بحـواف االستـئـصال اجلـراحي يتم اللـمـفيـة ا
عالج احلـوض بــالــعالج الـشــعـاعـي اخلـارجي بــعــد اجلـراحــة; وذلك خلــفض نـســبـة

انتكاس الورم موضعياً بعد اجلراحة. 
4 ـ الـتـقـنـيـة الـرابـعة (Class IV):  تـسـتـخـدم هــذه الـتـقـنـيـة في حـالـة االنـتـكـاس
وضـعي) بعـد اجلراحـة أو العـالج الشعـاعي بـشرط عـدم امتـداد الورم ألطراف (ا
ـستـقيم وتـتمـيز هـذه التـقنـية بـحدود اسـتئـصال أوسع من ثـانة أو ا احلـالبـ أو ا

االستئصال اجلذري  (التقنية الثالثة).

- 128 -

الفصل الثالث



عالج سرطان عنق الرحم الغزوي

- 129 -

5 ـ الـتقنـية اخلـامسة (Class V): تـستـخدم  هـذه التـقنـية  فـي  حاالت االنـتكاس
ـوضـعي بـعـد  اجلـراحـة أو الـعـالج الـشـعـاعي وفي حـالـة امـتـداد الـورم الـورمي ا
سـتـقـيم وقـد تـمـتـد حـدود االسـتـئـصال ـثـانـة أو ا ألطـراف  احلـالـبـ الـدانـيـة أو ا
ثانة اجلراحي في هذه التقنية أحيـاناً لتشمل إزالة أطراف احلالب القاصية أو ا

.(Uretero-neo –cystotomy)  ستقيم مع إجراء مفاغرة حالبية مثانية أو ا

:(Complications of surgery) مضاعفات العالج اجلراحي
ضـاعـفات اجلـراحـية عـلى العـديـد من العـوامل أهـمهـا نوع تـعتـمد نـوع ونـسبـة ا
اجلـراحة ومداها وخبرة اجلراح وتعتـبر السمنة أحد العـوامل التي تزيد مضاعفات
اجلراحة نتـيجة صعـوبة اجلراحة وامتـدادها لفترة أطـول وما يصاحب ذلك من نزف

ضاعفات:  أكثر ومن أهم هذه ا
ـثـاني الـوظـيفي (Bladder dysfunction): يـحـدث ذلك اخلـلل نـتـيـجـة 1 ـ اخلـلل ا
(Detrusar muscle) ـثـانة إصـابـة أطـراف األعصـاب احلـسـيـة واحلـركـية لـعـضـلـة ا
ـا يـؤدي إلى اإلحـســاس بـإحلـاح الـتـبـول (Urgency) وعــدم الـقـدرة عـلى تـفـريغ
(Stress وســلس الـبــول اإلجـهـادي (Dysuria)  ـثــانـة بــالـكـامل أو عــسـر الــتـبـول ا
(incontinence of urine ويزيد الـعالج الشعـاعي بعد اجلـراحة من هذه األعراض

ريضة على ـثانة واضطـرابها. وتعالج هـذه احلالة بتـدريب ا كنـتيجة لـتقلص سعة ا
ثانة لتفريغها قدر اإلمكان وعادة ما تزول هذه احلالة مع مرور الوقت.  ضغط ا

2 ـ األكـيـاس الـلـمـفـيـة (Lymphocyst): ال تـشـكل األكـيـاس الــتي يـقل حـجـمـهـا عن
(4-5 سم) أيـة مشـكلـة صحـية حيـث تصرف تـلقـائيـاً خالل شهـرين بعـد اجلراحة
أمـا األكياس الكـبيرة فيـتم  التعـامل معها جـراحياً إذا مـا أدت إلى انسداد احلالب

جزئياً أو كلياً نتيجة الضغط عليه. 
ـكن بـعــد اجلـراحـة إصـابـة مــنـطـقـة الــشق الـبـطـني  أو  :(Infection) 3 ـ الـعـدوى
ضـادات احليوية يـكروبات وتعـالج هذه احلالـة با األكياس الـلمفـية أو الصفـاق با

ناسبة.  ا
ـسـتقـيـمي وتؤدي ثـاني أو ا 4 ـ الـناسور (Fistula) : مـثل الـنـاسور احلـالـبي أو ا
عي وحتـدث  بنسبة أكـبر بعد العالج هذه النواسـير إلى مزيد من االلتـصاقات  با

الشعاعي. 
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5 ـ االنـصمـام الرئوي (Pulmonary embolism): حتـدث هذه الـصمـة نتـيجـة تخـثر
الـدم بأحد أوردة الـساق أو احلوض خالل فـترة ما بـعد اجلراحـة مباشرة وتـنطلق
الصمة عبر تيار الدم فتسبب انسداد الشريان الرئوي أو أحد روافده وتعتبر هذه

الصمة من أكثر أسباب الوفاة خالل فترة النقاهة بعد اجلراحة. 
وتـزيـد فــرص تـكـون الــصـمــة نـتـيــجـة إطـالــة فـتـرة اجلــراحـة والــتـوسع في حـدود
ــريـضـة االسـتــئـصــال اجلـراحي ولــذلك يـراعـى أثـنـاء اجلــراحـات الــكـبــرى ارتـداء ا
جلوارب خـاصـة ذات ضـغط هواء مـتـغـير بـحـيث تـؤدي حركـة انـقـباضـهـا وتـفريـغـها
ـريـضـة قبل ـتـبـادل إلى تـفـادي ركـود الدم بـالـسـاقـ وفي بـعض احلـاالت حتـقن ا ا
اجلراحة ثم كل  8ساعات بعد اجلراحة بجرعات ضئيلة من عقار مضاد لتخثر الدم

مثل الهيبارين. 

 :(Ovarian preservation) بيض احلفاظ على ا
ـبيضـ أيضاً غالبـاً ما تـشتمل عـمليـات االستـئصال الـرحمي عـلى استئـصال ا
وذلك خـوفـاً من وجـود نـقـائل سـرطـانـيـة خـفـيـة بـهـمـا كـذلك يـؤدي الـعالج الـشعـاعي
احلوضـي إلى توقف الـنشاط اإلفـرازي للـمبـيض في 37%  من احلاالت  إال أنه في
(Ovarian occult ـبــيـضـ حــاالت سـرطــان عـنق الـرحـم حتـدث الـنــقـائل اخلــفـيــة بـا
(metastasis بـنسـبة 1.3 - 5.6 % فـقط وذلك في حـالة الـسـرطان الـعـنقي الـغـدي أما

بـيضـ تكون في حالـة السـرطان العـنقي احلـرشفي فـإن هذه النـقائل الـسرطـانيـة با
نادرة احلدوث.

ـبيـض عن إفـراز هرمون اإلسـتروجـ بعد ا ذكـر سابقـاً من أن توقف ا ونظـراً 
ريـضة من الـتأثـير الواقي استئـصالـهمـا أو عالجهـما بـاإلشعاع يـؤدي إلى حرمـان ا
(Ischemic heart لـهــذا الـهـرمـون من هـشــاشـة الـعـظـام أو أمــراض الـقـلب اإلقـفـاريـة
ـريـضـات من صـغـيـرات الـسن عـنـد (diseases وعـلـيه فـإنه لـيس هـنـاك خـطـورة بـ ا

بيض كذلك عالج السرطان العنقي احلـرشفي من احلفاظ على أحد أو حتى كال ا
بيض بواسطة التنظير البطني خارج احلوض; كن قبيل العالج الشعاعي تثبيت ا

دمر لإلشعاع أثناء عالج احلوض به.  وذلك إلبعادهما عن التأثير ا
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II ـ العالج الشعاعي لسرطان الرحم الغزوي:     

اسـتخـدم العالج الـشعـاعي منـذ عام 1903 بـفعـاليـة لـعالج سرطـانات عـنق الرحم
الـغــزويـة و مـنـذ ذلـك الـتـاريخ تــطـورت ثالث مـدارس رئـيــسـيـة في هــذا الـصـدد مـثل
درسة الـفرنـسية بـباريس عام 1919 درسـة السويـدية بـأستوكـهولم عام 1914  وا ا

انشيستر عام 1938. درسة اإلجنليزية األكثر استخداماً حالياً  ثم ا

فعالية العالج الشعاعي في عالج سرطان عنق الرحم:
تـرجع فعـالية الـعالج الشعـاعي لعالج سـرطان عنق الـرحم إلى حساسـية اخلاليا
السرطـانيـة لهذا الـورم لإلشعـاع مقارنـة بحـساسيـة خاليا أنـسجة األعـضاء احملـيطة

به مع قابلية هذه األنسجة إلعادة بناء ما أتلفه اإلشعاع.
كنها ثانـية  ستقيـمية ا ـستقيمـة وا ـهبلية ا هبل وأنـسجة احلواجز ا فـظهارة ا
حتمل جرعات شعـاعية عالـية نسبيـاً تتراوح ما ب 6000-7000 وحدة جراي إال أنه
قابل ال تتـحمل أنسـجة القولـون السيني (Sigmoid colon) واألمعاء الـدقيقة إال في ا
ـا يـتـطـلب دائـماً جـرعـات شعـاعـيـة أقل تـتـراوح مـا ب 4000-5000  وحـدة جـراي 

استخدام العالج الشعاعي في عالج سرطان عنق الرحم بنظام وتقنية خاصة.
 ومن عــوامل جنــاح الـعالج الــشــعـاعـي لـســرطــان عـنق الــرحم الــتــقـيــيم الــدقـيق
المـتدادات الورم السرطاني باحلـوض باإلضافة لوجود دورة دمويـة سليمة باحلوض
تـضــمن تـوفـيـر نــسـبـة كـافـيــة من األكـسـجـة اخلــلـويـة ومن الـضــروري قـبـيل الـعالج
الشعاعي العـمل على حتس احلالة الصحية العامـة للمريضة والتأكد من حصولها

توازن الغني بالبروتينات والفيتامينات والسعرات احلرارية الكافية.  على الغذاء ا

أنواع العالج الشعاعي لسرطان عنق الرحم:  
ـكن اسـتـخدام عـدة تـقـنـيـات من العـالج الشـعـاعي لـعالج سـرطـان عـنق الرحم

وتستخدم هذه التقنيات إما بشكل منفرد أو بتواليف مختلفة ومن أهمها:

:(Brachytherapy) أ ـ العالج الشعاعي الكثبي
  تـعتـمد هذه الـتقـنية مـن العالج الشـعاعي عـلى اإلشعـاع الصادر من بـعض النـظائر
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ـشـعـة اسـتـخـدامـاً نـظـير ـشـعـة لـتـدمـيـر اخلاليـا الـسـرطـانـية ومـن أكـثر الـنـظـائـر ا ا
شع . شع ونظير اإليريديوم ا السيزيوم  137 –ا

ا يسمح بتركيزه على ويتميز العالج الشعاعي الكثبي بأن مجال تأثيره قصير; 
منطقة الورم فقط دون تأثر األعضاء احمليطة به بشكل كبير.

ومن تقنيات العالج الشعاعي الكثبي: 
1 ـ  الـعالج الـشـعاعي الـتـجـويفي (Intracavitary): في هـذه الـتـقـنـيـة الـشـعـاعـيـة
ــســتــخــدمــة في الــعالج داخل مــطــابق خــاص ــشــعــة ا ــادة ا الــكــثــبــيــة تُــحــمـل ا
  (Applicator)يــتــكـون من أنــبــوب رحـمي (Uterine Tandem) ومــثــبـتــات مـهــبـلــيـة

.(Vaginal copostat)

ـطـابـيق حتت الـتــخـديـر الـعـام داخل جتــويف الـرحم وأعـلى جتـويف وتـثـبت هــذه ا
ادة ـطابـق عبـارة عن أنـابـيب جـوفـاء متـصـلـة بـجـهاز خـاص يـحـتـوي عـلى ا ـهـبل وا ا
ادة شع وتـدفع ا ـشعة والـتي تكـون على شـكل كريات من مـادة السـيزيوم - 137  ا ا
ـشعة بواسطة ضغط الـهواء وفق ترتيب خاص يحددهـا احلاسب اآللي لتستقر داخل ا
ـكـن أن تـكـون ســاعـات أو دقــائق يـتم ــطـبــاق وبـعــد انـتــهـاء فـتــرة الـعالج والــتي  ا
ـشع (الـشكل ـشعـة بـواسـطـة ضغط الـهـواء الـسالب داخـل اجلهـاز ا ـادة ا اسـتعـادة ا

.(4-3-2

وهناك عدة أنواع من أجهزة العالج الـشعاعي التجويفي ومن أكثرهم استخداماً
.(Nucletron) والنيوكلترون (Selectron) جهازي السيلكترون 

(الشكل 2-3-4): عالج شعاعي جتويفي لسرطان عنق الرحم.
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2 ـ الـعالج الـشـعـاعي اخلاللي (Interstitial): وفي هـذه الــتـقـنـيـة الــعالجـيـة حتـمل
شعة داخل إبـر فوالذية مـجوفة تـغرس مباشـرة داخل نسيج الـورم العنقي ـادة ا ا
هـبل أو العجان (Perineum) وتتـطلب هذه الـطريقـة استخـدام مرصاف من خالل ا
خاص  (Template)يـتم من خالله تـوجيه عـدد يـتراوح مـاب (10-15) إبـرة مـجـوفة

داخل النسيج الورمي (الشكل 5-3-2).

ـشع والذي ويُـسـتـخـدم في هذا الـنـوع من الـعالج الـشـعـاعي نـظيـر اإليـريـديـوم ا
شعة. ادة ا يكون عادة على شكل أسالك من ا

ـتـقـدمة أو وتـسـتـخـدم هذه الـتـقـنـيـة الـشعـاعـيـة عـادة في حـالـة األورام الـعنـقـيـة ا
ـا يـعيق ـهـبل  ـريـضـات الالتي يـعـانـ من تقـفع أو طـمس بـتـجـاويف الـرحم أو ا ا

تثبيت مطابيق العالج التجويفي.
ـساعدة وعادة مـا يتم تنـفيـذ العالج الشـعاعي الكـثبي بـواسطة بـرامج خاصة و
شعة عادة تخديراً عاماً إال أن بعض التقنيات ادة ا احلاسب اآللي ويتطلب تثبيت ا

كن إجراؤها حالياً عن طريق العيادة اخلارجية.
ـكن أن يكون العالج الكثبي شعة  ادة ا ـنبعث من ا ـكن أن يكون العالج الكثبيوبـناء على معدل اإلشعاع ا شعة  ادة ا ـنبعث من ا وبـناء على معدل اإلشعاع ا

غزير أو متوسط أو منخفضف في معدل االنبعاث الشعاعي:غزير أو متوسط أو منخفضف في معدل االنبعاث الشعاعي:
* العالج الكثـبي غزير معدل االنـبعاث الشعـاعي: في هذا النوع ال تـستغرق فترة
ـطــابـيق أكـثـر من عـدة دقـائق إال أنه يـتـطـلب تـكـرار ـشـعـة داخل ا ـادة ا بـقـاء ا
اجللسات لعدد 2-5 مرات حسب النظام الـعالجي ويتميز هذا النوع من العالج
ـراكـز ذات الـكـثـافـة بـإمـكـانـيــة اسـتـخـدامه بـالـعـيـادة اخلـارجـيــة وهـو يـنـاسب ا

رتفعة. العالجية ا

(الشكل 2-3-5): عالج شعاعي كثبي غرسي.
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* الـعالج الكثبي متوسط ومنخـفض معدل االنبعاث الشـعاعي : يتطلب هذا النوع
كن تكراره طـابيق ما ب 15-24 ساعـة و شـعة داخل ا ادة ا العالجي بقـاء ا
مرة أخـري حسـب النـظام الـعالجي ويـستـخـدم هذا الـنوع مـن العالج إمـا قبل
العالج الشـعاعي اخلارجي أو أثناءه أو بعد انتهـائه بأسبوع أو أسبوع ولكنه

ريضة داخل غرفة العالج اخلاصة أثناء فترة العالج الشعاعي. يتطلب بقاء ا

 :(External Radiation) ب ـ العالج الشعاعي اخلارجي
في هــذا الــنــوع الـعـالجي يــقع مـصــدر اإلشــعــاع عــلى بــعـد 80-100 سم خــارج
.(Megavoltage energy) اجلسم وتستخدم لذلك أجهزة ذات طاقة فولتاج ميجاوية
ويـستـطيع اإلشعـاع الصادر عن هـذه األجهـزة اختراق أنـسجة اجلـسم والوصول

إلى موقع الورم السرطاني.
ـعجالت الـطـوليـة والبـيـتاتـرون التي  ومن أمثـلـة هذه األجـهزة جـهـاز الثـيراتـون وا

تصدر إشعاعاً تتراوح طاقته ماب 4-25  مليون الكترون فولت (الشكل 6-3-2).

ويسـتخدم العالج الـشعاعي اخلـارجي إما قبل أو بعـد اجلراحة أو قد يـستخدم
بالتزامن مع اإلشعاع الكثبي أو قبله أو بعده.

نطقة احلوض والـورم استخدام أكثر  ويتطلب إعـطاء جرعات شعاعـية متجانسـة 
من حقل شعاعي يوجه كل منها بزوايا مختلفة نحو منطقة الورم باستخدام احلاسب

اآللي (الشكل 7-3-2).

(الشكل 2-3-6) : جهاز عالج شعاعي خارجي.
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:(Extended radiotherapy) ديد ج  ـ العالج الشعاعي ا
يُـقـصد بـهـذا النـوع من الـعالج الشـعـاعي استـخـدام حقـول شـعاعـيـة تمـتـد خارج
نطاق احلـوض إلى البـطن لتغـطي منـطقة الـغدد اجلـار أورطية و ذلك في حـالة وجود
دالئل عـلى إصابتها بـالنقائل الـسرطانيـة و نظرا المتداد احلـقول الشعـاعية وارتفاع
سـتـخدمـة فـإن هذا الـنـوع من الـتقـنـيات الـعالجـية يـصـاحبه اجلرعـات اإلشـعاعـيـة ا
ـضـاعـفات تـتـراوح مـا ب 30-45% والـتي غـالـبـاً ما تـكـون نـتـيـجة نسـبـة عـاليـة من ا

تعرض أجزاء كبيرة من األمعاء لإلشعاع. (الشكل 8-3-2).
 

مضاعفات العالج الشعاعي لسرطان عنق الرحم:
ـضاعفات الـتي تلي العالج الـشعاعي لسـرطان عنق الرحم تخـتلف نسب و نوع ا
ـســتـخــدمـة و نــوع اإلشـعـاع بـنـاء عــلى عـوامـل عـديـدة مــثل اجلـرعــة الـشــعـاعــيـة ا
عـرضـة لإلشعـاع داخل احلقـول الـشعـاعيـة و بعض ـستـخدم و حـجم األنـسجـة ا ا

(الشكل 2-3-8): حقل شعاعي حوضي عادي وحقل شعاعي مديد.

(الشكل 2-3-7): تخطيط لعالج شعاعي خارجي.



الفصل الثالث

- 136 -

ضاعـفات قد تكون حـادة أي تظهر أثناء الـعالج و بعده مباشـرة وبعضها قد هذه ا
ا أشهر بعد انتهاء العالج. تكون آجلة أي ال تظهر إال بعد عدة أسابيع أو ر

ضاعفات: ضاعفات:ومن أهم هذه ا ومن أهم هذه ا
* التهاب القولون السيني       %3.
* ناسور مهبلي مستقيمي      %1.
ستقيم      %1. هبل و ا * ضيق با

* انسداد باألمعاء الدقيقة      %10-1.
* ناسور مهبلي مثاني          %1.
* ضيق باحلالب                 %1

III ـ  العالج الكيميائي لسرطان عنق الرحم 

 :(Chemotherapy for cervical cancer)

يـستـخدم الـعالج الكـيمـيائي أحـيانـاً في عالج حاالت سـرطانـات عنق الـرحم وقد
يأخذ هذا العالج عدة أشكال من أهمها:

صاحب مع العالج الشعاعي: 1 ـــ العالج الكيميائي ا
 فـي هذا الـنوع الـعالجي يسـتـخدم أحـد العـقاقـير الـكيـمـيائـية بـشكل أسـبوعي أو
يـومي أثنـاء الـعالج بـاإلشـعـاع حـيث يؤدي ذلـك إلى زيادة فـعـالـيـة اإلشـعاع فـي قتل
ـســتــخـدمــة في هــذا الـصــدد عــقـار اخلاليـا الــســرطـانــيــة و من أكــثـر الــعــقـاقــيــر ا
الـسيسـبالت وعقـار اجلمسـيتابـ اللذان يـستخـدمان بشـكل أسبوعي أثـناء العالج

الشعاعي.

2 ـــ العالج الكيميائي قبيل اجلراحة/اإلشعاع:
ال يـستخـدم هذا النـوع من العالج الكـيميـائي بشكل شـائع في حالة سـرطان عنق
الـرحم ولـكن فـقط في حـاالت خاصـة مـنه  فـمثالً قـد تـسـتخـدم عـدة دورات مـنه قبل
ــا يــســمح الحــقــاً اجلــراحــة من أجل مــحــاولــة تــصـــغــيــر حــجم األورام الــكــبــيــرة 
باسـتـئـصالـهـا جراحـيـاً كـذلك قد تـسـتـخدم عـدة دورات مـنه قـبيل الـعالج الـشـعاعي

ا قد يزيد من فعالية العالج الشعاعي لها. لتصغير حجم األورام الكبيرة 
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وعادة مـا تستخـدم لهذا الـغرض تواليف تـتكون من عـدة عقاقـير كيمـيائيـة أهمها
. عقاقير السيسبالت والفنكرست والبليومايس

ساعد بعد اجلراحة/العالج الشعاعي:  3 ـــ العالج الكيميائي ا
يـستخـدم هذا النـوع العالجي بعـد العالج اجلراحي أو الـشعاعي في حـالة وجود
احـتـماالت كـبيـرة النتـكاس الـورم موضـعيـاً أو وجود نـقائل سـرطانـية خـفيـة كمـا قد
تتكـهن بها العـوامل اإلنذارية اخملـتلفة مـثل إصابة عدد كـبير من الـعقد اللـمفاوية أو

ارتفاع درجة الورم أو كبر حجمه....إلخ.





الفصل الرابع
نتكسة السرطانات العنقية غير احلرشفية ا

التحري لسرطان عنق الرحم 
(Non-squamous, recurrent and Screening

       for  cervical cancers)

 

تـمـثل الـسرطـانـات غـيـر احلـرشـفـيـة حوالي 18-20%  من سـرطـانـات عنـق الرحم
وعـادة ال تـخـتـلف هـذه األنـواع عن الـنـوع احلـرشـفي من حـيث األعـراض والـعالمـات
ـا قد يـتـطلب ووسـائل تـشخـيـصهـا إال أنـها قـد تـختـلف عـنهـا من حـيث منـذراتـها 

أحياناً حتويراً في التوجهات العالجية لها ومن أهم هذه األورام:

:(Cervical Adenocarcinoma) 1 ـ السرطان العنقي الغدي
ـثـل هـذا الـنـوع 10-15%  من سـرطـانــات عـنق الـرحم وهـي تـنـشـأ مـن الـنـسـيج
العنقي الـغدي و تتميز بـنموها داخل نسيج عـنق الرحم لفترة طويـلة قبل أن تكتشف

ا يؤدي إلى تضخم عنق الرحم الذي عادة ما يسمى بالعنق البرميلي. إكلينيكياً 
ولـهـذا الـنوع الـورمي مـنذرات سـيـئة و بـاألخص األنـواع عـاليـة الـدرجة مـنـها من

وضعي بعد العالج. حيث تعدد بؤرها السرطانية وارتفاع نسبة انتكاسها ا
راحل اخملـتلـفة من الـسرطـانات الـغديـة مثل الـسرطـانات احلـرشفـية من وتعـالج ا
ـبــكـرة من هـذه ــراحل ا ـتـخــصـصـة تــعـالج ا ـراكــز ا ـراحل إال أن بــعض ا نــفس ا

األورام بواسطة استئصالها جراحياً بعد عالجها األولي باإلشعاع اخلارجي.

2 ـ السرطان العنقي صغير اخلاليا العصبي الصماوي
:(Neuro-endocrine small cell)

نـوع ســرطــاني نــادر صـغــيــر اخلاليـا الــســرطـانــيــة وهـو ذو مــنــذرات أسـوأ من

- 139 -
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ـواقع أخـرى من اجلـسم إذ ال تـتـعـدى الـسـرطـانــات صـغـيـرة اخلاليـا الـتي حتـدث 
نـسـبـة الـبُقـيـا لـها 14%  بـالـرغم من الـعالج الـذي عادة مـا يـكـون بـواسطـة تـولـيـفة من

العالج اجلراحي والشعاعي.

3 ـ السرطان العنقي ذو اخلاليا الزجاجية 
:(Glassy cell cervical cancer)

يـحــدث هـذا الـنــوع في مـرحــلـة عـمــريـة تــقل بـحـوالـي عـشـر ســنـوات عن األنـواع
األخـرى و هـو  نوع نـادر من الـسـرطـانـات الـعـنـقيـة ضـعـيف الـتـمـايـز اخلـلوي وذو
منذرات سـيئة للـغاية بـالرغم من العالج فـنسبـة انتكاس الـورم في العام األول تـعتبر
مـرتفـعـة بالـنـسبـة لألنـواع األخرى بـاإلضـافة إلـى أن نسـبـة البـقـيا لـهـا تعـتـبر أيـضا

منخفضة.

:(Cervical sarcomas) 4 ـ الساركومات العنقية
أورام عـنقـية نادرة إذ ال تـمثل سوى  0.55 من أورام عـنق الرحم و هي تـنشأ من
ـــلــســاء الــنـــســيج الـــعــنــقـي الــلـــحــمي ومن أمـــثــلـــتــهــا الـــســركـــومــة الـــعــضــلـــيــة ا
(Embryonal ــضــغــيــة (Leiomyosarcoma) والــســركــومــة الــعـــضــلــيــة اخملــطــطــة ا

.(Sarcoma botyroids) والسركومة العنقودية Rhabdomyosarcoma)

ـبـكـرة بـواسـطـة اجلـراحـة أمـا في مـراحـلـها وتـعـالج هـذه األورام في مـراحـلـهـا ا
تقدمة فتعالج بواسطة اإلشعاع أو العالج الكيميائي أو بكليهما. ا

:(Cervical lymphoma) 5 ـ األورام العنقية اللمفية
تـنـشـأ هذه األورام الـنـادرة مـن نسـيـج عـنق الـرحم الـشـبـكي وعـادة مـا تـكـون قد
هـبلي واأللم أثـناء انـتشـرت وانتـقـلت عنـد تشـخيـصهـا وتسـبب هـذه األورام النـزف ا

. كن جسها إكلينيكياً اجلماع وأحياناً تسبب وجود كتلة ورمية مهبلية 
ويقتصر دور اجلراحة في عالج هذه األورام على احلصول على العينة النسيجية
الالزمـة لتـشـخـيصـهـا وهي تـعالج وفـق مبـادىء عالج األورام الـلـمفـيـة األولـية وذلك

بواسطة العالج الكيميائي أو الشعاعي أو كليهما.
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:(Cervical melanoma) يالنينية 6 ـ األورام العنقية ا
حتدث هذه األورام العنقية النادرة للغاية عادة في العقدين السادس و السابع من
ـهبـلي اإلكـليـنيـكي متـصبـغة بـلون العـمـر و تبـدو غالـبيـة هذه األورام أثـناء الـفحص ا
بـنفسـجي أو أسود قا ومعـظمهـا ذو مظهر عـياني خارجي الـتنبت سلـيلي الشكل.

.(Exophytic polypoid)

ـيالنيـنيـة األولية أو وقد يـكون من الـصعب أحـيانـاً التـفريق بـ األورام العـنقـية ا
ا يـتطلب واقع أخـرى باجلـسم  نتـشرة من أورام مـيالنيـنيـة  ـيالنيـنيـة ا النـقائل ا
فحصاً دقيقاً للجسم و معـاينة األغشية اخملاطية الستبعاد وجود أية أورام ميالنينية

بها.
ــريــضــات ــهــبــلي إال أن 90% مـن ا وتــؤدي هــذه األورام أحـــيــانــاً إلى الــنـــزف ا

صابات قد ال يشك من أية أعراض في البداية.      ا
وعــادة مــا تــشــخص هــذه األورام في مــراحل مــبــكــرة ولــذا تــعــالـج غــالــبــيــتــهـا
باالستئصال اجلـذري الرحمي وتعتبر مـنذرات هذا الورم سيئة لـلغاية حيث ال تزيد
البقيا خلمس سنوات عن 40% بالنسبة للمرحلة األولي و 14%  للمرحلة الثانية منه.

انتكاس السرطان العنقي الرحمي بعد العالج:   
حتدث مـعظم انـتكاسـات سرطـان عنق الرحم بـعد الـعالج  خالل العـام التـالي
لـلـعالج وعـادة مـا تـبـلغ نـســبـة انـتـكـاس  أو بـقـاء  سـرطـان عـنق الـرحم بـعـد الـعالج
ـريضة بعد العالج مباشرة لبرنامج حوالي 35%  ولذلك فمن الضروري أن تخضع ا
ـتـابـعـة وذلك من أجل اكـتـشـاف وعالج أيـة  انتـكـاسـات ورمـيـة في مـرحـلة خـاص بـا

مبكرة. 
وقد يـكون مـن الصـعب للـغايـة تـشخـيص انتـكـاس الورم مـوضعـيـاً وذلك كنـتيـجة
للـتلـيف الـذي يحـدث بـعد الـعالج أو لـلتـغـيرات الـتي حتـدث باخلاليـا العـنـقيـة نـتيـجة

ا يجعلها قد تشبه اخلاليا السرطانية. تعرضها لإلشعاع  
هـبل الـقاصي  وحتـدث أكـثر مـواقع االنـتـكاسـات الورمـيـة بعـد اجلـراحة بـطـرف ا
وقع عنق الرحم أما بعد العالج الشعاعي فإن أكثر مواقع االنتكاس الورمي تكون

هبل.  ستعرض أو  بالرحم أو با بعنق الرحم ذاته أو بالرباط ا
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وعـادة ما تـكون مـظاهـر انتـكاس سـرطان عـنق الرحم بـعد الـعالج غيـر نوعـية وبـطيـئة
مثل:

1 ـ القهم أو فقدان الشهية.
2 ـ ضعف عام و هذال.

نتكس. 3 ـ وذمة بالساق تزداد ببطءِ على نفس اجلانب من الورم ا
4 ـ آالم متزايدة باحلوض واألرداف والفخذين.

5 ـ إفرازت مهبلية مائية أو متصبغة بالدم مستمرة و غزيرة.
6 ـ تضخم بالعقد اللمفية فوق الترقوية.

7 ـ انسداد باحلالب على نفس جانب االنتكاس وتدهور وظائف الكلى.
8 ـ أعــراض وجـود الــنـقــائل الــسـرطــانــيـة مــثل الــسـعــال والـبــصق الــدمـوي وآالم

بالصدر  والصداع....إلخ.
ـوضعي إكليـنيكيـاً فالبد من تأكيد ونـظرا لصعوبـة تشخيص االنـتكاس الورمي ا
التـشخـيص بواسـطة احلصـول على خـزعة نـسيـجية إمـا بواسـطة اإلبـرة الرفـيعة أو
االسـتـئـصـال اجلــراحي لـقـطـعـة من أي نــسـيج ورمي قـد يـكـون مـشــكـوكـاً بـهـا أثـنـاء

هبلي. الفحص اإلكلينيكي ا

نتكس:    عالج السرطان العنقي ا
ـنـتـكــسـة بـعــد اجلـراحـة فـقط بــواسـطـة الـعـالج الـشـعـاعي ـكـن عالج األورام ا  
اجلـذري إن لم يكن قد اسـتخدم سلـفاً أو بواسـطة العالج الكـيميـائي أو بكليـهما أما
بــعـد الـعالج الـشــعـاعي اجلـذري فــيـمـكن الـلــجـوء في حـاالت مـخــتـارة إلى اجلـراحـة
اإلجتـثـاثيـة فإن تـعذر ذلك يـتم الـعالج بواسـطة الـعقـاقيـر الـكيـميـائيـة وذلك بواسـطة

. تواليف عدة حتتوي معظمها على عقار السيسبالت
ـوضعـيـة لـلورم ـلـطف لـلـسيـطـرة عـلى األعـراض ا ويـستـخـدم الـعالج الـشعـاعي ا
وضعي كـما يستخدم هبلي ا ـوضعي أو العظمي أو النـزف ا نتكس مثل األلم ا ا
الـعالج الـكــيـمـيـائي اجلـهـازي لــلـسـيـطـرة عـلـى األعـراض الـتي قـد تـسـبــبـهـا الـنـقـائل

السرطانية بأعضاء اجلسم اخملتلفة مثل الرئت أو الكبد…إلخ. 
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وضـعي لـلـورم باحلـوض إلى انـسـداد أحد أو كال احلـالـب وقـد يؤدي الـنـكس ا
ا يؤدي إلى قصور شـديد و سريع بوظائف الكـليت ويتـطلب احلفاظ على وظائف
الـكلـيـت الـعـمل بـسرعـة عـلى حتويل مـجـري الـبول وذلك إمـا بـواسطـة اجلـراحة أو

سدودين. تثبيت أنابيب خاصة داخل حوض الكلى أو  أحد أو كال احلالب ا

:(Screening for cervical cancer) التحري لسرطان عنق الرحم
تـهـدف بـرامج  الـتـحـري لـسرطـان عـنق الـرحم إلى اكـتـشـاف األورام الـعـنـقـية في
راحل التي ال تسبب عادة أية أعراض قد راحل السليفة للسرطان الغزوي  وهي ا ا

تثير الشك بوجودها.
ويـتـميـز عنق الـرحم بـخاصـية فـريدة أال و هـي سهـولة مـعايـنـته وإمكـانيـة  فحص
خاليـا ظــهـارته واحلـصـول عـلى عـيـنــات خـلـويـة مـنـهـا لـفـحــصـهـا مـجـهـريـاً ومن ثم
اكتشاف أية تغيرات سليفة للسرطان أو سرطانية بها وذلك في مراحل مبكرة للغاية

تاحة. كن عالجها عالجاً شافياً بأبسط الوسائل العالجية ا بحيث 
 وتـتميز برامـج التحري لسـرطان عنق الرحـم بفعاليـتها األكيـدة حيث أدت بشكل
ملحـوظ ال يقبل اجلدل إلى خفض نـسبة الوفـيات الناجتـة عن سرطان عنق الرحم في
الكثير من الدول التي طبقت بها مثل الدول االسكندنافية وأمريكا الشمالية والعديد

من الدول األوروبية الغربية.
ــرض وقــد ســـاعــدت بــرامج الـــتــحــري إلى خـــفض واضح في نـــســبــة حــدوث ا
ـسـاعـدة عـلى كـشف أيـة أورام سـرطـانـيـة في مـراحل مـبـكـرة سواء بـاإلضـافـة إلى ا

أكانت بعنق الرحم أو بأي أعضاء حوضية أخرى.
ويعـتـبـر اخـتـبار " بـاب" أسـاس بـرامج الـتـحـري لسـرطـان عـنق الـرحم بـاإلضـافة
هـبلي حيث وجد أن هذا الـفحص يقلل من فرص وفاة للفحص احلوضي والـتنظير ا
أى امرأة كنتيجة لسرطان عنق الرحم بنسبة تتراوح  من 4:10000 إلى 5:10000 أي

بواقع %90.

التوصيات اخلاصة بالتحري للسرطان العنقي الرحمي:
* بـنــاء عـلى تـوصــيـات جـمـعـيــات أمـراض الـنـســاء و الـوالدة  وجـمـعــيـات الـسـرطـان
األمريكيـة يوصى بالتحري ألي أنثى أصبحت نشـطة جنسيا / أو تكون قد بلغت

18 عاما. 
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* يتم التـحري بواسطة اختبار «باب» باإلضـافة إلى الفحص احلوضي بشكل سنوي
(الشكل 1-4-2).

ـكن إجراء الفحص على فترات أطول * بـعد ثالثة اختبارات "باب" طبـيعية متتالية 
مثل كل 2-3 أعوام (الشكل  2-4-2 أ-ب-ج).

* الـنـساء الـالتي يعـانـ من احلـثل الـظهـاري الـعـنقي عـلـيـهن إجراء اخـتـبـار باب +
الفحص احلوضي بشكل سنوي.

 

(الشكل 2-4-1): عصا كشط اخلاليا العنقية.

(الشكل 2-4-2) أ: أخذ مسحة اختبار «باب».
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(الشكل 2-4-2) ب: خاليا سرطانية باختبار «باب».

(الشكل 2-4-2) ج: طريقة أخذ عينة «باب» العنقية.





الباب الثالث
سرطانات جسم الرحم 

(Uterine Body Cancers)

مقدمة:
يـتكون الـرحم من جـزئ رئـيسيـ : اجلسم (Body)  والـعنق (Cervix) وتخـتلف
الـسرطانات الـتي تصيب جـسم الرحم عن تلك الـتي تصيب عنـقه من حيث وبائـياتها

وأعراضها وعالمتها ووسائل تشخيصها وعالجها. 
ويـتـكون جـسم الـرحم من الـعديـد من األنـسجـة مثـل النـسيـج البـطانـي والعـضلي
فـية وبعض اخلاليـا اجلنيـنية األملس والـسدوي باإلضـافة ألنسـجة وعائـية دمـوية و
كن لألورام الـسـرطانـيـة أن تنـشـأ من أي من هذه األنـسـجة وإن كـان ذلك بـنسب و

متفاوتة. 
ـستمـرة في مسـتويات وتتـميز أنـسجـة جسم الرحم وبـطانـته بتـأثرها بـالتغـيرات ا
ـستـمر هـرموني اإلسـتروجـ والـبروجـسـتيـرون وقد يـؤدي هـذا التـأثيـر الـهرمـوني ا
تـوازن أحياناً إلى تـغيرات بهـذه األنسجـة قد تتطـور وتؤهب لنشـأة السرطان وغـير ا
ـسرطن على أنـسجـة الرحم اخملتـلفة لـهذين الهـرمون من وال يـقلل احتـمال التـأثير ا
أهميتهم بالنـسبة للمرأة; فهذان الـهرمونان يلعبان دوراً هـاماً و حيوياً في الوقاية من

أمراض القلب والشراي وهشاشة العظام بالنسبة للمرأة. 
ونظراً ألهميـة هذين الهرمون للمرأة وارتباطهمـا بالتحوالت السرطانية باألنسجة
ـنـاقـشة الـرحـمـيـة فـسـوف نـتـنـاولـهمـا بـالـتـفـصـيل في الـفـصل األول من هـذا الـبـاب 

فيدة والضارة لهما وأفضل طرق الستخدامهما.  التأثيرات ا

حملة تشريحية: 
الرحم عضو عضلي كمثري الشكل مفلطح قليالً من األمام واخللف وهو يقع في

ستقيم.  ثانة البولية وا وسط احلوض النسائي ب ا
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كـن تقـسـيـمه ظـاهـرياً إلى وتبـلغ أبـعـاد الرحم  7.5 سم طوالً و 5 سم عـرضـاً و
ثالثة أقسـام ويعرف القـسم العلـوي بالقاع (Fundus) واجلزء األوسط بجسم الرحم

.(Cervix) واجلزء األسفل بعنق الرحم (Body)

وللرحم جتويف (Cavity) على شكل مثلث مقلـوب تمتد قاعدته ب فتحتي قنوات
فالوب ويتجه رأسه إلى عنق الرحم. 

ـوقعه باحلوض ثالثة أزواج من األربطة (Ligaments) هي األربطة ويثبت الرحم 
(Round دورة العـريضة (Broad ligaments) التي تـثبـته بجـدار احلوض واألربـطة ا
(ligaments التي تثبـته من األمام واألربطة الـرحمية الـعجزية (Sacro- uterine) التي

تثبته من اخللف. 
ثـانة الـبوليـة ويقع ويحـيط بجـسم الرحم عـدد من األعضـاء الهـامة فـأمامه تـقع ا
ـستـقـيم مـباشـرة خـلفـه كمـا أن سـطحه يـالمس مبـاشـرة أجزاء مـن لفـائف األمـعاء ا

الدقيقة (الشكل 1-3).

(Smooth muscle) ـلـساء ويـتـركب جـسم الـرحم من عدة طـبـقـات من العـضالت ا
ويبـطن جتـويـفه غـشـاء ظهـاري بـسـيط عـمـودي اخلاليا (Simple columnar)  تـتراوح
ثـخانـته ما ب  2  عـند الـقـاع وتقل هـذه الثـخـانة تـدريجـيـاً كلـما اقـتـربنـا من عنق

 . الرحم حيث تبلغ 0.5  

(الشكل 3-1): : شكل الرحم واألعضاء احمليطة.
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تــتـأثـر خاليــا الـعـضل الـرحــمي وبـطـانــته بـدرجـة كـبــيـرة بـهـرمــوني اإلسـتـروجـ
والـبروجسـتيـرون وبالـتالي فـإن سمـاكة جدار الـرحم وثخـانة بـطانـته يتـغيـران بشكل
صـل أثناء الـدورة الطمـثية كبـير كنـتيجـة للـتغيـرات في مستـوى  هذين الـهرمونـ با

وبشكل أكبر  بكثير أثناء احلمل.   

:(Lymphatic- drainage) التصريف اللمفي للرحم
يـلـعب الـتـصـريف الـلـمـفي لـلـرحم دوراً هـامـاً في انـتـشـار الـسـرطـانـات الـرحـمـية
ويـصـرف الـرحم شـبـكـة واسـعــة من األوعـيـة الـلـمـفـيـة تـبـدأ أطـرافـهـا بـبـطـانـة الـرحم
وتـتـجـمع لـتـشـكل ثالث مـجمـوعـات قـنـويـة رئيـسـيـة تـصب في الـعـقـد اللـمـفـيـة األربـية
(Para- caval) واجلـار أجوفـية (External iliac) واحلرقـفـية اخلـارجـية (Inguinal)

واجلار أورطية (Para-aortic) (الشكل 2-3).
د الـرحم باحتـياجـاته من الدم زوج من الشـراي الـرحميـة وهو غـني بأطراف و

األعصاب احلسية واحلركية الالإرادية. 

(الشكل 3-2): التصريف اللمفي للرحم.





الفصل األول
 فرط التنسج البطاني الرحمي والعالج

باإلستروج
(Endometrial hyperplasia 

& oestrogen therapy)

أوالً ـ الفرط التنسجي لبطانة الرحم 
 :(Endometrial hyperplasia)

ـتـعـادل بـهـرمون ـديـد لـهـرمـون اإلسـتـروج غـيـر ا يـؤدي تـعـرض بـطـانـة الرحم ا
الــبــروجـــســتــيــرون إلى فـــرط تــنــسج بــطــانـــته ومن أهم مــســـبــبــات هــذا الــتــعــرض
ـديـد  تـتـابع الـدورات الإلبـاضـيـة (Anovulatory cycles) أو زيادة اإلسـتـروجـيــني ا
ريـضة له كـعالج أو نـتيـجة ـصل كـنتـيجـة لتـنـاول ا مـستـوى هرمـون اإلستـروجـ با

لوجود أورام مبيضية تفرز كميات كبيرة من هذا الهرمون. 
ـكن أن يـحدث قـبله ويشـيع فرط تـنـسج بطـانة الـرحم عـادة بعـد اإلياس إال أنه 

راهقات.  وقد يحدث في حاالت عديدة حتى ب ا
ـكن أن يــتـحـول إلى أورام  وتــرجع أهـمـيــة هـذه احلـالــة إلى أن بـعض أنـواعــهـا 

ناسب.  ناسبة وفي الوقت ا بطانية سرطانية إن هي لم تكتشف وتعالج بالطرق ا

:(Pathology) مرضيات فرط تنسج بطانة الرحم
ـكن لـفـرط التـنـسج الـبـطاني الـرحـمي أن يـشـمل كامل الـبـطـانة الـرحـمـية أو أن
يـكون قـاصـراً على عـدة بـؤر بهـا ويصـيب فـرط تنـسج بـطانـة الرحم كـال من النـسيج
الـبطـاني الـغدي والسـدى البـطانـية وتـبدو مـناطق الـفرط الـتنـسجي لـلفـحص العـياني
.(Polypoid) وفي بعض احلاالت  قد تكون سليلية الشكل (Velvety) ظهر قطيفية ا
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ـصاب بـفـرط الـتنـسج ألي نـشـاط إفرازي وقـد تـمكن ويـفـتـقر الـنـسـيج البـطـاني ا
الـباحثـون من تميـيز عدة أنواع من هـذا االعتالل وذلك بـناء على وجود وشـكل البِنَى

كونة لهذه التراكيب. الغدية به (Structures glandular) باإلضافة لنمطية اخلاليا ا
ومن أهـم أنواع فـرط الـتـنـسج الـبطـاني الـنـوع الـكـيـسي والنـوع الـغـدي الـنـمطي

وكالهما ليس لديه قابلية للتحول السرطاني. 
كونة للتراكيب طي (Atypical)  فيتميز باختالف اخلاليا ا أما النوع الغدي الال
الـغـديـة به مـن حـيث الـشـكل واحلـجم ودرجـة تـصـبغ مـادتـهـا الـبالزمـيـة بـاإلضـافـة
لالختالف الكبير في نوى  (Nuclei) هذه اخلاليا والتي عادة مـا تكون ضخمة وغير
مـنـتـظـمـة الــشـكل ومـفـرطـة الـتـصـبـغ الـنـووي أو مـخـتـلـة الـصــيـغـة الـكـرومـوسـومـيـة

.(Aneuploid)

ــكن لـهـذا الـنـوع من فـرط ـطـيـة خاليـا الــتـراكـيب الـغـديـة  وبـنـاء عــلى مـدى ال 
.(Severe) ًأو وخيما (Moderate) ًأو متوسطا (Mild) ًالتنسج أن يكون بسيطا

    ولـلـنوع الـوخـيم من فـرط الـتنـسج الـبـطانـي قابـلـيـة عالـيـة لـلتـحـول إلى سـرطان
(In-situ  بـطـاني رحـمي و أحـيـانـاً مـا يـسـمى هـذا الـنـوع بـالـسـرطـان الـغـدي الالبـد
ــراحل الـتي ـرحــلـة  T0 من الــسـرطــان الـبــطــاني الـرحــمي وهي ا (carcinoma أو ا

تسبق  مباشرة غزو اخلاليا الورمية لنسيج السدى. 

أعراض فرط تنسج بطانة الرحم:
ـصاحـبة لـهذا االعـتالل الـبطـاني أن تشـكك في وجوده كن لألعـراض التـاليـة ا
إال أن تشـخيص هذا االعـتالل ال يتم بشكل نـهائي إال بعـد فحص كشط بـطانة الرحم

حتت اجملهر: 
ـهبلي نتيـجة جتمع الدم وتخـثره داخل التجويف هبلي:  يحدث النزف ا * النزف ا
الرحمـي وهو عادة مـا يكـون غزيرا (Profuse) وغير مـنتـظم ويصـاحبه حدوث آالم

تقلصية بطنية شديدة.
* اضـطـرابـات الـطـمث: حتـدث هـذه االضــطـرابـات في بــعض احلـاالت وعـادة مـا
تـكـون عـلى شـكل تـأخـر حـدوث الـطـمث أو انـقـطـاعه (Amenorrhea) وهي عـادة مـا
ـبيض أو مـتالزمة تكـون نتـيجـة أسبـاب عدة مـثل وجود أورام اخلـليـة احلبـيبـية با
ـبـيض مـتعـدد األكـيـاس أو فـرط تـنـسج قـشـرة الـغدة الـكـظـريـة أو نـتـيـجـة تـناول ا

ريضة للهرمونات اإلستروجينية ألسباب طبية أخرى. ا
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تشخيص فرط تنسج بطانة الرحم:   
ال يـتم التـشـخيـص النـهـائي لهـذه احلـالة إال بـعـد احلـصول عـلى خـزعة من بـطـانة
الرحم لـفحصـها في اخملـتبـر وحتديـد نوع فرط الـتنـسج ويتم احلـصول عـلى العـينة
الـبـطـانـيـة بـواسـطـة تـوسـيع عـنـق الـرحم ثم كـشط بـطـانـته بـواسـطـة كـاشـطـة خـاصـة

(الشكل 1-1-3).
وقد تكـتشف هذه احلـالة بشـكل عرضي من دون وجود أيـة أعراض ويحدث ذلك
ـطيـة عالـقـة على سـطح عـنق الرحم وذلك عـنـدما يـتـصادف وجـود خاليـا بطـانيـة ال 
أثـناء الفـحص اخللوي الـروتيني لـهذا العضـو ويؤدي وجود هـذه اخلاليا إلى فحص

بطانة الرحم الكتشاف االعتالل البطاني. 

العالقة ب فرط التنسج البطاني الرحمي والسرطان البطاني الغدي
(Relation between endometrial hyperplasia and  endometrial

:adenocarcinoma)

ـكن لبـعض حـاالت فرط الـتنـسج البـطاني الـرحمي أن تـتطـور إلى سرطـان غدي
بطاني رحمي وعمليـة التحول السرطاني هـذه تكون بطيئة وقـد تستغرق عدة سنوات
توسط وهي نـادرة احلدوث قبل اإلياس وتزداد احتمـاالتها بعده حيث تترواح في ا

احتماالت حدوثه ما ب %25-5.

ستخدمة في كشط البطانة الرحمية. (الشكل 3-1-1): األدوات ا
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وتـوجد عدة نـظريات حـول العوامل الـكامنة الـتي قد تؤدي لـلتحـول السرطاني إال
أنـها جـمـيـعـاً تـتفـق أن العـامل الـهـام حلـدوث الـتحـول الـسـرطـاني يـكـمن في وجود ال
فـرطة الـتنسج ويـرتبط الـتحول الـسرطـاني قبل اإلياس ـطيـة بخاليا بـطانـة الرحم ا
ــبـيـضـيـة في 37%  من احلــاالت أو بـتـعـدد حـدوث بـوجـود مـتـالزمـة تـعـدد األكـيـاس ا

الدورات الطمثية غير التبويضية. 
طي وبـ السرطان  وقـد يصعب التـفريق أحيـاناً ب فرط الـتنسج البـطاني الال
الغـدي للرحم بواسـطة فحص كشـط بطانة الـرحم وفي هذه احلالة ال يـتم التفريق إال
بـعد اسـتئصـال الرحم وفـحصه نسـيجـياً حيث يـتبـ في حالـة السرطـان وجود غزو
لـلـسدى والـعـضل الـرحـمي بـواسطـة اخلاليـا الـسـرطانـيـة بـعـكس حالـة فـرط الـتـنسج

البطاني. 

 :(Treatment) عالج فرط التنسج البطاني
كن لـفرط الـتنسج الـبطـاني أن يهـدأ تلـقائـياً إال أن احـتمـال تطور بـعض أنواعه
إلى سـرطـان غـدي غزوي يـسـتـدعي الـعمـل على تـشـخـيص احلـالة وعـالجهـا بـالـطرق

ناسبة دون انتظار للهدأة التلقائية.  ا
ريـضة ونوع ويعـتمد اخـتيار وسـيلة الـعالج على عـوامل عديدة من أهـمها عـمر ا
ـريـضة في احلـفـاظ علـى قدرتـهـا اإلجنابـية الـفرط الـتـنسـجي بـاإلضافـة إلى رغـبة ا

ورغبتها في احلمل مستقبالً. 
ـيـل الـعالج إلى أن يــكـون أكــثـر حتـفــظـاً في الــفـئــات الـعــمـريـة وبــنـاء عــلى ذلك 
يل تقدمة قبيل اإلياس أو بعده حيث  راحل العمرية ا الصغيرة بعكس احلال في ا

 . بيض إلى أن يكون  بوسائل أكثر جذرية مثل االستئصال الوقائي للرحم وا
أ- العالج التحفظي لفرط التنسج البطاني: 

تهـدف هذه االستـراتيجـية العالجـية إلى احلفـاظ على القـدرة اإلجنابيـة للمـريضة
ريضات من الفئات العمرية الصغيرة.  ولذلك فهو يطبق في حالة ا

ويراعي قـبيل الـبدء بـهذا النـوع العالجي الـتأكـد من عدم وجود أي بـؤر سرطـانية
فرط التـنسج ويتم ذلك بواسـطة أخذ عينـات مناسبة من مخـتلطة بـالنسيج البـطاني ا

بطانة الرحم وفحصها مجهرياً بدقة. 
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ويـلعب هـرمون الـبروجسـتيـرون دوراً محـورياً في العـالج التحـفظي لـفرط الـتنسج
ـفرط الـبـطـاني حـيث يـؤدي اسـتـخدامـه إلى حتـول نسـيج بـطـانـة الـرحم من الـنـسق ا
الـتنسج وغير النمطي إلى النـسق الضموري وتعرف هذه الوسـيلة العالجية بالكشط
كن الوصـول لنفس النتيجـة بواسطة حتفيز البطاني الطبي (Medical Curettage) و

.(Induced Ovulation) ريضة عملية التبويض لدى ا
دة  3أشهر على ويـتم العالج التـحفظي بـواسطة إضافـة هرمون الـبروجسـتيرون 
هبلي نع حدوث النزف ا األقل لهرمون اإلستروج والذي يستخدم في هذه احلالة 
فرده وكما تشير العديد من الذي قد ينتج نتيجة استخـدام هرمون البروجستيرون 
الـدراســات فــإن هـذا الــنـوع الــعالجي يـؤدي لــهـدأة (Remission) 62  %  من اآلفـات

البطانية الالبدة و 6 %  من اآلفات البطانية الغزوية. 
ـراحل العـمريـة اخملـتلـفة وقـد يخـتلف أسـلـوب العالج الـتـحفـظي قلـيالً بـناء عـلى ا

للمرضى فمثال: 
رحـلة يعتـمد العالج التـحفظي على تـناول هرموني راهقة: في هذه ا راهقة:  ـ في مرحلـة ا 1 ـ في مرحلـة ا
دة ستة أشـهر على شـكل دورات مع مراعاة أخذ البـروجستيـرون و اإلستروجـ 
عينات من بطانة الرحم كل ثالثة شهـور لفحصها نسيجياً للتأكد من ارتداد النسق
فرط التنسج للبطانة الرحمية وحتولها إلى النسق النمطي التبويضي الطبيعي.  ا
سـتخـدمة للـعالج عقـار البـروجستـيرون الذي ركبـات البـروجستـينـية ا ومن أهم ا
دة عشـرة أيام وذلك يـستـخدم عـادة بجـرعة قـوامها 10 مجم تـعطى عن طـريق الفـم 

مع هرمون إستروجيني. 
رحلـة السـابقـة إال أنه بعد رحـلة مـثل ا 2 ـ في مرحـلة احلمل:  ـ في مرحـلة احلمل: يـتم العالج في هـذه ا
ارتـداد الـنـسـيج الـبـطـاني إلى نـســقه الـطـبـيـعي يـتم الـشـروع  في اسـتـخـدام أحـد

.(Clomiphene) العقاقير احملفزة للتبويض مثل عقار الكلوميف
ـرحـلـة الـعـمـرية ـريـضـات في هـذه ا 3 ـ في مـرحـلـة اإلياس: ـ في مـرحـلـة اإلياس: عـادة مـا يـفـضل عالج ا
بـواســطــة األسـالــيب اجلــذريــة إال أنه في بــعض احلــاالت غــيـر الــقــابـلــة لــلــتـدخل
كن ـتوسط  اجلـراحي نتـيجـة ألسبـاب طبيـة أو في حالـة فرط الـتنـسج البـسيط وا
إعطـاء فرصـة للـعالج التـحفـظي بواسـطة أحـد العـقاقـير الـبروجـستـينيـة مثـل عقار
ـدخـر (Depot Provera) عن الـبـروفـيـرا (Provera) عـن طـريق الـفم أو الـبــروفـيـرا ا
طـريق احلـقن العـضلي ثم يـعاد فـحص بطـانة الرحـم بعد  3 شـهور من الـعالج قبل
الــتـفـكـيـر في وسـائل عالجـيـة أكـثـر جــذريـة مـثل اجلـراحـة في حـالـة فـشل الـعالج

التحفظي. 



- 156 -

الفصل األول

ب ـ العالج اجلذري لفرط التنسج البطاني:   
يـهدف الـعالج اجلـذري إلى الـوقـايـة من حتـول فـرط الـتـنـسج إلى سـرطـان بـطاني

غزوي وذلك عند وجود احتمال كبير لهذا التحول. 
(Simple hysterectomy) ويــتـطـلب الــعالج اجلـذري اسـتــئـصـاالً بــسـيـطــاً لـلـرحم
راحل الـعمرية التالية لإلياس وعـادة ما يفضل استخدام هذه الطـريقة العالجية في ا
(بـعـد عـام من انـقـطـاع الـطمث) نـظـراً لـوجود احـتـمـال كـبيـر لـوجـود بؤر سـرطـانـية
فرط التـنسج وباألخص إذا تب أن خاليا هذا تزجة مع النسـيج البطاني ا غـزوية 
ـرحلـة الـعـمـريـة تـزداد فـرص وجود أورام ـطـيـة كـذلك ألنه في هـذه ا النـسـيج غـيـر 

مبيضية قد تكون مفرزه لإلستروج ويفضل استئصالها. 
ـكن اللـجـوء لـلـعالج اجلـذري قبـيل اإليـاس وذلك في احلـاالت الـتي تـعاني من  و
ـهـبـلي الـوخـيم نـسق وخـيم من فـرط الـتـنـسج الـبـطـاني أو الـتي تـعـاني من الـنـزف ا
سؤولة والذي قد يشـير إلى وجود أورام مبـيضية مفـرزة لإلستروج و تـكون هي ا
ريـضـة قـد استـكـمـلت ما عن االعـتالل الـبطـاني ويـفـضل في هـذه احلالـة أن تـكـون ا

ستقبل.  زيد منه في ا يكفيها من احلمل واإلجناب ولم تعد راغبة 

ثانياً ــ العالج بالهرمونات اإلستروجينية  – اخملاطر والفوائد
:(Treatment with estrogens – Benefits & Risk)

; لكي تؤدي وظـائفها رأة على هـرمون اإلستروجـ تـعتمـد أعضاء كـثيرة بجـسم ا
ــسـتــهـدفــة بــاإلسـتــروجـ بــصـورة مــنــاسـبــة وتــعـرف هــذه األعـضــاء بــاألعـضــاء ا
(Oestrogen Target Organs) ومن أمــثـلـتــهـا أعــضـاء الــسـبــيل الـتــنـاســلي (الـرحم

ثانـة البوليـة واإلحليل) والثدي ) والسبيل الـبولي (ا بيضـ ـهبل قنوات فالـوب وا ا
عـوي باإلضـافة إلى الـعظام عـدي ا ركـزي واجلهـاز ا واجلـلد واجلـهاز الـعصـبي ا

والشراي التاجية التي تمد عضلة القلب بالدم الالزم الستمرار نبضه. 
ـرأة فإن اسـتـخدامـهـا في بعض وعـلى الـرغم من أهمـيـة اإلستـروجـينـات حلـياة ا
ـخاطر أهمـها تأثـيرها عـلى التحوالت الـسرطانـية ببعض احلاالت قـد يكون محـفوفاً 
ـســتــهــدفـة ولــذلك فــإنه دائــمـاً مــا يــنــصح قـبــيل الــشــروع بـاســتــخـدام األعــضــاء ا
توقعة واخملاطر التي اإلستروجينات في العالج أن تكون هناك موازنة ب فوائدها ا

قد تترتب على هذا االستخدام. 
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أهم االستخدامات العالجية لهرمون اإلستروج 
:(Most common therapeutic uses of estrogen)

ـرحلـة اإلياس فإنـها تـعاني مـن نقص حـاد وشديد فـي هرمون رأة  عـند وصـول ا
ـبـايض عن إفـرازه تـدريـجـيـاً ويـؤدي هـذا الـنـقص إلى اإلسـتـروجـ نـتـيـجــة تـوقف ا

حدوث أعراض تعرف بأعراض سن اإلياس والتي من أهمها: 
* أعـراض ناجتـة عن اضطـرابات حركـية وعـائيـة مثل نـوبات من اإلحـساس الـشديد

باحلرارة يعقبها عرق غزير. 
هبلـي واحلكة الفرجية هـبل وجفافها مثل الـتهيج ا * أعراض نتيجـة ضمور ظهارة ا

وما يترتب على ذلك من مشاكل جنسية. 
(Trigone) ثانة البولية * أعراض ناشئـة عن ضمور ظهارة اإلحليل و ظهـارة مثلث ا

مثل اضطرابات التبول كتعجل التبول وسلس البول الالإرادي. 
ـقـتـرن وعـادة مـا تـسـتـجـيب هـذه األعـراض جلـرعـات صـغـيـرة من اإلسـتـروجـ ا
(Conjugated Oestrogen) قوامها 0.625 مجم تُعطى عن طريق الفم.                

ـرأة سن اإلياس هي  ومن أهم اآلثـار الـسـلبـيـة لـنقـص اإلستـروجـ عـند بـلـوغ ا
رأة فقـدان التأثير الواقي لهذا الهـرمون على تكامل العظاماألوعـية التاجية فتصبح ا
أكثـر عـرضـة لإلصـابـة بـأمـراض الـقلب وهـشـاشـة الـعـظـام ومـا يتـرتب عـلى ذلك من
عـالج إلى مـضـاعـفـات وبـنـاء علـى مدى خـطـورة هـذه األمـراض قـد يـلـجـأ الـطـبيـب ا
ضـاعفـات ويعرف هـذا النوع من ـركبات اإلسـتروجيـنيـة للحـد من هذه ا اسـتخدام ا
.[Hormone Replacement therapy (HRT)]  العالج بالعالج الهرموني التعويضي

أهمية اجلمع ب هرموني اإلستروج والبروجستيرون 
:(Value of combining estrogen with progesterone)

ـفـرده إلى حـدوث فـرط تـنـسج ـديـد لـهـرمـون اإلسـتـروجــ  يـؤدي االسـتــخـدام ا
بالـبطـانة الـرحمـية في 12%  مـن احلاالت ويـعتـبر هـذا الفـرط التـنسـجي أحد سالئف

السرطان الغدي البطاني.
ـدة 12-14 يـومـاً بـصـفـة وكـمـا تـؤكـد األبـحـاث فـإن تـنـاول هـرمـون الـبـروجـسـتـ 
شـهـريـة بالـتـوالف مع الـهرمـونـات اإلسـتروجـيـنـية يـؤدي إلى حـدوث الـنزف الـبـطاني
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وبـالـتالي يـخـفض من حـدوث فرط تـنـسج بطـانـة الرحم والـذي عـادة ما يـسـبق حدوث
ـركـبـات الـبـروجـسـتيـنـيـة الـتـي تسـتـخـدم فـي هذا الـسـرطـان الـبـطانـي الـغـدي ومن ا

يدروكسيبروجستيرون وأسيتات النوراثيندرون).  الصدد (أسيتات ا
وعـلى الـرغم من فـائـدة هـرمـون الـبروجـسـتـيـرون في خـفض حـدوث فـرط الـتـنسج

كن نظرياً أن يزيد من خطورة حدوث سرطان الثدي.  البطاني فإنه 

رأة  أنواع ومصادر هرمون اإلستروج بجسم ا
:(Types and sources of estrogen in the body of women)

بـيضان بـعد بدء مـرحلـة بلوغ األنـثى وحتى مـرحلة سن اإليـاس بإفراز      يخـتص ا
رأة إال أن قـشرة الغـدة الكـظرية وجـود بجـسم ا اجلزء الـرئيـسي من اإلستـروج ا

تشارك أيضاً بإفراز كمية صغيرة منه تقدر بنسبة %5.
ـبيضـ بعد اإليـاس يتالشى إفرازهـما لإلستـروج وتبـقى قشرة ومـع ضمور ا

صدر الرئيسي له وإن كان ذلك بكميات ضئيلة جداً.  الغدة الكظرية هي ا
(Granulosa بـيضـيـة مثل ورم اخلاليـا احملبـبة  وقـد يؤدي نـشأة بـعض األورام ا
ـبيـضـ مثل تـعدد فـرزة لإلستـروجـ  با رضـيـة ا (cell tumor وبعض احلـاالت ا

ـا قد يزيد نـسبته في ـبيضـية إلى إفراز كـميات كـبيرة من اإلسـتروج  األكياس ا
ـكن لـلـجــسم بـعـد اإليـاس حتـويل نــسـبـة كـبـيـرة من ـصـل بـنـسـبـة كـبـيــرة  كـذلك  ا
األنــدروجــيــنــات الــكــظــريــة إلـى هــرمــون اإلســتــرون وهــو أحــد أنــواع الــهــرمــونـات
اإلسـتروجينيـة وحتدث عملـية التحـول تلك عادة داخل النـسيج الدهني لـلمرأة ولذلك

فهي تزيد في حاالت السمنة أي ب البدينات.
كن أن يـكون مـصدر اإلسـتروجـ الزائـد باجلـسم  نتـيجـة تنـاوله قبل أو  كـذلك 
بعد اإليـاس ألسباب طبـية مرتبطـة بنقصه الـشديد باجلسم وعـادة ما يكون ذلك على
شكل حقن عضـلي أو حبوب يتم تناولها عن طريق الفم أو أحـياناً كنتيجة الستخدام

هبلية.  راهم اإلستروجينية ا  ا
واإلسـتراديول هو أهم أنواع الهرمـونات اإلستروجينيـة قبل اإلياس أما بعده فإن

اإلسترون هو أهم هذه األنواع وينتج بالنسيج الدهني للمرأة.
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اإلستروج وعالقته بسرطان بطانة الرحم الغدي  
:(Relation between estrogen and Uterine adenocarcinoma)

ـديد لـهرمون اإلسـتروجـ من دون معادلـة تأثـيره على بـطانة  يؤدي االسـتخدام ا
الـرحم بـواسـطـة هـرمـون الـبـروجـسـتـيـرون كـما ذكـر سـابـقـاً إلى حـدوث فـرط تـنـسج
ـطية بـالبطـانة الرحـمية ومـع استمـرار التنـاول تصبح بـعض اخلاليا البـطانيـة غير 
ـا يـزيـد من فـرص حـدوث الـسـرطـان الـبـطـاني الالبـد  الـذي قـد يـتـحول الحـقـاً إلى

سرطان بطاني غزوي.
ومن الـدالئل القـويـة على عالقـة اإلسـتروجـ بـفرط الـتـنسج الـبـطاني وسـرطان
(Turner syndrome)  بطانـة الرحم إصابة نسبة كبيـرة من مريضات متالزمة تيرنر
بيضي  (Ovarian dysgenesis) بسرطان بطانة الرحم الغدي ومرضى خلل التكون ا
كـنـتيـجـة لعالجـهم  في مـرحـلة عـمـرية مـبـكرة بـجـرعات كـبـيرة من اإلسـتـروج ومن
ـعـروف أن حدوث الـسـرطان الـبـطاني الـغـدي يصـاحـبه عادة وجـود حـاالت مرضـية ا
بيضية احملببة  و%25 تؤدي إلفراز كميات كبيرة من اإلستروج مثل ورم اخلاليا ا

.(Ovarian multicystic disease) بيضي من مرضى تعدد التكيس ا
ـرتــبط بـتــنـاول أو إفـراز وقـد لــوحظ أن مـريــضـات سـرطــان الـبــطـانـة الــرحـمــيـة ا
رتبطة الهرمـونات اإلستروجينـية ال يشك مثل مـريضات السرطانـات البطانية غـير ا
بـتعـاطيه من الـسمنـة أو ارتفـاع ضغط الـدم أو داء البـول السكـري كذلك تـتمـيز هذه
الـسـرطـانـات بـاكـتـشـافـهـا عـادة في مـراحل مـبـكـرة وتكـون أقـل غزواً جلـدار الـرحم

وبالتالي فإن معدالت البقيا لها تكون أفضل. 

اإلستروج وعالقته بسرطان الثدي 
:(Relation between estrogen and breast cancer)

مـا زال مــوضـوع عالقــة تـنـاول إالســتـروجــ بـعــد اإليـاس بــزيـادة خــطـر حـدوث
سرطان الـثدي محل  تضـارب ب الباحـث ولذلك من الضـرورى أن تدرس العوامل
ـرتـبطـة بـالفـوائـد واألخطـار لكـل حالـة على حـدة قـبيل الـشـروع في العالج اخملـتلـفة ا

. باإلستروج
فـفي حـ يرى بـعض الـبـاحثـ أن تـنـاول الهـرمـونـات اإلستـروجـينـيـة ال يـزيد من
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خطر اإلصـابة بسرطان الثدي وفي نفس الـوقت ال يوفر الوقاية من اإلصابة به يرى
ــكن أن يـحــمي الــنـســاء بـعــد اإليـاس من آخــرون أن تـنــاول هـرمــون اإلسـتــروجـ 
ـعادل اإلصابـة بسـرطان الـثدي إذا اسـتخـدم بالـتوالف مع هـرمون الـبروجـستـيرون ا

رغوبة.  لتأثيراته غير ا
ويـعـزو بـعض الـبـاحـثـ زيـادة اخلـطــر لإلصـابـة بـسـرطـان الـثـدي إلى اسـتـخـدام
اإلستروجينات التخليقية  وليس اإلستروجينات االقترانية وكذلك فقد ارتبطت زيادة
ديـد له (أكثر من اخلطـر لإلصابة بـسرطان الـثدي نتـيجـة اإلستروجـ باالستـخدام ا
عشـر سنوات) وكـذلك يرى البعض أن زيـادة اخلطر قـائم  فقط ب من يـزلن يتناولن

الهرمون وليس ب من سبق لهن تناوله. 
     وعلى الرغم من أن بعض الباحـث ال يرى أية عالقة ب زيادة خطر اإلصابة
بسرطان الثدي و ب جرعة قوامها (0.625  مللي جم) من اإلستروجينات االقترانية
حتى ولو كانت لـعدة سنوات فـإن آخرون يؤكدون أن جـرعة قوامها (1.25 مللي جم)
تزيد من خطر اإلصابـة بسرطان الثدي بنسبة 30%  وباألخص إذا صاحب استخدام
الهرمون وجود أورام ثـديية حميدة أو إذا كـان هناك تاريخ عائـلي لإلصابة بسرطان

ستخدمات له. الثدي ب ا
ـرتبـطة نشـأته بتـناول الـهرمونـات اإلستـروجيـنية  وقد لوحـظ أن سرطان الـثدي ا
يـكـون نـسـيـجه أكـثـر تـمـيـزاً وله مـعـدالت بـقـيـا أفـضل من الـسـرطـانـات الـثـديـيـة غـير

رتبطة بتناوله.  ا

اإلستروج وعالقته باألمراض القلبية الوعائية 
:(Relation between estrogens and cardiovascular diseases)

تــنـاولت الـعـديــد من الـدراسـات عالقــة هـرمـوني اإلســتـروجـ والـبــروجـسـتـيـرون
بأمراض الـقلب والشـراي وقد أوضحت هـذه الدراسات أن عـامل اخلطر األساسي
رحلـة اإلياس يرجع إلى زيادة رأة  لإلصابـة بأمراض القـلب والشرايـ عند بلـوغ ا
ــعـروف عـالقـته ـصل (LDL) وا نــســبـة الــبــروتـ الــشـحــمي اخلــفـيـض الـكــثـافــة بــا
ـرتفع الكـثافة ـرضيات ضـيق الشرايـ التاجـية وذلك بـعكس البـروت الشـحمي ا

.(HDL)

ويؤثر اإلستـروج بفعاليـة على مستوى كال الـنوع من الدهون بـالدم فهو يقلل
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من نـسبة الـبروتـ الشـحمي اخلفـيض الكـثافة األكـثر ضـرراً ويزيـد في نفس الوقت
ــرتــفـع الــكــثــافــة األقل ضــررا عــلى الــقــلب أمــا مـن نــســبــة الــبــروتــ الــشــحــمي ا
البـروجستيـرون فتأثيره عـلى الدهون عكسـي لتأثير اإلسـتروج فهو يـزيد من نسبة
الـدهون منـخفضـة الكثـافة الضـار على القـلب ويقلل مـن نسبـة الدهون عـالية الـكثافة

األقل ضرراً عليه. 
صل بشدة ومع اقتراب اإلياس أو بعده ينخفض مستوى هرمون اإلستروج با
ـصـل وبـالتـالـي زيادة ـنـخـفض الـكـثـافـة با ـا يـؤدي لـزيـادة الـبـروتـ الـشـحـمي ا  
مـخـاطـر تـرسـبـهـا بـالـشـرايـ التـاجـيـة وضـيـقـهـا  ومن ثم حـدوث األمـراض الـقـلـبـية

رتبطة بذلك. ا
ـا ال يـدع مـجـاالً لـلـشك أن تـنـاول الـنسـاء من  وقـد أوضـحت مـعـظم الـدراسـات 
الـفـئـة الـعـمـرية 50-60 عـاماً لـهـرمـون اإلسـتـروجـ يقـلل بـشـكل مـلـحـوظ من خـطورة
إصـابـتـهـن بـأمـراض الـقـلب والـشـرايـ كــذلك أوضـحت هـذه الـدراسـات أن إضـافـة
جرعـات صغيرة من هرمون البروجسـتيرون بغرض وقاية البطـانة الرحمية من التأثير
سرطن لإلستروج عليه ال يقلل من فوائد اإلستروج الواقية من أمراض القلب. ا
ـرأة عــلى خـفـض الـدهــنـيـات ـفــيـد جلــسم ا وال يـنــحـصــر تـأثــيـر اإلســتـروجــ ا
ـصل فقط ولـكنه يـؤدي أيضـاً إلى خفض نـسبـة الكـولسـتيرول ـنخـفضـة الكـثافـة با ا
اإلجــمــالــيـة (Total Cholesterol) وزيــادة نـســبــة الـدهــون الــثالثــيـة كــذلك يــســاعـد
ـصل وحتسن نسـبة البـروتينات اإلستروجـ على زيادة نـسبة الـسكر في الصـيام با

الشحمية (Lipoproteins) به.
ركـبـات اإلسـتروجـيـنـية مـثل حـبـوب مـنع احلمل إلى وقبـل اإلياس يـؤدي تـنـاول ا
ارتـفـاع ضغط الـدم و ال يـحـدث ذلك بـعـد اإلياس كـمـا أنه ال يـؤثـر على نـظـام تـخـثر

الدم. 
بـيـض إلى وقـد أدى اسـتـخدام اإلسـتـروج بـعـد اإلياس أو بـعـد اسـتئـصـال ا
ـرضـيــات والـوفـيـات الـنـاجتـة عن أمـراض الـقـلب والـشـرايـ بـ من تـنـاوله خـفض ا

بنسبة تقدر بـ %50.
ـتحـدة األمـريـكـية وتـشـمل نـصائـح وتوصـيـات إدارة األغـذيـة واألدوية بـالـواليـات ا
(FDA)ِ  بـشـأن استـخدام الـهـرمونـات اإلسـتروجـينـيـة قبل أو بـعـد اإلياس أن تـكون

ترتـبة عليه ـرجوة من العالج واخملاطـر ا هـناك موازنـة واضحة ودقـيقة ب الـفوائد ا
وأن يشمل ذلك تقييم كل حالة على حدة. 
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دخنـات من النساء من ويـعتبر وجـود تاريخ عائـلي لإلصابة بـأمراض القلب بـ ا
بـررات القويـة الستخـدام هرمون اإلسـتروجـ بعد الـعالج كما يـعتبـر وجود تاريخ ا
بـيض  و/ أو تزامن عـائلي مـرتفـع لإلصابـة بسـرطانـات الـرحم و/ أو الثـدي و/ أو ا

رض التكيس الثديي من عوامل حظر تعاطي هذا الهرمون.  اإلصابة 

رض تخلخل  (هشاشة) العظام    اإلستروج وعالقته 
:(Relation between estrogens and osteoporosis)

يـتكون الـهيكل الـعظمي من نـوع من العـظم النوع الـتربيقي (Trabecular) وهو
(Cortical)  يـشـكل اجلـزء األكــبـر من الـهـيـكل الـعـظــمي احملـوري والـعـظم الـقـشـري

والذي يشكل اجلزء األكبر من الهيكل العظمي الطرفي. 
(Resorption) ويتـعـرض الهـيـكل العـظـمي بـصفـة دائـمة لـعـملـيـة هدم أو ارتـشاف
العـظم الـقد و ذلك بـواسطـة اخلاليـا النـاقضـة للـعظم (Osteoclast) تقـابلـها عـملـية

.(Osteblast) بناء لعظم جديد بواسطة اخلاليا بانية العظم
وفي حـالة اجلسم الطبيعيـة يكون هناك اتزان ما ب معـدلي الهدم والبناء بحيث

تهدم بعظم جديد.  يتم و بصفة دائمة إحالل العظم ا
ويلـعب هـرمـون اإلستـروجـ دوراً مـحوريـاً في عـمـليـة الـبنـاء الـعـظمي فـهـو يـثبط

اخلاليا العظمية الناقضة وفي نفس الوقت ينشط اخلاليا العظمية البانية. 
ومع اقـتــراب أو حـدوث اإليــاس يـنــقص أو يــنـعــدم هـرمــون اإلسـتــروجـ بــالـدم
وبـالتالي يـختل هذا الـتوازن كنـتيجـة عكسـية لزيـادة نشاط اخلاليـا العظـمية الـناقضة
ا يـؤدي إلى زيـادة مـعـدل الهـدم الـعـظمي على حـسـاب اخلاليـا الـعظـمـيـة البـانـيـة; 
وتصبح العظام أكثر هشـاشة وعرضة للكسر على إثر أي تعرض إلصابة مباشرة أو

غير مباشرة حتى لو كانت طفيفة. 
ويقدر أن مرض هشاشـة العظام يتـسبب سنوياً و على مـستوى العالم في حوالي
1-2 مــلـيــون كـســر عـظـمـي بـعــظـام الـورك (Hip) وحتـدث 85% من هــذه الـكـسـور بـ

الـنسـاء وقد تؤدي في 10%  منـها إلى الـوفاة بـسبب مـضاعفـات العالج وذلك خالل
سـتة أشـهر من حـدوث الكـسر وقـد تؤدي كـسور الـفقرات في 25%  من احلاالت إلى

انضغاط احلبل الشوكي وباألخص ب النساء األكبر من 60 عاماً. 
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ويـتطـلب إعـادة االتـزان بـ عـمـليـتي الـهـدم والـبـناء الـعـظـمي تـعـويض الـنقص في
ـركبات كن ذلك بـواسطة اسـتخـدام أحد ا ـصل و مـستوى هـرمون اإلسـتروجـ با

.(Conjugated)  قترنة اإلستروجينية ا
وفي حالـة اتخاذ قـرار العالج باإلسـتروج يـنصح عادة بـبدء العالج خالل ثالث
سنوات من حدوث اإلياس ويكتفي في البداية بجرعة قوامها (0.625  مجم) من أحد
ـركبـات اإلستـروجـينـية االقـتـرانيـة كمـا ينـصح بـأن يكـون العالج مـصـحوبـاً بتـناول ا
واظبة توازن والذي يحتوي على نـسبة عالية من الكالسـيوم وفيتام د مع ا الـغذاء ا
عدني على الـنشاط الـبدني والريـاضة وعـادة ما يؤدي هـذا العالج لـزيادة احملتـوى ا

للهيكل العظمي خالل  3 سنوات من العالج. 

ريضات سرطان بطانة العالج اإلستـروجيني اإلحاللي (التعويضي) 
(Hormone replacement therapy for patients with الــــــــــــــرحـم

:endometrial carcinoma)

نـظراً ألن الـعالج اجلراحي التـقلـيدي لسـرطان الـبطانـة الرحـمية يـشمل بـاإلضافة
ريـضات سوف يعانـ الحقاً من نقص ـبيض فـإن معظم ا إلى الرحم اسـتئصال ا

صل بعد هذا االستئصال.  حاد أو انعدام بهرمون اإلستروج با
وبــالــرغم من أهــمـيــة دور هـرمــون اإلســتـروجــ في الــوقــايـة من أمــراض الــقـلب
اإلقفارية  (Ischemic)  وهـشاشة العظام فإن غـالبية األطباء يـتخوفون من استخدام
اإلستـروجـ بعـد عالج سـرطـان الرحم الـغـدي  و يرجـع ذلك إلى احتـمـال أن يؤدي

هذا الهرمون إلى تنشيط بعض البؤر النقيلية التي قد تكون خفية وخاملة. 
ـانع بـصـفـة مـطـلـقـة في اسـتـخـدام الـهـرمـونـات  وحـديـثـاً بـرز اجتـاه مـعـاكس ال 
توقعة من وازنة ب الفوائد ا اإلستروجينية بعد عالج سرطان الرحم الغدي بشرط ا
ـريـضة ومـخـاطر تـنـشيط الـبـؤر السـرطـانيـة التـي قد تـكون اسـتـخدامه عـلى صـحة ا
(Individual)  موجودة و لـكن خاملـة ولذلك ال ينـصح  بهذا الـعالج إال بشكل فردي

ريضات بشأن فوائده ومخاطره.  وبعد مناقشة واستنصاح  (Counselling) ا
كن وقد اعـتمدت الـكلـية األمـريكيـة جلراحي الـنسـاء والوالدة في عام 1993  أنه 
لـلـنسـاء الالتي عـوجلن بـنـجاح مـن سرطـان بـطـانة الـرحم الـغـدي أن يتـنـاولن هـرمون
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اإلسـتـروجـ كـأي امـرأة أخـرى إذا مـا قـبـلن بـاخملـاطـر الـكـامـنـة الـتي قـد تـنـجم عن
تـنـشـيط الـبـؤر الـسـرطـانـيـة اخلـامـلـة وأن يـتم االخـتـيـار بـنـاء علـى الـعوامـل اإلنـذارية

التالية:
 * األورام مـنخـفـضـة الـدرجة الـسـرطـانـية: يـسـمح بـتـنـاول الـهـرمـون فـي حـالة
األورام منخفضة الـدرجة السرطانيـة بالرغم من احتواء نسـبة كبيرة من هذه األورام
ستقبالت البروجستينية إال أنها عادة ما تسلك سلوكاً أقل عدائية من األورام على ا

عالية الدرجة السرطانية. 
* غياب التغلغل الـورمي العميق بعضل الرحم: ال يؤدي العالج الهرموني في
حالـة األورام السطـحيـة  إلى زيادة نـسبـة انتـكاس الـورم بعـكس احلال عـندمـا يكون

 . التغلغل الورمي بجدار الرحم عميقاً
* ضرورة وجود فتـرة زمنية طويلة بـعد العالج من دون نكسة الورم: نظراً
ألن 80-90% من انـتكـاس الـسرطـانـات الـرحمـيـة حتدث خـالل عامـ من الـعالج فإن
ـدة عام قـبل الشـروع في العالج اإلسـتروجيـني يقـلل من احتـمال وجود االنتـظار 
دة عام عارض يرى أن االنتظار  أي بؤر سرطانية قد تكون خفية إال أن بعض ا
على األقل قبل بدء العالج الـتعويضي باإلسـتروج قد يؤدي ألعـراض قد ال تختفي
ـهـبل وهـشاشـة الـعـظـام وأمراض الـقـلب اإلقـفـارية بـعد ذلـك بسـهـولـة مثـل جفـاف ا
ريـضات خالل هذين العام من األعراض الـوعائية احلركية بـاإلضافة إلى معاناة ا

مثل نوبات األرق والعرق الغزير والشعور باحلرارة. 
* عدم وجـود نقائل سرطانـية بالعقـد اللمفية:  يعـتقد أنه في هذه احلـالة يكون
احتمال وجـود بؤر سرطانيـة خاملة ضعـيف جداً ويصبح العالج بـاإلستروج أكثر

أماناً. 

ريضات سرطان الثدي العالج اإلستـروجيني اإلحاللي (التعويضي) 
(Estrogen replacement therapy for patients with breast

      :cancer)

ـؤكدة للهرمونات اإلستروجـينية للمرأة بعد حدوث علـى الرغم من الفوائد الطبية ا
اإليـاس فـمـا زال الـعــديـد من األطـبـاء يـتـرددون كـثـيـراً قـبل وصف هـذه الـهـرمـونـات;
تخوفاً من أن تكون هناك عالقة سـببية بينها وب سرطانات الثدي والرحم فإذا كان
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الـتخـوف قـائمـاً في حـالة الـنـساء الـصـحيـحات فـكـيف يكـون في حـالة الـنـساء الالتي
عوجلن أصال من سرطان الثدي وشف منه ? 

اضي القـريب كان االجتاه العام هو حظر اسـتخدام العالج اإلستروجيني وفي ا
ـا تـأكد خالل التـعـويضـي بعـد عالج وتـمام الـشـفاء من سـرطـان الـثدي ولـكن نـظراً 
رأة بـعد اإلياس من أمراض اضي من أن هـذا النوع من الـعالج يحمي ا العقـدين ا
ال تقل خـطورة عن السرطـان مثل أمراض الـقلب اإلقفاريـة  ومرض تخلـخل العظام

فقد أعيدت صياغة التوجه السابق. 
تـخـصصـة حـاليـاً العـديـد من التـجارب راكـز البـحـثيـة ا وجتـرى في العـديد مـن ا
االستـباقيـة لتحديـد عما إذا كـان العالج التـعويضي بـاإلستروجـ ال يؤثر سـلباً على

سرطان الثدي الذي  عالجه. 
وحل ظـهـور نـتـائج هـذه الـدراسـات فـإن مـساعـدة مـريـضـة سـرطـان الـثـدي التي
شفيت من مرضـها على اتخاذ قرار استخدام الهرمـونات اإلستروجينية بعد اإلياس
آل احلاالت الـتي تعرضت بـاشرة والتي تـتعـلق  يعـتمد عـلى بعض الـشواهد غـير ا
جلـرعـات كـبـيـرة من اإلسـتـروجـ في نـفس الـوقت الـذي يـحـتـمل أنـهن كن مـصـابات

فعلياً بسرطان الثدي. 
صل فـفي أثـناء احلـمل والـرضـاعة يـزداد مـستـوى الـهرمـونـات اإلسـتروجـيـنيـة بـا
زيــادة كـبــيـرة وحتـدث 0.5-4%  مـن حـاالت ســرطـان الــثـدي بــالـتــزامن مع احلـمل أو
ريـضـة تكـون قد تـعـرضت جلرعـات عالـيـة من اإلستـروج أثـناء الـرضاعـة أي أن ا
مـرضـهــا وقـد أوضــحت دراسـات عــديـدة  أن احلــمل ال يـحــمل أيـة مــنـذرات ســيـئـة

رضى.  بالنسبة لهؤالء ا
وقد أشارت بعض الدراسات أن احلمل بعد عالج سرطان الثدي ال يبدو أنه يؤثر
بصورة سلبيـة على معدالت احلياة حـتى وإن حدث احلمل بعد ستـة أشهر من انتهاء
الـعالج بل على الـعكس أشـارت بعض الـدراسات ذات الـصلة أن مـعدالت احلـياة قد

تكون أفضل في حالتهن. 
كـذلك فقـد أشـارت بعض الـدراسات إلى أنه ال يـوجد فـرق في فتـرة البُـقيـا العـامة
وفترة البقيا من دون نكسة ورمية ب من سبق لهن استخدام حبوب منع احلمل ومن
لم يــســتــخـدمــنــهــا وألن حــبـوب مــنع احلــمل عــبــارة عن هــرمــونــات إسـتــروجــيــنــيـة
وبــروجـسـتــيـنـيــة فـإن ذلك يـعــني أنه ال تـوجــد تـأثـيــرات غـيـر مــرغـوبـة مـن اسـتـخـدام

اإلستروجينات على مرضى سرطان الثدي بعد العالج. 
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كذلك فإن بـعض الدراسات التي أجريت على النـساء الالتي عوجلن باإلستروج
مـن أعــراض اإليــاس وأمـــراض الــقــلب وهـــشــاشــة الــعـــظــام لم تــظـــهــر أن الــعالج
اإلسـتــروجـيـني قـد أثـر ســلـبـاً عـلى سـرطــان الـثـدي بل عـلى الــعـكس أشـارت بـعض
ـرضى ســرطــان الــثــدي الالتي تــلــقــ عالجـاً الــدراســات إلى أن مــعــدالت احلــيــاة 
إسـتروجـيـنـيـاً تـعـويـضـيـاً قد تـكـون أفـضل من مـعـدالت أخـريـات لم يـسـتـخـدمن هذا

العالج. 
وعـلـى الـرغم من أن تـنـاول مـريـضـة سـرطـان الــثـدي لـلـهـرمـونـات اإلسـتـروجـيـنـيـة
التعويضـية قد يعرضها لزيادة خطر انتكاس مـرضها فإن هذا اخلطر يعتبر طفيفاً
ــا يـنـعـكس وفـي بـعض احلـاالت قــد تـفـوق الـفــوائـد احملـقـقــة أيـة أخـطـار مــتـوقـعـة 
ريضة  على علم ريضة إال أنه يوصى دائماً بأن تكون ا باإليجاب على نوعية حياة ا

 مسبق بهذه اخملاطر وأن  يظل قرار العالج من عدمه هو قرارها.

عالج سرطـان الثـدي بعـقار الـتامـوكسـيفـ وعالقته بـسرطـان بطـانة
(Treatment of cancer breast with tamoxifen and its الـــــــــرحم

:relation to endometrial cancer)

يــســتــخـدم الــتــامــوكــسـيــفــ بــفـعــالــيــة كــعـقــار مــضــاد لــهـرمــون اإلســتــروجـ
(Anti-oestrogen) وذلك لـعالج الـنـقـائل الـسـرطانـيـة الـثـديـيـة أو كـعالج مـسـاعد في

ستقبالت اإلستروجينية. حالة السرطان الثديي موجب ا
وعـلى الرغم من أن عقار التاموكسـيف يعتبر عـقاراً مضاداً لإلستروج فإن له
ـركـبـات اإلسـتـروجـيـنـيـة الـضـعـيـفـة فـمـثالً يـؤدي عـقـار تـأثـيـرات بـيـولـوجـيـة تـمـاثل ا
صل وخفض الـتاموكـسيف إلى انـخفاض قدره 10-15% في نسبـة الكولـستيرول بـا
قدره 20% في نـسـبـة الـدهـون مــنـخـفـضـة الـكـثـافـة ويـقـلل من فـقـدان الـعـظم حملـتـواه

. اثل في ذلك تأثير اإلستروج عدني و ا
وتـدعم التأثيرات اإليجابية لـهذا العقار استخدام اإلسـتروجينات كعالج تعويضي
ـريضـات سـرطان الـثدي وذلك لـكونه لـه تأثـيرات إسـتروجـيـنيـة ضعـيفـة إال أن هذه
التأثيرات اإلستـروجينية قد تكـون وراء الزيادة في نسبة حـدوث سرطان بطانة الرحم

ن يستخدمن هذا العقار.  ريضات  الغدي ب ا
ـسـرطن لـعـقـار التـامـوكـسـيـفـ عـلى بـطـانـة الـرحم تـنصح ونـظراً لـهـذا الـتـأثـيـر ا
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ـريضـات الالتي يتـناولـنه بالـيقـظة دائـماً والـوعي حيـال حدوث أي نـزف مهـبلي غـير ا
كن أن يكون نتيجة حتول سرطاني ببطانة الرحم.  اعتيادي والذي 

االحتياطات اخلاصة باستخدام العقاقير اإلستروجينية التعويضية
:(Precautions for the use of estrogen replacement therapy) 

       قبيل الشـروع بالعالج اإلستروجيني التعـويضي فإنه ينصح بإجراء فحص طبي
ـرض والـفـحص اإلكـلـيـنـيـكي واحلـوضي وبـعض كـامل يـشـمل الـوقـوف عـلى تـاريخ ا
الـفحوص اخملـبرية الستـبعاد وجـود أي عوامل خطر كـامنة  لإلصـابة بسرطـان بطانة

الرحم. 
 وفي حـالـة وجـود تـاريخ سـابـق حلـدوث نزف مـهـبـلي غـيـر اعـتـيـادي فـإنه يـوصي
بفـحص كشـاطة بـطانة الـرحم قـبيل الـعالج وقد يـوصي أحيـاناً  بهـذا الفـحص حتى

هبلي.  من دون وجود تاريخ  للنزف ا
ريـضة عـلى دراية تـامة بـاخملاطـر التي قـد تترتـب على العالج ويـفضل أن تـكون ا

رجوة منه.  باإلستروج باإلضافة إلى الفوائد ا
ومن الـعقـاقـير اإلسـتـروجيـنـية الـتي تـستـخدم فـي العالج الـتـعويـضي عـقار إثـنيل
اإلســتـراديـول وعـقــار الـداي إثـيل اإلسـتــلـبـسـتـيــرول واإلسـتـروجـيـنــات االقـتـرانـيـة
واإلســـتــرون وعـــادة مـــا يــكـــتـــفى بــجـــرعـــة قــوامـــهــا  (0.625 مـــلــلي جـم) من أحــد
اإلسـتــروجـيـنـات االقـتــرانـيـة أو مـا يــعـادلـهـا إال أن بــعض الـنـســاء الـشـابـات الالتي
بـايض قد يحـتجن جلرعـة أكبر قـوامها  (1.25ملـلي جم) منـذ البداية خضـعن إلزالة ا

للسيطرة على األعراض الناجتة عن نقص اإلستروج لديهن. 
وال يوصى عادة بزيادة اجلرعة اإلستروجينية عن (0.625  مللي جم) إال في حالة
أعـراض النـقص الشديـدة كمـا ال يوصي بـخفـضها عن (0.625 ملـلي جرام) حتى ال

رغوبة.  يفقد العالج الهرموني تأثيراته ا
ويستـخدم هرمـون البروجـستيـرون مع هرمون اإلسـتروج لـتجنب حـدوث النزف
كن ريضات من كبار السـن وهناك عدة أنظمة  ـهبلي قدر اإلمكان وبالـذات ب ا ا

اتباعها للجمع ب العقارين. 
وفي بــعض احلـاالت الـتي يـحـظـر فـيـهـا تـعـاطـي الـهـرمـونـات اإلسـتـروجـيـنـيـة مـثل
كن التخفيف من أعراض مرحلة اإلياس باالستخدام مرضى سرطان بطانة الرحم 
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اليومي لـعقار بـروجستـيني مثل الـبروفيرا (Provera) ( 20 ملـلي جم) يومـياً أو عقار
يجيز (Megace) ( 20 مللي جم)  وتلعب هذه العقاقير دورا فعّاال في التخفيف من ا
األعـراض الــنــاجتـة عن االضــطـرابــات احلـركــيـة الــوعــائـيــة مـثل نــوبـات اإلحــسـاس
ــكن أن تــؤدي إلى زيـادة ــزاج إال أنـهــا  بــاحلـرارة والــعــرق الـغــزيــر واضـطــراب ا

هبل.  الشهية والوزن وجفاف ا
رأة التي تـتعاطى عالجاً هرمونياً تعـويضياً باإلستروج أن تواظب على وعلى ا
الـفـحص الطـبي الـدوري سنـويـاً والـذي يجب أن يـشـمل مراقـبـة وقيـاس ضـغط الدم
والفـحص الـثـديي وتـصـويـره الشـعـاعي والـفـحص احلـوضي اإلكـليـنـيـكي وأحـيـاناً
بواسـطة فـائق الصوت مع ضـرورة الفـحص النسـيجي لـكشاطـة من بطـانة الرحم في

هبلي غير االعتيادي.  حالة النزف ا



الفصل الثاني
 سرطان بطانة الرحم الغدي 

(Endometrial Adenocarcinoma)

رضيات األعراض الوبائيات عوامل االختطار ا
راحل العوامل اإلنذارية التشخيص ا

              

مقدمة:
يحتل سرطان الرحم الـدرجة الرابعة ب السـرطانات النسائـية اخملتلفة من حيث
نسـبة حدوثه ويـعتبـر هذا النـوع حالـياً أحد أكـثر األورام السـرطانيـة التي حتدث في

احلوض النسائي. 

:(Epidemiology) وبائيات سرطان بطانة الرحم
ـكن لـســرطـان الـبـطـانـة الـرحـمـيـة أن يـحــدث قـبل أو بـعـد اإليـاس ولـكن بـنـسب
مخـتـلفـة ويكـثـر حدوث هـذا الورم بـعـد اإلياس حـيث يـصيب عـادة النـسـاء من الفـئة

 . العمرية 50-59  عاماً ويبلغ متوسط العمر عند تشخيص الورم حوالي 61 عاماً
وحـدوث الـورم أيـضـاً لـيس نـادراً قـبل اإليـاس فـحوالي 20-25% من احلـاالت يتم
تـشخـيصـها قبل مـرحلـة اإلياس و يقـدر أن ما نـسبته 5%  من احلاالت أيـضاً حتدث

قبل األربع من العمر. 

رض  األسباب وعوامل االختطار حلدوث ا
  :(Causes & risk factors)

ـباشرة حلـدوث سرطان بـطانة مثل العـديد من األورام الـسرطانـية فإن األسـباب ا
الرحم تبقى غير معروفة إال أن حدوثه ارتبط بعدد من عوامل االختطار من أهمها: 

- 169 -



- 170 -

الفصل الثاني

:(Obesity) 1 ـ السمنة
فـرطة زيادة في خـطر اإلصـابة قدره  12 ضـعفـا ويعـتقد أن  يـصاحب الـسمنـة ا
توزيع الـسمنـة بنصف اجلـسم العـلوي لهـا عالقة بالـزيادة في هذا اخلـطر عنه عـندما
تكـون السـمنـة موزعـة بنـصف اجلسم الـسفـلي ويقـدر خطـر اإلصابـة بنـسبة 4.3 إذا

رأة  عن  96 كجم مقارنة بنسبة 2.3 عندما يكون وزنها  78 كجم.  زاد وزن ا
عروف بتـأثيره الواقي صـل وا وقـد لوحظ أن مستـوى هرمون الـبروجستـيرون با
من سـرطـان بـطـانـة الرحـم يكـون مـنـخـفـضـاً في الـنسـاء الـبـديـنـات الالتي يـعـان من
ـنـسج على الـبـطـانة ارتفـاع مـسـتـوى هرمـون اإلسـتـراديول (Estradiol) ذو الـتأثـيـر ا

الرحمية. 

2 ـ العوامل الغذائية:
ـرتـبطـة بالـسـمنـة أو زيـادة استـهالك الـسـعرات احلـراريـة فخـطر وهي العـوامل ا
اإلصابـة بالـسرطـان الرحـمي يزيـد مع زيادة اسـتهالك جـميع أنـواع اللـحوم والـبيض
والـبـقـولـيـات والـدهـنـيـات والــسـكـريـات ويـنـخـفض مع زيـادة اسـتـهالك اخلـضـراوات
ـعروفـة باحتـوائهـا على نـسبة عـاليـة من فيـتام والفـواكه الطـازجة ونـخالة احلـبوب ا

"ج" والكاروت  – بيتا. 

تعادل بالهرمونات اإلستروجينية: 3 ـ العالج غير ا
فـرده إلى فرط تـنسج بـطانـة الرحم وقد  يؤدي اسـتخـدام هرمـون اإلستروجـ 
يـــتـــحـــول مع مـــرور الـــوقت إلـى ســـرطـــان غـــزوي وقـــد وجـــد أن إضـــافـــة هـــرمــون
الـبـروجسـتيـرون مع الـعالج باإلسـتروجـ يقـلل بـنسـبة كـبـيرة من حـدوث فرط تـنسج

البطانة الرحمية ولذلك يعتبر هرموناً واقياً من السرطان البطاني الغدي.

 :(Low or Nulliparity) 4 ـ انخفاض رقم الوالدة أو انعدامه
صل في مستـوى هرمون البـروجستيرون يصـاحب حدوث احلمل ارتفـاع كبير بـا
ذو الـتأثير الـواقي على البـطانة الرحـمية ولذلك ارتـبط انعدام احلـمل وانخفاض رقم

الوالدة بزيادة خطر اإلصابة بسرطان الرحم.
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:(Late Menopause) 5 ـ تأخر حدوث اإلياس
يــعـني تــأخـر حــدوث اإليـاس إطــالـة فــتـرة تــعـرض الــبـطــانـة الــرحـمــيـة لــهـرمـون
سرطن عليها وفي حـالة توالف وجود عوامل السمنة عروف بتـأثيره ا اإلستروج ا
ـتـأخـر وانخـفـاض رقم الـوالدة أو انعـدامه فـإن خـطـر اإلصابـة بـسـرطان واإليـاس ا

البطانة الرحمية يزداد إلى خمسة أضعاف.

6 ـ داء البول السكري وفرط ضغط الدم:
 تؤدي اإلصابة بهذه األمراض إلى زيادة خطر اإلصابة بالسرطان الرحمي بواقع
2.8 ضعفاً وترتبط هذه األمراض عادة بالسمنة وبعض العادات الغذائية التي تتميز

بزيادة استهالك الدهون والسعرات احلرارية.

 :(Races)  7 ـ األعراق
يـحدث سـرطان بـطانـة الرحم بـنسـبة أكـبر بـ األعراق الـبيـضاء عنـه ب األعراق
ـيل إلى احلدوث السـوداء  وهو أكـثـر عدائـية وغـزوية بـ األعراق الـسـوداء حيث 
بعـد السبع عـاماً من العمر و تكـون غالبية أنواعه من األنـواع ذات الدرجة اخللوية

رتفعة وال يكتشف عادة إال في مراحل متقدمة. ا

 :(Tamoxifen) 8 ـ العالج بعقار التاموكسيف
يستخدم هذا العقار على نطاق واسع في عالج سرطان الثدي إما لعالج النقائل
الورمـيـة أو كـعالج مسـاعـد بـعد اجلـراحـة  وقد امـتـد نـطاق اسـتـخـدام هذا الـعـقار
صـاب حيث وجـد أنه فعّال ليـشمل الـوقاية مـن حدوث سرطـان بالـثدي اآلخـر غيـر ا

للغاية في هذا الصدد إذا ما امتد استخدامه لفترة تتراوح ما ب 3-5 أعوام.     
 وبـالرغم من أن عـقار التـاموكـسيـف عـقار مـضاد لإلسـتروج أصالً إال أن له
ستوى خصائص إستروجينيـة ضعيفة ولذا يصاحب استـخدامه زيادة متواضعة  
صل وتؤدي هذه اخلصائص اإلستروجينية للعقار إلى خطر هرمون اإلستراديول با
إصـابة قدره 2.7  لكل 1000 حـالة لإلصـابة بـسرطـان بطـانة الـرحم ب مـستـخدمات

هذا العقار.
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ويصاحب اسـتخدام العـقار زيادة بثخـانة البطانـة الرحمية وقـد يؤدي أحياناً إلى
تكون سالئل (Polyps) بطـانيـة قد تـكون أحـيانـاً ضخـمة بـاإلضافـة لتـغيـرات رحمـية
أخرى تشمـل زيادة بحجم الرحم وحدوث االنتباذ البـطاني الرحمي وحؤول بالنسيج

البطاني.
واظبة على الفحص ولذلك تنصح النساء الالتي يستخدمن عقار التاموكسيف با
احلـوضى اإلكلـينيـكي والشـروع بفـحص البطـانة الـرحمـية بواسـطة فـائق الصوت في
حالـة حـدوث أي نـزف مـهـبـلي غـزيـر أو غـير اعـتـيـادي وفي بـعض احلـاالت الـنـزفـية

الشديدة قد يتطلب األمر كشط البطانة الرحمية وفحصها حتت اجملهر.

9 ـ التدخ وحبوب منع احلمل:
 بعـكس األمراض الـسـرطانـية األخـرى أظهـرت احـدى الدراسـات انخـفاض خـطر
دخنات البدينات فقط وبالطبع ال توازي  فائدة اإلصابة  بسرطان بطانة الـرحم ب ا
ـلـحـوظـة في خـطـر اإلصـابة انـخـفـاض خـطـر اإلصـابة بـالـسـرطـان الـرحـمي الـزيادة ا

دخنات. بسرطان الرئة وأمراض القلب والشراي ب ا
 ويؤدي استخدام حـبوب منع احلمل لفترة ال تقل عن  12 شهراً إلى خفض خطر
اإلصـابة بالسـرطان الرحمي ويـستمر هـذا التأثير الـواقي لفتـرة تتراوح ما ب 10-5
سـنـوات بعـد الـتوقف عـن استـخـدامهـا ويرجـع انخـفـاض خطـر اإلصابـة إلى احـتواء
حـبـوب مـنع احلـمل عــلى هـرمـون الـبـروجـسـتـيـرون ذو الـتــأثـيـر الـواقي عـلى الـبـطـانـة

الرحمية (الشكل 1-2-3).

(الشكل 3-2-1): حبوب منع احلمل.
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مرضيات سرطان بطانة الرحم:   
كـن لسرطان الـبطانـة الرحميـة أن ينمـو على السـطح اخلارجي إلحدى السالئل
وها تـدريجياً ـتد  البطـانية أو يبـدأ بالنمـو كبؤرة سـرطانية بـالبطـانة الرحمـية قد 

ليشمل كافة البطانة الرحمية (الشكل 2-2-3).

وتـوجد عـدة أنـواع من السـرطـان البـطـاني الرحـمي تـختـلف في سـلوكـهـا الورمي
ا قـد يستدعي في بعض األحـيان حتويراً في نظام ومنذراتها وتـركيبها الـنسيجي 

عالجها ومن أهم أنواع السرطانات البطانية:
1 ـ السـرطان البطاني الغدي (Adenocarcinoma): أكثر السـرطانات البطانية
مـنـهـا وعـادة مـا يـسـبق نـشـأة هـذا الـنـوع فرط تـنـسج ال ثل %59.6   حـدوثـاً إذ 
ـطي ببـطانـة الرحم وفي الـبـداية يـكون هـذا الورم مـوضعـياً ثم يـنتـشر تـدريجـياً

ليشمل كافة البطانة الرحمية قبل أن يبدأ باالنتقال (الشكل 3-2-3).
ـثل هـذا   :(Adenoacanthoma) 2 ـ الـسـرطـان الـبـطـاني الـغـدي الـشائـكي

النوع 21.7% من السرطانات البطانية.
ـثل هـذا  :(Adenosquamous) 3 ـ الـســرطـان الـبـطـاني الـغـدي احلـرشـفي

النوع 6.9% من السرطـانات الـبطانـية ويتـميـز بوجود نـسيجـ سرطـاني أحـدهما
غدي وآخر حرشفي.

(الشكل 3-2-2): سرطان رحمي غدي صافي اخلاليا.
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ـثل هذا  :(Clear cell Carcinoma) 4 ـ السـرطان الـبـطاني صـافي اخللـية
ـريضات ـيل للحـدوث ب ا الـنوع الـنادر من الـسرطـانات الـبطـانية 5.7%  منـها و

من كبار السن وهو ذو منذرات سيئة.
5 ـ الـسـرطـان الـبـطـاني احلـلـيـمي (Papillary): يـعـرف هــذا الـسـرطـان أيـضـاً
ثل 4.7% من الـسرطـانات الـبطـانيـة وهو صـلي احللـيمي الـبطـاني و بـالـسرطـان ا
ـريضات من كبار الـسن وغير البـدينات ومن لديهن رقم يل للـحدوث أيضاً ب ا
والدة مـرتفع ويـشتهـر هذا الـنوع بـعدوانيـته الشـديدة ومـنذراته السـيئـة مثل غزوه
الـعـميـق لـلعـضل الـرحـمي في 72% من احلـاالت وارتـفـاع نـسـبـة حـدوث الـنـقـيالت
السرطانـية إلى العـقد اللـمفية في 50-60% من احلاالت ومـعظم هذه األورام مـختلة
الـصـيـغـة الـكـرومـوسـومـيـة (Aneuploid) ونـظـراً ألن هـذا الـنـوع من األورام يـسـلك
ـصلـيـة احللـيـميـة فـإنه يعـالج مـثلـهـا بالـعالج الـكيـمـيائي بـيـضيـة ا سـلـوك األورام ا

(الشكل 4-2-3).
6 ـ الـسـرطــان الـبــطـاني اإلفـرازي (Secretory): هـذا الــنــوع من الــسـرطــانـات
ثل  1.5% منهـا وهو ذو منـذرات جيدة لـلغايـة وقد يصعب البـطانية غـير شائع و

أحيانا التفريق بينه وب التغيرات البروجستينية ببطانة الرحم.

 :(Symptoms) أعراض سرطان البطانة الرحمية
:(Post-Menopausal Vaginal Bleeding) هبلي بعد اإلياس 1 ـ النزف ا

هـبلي وباألخص بـعد حدوث اإلياس من أهـم األعراض التي يجب يعـتبر الـنزف ا

(الشكل 3-2-3): سرطان بطاني غدي.
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أن تـثـيـر االنــتـبـاه الحـتـمـال وجــود سـرطـان بـطـاني ويـتــطـلب وجـود هـذا الـعـرض
ناسبة لتشخيص سبب النزف. الشروع بالفحوصات النسائية ا

رض فإن احتمال أن وألن التـقدم بالعمر يعتبر أحد أهم عـوامل خطر اإلصابة با
هبلي ناجتاً عن ورم سرطاني بطاني يبلغ 50%  إذا حدث بعد السبع يكون النزف ا

من العمر مقارنة بنسبة 20% إذا حدث بعد اإلياس مباشرة.
:(Pre-Menopausal Vaginal Bleeding) ـهـبـلي قـبـل اإلياس الـنـزف ا 2 ـ  
رحلـة على شـكل نزف متـكرر ب الدورات ـهبلي فـي هذه ا عـادة ما يكـون النزف ا
الطـمثـية أو عـلى شكل دورات طـمثـية غـزيرة ومـستـمرة وذات نـسق غيـر تبـويضي

.(Non-Ovulatory cycles)

:(Diagnosis) تشخيص سرطان البطانة الرحمية
رض ولـكن يتـطلب الـتشـخيص الـدقيق ال تـكفي األعـراض السـابقـة لتـشخـيص ا

للمرض اللجوء لعدد من الوسائل التشخيصية النسائية من أهمها:
ـكن اسـتـخـدام هـذا الفـحص من   :(Ultrasonography) 1 ـ تـخطـيط الـصدى
ـهبل (Trans-Vaginal US) وذلك خالل البـطن إال أنه يفـضل أن يـكون من خالل ا
بواسـطـة مـسـبار (Probe) خـاص ويـتم أثـنـاء هذا الـفـحص قـيـاس ثـخانـة الـبـطـانة
ا الرحمـية وعـادة تزيد هـذه الثـخانة عن  8   في حالة الـسرطـانات البـطانـية 

يستدعي  كشطها لفحصها  مجهرياً (الشكل 5-2-3).
ـهـبل أحيـانـاً لـتـحديـد وقـيـاس عمق ويسـتـخـدم فـحص فائـق الصـوت عن طـريق ا
الـتـغـلـغل الـورمي داخل الـعـضل الـرحـمي ويتـطـلب هـذا الـفـحص  تـسـريب مـحـلول

ملحي داخل البطانة الرحمية لتسهيل التفرق بينها وب العضل الرحمي.

(الشكل 3-2-4): ورم سرطاني بطاني رحمي.
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(Endometrial Fractional 2 ـ الــكــشط الـتــجــزيـئي لــلـبــطــانـة الــرحـمــيـة
ــكن بــواســطـة هــذا الــفـحص تــشــخـيص 90% مـن الـســرطــانـات  : Curretage)

الرحمية ويتـطلب هذا الفحص التخـدير العام ويبدأ  الـفحص بتوسيع عنق الرحم
بـواسطة موسعـات خاصة ثم بواسـطة كاشطة خـاصة يقوم الـطبيب بكـشط البطانة
ـكـشوط إلى الـرحـميـة وظـهـارة عـنق الـرحم وفق تـرتيـب خاص ثم يـرسل الـنـسـيج ا

اخملتبر لفحصه. (الشكل 6-2-3).

(الشكل 3-2-5) ب: فحص بطانة الرحم
هبلي. بواسطة السونار ا

(الشكل 3-2-5) أ: فحص بطانة الرحم
هبلي. بواسطة السونار ا
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(Cervical Cytology and  "3 ـ سـيـتـولـوجـيـا عـنق الـرحم واخـتـبـار "باب

(Pap smear: يعتـمد هذا الفحص على اكـتشاف بعض اخلاليا السـرطانية التي قد

تـكون قـد انـفـصـلت عن الـسـرطـان الـبـطـاني وعـلـقت عـلى الـسـطح اخلـارجي لـعنق
ـكن اجلـزم بـأن اخلاليـا الـتي يـتم فـحـصـهـا الـرحم ويـعـيب هـذا الـفـحـص أنه ال 

ناجتة عن الورم البطاني.
كن بـواسطة هذا  :(Endometrial cytology) 4 ـ الفحص اخلـلوي لبطانة الرحم
الـفحص احلـصول مـبـاشرة عـلى خـزعات من خاليـا بطـانـة الرحم لـفـحصـها حتت
رة واحدة فقط اجملـهر ويستخدم لذلك كـاشطة ماصة خاصة (Pipette) تستخدم 
كن إجـراء هذا الـفحـص بالـعيـادة اخلارجـية ومن دون احلـاجـة للـتخـدير الـعام و

حيث ال يتسبب هذا الفحص إال بشعور طفيف بعدم الراحة. (الشكل 7-2-3).
وإذا اتـضح أن العـيـنة الـبطـانيـة غـير كـافيـة أو استـمـرت األعراض بـعد الـفحص

فينصح بالشروع في توسيع عنق الرحم وكشط بطانته بالطريقة التقليدية. 

ستخدمة في كشط البطانة الرحمية. (الشكل 3-2-6): األدوات ا

(الشكل 3-2-7): ماصة البطانة الرحمية.
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5 ـ التصويـر الشعاعي لـلبطانـة الرحمية  (Hysterography): استخدم هذا
ـاضي لـتـحـديـد شـكل الـتـجويـف الـرحمـي بـاإلضافـة حلـجم ومـوقع الـفـحص في ا
وامتـداد أي ورم قد يكـون بداخله ونـظراً لـعدم نوعـية الفـحص فقد اسـتبدل حـديثاً

بالتنظير الرحمي.
6 ـ التـنظـير الـرحمي (Hysteroscopy): في هذا الـفـحص يـتم تنـظـير الـتـجويف
نـظار الرحمي نظـار الرحمي وا الـبطاني الرحـمي بواسطة مـنظار خاص يـعرف با
كـنـها اسـتئـصال ـصدر ضـوئي قوي وآلـة قـاطعـة  عـبارة عـن أنبـوب رفيع مـزود 
عيـنات من النسيج الـبطاني أو من أية آفة  (Lesion) بـطانية يالحـظها الطـبيب أثناء

معاينته لبطانة الرحم.
ونظـراً لـسـهولـة إجـراء هـذا الفـحص وإمـكـانيـة إجـرائه بـالعـيـادة اخلـارجيـة فـقد

أصبح هذا الفحص يستخدم حالياً بكثرة .

رحلي لسرطان البطانة الرحمية:      التصنيف ا
تصنف السـرطانات البطانية عادة بنـاء على تصنيف «االحتاد الدولي لطب النساء

والوالدة»  (FIGO). (الشكل 8-2-3).

(الشكل 3-2-8): مراحل سرطان البطانة الرحمية.
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ـرحلـة على الـتقريـر اجلراحي ونـتائج الـفحص النـسيـجي للرحم ويعـتمـد حتديد ا
ــسـتـأصـل من حـيث نــوع الـورم ومـدى امــتـداده بــجـدار الـرحـم ودرجـة خاليـاه ا
باإلضـافـة إلى حـالة الـعـقد الـلـمـفيـة بـاحلوض والـبـطن من حـيث إصابـتـهـا بالـنـقائل
الـسـرطانـيـة ولـذلك يـتـطـلب حتـديد مـرحـلـة الـورم االسـتـعانـة بـعـدد من الـفـحـوصات
اإلضافية مثل أشـعة الصدر والـفحص الشعاعي الـوريدي حلوض الكلى والـتنظير
ـثـاني والـتـنـظــيـر الـسـيـني إن دعت الـضـرورة كــذلك قـد تـتـطـلب بـعض األعـراض ا
خ شعة مثل مفراس ا والعالمـات اإلكلينيكيـة االستعانة ببـعض فحوصات النظائـر ا
والعظام أو فـحص الكبد بفائق الـصوت (السونار) وذلك للـكشف عن وجود النقائل

السرطانية بهذه األعضاء (الشكل 8-2-3).

رحلة ا
سرطان ال بد / ورم داخل الظهارة.

ورم سرطاني قاصر على جسم الرحم.

الورم قاصر على البطانة الرحمية فقط.
امتداد ورمي ألقل من نصف ثخانة العضل الرحمي.

امتداد ورمي ألكثر من نصف ثخانة العضل الرحمي.
امتداد الورم السرطاني إلى عنق الرحم مع عدم امتداده خارج جسم الرحم.

امتداد الورم للنسيج الغدي بقناة عنق الرحم فقط.
امتداد الورم للنسيج السدوي لعنق الرحم.

امتداد موضعي للورم + / أو انتقاله للعقد اللمفية اإلقليمية.
ـلـحـقـات الرحـمـيـة (امـتـداد مـبـاشر أو ـشـيـمـاء +/أو ا امـتـداد الـورم لـطـبـقة ا
بـواسـطــة الـنـقـائل)+/أو وجـود خاليـا سـرطــانـيـة بـغـسـول الـصـفـاق أو احلـ

. (Ascites)

امتداد الورم للمهبل (مباشرة أو عبر نقائله).
نقائل سرطانية بالعقد اللمفية احلوضية + / أو اجلار أورطية.

امتداد الورم لألعضاء اجملاورة + / أو وجود نقائل سرطانية باألعضاء. 
ستقيم. ثانة البولية + / أو ظهارة ا غزو ورمي لظهارة ا

هبل نقائل سرطانية باألعضاء اخملتلفة (يستثني منها النقائل السرطانية إلى ا
ا في ذلـك النـقـائل الـسرطـانـيـة بالـعـقد لـحـقـات)  شـيـماء احلـوضـيـة / ا / ا

اللمفية األريبية واجلار أورطية.

O

I

Ia

Ib

Ic

II

IIa

IIb

III

IIIa

IIIb

IIIc

IV

IVa

IVb

رحلة وصف ا

رحلي لسرطان البطانة الرحمية.   (اجلدول 3-2-1): التصنيف ا
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العوامل اإلنذارية للسرطان البطاني الرحمي
:(Prognostic-Factors)

 تـتبـاين السـرطـانات الـبطـانيـة اخملتـلفـة في سـلوكـها الـورمي فبـعض هذه األورام
تكون جيدة الـتمايز النسيـجي وذات قابلية غزوية سـطحية لألنسجة الـرحمية وقابلية
عالـيـة لالستـجابـة لـلعـقـاقيـر البـروجـستـيـنيـة وبالـتـالي فإن مـعـدالت البُـقيـا لـها تـكون

مرتفعة.
قابل تـكون  بعض األنـواع األخرى ضعـيفة التـمايز الـنسيـجي ولها قـابلية وفي ا
غـزوية عـميـقة لـلعـضل الـرحمي ولالنـتقـال للـعـقد الـلمـفيـة باإلضـافـة لقـابلـية ضـعيـفة

لالستجابة للعقاقير البروجستينية وبالتالي فإن معدالت البُقيا لها تكون منخفضة.
وقـد بيـنت الـدراسـات واألبـحـاث أن هـذه االختـالفات بـ األنـواع اخملـتـلـفـة ترجع
كن لتأثير عدد من العوامل تعرف بالعوامل اإلنذارية (Prognostic Factors) والتي 
ا يتيح سبق بسلوك الـورم السرطاني  من خالل دراستها والتعـرف عليها التنـبؤ ا
ـعـالج اخـتـيـار أفضـل االجتـاهات الـعـالجيـة الـتي قـد تـتـيح حتـقـيق أفـضل لـلـطـبـيب ا

النتائج.

ومن أهم هذه العوامل اإلنذارية:
1 ـ نـوع الورم (Tumour type):  في حـ تـسـلك األورام الـبطـانـيـة احللـيـمـية وأورام
اخللية الصافـية سلوكاً غزويـاً شديد العدائيـة جند أن بعض األنواع األخرى مثل
الـســرطــان الـبــطـاني اإلفــرازي تـســلك ســلـوكــاً يـقــارب األورام احلـمــيـدة وتــسـلك

السرطانات البطانية الغدية والغدية الشائكة واحلرشفية سلوكاً وسطاً بينهم.
ويتمثل السلوك العدائي في مدى التغلغل بالعضل الرحمي والقدرة  على اختراق
جـدار الـرحم واالنــتـقـال الــسـريع والـواسع  لــلـعـقــد الـلـمــفـيـة اإلقــلـيـمــيـة واألعـضـاء

احلوضية وغير احلوضية.

2 ـ درجة التمايز النسيجي (Grade): يعتمد التمايز النسيجي على مدى التشابه ب
الـنسيج الورمي ونـسيج بطانـة الرحم الطـبيعي و عادة مـا يشار إلى درجة الـتمايز

بأنها جيدة أو متوسطة أو ضعيفة التمايز النسيجي.
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وتـمـيل األورام ضـعــيـفـة الـتــمـايـز إلى الــتـغـلـغل بــعـمق داخل الـعــضل الـرحـمي
واالنـتقال بـنسـبة كبـيرة إلى العـقد الـلمفـية اإلقلـيميـة وأعضـاء اجلسم اخملتـلفة وذلك

بخالف األورام البطانية جيدة التمايز.

تـعتـبر مـرحلـة الورم أفضـل مؤشر الحـتمـاالت فتـرة البُـقيا  :(Stage) 3 ـ مرحـلة الورم
كن توقـع أفضل معدالت لـلحياة بـكرة  راحل الـورمية ا بعـد العالج ففي حـالة ا
ـتقـدمـة فمـثالً تـبلغ مـعدالت راحل الـورمـية ا وذلـك على الـعكـس تمـاماً في حـالـة ا
رحلة األولى  86% مـقارنة بـنسبة 66%  لـلمرحلـة الثانية و %16 الـبقيـا لألورام من ا

فقط للمرحلة الرابعة.

4 ـ مـوقع الـورم البـطـاني داخل الرحم (Tumor Location): تـعـتبـر األورام الـبطـانـية
التي تـنشأ بـقاع الرحم (Fundus) أفضل من تلك الـتي تنـشأ بقـطاعه الـسفلي من
حـيث أن نـسبـة النـقـائل السـرطانـيـة للـعقـد الـلمـفيـة اإلقـليـميـة تـكون أكـبر  16% في

احلالة الثانية  مقارنة بنسبة 4-8% فقط في احلالة األولى.

:(Extent of Myometrial Invasion) 5 ـ مـدى التـغـلـغل الـورمـي بالـعـضل الـرحـمي

كـلـمـا زاد عـمق الـتـغـلـغل الـورمي داخل عـضل الـرحم تـزيـد فـرص حـدوث الـنقـائل
. السرطانية بالعقد اللمفية باإلضافة لزيادة فرص انتكاس الورم موضعياً

6 ـ وجـود نقائل سرطانية بالـعقد اللمفية (Lymph node Metastasis): يعتبر وجود
نـقـائل سـرطانـيـة بـالعـقـد اللـمـفـية مـؤشـراً قـوياً الحـتـمال انـتـكـاس الورم وبـالـتالي

انخفاض معدالت البقيا بعكس احلال في حالة عدم وجود هذه النقيالت.
وتزيـد فـرص حدوث الـنـقائـل السـرطـانيـة بـالعـقـد اللـمـفـية مع تـقـدم مرحـلـة الورم

وارتفاع درجته السرطانية وعمق التغلغل الورمي بعضل الرحم.
وتـبـلغ فـرص انـتـكــاس الـورم الـبـطـاني بـعـد الـعالج 56%  في حـالـة وجـود نـقـائل
فـقط في حـالـة عـدم وجـود مـثل هذه سـرطانـيـة بـالـعـقد الـلـمـفـيـة مقـارنـة بـنـسـبة %10 

النقيالت.
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ـلحـقات (Adnexal Metastasis): : حتـدث الـنقـائل اخلـفـية 7 ـ الـنقـائل الـسرطـانـية بـا
ـرحلـة األولى لـسرطـان الـبطـانة لـحقـات الـرحم في حوالي 7-10 %  مـن مرضى ا

بيض وقنوات فالوب. الرحمية وحتدث معظم هذه النقائل على سطح ا
وتزيـد فرص حـدوث هذه الـنقـائل كـلمـا زاد عمق الـتغـلـغل الورمي داخل الـعضل
الـرحـمي و / أو في حـالة األورام الـتي تـنـشـأ بـقـطـاع الـرحم الـسـفـلي و /أو وجود
نـقائل سرطـانية بالـعقد الـلمفيـة احلوضيـة أو اجلار أورطية أو في حـالة وجود خاليا

سرطانية هائمة بالصفاق.
 ويـعتبـر وجود هذه النـقائل اخلفيـة مؤشراً قـوياً الحتمـال انتكاس الـورم البطاني
حيث وجد أن 38% من االنـتكاسات الورميـة حتدث في وجود مثل هذه الـنقائل اخلفية

مقارنة بنسبة 14% فقط في حالة عدم وجودها.

8 ـ الـفحص اخلـلوي الـصفاقي (Peritoneal Cytology): إذا أظـهر الـفحص اخلـلوي
لراسب الـسائل الـصفـاقي أو غسـول الصـفاق وجـود خاليا سـرطانـية بـطانـية فإن
ـوجـبة مـقابل %9.9 ذلك يـعتـبـر عامالً إنـذاريـاً سيـئـاً إذ تنـتكس 38% من احلاالت ا
لـلحاالت السالبة وتـزداد فرص حدوث هذه النقائل بـازدياد مرحلة الورم ودرجته

وعمق تغلغله داخل العضل الرحمي.

9 ـ عوامل أخري (Other  Factors): أوضحت دراسات عديدة أن محتوى اخللية من
ـادة الـنـوويـة " دنـا " DNA ونــسـبـة اخلاليـا الـورمـيـة في طـور االنـقـسـام اخلـلـوي ا
ـسـتـقبـالت الـبروجـسـتـيـنـيـة بـاخلاليـا الـورمـيـة لـهـا آثـار انـذارية الـفـتـيـلي وحـالـة ا
واضـحة فمثالً وجـد أن نسبة انـتكاس الورم تـزداد كما تنـخفض معدالت الـبقيا له
إذا كان الـورم غيـر ضعـفاني (مـختل الـصيـغة الـكرومـوسومـية) أو إذا زادت نـسبة
رحلة التكاثرية عن 9 %  وكذلك فإن وجود نسبة كبيرة خالياه التي هي في طور ا
ؤشـرات اجليدة ـستـقبالت الـبروجـستـينـية باخلاليـا السـرطانـية تـعتـبر أحـد ا من ا
لـقـابلـيـة هـذه األورام لالسـتـجـابـة لـلـعالج الـهـرمـوني الـبـروجـسـتيـني وذلـك بعـكس

ستقبالت. األورام التي ال حتتوي على نسبة كافية من هذه ا
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رضيات األعراض التشخيص سرطان بطانة الرحم الغدي الوبائيات عوامل االختطار ا

ومن العوامل اإلنـذارية األخرى الـتي ترتبط بارتـفاع نسبـة انتكاس الـورم البطاني
وجود غزو من اخلاليا السـرطانية لألمكنة الشعيرية (Capillary Spaces) وكبر حجم

الورم البطاني أو إصابته لكامل البطانة الرحمية.





الفصل الثالث
عالج السرطانة الغدية البطانية الرحمية

(Treatment of Endometrial 

Adenocarcinoma)

   

ـبـكرة شـهـد عالج الـسرطـانـة الـغـدية الـبـطـانيـة الـرحـمـية وبـاألخص في مـراحـله ا
تطوراً كـبيـراً خالل العقـدين األخيـرين ويرجع ذلك الـتطور لـلحـقائق العـلمـية الكـثيرة
ـؤثرة ـتعـلـقـة بالـعـوامل ا ـاضي وا ـرض خالل أواخـر القـرن ا الـتي عـرفت عن هـذا ا

رتبطة بانتكاسه. وضعية ومعدالت احلياة وتلك ا على السيطرة ا
وتـلـعـب الـعـديـد من الـتـخـصـصـات الــطـبـيـة الـعالجـيـة في عالج هـذه األورام دوراً
تـتـفـاوت أهـمـيتـه بنـاء عـلى عـوامل عـديـدة من أهـمـهـا نـوع الـورم ومـرحـلتـه ودرجته

رتبطة باحلالة الصحية العامة للمريضة. باإلضافة للعديد من العوامل ا

أوالً ـ دور العالج اجلراحي في عالج سرطانة البطانة الرحمية
(Role of Surgery in the treatment of Endometrial 

:Carcinoma)

تلـعب اجلـراحة الـدور األهم في عالج السـرطانـة البـطـانيـة الرحـميـة والسيـما في
بكرة (األولى والثانية). مراحله ا

ـبـكرة من هـذا الـورم باالسـتـئصـال الرحـمي الـكامـل باإلضـافة راحل ا وتـعـالج ا
ـبـيضـ وقـناتـي فالـوب والـثرب وقـد يـتم في بـعض احلـاالت تشـريـحاً السـتـئصـال ا

إلزالة العقد اللمفية احلوضية واجلار أورطية.
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:(Total hysterectomy) أ ــ االستئصال الرحمي الكامل
في هـذه اجلراحة ال يـستأصل الـرحم جذرياً ولـكن يكتـفى باستئـصاله من خارج
بيضـ وقناتي فالـوب والثرب كمـا يستأصل جزء من اللفافة (Extra-Fascial) مع ا

الطرف الدان للمهبل فقط وذلك للحفاظ على وظيفته اجلنسية قدر اإلمكان.
وتُجـرى هذه اجلـراحة الكـبرى غالـباً عن طـريق شق البطن (Laparotomy) إال أنه
ـهـبل (Trans-Vaginal) و بــاألخص إذا لم تـســمح حـالـة ـكن إجـراؤهـا عـن طـريق ا

ريضة الطبية بشق البطن. ا
عـاينة الـصفـاق وشفط أي سـائل به ثم تـرسيبه وأثـناء شق الـبطن يـقوم اجلـراح 
الكتشاف أية خاليا سرطانـية به أما إذا لم يكن هناك سائل بالصفاق فيقوم اجلراح
حلـول ملحي ثم يـقوم بـشفط سائل الـغسول وتـرسيبه بإرواء (Irrigation) الـصفـاق 

الحقاً من أجل فحص الراسب للبحث عن أية خاليا سرطانية به.

 :(Lymphadenectomy) ب ـ استئصال العقد اللمفية
تـعتـبر الـتوصـيـات اخلاصـة بتـشـريح العـقد الـلـمفـية مـحط تـضارب واخـتالف ب
ؤيدون لتشريح هذه العـقد يقومون بتشريحها راكز البحثية اخملتلـفة فا األطبـاء في ا
في حـالة األورام البطانية من الدرجة الـثانية والثالثة واألورام عميـقة التغلغل بالعضل
الـرحـمي وذلك نظـراً لزيـادة نسـبة احـتمـال إصابـة العـقد الـلمـفيـة بالـنقـيالت في هذه
احلـاالت وبـالعـكس يعـتـقد الـبعـض اآلخر أن تـشريح هـذه الـعقـد ال يـصاحـبه حتسن
ـبـكرة الالتـي ليس لـديـهن عوامل خـطـر النتـكاس راحل ا ـعـدالت حيـاة مريـضـات ا
الورم و لذلك فإنهم يكتـفون بأخذ عينات مـتعددة من العقد اللـمفية احلوضية واجلار

أورطية لفحصها الكتشاف إصابتها بالنقائل السرطانية.

ثانياًـ دور العالج الشعاعي في عالج الـسرطانة البطانية الرحمية
(Role of Radiotherapy in the treatment of Endometrial

:Carcinoma)
ـكن لـلـعالج الـشـعـاعي لــسـرطـانـات الـبـطـانـيـة الـرحـمـيـة أن يـكـون عالجـاً أولـيـاً
أوعـالجـاً مـسـاعـداً قــبل أو بـعـد اجلـراحــة و لـهـذا الـعالج دور فـعــال كـعالج مـلـطف

لألعراض التي تنتج عن تأثير النقائل السرطانية بأعضاء اجلسم اخملتلفة.
كن اللجوء  الستخدام وعادة ما يتم العالج بواسطة اإلشعاع اخلارجي إال أنه 

. العالج الكثبي التجويفي في بعض احلاالت أيضاً
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 :(Primary Radiotherapy) أ- العالج الشعاعي األولي
بكرة غير ـراحل الورمية ا تقدمة ومريضات ا راحل الورميـة ا تـعالج مريضات ا
ؤهلة للجراحة ألسباب طبيـة غير متعلقة بالورم السرطاني بواسطة اإلشعاع بنوعيه ا

اخلارجي (الشكل 3-3-1)  و/أو الكثبي.

(الشكل 3-3-1) أ: حقل جانبي للعالج الشعاعي اخلارجي.

(الشكل 3-3-1) ب: حقل أمامي للعالج الشعاعي اخلارجي.
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وتـعالج معـظم احلاالت بواسـطة الـعالج الشعـاعي اخلارجي وفيه يـوجه اإلشعاع
على مـنطقـة احلوض والورم من عـدة اجتاهـات وذلك لقتل اخلاليـا السـرطانيـة وبعد
االنـتهاء من الـعالج الشـعاعي اخلـارجي تعزز جـرعته بـواسطـة جرعة إضـافيـة تعطى
بــواسـطــة الــعالج الــكــثـبي الــتــجــويـفي (Intra- Cavitary Brachytherapy) وتــعـرف

باجلرعة التعزيزية .
ويـتم الـعالج الـكـثـبي الـتـجـويـفـي األولي أو الـتـعـزيـزي في حـالـة األورام الـبـطـانـية
(Hyeman’s ــان بــواســطــة مــطــابــيق خــاصــة  (Applicators) تــعــرف بــأغــلــفــة هــا
(capsules وهي عبارة عن أنـابيب طويلة مجوفة يـتم حشوها داخل التجويف الرحمي

ـريـضـة إلى غـرفـة مـخـصـصـة بـنـظـام خـاص وذلك حتت الـتـخـديـر الـعـام ثم تـنـقل ا
شع والذي ـطابيق بنـظير الـسيزيوم  137 – ا لـلعالج الكثـبي حيث يتم حتـميل هذه ا
ـشعة داخل الـتجويف ادة ا طـابيق احملمـلة با يـكون على شـكل أسالك وتبـقى هذه ا
الـرحمـي لعـدة ساعـات هي عبـارة عن  فتـرة العـالج ثم يتم سـحبـها خـارج الرحم من
ريـضة طـول فترة دون احلـاجة لـلتـخديـر العـام ويتـطلب الـعالج بهـذه الوسـيلـة بقـاء ا
شعة داخل ادة ا العالج داخل غرفة معـزولة حيث يحظـر دخول الزوار أثناء وجـود ا

الرحم; لتفادي تعرضهم العرضي لإلشعاع القوي من دون مبرر (الشكل 2-3-3).

(الشكل 3-3-2) أ: عالج شعاعي كثبي  جتويفي -
ن. كبسوالت ها
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:(Pre-operative Radiation) ب ـــ  العالج الشعاعي قبل اجلراحة
كن اضي حيث كان يعتقد أنه   استخـدم العالج الشعاعي قبيل اجلراحة فـي ا
أن يـؤدي إلى خـفض نـسـبـة االنـتـكـاس الـورمي بـعـد اجلـراحـة وقـد استـخـدم كل من
العـالج الشـعاعـي اخلارجي والـكـثبي الـتـجويـفي في هـذا النـظـام العالجي إال أنه لم

يعد يستخدم حالياً واستبدل بالعالج الشعاعي التالي  للجراحة.

 :(Post–operative Radiation) ج ـــ العالج الشعاعي بعد اجلراحة
يـستـخدم الـعالج الشـعاعي بـعد اجلـراحة بـغرض تـقلـيل نسـبة االنـتكـاس الورمي
ـؤكدة في خفض هـبل وبالرغم من فـعاليـة هذا العالج ا ـوضعي بـاحلوض وبقـايا ا ا
وضعي فـإنه ال يؤدي بـالضرورة إلى حتـسن البـقيا الـعامة نسـبة االنتـكاس الـورمي ا
رض مثل بكرة من ا راحل ا للحياة ويقتصر العالج الشعاعي بعد اجلراحة على ا
ـرحـلـة األولى والـثـانـيـة الـتي تـصاحـبـهـا عالمـات إنـذاريـة سـيـئـة مـثل أورام الـدرجة ا
ـستـأصلة و/ أو الـثالـثة و/ أو وجـود إصابـات بالـنقـائل السـرطانـية بالـعقـد اللـمفـية ا

امتداد التغلغل الورمي بالعضل الرحمي ألكثر من ثلثه أو نصفه. 
وعـادة يـتم الـبـدء بـعد 3-4 أسـابـيع من اجلـراحـة أو بـعـد الـتـئـام الشـق اجلراحي
بالكامل ويستغرق عادة ما ب  5 إلى  6 أسابيع و ذلك بواقع 5 جلسات أسبوعيا ً
ويلي العالج الشعاعي اخلارجي عالجاً شعاعياً كثبياً حيث يركز اإلشعاع موضعياً

هبل نظراً ألنها أكثر مواقع انتكاس الورم. على قبو ا

(الشكل 3-3-2) ب: عالج شعاعي كثبي - مطباق رحمي.
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 :(Palliative radiotherapy) لطف د ـــ العالج الشعاعي ا
و النـقائل السرطانية بأعـضاء اجلسم اخملتلفة مثل تـعالج األعراض الناجتة عن 
الـعـظـام والـدمـاغ... إلخ بـفاعـلـيـة بـاإلشـعاع اخلـارجي ويـعـرف هـذا الـعالج بـالعالج

لطف  والذي عادة ما تكون فترته قصيرة وعدد جلساته أقل. الشعاعي ا

ثالـثاً ــ  دور العـالج الهرمـوني في عالج السـرطانات الـبطـانية
(Role of Hormonal Therapy in the treatment of الـرحـمـيـة

:Endometrial Carcinoma)

ـكن لـسرطـانـات البـطانـة الـرحمـيـة الغـدية أن حتـتـوي على مـسـتقـبالت هـرمونـية
بـروجـسـتـينـيـة وإسـتـروجـيـنـيـة ويـفـسـر ذلك اسـتـجـابة 30%  من هـذه األورام لـلـعالج

بالهرمونات البروجستينية.
سـتـقبالت الـبـروجـستـيـنيـة ولـذلك فهي وتـتفـاوت هـذه األورام في محـتـواهـا من ا
تـتفاوت في قابليتها لالسـتجابة للعالج البروجـستيني وتستجيب حوالي 40-89% من
سـتـقبالت الـهـرمونـيـة لـلعالج الـهـرموني مـقـارنة األورام الـبـطانـيـة الرحـمـية مـوجـبـة ا
ـستقبالت البروجـستينية بنسبة 12-17%   فقط  في حالة األورام سالـبة أو ضعيفة ا
سـتـقبالت الـبروجـسـتيـنيـة عـادة في األورام البـطـانيـة جيـدة الـتمـايز ويزيـد محـتـوى ا
نخفـضة وبالتالي تـزيد احتماالت اسـتجابتها النسـيجي أو ذات الدرجات اخللـوية ا

للعالج الهرموني والبروجستيني والعكس صحيح.
ـسـتـقـبالت الـبـروجـسـتـيـنـيـة في رسـم خـطة ويـفـيـد مـعـرفـة احملـتـوى الـورمي من ا
ــسـتـقـبالت الـبـروجـسـتــيـنـيـة فـرصـة لـلـعالج الـعالج بــحـيث تـعـطي األورام مـوجـبـة ا

قابل تعالج األورام السالبة منذ البداية بالعقاقير الكيميائية. الهرموني وبا
ومن دواعي اسـتــخـدام الــعالج الــهـرمــوني في حـاالت األورام الــبـطــانـيــة الـغــديـة
ـنتكسـة موضعياً أو إقـليميـاً بعد اجلراحة أو تـقدمة واحلاالت ا رضية ا ـراحل ا ا

بعد العالج الشعاعي باإلضافة لعالج النقائل السرطانية.
ـدة عـام أو عـامـ إذا مـا أبـدت وعـادة مـا يـنـصح بـاســتـمـرار الـعالج الـهـرمـوني 
انـعة للـعالج الهرمـوني فيتم ريـضة  ـريضة اسـتجابـة ملمـوسة له أما إذا أبـدت ا ا

ريضة الصحية باستخدامه. التحول فوراً للعالج الكيميائي إذا سمحت حالة ا
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ومن أهم أنـواع الـهـرمـونـات التي تـسـتـخـدم في عالج هـذه الـسرطـانـات الـرحـمـية
لوتن طلق للهرمون ا العقاقير البروجستينية والتاموكسيف ومضاهئات الهرمون ا

.(LHRH analogues)

ـيـدروكـسي بـروجـسـتـيرون ومن أهم الـعـقـاقـيـر الـبـروجـسـتـيـنـيـة عـقـار اسـيـتـات ا
ـكن اسـتـخدامه إمـا عن طـريق الـفم أو عـلى شكل ـعـروف باسم بـروفـيـرا والذي  ا
حقن مخزنة (Depot) حتقن بالعضل وتبلغ نسبة االستجابة العامة لهذا العقار %22
منها 8%  اسـتجابـة ورميـة كليـة ومن العقـاقير الـبروجـستيـنية األخـرى عقار آسـيتات

.(Megace)  يجيز عروف باسم ا يجيستيرول (بروجست صُنعي) ا ا
ستـخدم بكـثرة في عالج سـرطان الثـدي فقد أما بالـنسبـة لعـقار التـاموكسـيفـ ا
ـفــهـوم الـسـابق بــأن هـذا الـعـقـار قـد يــتـسـبب في حـدوث يـتـعـارض اســتـخـدامه مع ا
ــسـتــقـبالت ســرطـان بــطـانــة الــرحم إال أنه وجـد أن هــذا الـعــقـار يــزيــد من نـســبـة ا
ـا دفع الـبـعض السـتـخـدامه إما الـبـروجـستـيـنـيـة علـى سطح اخلـاليا الـسـرطـانـية 
ـفرده أو بـالتزامن مع الـبروجـستيـنات كذلك فـقد وجـد أن االستجـابة لـلعقـار تكون
أفـضل في حـالـة األورام الـبـطانـيـة جـيـدة الـتـمـايـز الـنـسـيـجي عـنـهـا في حـالة األورام

ضعيفة التمايز.
(LHRH analogues) لوتن طلق للهرمون ا ويؤدي استخدام مضاهئات الهرمون ا
كن أن تدوم لعدة أشهر ويعتقد أن إلى استجابة ورمية موضعية قدرها 35% والتي 
سـتخدمة لـهذه العـقاقيـر تأثيـر مثبط مبـاشر على اخلاليـا السرطـانية ومن الـعقاقـير ا

في هذا الصدد عقار الزوالدكس (Zoladex) واللوبرون (Lupron) (الشكل 3-3-3).

(الشكل 3-3-3): سرطان بـطاني غدي.
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رابعاً ـ دور العالج الكيميائي في عالج السرطانات البطانية الرحمية
(Role of chemotherapy in the treatment of Endometrial

                               :Carcinoma)

ـنتـكـسة بـعد  يـسـتخـدم الـعالج الكـيـميـائي لـعالج السـرطـانة الـبطـانـية الـرحـميـة ا
تقـدمة من األورام وباألخص تلك التي راحل ا الـعالج اجلراحي و/ أو الهرمـوني وا

ال حتتوي على أية مستقبالت هرمونية.
سـاعد بعد اجلـراحة أي دور في هذه األورام حيث وال يلعب الـعالج الكيمـيائي ا
لم تــبـ الــدراســات أنه يــخـفـض من مـعــدل انــتــكـاس الــورم أو إطــالــة مـعــدل حــيـاة

ريضات. ا
تاحة إال أن عدداً مـحدوداً منها فقط هي وبالرغم من تعـدد العقاقير الـكيميائـية ا

التي تبدي فاعلية في عالج هذه األنواع من األورام البطانية.
ـسـتـخــدمـة في هـذا الــصـدد عـقـاقــيـر الـدوكـســوروبـيـسـ و من أهم الـعــقـاقـيــر ا

لفالن. والعقاقير البالتينية وخامس الفلورويوراسيل واإلندوكسان وا
ويـؤدي عقار الـدوكسـوروبيـس إلى اسـتجـابة موضـوعيـة عامـة قدرها 35% منـها
10% استجـابة تامة أما الـعقاقير البالتـينية مثل الـسيسيالت والـكاربوبالت فتؤدي

الستجابة كلية قدرها 20%  منها 4%  فقط استجابة تامة.
 ويفضل عـادة استـخدام توالـيف من العقـاقيـر الكيـميائـية الـسابقـة لزيادة مـفعول
العالج وخفض تـأثيراته اجلانـبية فالـتوليفة الـكيميـائية التي تـتكون من السـيسبالت
كن أن تـؤدي الستجابة قدرها 60% مقارنـة بنسبة 30%  فقط إذا والدكسـوروبيس 
مـا استـخدم كـل عقـار بشـكل منـفرد  (Single)  وقـد تضـاف البـروجسـتيـنات لـلعالج

الكيميائي التوليفي أمالً في زيادة فاعلية العالج وزيادة نسبة االستجابة الورمية.

الـتـكــامل بـ الـوسـائل الــعالجـيـة اخملـتـلــفـة لـعالج الـسـرطـان
البطاني الرحمي الغدي: 

ـراحل الـورمـيـة لألورام الـبـطـانـيـة وبـاألخص قـد يـتـطـلب الـعالج األمـثل لـبـعض ا
ـتاحة وذلك لـتحقيق بكـرة منها اسـتخدام أكـثر من وسيـلة من الوسائل الـعالجية ا ا

أفضل النتائج.
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ويـعـتمـد تكـامل هـذه الوسـائل العالجـية مع بـعـضهـا البـعض عـلى التـقيـيم الواعي
خملتلـف العوامل اإلنـذارية الـتي يسـتدل عـليهـا من الفـحوصـات اخملتـلفـة التي أجريت

للمريضة قبل وبعد العالج.

 :(Treatment of stage I) رحلة األولى أ ـــ عالج ا
ـرحـلـة األولى والـدرجـة األولى  (Grade I) بـواسـطـة تـعـالج األورام الـبـطـانـيـة من ا
ـبـيـض وقـنـاتي فـالوب والـثـرب وأثـناء اجلـراحـة يتم االسـتـئـصال الـكـامل لـلرحم وا
مــعـايـنـة الــتـجـويف الـصــفـاقي احلـوضي والــبـطـني ويــتم أخـذ الـعـيــنـات الالزمـة من
الصفـاق للـفحص اخللـوي فإذا تبـ بعد اجلـراحة أن الـورم قاصر عـلى الرحم فقط
فال ينصح بأي عالج مساعـد إضافي أما إذا تب وجود امتداد ورمي خارج الرحم
سواء أكـان ذلك امتـداداً ورمياً مـباشراً أو عـلى شكل وجـود نقائل سـرطانـية بالـعقد
اللمـفيـة اإلقليـميـة فيـنصح بالـعالج الشـعاعي اخلـارجي على منـطقـة احلوض خلفض
وضـعي وإذا تبـ وجود نـقائل سـرطانـية بـالعـقد الـلمـفية مـعدل االنتـكاس الـورمي ا
اجلـار أورطــيـة فـإنـهـا قــد تـعـالج بـالـعـالج الـشـعـاعي اخلـارجـي أو بـواسـطـة الـعالج
ـراكـز العـالجـية بـالـعالج ـركـبـات الـبـروجـسـتـيـنـية أو فـي بـعض ا الـهـرمـوني بـأحـد ا

الكيميائي.
ـكن االكـتفـاء بـالعالج وفي حـالة وجـود خاليـا سـرطانـيـة عالـقـة بالـصـفاق فـقط 

شع وذلك  بتسريبه على شكل محلول داخل الصفاق. بنظير الفُسفور  32 – ا
ـرحــلـة األولى ولــكن من الـدرجــة الـثــانـيــة أو الـثــالـثـة أمـا األورام الــبـطــانـيــة من ا
ـرحلة األولى بـاإلضافة لـلتشـريح االختياري (Grade II & III) فـتعالج جـراحياً مثل ا

للعقد اللمفية احلوضية واجلار أورطية أو قد يكتفى باعتيان (Sampling) هذه العقد
اللمفية من مناطق مختلفة.

سـاعد في حالة األورام من الـدرجة الثانـية ويكتفى ـزيد من العالج ا وال ينصح 
ـتابـعة الـدورية أمـا في حالـة األورام من الدرجـة الثـالثـة فعادة مـا يعـالج احلوض با
ـوضـعي وفي بـعض بـاإلشـعـاع اخلـارجي وذلك خلـفـض مـعـدل االنـتـكـاس الـورمي ا

تابعة هذه احلاالت فقط. راكز الطبية قد يكتفى  ا
ـتـد تغـلـغلـهـا الـسرطـاني ألكـثـر من نصف وتعـالج جـمـيع األورام البـطـانـية الـتي 
الـعــضل الــرحـمي بــالـعالج الــشــعـاعي اخلــارجي عــلى احلـوض بــعـد االســتـئــصـال

وضعي. الرحمي  وذلك كمحاولة خلفض معدل االنتكاس الورمي ا
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وفي حالـة وجود خاليـا سرطـانيـة مبـعثـرة وعالقـة بالـصفـاق فقط وذلك فـي غياب
راكز وجـود إصابـة بالـغدد الـلمفـية أو كـتل سرطـانيـة بالـصفـاق فقـد تكـتفي بـعض ا
تخصصة بالعـالج الصفاقي بواسطة تسريب مـحلول من نظير الفوسفور العـالجية ا

شع.  32 –ا

:(Treatment of Advanced stages)  تقدمة راحل ا ب ــ عالج ا
ــتــقــدمــة من الــســرطــانــات الــبــطــانــيــة الــغــديـة بــشــكـل فـردي ــراحل ا  تــعــالج ا
ريضة الصحية العامة إال أن معظم احلاالت يتم (Individual) وذلك بناء على حالة ا

عـالجها بـالهرمـونات الـبروجسـتينـية أو بـالعقـاقير الـكيـميائـية أو بكـليـهما بـاإلضافة
ريضة. للعالج الشعاعي و/ أو اجلراحي إن سمحت حالة ا

 
عالج انتكاس السرطانة البطانية الرحمية 

:(Treatment of Relapse of Endometrial Carcinoma)

يـعتبـر انتكاس الـورم عالمة إنذاريـة سيئة ومـؤشراً النخـفاض معدل احلـياة بعده
وحتدث غالبيـة االنتكاسات الورمـية للسرطانـات البطانية الـغدية خالل أول عام بعد
العالج اجلراحي و/ أو الشعاعي. وحتدث 75% من هذه االنتكاسات خارج احلوض
وبــالـتـالي يـصـعب الـتـعـامـل مـعـهـا بـواسـطـة الـوسـائـل الـعالجـيـة اجلـراحـيـة وأحـيـانـاً
الشعاعـية وتشكل الـنقائل السـرطانية 73% من االنـتكاسـات الورمية في حـ ينتكس
فقط ـهبل (Fornix vaginae) في %1   الـورم مـوضـعيـاً في 2.5% من احلـاالت وبـقـبـو ا

(الشكل 4-3-3).
ويرتبط حـدوث االنتكـاس الورمي بعدد من الـعوامل اإلنذاريـة مثل درجة الورم و/
أو عــمق الـتــغــلـغل الــورمي بــعـضل الــرحم و/ أو مــوقع الــورم بـالــرحم و/ أو وجـود
النـقائل السـرطانيـة بالعـقد اللـمفيـة باإلضافـة لوجود خاليـا سرطانـية متـناثرة وعـالقة
بـالصـفاق فـمـثالً ينـتـكس السـرطـان في حوالي 43% من احلـاالت إذا كـان السـرطان

تداً خلارج الرحم مقابل 7%  فقط إذا كان محصوراً بالرحم فقط.
وتـعـالج االنـتـكـاسـات الـورمـيـة بـالـعالج الـهـرمـوني الـبـروجـسـتيـني إذا لـم تكـن قد
عـوجلت به سلفاً أمـا في حالة االنـتكاس بعـد العالج الهرمـوني فيتم الـعالج بواسطة

العالج الكيميائي التوليفي والعكس في حالة االنتكاس بعد العالج الكيميائي.
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لطف (Palliative radiation)  للتخفيف من أعراض ويستخدم العالج الشعاعي ا
نتكس باحلوض أو أعضاء اجلسم اخملتلفة. رض ا ا

التحري للسرطانة البطانية الرحمية  
:(Screening for endometrial carcinoma)

رض قبل أن يـقصد بـتقصي الـسرطانـة البطـانية الـرحميـة العمل عـلى اكتشـاف ا
يؤدي ألية أعراض أو عالمات مرضية.

وقد بيـنت الدراسـات اخملتلـفة عـدم جدوى التـقصي للـسرطـانة البـطانـية الرحـمية
وذلك من الناحية االقـتصادية أي إنه يتم إنفـاق مبالغ مالية بـاهظة من أجل اكتشاف
حاالت قـلـيـلة ال يـؤدي حـتى اكـتشـافـهـا بالـضـرورة إلى حتـسن معـدالت حـيـاتهـا بـعد

العالج.
ولذلك ال ينصح بالتـحري للسرطانـة البطانية الـرحمية إال في بعض احلاالت ذات

رض. رتفع جداً لإلصابة با اخلطر ا
ــؤكـد أن الـعالج بـاإلسـتـروجـ يـؤهـب لإلصـابـة بـالـسـرطـانـة وعـلى رغم أنه من ا
الـبـطـانـيـة الـرحــمـيـة وأن إضـافـة هـرمـون الـبـروجـسـتـيـرون له يـقـلل من هـذا الـتـأثـيـر
سـرطن إال أنه ال يـنصح بـأخـذ العـينـات الـبطـانيـة بـشكل روتـيني حـتى بـ النـساء ا
الالتي هن قـيـد الـعالج الـهرمـوني الـتـعويـضي بـاإلسـتروجـ إال إذا عـانـ من نزف
ـهبـلي بـعـد الـتوقف عن مـهـبـلي غـير اعـتـيـادي أثنـاء الـعالج ويـعـتـبر حـدوث الـنـزف ا

العالج الهرموني نزفاً اعتيادياً ال يستوجب الفحص البطاني الروتيني.
ولـذلك ال ينصح بالـتحري للـسرطانـة البطانـية الرحمـية إال في بعض احلاالت ذات

رض. اخلطر الزائد لإلصابة با





الفصل الرابع
 الساركومات الرحمية
(Uterine Sarcomas) 

الـساركومـات الرحمـية أورام نـادرة ذات منذرات سـيئة وهي ال تـمثل سوى %5-3
من السرطانات الرحمية.

وتنشـأ هذه السـرطانات من أنسـجة الرحم اخملـتلفـة مثل النـسيج البـطاني الغدي
والـسـدوي (Stromal) [الــسـاركـومـات الــرحـمـيـة  (Uterine Sarcomas)] أو الـنـسـيج
لساء (Leiomyosarcomas) ] أو من الرحمي الـعضلي مثل [الساركومات الـعضلية ا
أنـسـجـة الرحم الـداعـمـة األخـرى مثل الـسـاركـومات الـوعـائـية (Angiosarcomas)  أو

.(Fibrosarcomas) الساركومات الليفية
نشأ واألورام نشأ الـرحمية ومـوقع ا وتصـنف هذه األورام بناء عـلى نوع خليـة ا
(Pure) التي تـتكـون من نوع واحـد من اخلاليا تـعرف بـالسـاركومـات الرحـميـة النـقية
أمـا تـلك الـتي تـتـكـون من عـدة أنـواع من اخلاليـا فـتـعـرف بـالـسـاركـومـات اخملـتـلـطـة

.(Mixed)

والـساركومـات الرحميـة التي تتكـون من أنسجـة رحمية فـقط تعرف بالـساركومات
ـتـطـابقـة الـتـركيب  (Homologous) أمـا تـلك الـتي حتـتـوي علـى أنسـجـة أخـرى غـير ا

.(Heterologous) نشأ رحمية فتعرف بالساركومات غريبة ا
ا يتوافق مع ـكن أن تصنف هـذه الساركومـات بعدة طـرق  وبنـاء على ما سبق 
أصل منـشأها وتركيبها النسـيجي وسلوكها الورمي ومنذراتهـا وقابليتها لالستجابة

للعالج (الشكل 1-4-3).
وتصنف مراحل هذه األورام مثل تصنيف السرطانات البطانية الغدية وذلك بناء

.(FIGO) على تصنيف االحتاد الفيدرالي لألورام والسرطانات النسائية
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تصنيف FIGO للساركومات الرحمية: 
 .(Leiomyosarcomas) لساء * الساركومات العضلية ا

 .(Endometrial Sarcomas) الساركومات السدوية البطانية *
(Mixed Homologous mullerian  ـتـشـابـهة اخملـتـلـطة ـولـرية ا * الـسـاركومـات ا

.sarcomas)

تشابهة اخملتلطة. ولرية غير ا * الساركومات ا
* أنواع أخرى من الساركومات:

كـذلك توجـد تصـنيفـات أخرى لـهذه األورام وضعت لـتفـسيـر التبـاين الشـديد ب
سـلـوكـيات أنـواعـها ومـنـذراتـها وقـابـليـتـهـا لالستـجـابـة لعالج مـعـ مثـل التـصـنيف

التالي:
نشأ ساركومات متماثلة التركيب                         ساركومات غريبة ا

أ أ  – نقية نقية
* ساركومة سدوية.  
* ساركومة عضلية ملساء.    

   * ساركومة وعائية. 
   * ساركومة ليفية.       

ب ب  – مختلطة مختلطة
   * ساركومة سرطانية.

(الشكل 3-4-1): سركومة رحمية سدوية.

* ساركومة عضلية مخططة.
* ساركومة غضروفية.

* ساركومة عظمية.
* ساركومة دهنية.  

* أورام مولرية مختلطة.



الساركومات الرحمية

- 199 -

:(Incidence and epidemiology) احلدوث والوبائيات
تبلغ نسبة حدوث الساركومات الرحمية  1.7  لكل 100.000 امرأة يزيد عمرها عن
20  عـــامـــاً ويـــكـــثـــر حـــدوث هـــذه األورام بـــ األعـــراق الـــســـوداء وحتـــدث أنــواع

ـراحل العـمـرية اخملـتـلفـة فـمتـوسط الـعمـر مـثالً حلدوث الـسـاركومـات اخملـتلـفـة في ا
ـولرية اخملتـلطة يبلغ  60 عامـاً في ح يقل متوسط حـدوث الساركومة الـساركومة ا

. لساء عن خمس عاماً العضلية ا

:(Symptoms & diagnosis) األعراض والتشخيص
من أهم أعـراض الـساركـومـات الرحـمـيـة الشـعـور بـعدم الـراحـة الـبطـنـية أو األلم
البطني والذي يصاحبه تضخم سريع بحجم الرحم وقد يسبب ذلك اخللط مع بعض

األورام الرحمية العضلية احلميدة.
ـكن أن يكـون غزيراً عـتاد والذي  هـبلي غيـر ا ريـضة من النـزف ا وقـد تشكـو ا
[غزارة الطمث (Menorrhgia)] ويستمر لعدة أيام (Menorrhagia)  أو قد يحدث هذا
ريضة مرحلة اإلياس وعادة ما يثير النزف بعد فترة من توقف الطّـمْث بسبب بلوغ ا
الـتـضــخم الـسـريع بـحــجم الـرحم مع وجـود األعــراض الـسـابـقـة الــشك في احـتـمـال

اإلصابة بهذه األورام .
مكن أثـناء الفحص اإلكـلينيـكي جس هذه األورام أو مالحظة وجـود كتلة   ومن ا
(Speculum vaginal ـهـبـلي سـلـيـلـيـة هـشـة  بـارزة من فـتـحـة الـعـنق أثـنـاء الـتـنـظـير ا
ـصـابـات بـهـذه األورام يـعـان من ـريـضـات ا (examination ويـقـدر أن 5-10%  من ا

أمراض ضغط الدم و البول السكري.      
وفي جمـيع األحوال ال يـتم التـشخـيص الـنهـائي إال بعـد الفـحص النـسيـجي جلزء

من الكتلة الورمية إن كانت موجودة أو بفحص نسيج بطانة الرحم بعد كشاطها.

وسوف نستعرض في اجلزء التالي ثالثة أنواع من الساركومات الرحمية:

لساء   أوالً ـ الساركومة الرحمية العضلية ا
:(Uterine Leiomyosarcoma)

تعـتبر هـذه السـاركومـة أكثـر الساركـومات الـرحمـية حـدوثاً; إذ تـمثل حوالي %16
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منها وفي بعض احلاالت قـد تكتشف بالصـدفة أثناء الفحص الـنسيجي لورم رحمي
رض أثناء ليفي أو عضلي  استـئصاله وكان يعتـقد أنه حميد كذلك قـد يكتشف ا

الفحص النسيجي الروتيني لرحم  استئصاله ألسباب طبية أخرى.
ولـهـذه األورام الـعديـد من الـعـوامل اإلنـذارية الـتي حتـدد سـلوكـهـا فـاألورام التي
حتـدث بعد اإليـاس وتلك الـتي تنـشأ من أورام رحـميـة عضلـية أو األورام مـنخـفضة
الـدرجـة تـكـون مـنـذراتـهـا أفـضل من قـريـنـاتـهـا الـتي حتـدث قـبل اإليـاس وتـنـشـأ من

العضل الرحمي ذاته أو تكون عالية الدرجة الورمية (Grade).  (الشكل 2-4-3).
وتعـالج هـذه األورام باسـتـئصـال الـرحم بـاإلضافـة لـلمـبـيضـ والـثرب وعـادة ما
يـعــالج احلـوض بـعــد اجلـراحـة بـاإلشــعـاع اخلـارجي خلــفض مـعـدل انــتـكـاس الـورم

موضعياً.                             
 وحتدث معـظم االنتـكاسات الـورمية خالل  4أعوام من العالج وتـعالج بـالعقـاقير
الـكيميائـية حيث ال تبـدي هذه األورام استجابـة للعالج الهـرموني البروجـستيني مثل

األورام البطانية الغدية.

ولرية اخملتلطة   ثانياً ــ الساركومات ا
:(Mixed Mullerian sarcomas)

ـتشـابـهة اخملـتـلطـة وتمـثل ثـلثي تـشابـهـة وغيـر ا تـشمل هـذه األورام األنـواع ا
الساركومات السـدوية وتسلك هذه األورام سلوكـاً عنيفاً شديـد العدائية ولذلك فهي

(الشكل 3-4-2): ورم رحمي ساركومي سدوي متقدم.
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تـنـتـقل مـبكـراً لـتـصـيب الـعـقـد الـلـمـفـية واألعـضـاء احلـوضـيـة اجملـاورة لـلـرحم فـعـند
رض تكون 60% من هذه األورام قد انتقلت خلارج الرحم (الشكل3-4-3). تشخيص ا
ـرض مــرحـلــة الـورم الــسـاركــومي ومــدى تـغــلـغــله بـالــعـضل ومـن أهم مـنــذرات ا

الرحمي ووجود النقيالت بالعقد اللمفية اإلقليمية.
وتـعـالج هذه الـسـاركـومات جـراحـيـاً مثل الـسـرطـانات الـبـطـانيـة الـغـدية ويـسـاعد
وضعي وألن العالج الشعاعي اخلارجي على احلوض على خفض نسبة االنتكاس ا
هذه األورام ال تسـتجـيب للـعالج الهـرموني فـإنها تـعالج بـالعالج الـكيـميـائي في حالة
ـرض ألعــضـاء اجلـسم تــعـذر الـعـالج اجلـراحي والــشـعـاعي أو فـي حـالـة انــتـقــال ا
اخملـتلـفة أو انـتكاسـه موضـعيـاً بعد الـعالج الـشعـاعي إال أن نتـائجـة عادة مـا تكون

غير مشجعة.

ثالثاً ـ الساركومة السدوية البطانية 
:(Endometrial Stromal Sarcomas)

تـعتـبر هذه األورام من الـساركومـات الرحمـية النـادرة ومن أهم أعراضهـا النزف
ـكن جسه ـهـبلـي واأللم احلوضي والـبـطـني والتـضـخم الـرحـمي السـريع و الـذي  ا

أثناء الفحص اإلكلينيكي.
ويوجـد نوعـان من هذه األورام قـد يصـعب التـفريق بـينـهمـا نسـيجـياً الـنوع األول
منخفض الدرجة السرطانـية وهو على الرغم من مظاهره الغزوية إال أنه بطيء النمو

ا يؤدي إلى شفائه التام بواسطة استئصال الرحم فقط.

(الشكل 3-4-3): انتشار الساركومة الرحمية خلارج الرحم.
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أما النوع اآلخر فيتـميز بعدوانيته وقـدرته الغزوية العاليـة ويعالج أيضاً بواسطة
االستئصال الرحمي وال يـؤدي العالج الشعاعي بعد اجلراحة في حالته إلى حتسن

معدالت احلياة له.



الباب الرابع
بيض سرطان ا

(Cancer Ovary) 

مقدمة:
ـصدر بـيض هـو الـعـضـو األنـثـوي الـذي ينـتج الـبـويـضـات بـاإلضـافـة إلى أنه ا ا
الـرئـيـسي لــلـهـرمـونـات األنـثـويـة مـثل اإلسـتـروجـ (Oestrogen) والــبـروجـسـتـيـرون

 .(Progesterone)

كن بيض كغيره من أعضاء اجلسم األخرى عرضة لإلصابة باألورام والتي  وا
ـكن أن تـكون عـبارة عـن نقـائل سـرطانـية من أن تـكون حـميـدة أو خـبيـثـة كمـا أنـها 

عدة والقولون. أورام سرطانية أخرى باجلسم أهمها الثدي وا
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الفصل األول
حملة تشريحية وفسيولوجية 

الوبائيات عوامل االختطار   األسباب
(Anatomy, Physiology, Epidemiology,

risk factors and causes)

 

:(Anatomy & Physiology) حملة تشريحية وفسيولوجية
.... واحـد عـلى كل جـانب من يـحـتـوي السـبـيل الـتـنـاسـلي األنـثـوي عـلى مـبـيـض
احلـوض ويغـلف كل مبيض غـشاء رقـيق مشتق من الـتجـويف اجلوفي العـام ويحيط
بكل مبـيض أهداب توجد عنـد الطرف الوحشي لـقناة فالوب تـقوم باستقـبال البويضة

احملررة بعد تبويضها ودفعها داخل جتويف قناة فالوب لتصل إلى الرحم.
بـيضيـة كمـا يصرف  ويـغذي كل مـبيض بـالدم شريـان ووريد يـعرفان بـاألوعيـة ا
كل مـبـيض شـبـكـة من األوعـية الـلـمـفـيـة تـصب في الـعـقـد اللـمـفـيـة احلـوضـيـة واجلار

أورطية (الشكل 1-1-4).

بيض وقناة فالوب. (الشكل 4-1-1): ا
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... فبـعـد البـلـوغ وقبل ـرحلـة الـعمـريـة لألنـثى ـبيـض باخـتالف ا ويـخـتلف حـجم ا
اإليـاس تـكـون أبـعاده 3.5 × 2 × 1.5 سم تـقـريـبـاً ثم تـقل هـذه األبـعـاد تـدريـجـيـاً مع
التقدم بالعمر فبعد 1-2  عام من اإلياس تبلغ 2 × 1.5 × 0.2  سم و بعد 2-5  أعوام
ـكن جسـها من اإليـاس تـقل لتـصبح 0.5 × 0.750 ×0.5 سم تـقـريبـاً وهي أبعـاد ال 

بواسطة الفحص احلوضي اإلكلينيكي.
وإفراز ـبـيض األسـاسـيـة هـي إنـتـاج الـبـويـضات  وكـمـا ذكـر سـلـفـاً فـإن وظـيـفـة ا
بـيض خـامالً وظيـفـياً الـهـرمونـات األنـثويـة ومـنذ الـوالدة وحـتى قـبيل الـبـلوغ يـكـون ا

ويحتوي على عدد من البويضات البدائية يتراوح عددها ما ب 400-500  بويضة.
بيض وظيفياً وذلك استعداداً ألي حمل محتمل حيث  وعند بلوغ األنثى ينشط ا
يتـكـرر شهـريـاً تنـشيط بـويـضة بـدائـية أو أكـثر وذلك نـتـيجـة الـتأثـر بهـرمـونات الـغدة

هاد التحتاني. النخامية وا
راحل تـنتهي بتبويـض بويضة ناضجة أو نشطة بـسلسلة من ا وتمر البويـضات ا

أكثر صاحلة لإلخصاب بواسطة حيوان منوي.
ويصاحب مراحل نضج البويضة إفراز كميات كبيرة من الهرمونات األنثوية مثل
ا يؤدي إلى فرط تنسج بـطانة الرحم استعداداً ألي اإلسـتروج والبروجستـيرون 
صل حمل قد يحدث... فإذا لم يحدث حمل يـنخفض مستوى الهرمونات األنثوية با

ا يؤدي إلى انهيار نسيج بطانة الرحم وحدوث الطمث الشهري.
وتـتكرر هـذه الدورة شهـرياً منـذ البلـوغ وتبـدأ بالتـوقف تدريجـيا فيـما ب 50-45

.(Menopause) رحلة اإلياس عاماً من العمر والتي تعرف 

  :(Epidemiology) الوبائيات
ـرتـبة الـسـادسة بـ الـسرطـانـات النـسـائيـة اخملتـلـفة من ـبيض ا يـحـتل سرطـان ا
ـثل 5% من الـسـرطـانــات الـنـسـائـيـة وحـوالي 23% من سـرطـانـات حـيث احلـدوث و
بيض احلميدة واخلـبيثة بأنواعها اخملتلفة السبيل الـتناسلي األنثوي وحتدث أورام ا
ـا فـيـها مـرحـلـة الـطـفـولـة فأورام ـراحل الـعـمـريـة اخملـتـلـفـة و بنـسب مـتـفـاوتـة  في ا
اخلاليـا اإلنتـاشـية مـثالً تمـيل لـلحـدوث أكثـر في الـفئـات الـعمـرية األقل من 20 عـاماً

. بينما يكثر حدوث األورام الظهارية في الفئات العمرية األكبر من  50 عاماً
وقد لـوحظ منذ أوائل الـتسعـينـات انحسـار تدريجي غـير معـلوم السـبب في معدل

حدوث هذه السرطانات.
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ـبيـضيـة أحد أكـثر مـسـببـات الوفـاة ب سـرطانـات السـبيل وتعـتـبر الـسرطـانات ا
ـرتبـة اخلامـسة كـمسـبب للـوفيـات النـاجتة عن الـسرطان الـتناسـلي األنثـوي وحتتل ا

. عموماً

بيض  عوامل االختطار لسرطان ا
:(Risk factors for ovarian cancer)

كن أن تزيد يقصد بعامل االختطار السرطاني أية حالة مرضية أو غير مرضية 
رض سرطاني ما ولألمـراض السرطانية اخملتلفة من احتمـاالت إصابة شخص ما 
اضـيـة من الـتـعـرف على عـوامل اختـطـار مـخـتـلفـة وقـد تـمـكن الـعلـمـاء في الـعـقـود ا
الـعـديد  من الـعـوامل النـوعـية الـتي قـد يشـير وجـودهـا إلى زيادة احـتـماالت اإلصـابة
بـســرطـان مـبـيـضي إال أن وجــود أحـد أو بـعض عـوامـل االخـتـطـار ال يـعــني حـتـمـيـة
بـيض كـذلك ال يـعني غـيابـهـا عدم احـتـمال اإلصـابة بـه فمـعظم اإلصابـة بـسرطـان ا
رتبطة بـيض تفتقر لوجود أي من عـوامل االختطار ا احلـاالت التي تصاب بسرطان ا
ـبـيض يـكون ـن أص بـسـرطـان ا ـبـيض كـذلك فإن نـسـبـة قـلـيـلة فـقط  بـسـرطـان ا

. لديهن أحد أو بعض عوامل االختطار التي سيرد ذكرها الحقاً
وال تنـطبق عوامل االختطـار التاليـة إال على السرطـانات الظهـارية فقط أي أنها ال
.(Germ cell & Stromal) بيض اإلنتاشية والسدوية تشكل عوامل اختطار ألورام ا

  

ـبـيضـيـة بـعد 1 ــ الـفئـة الـعمـرية (Age group): حتـدث غـالبـيـة الـسرطـانـات ا
. حدوث اإلياس وحتدث 50 %منها في النساء األكبر من 65 عاماً

رأة اإلجنـابي (Reproductive history): تـبـ وجود عـالقة 2 ــ تـاريـخ ا
ب عدد الدورات الطمثية أثـناء حياة األنثى وب زيادة االختطار لإلصابة بسرطان
ـبكـر قبل  12 عامـاً وعدم اإلجنـاب أو اإلجناب بـعد سن ـبيض ويـعتـبر الـطمث ا ا
ــا بـعـد اخلـمــسـ عـامـاً من عــوامل االخـتـطـار الـثالثــ أو تـأخـر حـدوث اإليـاس 

لإلصابة.
(+Ve 3 ــ الـتـاريخ الـعــائـلي اإليـجـابـي لإلصـابـة بـســرطـان مـبـيـضي
ـكن لألنثـى أن ترث زيـادة في اخـتطـار اإلصـابة بـسـرطان  :Family  histotry)
بيض من أحـد أقاربها مثل األب أو األم وتزداد احـتماالت اإلصابة إذا ما كانت ا
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ـرض وبــاألخص في مـرحــلـة عــمـريـة األم أو األخت أو االبـنــة قـد أصــيـبت بـهــذا ا
بيض تنشأ نتيجـة طفرات جينية  توارثها مبكرة ويقدر أن 10% من سرطانـات ا

كن التعرف عليها حالياً بواسطة الفحص اجليني. وهي طفرات 
] (Clomiphene): تـشـيـر بعض 4 ـ عـقاقـير زيـادة اخلـصوبـة [كلـوميـف
كن أن يزيد من خطر الدراسات أن استخدام هذه العقاقير من دون حدوث حمل 
(Low malignant بيض الصـفاقي منخفض اجلـهد السرطاني اإلصابة بسرطـان ا

ا يتطلب اليقظة عند استخدام هذه العقاقير.  potential) 

5 ـ اإلصـابـة الـسـالـفـة بـسـرطـان الـثدي (Breast Cancer):  الـعـديـد من
عـوامل االخـتـطـار لإلصـابة بـسـرطـان الـثدي هي نـفـسـهـا عوامل اخـتـطـار لإلصـابة
ــبـيـض ويـزيــد تـوارث الــطـفــرات اجلـيــنـيـة  (BRCA 1&2) بــشـدة من بـســرطـان ا

بيض. احتماالت إصابة حامليها بسرطاني الثدي وا
6 ـ مـسحوق التلك (Talc): تشير بـعض الدراسات إلى زيـادة ضئيـلة في خطر
ـسـحـوق بـشكل ـبـيض ب الـنـسـاء الـآلتي كن يـسـتخـدمن هـذا ا حـدوث سـرطـان ا
مباشر بوضـعه على األجزاء التناسلية أو استخـدامه بطريقة غير مباشرة بواسطة

استخدام فوط صحية حتتوي عليه.
سحوق أثنـاء تصنيعه وقد فسـرت هذه الزيادة في االختـطار كنتيـجة لتلوث هـذا ا
ـسـرطـنـة الـعـالـيـة ولذلـك حتتم ـعـروفـة بـقـدرتهـا ا ادة األسـبـسـتـوس ا اضـي  فـي ا
القـوان احلالـية ضـرورة خلو أي مـسحـوق يستـخدم ظاهـرياً عـلى الوجه أو اجلسم
ـادة ــسـاحــيق من أيــة شــوائب  سـواء أكــان مــسـحــوق الــتـلك (Talc) أو غــيــره من ا

األسبستوس.
[Hormone – replacement 7 ـ الـــعالج الـــهــرمـــوني الـــتـــعـــويــضي
ـبيـض عن [(H.R): تـسـتخـدم الـهرمـونـات األنثـوية بـعـد اإلياس بـسـبب قصـور ا
إفـراز هذه الـهرمـونـات الواقـية من نـخر الـعظـام وهـشاشـتهـا وللـوقايـة من أمراض
الــقـلب اإلقــفــاريـة (Ischaemic heart diseases) ومــا يــســبـبه ذلـك من آالم عـظــمــيـة
رحلة العمرية. وكسور وزيادة في معدالت السكتات القلبية لدى النساء في هذه ا
بيض والـتضارب ب عالقة هذه الهـرمونات وزيادة االختطار لإلصـابة بسرطان ا
ـديد مـا زال قـائمـاً بـ اخملـتصـ في هـذا اجملـال إذ يرى الـبـعض أن االسـتخـدام ا
ألكـثر من  10 سـنـوات يـزيـد من خـطر اإلصـابـة بـنـسـبة 30% مـقـارنـة بـنـسـبة 15% إذا

كانت فترة االستخدام أقل.
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رأة الـراغبـة في البـدء بـاستـخدام هـذه الهـرمونـات بأخـذ احليـطة ولـذلك تنـصح ا
ـوازنـة ب مـخـاطـر اإلصابـة بـسـرطان مـبـيـضي أو سرطـان الـثـدي وب مـخـاطر وا

تخلخل العظام وأمراض القلب وشدة أعراض اإلياس.

:(Causes Of Cancer Ovary) بيض سببيات سرطان ا
عـلى الـرغم من مـعـرفــتـنـا بـعـدد من عـوامل االخـتـطـار
والـتي قد جتـعل امـرأة مـا أكثـر قـابلـيـة لإلصـابة بـسـرطان
ـبـاشـر الـذي قـد يـؤدي مـبـيـضي ظـهـاري إال أن الـسـبب ا
بـيضـية يـبقى غـير مـعروفٍ على وجه لنـشأة الـسرطـانات ا
الــتـحــديــد كـمــا أن مــا هـو مــعــروف من عـوامـل اخـتــطـار
بالنسبة للسرطانات اإلنتاشية (Germ cell) والساركومات
(Sarcomas) أقـل بكـثيـر عمـا هو معـروف بالـنسـبة لألورام

. (Epithelial tumors) الظهارية
ويـحـتــوي احلـمض الــنـووي " الـدنــا " بـخاليـا أنــسـجـة
ــبــيض عــلى أنــواع عــديــدة من اجلــيــنــات (Genes) ذات ا
سؤولة عن وظائف متنـوعة ومن أمثلـة هذه اجلينـات تلك ا
ـبـيض وتـعــرف بـاجلـيـنـات ـو خاليــا ا تـرقي أو تـخــفـيـر 
الورمـية (Oncogenes) كـذلك هنـاك جـينـات تكـون مسـؤولة
بيضية و اخلاليا وتنظيم موت اخلاليا ا عن إبطاء معدل 
بـعــد هـرمــهـا وأخــرى تـســاعـد عــلى إصالح أي تــلف قـد
يصيب احلمض النووي الذي يحملها وهي تعرف بجينات
الــــكـــبت الـــورمي (Tumor Suppressor genes) (الــــشـــكل

.(2-1-4

ويُـعـتـقـد أن الـطـفـرات اجلـيـنـيـة (Mutations)  الـتي قـد
تـصــيب احلــمض الــنـووي "الــدنـا DNA" خلاليــا أنـســجـة
ـكن أن تؤدي إلى حتول هذه بيض الـطبيعـية هي التي  ا
اخلاليا الـطبـيـعيـة إلى خاليـا سرطـانيـة ويـنشـأ السـرطان
إذا مـا نـشـطت اجلـيـنـات الـورمـيـة (Oncogenes) أو فـقـدت

(الشكل 4-1-2): اجلينات
الوراثية.
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اجلـينات الـورمية الـكابتة (Tumor Suppressor genes)   مـناعتـها وذلك بفـعل العديد
ؤثرات الوراثية أو اخلارجية مثل: من ا

ــوروثـة: يــؤدي تــوارث بــعض اجلــيــنــات مــثـل اجلـ أ ــ الــعــوامل الــوراثــيــة ا
رأة احلاملة (BRCA1 & BRCA2) وج سرطان القولون غير السالئلي إلى جعل ا

بيض. لهم أكثر عرضة لإلصابة بسرطان ا
وعلى الـرغم من ارتبـاط اجليـنات (BRCA1&2) بـسرطـان الثـدي بصـفة رئـيسـية

بيض.  إال أنه وجد أنها أيضاً مسؤولة عن  9% من سرطانات ا
وتـعمل هـذه اجلـيـنات (BRCA 1&2) عـلى الـوقـايـة من الـسـرطان بـواسـطـة إنـتاج
ـعتل وبـالـتـالي فإن تـعـرض هذه اجلـيـنات مـواد بـروتيـنـيـة تمـنع  اخلاليـا من الـنمـو ا
لـلطـفـرات  (تـغـيـر في تركـيـبـهـا اجلـزئي) قد يـؤدي لـفـقـدانـها الـقـدرة عـلى إنـتـاج هذه
عـتل لـلـخاليا ومـن ثم نشـأة الـسرطـان وتـقدر ـا يـساعـد عـلى النـمـو ا البـروتـينـات 
ـصابـات بـطفـرات اجليـنات بـيض ب الـنـساء ا نسـبة اخلـطـورة لإلصابـة بسـرطـان ا
(BRCA1&2) بحوالي 17-44% مقارنة بنسبة خطورة  لإلصابة قدرها 2% ب اإلناث

الالتي ال يعان من هذه الطفرات اجلينية.
ــتــعـدد ويــؤدي تــوارث طــفــرات اجلــ  (جـ مــتـالزمـة داء الــسـالئل الــعــائــلي ا
Multiple familial polyposis syndrome) إلى خـــطــر زائــد لإلصـــابــة بــســرطــانــات

سـتـقـيم وبـطـانـة الـرحم بـاإلضـافـة إلى زيـادة طـفـيـفـة في خـطـر اإلصـابة الـقـولـون وا
ـبيض ويـعـتقـد أن هـذه الطـفرات مـسـؤولة عـمـا نسـبته 1% من سـرطـانات بـسـرطان ا

بيض الظهارية. ا
كـتـسـبة: حتدث مـعـظم الـطـفـرات اجلـيـنـيـة بـاحلمض ب ــ التـغـيـرات اجليـنـيـة ا
رأة ونادراً ما يتم بيض أثناء حـياة ا رتـبطة بحدوث سرطـانات ا النووي " الدنا " وا
اكتـسابها وراثياً ويعتقـد أن حدوث هذه الطفرات اجلينيـة مرتبط بتعرضها لإلشعاع
ـسرطـنة إال أنه حـتى يومـنا هـذا لم تتـمكن الـدراسات من أن أو لـلمـواد الكـيمـيائـية ا
ـكن أن تتـهم صراحة بـحدوث هذه حتدد بـدقة وجود مـادة نوعـية  بالـبيئـة أو الغذاء 

سبب لهذه الطفرات مجهوال حتى اآلن. باشر ا الطفرات ولذلك يبقى العامل ا



الفصل الثاني
رضيات التشخيص التصنيف  ا

(Pathology, Diagnosis and Classification)

:(Pathology of ovarian cancer) بيض مرضيات سرطان ا
بيض في تركيـبها النسـيجي وسلوكهـا البيولوجي اخـتالفاً كبيراً تختـلف أورام ا
فـبعض األنـواع تـسلك سـلـوكاً غـزوياً وعـدائـياً لـلـغايـة في حـ تسـلك أخـرى سلـوكاً
بـيـضـيـة قـد تـكـون صـلـبـة وبـعـضـها وسـطـاً بـ احلـمـيـد واخلبـيث وبـعـض األورام ا
ـكن جـسـهـا إكـليـنـيـكـياً كـيـسي وتـتـراوح في أحـجامـهـا مـا بـ  أورام صـغيـرة ال 

وأورام ضخمة قد يبلغ وزنها عدة كيلوجرامات (الشكل 1-2-4).

بـيضـية قـد تـكون خـاملـة وظيـفيـاً في ح أن بـعضـها كـذلك فإن بـعض األورام ا
ا يؤدي كن أن تكون نـشطة وظيفياً و تفرز بعض الهـرمونات الذكرية أو األنثوية 

يزة ومتنوعة. إلى حدوث أعراض إكلينيكية 
بيض فبعض هذه األورام كن أن تنشـأ با وهناك أنـواع عديدة من األورام التي 
كن عالجـها حـميـدة  (غـير سـرطانـية) وهي ال تـغـزو األنسـجة احملـيطـة وال تـنتـقل و

بيض التي حتتوي على الورم. صاب أو حتى منطقة ا بيض ا بنجاح باستئصال ا

بيض. (الشكل 4-2-1): ورم سرطاني با
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ــبـيــضي) فـهي قــادرة عـلى غـزو ـبــيـضـيــة اخلـبــيـثـة  (الــسـرطـان ا أمــا األورام ا
كنـها أن تنـتقل عن طريق الـدم واللمف األنـسجة الـقريبـة منهـا وتدمـيرها كـما أنهـا 

لتصيب العقد اللمفية وأعضاء اجلسم اخملتلفة.
بـيض الذي ـبيـض فإنـها تـسمى طـبقـاً لـنوع خاليـا ا ونـظراً لـتعـدد أنواع أورام ا
نـشأت منه وعما إذا كانت حميـدة أم خبيثة وطبقا لـذلك توجد ثالثة أنواع رئيسة من

بيضية وهي: بيضية باإلضافة إلى األكياس ا األورام ا
أوال ًــ األورام الـظــهـاريـة (Epithelial Tumors): وهـي تـنــشــأ من اخلاليـا

بيض.  الظهارية التي تغلف سطح ا
ثـانـيـاً ــ األورام اإلنـتـاشـيـة اجلـرثـومـية (Germ Cell Tumors): وهي

تنشأ من اخلاليا التي تفرز البويضات.
ثــالــثــاً ــ األورام الــســدويـة (Stromal Tumors): وهي تـــنــشــأ من خاليــا
ــبـيض والــتي تـفــرز الـهــرمـونــات األنـثــويـة مــثل اإلســتـروجـ الــنـســيج الـضــام بـا

والبروجستيرون.
.(Ovarian cysts) بيضية رابعاً ــ األكياس ا

:(Epithelial Tumors) بيض الظهارية أوالً ــ أورام ا
كن أن بيض الظهاري وغالبـيتها حميدة إال أنها  تنشأ هـذه األورام من نسيج ا

تكون أيضاً منخفضة اجلهد السرطاني أو سرطانية.
: (Benign  Epithelial Tumors) ـبـيـضــيـة الـظـهــاريـة احلـمـيـدة أ ــ األورام ا
بـيضية الـظهارية وهي حـميدة وال تنـتقل ويوجد تـشكل هذه األورام غالـبية األورام ا
ـصـلـية (Serous adenoma) واألورام الـغـدية مـنـهـا عدة أنـواع مـثل األورام الـغـديـة ا
وسينية (Mucinous adenoma) وأورام برينر (Brenner Tumors) (الشكل 2-2-4). ا

(Low malignant ــبــيــضــيــة مـــنــخــفــضــة اجلــهــد الــســرطــاني ب ــ األورام ا
(potential Tumors: وهي تــسـمى أيــضـاً بــاألورام الـهــامـشــيـة (Marginal) وهي

عـبـارة عن أورام ظـهـاريــة لـديـهـا بـعض صـفـات األورام الـســرطـانـيـة إال أنـهـا تـسـلك
سلوكاً أقرب لألورام احلميدة.
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بيضية الظهارية (Epithelial ovarian cancer): تعتبر هذه ج ــ السرطانـات ا
ـبيـضية حـدوثاً إذ تـمثل حوالي 85% من سرطـانات األورام أكـثر أنـواع السـرطانات ا
بـيض ـ ويوجـد من هذه الـسرطانـات عدة أنـواع تصنف بـناء عـلى صفـات خالياها ا

كما تبدو أثناء الفحص اجملهري ومن أهمها: 
صلي (الشكل 3-2-4). * السرطان ا

وسيني (الشكل 4-2-4). * السرطان ا
نتبذ.  * السرطان البطاني الرحمي ا

* السرطان صافي اخللية.  
تمايز ـبيضيـة الظهاريـة نوع يعرف بالـسرطان غيـر ا * ومن أنـواع السرطانات ا
وهو ال يشابه أياً من األنواع السابقة ويتميز بقابليته السريعة للنمو واالنتقال.

بيض. (الشكل 4-2-2): ورم غدي كيسي حميد با

بيض. (الشكل 4-2-3): سرطان غدي مصلي با
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د ــ الـســرطـان الــصــفـاقي األولي (Primary peritoneal carcinoma): عــرفت
هـذه األورام الـسـرطـانـيـة حـديـثـاً وهي تـشـبه إلى حـد كـبـيـر الـسـرطـانـات الـظـهـاريـة

(Extra – بيض وتعرف أيضاً بأسمـاء أخرى مثل السرطان الصفاقي األولي خارج ا
(Serous ـصلي الـسطحي (ovarian peritoneal Carcinoma أو السـرطان احللـيمي ا

.surface papillary Carcinoma)

بيضي ولكن يعـتقد أنها تنشأ من خاليا وال تـنشأ هذه السرطانات من النـسيج ا
تـوجـد بـالـصـفـاق احلـوضي والـتـجـويف الــبـطـني وهي تـشـبه إلى حـد كـبـيـر اخلاليـا

. ا يجعل التفريق بينهما مستحيالً بيضية  الظهارية ا
وتـمـيل هــذه الـسـرطـانــات إلى االنـتـشــار والـنـمـو عــلى كـامل الــصـفـاق احلـوضي

ا قد يجعل حتديد موقع نشأة الورم صعباً للغاية. والبطني 
وتـشبه األعـراض التـي تسـببـها هـذه األورام األعـراض التي تـسبـبـها الـسرطـانات
بيضية الظهارية ولها بيضية كما أنها تفرز عالمة ورمـية معينة مثل السرطانات ا ا
ـبيـضـية نـفس مـنذراتـهـا وتصـنف هـذه األورام الـسرطـانـية مع األورام الـسـرطـانيـة ا
كن من الكتل السرطانية يليه الظهارية وتـعالج مثلها بواسطة استئصال أكـبر قدر 

عالج كيميائي .

 :(Germ cell Tumors) (اجلرثومية) ثانياً ــ األورام اإلنتاشية
تـنـشـأ هـذه األورام من اخلاليـا اإلنـتـاشـيـة الـتي تـكـون الـبـويـضـات وغـالـبـيـة هذه
األورام حمـيـدة إال أن بـعضـهـا قـد يكـون خـبـيثـاً وتـشكـل األورام اإلنتـاشـيـة اخلبـيـثة

بيض ومن أنواعها الهامة:  حوالي 15%  من سرطانات ا

بيض. (الشكل 4-2-4): ورم غدي كيسي  موسيني با
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ـسـخـيـة (Teratomas):  يـوجـد نــوعـان من هـذه األورام نــوع حـمـيـد أ ــ األورام ا
ــسـخي الــبـالغ  (Mature Teratoma) وورم قــرين له ولـكـن خـبـيث ويــعـرف بــالـورم ا

.(Immature Teratoma) سخي غير الناضج ويعرف بالورم ا
سـخـية حـدوثـاً وعادة مـا يـحدث ـسخي الـبـالغ هـو أكثـر هـذه األورام ا والـورم ا
ـرحلـة اإلجنـابـيـة لألنـثي وقـد يـطـلق عـلـيـها أحـيـانـاً اسم األكـيـاس اجلـلـدانـية أثـنـاء ا

(Dermoid cyst) ألن بطانتها تشبه اجللد. 

وتـتــمـيـز هـذه األورام واألكـيـاس بـاحـتــوائـهـا عـلى أنـسـجـة حــمـيـدة مـتـنـوعـة مـثل
األنسـجة القنويـة والعصبيـة والعظميـة وقد حتتوي على بـقايا أسنان وشـعر وأنسجة
أخـرى... ويُـعتـبـر االسـتئـصـال اجلـراحي لـهذه األورام كـافـيـاً للـشـفـاء مـنهـا بـالـكامل

(الشكل 5-2-4).
ـسـخـيـة غـيـر الـبـالـغـة فـتـمـيل لـلـحـدوث أكـثـر بـ الـفـتـيـات والـنـسـاء أمـا األورام ا
الـشـابـات األصـغـر من  18عـامـاً وهـي سـرطـانـات نـادرة تـشـبه أنـسـجـتـهـا األنـسـجـة
اجلنـينية اخملتلفة ويكـفي استئصال األنواع الشبه بالغـة منها والتي لم تنتشر خارج
ـبـيض لـلـحـصـول عـلى الـشــفـاء أمـا األنـواع األقل نـضـجـاً فـتـحـتـاج لـلـعالج نـطـاق ا

الكيميائي بعد استئصالها.

ب ــ األورام اإلنتـاشـية (Dysgerminoma): بـالـرغم من أن هـذه األورام تـمثل %2
. بيض اإلنتاشية حدوثاً بيضية إال أنها أكثر أورام ا من السرطانات ا

رحـلة الـعمـرية مـا ب الـعاشـرة والعـشرين عـاماً وحتـدث هذه األورام عـادة في ا
وعلى الرغم من أن هذه األورام تعتبر خبيثة إال أن غالبيتها ال تنمو وال تنتقل سريعاً

مثل السرطانات األخرى.

(الشكل 4-2-5): ورم مبيضي مسخي.
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ـبـيض وذلك في 95% من ـكن شـفـاء هـذه األورام عـنـدمـا تـكـون قاصـرة عـلى ا و
احلاالت و ذلك بـواسطة االستئصـال اجلراحي فقط دون احلاجة ألي عالج إضافي
إال أنه في حـالة انتشار أو انـتقال هذه األورام فإن اجلـمع ما ب العالج اجلراحي

رضى. والكيميائي يكون فعاالً في حوالي  90% من ا

ــيـة (Endodermal sinus tumors):  والــســرطــان ج ــ األورام اجلــيـبــيــة األد
شـيمائى (Choriocarcinoma):  عبـارة عن سرطانـات مبيـضية نـادرة وهي عادة ما ا

حتدث في النساء الشابات والفتيات.
وعـلى الـرغم مـن قدرة هـذه األورام عـلى االنـتـشـار واالنـتـقـال الـسـريع إال أن لـها

قابلية عالية لالستجابة للعالج الكيميائي.

:(Stromal cell sarcomas) ثالثاً ــ الساركومات السدوية
بيـضية وحتـدث نصفـها عادة في تمثل هذه األورام 5% من مـجمل السـرطانـات ا
كن أن حتـدث ب الـفـتيـات وتتـميـز هذه النـساء بـعـد اخلمـسيـنات إال أن بـعـضهـا 

األورام بقدرتها على إفراز هرمونات أنثوية وفي حاالت نادرة هرمونات ذكرية.
ـهبـلي بعد انـقطاع الـطمث أو تؤدي إلى وتـؤدي هذه األورام إلى معـاودة النزف ا

و الثدي مبكراً إذا ما أصابت الفتيات قبل البلوغ. بدء الدورات الطمثية و
وفـي حـالـة إفـراز هــذه األورام لـلـهـرمــونـات الـذكـريــة فـإنـهـا قــد تـؤدي الضـطـراب

و الشعر على الوجه واجلسم. الدورات الطمثية وتتسبب في 
(Stromal وهـنـاك أنــواع حـمـيـدة من هـذه األورام مـثل األورام الثل األورام الـلـيــــفـيـة الة الـسـدويدويـة
(Fibromas واألورام الواألورام الـقــــرابرابــــيـة الة الــــســــدويدويـة ة (Thecomas) (الــشـكل 4-2-6) أمــا األنـواع

اخلبـيـثة مـنهـا فهي عـادة ما تـكون مـنخـفـضة الـدرجة الـسرطـانيـة ومن أمثـلتـها أورامأورام
اخلاخلـلــــيـة احملة احملــــبـبـة ة (Granular cell) وأورام اخلوأورام اخلــــلـيــــة احملة احملـبـبــــة الة الـقــــرابرابـيـة (الــشـكل 7-2-4)

.(Stertoli – Leydig cell) وأورام خاليا سرتولي وليدج (Granulosa – Thecoma)
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:(Ovarian cysts) بيضية رابعا ــ األكياس ا
ـكن أن تـكـون هذه بـيض و ـبـيضـيـة عـبـارة عن جتـمع سائل داخـل ا األكـيـاس ا
األكياس ناجتة عن عملية التبويض الشهرية و في هذه احلالة تعتبر طبيعية وتسمى
األكـياس الوظيـفية  وتتـميز بامـتصاص السـائل الكيسي ومـن ثم اختفاؤهـا تدريجياً
خالل عدة أشـهر دون احلـاجة ألي عالج إال أنـه ينـصح دائمـاً باسـتمرار مـالحظـتها

حتى التأكد من اختفائها بالكامل (الشكل 8-2-4).

(الشكل 4-2-6): ورم مبيضي ليفي سدوي.

(الشكل 4-2-7): ورم مبيضي جرابي محبب.
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أمـا في حـالـة اسـتـمـرار هـذه األكيـاس فـي الـتضـخـم أو إذا حـدثت أثـنـاء مـرحـلة
زيد من الـفحوص حيث أن نسـبة منها الطفـولة أو بعد اإلياس فـإنه ينصح بالـلجوء 
الحـظـة بـواسـطـة ـكن أن تـكــون سـرطـانـيـة ويـتـرواح عالج هـذه األكـيـاس مـا بـ ا

 . الفحص اإلكلينيكي والفحوصات التصويرية وب اللجوء الستئصالها جراحياً

:(Diagnosis of Ovarian cancers) بيض تشخيص سرطان ا
بيض عادة بسهولـة فمعظمها ال يتم تـشخيصه إال أثناء تدبير ال تـكتشف أورام ا
ــلـحــقـات (Adnexal pelvic masses)  وذلـك أثـنـاء مــا يـعــرف بــالـكــتل احلــوضــيـة بــا
الفحص اإلكلـينيكي أو بواسطة فحص فائق الـصوت في حاالت طبية عادة ما تكون

بيضي ذاته. غير مرتبطة بالورم ا
بيضي السرطاني على ما يلي:  وتعتمد خطوات تشخيص طبيعة الورم ا

بيض:   أوال ــ أعراض وعالمات سرطان ا
:(Symtoms & signs of ovarian Cancer)

ـبيض في الـعديـد من األعراض والـعالمات الـتي تشـابه  تلك تـتسـبب سرطـانات ا
بيضية ومن بيضـية احلميدة أو السرطـانات احلوضية غيـر ا التي تسبـبها األورام ا

أهم هذه األعراض:
ـسـتـمـر بـالـبطن: والـذي يـحـدث إمـا نـتـيـجـة تـضـخم الـورم أو جتـمع * الـتـضـخم ا

. السوائل بالصفاق أو كالهما معاً

(الشكل 4-2-8): أكياس مبيضية وظيفية.
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زمنة * االضطرابـات الهضمية: مثل فقدان الشـهية وعسر الـهضم واآلالم البطنـية ا
واالنتفاخات الغازية بالبطن. 

بيض إال أنه عتاد: وهو نادر احلـدوث في حاالت سرطان ا ـهبلي غير ا * النزف ا
يعتبـر في حالة حدوثه إنذاراً  قوياً لوجود اعـتالل ما و يحدث هذا النزف في مرحلة
مـا قبل اإلياس ب الدورات الـطمثيـة وقد يكون غـزيراً وقد يستـمر لفتـرة طويلة أما
بعـد اإلياس فإن حدوث أي نزف مهبلي أو إفـرازات مهبلية مصطبـغة بالدم تعتبر غير

شورة الطبية الفورية.  طبيعية وتستدعي ا
تكررة  في التبول و/أو التبرز. * اإلحساس بالرغبة ا

ــكن أن يــكـون بــســبب ســرطـانــات أخــرى أو حـاالت غــيـر * األلم احلـوضي وهـو 
سرطانية. 

 . * اآلالم بالظهر والساق

ثانيا ــ الفحص اإلكلينيكي احلوضي والفحوصات التصويرية : 
:(Pelvic  clinical examination &imaging)

يهدف الفحص اإلكلينيكي احلوضي (Pelvic  clinical exam) إلى جس أية أورام
أو كتـل ورميـة باحلـوض  فـإذا ما تـبـ من الفـحص اإلكـليـنيـكي احلـوضي وجود أو
شك في وجود ورم مبيضي فالبد من العمل على تأكيد التشخيص ثم حتديد النوع
الـنسـيـجي ومرحـلـة الـورم ويتـطـلب ذلك االسـتعـانـة ببـعض الـفـحوصـات الـتصـويـرية

واخملبرية. 
وقـد ال تسـتطـيع هـذه الفـحوصـات تأكـيد عـما إذا كـانت الـكتـلة احلـوضيـة التي 
جـسها سرطانية أم حمـيدة  إال أنها تستطـيع أن حتدد مدى امتداد الورم باحلوض

وعما إذا كان قد انتشر لألعضاء اجملاورة أو انتقل لألعضاء البعيدة. 
وعادة ما تشمل هذه الفحوصات ما يلي:

 :(Ultrasound) (مخطط الصدى) 1 ـ الفحص احلوضي بفائق الصوت
يـتم هـذا الـفـحص بـواسـطة اسـتـخـدام فـائق الـصوت لـتـكـوين صـورة عـلى شـاشة
وجات فوق الـصوتية من مسبار  (Probe) خاص يتم إدخاله داخل خاصة وتـنطلق ا

هبل أو يوضع على البطن. ا
ـسبار فيرتد صداها من على سطح وجات الصوتية من ا وأثناء الفـحص تنطلق ا
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ـسبـار مرة أخـرى فيـرسلـها عـبر أسالك بـيض أو األجزاء الـتي  فحـصهـا إلى ا ا
ـوجات فـوق الـصـوتـية ـتصـل باجلـهـاز الـذي يـقوم بـتـحـويل ا إلى جهـاز احلـاسـوب ا

كن رؤيتها على شاشة تليفزيونية (الشكل 9-2-4). نعكسة إلى صورة  ا
ـوجات ـبـيـضـيـة صـدى ا ـبـيض الـطـبـيـعـيـة وأنـسـجـة األورام ا وتـعـكس أنـسـجـة ا
كن من التفـريق بينهمـا وحتديد عما إذا كـانت الكتلة ا  الصـوتية بطـريقة مغايـرة 

.(Cystic) أو كيسية (Solid) قيد الفحص مصمتة

:(Colour Flow Doppler) لون 2 ـ السونار التدفقي ا
يسـتخدم في هذا الـفحص احلديث جهـاز فائق الصوت وهـو جهاز خاص لـتقييم
بيـضية السـرطانية يـكون التدفق بـيض وفي حالـة األورام ا درجـة تدفق الدم إلى ا

بيضية (الشكل 10-2-4). مرتفعاً والعكس في حالة األورام احلميدة واألكياس ا

:(Computed Tomography) قطعي احملوسب 3 ـ التصوير ا
يعتمد هذا الفحص على استخدام األشعة السينية بطريقة دائرية مع توجيهها من
ـا يـؤدي إلى تـكـوين سـلـسـلـة من الـصــور الـقـطـعـيـة لـلـجـسم تـنـقل إلى عـدة زوايــا 

(الشكل 4-2-9) ب: الفحص احلوضي بالسونار.

(الشكل 4-2-9) أ:  مسبار الفحص احلوضي .
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احلـاسـوب الذي يـكـون صـورة كـامـلـة لـلـعضـو عـلى شـاشـة خـاصـة ولـزيـادة وضوح
الـصـور تـستـخـدم عـادة مواد ظـلـيلـيـة حتـقن بالـوريـد قـبيل الـتـصويـر وتـسـتمـر أثـناءه

(الشكل 11-2-4).

:(Chest X-ray) 4 ـ تصوير الصدر الشعاعي
يجـري هذا الـتـصويـر للـبـحث عن وجود الـنقـائل الـسرطـانيـة بـالرئـت وقـد يؤدي
انتقـال الورم للرئتـ إلى تكون سائل يتـجمع بالتجـويف البللوري حـول الرئت حيث

كن اكتشافه بواسطة هذا التصوير الشعاعي.

(الشكل 4-2-11): ورم مبيضي كما يبدو
قطعية. في األشعة ا

هبل. (الشكل 4-2-10): السونار عن طريق ا
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غناطيسي  5 ـ التصوير بالرن ا
:[Magnetic Resonance Imaging (MRI)] 

تعـتمـد هذه الـتـقنـية من الـتصـوير عـلى تسـليط حـقول مـغنـاطيـسيـة قويـة من زوايا
قطعـية للجسم ا يؤدي إلى تكـوين سلسلة من الـصور ا مختـلفة بدالً من اإلشـعاع 
رتـبط باجلـهاز الـذي يقـوم بتـحويل هـذه الصور إلـى صور للـجسم تنـقل للـحاسـوب ا
واد الظليلية أيضاً مع هذا تعرض على شـاشة خاصة تتميز بالوضوح  وتستـخدم ا

تكونة (الشكل 12-2-4). الفحص لزيادة وضوح الصورة ا
 

:(Histological examination) ثالثاً ـــ الفحص النسيجي
ـبيـضي هو الوسـيلـة األساسـية للـتأكـد عما إذا يعـتبـر الفـحص النسـيجي لـلورم ا
كن أن يكون الفحص النسيجي بواسطة أخذ بيضي سرطانياً أم ال  و كان الورم ا

خزعة (Biopsy) من الورم ذاته أو من إحدى نقائله وفحصها حتت اجملهر. 
كن شفط جزء من ذلك  (Ascites) (اسـتسقاء) وفي حـالة وجود سائل بـالصفاق
السـائل ثم ترسيـبه وفحص الراسب من أجـل الكشف عن وجـود اخلاليا السـرطانية
(Laparotomy)  به وغالباً ما يتم أخذ العينة بواسطة اجلراحة عن طريق شق البطن
ـناسـبة لـتشـخيـص نوع الورم وتهـدف اجلراحـة إلى احلصـول على عـينـات النـسيج ا

وحتديد مرحلته مع إزالة أية أورام بالبطن يزيد قطرها عن 1 سم. 

(الشكل 4-2-12): ورم مبيضي كما
غناطيسي. يبدو في تصوير الرن  ا
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(Laparoscopy)  ـناسـبـة بواسـطـة التـنظـيـر البـطني كن حـالـياً أخـذ العـيـنات ا و
صدر ضوئي من خالل فتحة صغيرة بجدار الذي يتم بواسطة إدخال أنبـوب مزود 

البطن ثم أخذ العينات من الورم (الشكل 13-2-4). 
(Fine needle)  ـكن احلصـول عـلى العـيـنة الـورمـية بـواسـطة إبـرة نـحيـفة كـذلك 
قطـعيـة وعادة ما ساعـدة جهـاز السونـار أو األشعـة ا توجه ثم تـغرز  داخل الـورم 
ـتـقـدمة وعـنـدما ال تـسـمح حـالة ـراحل الـورمـية ا تـسـتخـدم هـذه الطـريـقـة في حـالة ا

ريضة بإجراء أي نوع من اجلراحة.  ا

بيضية   تصنيف مراحل ودرجات السرطانات ا
:(Staging & Grading of ovarian Cancers)

راحل والـدرجات اخملتـلفة بـوسائل مخـتلفـة وتتيح ـبيض من ا تعالج سـرطانات ا
ريضة في االستجابة والشفاء.  رحلي ودرجة الورم التنبؤ بفرص ا دقة التصنيف ا
رض أو انتقل إلى رض فـإنها ال تتـغير حـتى ولو انتـكس ا وفـور حتديد مرحـلة ا
بيض عادة أثناء اجلراحة ويتم مواقع جديدة باجلسم ويتم حتديـد مرحلة سرطان ا
الحظة التجاويف احلوضية و البطنية وأخذ العينات الالزمة من مواقع مختلفة ذلك 
ـبـيض طـبـقاً باحلـوض والـتـجـويف الـبطـني لـفـحـصـها وتـصـنف مـراحل سـرطانـات ا

لتصنيف االحتاد الدولي لطب النساء والتوليد  FIGO كاآلتي: 

نظار. (الشكل 4-2-13): جراحة بواسطة ا
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  . بيض سرطان قاصر على أحد/كال ا
بـيض سـلـيمـة وال وجود سرطـان قـاصر عـلى مـبيـض واحد مـحـفظـة ا
ــبـيض اخلــارجي وال وجــود خلاليـا لـنــمــوات سـرطــانـيــة عـلى ســطح ا

سرطانية بالسائل الصفاقي أو غسول الصفاق.
ـبـيض سـلـيـمـة وال وجـود سـرطـان قـاصـر عـلى مـبـيـضــ ومـحـفـظـة ا
ـبــيض اخلــارجي وال وجــود خلاليـا لــنـمــوات ســرطـانــيــة عــلى سـطـح ا

سرطانية بالسائل الصفاقي أو غسول الصفاق. 
ـبـيض ـحـفــظـة ا ـبـيــضـ مع وجـود تــمـزق  سـرطـان بـأحــد/ أو كال ا
وات سرطانيـة على السطح اخلارجي للمبيض +/ أو صاب +/ أو  ا

وجود خاليا سرطانية بالسائل الصفاقي أو غسول الصفاق. 
ـبيـض مع امـتداد الـورم لألعضـاء احلوضـية سـرطان بـأحد/ أو كال ا

(رحم / قناة فالوب/ مثانة بولية / مستقيم / سيني..الخ). 
امتداد سرطاني +/ أو غرسات ورمية على الرحم +/ أو قنوات فالوب

عدم وجود خالبا سرطانية بالسائل الصفاقي أو بغسول الصفاق. 
ثانـة السيني... ) مع امتـداد السرطان ألنـسجة حـوضية أخرى (مـثل ا
عدم وجـود للخاليا الـسرطانيـة بالسائل الـصفاقي أو غسـول الصفاق.
امــتـــداد الــســرطـــان ألنــســـجــة احلــوض (IIb + IIa)  مع وجـــود خاليــا

سرطانية بالسائل الصفاقي أو غسول الصفاق. 
بيض مع وجود دالئل مجهرية لنقائل سرطانية سرطان بأحد أو كال ا
بالصفاق خارج منطقة احلوض +/ أو نقائل سرطانية بالعقد اللمفية. 

النقائل السرطانية بالصفاق خارج حدود احلوض.
قطر النقائل السرطانية خارج احلوض = 2 سم أو أقل.

قـطـر النـقـائل الـسـرطـانـيـة خـارج احلـوض أكـبر من  2سم +/ أو وجود
نقائل سرطانية بالعقد اللمفية اإلقليمية. 

دالئل على وجود نـقائل سرطانيـة بأعضاء اجلسم األخـرى مثل الرئت
العظام داخل نسيج الكبد (وليس على سطحه اخلارجي).

وجود خاليا سرطانية بالسائل البللوري. 

 

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb

IIc

IIIa

IIIb

IIIc

I رحلة رحلة ا ا

II رحلة رحلة ا ا

III رحلة رحلة ا ا

IV رحلة رحلة ا ا

رحلة رحلةا وصف ا

.(FIGO) بيض بحسب رحلي لسرطانات ا (اجلدول 4-2-1): التصنيف ا
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تصنيف درجة الورم السرطاني:   
ـكـن بـاإلضــافـة لــتــصـنــيف مــرحـلــة الـورم تــصــنـيف درجــة الــورم الـســرطـاني
وباألخص األورام الـظهـارية منـها وذلك بـناء عـلى مدى شبه الـنسـيج الورمي بـنسيج

بيض الطبيعي.  ا
ويـسـتـخـدم لـتــصـنـيف الـدرجـة الــورمـيـة مـقـيـاس عـيــني مـكـون من ثالث درجـات
ـبـيض فـاألورام من الـدرجـة األولى هي الـتي تـشـبه في تـركـيـبـهـا الـنـسـيـجي نـسـيج ا
ـنذرات  أمـا أورام الـدرجة  الـثـالثـة  فال  يـشبه نـسـيجـها الـطـبيـعي وتـعتـبـر جيـدة ا

بيض الطبيعي وهي عادة ذات منذرات سيئة.  الورمي نسيج ا
وتـعتبـر الدرجـة الورمـية ضـمن العـوامل اإلنذاريـة العـديدة الـتي تسـتخـدم لتـحديد

بيض.  أسلوب و اجتاهات العالج لسرطانات ا





الفصل الثالث
بيض اخملتلفة   عالج سرطانات ا

(Treatment of various ovarian cancers) 

  

بـيض على عوامـل عديدة أهـمها نوع ـناسب لسـرطان ا    يعتـمد اختـيار العالج ا
ـرض ودرجــة الـورم بـاإلضــافـة لـعــوامل أخـرى مــثل احلـالـة الـسـرطــان ومـرحـلــة ا

الصحية العامة للمريضة والرغبة في اإلجناب وغيرها من االعتبارات الشخصية. 
ستقاة نتيجة التدخل عـلومات ا  وعادة ما يتم حتـديد العوامل السالفة بناء على ا

اجلراحي األولي أو الفحوصات اخملبرية والشعاعية إذا تعذر التدخل اجلراحي. 
ـبيض استخـدام أكثر من وسيـلة عالجية وغـالباً ما تـتضمن خطـة عالج سرطان ا

تاحة.  من الوسائل ا

بيضي الظهاري  أوالً ــ عالج السرطان ا
:(Treatment of Epithelial Ovarian Cancer)

 :(Surgical Treatment) أ ــ العالج اجلراحي
يـعتمـد امتـداد اجلراحة عـلى مرحـلة الورم ويـشمل األسـلوب اجلراحي الـتقـليدي
ــبــيــضــ واســتـئــصــال الــرحم وقــنــاتي فــالــوب والــثـرب بــاإلضــافــة الســتــئـصــال ا

فية متضخمة. (Omentum) وأية عقد 

ـعايـنة الـتـجويف الـبطـني بالـكامل وخالل اجلراحـة يـقوم طـبيب جـراحة األورام 
حاولة إلزالـتها بالكامل كلما ومالحـظة وجود أية تبذرات ورمية بالـصفاق ثم يقوم 
ـكـنـاً تـقـنيـاً أو عـلى األقل الـعـمل عـلى  الـتـخـفـيض من أقـطارهـا ألقل من كـان ذلك 
رض  ومن فرص االسـتجابة الـكاملة 1سم حيث وجد أن ذلك يـحسن من منـذرات ا

. للعالج الكيميائي الحقاً
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وفي حـالـة عـدم وجـود أيـة تــبـذرات ورمـيـة بـالـصـفـاق يـقـوم جـراح األورام بـغـسل
ـحـلول مـلـحي ثم يقـوم بـشـفط سائل الـغـسيـل وترسـيـبه تمـهـيداً الـتجـويف الـبطـني 

لفحصه من أجل كشف وجود أية خاليا سرطانية عالقة به. 
ريـضة لـن تكـون قادرة عـلى احلمل بـيض و/ أو الـرحم أن ا ويـعـني استـئصـال ا
مستقبالً باإلضافة لـتعرضها لإلياس وما قد يصاحبه من أعراض إال أن اجلراحة

ال تؤثر على قدرة اجلماع.
ــكن ــبـكــرة والــتي قــد تــرغب فـي اإلجنــاب مـســتــقــبالً  وفـي بــعض احلــاالت ا
ـبـيض اآلخـر والرحم ـصاب فـقط مع اإلبـقـاء على ا ـبـيض ا اخملـاطـرة بـاستـئـصال ا
خاطر انتكاس ريضة  رأة من احلمل مجدداً وتتطلب هذه الطريـقة وعي ا لتمكـ ا

تابعة الدورية اجليدة. الورم وبالتالي أهمية ا
ستشفي فترة تتراوح ما ب 3-10 أيام ريضة با وعادة ما تتطلب اجلراحة بقاء ا

دة 3-4 أسابيع. تعقبها فترة نقاهة 

 :(Chemotherapy) ب ــ العالج الكيميائي
يتميـز العالج الكيميـائي بقدرته على الوصـول جلميع اخلاليا السـرطانية باجلسم
ا يجـعله مفيداً في عالج السرطانات التي تكون قد انتقلت بعد دخوله مجرى الدم 

خارج نطاق العضو الذي نشأت منه.
 ويستـخدم العالج الكـيميائـي عادة عن طريق احلقن الـوريدي أو عن طريق الفم
وفي حاالت نـادرة عن طريق احلقن الـشريـاني كذلك قد يـستـخدم العالج الـكيـميائي
ـبـاشر داخـل الصـفـاق لـعالج التـبـذرات الـسرطـانـيـة به وفي هذه عـن طريق احلـقن ا
الـطريـقة يـكون الـعقـار مركـزاً بالـصفـاق وتكـون كمـية العـقار الـتي تصـل جملرى الدم

. محدودة للغاية وبالتالي تكون األعراض اجلانبية للعقار محدودة أيضاً
بـيض اخملـتلـفة تـستـخدم تـواليـف من عدة عـقاقـير كـيمـيائـية ولعالج سـرطانـات ا
وتتـكون التـوليـفة الـكيـميـائيـة من عدة عـقاقـير مـختلـفة الـتأثـير والـسمـية ويـعتـمد نوع
الـتولـيفة عـلى نـوع الورم السـرطاني وتـعطـى التوالـيف الـكيمـيائـية عـلى شكل دورات
تستـمر كل دورة مـنها عـدة أيام ويـفصل ب الـدورات فتـرة تتراوح مـا ب ثالثة إلى
أربـعـة أسـابـيـع وإلتـاحـة الـفـرصـة ألجـهــزة اجلـسم اخملـتـلـفـة لـإلفـاقـة من الـتـأثـيـرات

اجلانبية للعالج الكيميائي بكل دورة.
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بـيض الـظهـاري اسـتـخدام ست دورات من ويـشـمل الـعالج الـتقـلـيدي لـسـرطـان ا
تـوليـفة كـيمـيائيـة تتـكون عـادة من عقـار بالتيـني مثل الـسيـسبالتـ أو الكـاربوبالت
(Carboplatinum / Cisplatinum) وعـقار تاكـسيني (Taxanes) مـثل التـاكسول ومن

بيض الـعقاقـير األخـرى التي قـد تسـتخـدم في التوالـيف الكـيمـيائـية لـعالج سرطـان ا
عقار الدوكسوروبيس والسيكلوفسفاميد واإليفسفاميد.

وتـعـتـبــر تـوالـيف الـعالج الــكـيـمـيـائـي أفـضل من اسـتـخــدام عـقـار واحـد بـالـدورة
الواحـدة فـلـكل عقـار طـريـقة لـقـتل اخلاليـا السـرطـانـية وأعـراض جـانبـيـة خـاصة به
ولـذلك فإن الـتوليـف ب العـقاقـير ذات الوسـائل اخملتـلفة فـي قتل اخلاليا الـسرطـانية
والتأثيرات اجلـانبية اخملتلـفة يزيد من الفاعـلية ضد الورم السـرطاني ويسمح بزيادة
كونة للتوليفة دون زيادة في مستوى التأثيرات اجلانبية النوعية لها جرعة العقاقير ا
ـانـعـة اخلاليـا الـسـرطـانـيـة كـذلك يـسـمح اسـتـخـدام أكـثـر من عــقـار بـالـتـغـلب عـلى 

لالستجابة لبعض أنواع العقاقير. 
كنها أن تصل جلميع خاليا اجلسم باإلضافة للخاليا وألن العقاقير الكيميائية 
ـا يـؤدي حلـدوث الـسـرطــانـيـة فـإنـهــا تـؤثـر أيـضــاً عـلى خاليـا اجلـسـم الـطـبـيـعــيـة 
األعـراض اجلانبـية وتـعتمـد األعراض اجلانـبية لـلعالج الكـيمـيائي على نـوعية الـعقار
وجـرعته ومدة استـخدامه; وقد تـكون بعض األعـراض اجلانبيـة حادة وبعـضها اآلخر

 . قد يكون مؤجالً
 ومن أهم األعـراض اجلانـبيـة احلادة للـعالج الكـيمـيائي الـغثـيان والـقيء والقهم
(فـقـدان الشـهيـة) وتـساقط الـشعـر والطـفح اجلـلدي وتـقرحـات الـفم ويؤدي الـتأثـير
نـتجة لـلكريات السام لـلعالج الكيـميائي عـلى خاليا نقي الـعظام إلى تـسمم اخلاليا ا
الدمويـة اخملتلفة وبـالتالي انخفـاض عددها بالدم انخـفاضاً قد يكـون وخيماً وخطراً
فـمـثال يـؤدي انخـفـاض أعداد الـكـريات الـبيـضـاء إلى زيـادة فرص اإلصـابـة بالـعدوى
البكـتيـرية اخلـطيرة كـذلك يؤدي انـخفـاض الكـريات احلمـراء إلى فقـر الدم والـشعور
بـاإلرهـاق الـشـديـد أمـا االنـخـفـاض في أعـداد الـصـفـائح الـدمـويـة فـيـمـكـن أن يؤدي
للـنـزف التـلـقائي وسـهـولـة الكـدمـات بعـد أي إصـابات مـبـاشرة أو غـيـر مبـاشـرة و لو

كانت طفيفة. 
وعـادة مـا تزول مـعـظم األعراض الـسـابقـة تدريـجـياً وتـلـقائـياً خـالل أسبـوع إلى
ثالثة من انتهاء الدورة العالجية وتستخدم حالياً أنواع متعددة من العقاقير احلديثة
للـتخـفيف بـفاعـليـة من األعـراض اجلانـبيـة ومسـاعدة اجلـسم على الـنقـاهة الـسريـعة
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ـضــادة لـلـقيء وتـلك الـتي حتـفـز عـلى سـرعـة شـفـاء نـقي ومن هـذه الـعـقـاقـيـر تـلك ا
العظم.

بكر وقد يؤدي العالج الكيـميائي لبعض األعراض اجلـانبية الدائمـة مثل اإلياس ا
(Premature menopause) وفقـدان اخلصوبـة مثل عـدم القدرة عـلى احلمل مسـتقبالً

كن لبـعض العقاقيـر الكيمـيائية أن تـؤدي لنشأة ابـيضاض النقي وفي حـاالت نادرة 
ـريـضـة إال أن ــكن أن يـهـدد حـيـاة ا احلاد (Acute Myeloid Leukaemia) والـذي 
ضـاعفات أن تلغي الدور الفعال هذا االحتمـال األخير نادر احلدوث وال يجب لهذه ا

بيض.  للعالج الكيميائي في عالج سرطانات ا

:(Radiotherapy) ج ــ العالج الشعاعي
ــبــيض اســتــخــدم الــعالج الــشــعــاعي اخلــارجي فـي الــســابق لــعالج ســرطــان ا
راكز ـلطف فقـط إال أن بعض ا الـظهاري أمـا حاليـاً فقد انحـصر دوره في العالج ا
ـتـخـصصـة مـازالت تـسـتخـدم الـعالج الـشـعاعـي الكـثـبي الـداخـلي لعالج الـصـحيـة ا

بكرة.  راحل الورمية ا بعض ا
ـبيض  ويـرجع انـحـسـار دور العالج الـشـعـاعي اخلـارجي في عالج سـرطـانـات ا
الظهـارية إلى أسباب عديـدة من أهمها النتـائج الطيبة الـتي حققها الـعالج الكيميائي
في عالجه وقـلة أعـراضه اجلـانـبيـة بـالنـسـبـة للـعالج الـشعـاعي في هـذا اجملـال ففي
الـسابق كان الـعالج الشعـاعي اخلارجي يتـطلب حقوالً شـعاعيـة واسعة لـتغطي كامل
التجويف الصفاقـي البطني واحلوضي ومع استخدام مثل هذه احلقول الواسعة لم
يكـن باإلمكان إعـطاء اجلرعـات الشعـاعية الـكافيـة لقتل اخلاليـا السرطـانية بـالصفاق
عرضة لإلشعاع من دون التسبب بأعراض جـانبية شديدة وغيـر مقبولة فاألعـضاء ا
سـتـقـيم.... الخ عالـيـة احلسـاسـية عي والـكـلى والكـبـد وا بـالبـطن واحلـوض مثـل ا
لـتـأثـيـرات اإلشـعـاع الـذي يـؤدي ألعـراض شـديـدة مـثل الـشـعـور بـاإلرهـاق والـقيء
والـغـثيـان واإلسـهـال باإلضـافـة إلى تـأثيـر احلـقول الـواسـعـة على مـكـونـات الدم من
ـا يـؤدي إلى زيادة الـقـابلـيـة للـعـدوى اخلطـرة والـنزف الـشـديد اخلاليـا وخفـضـها 
وفـقر الدم احلاد وفي بعض احلاالت قـد يؤدي العالج الشعاعي بـحقول واسعة على

عي وتليفها أو حتى ثقبها.  البطن إلى انسداد ا
تخـصصة راكـز ا أما الـعالج الشـعاعي الداخـلي فمـا زال يستـخدم في بـعض ا
بـكرة فقـط ويعتـمد هذا ـراحل الورمـية ا كـعالج مساعـد للـجراحة ولـكن في بعض ا
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شع  P32 مبـاشرة العالج عـلى تـسريب مـحلـول يـحتـوي على نـظـير الـفسـفور  32 –ا
شـعة وتؤدي ـادة ا شع بـغمـر كافة أجـزائه با داخل الـصفـاق حيث يقـوم احمللـول ا
شع إلى قـتل اخلاليا السرطـانية التي نبـعثة من النـظير ا أشـعة بيـتا (اإللكتـرونات) ا

قد تكون عالقة بالصفاق (الشكل 1-3-4).
أمـا العالج الـشـعـاعي اخلـارجي فـمـازال يـستـخـدم لـعالج األعـراض الـنـاجتة عن
ـنـتكـسـة موضـعـياً الـنقـائل الـسـرطانـيـة بالـعـظام والـدمـاغ باإلضـافـة لـبعض األورام ا
بـاحلوض حـيث يهـدف العالج في هـذه احلاالت إلى تـخفـيف األعراض ولـيس شفاء

رض.  ا

رضية بيضية الظهارية طبقاً للمرحلة ا ثانياً ــ عالج السرطانات ا
(Treatment of epithelial ovarian cancers according to its

:stage)

رضية رحلـة ا بـيض الظهـارية بشـكل كبيـر بناء عـلى ا يخـتلف عالج سرطـانات ا
الورمية:

:(Stage I a , b, c) رحلة األولى أ- ا
تعالج السرطانات الظهارية من الدرجة األولى أو الثانية للمراحل  Ia  Ib بواسطة
بـيض وقـناتي فالوب اجلـراحة فقط وتـشمل اجلراحة اسـتئصـال كل من الرحم وا
بـاإلضافـة لـلثـرب وأثنـاء اجلراحـة يقـوم اجلـراح بفـحص دقيق لـلـتجـويف البـطني من
أجل استبـعاد أية تـبذرات ورميـة به ويأخذ عـينات من عـدة أماكن بالـتجويف الـبطني

(الشكل 4-3-1): عالج شعاعي داخل الصفاق.

محلول ملحي نظامي

كبريت غرواني
Tcm99
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مـثل الـثرب والـعـقد الـلـمفـيـة وأسـطح الصـفـاق البـطـني واحلـوضي من أجل فحـصـها
. اجملهري الستبعاد وجود أية نقائل سرطانية بها قد تتطلب عالجاً إضافياً الحقاً

راحل فـإنها تعالج وفق نظام أما السرطانات الـظهارية من الدرجة الثـالثة لنفس ا
ساعد الحقا. رحلة Ic أي بواسطة اجلراحة ثم العالج الكيميائي ا عالج ا

Ib &  Ia ـدة خمس سـنوات لـلمراحل      وتزيـد معـدالت البـقاء علـى قيد احلـياة 
.Ic عن 90% وتتراوح ما ب 80-90% بالنسبة للمرحلة

:(Stage II a, b & c) رحلة الثانية ب ــ ا
رحلة رحلة وتعالج هذه ا بيض الظهارية بهذه ا من النادر تشخيص سرطانات ا
ـساعد بعدها رحلة األولى باإلضـافة للعالج الكيـميائي اجلهازي ا باجلراحة مـثل ا

ساعد. كن اللجوء للعالج الشعاعي الصفاقي ا وفي بعض احلاالت اخلاصة 
وتـبلغ مـعـدالت البـقـاء خلمس سـنـوات للـمراحل  II a, b & c حوالي 75%  50% و

40% على التوالي.

:(Stages III a, b, c and IV) رحلتان الثالثة والرابعة ج ـ ا
ـرحـلـتـ الـسـابـقـت ـرحـلـتـان بـنفـس الوسـائل اجلـراحـيـة مـثل ا تـعـالج هـاتـان ا

باإلضـافة إلى محـاولة اسـتئصـال أية تبـذرات سرطانـية بـالبطن أو بـاحلوض أو على
ـا لـذلـك من نـتـائج ـكن تــقـنـيــاً  األقل خـفـض حـجم هـذه الــتـبـذرات إلى أقـل حـجم 
إيـجابـيـة عـلى فـاعـلـية الـعالج الـكـيـمـيـائي فـيمـا بـعـد ومن ثم مـعـدالت احلـيـاة ولذلك
يحـاول الـعديـد من أطـباء األورام عـدم ترك كـتل أو تـبذرات ورمـية يـزيـد قطـرها عن 2

عي. ا قد يستدعي أحياناً استئصال أجزاء من ا سم 
ـراحل و بـعـد الـنـقـاهـة من الـعالج اجلـراحي يـتم ـرضى من هـذه ا وفي غــالـبـيـة ا
ساعد والذي يـتكون من تولـيفة من عقـار بالتيني مثل اسـتخدام العالج الـكيميائـي ا
الـسـيسـبالت أو الـكـاربوبالتـ وعـقار تـاكسـيـني مثل الـتاكـسـول أو البـاكلـيـتكـسيل

وعادة ما يستـمر العالج الكيـميائي لفتـرة تتراوح ما ب  4-5 شهور ويشمل عدد 6
دورات من التوليفة الكيميائية.

ـريضة ريـضة من الـعالج فإنهـا تخضع إلجـراء تقـييم الستـجابة ا وبـعد انتـهاء ا
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ولتـحـديـد حـاجـتهـا ألي عالج جـراحي أو كـيـمـيـائي إضافـي وتشـمل فـحـوص تـقـييم
االسـتجـابة فـحوصـاً مخـبريـة خاصـة بالـواصمـة الورمـية Ca-125  وأخـرى تصـويرية
ـقطـعـية أو تـخـطيط الـصـدى  وقد يـتـطلـب التـقـييم الـدقـيق لالستـجـابة مـثل األشعـة ا
نظار البطني أو مـا يعرف بالتنظير البطني الورمية إعـادة شق البطن أو استخدام ا

.(Laparoscopy)

نظار وفي حـالة التنظير البـطني يتم عمل شق صغيـر حتت السرة ثم يتم إدخال ا
صدر ضوئي قوي نظار الـبطني عبارة عن أنبـوب رفيع مزود  الـبطني من خالله وا
كن اجلراح من مـعاينة التجـويف البطني بأكـمله لتقييم وبأداة ألخذ العـينات و هو 

نتائج العالج وأخذ العينات من أي نسيج أو منطقة يشك بوجود بقايا ورمية بها.
(Second-look أمــا في حــالــة إعــادة شـق الــبــطن لــتــقــيــيم االســتــجــابــة لــلــعالج
(Laparotomy فـيـتم الـشق عـلى شـكل شق بـطـني كـبـيـر في مـوقـع اجلـراحـة األولـية

ـعايـنة دقـيقـة لكـافة أجزاء الـتجـويفـ البـطني واحلـوضي كمـا يقوم ويـقوم اجلراح 
بـأخـذ الـعـيـنـات الـضروريـة من أجل الـتـأكـد من حـدوث االسـتـجـابة الـكـلـيـة وبـالـتالي
ريـضة بـحاجـة للـمزيـد من العالج الـكيـميـائي أم ال وكنـتيـجة حتـديد عـما إذا كـانت ا
لـلتطـور في تقنـيات التـصوير الـشعاعي لم يـعد هنـاك حاليـاً مبررات قـوية إلعادة شق
البطن لـتقييم االستـجابة إال في حالة التـجارب االستباقيـة التي تستدعي دقـة متناهية

في تقييمها للتأكد من كفاءة وفعالية عالج كيميائي جديد قيد البحث.
رحـلة الثـالثـة ما ب %40-20 ـريضـات ا وتـتراوح معـدالت البـقاء خلـمس سنوات 
رحلة الرابعة فال تزيـد البقيا حتى خمس سنوات بعد العالج ريضات ا أما بالنسـبة 

عن %10.

تبقية نتكسـة أو ا بـيض الظهاريـة ا ثالثـاً ــ عالج سرطانات ا
(Treatment of Recurrent or Persistent Epithelial

:Ovarian Cancers)

قـد ال يـستـجيب الـورم السـرطانـي الظـهاري بـالكـامل للـعالج الـكيـميـائي و يتـبقى
جـزء منه بعد الـعالج أو قد تعـاود بعض اخلاليا السـرطانيـة النمو وتـؤدي إلى نكسة

الورم مجدداً (Recurrence) بعد استجابته الكلية مبدئياً (الشكل 2-4-3).
وقد حتدث النـكسة الورمية بعد شهـور أو عدة سنوات من العالج األولي وتعتبر
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نـذيراً سـيئـاً للـمرض حـيث أن عالج االنتـكاس الـورمي يكـون أقل جناحـاً من العالج
األولي إال أن نــتـائج الـعـالج قـد تـكــون أحـيـانــاً جـيـدة جــداً وبـاألخص إذا مـا زادت

الفترة ما ب العالج األولي وب االنتكاس الورمي عن عدة سنوات.
ـتــبـقـيـة بـعـد الــعالج مـزيـداً من الـعالج ـنــتـكـسـة أو ا وقــد يـتـطـلب عالج األورام ا
ـكن اسـتـخـدام نـفس الـتـوالـيـف الـكيـمـيـائـيـة الـتي اجلـراحي والـعالج الـكـيـمـيـائي و
استخدمت في السـابق إذا ما كانت قد أدت إلى استـجابة كلية مـديدة أو يتم اللجوء
الستخـدام عقاقير خـط العالج الثاني والتي تـشمل تواليف مخـتلفة من عقـاقير عديدة
(Doxorubicin) والــدكــســوروبــيــســ (Topotecan) حــديـــثــة مــثـل الــتـــوبــوتـــيــكــان
والـسيكلوفـسفاميد واجلـمسيتاب  (Gemcitabine) والنافلب (Navelbine) وخامس
الـفلـورويوراسيل واإليـفسـفامـيد واإليـتوبـوزيد (Etoposide) وعادة مـا يسـتمـر العالج
ـوه مـجدداً وعـندهـا يتم لعـدة دورات حـتى حتدث اسـتجـابـة ورميـة أو يعـاود الورم 

التحول إلى استخدام توليفة كيميائية من عقار جديد.

ريضـة سرطان شـاكل الصـحيـة  ويؤدي بـقاء الـورم أو انتكـاسه إلى العـديد من ا
عوي وجتمع السوائل بالصفاق. بيض من أهمها االنسداد ا ا

ويؤدي جتمع السوائل بالصفاق إلى تـمدد البطن ويتسبب باأللم البطني للمريضة
ويـعالج عـادة بالـبـذل الصـفاقي (Paracentesis) ويـعـتمـد الـبذل الـصفـاقي عـلى غرس
إبـرة مـجـوفـة بـالـتـجـويف الـصـفـاقي وذلك بـعـد تـخـديـر مـوقع غـرس اإلبـرة ثم يـقـوم
الطبـيب بشفط السائل الـصفاقي تدريجـياً وقد يتطلب األمـر تكرار عملـية البذل نظراً
إلعادة تـكـوين الـسائل الـصـفاقي مـراراً وفي بـعض احلاالت قـد يـساعـد حـقن بعض

(الشكل 4-3-2): ورم مبيضي منتكس.
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(Thiotepa) واد الكـيميائـية داخل الصفاق مـثل عقار اإلنترفـيرون-ألفا أو الثـيوتيبا ا
و اخلاليا السرطانية بـالصفاق ومن ثم احلد من سرعة جتمع إلى احلد من معـدل 

السوائل بالصفاق.
ـبـيـضي حـدوث ـشـاكل الـشـائـعـة الــتي يـتـسـبب بـهـا انـتــكـاس الـسـرطـان ا ومن ا
ـعوي الذي قـد يكـون حاداً أو مزمـناً ومتـكرراً ويتـعذر في معـظم األحيان االنسداد ا
ـكثف للورم السرطاني عوي بـاألساليب اجلراحية نـظراً للنمو ا عالج هذا االنسداد ا
ـعدة بـالـبـطن وفي هـذه احلـالة يـلـجـأ الـطـبـيب إلى دفع أنـبوب بـالستـيـكي مـجـوف بـا
ـعوي حـيث يؤدي شـفطـها إلى تـجمـعة نـتيـجة االنـسداد ا عـوية ا لـشفـط العـصائـر ا
ة الناجتة عن تمدد األمعاء ويهدف هذا النوع من العالج ؤ التخفيف من األعراض ا

رض. فقط إلى تخفيف أعراض ا
ـتـخـصـصـة يـتم الـلجـوء  السـتـخـدام نـظـام مـع مـن العالج ـراكز ا وفي بـعض ا
سـاندة بـواسطـة نقل اخلـاليا اجلـذعية الـكيـميـائي يعـتمـد علـى جرعات مـكثـفة مـنه وا
(Stem cell) من النـقي الـعظـمي ونـظراً ألن هـذه الطـريـقة تـؤدي أحـيانـاً إلى أعراض

ـكن أن تتـسـبب في الوفـاة فـإنه ال ينـصح بـها في حـالة جـانـبيـة شـديدة وخـطيـرة و
نـتـكـسة إال في إطـار الـتجـارب االسـتبـاقـية ـتـبقـيـة و ا ـبيـض الظـهـارية ا سـرطانـات ا

نظمة وفي مراكز متخصصة. ا

بـيضية الظهـارية منخفضـة اجلهد السرطاني رابعاً ـ عالج الـسرطانات ا
(Treatment  of  low  malignant  potential Epithelial

:Ovarian Cancers)

ـبيضـية ببطء الـنمو وبـالتالي امـتداد فترة    تتـميز هـذه األنواع من السـرطانات ا
احلياة خلمس سنوات في جميع مراحلها إلى حوالي %90.

كن اللجوء ألنواع اجلراحات التحـفظية اخملتلفة في حالة رغبة       ونتيجـة لذلك 
. ريضة في اإلجناب مجدداً أو إذا لم يكن قد سبق لها اإلجناب سلفاً ا

صاب بيض ا ويشترط إلجراء اجلراحات التحفظية أن يكون الورم قاصراً على ا
رحلة Ia)  وأن يتم التأكـد تماماً من أنه ورم مـنخفض اجلهـد السرطاني فقط  (أي ا
صاب فـقط مع قناة بـيض ا بيـضي استئـصال ا وتشـمل اجلراحة الـتحفـظية لـلورم ا
ــصـاب فـقط وفي بــعض احلـاالت يـتـم اجملـازفـة بـاســتـئـصـال فـالـوب عــلى اجلـانب ا
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ــبــيض وتــعــرف هــذه الــعــمــلــيـة ــبــيــضي الــســرطــاني مع اإلبــقــاء عــلى ا الــكــيس ا
باالستئصال الكيسي الورمي.

ريضة بـاحلمل مجدداً فـإنها تعالج بـاجلراحة التـقليدية أمـا في حالة عدم رغبـة ا
ـبيض الظهـارية أي باستئـصال الرحم وقـناتي فالوب والـثرب باإلضافة لـسرطانات ا
تـقدمـة مرحلـياً باجلـراحة الـتقلـيديـة أيضاً مع مـحاولة للـمبيـض و تـعالج األورام ا

. كناً تقنياً تبذرة كلما كان ذلك  التخفيف من حجم الكتلة الورمية ا
وال يستـخدم العالج الشعاعي والكـيميائي في عالج هذا النوع من األورام إال في
صاب أو إذا انتكس الورم بعد عالجه األولي. بيض ا حالة امتدادها خارج نطاق ا

ـبـيـضيـة اإلنـتاشـيـة اخلـبيـثـة (اجلرثـومـية) خـامـساً ــ عالج األورام ا
:(Treatment of malignant Germ cell tumors)

ـبيـضية ويـعتـمد عالجـها على تمـثل السـرطانـات اإلنتـاشية 5% مـن السرطـانات ا
صاب بـأورام اخللية اإلنـتاشية نـوعها ويـكفي االستئـصال اجلراحي فـقط للمبـيض ا
سـخية الـبالغـة لتحـقيق الشـفاء التام احلمـيدة مثل األكـياس اجللدانـية أو األورام ا
صاب بأكمله. بيض ا وفي حاالت أخرى قد ال تكون هناك حتى حاجة الستئصال ا
ويــخـتــلف الـوضع في حــالـة األورام اإلنــتـاشــيـة اخلــبـيــثـة الــتي يـتــطـلب عـالجـهـا

باإلضافة للجراحة استخدام العالج الكيميائي و/ أو الشعاعي.

أ ــ العالج الكيميائي للسرطانات اإلنتاشية: 
تعـالج معـظم مريـضات السـرطانـات اإلنتـاشية بـالعالج الـكيـميـائي التـوليفي ومن
أهم الـتـوالـيف الــكـيـمـيـائـيـة الــتي تـسـتـخـدم في عالج هــذا الـنـوع من األورام تـولـيـفـة
(Bleomycin)  وتتكون من ثالثة عقاقير هي البليومايس (BEP) كيميائية يرمز لها

.(Cis-platin) والسيسبالت (Etoposide) واإليتوبوزيد
سخية غيـر البالغة وذات  الدرجة ويستثنى من العالج الـكيميائي بعـض األورام ا
والتي Ia  ـرحـلـة الـورمـيـة األولى وبـعض األورام اإلنـتـاشـيـة (Dysgerminoma) من ا

كن االكتفاء بعالجها بواسطة اجلراحة فقط.
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ب ــ العالج الشعاعي للسرطانات اإلنتاشية:       
تتميز السرطانات اإلنتاشيـة بقابلية مفرطة لالستجابة جلرعات صغيرة نسبياً من
الــعالج الـشـعـاعي ولـذلـك فـقـد اسـتـخـدم اإلشـعـاع لــعالجـهـا ومـا زال إال أنه نـظـراً
لقابـليـة هذه األورام أيضـاً لالستجـابة لـلعالج الكـيمـيائي فإنه أصـبح يسـتخدم حـالياً
ـبـيض بـالـنـسـبـة لألنـثى الـشـابة بـدالً من اإلشـعاع حـيث تـبـ أنه أقل ضـرراً عـلى ا
خـاصة حـيث يـتـيح لهـا إمـكـانيـة احلـمل مـجددًا بـعـد العـالج الكـيـميـائي بـعـكس عدم
إمكـانية  احلمل بـعد العالج الشـعاعي إال أن العالج بـاإلشعاع ما زال يـستخدم في
نـتكسـة بعد الـعالج الكيـميائي أو في حاالت عالج هذه األورام وبـاألخص احلاالت ا

نادرة باإلضافة للعالج الكيميائي. 
وتـعالج جـمـيع أنـواع السـرطـانات اإلنـتـاشيـة عـلى اخـتالف مراحـلـها عـادة بـنفس
الطريقة إال في حاالت خاصة يتـطلب اختيارها دقة في تصنيف نوع الورم ومرحلته
فـمـثالً إذا تـبــ أن الـورم الـسـرطــاني قـاصـر عــلى مـبـيض واحـد (Stage Ia) وكـانت
كن اللجوء ريضة لم يسـبق لها احلمل أو ترغب بـشغف في احلمل مجدداً فـإنه  ا
ـصاب فقط بـاإلضافة لقـناة فالـوب على نفس جـانبه مع اإلبقاء بيض ا السـتئصـال ا

. ا يتيح للمريضة فرصة للحمل مجدداً قابل  بيض وقناة فالوب ا على ا
ريضة ترغب في احلـمل مستقبالً فيـوصى باستئصال الرحم و أمـا إذا لم تكن ا

بيض والورم. قناتي فالوب مع ا
بـيـضـ في حالـة إصـابـتهـمـا بـالورم وعـلى الـرغم من الـنـصح باسـتـئـصـال كال ا
ـكن في بـعض احلـاالت اإلبـقـاء عـلى جـزء من نـسـيج الـسـرطـاني (مـرحـلـة Ib) فـإنه 
بيض األقل إصـابة بالورم وذلك للـحفاظ على قـدرته على إفراز الهرمـونات األنثوية ا
رحلة Ib) الالتي يرغ بشدة في بكر وفي بعض مريضات هذه (ا وجتنب اإلياس ا
كن للمرأة بـيض مع اإلبقاء عـلى الرحم بحيـث  كن استـئصال ا احلمل مـجدداً 

ستقبل.  استخدام تقنية احلمل عن طريق أطفال األنابيب في ا
أمـا  في  احلـاالت التـي  يكـون فـيـهـا الورم الـسـرطـاني  قـد انتـشـر  خـارج نـطاق
كن العالج إال بـواسطة اجلراحة الـتقليدية رحلة Ic) أو أكـثر  فإنه ال  بيض  (ا ا
بيض وقـناتي فالوب والرحم مع محاولة بيض أي بواسطة اسـتئصال ا لـسرطان ا
ـكن من الـتــبـذرات الـورمــيـة بــاحلـوض والـبــطن من دون إزالـة أيـة إزالـة أكــبـر قــدر 

أعضاء حيوية أخرى.
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ويلخص عالج هذا النوع من األورام السرطانية كما يلي:
ـرحلـة الورمـيـة باسـتئـصال كن عالج هـذه ا  :Ic ـرحلة 1 ـ األورام اإلنـتاشـية ا
لحقة به دون أيـة حاجة للعالج الـكيميائي و / أو صـاب مع قناة فالـوب ا بيض ا ا
ريضـة باحتماالت انتكاس اإلشـعاعي و يتطلب مثل هذا االجتـاه العالجي معرفة ا
الورم ونتائـج هذا االنتكاس مع ضرورة وجود متابـعة طبية جيدة الكتشاف وعالج

أي انتكاس ورمي في مرحلة مبكرة.
سخية من الدرجة األولى (Grade I-Teratoma): تتكـون غالبية 2 ـ األورام ا
أنـسـجـة هـذه األورام من أنـسـجـة غـيـر سـرطـانـيـة وهي ال حتـتـوي إال عـلى مـنـاطق
سرطانيـة صغيـرة تبدو حتت اجملهـر كأنسجـة جنينـية غير بـالغة ونادراً مـا تنتكس

كن عالج بعضها بوسائل حتفظية. هذه األورام بعد استئصالها ولذلك 
ففي حـالة األورام من الدرجـة األولى والقـاصرة على مـبيض واحد  ( Ia) وأحيـاناً
ـصـابـ ـبـيـضـ ا ــبـيض / ا ـريـضـة بـاسـتـئـصـال ا ـكن عـالج ا   (Ib) مـبـيـض

بـاإلضـافة لـقـناتي فـالوب وإذا تـبـ وجود تـبذرات ورمـيـة بالـصفـاق وأظـهر الـفحص
ا ال يـدع مجاال لـلشك أنـها من النـوع البالغ اجملـهري لـها بعـد استئـصالـها الكـامل 

كن جتنب العالج الكيميائي في هذه احلالة. (Mature) فإنه 

تبقية  نتكسة أو ا سادساً ــ عالج األورام اإلنتاشية ا
(Treatment of residual / recurrent Germ cell ovarian

:carcinomas)
تـعـالج األورام اإلنـتـاشـيـة الـتي ال تـسـتـجـيب بـالـكـامل لـلـعالج الـتـقـلـيدي أو الـتي
تنـتكس بعد فتـرة من استجابتـها الكاملة بـواسطة تواليف كـيميائيـة محددة من أهمها
(Vinblastine) والـتي تتـكون من عـقاقـير الـفنـبالست V I P الـتولـيفـة التي يـرمز لـها
واإليـفُسـفـامـيد (Ifosfamide) والـسـيسـبالت (Cisplatin)  أو بالـتـولـيـفـة الكـيـمـيـائـية

.(BEP) السابق ذكرها
ـوضـعي لعـالج االنتـاكـسات وفـي بعض احلـاالت يـتم الـلجـوء لـلـعالج الـشعـاعي ا
وضوعية ويفضل في التي ال تستجيب لـلعالج الكيميائي ولـلتخفيف من أعراضهـا ا
حـاالت كــثـيــرة أن يـكــون عالج هـذه األورام فـي إطـار إحــدى الـتــجـارب االســتـبــاقـيـة

نظمة. ا
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بيض سابعاً ــ عالج  ساركومة اخلاليا السدوية با
:(Treatment of Ovarian Stromal Cell sarcoma)

ـكـنـها ـبـيـضيـة الـضـامـة وبعض هـذه األورام  تـنـمـو هـذه األورام من األنسـجـة ا
إفراز الـهـرمـونات األنـثـويـة مثل  اإلسـتـروجـ والبـروجـستـيـرون و في حـاالت نادرة

هرمونات ذكرية مثل األندروجينات.
وتـعـتـبـر هـذه األورام أقل شـيـوعـاً من األورام اإلنـتـاشـيـة وأغـلـبـهـا غـيـر سـرطـانـية
ـبيض (حـميـدة) وبـالـتـالي فـهي قابـلـة لـلـعالج الـشافـي باسـتـئـصـالهـا جـراحـيـاً مع ا

صاب فقط.               ا
 أمــا األورام الـســدويـة الـســرطـانــيـة فـهـي نـادرة لـلــغـايــة وتـعـالج بــاالسـتــئـصـال

صاب.  بيض ا اجلراحي الكلي مع ا
ـكن أن تـنـتـكس بعـد عـدة سـنوات من االسـتـئـصال وبـالـرغم من أن هذه األورام 

وها بطيء. اجلراحي فإن منذراتها تبقى جيدة حيث أن 
كن ـطيـة لعالج هذه األورام عـند انتـكاسهـا ولكن  وال توجـد تواليف كـيميـائية 
اســتــخــدام تـــوالــيف كــيـــمــيــائـــيــة من عــقـــاقــيــر الــفـــنــكــرســـتــ و الــســيـــســبالتــ
كن فـي بعض احلـاالت اللـجـوء الستـخدام والـدوكسـوروبـيسـ واإلندوكـسـان كمـا 

العالج الشعاعي.





الفصل الرابع
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والتحري والوقاية
(Follow-up, Early detection , Screening 

and Protection)

بيض   تابعة الدورية بعد عالج سرطان ا ا
:(Follow-up after Treatment of ovarian cancer)

ـبـيـضـيـة مثـلـهـا مـثل أنـواع الـسـرطـانـات الـنـسـائـيـة األخـرى قـابـلة الـسـرطـانـات ا
ـبيضية لالنـتكاس بعد عالجـها وتختـلف نسبة وتوقـيت حدوث االنتكـاسات الورمية ا
بـناء عـلى عـوامل عـديـدة مثـل نوع الـورم ودرجـته ومـرحـلته ونـوع الـعالج بـاإلضـافة

للعديد من العوامل اإلنذارية األخرى.
ـنتظمـة بعد الـعالج والتي تهدف إلى تابعـة الدورية ا ريـضة بضـرورة ا وتُـنصح ا

. كشف وعالج أي نكس ورمي مبكراً
ـريضـة بـاألعـراض اجلـانـبـية ـتـابـعـة الـدورية اجلـيـدة ضـرورة مـعـرفـة ا وتـتـطـلب ا
ـكنها رض حتى  اآلجـلة للـعالج الذي تلقـته للتفـريق بينهـا و ب أعراض انتـكاس ا

. عالج بأية أعراض جديدة أو أية أعراض مستمرة فوراً اضطالع طبيبها ا
تـابـعـة الدوريـة مـراجعـة الـطبـيب عـلى فـترات يـتم حتـديـدها طـبـقاً ويـتطـلب نـظـام ا
لـبرنامـج خاص وعادة ما يـتم أثناء هـذه الزيارات إجـراء الفحص اإلكـلينـيكي وبعض
ـنـاسـبـة وجتــرى الـفـحـوصـات الــفـحـوص اخملـبــريـة اخلـاصـة بـالــعالمـات الـورمـيــة ا
ـقطعي احملوري احملـوسب وفائق الصوت التـصويرية مـثل أشعة الصـدر والتصوير ا
بـــصــفـــة دوريــة كل 6-12  شــهـــراً أو فــوراً إذا مـــا أشــارت األعـــراض والــفـــحــوص

رض أو انتقاله. اإلكلينيكية واخملبرية إلى احتمال انتكاس ا
- 241 -
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بيض ويسـتخدم مـستوى الـواصمة الـورمية Ca 125 بـالدم  في حالـة سرطانـات ا
الظـهـارية والـواصمـات الـورميـة مـثل البـروت اجلـنـيني - ألـفا (AFP) و/ أو مـوجـهة
شيمائـية البشرية بيتا (β-HCG) في حالة األورام اإلنتاشية وذلك الغدد التـناسلية ا

كداللة على انتكاس الورم حيث تتميز هذه األورام بإفراز هذه الواصمات الورمية.
ـتابـعة الـدورية باتـباع نـظام صـحي عام مـثل التوقف عن ـريضـة أثناء ا وتـنصح ا
ـتوازنـة الغـنيـة باخلـضراوات و الـفواكـة واحلبـوب الكـاملـة حيث الـتـدخ والـتغـذية ا

يؤدي ذلك إلى سرعة النقاهة من مضاعفات العالج وحتسن الصحة العامة.
ريضـة على القـدر الكافي من الـدعم النفسـي واالجتماعي كـذلك يراعى حصـول ا
والـعاطـفي من احملـيـطـ بهـا حـيث وجـد أن ذلك يـحسن كـثـيـراً من نوعـيـة احلـياة مع
ضرورة احلـصـول عـلى الـراحة الالزمـة أثـنـاء الـعالج ومزاولـة الـنـشاط فـور الـشـعور

بالتحسن بعده.

بيض  بكر عن سرطان ا الكشف ا
 : (Early detection of ovarian Cancer)

ـبــيض إلى أفــضل ســبل جنــاح الـعالج ــبــكـر عــلى ســرطــان ا يــؤدي الـكــشف  ا
كن أن يـؤدي إلى فترة حياة ـبكرة  رض في مراحله ا والشفـاء فاكتشـاف وعالج ا

دة خمس سنوات تزيد عن  %90.
بيض في مـرحلة مبكرة إال في %25 ـكن غالباً اكتشـاف سرطانات ا ولألسف ال 
. منها فقط ويدعونا ذلك للنظر في أهم الوسائل التي قد تساعد على اكتشافه مبكراً
1 ـ الفحص احلوضي الدوري (Periodic Pelvic examination):  على
الـرغم من قــدرة الـفـحص احلــوضي الـدوري عـلـى اكـتـشـاف الــعـديـد مـن سـرطـانـات
بيض الـسبـيل التـناسـلي في مراحل مـبكـرة إال أن ذلك ال يشـمل كشف سـرطانـات ا
مـبكـراً حـتى ولـو  الـفحص بـواسـطـة أكثـر االخـتـصاصـيـ خـبـرة ويرجع ذلك إلى
ـبـيـضـيـة الصـغـيـرة كـذلك ال يـؤدي اسـتـخـدام فـحص "باب " صـعـوبـة جس األورام ا
ـسـاعـدة في ــبـكـر عن سـرطــان عـنق الـرحم إلـى ا ـعـروف بـفــعـالـيـتـه في الـكـشف ا ا
بـيض يقعان داخل عمق احلوض فمن بيض وألن ا ـبكر عن سرطانات ا الكشف ا
كن مالحـظتـهما الـصعب جس أية أورام صـغيـرة بهـما إال أثنـاء اجلراحـة و أحيانـاً 

.(Laparoscopy) أثناء التنظير البطني
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2 ـ الـفـحص الطـبي فـور حـدوث األعراض : تـشبه األعـراض الـتي تـسـبـبـها
ـبيـضـية األعـراض التي قـد تـسبـبهـا حـاالت مرضـيـة أخري أقل خـطورة من األورام ا
كن أن تكـون نتـيجة ورم الـسرطـان وفي الوقت الـذي يتضح فـيه أن هذه األعـراض 

بيض. بيض فإن السرطان يكون عندئذ قد انتشر خارج نطاق ا سرطاني با
ولذلك فإن مراعاة االحتمال بأن تكون بعض األعراض البطنية أو احلوضية ناجتة
ـكن أن تؤدي في بـعض احلاالت إلى عن ورم مـبيـضي أو نتـيجـة سرطـان مبـيضي 

اكتشاف بعض احلاالت مبكراً وعالجها بنجاح.
   

:(Screening of ovarian Cancer) بيض التحري عن سرطان ا
بيض يـتم عن طريق اللجـوء لبعض االستـقصاءات التي قد التحـري عن سرطان ا

تساعد على الكشف عن السرطان قبل أن يسبب أية أعراض إكلينيكية.
وال تـوجد تـوصـيات من الـسـلطـات الصـحـية الـدولـية بـتعـمـيم التـحـري على جـميع
النسـاء إذ لم تشر األبحاث عـلى قدرة التحـري في خفض معدل الـوفيات من سرطان
بيض على الـنساء الالتي لديهن بيض ولذلك تـقتصر توصـيات التحري لـسرطان ا ا
بيض الظهاري مثل وجود تاريخ اختطار زائد (Increased risk) لإلصابة بسرطان ا

بيض و/ أو الثدي. عائلي لإلصابة بسرطان ا

ومن أهم استقصاءات التحري:
:(Transvaginal Ultrasound) ـهـبـلي بـفـائـق الـصوت 1 ـ الـفـحص ا
بيض إال أنه ال باستـطاعة هـذا االستقـصاء الـكشف عن وجود أيـة كتل مرتـبطة بـا

يستطيع التفريق بدقة عما إذا كانت هذه الكتل حميدة أو خبيثة (الشكل 1-4-4).

هبلي. (الشكل 4-4-1): فحص األعضاء التناسلية بواسطة السونار ا
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صل في 2 ـ الواصـمـة الورمـية (Ca125): عـبـارة عن بـروت يـزداد نـسبـته بـا
ـبيضية الـظهارية وعـلى الرغم من أن هذا البـروت يزداد أيضاً في حالة األورام ا
بـعض األمـراض غـيـر الـسرطـانـيـة وبـعض الـسـرطـانـات الـنـسـائـيـة األخرى إال أن
صل يستدعي الشروع  في عمل ما يلزم من فحوصات الكتشاف ارتفاع نسبته با

وجود أي ورم مبيضي.
بـيضية وعـلى الرغم من عـدم وجود توصيـات خاصة بـالتقـصي عن السرطـانات ا
اإلنتاشية والـسدوية إال أن بعض هذه األورام تـفرز بالدم بعض الـواصمات الورمية
شيـمائية البشرية – بيتا (β-HCG) والبروت اجلنيني مـثل موجهة الغدد التـناسلية ا
– ألفا (AFP) واللذان يستخدمان بفـاعلية بعد اجلراحة أو العالج الكيميائي من أجل

بكر عن انتكاس الورم بعد استجابته األولية التامة. الكشف ا

بيض  الوقاية من سرطان ا
 :(Prevention of Ovarian Cancer)

من الشـائع أن يكون لدى مـعظم النسـاء عامل اختطـار أو أكثر لإلصابـة بسرطان
ـكـن من خاللـهـا أن تـقــلل من مـخـاطـر ــكن لـلـمـرأة اتــبـاع عـدة وسـائل  ـبـيض و ا

رض. اإلصابة بهذا ا
ـبيضـية الظـهاريـة فقط حيث يـفترض وتـتعلـق معظم هـذه الوسائل بـالسـرطانات ا
ـكن أن يكـون سهالً أن تخـفض هذه الـوسائل اخلـطر بـدرجات مـتفـاوتة فـبعضـها 

أما البعض اآلخر فقد يصل إلى حد اجلراحة.

ومن هذه الوسائل:
1 ـ استـخـدام حبـوب مـنع احلمل (Oral contraceptives): أظهـرت الـعـديد
من الدراسات أن استخدام حـبوب منع احلمل ألكثر من خمس سنوات تخفض من
ن لم يستخدمن بيض الـظهارية بـنسبة  60% مقارنـة  خطر اإلصـابة بسرطـانات ا

هذه احلبوب.
(Tubal  ligation 2 ــ ربـط قـــنــــوات فـــالــــوب/أو اســـتــــئـــصــــال الـــرحم
ـكن أن (Hysterectomy/: يـعـتـقـد أن ربط قـنـاة فـالـوب أو االسـتـئـصـال الرحـمي 
بيض الظهارية ويعتقد أن ذلك يرجع يؤديا إلى خفض خطر اإلصابة بـسرطانات ا
ــهـبل ـبــيض عن طـريق ا ـســرطـنــة إلى ا ــواد ا إلـى احـتـمــال مـنع وصــول بـعض ا

والرحم وقناة فالوب.
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ونظراً ألن نسبة اخلفض في االختـطار طفيفة فإنه ال يوصى بها إال لدواعي طبية
ريضة  ما يكفيها من األبناء. وفي حاالت مرضية مختارة وبعد إجناب ا

ـبـيـضـ (Bilateral Oophorectomy): إذا مـا اســتـدعت 3 ـ اســتـئـصـال ا
أســبـاب طــبـيــة غـيــر ورمـيــة  اسـتـئــصـال الــرحم بـعــد اإليـاس فــإنه عـادة  مــا يـتم

بيض أثناء نفس اجلراحة. استئصال كال ا
ـرأة ألنهـما بـيـض كـثـيراً عـلى ا فـفي مـرحلـة بعـد اإليـاس ال يؤثـر  اسـتئـصـال ا
عـادة مـا يـكـونـان قـد تـوقـفـا عن الـنـشـاط اإلفـرازي أمـا قـبل اإليـاس فـإن اسـتـئـصال
ـصـدر الرئـيـسي لـلهـرمـونـات األنثـويـة ويـعرضـهـا حلدة ـرأة من ا ـبيـضـ يـحرم ا ا
ضاعفات تخـلخل العظام والقلب بكر ويـزيد من قابلية اإلصابـة  أعراض اإلياس ا
ـريضة وأن يـقتـصر ذلك على ـبيـض مع ا ولـذلك يراعى مـناقـشة فكـرة استـئصال ا
الـنـســاء الالتي لـديـهن تـاريخ عـائـلي قــوي لإلصـابـة بـسـرطـانـات الـثـدي أو الـرحم أو

بيض. ا
4 ــ احلـمل والرضاعة (Pregnancy & breast- feeding):  يعـتقد أن احلمل
دة عام على األقل وإجناب أكثـر من طفل قبل الـثالث من العمـر وإرضاع الطـفل 

بيض الظهارية. يخفض من خطر اإلصابة بسرطانات ا
توازن: مـا زال هناك تضارب ب الـباحث عما إذا كـان للغذاء الغني 5 ـ الغذاء ا
ـنـظـمـات ـبـيض الـظــهـاريـة وتـوصي اجلـمـعــيـات وا بـالــدهـون عالقـة بـسـرطــانـات ا
هـتمة بالسـرطان جميع النـساء بتنـاول أغذية صحيـة ذات مصدر نباتي الصـحية ا
مع اإلكــثـار من الـفــواكه الـطـازجــة واإلقالل من الـلــحـوم احلـمـراء والــدهـون وعـلى
الـرغم من أن تـأثـيــر هـذا الـنـمط الـغــذائي عـلى خـفض عـوامـل اخـتـطـار سـرطـانـات
بيض الظهارية غير مـؤكد إال أنه يساعد بالتأكيد على الوقاية من أمراض أخرى ا

عديدة من بينها بعض األمراض السرطانية األخرى. 
6 ـ اسـتراتـيـجيـات وقـائيـة خـاصة بـالـنسـاء الالتي لـديهن تـاريخ عـائلي
ـبيض: في حـالـة وجـود تـاريخ عـائـلي  (األم/األخت/االبـنـة) لإلصـابـة لـسـرطـان ا
بسرطانات مبيضية ظهارية تُوصى النساء باتباع استراتيجية وقائية تشمل بعض

ما يلي: 
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ـكـن بـواسـطـة هــذا الـفـحص  :(Genetic counseling) أ ــ الـتـوعـيـة الـوراثـيـة
ا ـبـيض  اكتـشـاف الـطفـرات اجلـيـنـية الـتي تـزيـد من خـطر اإلصـابـة بـسرطـان ا

رض. يساعدهن وبناتهن  على اتباع االستراتيجيات الوقائية من ا
ب ــ اسـتـخـدام حـبـوب منـع احلمل: يــعـتـبـر اسـتـخــدام حـبـوب مـنع احلـمل أحـد
بـيض الظـهاريـة ب الـنسـاء الالتي لديـهن خطر وسـائل خفض حـدوث سرطـانات ا
رض إال أنـه البد من أن يـوضع في االعتـبار أن هـذه احلبـوب قد زائد لإلصـابة بـا

تزيد من خطر اإلصابة بأمراض سرطانية أخرى مثل سرطان الثدي .
ـكن خفض خـطـر اإلصـابة  : ج ــ االسـتئـصـال اجلراحي الـوقائي لـلمـبيـض
بيض الـظهارية بدرجـة كبيرة بـواسطة االستئـصال اجلراحي الوقائي بسرطـانات ا
ــكن أن يـؤدي إلـى إيـاس مــبـكــر ومـا يــصـاحب ذلك من لــلـمــبـيــضـ إال أن ذلك 
ثل هـذا التوجه إال  في احلاالت  ذات أعراض غير مـرغوب بها ولـذلك ال يوصى 
اخلـطر العالي جداً لإلصـابة  وفي حاالت السيـدات الالتي  تزيد أعمارهن عن 40

. عاماً
ـبيضـ يقـلل بشـكل مـلحوظ مـن خطر والبـد من التـنويه أنه بـالرغم مـن أن إزالة ا
إصابـتـهن بالـسرطـان إال أنه ال يـلغي هـذا االخـتطـار تمـامـاً ففي بـعض احلاالت من
كن للسـرطان الظهاري أن يـنشأ من خاليا كـامنة توجد النسـاء ذات اخلطر العـالي 
ـبيـضـ حتى بـعـد استـئـصالـهـما وبـاألخص في الـنسـاء الالتي لـديهن حول مـوقع ا

.(BRCA1&2) الطفرات اجلينية



الباب اخلامس
السرطانات الفرجية

(Vulval Carcinomas)

مقدمة:
الـسـرطـانات الـفـرجـيـة سـرطانـات نـسـائـية غـيـر شـائـعة نـسـبـيـاً  وهي ذات أنواع
ـكـنهـا احلـدوث في مـراحل عـمـرية مـخـتـلـفة بـنـسب مـخـتلـفـة وقـد يـسبق مـتعـددة و
حدوث السـرطان الفـرجي الغـزوي وجود بعض االعـتالالت الفرجـية سلـيفة الـسرطان

.(Cancer precursors)

 :(Anatomy and physiology) حملة تشريحية وفسيولوجية
الـفرج هـو اجلزء اخلـارجي لـلسـبيل الـتـناسـلي األنثـوي ويتـكـون من عدة تـراكيب
تـخـتـلف في الـشكل واحلـجم  والـلـون وتـوزيع الـشـعر عـلـيـهـا ب الـنـسـاء من الـفـئات

العمرية وحتى األعراق اخملتلفة (الشكل 1-5).

(الشكل 5-1): تركيب الفرج.
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* الـشفـران الكـبيران (Labia majora): عبـارة عن ثنيـت بـاجللد يـلتـقيان عـند الـنتوء
العاني وينتهـيان عند منطقة العجان (Perineum) ويتراوح طول الشفر الواحد ما
ب 7-9 سم وعـرضه مـا بـ 2-4 سـم ويـحــتــوي نـســيــجـهــمــا عــلى غـدد عــرقــيـة

وعضالت ملساء.
* الـشـفـران الـصـغـيران (Labia minora): وهـمـا ثـنـيـتـان بـاجلـلـد أيـضاً ويـتـراوح
طولـهـما مـا ب 4-5 سم وعرضـها مـا ب 1/2-1 سم. ويـلتـقـيـان عنـد قـاعدة

.(Frenulum of clitoris) البظر ويشكل التقاءهما جلام البظر
ـنـطــقـة األمــامـيـة من الــفـرج ومــلـتـقى * الــنـتــوء الـعـاني (Mons pubis): وهــو ا

الشفران الكبيران ويحتوي أسفل اجللد على كتلة دهنية تعمل كوسادة.
ـقابل للقـضيب عند الـرجل ويتكون من حـشفة أثرية * البظر (Clitoris): هو ا
.(Erectile tissue) يتركبان من نسيج ناعظ (Cavernous) وجسم كهفي
ـنـطـقـة الـفـرجـيـة الـتي يـحـدهـا الـشـفـران * الـدهـلـيـز (Vestibule): عـبـارة عن ا
هـبل وهي حتـتوي أيـضاً عـلى فتـحة الـصـغيـران واللـجام الـشفـري وفـتحـة ا
عـلى كل جانب هـما لـقـناة غـدتي بارثـول (Bartholin) اللـتـان تفـرزان سائالً

لزجاً أثناء اجلماع.
ويـحصل الفـرج على امـداداته من الدم بـواسطـة الشـراي الـفرجـية الـداخلة
واخلارجية والفرج غني بأطراف األعصاب احلسية وتعتبر أجزاؤه من مناطق

اإلثارة اجلنسية للمرأة.

:(Lymphatic drainage) التصريف اللمفي للفرج
يـصرف الـلـمف الفـرجي بـواسطـة شـبكـة واسعـة من األوعـية الـلـمفـيـة تنـتهي
فـيـة جـامـعة تـتـجه بـاجتاه الـنـتـوء الـعاني لـتـصب في الـعـقد بـعدد 3-4 قـنـوات 
الـلـمـفيـة األريـبـية أوالً ومـنـهـا إلى العـقـد الـلمـفـيـة الفـخـذيـة التي حتـيط بـالـوريد
الـصافن (Saphenous vein) ثم منـها إلـى العـقد الـلـمفـية احلـوضـية احلـرقفـية

(Iliac) والسدادية (Obturator) (الشكل 2-5).
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وتتخطى بـعض القنوات اللـمفية خط منـتصف اجلسم لتـصب بالعقد الـلمفية
قابلة. على الناحية ا

(الشكل 5-2): التصريف اللمفي للفرج.





الفصل األول
 االعتالالت الفرجية سليفة السرطان

الفرجي الغزوي
(Pre – invasive vulval  disorders)

كنها إن رضية التي  تصيب خاليا األنسجة الفرجية أحياناً بعض االعتالالت ا
لم تالحظ وبــقـيت من دون عالج مـنــاسب لـفـتــرة طـويـلـة أن تــؤهب لـنـشــأة الـسـرطـان

الفرجي الغزوي.
وتـصنـف هذه االعـتالالت بنـاء عـلى الفـحص الـعيـاني لـلفـرج والفـحص الـنسـيجي
الـفــرجي طـبـقـاً لــتـوصـيـات اجلــمـعـيـة الــدولـيـة لـدراســة أمـراض الـفـرج ISSVD  إلى
اعـتالالت فرجـيـة ظهـارية غـير ورمـية (Non-neoplastic) وأخـرى ورميـة فرجـية داخل

.(Intraepithelial Neoplasia) الظهارة

أوالً  ــ االعتالالت الفرجية الظهارية غير الورمية:
(Dystrophy) عرفت هذه االعتالالت الفرجية الشائعة في السابق باحلثل الفرجي

وهي تصنف كالتالي:
:(Squamous cell hyperplasia) أ ـ فـرط تـنـسَّج اخلـلـيـة احلـرشـفـيـة
فـرط وهو عبارة عن حزاز (Lichen) بسيط وهو ما عرف سابـقاً باحلثل الـنسيجي ا
ـكن لهـذا االعـتالل احلدوث قـبل أو بـعـد اإلياس ومن أهم أعـراضه احلـكة مـزمن و
الفرجيـة الشديدة بالشـفرات الكبرى والـصغرى والبظر  وتـؤدي احلكة الشديدة إلى
ثخانـة اجللد الفـرجي وتقرنه والتـهابه فيبدو لـونه أحمر صدأ  وتـشخص هذه احلالة

ظهر العياني للجلد الفرجي وبواسطة عينة جلدية من منطقة اإلصابة. بواسطة ا
ب ـ احلـزاز الـتـصـلبي (Lichen sclerosis): عـرف سـابـقـاً بـلـطـاخ الـفـرج أو
كـنه إصـابة أمـاكن جـلديـة غـير تـنـاسلـية الطـلـوان الضـامـر وسبـبه غـير مـعـروف و
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كن أن يـصيب الشـابات و حتى وعـادة ما يحـدث هذا االعـتالل بعد اإليـاس إال أنه 
األطفال. (الشكل 1-1-5).

     

ويــصـاحب احلــزاز الـتـصــلـبي وجــود أورام داخل الـظــهـارة في 4% من احلـاالت
صابة به. كنه التطور إلى سرطان فرجي غزوي في 4% من احلاالت ا و

ـعنـدة والتي قد ومن أهم أعراض احلـزاز التـصلـبي احلكـة اجللديـة الشـديدة و ا
ا تـتسـبب في حدوث كـدمات (Ecchymosis)  (وتقـرحات (Ulcers)  جـلديـة فرجـية 
نـطقة يـجعل اجلـلد الفـرجي يشَّـبه بالـرصيف (Parchment like) وقد تـمتـد اإلصابـة 
ـا قد اجلـلـد العـجاني (Perineal) حـول فـتحـة الشـرج أو قـد تصـيب البـظـر وفلـقته 

يؤدي إلى ضموره و اختفائه.
رض إلى حـدوث تـشـققـات جـلـدية (Fissures)  والـتـصاقـات ب كـذلك قـد يـؤدي ا
ـكن أن حـواف اجلـلـد الـفـرجي تـتـسـبب في األلم الـذي قـد يـعـيق الـنـشـاط البـدني و
هـبل إلى ضيـقه لدرجـة قـد تؤثـر على عـملـية اجلـماع يـؤدي امتـداد احلزاز لـدهـليـز ا
ـا قد يـسـبب مـشـاكل اجـتـمـاعيـة ويـشـخص احلـزاز الـتـصـلبي والـهـزة اجلـنـسـيـة 

بواسطة الفحص النسيجي لعينة من منطقة جلدية مصابة.
ج ـ  جالدات مـتـنـوعة (Dermatosis): يـطـلق هـذا االسم عـلى عـدد كـبـيـر من
(Seborrheic) ـمـثوث االعـتالالت اجلـلديـة الـفرجـيـة ومن أهـمهـا االلـتهـاب اجلـلدي ا

(Lichen ــزمن والــصــدفــيـة (Psoriasis) والــســعــفـة (Tinea)  واحلــزاز الــبــســيط ا
.simplex chronicus)

عالج االعتالالت الفرجية غير الورمية:          
     يراعى قبيل العالج أخذ عينة نسيجية جلدية لتأكيد التشخيص واستبعاد تزامن

(الشكل 5-1-1): حزاز تصلبي فرجي.
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ــصــاحب وجــود أيــة اعــتالالت ذات طــبــيــعــة ورمــيــة ويــراعى دائــمــاً عالج الــقــلق ا
(Anxiety) واتباع الوسائل الصحية للحفاظ على جفاف ونظافة منطقة الفرج.

وتـعـالج احلكـة الـفرجـية بـوسـائل موضـعيـة مـثل استـخدام غـيـار رطب من محـلول
راهم التي حتتوي على ات أو ا أسيتات األلومنيوم (يوراكس Eurax) أو بعض الكر

الكورتيزون والتي تؤدي إلى حتسن كبير في األعراض في حوالي ثلثي احلاالت.
كن أن ويـراعى عدم استخدام مركبات الـكورتيزون الفلوريني لـفترة طويلة حيث 

يؤدي ذلك إلى ضمور اجللد الفرجي.
وتــســتــخـدم مــراهم حتــتــوي عـلى   2%  من هــرمـون الــتــسـتــوســتـيــرون الــذكـري
(Testosterone) مع الــفـازلــ لـعالج احلــزاز الـتـصــلـبي مـع إمـكـانــيـة إضــافـة مـادة

الـهيدروكـورتيزون 1-2.5% للـمساعـدة على سرعـة تخفـيف احلكة ويـؤدي هذا العالج
ـظـاهر إلـى نسـبـة اسـتجـابـة قـدرها 20% إال أن مـا يـعـيبه هـو إمـكـانـيـة ظهـور بـعض ا
االسترجالية كنتيجة المتصاص جزء من الهرمون التستوستيروني الذكري عن طريق

اجللد.
وفي حـالـة عدم فـعالـيـة العالج الـسـابق يسـتـخدم عـقـار بروبـيـونات اجلـلـوبيـتازول

عروف بقوة وسرعة مفعوله وهو يؤدي للتحسن في 75% من احلاالت. ا
ــكن حـقن ــعــنـدة ألنــواع الـعـالج الـســابق  وفي حــالـة عــدم اسـتــجــابـة احلــكـة ا
طـلق  (Absolute alcohol) مـبـاشـرة داخل الـسـتـيـرويدات (Steroids) أو الـكـحـول ا
ية لـلجلـد ثم يدلك اجلـلد الفـرجي لتوزيع الـعقـار بتجـانس وعلى الرغم الـطبقـة األد

. من الفاعلية التشخيصية لهذا العالج فإنه قد يتسبب في انحباس البول مؤقتاً

ثانياً ـــ االعتالالت الفرجية الورمية داخل الظهارة 
:[Vulval intraepethelial neoplasia (VIN)]

هـذه االعـتالالت عـبـارة عن خـلل بـخاليـا الـنـسـيج الـظـهـاري الـفـرجي يـتـفـاوت في
طـبيـعـته مـا بـ خـلل بـسيط إلى خـلل تـنـسـجي وخـيم وتـرجع أهـميـة تـشـخـيص هذه
ـنـاسـب إلى إمـكـانـيـة تـطـورهـا إلى سـرطـان فـرجي االعـتالالت وعالجـهـا في الـوقت ا

صابة إذا ما تأخر عالجها. غزوي في 30% من احلاالت ا
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:(Incidence & Causes) احلدوث واألسباب
ــعــدل ســنــوي قــدره  2.1 : 100.000 امــرأة  ويــشــيع       حتــدث هــذه االعــتالالت 

حـدوثـهـا في الـعقـدين اخلـامس والـسـادس من الـعـمـر إال أنه لـوحظ حـديـثـاً زيادة في
رض بـاإلصابـة الفرجـية بالـفيروس رض بـ الشـابات حيث ارتـبط حدوث ا حدوث ا
احلـليـمي الـبـشري HPV ومن أهـمـهم األنواع (16 51 35 33 31 18) وباألخص

.(Baseloid) والقاعدي (Condylomatous) واللقمي (Warty) النوع الثؤلولي
صابة. واليد للمرأة ا وال توجد عالقة ب هذه االعتالالت وب عدد ا

:(Pathology) رضيات ا
     تصـيب هذه االعتالالت أجزاء الـفرج اخملتلـفة بنسب مـختلفـة وحتدث أكثر أماكن
(Posterior اإلصابـة بـالـشفـرات الـصـغرى والـعـجان وجلـام الـشـفر الـفـرجي اخلـلفي

(fourchette  وتميل اإلصابة قبل اإلياس إلى أن تكون عادة متعددة البؤر.

تصنيف االعتالالت الورمية الفرجية داخل الظهارة  
:(Classification of VIN)

ا يـساعد يـهدف تصـنيف هذه االعـتالالت إلى التـنبؤ بـسلوك أنـواعهـا اخملتلـفة 
ـنـاسـب لـكل نـوع ويـحــدد عـمق وثـخــانـة الـتـغــيـرات اخلـلـويـة عــلى اخـتـيــار الـعالج ا
بـالظـهـارة الـفـرجيـة صـنف ودرجـة االعـتالل فـإذا اقتـصـرت الـتـغيـرات اخلـلـويـة على
الثلث الداخلي للظهـارة الفرجية فإن االعتالل يصنف من النوع األول أما إذا شملت
التغيرات كامل ثخانة الظهارة الفرجية فاالعتالل يكون من الصنف الثالث وذلك طبقاً

.(ISSVD-87) 1987 لتوصيات اجلمعية الدولية لدراسة أمراض الفرج لعام
.VIN - I (خلل تنسجي بسيط) ورم فرجي داخل الظهارة من النوع األول *

.VIN – II (خلل تنسجي متوسط) ورم فرجي داخل الظهارة من النوع الثاني *
* ورم فرجي داخل الظـهارة من النـوع الثالث (خلل تـنسجي وخـيم) أو سرطان البد

(في موضعه) VIN – III (الشكل 2-1-5).
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األعراض والعالمات اإلكلينيكية
:( Clinical Symptoms & Signs)

ال يؤدي هذا االعتالل في نـصف احلاالت إلى أية أعراض أما في النصف اآلخر
عندة والتي قد تؤدي إلى حدوث تشققات وتسلخات فرجية. فإنه يسبب احلكة ا

ظهر العيانـي لهذه االعتالالت ما ب بقع جـلدية باهتة في النوع األول ويـتراوح ا
إلى حطـاطات (Papules) أو لويـحات (Plaques) مـتقـرنة ومـتـحززة في الـنوع الـثالث
كن أن تـكون مصطبغة كن لهذه اآلفات الفـرجية أن تكون مفردة أو مـتعددة كما  و

في 10-15% من احلاالت.
وال يصاحب هذه االعتالالت جس أية كتلة ورمية بالفرج فإذا تصادف جس كتلة
ورمـية أو نـزف أو جنيج جـلدي فـإن ذلك يشـير إلى طـبيـعة ورمـية غـزوية ولـيس ورماً

داخل الظهارة.

تشخيص االعتالالت الفرجية داخل الظهارة واخلزعة
:(Diagnosis & Biopsy)

ـصــابـة ــنـاطق اجلــلـديــة ا تـشــخص هــذه االعـتالالت بــواسـطــة أخـذ عــيـنــة من ا
صـابة بدقـة قبل أخذ الـعينة نطـقة اجللـدية ا وتـستخـدم أحيانـاً عدة وسائل لـتحديـد ا

ادة الطولويدين األزرق (Toluidine blue) أو حمض اخلليك. منها مثل دهانها 
ـصـابة بـاإلصـبع وفي بعض ـناطق ا ويـشـمل التـشـخيص ومـعـاينـة الفـرج جس ا

(الشكل 5-1-2): مراحل التحول من حثل سرطان البد.

طبيعي
خلل تنسج
خفيف جدا

خلل تنسج
خفيف 

خلل تنسج
متوسط

خلل تنسج
شديد

سرطانة
البدة

الدرجة 1 الدرجة 2 الدرجة 3
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ـهبـلي لـلـكشف عـن اآلفات الـتي ال تالحظ بـالـع نـظـار ا ـكن اسـتـخـدام ا احلاالت 
اجملردة فقط.

ـصـابة ويـتم ذلك حتت ـنـاطق ا وال يـكتـمل الـتـشـخـيص بـدون أخذ خـزعـات من ا
ـقراضي لـقط ا ـوضعي وبـاسـتخـدام مالقط خـاصة لـهـذا الغـرض مـثل ا الـتـخديـر ا

.(Crocodile forceps) لقط ذو الفك التمساحي [كييز (Keyes)] أو ا

:(Treatment of VIN) عالج االعتالالت الفرجية داخل الظهارة
كن أن تتحول ناسب فإن 20-30 منهـا     إذا لم تعـالج هذه االعتالالت في الـوقت ا

لسرطان فرجي غزوي خالل 2-3  أعوام.

:(Surgical treatment) أ ـ العالج اجلراحي
سـتأصل فـحـصاً نـسـيجـياً يتـمـيز الـعالج اجلـراحي بأنه يـسـمح بفـحص اجلـزء ا
ـا يؤدي الكتـشاف أيـة مظـاهر غـزوية قد تـستـدعي عالجاً مـختـلفـاً  وتعالج دقيـقاً 
وضـعيـة باسـتئـصالـها مع حـدود استـئصـال قدرها 5  من اجللد اآلفات الـورميـة ا

الفرجي.
ـتـعددة فـتـعـالج بـاستـئـصال كـامل اجلـلـد الفـرجي بـواسـطة أما اآلفـات الـورمـية ا
سـلخه (Skinning vulvectomy) ثم اسـتخـدام رقـعـة جـلديـة كـامـلـة الـثخـانـة لـتـرقيع

سلوخة. نطقة ا ا
ويـراعى أثنـاء اجلـراحة عـدم استـئصـال الـبظـر ويكـتفي بـكـشط أية آفـة ورميـة قد
شرط حـاد وذلك للحـفاظ علـى وظيفـته اجلنسـية وباألخص في تكون عـلى سطـحه 
رضى من كبار الـسن فيتم الـعالج باالستـئصال الـفرجي الكامل الـشابات أما فـي ا

ريضة لفترة طويلة بالفراش. (Total vulvectomy) لعدم إبقاء ا

:(Non-Surgical treatment) ب ـ  بدائل العالج اجلراحي
كن  تـستـخدم حـالـياً عـدة وسائل لـتدمـيـر منـاطق اآلفات داخل الـظـهارة وبـذلك 
جتـنب مـضـاعـفـات اجلـراحــة ويـوصى دائـمـاً قـبـيل اسـتـخـدام أي من هـذه الـوسـائل
بالتأكد من عدم وجود أية مظاهر غزوية بالورم داخل الظهارة ومن أهم هذه الوسائل

العالجية:
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1 ـ الـكي السـاخن واجلـراحـة البـردية (Hot cautery & Cryosurgery) : لم تـعـد هذه
الطريقة تـستخدم حالياً لتـسببها في قرح جلـدية مزمنة صعبـة االلتآم وتسببها في

ألم موضعي شديد.
 2 ـ الـعـالج بـالـلـيـزر (Lazer):  يـتـمــيـز هـذا الـنـوع مـن الـعالج بـفـاعــلـيـة قـدرهـا %94

وإمـكـانيـة استـخدامه بـالعـيادة اخلـارجيـة إذا كانت مـنطـقة الـعالج صغـيرة نـسبـياً
بـاإلضافة لـنتائجه الـتجميـلية اجليـدة  ولذلك يفضل اسـتخدامه في حالـة تعدد بؤر
الـورم الـفـرجي داخل الـظـهـارة أو فـي حـالـة إصـابـة مـسـاحـات واسـعـة من اجلـلـد

الفرجي.
   ويتطلب العالج بالليزر عادة ما ب 2-3  جلسات أما في حالة عالج مساحات
جلدية واسعة فقد يتطلب العالج 5-7 جلسات وإجراؤه حتت التخدير العام  ويحتاج
ـناسب لـلـعالج وللـعالج بـاللـيزر الـعالج بالـلـيزر إلى خـبـرة خاصـة لـتحـديـد العـمق ا
وضـعي والنزف الـبسـيط أحيـاناً وفي حاالت بعض األعـراض اجلانـبية أهـمهـا األلم ا

وضعي. نادرة االلتهاب اخلمجي ا
ـريـضة قـيد الـعالج بالـلـيزر بـاستـخدام مـرهم سـتيـرويدي مـوضعي مع وتُـنصح ا
واظبـة على الغسـول الفرجي بعد الـتبول أو التـبرز  واحلفاظ على الـفرج جافاً قدر ا
ــوضـعـيـة ـكن الـلــجـوء لـلــمـراهم اخملـدرة ا اإلمــكـان وفي بـعـض احلـاالت الـنــادرة 

وضعي. سكنات البسيطة مؤقتاً للتخفيف من حدة األلم ا واستخدام ا

:(Prevention) الوقاية من االعتالالت الورمية داخل الظهارة
      تـنـصح الـدوائـر الصـحـيـة الدولـيـة حـالـياً بـضـرورة تـعلم الـنـسـاء كـيفـيـة الـفحص
كن ذلك ـبـكر عن اآلفـات الفـرجيـة و الـذاتي لـلفـرج وذلك كأفـضل وسائل الـكشف ا
بـواسـطــة مـرآة قـويـة وإضـاءة جـيـدة وال يـكـتـمـل الـفـحص الـفـرجي الـذاتي دون أخـذ

ناسبة عند الضرورة. العينات اجللدية ا





الفصل الثاني
 السرطانات الفرجية الغزوية 

(السرطان احلرشفي)
(Invasive vulval carcinomas – Squamous

 cell vulval carcinomas)

بنـاء عـلى احـصـائـيـات الفـتـرة مـا بـ األعوام 1921-1961  وجـد أن الـسـرطـانات
الـفرجـية كانت تـمثل حوالي 5%  من الـسرطانـات النسـائيـة وقد ارتفـعت هذه النـسبة

لتصل إلى  8% بحلول عام 1973.
ـرحلـة العـمريـة ما ب 65-75 عاماً إال أن ويشـيع حدوث الـسرطـان الفـرجي في ا

15% من هذه السرطانات تصيب من هن دون األربع عاماً من العمر.

ويـرتــبط حــدوث الـعــديـد من ســرطـانــات الــفـرج الــغـزويــة بـالــعـديــد من األمـراض
الـتنـاسـلـيـة واألورام اللـقـمـية  (Condylomas) واآلفـات احلبـيـبـيـة باإلضـافـة لإلصـابة

التناسلية بالفيروس احلليمي البشري وال سيما النوع رقم 16(الشكل 1-2-5).
وينـشـأ السـرطان الـفـرجي الغـزوي من أي نسـيج من أنـسجـة الـفرج وذلك بـنسب

متفاوتة كاآلتي:
أ ــ السرطان الفرجي احلرشفي (%86).

يالنيني (%4.8). ب ــ السرطان الفرجي ا
ج ــ الساركومة الفرجية (%2.2).

د ــ سرطان اخللية القاعدية (%1.4).
هـ ــ سرطان غدة بارثول (%1.2).

1 ـ سرطان غدة بارثول احلرشفي.
2 ـ سرطان بارثول الغدي.
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و ــ السرطان الفرجي الغدي وداء بادجيت (%0.6).
ز ــ السرطان الفرجي الكشمي (%0.6).

ونظراً ألن السرطان الفرجي احلرشفي هو أكثر السرطانات الفرجية حدوثاً فإن
ما يتـعلق به من وسائل تشخيص وعالج ينطـبق على األنواع األخرى ما لم يذكر غير
ذلك  – وسـوف يـخـصص هـذا الـفـصل لــلـسـرطـان الـفـرجي احلـرشـفي أمـا الـفـصل

الثالث من هذا الباب فسوف يخصص لألنواع األخرى.

(الشكل 5-2-1) أ : الفيروس احلليمي البشري.

(الشكل 5-2-1) ب: أورام لقمية.
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وبائيات وأسباب السرطان الفرجي احلرشفي 
:(Causes & epidemiology)

ـثل السرطـان احلرشفي 86% من السـرطانات الفـرجية ويـشيع ب الـنساء من   
كـبــار الـسن وبـاألخص الـفـئـات الـفــقـيـرة مـنـهن حـيث ارتـبـط حـدوثه بـنـقص الـرعـايـة

الصحية وتدني مستوى النظافة الشخصية لهذه الفئة.
تـقدمة مـرتبط أيضـاً بامتداد راحل العـمرية ا ـرض في ا ويـعتقـد أن حدوث هذا ا
سـرطنة اخملـتلفة وشـيخوخـة خاليا الفرج وال فترة تـعرض اجللد الـفرجي للـعوامل ا

واليد. رض وزيادة عدد ا توجد عالقة ب حدوث ا

:(Pathology) مرضيات السرطان الفرجي احلرشفي
صابة باحلثل أو ينشأ السـرطان الفرجي احلرشفي من مـناطق اجللد الفـرجي ا
قــد يـنـشــأ من ورم فـرجـي داخل الـظـهــارة ومع مـرور الــوقت تـتــكـون عــقـيـدة  تــكـبـر

رض بالتغلغل موضعياً ثم ينتقل الحقاً ألماكن بعيدة. تدريجياً ثم تتقرح ويبدأ ا
ـرض عـلى الـتـرتـيـب هي الـشـفـرات الـكـبـرى ثم الـشـفـرات وأكــثـر أمـاكن نـشـأة ا

الصغرى ثم البظر والعجان.
كن أن تكون وغالبيـة األورام تكون موضعية ووحيدة البـؤرة السرطانية إال أنها 

متعددة البؤر وواسعة التغلغل السرطاني.
ويـنـتقل الـسـرطان الـفـرجي احلرشـفي لـيصـيب الـعقـد الـليـفـية األريـبيـة عـلى نفس
جانب الورم ومنـها للعقد اللمفيـة احلوضية ثم العقد اجلار أورطية إال أنه في بعض

قابلة للورم الفرجي. األحيان تصل النقائل السرطانية للعقد األريبية على اجلهة ا
ويعتمد احتمـال إصابة العقد اللمـفاوية بالنقائل السـرطانية على عدد من العوامل
اإلنـذاريـة مـثل حـجم الـورم ورتـبـته ومـرحـلـته وعـمق الـتـغـلـغل الـورمي وغـزو الورم

للمساحات الدموية واللمفية كما يتب أثناء الفحص النسيجي.

:(Verrucous carcinoma) السرطان الفرجي الثؤلولي
ثل هذا النوع أحد أنواع السرطانات احلرشفية وسمي كذلك ألنه يشبه الثؤلول
تـقـرح ويـتمـيـز بامـتـداده مـوضعـيـاً وغزوه ـتـفـاطر (Fungating) ا (Wart)  أو الورم ا

العميق ومع ذلك فهو نادر االنتقال للعقد اللمفاوية (الشكل 2-2-5).
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ومن الـضروري التـعرف على هـذا النوع الـورمي حيث يعـتمد عالجه أسـاساً على
ً وألنه قد ـوسع ويحـظر عالجه باإلشـعاع لـعدم فـاعلـيته أوال االستـئصـال اجلراحي ا

. يزيد من عدوانيته ثانياً

أهم أعراض وعالمات سرطان الفرج احلرشفي 
  :(Symptoms & signs)

يصاحب السرطان الفرجي احلرشفي أحد أو بعض األعراض والعالمات التالية:
* احلكة الفرجية (%45).
* األلم الفرجي (23 %).
* نزف ورمي (14 %).
* كتلة ورمية (%45).

* عسر بالتبول (%14).
* جنيج (إفراز) ورمي (%10).

*  كتلة أريبية (%2.5).

:(Vulval Self examination) الفحص الفرجي الذاتي
عادة ما يتأخر تشخـيص وعالج السرطان الفرجي احلرشفي فترة تتراوح ما ب
2-16 شــهـراً والــســرطــان الـفــرجي احلــرشــفي ســرطــان بـطـيء الـتــنــامي والــتــطـور

ـا يـعـطي فـرصـة لـتـشـخـيـصه (Indolent) وال حتـدث نـقـائـلـه إال بـعـد فتـرة طـويـلـة 

(الشكل 5-2-2): ورم فرجي ثؤلولي.
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ـرضي وأطـبـاء الـعـائلـة بـخـصـوص أهم أعراضه مـبكـراً وذلك بـواسـطـة زيادة وعي ا
وعالماته.

ـنـظـمـات الصـحـيـة الـدولـيـة بـإدراج الـفـحص الـفرجي ولـذلك تـنَـصَح الـعـديـد من ا
الذاتي ضمن خطط التثقيف والرعاية الصحية النسائية.

نظمات على ضرورة أخذ عـينة من أية آفة فرجية مشكوك وتشدد توصـيات هذه ا
صطبغة حتى بأن تكون ذات طـبيعة ورمية مثل الكتل والتقرحـات واآلفات الفرجية ا

وإن لم تسبب أعراضاً مثل احلكة أو احلرقة الفرجية.

رحلي لسرطان الفرج احلرشفي  التصنيف ا
:(Vulval staging)

يـصنف هذا النـوع السرطاني طـبقاً لنـظام التصـنيف الدولي لطب أمـراض النساء
كافـحة السرطان توافق مع نظـام تصنيف «االحتـاد الدولي  والتولـيد لعام 1997  وا

.«UICC

عطيات اإلكلينيكية واجلراحية والنسيجية كما يلي: ويعتمد هذا النظام على ا

ال وجود لورم سرطاني.
سرطان داخل الظهارة (سرطان البد).

الورم قاصر علـى الفرج و / أو العجان يـقل أقصى قياس للورم عن  2سم وال
وجود لنقائل سرطانية بالعقد اللمفية.

. غزو الورم للنسيج السدوي ال يزيد عن  1
. غزو الورم للنسيج السدوي يزيد عن  1

الورم قـاصـر عـلى الـفرج و/ أو الـعـجـان قيـاس الـورم يـزيد عن  2سم ولكن ال
وجود لنقائل سرطانية بالعقد اللمفية.

ورم من أي حـجم ولـكن يصـاحبـه امتـداد ورمي لطـرف اإلحـليل الـقصي و / أو
هبـل و /  أو الشرج وجـود نقـائل ورميـة بالعـقد الـلمـفية اإلقـليـميـة على نفس ا

اجلانب.
ـثانة امـتداد ورمي ألي من األعـضاء الـتالـية: الطـرف الداني لإلحـليل/ ظـهارة ا

ستقيم/ عظام احلوض. البولية/ ظهارة ا
. و/أو وجود نقائل سرطانية بالعقد اللمفية اإلقليمية على كال اجلانب

نقائل سـرطانية باألعـضاء اخملتلفة ( كـبد عظام رئة…الخ) ويـشمل ذلك النقائل
السرطانية بالعقد اللمفية غير اإلقليمية.

O

Tis

I

Ia

Ib

II

III

IVa

IVb

رحلة رحلةا وصف ا
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عالج سرطانات الفرج احلرشفية 
:(Treatment of vulval squamous cell carinomas)

يُـعالـج السـرطان الـفرجي احلـرشفي بـواسـطة اجلـراحة أو الـعالج الشـعاعي أو
. توليفة من العالج معاً

ويعـتـمـد اخـتـيـار نـوع وأسلـوب الـعالج عـلى عـدد من الـعـوامل مـثل مـرحـلـة الورم
وعـمـق الـتـغــلـغل الــورمي بـالــنـســيج الـســدوي ومـوقع الــورم بـالــفـرج ووجـود نــقـائل

ريضة وحالتها الصحية العامة. سرطانية بالعقد اللمفية من عدمه وعمر ا

:(Surgical treatment) أ- العالج اجلراحي
يعتـبر االستـئصال الـفرجي اجلذري (Radical vulvectomy) األسلـوب اجلراحي

األمثل الذي تقاس عليه نتائج اجلراحات الفرجية األخرى.
واالسـتـئصـال الـفـرجي اجلـذري جـراحة كـبـرى حتـتـاج خلبـرة خـاصـة إلجـراءها
هـبل وجزء من الطرف وتـشمل االستـئصال الكـامل للفـرج مع اإلبقاء عـلى جزء من ا
القـاصي لإلحلـيل باإلضافـة لتشـريح العقـد اللمـفية األربـية وفحـصها أثـناء اجلراحة
بواسـطة الـفـحص النـسـيجي الـتجـمـيدي فـإن اتضـح إصابـتهـا بـالنـقائل الـسـرطانـية

يَستكمل اجلراح تشريح العقد اللمفية احلوضية على نفس اجلانب.
I وعلـى الرغم من أن هـذا النـوع اجلراحي يـؤدي إلى أعـلى معـدل حيـاة للـمراحل
ـضـاعـفـات الـتي تـلي اجلـراحة تـكـون أحـيـانـاً من الـشدة  II & يصل إلى 90% فـإن ا

بحيث لم تعد تبرر هذا النوع من االمتداد اجلراحي.
دة 3-4  أيام مع ضرورة استخدام ريضة بالفراش  وتتطلب هذه اجلراحة بقاء ا
واظـبـة عـلى تـطهـيـر مـنطـقـة اجلـراحة ـدة أسـبـوع عـلى األقل وا ضـادات احلـيـوية  ا
ركزة خالل دة أسـبوع وقـد أدى تطور تـقنـيات اجلـراحة وأسـاليب الـرعايـة ا يـوميـاً 
رتـبـطة بـهـذا النـوع من اجلـراحة من ـاضيـ إلى خـفض نسـبـة الوفـيـات ا الـعقـدين ا
رتبط  باجلراحة 20%   إلى 1-2%  إال أنه بالرغم من هذا اخلفض في نسـبة الوفيات ا

ـرتـبطـة بهـا ما زالت مـتـعددة وال سـيمـا إن سـبقـها عالج شـعاعي ـضاعـفات ا فـإن ا
ضاعفات ما يلي: على الفرج وتشمل أهم هذه ا

* فتق بالشق اجلراحي (%50). 
* تأخر التئام اجلرح (%50). 
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 .(Lymphoedema) فية باألطراف السفلى * وذمة 
 . (Lymphocyst) التكيس اللمفي *

.(Vulval oedema) فية فرجية * وذمة 
* سلس البول اإلجهادي (Stress incontinence) وقيلة مـستقيمية (Rectocele) وقيلة

.(Cystocele) مثانية
.(Dyspareunia) البرود اجلنسي وعسر اجلماع *

:(Radiotherapy) ب ـ العالج الشعاعي
كن استخدام اإلشعاع نظراً لطـبيعة الفرج الرطبة وحساسـية اجللد الفرجي ال 
ريـضـات من كبـار السن بـجرعـات عالجـية مـناسـبـة ولذلك فـإن دوره يقـتـصر عـلى ا
وغـيـر الـقـادرات صـحـيـاً عـلى حتـمـل طـبـيـعـة اجلـراحـة الـفـرجـيـة ويـسـتـخـدم الـعالج

الشعاعي في حاالت خاصة بعد اجلراحة (الشكل 5-2-3 أ - ب).

 

(الشكل 5-2-3) أ: مرصاف العالج الشعاعي الكثبي اخلاللي.

(الشكل 5-2-3) ب : عالج شعاعي كثبي خاللي للفرج.
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فاهيم العالجية احلديثة لعالج سرطان الفرج احلرشفي: ا
:(New treatment concepts for vulval cancer)

راجعات ـاضي للعـديد من ا خضعت جـراحات  سرطان الفـرج خالل العقدين ا
ساس ضـاعفات مـن دون ا التي أدت إلـى ظهور مـفاهـيم جديـدة تهـدف إلى خفـض ا
ـكروي ـفـاهيم  بـ مـتـطـلبـات عالج الـسـرطان الـغـزوي ا بـالنـتـائج وقـد مـيزت هـذه ا
(Micro – invasive) ومـتـطـلــبـات عالج األورام الـفـرجـيـة عـنــدمـا تـكـون قـاصـرة عـلى

جانب واحد فقط من الفرج.

كروية  أ ــ األورام الفرجية الغزوية ا
:(Micro-invasive vulval carcinoma)

    في هـذا النـوع من األورام الـتي ال يزيـد قـطر اآلفـة الـسرطـانـية فـيـها عن  2سم وال
يزيـد عمق تغـلغله عن 3-5  وتـكون جـيدة التـمايـز فإنه ينـدر وجود نـقائل سرطـانية
ـرض الذي ال بـالـعقـد الـلمـفـية احلـوضـية وبـالـتالي ال تـمـوت غالـبـية احلـاالت بسـبب ا

ينتكس عادة بعد العالج اجليد.
ـرحــلـة بــوسـائـل جـراحــيـة حتــفـظــيــة تـهــدف إلى خـفض ويــعـالج مــرضى هــذه ا
ـرضيـات والوفيـات بعـد اجلراحة مع احلـفاظ عـلى نوعيـة حيـاة جيدة لـلمـريضة من ا

عاشرة اجلنسية. حيث شكلها العام وقدرتها على استمرار ا

ب ــ األورام الفرجية على جانب فرجي واحد 
:(Unilateral vulval tumors)

ـسافة تزيد عن  1سم عن خط منتصف تعرف هذه األورام الفـرجية بأنـها تبعد  
قـابل تعتمد اجلـسم ولذلك فإن احتمـاالت إصابة العـقد اللمـفية األربيـة على اجلانب ا

على ثخانة اآلفة السرطانية وال تزيد عن %2.5.
ــبــكــرة  (II & I)  من هــذه األورام بــاالســتــئــصــال اجلــراحي ــراحل ا وتــعــالج ا
ـكن اسـتـخدام ً أو إذا استـدعت احلـاجـة  ـوضـعي مع إغالق اجلـرح إغالقـا أولـيـا ا

رقعة جلدية كاملة الثخانة لسد الفجوة الناشئة عن االستئصال الورمي.
ـبكرة  (Ia) الستئـصال العـقد اللـمفيـة األربية إال إذا راحل الـورمية ا وال حتـتاج ا
اتـضح أثـنــاء اجلـراحـة وجـود نــقـائل سـرطــانـيـة بـالــعـقـد الـلــمـفـيـة األربــيـة اخلـفـيـرة.

.(Sentinel)
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وضعي ولكن تقدمة ( II & Ib ) فـإنها تعالج أيـضاً باالستئـصال ا راحل ا أما ا
بـاستـخدام حـواف جراحـية أكـثر امـتداداً وتـشريح الـعقـد اللـمفـية األربـية عـلى جانب
الورم فقط  فإذا اتضح إصابتها بالنقائل السرطانية يقوم اجلراح باستئصال العقد
اللـمـفيـة األربيـة الـقريـنة عـلى اجلـانب اآلخر ثم يـلي ذلك عالجـاً شعـاعيـاً عـلى العـقد

اللمفية احلوضية.

ركبة (على جانبي الفرج) ج ــ  األورام الفرجية ا
:(Bilateral vulval tumors)

بكرة (Ia) لهذه األورام باالستـئصال اجلراحي باستخدام حواف راحل ا تعالج ا
اســتـئـصــال أكـثـر امــتـداداً قـدرهـا 2 سم مع ضــرورة مـتـابــعـة احلـالــة بـشــكل جـيـد

(الشكل 4-2-5).
وضـعي باستخدام ـبكرة األخرى  (II & Ib) فـتعالج باالسـتئصال ا راحل ا أما ا
حواف أكثـر امتداداً قدرها (2-3 سم) مع استئصـال العقد الـلمفيـة األربية على كال
اجلـانــبـ فـإذا اتـضح إصـابـة بــعـضـهـا بـالـنــقـائل وذلك أثـنـاء الـفــحص الـنـسـيـجي
التجمـيدي يشرع اجلراح إلى استـئصال العقد الـلمفية احلوضـية على كال اجلانب

أو يتم عالجها الحقاً باإلشعاع.

تقدمة (IV & III) للسرطان الفرجي احلرشفي:  راحل ا عالج ا
:(Treatment of Advanced stages)

ـراحل  يــسـتــخـدم الــعالج الـشــعـاعي اخلــارجي أو الـكــثـبي كــعالج أولي لـهــذه ا

(الشكل 5-2-4) : استئصال جراحي موسع.
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ريضـات من صغيرات ريضـات من كبار الـسن أما ا تـقدمة وباألخص في حـالة ا ا
السن فيمكن عالجهن باالستئصال الفرجي اجلذري مع استخدام العالج الشعاعي

بعد اجلراحة إذا احتوت حواف االستئصال اجلراحي على خاليا سرطانية.
ستقيم فيتم العالج ثانة أو ا صرات (Sphincters)  ا أما في حالة امتداد الورم 
بــواسـطــة اإلشـعــاع مع أو بـدون الــعالج الـكــيـمــيـائي ثم يــنـظــر الحـقــاً في إمـكــانـيـة
ـكن الـلـجـوء ـتـبــقي وفي بـعض احلـاالت من صـغـيــرات الـسن  اســتـئـصـال الـورم ا

للجراحة االجتثاثية كوسيلة لتحقيق الشفاء.
وتعالـج الغدد اللمـفية األربية بـاالستئصـال اجلراحي على كال اجلانبـ كلما كان

كناً تقنياً أو تعالج باإلشعاع مع أو بدون العالج الكيميائي. ذلك 
  

حتمل مرضى سرطان الفرج للعالج وفرص البقيا «البقاء»:
:(Treatment tolerance & survival)

تقدمة (90-70 حتدث غالبيـة السرطانات الفرجية ب النسـاء من الفئات العمرية ا
عـامـاً) وهـذه الـفـئـات الـعـمـريـة تكـون أصالً مـعـرضـة لـلـمـوت بـسـبب تـعـدد األمراض
الداغلة (Intercurrent diseases)  بينهن وتدني احلالة الصحية ألغلبهن إال أنه نظراً
ريـضات من كبار ألن الـوسائل اجلراحيـة ال تتعرض لـلجوف العام (Coelom)  فإن ا
ـشكـلـة الـرئـيـسـية هي فـي حتمل ـكـنـهن حتمـل الوسـائل اجلـراحـيـة وتـبـقى ا الـسن 

تقدمة. التخدير ومخاطره في األعمار ا
ـريـضــات من فـرص الـعـالج  يـراعى خـفض كـذلك فـإنه بــدالً من حـرمــان هـؤالء ا
جرعات العالج الـشعاعي و/أو الكيميائي أو استخدامـهم بجرعات متزايدة تدريجياً

ريضات على حتمل العالج. بناء على قدرة ا
رض وحالة العقد  وتعتمد معدالت احلياة عـلى عدد من العوامل أهمها مرحلة ا

صابة بالنقائل. اللمفية من حيث عددها ومواقع العقد ا
 وبغض الـنظر عن مـرحلـة الورم األولى فـإن البقـيا الـعامـة قد تصل إلى 90%  في
حالـة عـدم وجـود نـقائـل بالـعـقـد الـلمـفـيـة مـقارنـة بـنـسـبة 66%  في حالـة وجـود نـقائل

سرطانية بها.
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:(Vulval carcinoma relapse) انتكاس السرطان الفرجي
ـا يستدعي  حتدث مـعظم انتكـاسات سرطـان الفرج خالل عامـ من اجلراحة 

تـابعـة الدوريـة اجليـدة خالل هذه الـفترة وتـكون غـالبـية االنـتكـاسات الـورمية (%80 ا
ستأصل. منها) موضعية ونصفها جتاور موقع الورم األولي ا

وقـد يـكـون االنـتـكاس الـورمي عـلى شـكل نـقـيالت بـالـعـقـد اللـمـفـيـة أو الـعـظام أو
الرئت ويعتبر ذلك عالمة إنذارية سيئة للغاية.

وضـعي أحـيـاناً بـإعـادة استـئـصالـه جراحـيـاً كلـمـا كان ذلك  ويـعـالج االنتـكـاس ا
.(Interstitial radiotherapy) كناً تقنياً أو بعالجه بالعالج الشعاعي اخلاللي

ـرض بالعـقد اللـمفـية أو باألعـضاء اخملتـلفة فـيتم العالج  أمـا في حالة انـتكاس ا
بواسطة العـالج الكيميائي اجلهازي بإستخدام عقـار السيسبالت الكيميائي والذي

كن أن يحقق نسبة استجابة قدرها %30.





الفصل الثالث
السرطانات الفرجية النادرة
(Rare vulval Carcinomas)

 

ـنـطــقـة الـفـرج وتــخـتـلف في ــكن لـبـعض الــسـرطـانـات الــنـادرة أن تـنــشـأ       

وبائياتها ومرضياتها وتصنيفها ومباد عالجها عن السرطان احلرشفي.

:(Paget’s disease of the vulva) أوالً ــ داء بادجيت الفرجي
كن أن ينشأ بالثدي أو الفـرج ويحدث عادة في العقد السابع من سرطان نـادر 

. العمر إال أن حدوثه قد سجل في بعض النساء األصغر عمراً
ـتد ليصيب كن أن  ويصـيب هذا الداء غالبـاً الشفرات الـفرجية الـكبرى إال أنه 
كامل بـشـرة اجلـلد الـفـرجي ويـتـميـز بـوجـود خاليا ضـخـمـة تـعرف بـخاليـا بـادجيت

(الشكل 1-3-5).
نـذرات ال ينتكس عادة بعد رض نوعان نوع بـطيء النمو جيد ا ويـوجد من هذا ا
يتميز   (Pagetoid) العالج اجليد ونـوع آخر أكثر عدوانـية يعرف بـشبيه داء بادجيت
بعـدوانـيـته وارتبـاطه بـوجـود سـرطان غـدي فـرجي حتت اجلـلد في 20% من احلاالت

.(Distant organs) باإلضافة لقدرته على االنتقال للعقد اللمفية واألعضاء البعيدة

(الشكل 5-3-1) : خاليا بادجيت السرطانية كما تبدو حتت اجملهر.

- 271 -



الفصل الثالث

- 272 -

 :(Symptoms, signs and diagnosis) أعراضه وعالماته وتشخيصه
زمن هما من أهم أعراض هذا الداء ويبدو اجللد احلكة الفرجية واأللم الفرجي ا
الـفـرجي ظـاهـريـا كـمـنـطـقـة جـلـديـة ثـخــيـنـة ومـحـتـقـنـة مـخـتـلـطـة مع بـقع من الـطـلـوان
(Leukoplakia) ومن عالماته الـواصمة (Pathognomonic) وجـود طبـقة بيـضاء على

سطح اآلفة الفـرجية وقد يصـاحبها وجود كـتلة ورمية أسـفل اجللد الفرجي في %20
من احلاالت.

ـرض بسرعة وبـسهولة بواسـطة خزعة اإلبرة الـنحيفة إال أنه من ويشخص هذا ا
الضروري احلصول على خزعة عميقة للكشف عن وجود أية كتل فرجية عميقة.

:(Treatment) العالج
رض باالستئصال في حـالة عدم وجود ورم غدي مستـبطن مصاحب يُعالج هـذا ا
ـوضـعي مع مـراعـاة أن تـكون حـواف االسـتـئـصـال خالـيـة من أيـة خاليـا لـبـادجيت ا
لتفـادي انتكـاس الورم وفي حالـة امتداد الورم بـشكل كبـير فإنه يـعالج باالسـتئصال

الواسع للجلد الفرجي مع تغطية منطقة االستئصال برقعة جلدية مناسبة.
ــكن الــلــجــوء لـلــعالج أمــا في احلــاالت الــتي يــتــعــذر فــيــهــا الـعـالج اجلــراحي 

الشعاعي وأحياناً للعالج الكيميائي إال أن النتائج ال تكون جيدة.
وفي حالة وجـود ورم غدي مستبطن مصاحب يكـون العالج باالستئصال الفرجي
اجلذري مع تشريح العقد اللمفية األربية أما عن دور العالج الشعاعي أو الكيميائي

في هذه احلاالت فهو غير محدد وذلك لندرة حدوث هذه احلاالت.

يالنوم الفرجي اخلبيث: صطبغة وا ثانياً ــ اآلفات الفرجية ا
:(Pigmented vulval lesions & vulval malignant melonoma)

صطبغة: أ ــ اآلفات الفرجية ا
كن صطبغة التي حتدث باجللد الفرجي إلى أنها  ترجع أهمية اآلفات الفرجية ا
يالنـيني وتـمثل هـذه اآلفات حوالي أن تسـبب اخللط في الـتشـخيص مع الـسرطـان ا

10% من أمراض الفرج ومن أهمها:
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1 ـ الـنمشة (Lentigo): عـبارة عن تكـدس خاليا ميالنـينيـة بطبـقة اخلاليا الـقاعدية
اجللدية وتشخص بعد استئصالها.

ــركـبــة وتــعـالج 2 ـ الـوحــمـة (Nevus): يــوجــد مـنــهــا عـدة أنــواع مــثل الــوحـمــة ا
باالستئصال التحفظي.

3 ـ كـثــرة احلـطـاطـات الــكـشـمـيـة (Bowenoids papulosis): عـبــارة عن آفـات
جـلدية تظهـر تلقائيـاً وتختفي تلـقائياً وخالياهـا مختلة الـصيغة الكـروموسومية ولذلك

. ا يستدعي استئصالها وفحصها نسيجياً فهي تعتبر سرطانات فرجية البدة 
ويـعــتـبـر حـدوث أي تـغـيـر في شـكـل أو درجـة تـلـون أو حـجم أي من هـذه اآلفـات

. صطبغة مبرراً قوياً الستئصالها اجلراحي الفوري وفحصها نسيجياً ا

:(Malignant vulval  Melanoma) يالنوم الفرجي اخلبيث ب ـ ا
    يلي هذا الـورم السرطان الـفرجي احلرشـفي من حيث نسبـة حدوثه ومع ذلك فهو

. سرطان نادر ويبلغ متوسط العمر عند حدوثه  65 عاماً
ركبة وعادة ما تكـون هذه األورام عبارة عن حتـول سرطاني بالـوحمات الفرجـية ا
(Compound Nevi) أو الـوصـلـية (Junctional) وهي غـالـبـاً مـا تنـشـأ عـلى الـشـفرات

الصغرى والبظر (الشكل 2-3-5).

ـيـالنـيـنـيـة اخلـبـيـثـة مـرحـلـيـاً (Staging) بـنـظــام مـخـتـلف عن نـظـام وتـصـنف األورام ا
(Breslow) أو نظام بريسلو (Clark) السرطان الفرجي احلرشفي يعرف بتصنيف كالرك

(الشكل 5-3-2) : ميالنوم فرجي غزوي.
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الـلذان يـعتـمدان عـلى عـمق  التـغلـغل الورمـي بطـبقـات اجللـد الفـرجي اخملـتلـفة أو قـياس
ـرض حـجم اآلفة ـلـليـمـتـرات ومن أهم مـنـذرات هـذا ا عـمق الـتـغلـغل الـورمي الـغـزوي بـا

السرطانية ومدى عمق تغلغلها بطبقات اجللد الفرجي.

:(Symptoms, Signs & diagnosis) األعراض والعالمات والتشخيص
ـوضعي ـرض حدوث احلـكـة الـفـرجيـة والـنـزف الـورمي ا من أهم أعـراض هـذا ا
يالنـيني ككتـلة متصبـغة ناتئـة عن اجللد قد تكـون متقرحـة أحياناً وقد ويـبدو الورم ا
ا يسـبب اخللط في التشخيص يالنينية صـبغتها أثنـاء النمو  تفقد بـعض األورام ا

مع األورام احلرشفية ضعيفة التمايز.
ـشورة ويـؤدي التـحـول الـسـرطاني بـالـوحـمـات إلى أعـراض وعالمات تـسـتـدعي ا

الطبية الفورية من أهمها:
يالنينية اخلبيثة. يالنينية اخلبيثة.* وجود تاريخ عائلي سابق لإلصابة باألورام ا * وجود تاريخ عائلي سابق لإلصابة باألورام ا

* وجود ضعف/ عدم قدرة على تصبغ اجللد منذ الطفولة.* وجود ضعف/ عدم قدرة على تصبغ اجللد منذ الطفولة.
ا يلي: ا يلي:* ظهور وحمات تتصف  * ظهور وحمات تتصف 

ــ لون داكن (زرقاء  – سوداء).

ــ نسق لوني مزركش أو مبقع.
ــ حواف الوحمة غير محددة أو مشرشرة.

ــ تغير حديث في حجم/ أو شكل/ أو لون وحمة جلدية موجودة سلفاً بالفرج.
ــ حكة شديدة/ نزف سطحي من وحمة موجودة سلفاً بالفرج.

ــ وحمة يزيد قطرها عن  2 سم.

:(Treatment) يالنوم الفرجي عالج ا
ينصح اخملتصون باستئصال أي وحمة فرجية إذا صاحبها أي من األعراض أو

. التغيرات السالفة مع ضرورة فحصها نسيجياً
وضـعي أمـا األورام الكـبـيرة ويتم اسـتـئـصال األورام الـصـغيـرة بـاالستـئـصـال ا
تد إلى 3-4  سم ) فـتحـتاج حلـواف استـئصال جـراحي أوسع قـد  (األكبر من  8 
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حول الورم ويـتم عادة تشريح الـعقد الـلمفيـة للتعـرف عما إذا كـانت مصابة بـالنقائل
السرطانية فقط ولذلك فدور التشريح هنا إنذاري وليس عالجي.

ــيالنـوم عـلى عـدد من الـعـوامـل مـثل ثـخـانـة الـورم وعـمق وتــعـتـمـد نـتـائج عالج ا
التغلغل الورمي ونوعه ووجود نقائل سرطانية بالعقد اللمفية من عدمه.

   :(Vulval sarcoma) ثالثاً ـ الساركومة الفرجية
عـاماً عـبـارة عن ورم فـرجي نـادر احلـدوث يـبـلغ مـتـوسط الـعـمـر عـنـد حدوثه 38  
وهـو يشـبه الـسـاركومـات غـيـر الفـرجـية فـي مرضـيـاته وتـعتـبـر درجته (Grade)  أهم

عالماته اإلنذارية.
سـريـعـة   (Rhabdomyosarcoma) ومـن أنـواعه الـســاركـومـة الـعــضـلـيــة اخملـطـطـة
(Leiomyosarcoma) لساء االنتـكاس واالنتقـال بعد العالج والـساركومة الـعضليـة ا

جيدة التمايز وبطيئة النمو.
صاحبة للسرطان الفرجي احلرشفي. وتشبه أعراض هذه األورام األعراض ا

وتـعـالج السـاركـومات الـفرجـيـة عالـية الـدرجـة باالسـتئـصـال الفـرجي اجلذري مع
تشـريح العقد الـلمفية األربـية على كال اجلانبـ أما الساركومـات الفرجية مـنخفضة
وضـعي مع متـابـعة احلـالة جـيداً بـعد الـعالج حيث الدرجـة فيُـكتـفى بـاستـئصـالهـا ا

وضعي بعد االستئصال التحفظي. تميل هذه األورام لالنتكاس ا

رابعاً ــ سرطان غدة بارثول (الغدة الدهليزية الكبرى)
:(Bartholine’s gland Tumour)

تنشأ هـذه السرطانـات من غدة بارثول الـفرجية وهي سرطـانات نادرة إذ تمثل
1% من السرطانات الفرجية وحتدث معظمها في العقد السادس من العمر.

أو حرشـفية (50%) وتبـلغ قابلـيتها كن ألورام بـارثول أن تـكون غدية (%50)  و
لالنتشار للعقد اللمفية اإلقليمية 47% (األربية احلوضية).

ويـنـمـو هـذا الـورم بالـتـدريج وبـبطء حـتى يـصل ألحـجـام كـبـيـرة قبـل أن يؤدي إلى
حدوث أعـراض أهمها عسـر اجلماع والقـرحة الورمية ولـذلك يعتبـر أي تضخم بغدة

بارثول ورماً حتي يثبت العكس.
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ـبكـرة بـاالستـئـصال اجلـراحي الـورمي التـحـفظي دون وتـعالج األورام الـبـارثولـيـنيـة ا
تشريح للعقد اللمفية األربية.

تـضخمـة  ويشمل تقـدمة فيـتم عالجها بـاستـئصال الـغدة ا أمـا أورام بارثولـ ا
ـتـد االســتـئــصـال تــشـريح الــعـقــد الـلــمـفـيــة األربـيــة عـلى نــفس جــانب الـورم وقــد 
سـتقيم في ـهبل وا االسـتئصـال ليشـمل العقـد اللمـفية احلـوضيـة وإزالة أجزاء من ا

حالة إصابتهما.

خامساً ــ سرطان اخللية القاعدية الفرجي 
:(Vulval basal cell carcinoma)

تـنـشأ هـذه األورام من خاليـا الطـبـقة الـقـاعديـة للـجـلد الـفـرجي وهي أورام نادرة
احلدوث باجللد الفرجي.

ـتـنـامي لـلغـايـة وعـادة مـا تـكـون صـغـيرة وتـتـمـيـز هذه األورام بـنـمـوهـا الـبـطئ وا
احلجم إال أنها لها قدرة غزوية موضعية وإن كانت محدودة.

وتـنـشـأ هـذه األورام عــادة عـلى الـشـفـرات الـكـبـرى وال تـنـتــقل لـلـعـقـد الـلـمـفـيـة أو
األعضاء البعيدة إال في حاالت نادرة للغاية.

وتبدو هذه األورام على شكل كتلة صـغيرة ناتئة عن اجللد يكون لها شكل ومظهر
و لؤلؤي في البداية وذات حواف مستديرة وقد تتقرح هذه الكتلة في مركزها أثناء 

الورم السرطاني.
وتـسـبب هـذه األورام احلـكـة اجلـلـديـة الـفـرجـيـة وأحـيـانـاً قـد تـنـزف من سـطـحـها

اخلارجي.
ويـكـفي اسـتــئـصـال هـذه األورام مـوضـعـيـاً لـشـفـائــهـا وقـد يـتـطـلب االسـتـئـصـال

. استخدام رقعة جلدية لتغطية موقع االستئصال إذا كان واسعاً
ـــوضــعي ـــكن في بـــعض احلــاالت عـالج هــذه األورام بــالـــعالج الــشـــعــاعي ا و

اخلارجي أو الكثبي الغرزي.
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 الباب السادس
هبل   سرطان ا

(Cancer Vagina) 

 

ــهـبل ســرطـان غــيـر شـائـع تـرجع أهــمـيـتـه إلى تـعــدد أنـواعه ومن ثم ســرطـان ا
اختالف وتنوع وسائل عالجه.

ـهـبلـي ولذلك ـهـبلـيـة نـشـأة الـسـرطـان ا ـرضـيـة ا وقـد تـسـبق بـعض االعـتالالت ا
ناسبة وعدم بكر بالطـرق ا تعطى أهمـية كبيرة لتـشخيص هذه االعتالالت وعالجهـا ا

تركها لتتحول مع مرور الوقت إلى سرطان غزوي.
هبل أيضاً بـعض السرطانات النادرة التي قد حتتاج لعالج مختلف وقد حتدث با

. نسبياً

:(Anatomy) حملة تشريحية
تـد من دهليـز الفرج (Vestibule) حتى ـهبل عبـارة عن أنبوب عـضلي غـشائي  ا

ثانة البولية واإلحليل. ستقيم وخلف ا الرحم ويقع مباشرة أمام ا
ـهـبل الـقـصي عضالت دائـريـة مـصرة  (Constrictor) أمـا طرفه ويـحـيط بـطرف ا
الداني فيـندمج مع عنق الـرحم ليشـكل كفة (Cuff)  دائـرية تقـسمه ظاهـرياً إلى أربعة

. أقسام هي القبو اخللفي والقبو األمامي  والقبوين اجلانبي
ـهـبل من ثالث طـبقـات نـسيـجـيـة وهي عبـارة عن طـبـقة خـارجـية ويـتركب جـدار ا
لـيفـية وطـبـقة وسـطى عضـلـية مـلسـاء وغـشاء ظـهاري داخـلي وتـترواح ثـخانـة جدار

طاطية (الشكل 1-6). رونة وا هبل ما ب 3-4   ويتميز بدرجة عالية من ا ا
ـهـبل الـظـهـاري من الـنـوع احلـرشـفي مـطـبق اخلاليـا وهـو غـيـر مـتـقرن وغـشـاء ا
(Non keratinized Stratified Squamous) وال يـحـتوي عـلى أيـة عنـاصـر غديـة  وهو

ا يسمح بتمدده أثناء اجلماع والوالدة يتميز بالترهل على شكل طيات مستعرضة 
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) عـنه بـعـد اإلياس دون أن يـتـعرض لـلـتمـزق وتـختـلف ثـخانـته قـبل اإلياس (0.37 
) وتتأثر هذه الثخانة بالهرمونات األنثوية.  0.25 )

هبلي هبل على احتياجـاته من الدم الالزم لتغذيته بواسـطة الشريان ا ويـحصل ا
كـما يـحتـوي على شـبـكة واسـعة من األوعـية الـلـمفـية تـعمل عـلى نـزح السـائل اللـمفي
هـبـلي وهي تصب في الـعـقد الـلمـفـية احلـرقفـيـة اخلارجـية والـعـقد الـلمـفـية اخلـثلـية ا

هبل التي تصَّرفه (الشكل 2-6). (Hypogastric) وذلك بناء على جزء ا

هبل. (الشكل 6-2): التصريف اللمفي للمهبل.(الشكل 6-1): تركيب ا



الفصل األول
هبلية سليفة السرطان  االعتالالت ا

هبلي الغزوي ا
(Pre-invasive Vaginal disorders)

     

كن أن تـتطور مع مرور ـهبليـة إلى أنها  ترجع أهـمية تشـخيص تلك االعتالالت ا
الوقت إلى سـرطان مـهبـلي غزوي لـذلك فـإن التـوعيـة بأهم أنـواعهـا ووسائل عالجـها

هبلي. يؤدي إلى اكتشافها وعالجها مبكراً ومن ثم الوقاية من السرطان ا

هبلي الالبد: هبلية داخل الظهارة أو السرطان ا أوالً ــ األورام ا
:(Intra-epithelial vaginal neoplasia & carcinoma in-situ)

حتدث هذه األورام الظهـارية الالبدة بنسـبة أقل من مثيالتهـا بعنق الرحم وتزداد
ريـضات الالتي أُص سـلفـاً (ما ب 6-10 سنوات) فرص حـدوث هذه األورام بـ ا
ـهبل لـنفس العـوامل التي يكـون سرطان بسرطـان عنـقي البد و يرجع ذلك لـتعرض ا
ريـضات ـتابـعة اجلـيـدة  عـنق الرحم الالبـد قـد تعـرض لهـا سـلفـا و ذلك من دواعي ا
هبل الالبد سرطان عنق الـرحم بعد العالج إال أن ذلك ال يعـني عدم نشأة سـرطان ا
من مـنـاطق ظـهــاريـة مـهـبـلـيـة مـصـابــة بـالـثـدن (خـلل الـتـنـسج) (Dysplasia)  أو خـلل
الـتـنــسج الـظـهـاري من دون أن يـكـون هـنـاك تـاريـخ مـرضي لإلصـابـة بـسـرطـان عـنق

الرحم الالبد.
هبل ـهبل الالبدة إلى أن تكـون متعددة الـبؤر وتشيع بـطرف ا وتمـيل سرطانات ا
كن أن ـهـبـلـيـة الالبـدة  الدان (Proximal) ويـقـدر أن مـا نـسـبته  25% من األورام ا
هـبليـة الالبدة تتـطور مع مـرور الوقت لـسرطـانات مـهبـليـة غزويـة كذلك فـإن األورام ا
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الـتي حتـدث بــعـد الـعالج الــشـعـاعي لـعــنق الـرحم تـكــون أكـثـر عـدوانــيـة وغـزويـة من
مثيالتها التي تنشأ في غياب مثل هذا العالج الشعاعي.

:(Symptoms, signs & Diagnosis) األعراض والعالمات والتشخيص
ـهـبـلي الالبـد غـالـبـاً أية ـهـبـلـيـة داخل الـظهـارة أو الـسـرطـان ا ال تـسـبب األورام ا
ـهـبـلي بعـد اجلـمـاع ويتم ـكن أن تـؤدي لـلـنزف ا أعـراض إال أنه في حـاالت نادرة 
ــهــبــلي الــعــادي أو الـضــوئي ــنـظــار ا الــتـشــخــيص عــادة بــالــعــيـادة اخلــارجــيــة بــا
ـعـاينـة كـامل الظـهارة (Speculum or Colposcope) والذي يـقوم الـطـبيب بـواسـطته 

هـبليـة ثم يأخذ مـنها عـينـات عشوائـية كذلك تـؤخذ العـينـات من أية آفة مـهبلـية يتم ا
. مالحظتها وذلك ليتم فحصها نسيجياً

وقد يـلـجـأ بـعض االختـصـاصـيـ السـتخـدام وسـائل خـاصـة لتـحـديـد مـوقع أخذ
حـلول مخفف من هبلـية قبل أخذ الـعينة مـباشرة  العينـة بدقة مـثل دهان الظهـارة ا
ات اليود وهو مـا يعرف بـاختبار شـيللر (Schiller test)  أو باسـتخدام بـعض الكر
ـعتلة ناطق ا ـا يبرز بوضـوح ا هـبلية اإلسـتروجيـنية لعـدة أسابيع قـبل الفحص  ا
ظـهر يـسهل الـتعـرف علـيهـا وأخذ الـعيـنات والتي تـبدو أحـيانـاً كبـقعـة فسـيفـسـائيـة ا

منها.

هبلي الالبد هبلية داخل الظهارة والسرطان ا عالج األورام ا
 :(Treatment)

كن عالج هذه األورام بعدة طرق من أهمها:
ــكن أ ــ الـعـالج اجلـراحي (Surgical treatment): في احلــاالت الــبــســيــطــة 

وضعي وذلك بالعيادة اخلارجية. عتلة حتت التخدير ا نطقة ا استئصال ا
أمـا في حـالــة إمـتـداد مـنــطـقـة اإلصـابـة أو تــعـدد الـبـؤر الــورمـيـة فـيـمــكن الـلـجـوء
ـكن استـئصال ـهبل أو في بعـض احلاالت الشـديدة  الستـئصـال الثـلث الدان من ا
(Full هـبل ثم إعادة تـكوين مـهبل بـديل بواسـطة رقـعة جـلديـة كامـلة الـثخـانة كـامل ا

(Thickness skin graft و ذلك باستخدام تقنيات اجلراحة التجميلية.

ـوضعي (Local chemotherapy): : يـستـخـدم لـهذا ب ــ العالج الـكـيـميـائي ا
الـعالج مـرهم يـحـتـوي عـلى عـقـار خـامس الـفـلـورويـوراسـيل الـكـيمـيـائي حـيث يـؤدي
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ـهـبـليـة وحتـول اخلاليـا احلـرشـفيـة إلى خاليـا عـمـودية أو العالج اللـتـهـاب الـظهـارة ا
مكعبة.

ويفـضل استـخـدام هذا الـعالج بتـراكيـز مـختـلفـة وبأنـظـمة خـاصة في حـالة تـعدد
اآلفـات الـورميـة وذلك على شـكل مرهم أو دكـة مهـبلـية (Tampon) أو حـجـاب مهـبلي

.(Diaphragm)

ج ـ اجلــراحـة الــبـرديـة (Cryosurgery):  لم يـلـق هـذا الــعالج نــفس الــقـدر من
هبل الـنجـاح الذي لـقيه في عالج أورام عـنق الرحم  ويـرجع ذلك إلى رخاوة جـدار ا
بـرد على مـنطـقة اإلصـابة بـاإلضافة ا يـعيق تـثبـيت رأس ا   (Flaccidity) الزائدة

ستقيمية. هبلية ا ثانية وا هبلية ا لتسببه في زيادة حدوث النواسير ا
د ـ الـعالج بـالـلـيزر (Laser): يـؤدي الـعالج بـالـلـيـزر إلى تـبـخـر مـنـطـقـة اإلصـابـة
هـبـلي فقط دون أي ضـرر لـلمـنـاطق الظـهاريـة الـسلـيـمة ويـنجح بـالـغشـاء الـظهـاري ا
الـعالج بالـليزر في 92%  من احلاالت ويـتطـلب تكـرار العالج  أكـثر من مرة في %25
صابة هبليـة أو األجزاء ا كن بـواسطة الليـزر عالج كامل الظهـارة ا من احلاالت و
ـهـبـلي كـما أن األلم مـنهـا فـقط ويـتـمـيـز العـالج بالـلـيـزر في عـدم تـسـببه بـالـضـيق ا

هبلي الذي قد يصاحبه يكون خفيفاً وسرعان ما يزول. والنزف ا
هـ ـ الـعالج الشـعاعي الـسطحي (Superficial Radiotherapy): يـتطـلب هذا
شعة ونظراً ادة ا العالج استخدام مطباق مهبلي خاص (Applicator)  تثبت عليه ا
هـبل مستقبالً ا يعـيق مالحظة ا ـهبل  ألن هذا الـعالج يتسبب في ضـيق شديد با
ـرض بعـده يحـدث بنـسب مـرتفـعة فـإنه لم يـعد يـستـخدم بـاإلضـافة إلى أن انـتكـاس ا

. حالياً

:(Vaginal adenosis) هبلي ثانياً ــ الغداد ا
ابـتداء من األسـبـوع السـادس من احلـياة اجلـنـينـيـة وحتى الـوالدة تـتعـرض خاليا
ـهبـلـية لـتـغيـرات طـبيـعـية تـشـمل حتولـهـا من خاليـا عمـوديـة ثم إلى خاليا الـظهـارة ا
متـعـددة األضالع ثم إلى خاليا حـرشـفيـة مـطبـقة (Stratified squamous) وذلك قبل

الوالدة مباشرة.
وقد أدى استخـدام هرمون الداي إثيل اإلستراديول  (DES) في حقبة األربعينات
وأوائل اخلـمـسيـنـات من قبـل بعض الـسـيدات لـغـرض منع االجـهـاض التـلـقائي ودعم
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ـهبليـة ألجنتهن استمرار احلـمل إلى خلل بعـملية الـتحول الطبـيعية خلـاليا الظهارة ا
ـبـطـنة ـا أدى إلى ظـهور غـشـاء ظـهـاري مـهبـلي عـمـودي اخلاليـا يـشـابه الظـهـارة ا
لـلتـجويف الـرحمي وقنـاة عنق الـرحم وهو ما يـعرف بـالغداد (Adenosis) وقد لوحظ
(Clear cell vaginal ـهبـلي الغـدي صافي اخلـلية حدوث زيـادة في نشـأة السـرطان ا

(adenocarcinoma ب مواليدهن من اإلناث.

هبلي 60%  ب مواليد الـنساء الالتي تناولن هرمون وتصل نسبـة حدوث الغداد ا
الــداي إثـيل اإلســتـراديـول أثــنـاء األثــلـوث األول من حــمـلـهن إال أن ذلـك ال يـعـني أن
ـكـنه أن يـنـشـأ - وإن كـان ذلك نـادراً - من دون الـتـعـرض لـهـذا ـهـبـلي ال  الـغـداد ا

الهرمون.
ـهبـليـة أو أن يـكون عـلى شكل هـبلي أن يـشـمل كامل الـظـهارة ا ـكن لـلغـداد ا و
خاليا غـدية مفـردة مخـتلـطة مع أخـرى حرشفـية وحـؤولية (Metaplastic)  وغالـباً ما

هبل (بنسبة 25 %). هبلي وجود عيوب خلقية بعنق الرحم وا يصاحب الغداد ا

:(Treatment) هبلي عالج الغداد ا
ـهـبلـية ـهـبلي فـعـادة تتـحـول الظـهارة ا ال تـوجد تـوصـيات خـاصـة بعالج الـغداد ا
صابـة بالـغداد تدريـجياً وتـلقـائياً إلى ظـهارة حـرشفيـة مطبـقة إال أنه يـوصى دائماً ا
ـتـابـعـة هـذه احلـاالت من أجل اكـتـشاف أيـة أورام سـرطـانـيـة مـهـبلـيـة غـديـة صـافـية

اخللية في مراحل مبكرة قابلة للعالج الشافي.
كـذلك ال ينـصح باسـتئـصال أيـة بقع مـهبـليـة تشـبه األورام الظـهاريـة أو السـرطان

الالبد جراحياً قبل التأكد من طبيعتها الورمية بواسطة العينة والفحص النسيجي.

هبلي:       صابات بالغداد ا تابعة الدورية للمريضات ا ا
:(Follow-up for patients with vaginal adenosis)

ـهبـلي; نظراً تـابعـة مرضى الـغداد ا تـوصي الهيـئات الـطبـية بـاتبـاع نظام خـاص 
ـهـبـلـيـة والعـنـقـيـة داخل الـظـهـارة بـاإلضـافة ألنـهن أكـثر عـرضـة لإلصـابـة بـاألورام ا

هبلي صافي اخللية.  للسرطان الغدي ا
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ويشمل هذا النظام:
. * فحص نسائي حوضي دوري منذ بدء اإلحاضة أو بلوغ  14عاماً

صابة بالغداد لنظام تقصي سنوي طوال حياتهن يشمل اآلتي: * خضوع احلاالت ا
هبلية وجسها. ــ معاينة الظهارة ا

هبل وعنق الرحم. ــ أخذ لطاخة خلوية من قبو ا
ــ أخـذ عـيـنـات من أي مـنـاطق مـشـكـوك بـتـحـولـهـا الـورمي مع االسـتـعـانـة بفـحص

"شيللر" لتحديد مناطق التحول الورمي بدقة.





الفصل الثاني
هبلي احلرشفي الغزوي  السرطان ا

(Invasive squamous cell vaginal cancer)

  

هبل إما سـرطانات أوليـة تنشأ من أنـسجته أو نقـائل سرطانية تكون سرطـانات ا
منتقلة من سرطانات غزوية أخرى غير مهبلية (الشكل 1-2-6).

ــهـبل هي األكـثـر شــيـوعـاً ومـصـدرهــا عـادة مـا تـكـون والــنـقـائل الـســرطـانـيـة بـا
سرطانات أولية متقدمة ببعض األعضاء األخرى مثل عنق الرحم أو بطانة الرحم أو

ستقيم أو السرطان العداري.  بيض أو القولون أو ا ا
ـهبل اخملـتـلـفة وأكـثـرها ـهـبـليـة األولـيـة هي التي تـنـشـأ من أنسـجـة ا  واألورام ا
هـبلي احلـرشفي  (85%)  أما األنـواع األخرى فـتعـتبـر نادرة حـدوثاً هـو السـرطـان ا
يالنيني (3%) والساركومي هبلي الغدي ( 6%) وا احلدوث ومن أمثلتها السرطان ا

.(%3)
ونظراً لشيـوع النوع احلرشفي فإن كل مـا يتعلق به في هذا الـفصل من مسببات
وأعـراض ووسـائل تـشـخـيص وعالج يـنـطـبق إلى حـد كـبـيـر عـلى األنـواع األخرى مع

بعض االختالفات الطفيفة. 

(الشكل 6-2-1) : سرطان مهبلي.
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:(Incidence) هبل احلرشفي حدوث سرطان ا
هـبل أن يحدث فـيما ب (35-90)  عامـاً من العمـر إال أنه يشيع كن لسـرطان ا
ـهبـلية الـتي تغـزو العنق في الـفئـة العـمرية (70-80)  عـاماً  وغـالبـاً ما تدرج األورام ا
ـا يـقلل مـن نسـبـة احلـدوث احلـقـيـقـية الـرحـمي روتـيـنـيـا مع الـسـرطانـات الـعـنـقـيـة 

هبلي احلرشفي.  للسرطان ا

هبلي احلرشفي: ؤهبة للسرطان ا األسباب والعوامل ا
:(Causes & predisposing factors)

ؤهبة هبل  ومنطقيـاً تعتبر العوامل ا ال توجـد أسباب مباشرة معروفة لـسرطان ا
هبلي ومن أهمها:  لسرطان عنق الرحم هي نفسها التي تؤهب للسرطان ا

ـعطـنة (Macerating): يؤدي تـعرض ـهيـجة (Irritating) وا 1 ـ الـتعـرض للـمواد ا
زمن وما ينتج عنه من واد إلى التهيج الظهاري ا ستمر لتـأثير هذه ا هبل ا ظهارة ا

نكس (Degeneration) بخالياه ثم حتولها مع مرور الوقت إلى خاليا سرطانية. 
(Pessaries) ـهـبـلـيـة ـهـبل (Prolapse) والـفـرازج ا 2 ـ عــوامل أخـرى: مـثل تـدلي ا
ـزمــنـة الــتي تـؤدي إلى ـهــبـلــيــة ا والـزهــري والـطــلـوان (Leukoplakia) واإلفــرازات ا

دى الطويل للتحول السرطاني.  ؤهبة على ا االلتهابات الظهارية ا

:(Symptoms & signs) هبل احلرشفي أعراض وعالمات سرطان ا
هبلي إلى حد كبير أعراض وعالمات سرطان تشبه أعراض وعالمات السرطان ا

عنق الرحم ومن أهمها: 
هبلي: عادة ما يكون مزمن وغزير ومختلط بالدم.  1 ـ النجيج (اإلفرازات) ا

ــهـبـلي: يـشـيـر حـدوثه بـعــد اإليـاس إلى وجـود ورم سـرطـاني قـد يـكـون 2 ـ الـنـزف ا
متقدم نسبياً. 

ـهبلـي لإلحليل والـقناة 3 ـ أعراض بـولية وشـرجيـة: وهي تشيـر عادة المـتداد الورم ا
الشـرجـيـة ومن أمـثلـتـهـا عـسر الـتـبـول وتكـراره وحـرقـته أثـناء الـتـبـول وبيـلـة دمـوية

وزحير (Tenesmus) دموي .
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  :(Diagnosis) هبل احلرشفي تشخيص سرطان ا
هبل الداني (Proximal) وباألخص هـبلية في نـصف ا تنشـأ معظم السـرطانات ا
هبل لعدة أسباب أهمها: على جداره اخللفي وعادة ما يتأخر تشخيص سرطانات ا

مارس أو طبيب العائلة.  رض بحيث ال يثير ريبة الطبيب ا * ندرة ا
* شيوعه ب النساء من كبار السن الالتي ال يتمتعن بالرعاية الصحية الكافية. 

هبلي.  * عزوف كبار السن عن القبول بالفحص ا
ا هبل (Fundus) وعـلى جداره اخلـلفي  ـهبلـية بـقبـو ا * نـشأة غـالبـية األورام ا
يـسمـح له بـالتـضـخم قـبل أن يـتـسـبب في أعـراض تـؤدي إلى كـشـفه وعـادة يتم
رض بعد الفحص النسائي احلـوضي وأخذ عينة من أي كتلة ورمية تشخيـص ا

به لفحصها نسيجياً. 

 :(Dissemination) هبل احلرشفي انتشار سرطان ا
ـهبل احلرشـفي الذي لم يـتم عالجه مبكـراً أن ينـتشر بـعدة طرق كن لـسرطان ا

أهمها:
ــا يـؤدي إلى إصـابـة األعـضـاء  :(Local spread) وضـعي 1 ـ االنـتـشـار ا

ستقيم واإلحليل.  ثانة البولية وا اجملاورة مثل عنق الرحم وا
ـهبل الداني هـبلـية بـطرف ا 2 ـ االنـتقال لـلعقـد اللمـفية: يـؤدي انتـقال األورام ا
إلى إصـابـة الـعقـد الـلمـفـيـة احلرقـفـية (Iliac)  والـسـدادية (Obturator) والـعـجـزية
(Sacral)  واحلثـلية (Hypogastric)  وذلك مثل أورام عـنق الرحم أما أورام طرف

ـهـبل الـقـاصي فـتـنـتـقل مـثل سـرطـان الـفـرج إلى الـعقـد الـلـمـفـيـة األربـيـة ثم الـعـقد ا
احلوضـية  ويؤدي انـتقـال اخلاليا السـرطانـية للـعقـد اللمـفيـة إلى تضـخمهـا وتكون

كتل ورمية. 
3 ـ النـقائل الـسرطـانيـة البـعيدة (Distant metastasis): يـحدث االنـتقال

إلى أعضاء أهمها الكبد والرئتان والعظام. 

:(Staging) هبل احلرشفي رحلي لسرطان ا التصنيف ا
ـهـبلـية طـبـقاً لـتـصنـيف «االحتـاد الدولي لـطب الـنسـاء والـتولـيد» تـصنف األورام ا
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عطيـات اإلكلينـيكية ونـتائج الفـحوص الشعـاعية والتـنظير FIGO والذي يعـتمد عـلى ا

ثاني والشرجي. ا

:(Treatment) هبل احلرشفي عالج سرطان ا
هبل عـلى عدة عوامل أهـمها عـلى الترتـيب مرحلة يعتـمد اختـيار عالج سرطـان ا
ريضـة ودرجة نشـاطها اجلـنسي ووجود الـرحم من عدمه (استـئصال الـورم وعمـر ا

ريضة. سابق) ورغبة ا
ـريـضـات من ـبـكـرة  وا ـرض ا وكـقـاعـدة عـامـة تـسـتـخـدم اجلـراحـة في مـراحل ا
صغـيـرات الـعـمر وعـنـد انـتكـاس الـورم بـعد الـعالج الـشـعاعـي األولي ومع ذلك فإن
ـريضـات يكن غـالباً من الـعالج الشعـاعي يبـقى هو الـعالج الشـائع نظـراً ألن معظم ا

كبار السن.
ـرحـلة بـعـدة طـرق فـاحلـاالت الـبسـيـطـة مـنـها ـكن عالج هـذه ا  : : O ـرحـلة ـرحـلة  ـ ا 1 ـ ا
ـوضـعي بـاسـتـخـدام مـرهم ـكن عالجـهـا بـواسـطـة الـلـيـزر أو الـعالج الـكـيـمـيـائي ا
ـرحلـة من كبـار السن فـيمـكن عالجهن خامس الـفلـورويوراسـيل أما مـريضـات هذه ا

بالعالج الشعاعي الكثبي التجويفي.
ــريـضــات من صـغــيـرات الــسن والـنــاشـطــات جـنـســيـاً فــيـفــضل عالجـهن أمـا ا
بـاالستـئـصـال اجلـراحي  وذلك لـتجـنب الـتـأثـيرات اجلـانـبـيـة للـعالج الـشـعـاعي على

هبل.  ا

ورم داخل الظهارة / سرطان البد.
هبل. السرطان قاصر على جدار ا

هبل ولكن دون االمتداد جلدار تد لألنسجـة خارج جدار ا السرطان 
احلوض.

تد جلدار احلوض. السرطان 
تد لألعضاء اجملاورة (مثانة شرج). السرطان 

تد خارج نطاق احلوض احلقيقي / أو نقائل سرطانية. السرطان 

O

I

II

III

IVA

 IVB

رحلة رحلةا وصف ا

.FIGO هبل (اجلدول 6-2-1): تصنيف مراحل سرطان ا
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ـفردة والـصـغيـرة وقد ـهبـليـة ا وضـعي في حـالة اآلفـات ا ويكـفي االسـتئـصـال ا
نحصرة بطرف تعـددة ا تتطلب اجلـراحة استئصاالً جزئـياً للمهبـل في حالة اآلفات ا
هبل مع إعادة تعـددة البؤر فيمكن استـئصال كامل ا ـهبل الدان أما في احلاالت ا ا
تكوين مهبل بديل بواسطة اجلراحة التجميلية واستخدام رقعة جلدية كاملة الثخانة.
ـراحل ـهـبـلــيـة ضـخـمـة احلــجم بـهـذه ا ـرحـلـتـان II & I: تــعـالج األورام ا ـرحـلـتـان  ـ ا    2 ـ ا
بالعالج الشـعاعي اخلارجي احلوضي أوالً   فـإذا أدى العالج إلى انكـماش ملحوظ
(Booster) بـحـجم الـورم تـضـاف جرعـة شـعـاعـيـة أخـرى تـعرف بـاجلـرعـة الـتـعـزيـزية
وتعـطى هـذه اجلرعـة بواسـطة الـعالج الكـثبي الـتجـويفي (Intracavitary) أو اخلاللي

.(Interstitial)

هـبـليـة صـغيـرة احلجم (ذات الـقـطر األقل من  2 سم) فـيـفضل أما الـسرطـانـات ا
عالجها منذ البداية بالعالج الكثبي اخلاللي.

ويـتم الــعالج الـكـثـبي بـنــوعـيه بـاسـتـخــدام مـراصـيف خـاصـة (Templates) مـثل
ـرصاف الـعجاني (Perineal template) (شكل 6-2-2) الذي يـتكـون من إبر مـجوفة ا
شـعة عـلى شكل ـادة العـالجيـة ا تغـرز بنـظام وتـرتيـب خاص داخل الـورم ثم تدفع ا
ــشع (Iridium) من خالل جتـــاويف اإلبــر وذلك داخل إبــر أو أسالك األيـــريــديــوم ا

غرفة العالج اخلاصة ثم تنزع بعد انتهاء الفترة احملددة للعالج (الشكل 3-2-6).

هبلي الكثبي اخلاللي. (الشكل 6-2-2) أ  ب : مرصاف العالج الشعاعي ا

(أ)

(ب)
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وفي معظم احلاالت يتم العـالج الكثبي دون احلاجة لشق البطن إال أنه في بعض
ـتخـصـصـة يـتم الـعالج الـكـثـبي اخلاللي بـعـد شق الـبـطن وحتت ـراكـز الـعالجـيـة ا ا
البـصر لـزيادة دقـة غـرس اإلبر داخل الـورم و لعـمل وسادة واقـيـة من الثـرب للـفصل
ادة ـنـبـعث من ا بـ مـوقع الـورم واألعـضاء اجملـاورة لـزيـادة وقايـتـهـا من اإلشـعاع ا

غروسة بالورم.  شعة ا ا
هـبلية صغـيرة احلجم بواسطة تـخصصة يتم عالج األورام ا راكز ا وفي بعض ا

العالج الشعاعي اخلارجي وذلك بطرق خاصة. 

ـرحلـتان (IV-III):  نـظراً الرتـفـاع نسـبة احـتمـال وجود الـنقـائل السـرطانـية ـرحلـتان  ـ ا 3 ـ ا
راحل فإنـها تعالج  في الـبداية بالـعالج الشعاعي بالعـقد اللمـفية اإلقلـيمية في هـذه ا
اخلـارجي على احلوض يليه جرعة شعـاعية تعزيزية عـلى منطقة الورم فقط وذلك إما

باستخدام حقل شعاعي خارجي صغير أو بالعالج الشعاعي الكثبي اخلاللي. 
هـبلي القـاصي ينـصح بتشـريج العقـد اللمـفية هـبلـية بالـثلث ا وفي حـالة األورام ا
األربـية إلزالـتـهـا قبـيل الـعالج الـشعـاعي احلـوضي وذلك نـظراً لالحـتـمـاالت الكـبـيرة

راحل.  إلصابتها بالنقائل السرطانية في هذه ا
أمـا في حالة وجـود نقائل ورمـية بأعـضاء اجلسم اخملـتلفـة فيكـون العالج بالعالج
ـهبـلي باإلشـعاع اخلـارجي لتـلطـيف األعراض الكـيمـيائي اجلـهازي مع عالج الـورم ا

وضعية فقط.  ا

(الشكل 6-2-3) : عالج شعاعي كثبي خاللي للمهبل.
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هبلي               اآلثار اجلانبية للعالج الشعاعي ا
:(Side – effects of vaginal irradiation)

هـبل على حتمل جـرعات عالـية من اإلشعـاع فإن األعضاء على الـرغم من قدرة ا
سـتقـيم لهـما قـدرة أقل على حتـمل نفس اجلـرعات ثـانـة البـوليـة وا اجملاورة له مـثل ا
هـبل في أعـراض جانـبيـة مثل الشـعاعـيـة ويتـسبب الـعالج الـشعـاعي على مـنـطقـة ا
هبل في نسبة 35% من ستقـيمي والنزف الدموي منهـما وضيق ا ثاني وا االلـتهاب ا

عاجلة. احلاالت ا
وتزول هذه األعـراض تلقائياً وتدريجيـاً بواسطة العالج التحفظي إال أنه في %10
ـهبـلي من الشـدة بحـيث تؤدي من احلاالت تـكـون اآلثار اجلـانبـية لـلعالج الـشعـاعي ا
ا قـد يتطـلب عالجاً جـراحيـاً مبـاشراً إذا لم تـستجب هـبل  إلى نخر (Necrosis) ا

للعالج التحفظي. 

هبل ومعدالت البقاء بعده نتائج عالج سرطان ا
:(Results of treatment & survival)

ـهـبل ـرض ومـوقـع الـورم بـا ـهـبل عـلى مــرحـلـة ا تـعـتـمـد نــتـائج عالج سـرطــان ا
طلقـة تكون أفضل بـالنسبـة للمراحل وضعـية ومعدالت احلـياة العامـة وا فالسيـطرة ا

تقدمة.  بكرة وتقل كثيراً في مراحل الورم ا الورمية ا

   :(Screening) هبل التحري لسرطان ا
ـبيض ذو جدوى رض بـ النسـاء ال يعـتبر حتـري سرطان ا نظراً لـعدم شـيوع ا
ـعرضـة بشدة اقـتصـادية ولـذا ال ينـصح به روتيـنيـاً إال في بعـض احلاالت اخلـاصة ا
لإلصـابـة به وفي هـذه احلاالت يـنـصح بـالتـقـصي بـواقع مرة كل 2-3  سـنـوات ويتم
بـواسـطــة اخـتـبـار " بـاب " لـلــمـسـاعـدة عـلـى الـكـشف عن وجـود أي مـنــاطق لـلـتـحـول

هبل.  السرطاني بظهارة ا

:(Relapse & its Treatment) هبل وعالجه انتكاس سرطان ا
ا يستلزم هبل خالل العام التالي للعالج  حتدث معظم انتكاسات سرطان ا
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ـتــابـعـة الـدوريــة اجلـيـدة خالل هـذه الــفـتـرة  ومـعــظم االنـتـكـاســات عـادة مـا تـكـون ا
ـهبـلي فـقط إال أنهـا تـعتـبـر عالمة كن اكـتـشاف 80% منـهـا بـالفـحص ا مـوضعـيـة و

إنذارية سيئة. 
ـوضعية بعد الـعالج الشعاعي باجلراحـة االجتثاثية وتعالج االنتـكاسات الورمية ا
ـوضـعيـة الـتي حتدث بـعـد العالج ريـضـة بهـا أمـا االنتـكـاسات ا إن سـمحت حـالـة ا

اجلراحي فتعالج باإلشعاع. 
هـبل ويـعالج إن أمـا عن االنـتـكاس الـنقـيـلي فهـو غـير شـائع في حـالة سـرطـان ا
وجـد بالـعالج الـكيـمـيائي اجلـهـازي باسـتـخـدام توالـيف كـيمـيـائيـة حتـتوي عـلى عـقار

السيسبالت إال أن نتائج هذا العالج غالباً ما تكون غير مشجعة. 



الفصل الثالث
هبلية النادرة  السرطانات ا
(Rare vaginal cancers)

     

ـهـبلـيـة إال أنـهـا تـختـلف عن عـلى الـرغم من نـدرة هـذه األنـواع من السـرطـانـات ا
رضيات ومن هبلي احلـرشفي في الوبائيات واألعـراض والعالمات وا الـسرطان ا

ثم الوسائل العالجية. 

هبلي الغدي صافي اخللية أوالً ــ السرطان ا
(Vaginal clear cell adenocarcinoma)

  :(Causes & epidemiology) الوبائيات واألسباب
يبـلغ مـتوسط الـعمـر عنـد حدوث هـذا الورم الـسرطـاني حوالي  19 عامـاً وحتدث

معظم احلاالت ما ب 7-24  عاماً من العمر. 
ــصـابـات به لـهـرمـون الـداي إثـيل وقـد ارتـبـط حـدوث هـذا الـورم بـتـنـاول أمـهـات ا
اإلستراديول أثناء األثلـوث األول من حملهن و تقدر نسبة حدوث الورم بحوالي  1.4

ن تناولت أمهاتهن أثناء حياتهن اجلنينية هذا الهرمون.  لكل 1000 
 وعـلى الــرغم من أن هـرمــون الـداي إثـيـل اإلسـتـراديــول لـيس له تــأثـيــر مـسـرطن
مـباشـر إال أنه يـؤدي إلى شذوذات جـنيـنيـة مسـخية (Teratogenic) وعـيوب خـلقـية

(Clear ؤهب للسرطان الغدي صافي اخللية هبلي ا وزيادة في نسبة حدوث الغداد ا
.cell adenocarcinoma)

كن لـهذا الورم أن يحـدث ب مريضات لـم تتعرض أمهـاتهن أثناء حـملهن بهن و
لهـرمون الـداي إثـيل اإلستـراديول ولـذلك يـعتـقد أن هـنـاك عوامل أخـرى وراء حدوث

رض مثل اخللل الوراثي والفيروسات.  ا

- 293 -
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:(Symptoms & pathology) رضيات واألعراض ا
ـهـبل إال أن غـالـبـيـتهـا تـنـشـأ بـأعلى كـن لهـذه األورام أن تـنـشـأ بـأي جزء من ا

هبل وعلى جداره األمامي.  ا
يل ـهـبـلي و هـبـلـيـة بـالغـداد ا ويـصـاحب حـدوث هـذه األورام إصابـة الـظـهـارة ا
الورم للنمو سطحياً دون التغلغل بعمق داخل األنسجة إال أنه غالباً ما يسلك سلوكاً

ريضات األقل من  15عاماً.  أكثر عدوانية ب ا
هـبلي التـلقائي ريـضات إلى الـنزف ا تواصل في مـعظم ا ويؤدي النـمو الـورمي ا
إال أنه في 20% من احلـــاالت ال يــتــســـبب  في أيــة أعـــراض وال يــكــتـــشف إال أثــنــاء

هبلي العرضي ألسباب طبية أخرى.  الفحص ا

:(Treatment) هبلي الغدي صافي اخللية عالج السرطان ا
ـكن عالج هذه األورام بـواسـطة اجلـراحـة و/أو اإلشعـاع ويـعتـمـد اختـيـار نوع
هـبل وعوامـل أخرى مـرتبـطة العالج عـلى عـوامل ورميـة مـثل حجم الـورم وموقـعه بـا

ريضة مثل عمرها وحالتها اإلجنابية علماً بأن معظمهن يكن من صغار السن.  با
ـريضـات من صغـيرات الـعمر; ويـراعى دائمـاً جتنب الـعالج الشـعاعي في حـالة ا

سرطنة.  هبل وتأثيرات اإلشعاع اآلجلة و ا لتفادي اآلثار اجلانبية له مثل ضيق ا
وتـعالج األورام الصغـيرة باالسـتئصال الـورمي فقط أو بالـعالج الشعـاعي الكثبي
. ريضة على اإلجناب مستقبالً كن بهذا العالج احلفاظ على قدرة ا اخلاللي حيث 
ـهبل باالسـتئصـال الرحمي اجلـذري مع تشريح وتـعالج األورام التي تـقع بأعلى ا
ـريـضـات من ـبـيض في ا كـامل لـلـعـقـد الـلــمـفـيـة احلـوضـيـة ومـراعـاة احلـفــاظ عـلى ا

بكر للطمث.  صغيرات العمر وذلك لتجنب األعراض الناشئة عن االنقطاع ا
هبل الداني فتعالج هبلية كبيرة احلـجم أو الضخمة الواقعة بطرف ا أما األورام ا
أوالً بـاإلشـعـاع احلـوضي اخلـارجي الذي يـلـيه عالجـاً شـعـاعيـاً خاللـيـاً لـلورم األولي
ـتخـصـصة تـعالـج هذه األورام  بـاالستـئـصال الـرحمي ـراكز ا ـتـبقي وفي بـعض ا ا

هبلي الكامل مع إعادة تكوين مهبل بديل بواسطة رقعة جلدية كاملة الثخانة.  وا
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نتكسة : نتائج العالج وعالج األورام ا
:(Results of treatment & treatment of Recurrences)

تعـتـمـد نـتـائج عالج هـذه األورام علـى مرحـلـة الـورم وتـقـدر معـدالت الـبُـقـيـا حتى
خمـس سنوات بـنسبة 80 % وهي بذلك تعـتبر أفـضل من مثيالتـها في حالـة السرطان
ــهـبــلي احلــرشـفي وقــد يــرجع ذلك الكـتــشــاف هـذه األورام وعالجــهــا في مـراحل ا

مبكرة. 
وحتدث معظم حاالت االنتـكاسات لهذا النوع الورمي خالل األعوام الثالث األولى
بـعد الـعالج وبـخالف الـسرطـان احلـرشفي حتـدث مـعظم االنـتـكاسـات بـاحلوض مع

 . إمكانية حدوثها بالرئت
ـنتكسة موضعياً بعد الـعالج الشعاعي باجلراحة االجتثاثية إذا وتعالج احلاالت ا
ـريـضـة بهـذا الـنوع من اجلـراحـة أما احلـاالت الـتي تـنتـكس بـعد مـا سمـحت حـالة ا

اجلراحة فتعالج باإلشعاع أو العالج الكيميائي اجلهازي. 
وتـسـتــخـدم تـوالـيف كـيـمــيـائـيـة مـكـونــة من عـقـاقـيـر الـدوكــسـوروبـيـسـ وخـامس
ـنـتـكس مـوضـعـياً ـرض ا ـيـثـوتـركـسات واإلنـدوكـسـان لـعالج ا الـفـلـورويـوراسـيل وا

والنقائل السرطانية إال أن نتائجه مازالت غير مشجعة وقصيرة األجل. 

هبلي  يالنيني ا ثانياً ـ السرطان ا
:(Vaginal malignant melanoma)

هبلية و 0.4-0.8% من هبلي أقل من  0.5% من كافة السـرطانات ا يالنوم ا ثل ا
يالنينية النسائية (الشكل 1-3-6). كافة األورام ا

(الشكل 6-3-1) : ميالنوم مهبلي.
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 :(Symptoms & pathology) رضيات واألعراض ا
ـتـنـاثـرة ـيالنـيـنـيـة ا حتــدث مـعـظم هـذه األورام بـعـد اإليـاس وتـنـشـأ من اخلاليـا ا
يالنينية أن تكون مفردة أو متعددة وتتميز بتصبغها كن لألورام ا هبل و بظهارة ا

كن أال يكون متصبغاً.  بلون أحمر داكن إال أن بعضها 
ـيالنـيـني اجلـلـدي في تـصـنـيف وتـســتـخـدم أنـظـمـة تـصـنـيف مـراحل الـسـرطــان ا
ـهبـلي مـثل نـظام " كالرك " (Clark)   الـذي يـعتـمـد عـلى مدى ـيالنـيـني ا الـسـرطان ا
هبل أو بـنظام " بريسلو " (Breslow) الذي يعتمد تـغلغل اخلاليا السرطانـية بجدار ا
ـهـبلي ـيالنوم ا ـللـيـمتـرات ومن أهم أعـراض ا عـلى قيـاس عـمق التـغـلـغل الورمي بـا
ـتصبغ أحـيانـاً بالدم مع زمن وا هبـلي ا هبـلي التـلقائي و الـنجـيج ا حـدوث النـزف ا

جس كتلة ورمية مهبلية. 

:(Treatment) العالج
ـهبل هـبلي عـلى مرحـلة الـورم وموقـعه با ـيالنـوم ا يـعتـمد اخـتيـار وسيـلة عالج ا

ريضة الصحية على حتمل أنواع معينة من العالج.  وقدرة ا
يالنينية وكقاعدة عامة يُـعتبر العالج الشعـاعي غير فعّال عادة في حـالة األورام ا
ـهبـليـة وكذلك احلـال بالـنسـبة لـلعالج الـكيـميـائي ولذا يـقتصـر دورهمـا على عالج ا
ـنــتـكـسـة بـعــد اجلـراحـة وعـلى عـالج الـنـقـائل الــسـرطـانـيــة بـأمـاكن اجلـسم األورام ا

اخملتلفة. 
يالنـيـنـية ولذلك تـعـالج غـالـبيـة هـذه األورام بـوسائل جـراحـيـة مـتنـوعـة فـاألورام ا
ـكن عالجها حالـياً باالستـئصال الورمي فقط دون  (2 السـطحيـة (مستوى كالرك 1
هبلي متدة عميقاً بالنسيج ا يالنينيـة ا حاجة الستئـصال العقد اللمفية أما األورام ا
3 ) فـتـعـالج بـوسـائـل جـذريـة مـثل اسـتـئــصـال الـورم مع تـشـريح (مـسـتـوى كالرك 2

انتخابي  (Elective) للعقد اللمفية األربية واحلوضية. 
ـهـبلي خالل عـام من العالج وتـقع معـظمـها ـيالنوم ا وحتدث مـعظم انـتكـاسات ا
باحلوض والرئتـ وتعالج بالعالج الشعاعي والكيمـيائي إال أنها تعتبر مؤشراً سيئاً

رض. توسط بعد انتكاس ا إذ ال تتعدى البُقيا ثمانية أشهر في ا
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 :(Vaginal sarcomas) هبلية ثالثاً ـــ الساركومات ا
ــهــبـل الــســدوي وهي أورام مــغــزلــيــة اخلاليــا تــنــشــأ هــذه األورام من نــســيج ا
(Spindle cell) ومن أمـثـلـتـهـا السـاركـومـة الـلـيـفـية  (Fibrosarcoma) والـسـاركـومة

العنقودية (Sarcoma Botyroides). (الشكل 2-3-6).
ـهبليـة عادة سلوك الـساركومات بـأعضاء اجلسم األخرى وتسـلك الساركومات ا
فحـدوث النـقائل السـرطانـية في حـالة هـذه األورام أمر شـائع وإن كانت ال حتدث إال
وضعية على الورم األولي أوالً.  ا يتطلب ضرورة السيطرة ا في مراحل متأخرة 
وتــعـالج هــذه األورام عـادة بـاالســتـئــصـال اجلـراحـي مع الـعالج الــشـعــاعي بـعـد

اجلراحة في حاالت خاصة. 
ـهبلية العنقودية (Botyroides)  والتي تعرف أيضاً بالساركومة أما الساركومة ا
الـعضـليـة اخملطـطة فـتحـدث غالـباً في األطـفال األصـغر من 5 سـنوات وهي عـادة ما
تـكـون متـعددة الـبؤر وتـنمـو على شـكل عنـقود من الـعنب ولـديهـا قابـليـة عالـية (%26)

لالنتقال للعقد اللمفية احلوضية واألعضاء اخملتلفة. 
ـهـبـلـيـة األخـري تـعالـج السـاركـومـة الـعـنـقـوديـة بـالعالج وبـخالف الـساركـومـات ا
كون من عقاقير الفنكرست والدكتومايس واإلندوكسان الذي الكيميائي التوليفي ا
كن عالج بعض يرمز له بالرمز (VAC)  والـذي تعتبر نتائـجه مشجعة للـغاية كما 
احلاالت بـوسائـل جراحـية حتـفظـية ويـتم اللـجـوء للـعالج باإلشـعاع في حـالة األورام

الضخمة وذلك في حالة االستجابة األولية بعد العالج الكيميائي. 

(الشكل 6-3-2) : ساركومة مهبلية عنقودية.
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هبلي  ي الداخلي ا رابعاً ـ الورم اجليبي األد
:(Vaginal endodermal sinus tumor)

ـهـبل ويكـثـر حـدوثه ب هـبـلي الـنـادر من خاليا إنـتـشـائيـة بـا يـنشـأ هـذا الـورم ا
 . األطفال األصغر من عام

ويـتـمـيـز هــذا الـورم بـشـكـله الـسالئـلي (Polypoidal)  أو الالطئ (Sessile) ومن
هبلي.  أهم أعراضه النزف أو النجيج ا

 ويعـالج هذا الورم عادة بالـعالج الكيمـيائي اجلهازي وأسـاليب جراحيـة حتفظية
وفي بـعض األحـيـان يـسـتـخدم اإلشـعـاع في عالجـهـا إال أن نـتـائج الـعالج غـالـبـاً ما
تـكـون غـيـر مــرضـيـة من حـيث أن مـعــدالت الـبـقـيـا ال تـزيـد في 75%  من احلـاالت عن

عام على األكثر. 

  :(Female urethral cancer) سرطان اإلحليل النسائي
ـثـانة الـبولـيـة وينـتهي يـبلغ طـول اإلحـليل الـنـسائي 4-5 سم وهـو يبـدأ من عنق ا

ثانة البولية خلارج اجلسم.  طرفه بالدهليز الفرجي ووظيفته هي نقل البول من ا
ـثل 0.1% من سـرطـانـات الـسـبـيل وسـرطـان اإلحـلـيل الـنـسـائي نـادر لـلـغـايـة إذ 
التنـاسلي األنثوي وغـالبية سرطـانات اإلحليل تنـشأ من ظهارته وهي غالـباً ما تكون

من النوع احلرشفي أو نادراً ما تكون غدية أو ميالنينية أو ساركومية. 
ـسـتـمـر وفي احلاالت وتـسـبب هـذه األورام الـبـيـلـة الدمـويـة والـنـجـيج اإلحـلـيـلي ا

كن جس كتلة ورمية على امتداد اإلحليل.  تقدمة منه  ا
وتـعالج هذه األورام غـالباً بـالعالج الشـعاعي الـكثبي اخلاللي عن طـريق مرصاف
كن عـالج أورام  طرف اإلحـلـيل القـاصي بـاالسـتئـصـال اجلراحي مع خاص كـمـا 

تشريح العقد اللمفية األربية.
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سرطان قناة فالوب (البوق)

(Fallopian Tube Carcinoma)

 

ســرطــانــات الــبــوق ســرطــانــات نــادرة ال تـكــتــشف عــادة إال بــشــكل عــرضي أو
صـادفة أثناء عـمليـات شق البطن ألسبـاب أخرى أو أثنـاء التنظـير البـطني بغرض با

نع احلمل. ربط قنوات فالوب 

حملة تشريحية وفسيولوجية: 
يـحـتـوي الـسـبيـل التـنـاسـلي األنـثـوي عـلى بـوقـ (قـنـاتي فـالـوب) واحدة عـلى كل
تد من الرحم جانب من الرحم (شكل 7-1) ويتراوح طـول البوق ما ب 4-7 سم و

بيض داخل الرباط الرحمي العريض ويتكون كل بوق من ثالثة أجزاء هما: إلى ا
ر أغلـبه داخل الرحم ويفتح * البرزخ (Isthmus): وهـو جزء صغيـر من البوق 

.(Fundus) بقاعه
* األمبولة (Ampulla): وهي أطول جزء بالبوق وتتميز بتعرجها.

* الـقمع (Infundibulum): وهـو عبـارة عن تـمدد مـخـروطي بـطرف الـبـوق على
بيض. شكل أهداب تقابل ا

بيض. (الشكل 7-1): البوق وا
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ويتكون جـدار كل بوق من أربعـة طبقات طـبقة مصـلية خارجـية تليـها طبقـة ليفية
ثم طبقة عضلية ملساء ثم طبقة ظهارية تتركب من خاليا عمودية ذات أهداب.

بـيـضيـة كـما ويـغـذي الـبوق شـرايـ وأوردة  متـفـرعة مـن الشـرايـ الرحـمـيـة وا
ـفه شبـكة واسـعة من األوعـية الـلمـفاويـة تصب في الـعقـد اللـمفـية احلـوضية تـصرف 

واجلار أورطية والبوق غني بأطراف األعصاب الودية والالودية.
بيض إلى داخل الرحم ووظيفـة البوق هي استقبال ونقل الـبويضة احملررة من ا
حـيث تسـاعد أهداب خاليـا الطـبقة الـظهـارية على دفع الـبويـضة باجتـاه الرحم عـلماً

نوي يتم غالباً داخل البوق. بأن إخصاب البويضة باحليوان ا

:(Incidence & Causes) احلدوث واألسباب
تمـثل سرطـانات البوق 1% فقط من سرطانـات السبـيل التناسـلي األنثوي وحتدث
رض 50 ـريـضـات عنـد اإلصـابـة بـا بواقع 3.6  مـلـيـون سيـدة ويـبـلغ مـتـوسط عمـر ا

بيض. عاما وهي بذلك تقارب متوسط العمر حلدوث سرطان ا
رض إال أنه لوحظ أن وال توجد أسباب أو عوامل اخـتطار مباشرة حلدوث هذا ا
ـصابـات به يعانـ من العقم األولي وأن 50%  مـنهن لم يـسبق لـهن احلمل 70% من ا

. رض بينهن على احلدوث على كال اجلانب يل ا
رض السرطـاني البوقي وب ولم تثبت الـدراسات بعد وجـود عالقة ب حـدوث ا

. زمنة أو االلتهابات البوقية الدرنية كما كان يعتقد سابقاً االلتهابات احلوضية ا

:(Pathology) مرضيات سرطان البوق
كن للسرطان البوقي أن ينشأ من أي من أنسجة البوق وأهم هذه األورام:

أ ــ األورام الظـهارية (Epithelial  tumors):  تـشكل غـالبـية األورام الـبوقـية وتـنشأ
بطن لتجويف البوق وغالبيـتها سرطانات غدية وحتدث بنسبة من النسيج الظـهاري ا
ـكن أن تـصـيب كال الـبـوقـ في نـفس مـتـسـاويـة بـ الـبـوق إال أن 10-25% مـنـهـا 
الوقت وتـنـمو هـذه األورام ببـطء قبل أن تـكتـشف وعـندهـا تكـون قـد وصلت ألحـجام

كبيرة (الشكل 2-7).
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ب ــ الساركـومات البـوقية (Sarcomas): أورام بوقيـة نادرة حتـدث عادة في الـعقد
صابـات بها من الـنساء الالتي السادس من الـعمـر ومثل األورام الظـهارية فـمعظـم ا
لم يـســبق لـهـن احلـمل أو مــنـخــفـضي عــدد الـوالدة ومن أهم أنــواعـهــا الـســاركـومـة

لساء. توسطة اخملتلطة والساركومة العضلية ا اللحمية ا
 وللساركومـات البوقية قابلـية لالنتقال للـعقد اللمفيـة األربية واجلار أورطية تزداد

مع زيادة مرحلة الورم (الشكل 3-7).

أعراض وعالمات سرطان البوق:
في مــعـظم احلـاالت تــكـون األعـراض غـيــر نـوعـيـة وغــيـر واضـحــة وقـد تـكن هـذه
ــتـوسط إلى 4.5 شـهــرً وفي بـعض األعـراض مــوجـودة لــفـتــرات طـويــلـة تــصل في ا
احلــاالت قــد تــصل إلى 48 شــهــراً دون أن تــثــيــر الــشك في أن تــكــون  بــســبب ورم

سرطاني بوقي.
رض ريضة من  أية أعراض وال يتم اكتشاف ا وفي نسبة قليلة 6% قد ال تشكو ا
نع إال صـدفة أثـناء عـملـيات شق الـبطن ألسـباب أخـرى  أو أثنـاء ربط قنـاتي فالـوب 

احلمل ومن أهم هذه األعراض:

(الشكل 7-2): أورام بوقية مبيضية.

(الشكل 7-3): ورم سرطاني بقناة فالوب.
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ـهبلي: هـو أكثـر األعراض حـدوثاً وعـادة ما يـكون مـسبـوقاً بـتقـلصات 1 ــ الـنزف ا
هبل. بطنية شديدة ال تهدأ إال بخروج الدم عن طريق ا

هبلي (Vaginal discharge): يتمـيز بغزارته وصفائه 2 ــ النجـيج (اإلفرازات) ا
وقـد يـؤدي جتـمع هـذه اإلفـرازات داخل قـنـاة فـالـوب إلى تـمـددهـا وانـتـفاخـهـا عـلى
شـكل كـتـلة ورمـيـة تـعـرف بـاسـتسـقـاء الـبـوق الـفـيضي (Hydrops Tubae) ويؤدي

كاش بحجمها. الضغط عليها أثناء الفحص إلى خروج إفرازات مهبلية مع ا
3 ــ تضـخم بالـبطن (Abdominal enlargement): يـحـدث هـذا التـضـخم نتـيـجة
االسـتـسقـاء بـالصـفـاق والذي يـنـتج بدوره عـن وجود تـبذرات سـرطـانيـة نـاجتة عن

الورم السرطاني.

:(Diagnosis) تشخيص سرطان البوق
كن الوصول لتشخيص سرطان البوق بعدة وسائل تشخيصية:

1 ــ جس كـتلة ورمـية باحلـوض أو البطن: يكون ذلك في 80%  من احلاالت
بالـفحص الـبطني أو احلـوضي إال أن ذلك ال يفـرق ب سـرطان الـبوق وسـرطانات

بيض أو الرحم. ا
ـهـبل حيث 2 ـ الفـحص بـفائق الـصوت: إمـا عن طـريق الـبطن أو عن طـريق ا
ــلـحـقـات يــسـاعـد هــذا الـفـحص عــلى اكـتـشــاف أيـة تـغــيـرات في شــكل أو حـجم ا

الرحمية     (الشكل 4-7).

هبل. (الشكل 7-4): فحص السونار من خالل ا
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3 ـ فـحص لطـاخة عـنق الرحم (Cervical smear): قـد يـؤدي هذا الـفحص
في 11-25 % من احلاالت إلى اكتشـاف خاليا سرطانيـة حتتوي على أجـسام رملية

ا يشير إلى وجود مرض سرطاني بالبوق.   (Psammoma bodies)

4 ـ فـحـص العـالمـة الـورمـية (Ca 125): عــلى الـرغم من عـدم نـوعـيـته إال أن
وجات الصوتية. ارتفاع مستوى هذه العالمة بالدم يحفز فحص احلوض با

5 ـ التـشخيص النسيجي (Histological diagnosis): ال يكتمل تشخيص
الـسـرطـان الــبـوقي إال بـعـد احلـصـول عـلى خـزعـة من الـكـتـلـة الـورمـيـة وفـحـصـهـا
ـبيض نـسيـجـياً بـاخملتـبر ويـتطـلب اجلـزم بأن الـسرطـان ناشـيء من البـوق وليس ا

وجود دالئل خاصة أثناء الفحص النسيجي اجملهري.
6 ـ الــفــحص اخلــلــوي الــصــفــاقي (Peritoneal cytology): ال يـــكــتــمل
الـتشخـيص النـسيـجي لسـرطان البـوق بدون فـحص غسـول الصـفاق أو أي سائل
قـد يكـون موجودا به بـواسطـة ترسيـبه للـكشف عن وجود تـبذر لـلخاليـا السرطـانية

به.

:(Staging) رحلي لسرطان البوق التصنيف ا
يصَّنف سـرطان البـوق مرحليـاً طبقـا لنظام االحتـاد الدولي لطب الـنساء والـتوليد
بـيض ويـعتـبـر أحد اخلـطـوات الضـرورية رحـلي لـسرطـان ا وهـو يشـبه الـتصـنيـف ا

رض وحتديد خطة العالج. للتعرف على منذرات ا

سرطان البد (في موضعه).
سرطان قاصر على البوق.

سـرطان بـأحد/ أو كال الـبـوق مع امـتداد الـورم السـرطاني
للحوض.

ســرطـان بـأحــد/ أو كال الـبــوقـ مع وجــود تـبــذر سـرطـاني
خارج احلوض + / أو وجود نقائل سرطانية بالعقد اللمفية

األربية أو العقد خلف الصفاق.
سـرطـان بـأحـد/ أو كال الـبـوقـ مع وجـود نـقـائل سـرطـانـيـة

بأعضاء اجلسم (كبد/ رئة/ عظم…).

O

I

II

III

IV

رحلة رحلةا وصف ا

.FIGO (اجلدول 7-1): مراحل سرطان البوق طبقاً لـ
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c  b  a راحل راحل  I إلى III إلى مراحل إضافية تعرف با      وتنقسم كل من ا
وذلك بـناء عـلى مدى امـتـداد الورم بـالبـوق واحلوض والـبطن وانـتقـاله للـعقـد اللـمفـية
األربية واحلوضـية واجلار أورطية باإلضافة لقطر البـذور السرطانية بالصفاق (أكبر

من أو أقل من  2 سم).

:(Treatment) عالج سرطان البوق
يـعتمد اخـتيار عالج  سـرطان البـوق على مرحلـة الورم وبعض الـعوامل اإلنذارية
وتـعالج هـذه األورام أسـاساً بـالـعالج اجلراحي ويـقـتصـر دور الـعالجات الـشـعاعـية
ـراحل الـورمـية والـكيـمـيـائـيـة والـهـرمـونـيـة كـعالجـات مـسـاعـدة لـلـجـراحـة أو لـعالج ا

نتكس. رض ا تقدمة أو ا ا

 :O رحلة أ ــ عالج ا
رحلـة باالسـتئصـال الرحمي الـكامل مع استـئصال كال من الـبوق تعالج هـذه ا

بيض واستئصـال الثرب جزئياً وتتم هذه اجلراحة عن طريق شق البطن حيث وا
يــقـوم اجلـراح بــفـحص ومـعــايـنـة الــصـفـاق من أجل الــكـشف عن وجــود أيـة تـبـذرات
سـرطانيـة به ثم يقوم بـأخذ لـطاخات خـلوية من الـصفـاق لفحـصها فـإذا كان فحص
(IC) ًريضة أما إذا كان فحص الصفاق موجبا تابعة ا الصفاق سالباً (Ia) يكتفي 
شع - p32 داخل الصفاق أو تستخدم توليفة من العالج فيستخدم نظير الفوسفور ا

الكيميائي حتتوي على عقار السيسبالت وذلك كعالج مساعد بعد اجلراحة.
ـكن الـلـجـوء للـعالج الـتـحـفظـي باسـتـئـصال ـرحـلة  وفي بـعض مـريضـات هـذه ا
صـاب فـقط; وذلك لـلـحفـاظ عـلى الـقـدرة اإلجنابـيـة لـلمـريـضـة وباألخص إذا الـبـوق ا
ـريضـة صغـيـرة في العـمر ولـم يسـبق لهـا اإلجنـاب وترغب فـيه ويـتطـلب هذا كـانت ا

ريضة بصورة لصيقة. النوع من العالج متابعة ا

:I رحلة ب ــ عالج ا
رحلة O  مع استئصال اختياري للعقد اللمفية رحلة جراحياً مثل ا  تعالج هذه ا

احلوضية واجلار أورطية.
ـتـابـعـة حـتى ولـو كـان هـناك ـكن االكـتـفـاء بـا فـإذا كـان فـحص الـصفـاق سـالـبـاً 
امتـداد ورمي محـدود بجـدار البوق (Ia & Ib) أو تسـتخـدم توليـفة كـيمـيائـية قـصيرة

األجل حتتوي على عقار السيسبالت كعالج مساعد.
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شع أما إذا كان فحص الـصفاق موجباً (Ic) فيـتم العالج بنظيـر الفسفور- p32 ا
داخل الصفاق أو الـعالج بتوليفـات كيميائيـة قصيرة األجل حتتـوي أيضا على عقار

. السيسبالت
رحلة. وال يصلح العالج التحفظي في عالج مريضات هذه ا

 :III - II رحلت ج ــ  عالج ا
ـرحلة ـرحلة  I إال أن اجلـراح يقـوم في هذه ا ـراحل جراحيـاً مثل ا تعـالج هذه ا
ـحاولة االسـتئصال الـكامل ألية نقـيالت سرطانـية يراها أو يـعمل جاهداً عـلى تقليل
ـا لـذلك من انـعـكـاسـات جـيـدة علـى مـنذرات قـطـرهـا ألقل من 1 سم  بـقـدر اإلمـكـان; 

رض. ا
وفي حالة وجود نقيالت سرطانية بـالعقد اللمفية أو بقايا ورمية باحلوض أو بقايا
نـقـيالت بـعـد اجلـراحة فـيـسـتخـدم الـعالج الـكـيـميـائي الـتـولـيفي احملـتـوي عـلى عـقار
السـيـسبالتـ الـكيـمـيائي بـعـد اجلراحـة وذلك لـعدة دورات أو قـد يـستـخـدم العالج

وضعي لعالج أية بقايا ورمية باحلوض. الشعاعي ا
أمـا إذا كـانت الـعـقـد الـلـمـفيـة غـيـر مـصـابـة و اسـتـئصـال الـتـبـذرات الـصـفـاقـية
شع - p32 داخل الـصفـاق أو استـخدام بالـكامل فـيمـكن العالج بـنظـير الـفسـفور ا

توالف قصير األجل. العالج الكيميائي ا

 :IV رحلة د ــ عالج ا
كون من توليـفة من ثالثة عقاقيـر كيميائية رحـلة بالعالج الكيـميائي ا تعالج هذه ا
مسمـمة للخاليا هي الـسيسبالت والدوكـسوروبيس والـسيكلوفوسـفاميد ويرمز
تقدمـة بنسبة 17%  لهذا العالج له باالختصار  (CAP) وتستجـيب األورام البوقيـة ا
إال أن االسـتـجـابـة ال تكـون كـامـلة إال في 11% مـنـهـا فقـط أما الـسـاركـومات الـبـوقـية

. فتعالج بعد اجلراحة بعقار الدوكسوروبيس
ونظرا لـلتشابه الـكبير بـ ظهارة الـبوق وبطانـة الرحم من حيث الـنشأة اجلنـينية
والتركيب النسيجي فإن سرطانات البوق قد تبدي بعض االستجابة للعالج الهرموني
مـثلهـا مثل السـرطانـات البطـانية الـرحميـة ويشكل هـذا أساس استـخدام الهـرمونات

البروجستينية كمحاولة لزيادة نسب االستجابة الورمية وزيادة معدالت البُقيا.
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منذرات ونتائج عالج سرطان البوق 
:(Prognosis & Results of Treatment)

ـرض وتصلـح كدلـيل لتـوجيه اسـتخدام أنـواع العالج ـنذرات تـطور ا حتـدد هذه ا
نذرات: توافر لسرطان البوق ومن أهم هذه ا ا

بـكرة لسـرطان البوق (60%) بُقيا رض: تـفوق البُـقيا العـامة للـمراحل ا 1 ــ مرحلة ا
تأخرة. راحل ا ا

2 ـ درجة اخلاليا السرطانية (Grade): تعتبر األورام من الدرجة األقل أفضل من
األورام عالية الدرجة.

تبقي بعد اجلراحة: كلما انعدم وجود بقايا ورمية بعد العالج أو 3 ــ قطر الورم ا
نـقص قـطـر البـقـايـا الـورمـية عن 1 سم كـلـمـا انـعكس ذلـك باإليـجـاب عـلى مـعدالت

احلياة بعد اجلراحة.
4 ـ مقدار الـتغـلغل الـورمي بجـدار البوق: كـلمـا قل مقـدار التـغلـغل الورمي بـجدار
البوق عن 50%  من سمك اجلدار كلما انعكس ذلك باإليجاب على معدالت احلياة.
5 ــ الـنوع النسيـجي للورم البوقي: بُـقيا احليـاة لألورام الغدية حـتى عام أفضل

في حالة األورام الغدية (63%) مقارنة باألورام السركومية (%47).
: أدى استخـدام هذا العقار في التوالـيف الكيميائية 6 ــ العالج بعقار السيسبالت

إلى نتائج عالجية أفضل.

نتكسة عالج األورام البوقية ا
 :(Treatment of Recurrent Fallopian Tumors)

عــادة مــا يـكــون الــعالج في هــذه احلـالــة عالجــاً مـلــطــفـاً حــيث ال تــبـدي األورام
لـموسـة للـعقـاقيـر الثـانويـة بعـد العالج الـكيمـيائي نـتكـسة أي قـدر من االستـجابـة ا ا

األولي.



الباب الثامن
 أورام األرومة الغاذية احلملية
(Gestational Trophoblastic

 Neoplasia [GTN])

مقدمة:
يالد عُرفت الـرحى الـعـدارية (Hydatiform mole)  مـنـذ نحـو أربـعة قـرون قـبل ا
حـيث كـان يُـعـتـقد أنـهـا نـاجتـة عن شـرب ميـاه غـيـر صـحـية و قـد بـقي هـذا االعـتـقاد
سـائداً حتي بداية الـقرن التاسع عـشر عندمـا  وصفها بـدقة على أنهـا تمدد كيسي

.(Chorionic Villi) شيمائية بالزغابات ا
ـرض يـصـاحـبه إفـراز كـمـيات ومع أوائل الـقـرن الـتـاسع عـشـر  اكـتـشـاف أن ا
ا ريضات  ـشيمائية  – بيتا (β-HCG) ببول ا كبيرة من موجـهة الغدد التـناسلية ا

صابة. رض و تدبير احلاالت ا كان له عظيم األثر في سهولة تشخيص ا

حملة تشريحية:
بعـد إخصاب البويضة بواسطـة حيوان منوي تبدأ البويـضة اخملصبة سلسلة من
ــيـة ــتـكــررة تـؤدي إلـى تـكــون مـا يــعـرف بــالــكـيــسـة األر االنــقـســامــات الـفــتـيــلـيــة ا
(Blastocyst) التـي تنـغـرس ببـطـانـة الرحم وتـتـحـول إلى ما يـعـرف بـاألرومة الـغـاذية

(Trophoblast) ومع اسـتمرار عمـليات االنقـسام والتـميز اخللـوي ألجزائها يـتكون ما

يــعـرف بــاألرومـة الـغــاذيـة اخلــلـويـة (Cytotrophoblast)  واألرومــة الـغــاذيـة اخملــلـويـة
(Syncytiotrophoblast) واألخـيـرة هي الـتي تـستـمـر في االنـقـسـام لـتـكـون الـزغـابات

ـشـيـمـة ـا يـؤدي  فـي الـنـهـايـة إلى تـكـون ا  (Tertiary) الــثـانـويـة والـثـالـثـيـة (Villi)

. (Placenta)
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شـيمائية – بيتا (β-HCG)  منذ شيـمة هرمون مـوجهة الغـدد التناسـلية ا وتـفرز ا
صل كل يـوم الـيوم الـسادس بـعد إخـصاب الـبويـضة والـذي تتـضـاعف كمـيته بـا

وهو هرمون نوعي هام يعمل على احلفاظ على استمرار احلمل.

 :(GTN) أنواع وتصنيف أورام األرومة الغاذية
(Hydatiform mole) عُـرفت مـجـموعـة هـذه األورام في الـسـابق بالـرحى الـعـدارية

.(Choriocarcinomas) شيمائية والرحى الغزوية (Invasive mole) والسرطانات ا



الفصل األول
 الرحى العدارية

(Hydatiform mole) 

ؤهبة  الوبائيات والعوامل ا
 :(Epidemiology & predisposing factors)

رض بحالة واحدة كل  1000حالة حمل إال ية العامـة حلدوث ا تـقدر النسبة الـعا
أنـه يحـدث بنـسـبة أكـبـر (حالـت كل 1000 حـالـة حـمل) في دول جنـوب شـرقي آسـيا
رض ب الـنساء األصغر من  15 عاماً واألكبر من والـيابان و تزداد فـرص حدوث ا
40 عامًا أما أقصى حـدوث له فيحدث ب الـنساء الالتي تخطـ اخلمس عاماً من

العمر.
ويزيد حـدوث الرحى العدارية أثناء احلمل من فرص حـدوثه أثناء األحمال التالية

ومع تكرار حدوث األحمال العدارية تزداد مخاطر التحول السرطاني بها.
ويُـعـتـقـد أن افـتـقــار الـغـذاء لـبـعض الـدهـون احلـيـوانـيـة الالزمـة المـتـصـاص مـادة
الـكاروت (طليعة فيـتام أ) ووجود تاريخ سابق لإلجهـاض التلقائي وارتقاء الوضع

رض. هني للمرأة من ضمن عوامل اخلطر حلدوث ا ا

مرضيات وأنواع الرحى العدارية 
:(Types & Pathology of Hydatiform mole)

كن لـلـرحى العـدارية أن تـكـون تامـة أو جزئـية وتـنـشأ غـالبـية (90%) من الرحى
الـعداريـة التـامة نـتيـجة إخـصاب بـويضـة خالـية مـن الكـروموسـومات بـواسطـة حيوان
منوي يحـمل الصيـغة الكرومـوسومية  X 23 وفي 10% من احلاالت بواسـطة حيوان
منـوي أحـدهما يـحمل الـكروموسـوم األنثوي X واآلخر يحـمل الكـروموسـوم الذكري
Y وفي احلالـة األولى تكون الـصيغـة الكروموسـومية لـلجن  XX 46 أما في احلالة

- 309 -



الفصل األول

- 310 -

الـثـانيـة فتـكـون الصـيـغة الـكرومـوسـوميـة  لـلجـن XY 46 وحتدث الـرحى الـتـامة في
الـنـسـاء األصغـر عـمـراً وهي ال حتتـوي عـلى بـقايـا جـنـ وعادة مـا تـكتـشف مـبـكراً
قدمات ارتعـاج عنيفة وارتفـاع شديد بنسبـة موجهة الغدد الـتناسلية نتـيجة تسببـها 

صل وهي أكثر قابلية للتحول السرطاني (الشكل 1-1-8).  – بيتا با

أمـا الرحى الـعـدارية اجلـزئيـة فهي تـمثل 14%  من الـرحى العـداريـة وتنـشأ نـتيـجة
ـا يجـعل عدد إخـصاب بـويضـة سـليـمة بـواسطـة حيـوان مـنويـ في نـفس الوقت 
كروموسومات اخللية  69  كروموسوم وبعكس الرحى التامة حتتوي الرحى اجلزئية
عـلى بـقـايـا جنـيـنـيـة ومشـيـمـيـة وعـادة ما يـصـعب  تـشـخـيصـهـا قـبل اجلـراحـة ويتم
تشخيص غـالبيـة احلاالت على أنهـا إجهاض فائت (Missed Abortion) أو إجهاض
تـلـقـائي  (Spontaneous Abortion) وهي عـادة مـا حتـدث في الــنـسـاء األكـبـر عـمـراً
وتتمـيز بطـول فترة حمـلهمـا و قلة مقـدمات االرتعاج وارتـفاع متـواضع بنسبـة موجهة
ـشـيمـائـية  – بـيـتا (β-HCG) وهي نادراً مـا تـتـحول إلى سـرطـان مشـيـمائي الـغدد ا

(الشكل 2-1-8).

     

(الشكل 8-1-1): تكون الرحى العدارية التامة.

(الشكل 8-1-2): تكون الرحى العدارية اجلزئية.
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أعراض وعالمات الرحى العدارية 
:(Symptoms & Signs of Hydatiform mole)

حتـدث أعـراض وعـالمـات الـرحى الـعـداريـة نـتـيـجـة الـتـكـاثـر الـسـريع لـلـنـسـيـجـ
شـيميـة والتي يـصاحبـها إفراز كـميات هـائلة األرومي اخلـلوي واخمللـوي للزغـابات ا
صل ومن أهمها: شيمائية  – بيتا (β-HCG) با من هرمون موجهة الغدد التناسلية ا

ا يعطي انطباعاً خاطئاً عن حدوث حمل. * تأخر احليض عن موعده 
* نزف مهبلي وهو عادة ما يكون داكن اللون و غزيراً وقد يستدعي نقالً للدم.

.(Nausea) والغثيان (Hyperemesis) فرط القيء *
* أعراض ارتعاج (Eclampsia) زائـفة في الثلث األول من احلـمل عادة ما يصـاحبها

نعكسات وضغط الدم في 1.3 %  من احلاالت. بيلة بروتينية وفرطاً با
ادة * أعراض فـرط الـدرقـية (Hyperthyroidism)  نـتـيـجـة إفـراز الـنـسـيج الـعـداري 
ـنبه لـلدرق (TSH)  وما يـصاحب ذلك من إفـراز كمـيات زائدة من تشـبه الهـرمون ا
ا قد يسبب في 1-7%  من احلاالت الـتوتر العـصبي الزائد هرمـون الثيروكسـ 

والتسارع  في النبض والرجفة في األطراف والعرق الزائد وفقدان الوزن.
توقعة. * زيادة مفرطة في حجم الرحم ال تتناسب مع فترة احلمل ا

* أعـراض ضيق الـتـنـفس احلادة (Acute Respiratory Distress)  في حـالـة حـدوث
انصمام رئوي (Pulmonary embolism ) كنتيجة لدخـول كتلة ورمية كيسية مجرى

الدم.
ـوجهة سـتمر  ـبيضة (Thecal cysts) نتـيجة الـتنـبيه ا * تضخم األكـياس القـرابية ا
كن أن تـكـون من الـعالمات ـشـيمـائـية - بـيـتا β-HCG  وهي  الـغدد الـتـناسـلـية ا

اإلنذارية حلدوث حتول سرطاني بالرحى العدارية.

:(Diagnosis of Hydatiform mole) تشخيص الرحى العدارية
كن تـشخيص 89%  من الرحى الـعدارية بـدقة وهي في مراحل مـبكرة ويـعتمد

التشخيص على:
هبل. 1 ـ مرور حويصالت (Vesicles) عن طريق ا



الفصل األول

- 312 -

2 ـ وجود نزيف مهبلي.
توقعة. 3 ـ  تضخم رحمي غير متوافق مع فترة احلمل ا

صل ألكثر شيمائية  – بيتا (β-HCG) با 4 ـ  ارتفاع بنسبة موجهة الغدد التناسلية ا

. من 1,000,000 وحدة دولية/لتر مع االستمرار في ارتفاع هذه النسبة سريعاً
5 ـ  وجـود أصـداء مـتـعددة (Echoes) أثـنـاء فـحص الـرحم بـفـائـق الصـوت مـع غـياب
كيس احلمل الطبيعي أو اجلن في حالة الرحى العدارية التامة (الشكل 3-1-8).

عوامل االختطار للتحول السرطاني للرحى العدارية: 
(Risk for Malignant Transformation of Hydatiform

               :mole)

ـكن تــتـحــول الـرحى الــعـداريـة في 31% من احلـاالت إلى ســرطـان مــشـيـمــائي و
حـدوث الـنـقـائل الـورمـيـة مـنـهـا في 8% من احلــاالت وقـد ارتـبط الـتـحـول الـسـرطـاني

وحدوث النقائل الورمية ببعض عوامل االختطار التالية:
توقعة. * عدم التوافق ب حجم الرحم و فترة احلمل ا

. بيض * وجود تضخم با
ـصل ألكثر ـشيمـائية - بـيتا (β−HCG) با * ارتفـاع قيمـة موجهـة الغدد الـتناسـلية ا

. 3 من 100,000 وحدة دولية / 

(الشكل 8-1-3): حمل عنقودي كما يبدو بفحص السونار
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* تأخر تفريغ الرحم بعد األسبوع العاشر من احلمل.
* طريقة التـفريغ الرحمي حيث تـبلغ نسبة الـتحول السرطاني 36%  إذا كان التفريغ
بـواسـطة بـضع الرحم (Hysterotomy)  مقـارنـة بنـسـبة 19%  للـكشـط البـطاني وال
تـوجـد عالقـة بـ خـطـر الـتـحـول الـسـرطـاني و بـ تـنـاول هـرمـون اإلسـتـروجـ أو

حبوب منع احلمل.

     :(Treatment of Hydatiform mole) عالج الرحى العدارية
تـعـالج الـرحى الـعـداريـة بـواسـطـة تــفـريغ الـرحم من مـحـتـواه مع ضـرورة الـتـقـيـد

تابعة الدورية بعد العالج. الدقيق بتعريف الهدأة التامة وضرورة ا
اضي كـان الـرحم يُفـرغ بـواسطـة بـضعه وهـنـاك عدة طـرق لـتفـريغ الـرحم ففـي ا

. إال أن هذه الطريقة لم تعد تستعمل حالياً  (Hysterotomy)

ويعـتبر شفط (Aspiration)  احملتوى الـرحمي ثم كـشطه بعـد شفطه هي الـطريقة
ـثلي لـتـفريغ الـرحم ويـتم شـفط احملتـوى الـرحمي بـواسـطة جـهـاز خاص وذلك في ا
وجود االسـتعدادات لـلتـدخل اجلراحي الـطار في حـالة حـدوث نزف رحـمي مفاجئ
ـريضـة بعـد الشـفط بـعقـار األوكسـيتـوس (Oxytocin) «هـرمون وشـديد ثـم حتقن ا

معجل للوالدة» القابض للعضل الرحمي.    
وبـعد أوب (Involution) الرحم بـالـكـامل يـتم إجـراء عمـلـيـة كـشط رحـمي وفحص

; الستبعاد وجود أية تغيرات سرطانية به. كشوط مجهرياً النسيج ا
كن اللجوء وفي حالة حـدوث نزف رحمي شديد و مفاجئ أثنـاء الشفط الرحمي 
ــريـضــة تــرغب في احلــمل و اإلجنـاب الســتـئــصــال الـرحم وبــاألخص إذا لم تــكن ا

. مجدداً

تابعة الدورية   تعريف الهدأة التلقائية وأهمية ا
:(Remission and Follow-up)

    بعد تفريغ الرحم بـالكامل من الرحى العداريـة يعود مستوى هـرمون موجهة الغدد
صل خالل 60 يوماً ستواه الطبيعي با شيمائية  – بيتا (β-HCG) عادة  التناسلـية ا

في 65% من احلاالت وخالل 110 يوماً في 35%  من احلاالت.
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(β-HCG) إال إذا ثـبت مسـتـوى هـرمون ريـضـة في حـالة هـدأة تـامـة  وال تـعـتـبـر ا
كن عـنـدئذ الـسـماح ـصل عـند حـدوده الـطبـيـعيـة وذلك لـفـترة سـتـة أشهـر حـيث  با

. للمريضة باحلمل مجدداً
ـريضـة في حالة انـتكاس إذا عـاود هرمون (β-HCG) االرتـفاع تدريـجياً وتعـتبر ا
(Chest ـتـابـعـة أو إذا ظـهـرت نـقائـل ورمـيـة في الـتـصـويـر الـشعـاعـي لـلـصدر أثـنـاء ا
(X-ray وتــســتــدعي هــذه احلــالـة إعــادة كــشط بــطــانــة الــرحم و الــشــروع بـالــعالج

ـتابعـة للـمريضـات بعد الـعالج وفق مبـاد متفق ـناسب وعـادة ما تتم ا الـكيـميائي ا
عليها كاآلتي:

(β-HCG) شيـمائيـة  - بيتا *  يتم قـياس مستـوى هرمون مـوجهة الـغدد التـناسليـة ا
ـنـاعـيـة الـشـعـاعـيـة ـقـايـسـة ا ـقـايـسـة احلـيـويـة (Bio-assay) أو ا بـواسـطـة طـرق ا

.(Radioimmuno-assay)

صل بواقع (1-2)  مرة أسبوعـياً حتى يصبح الفحص * يقاس مستوى (β-HCG) با
. سالباً مرت متتالي ثم يجرى الفحص بواقع مرة واحدة شهرياً

ـكن الـتفـريق ب تـابعـة ألنه ال  دة 6-12  شـهراً أثـنـاء ا * تـستـخـدم حبـوب احلـمل 
االنـتكـاس الرحـوي واحلـمل الطـبيـعي بـواسطـة فحص (β-HCG)  حيث أنـه يرتفع

في كليهما.
* يراعى الفحص احلوضي للمريضة كل أسبوع حتى حدوث الهدأة التامة ثم كل

دة عام. ثالثة أشهر 
* إجــراء تـصــويـر شــعـاعي لــلـصـدر (Chest x-ray) ويــكـرر هــذا الـفــحص إذا عـاود
ـسـتواه ـصل أو توقـف عن االنحـسـار الـتـدريـجي  هـرمون (β-HCG)  االرتـفـاع بـا

صل. الطبيعي با
ناسب في حالة توقف هرمون (β-HCG) عن * الشروع الـفوري بالعالج الكيميـائي ا
(β-HCG) ـتــابـعــة و/ أو مـعــاودة هـرمـون ــصل أثـنــاء ا االنـحــسـار الــتـدريــجي بـا
ـصل بـعــد انـحـسـاره األولـي و/أو ظـهـور نـقــائل ورمـيـة في االرتـفـاع تـدريــجـيـاً بــا

التصوير الشعاعي للصدر أو في أماكن ومواقع أخري باجلسم. 
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فرص احلمل مجدداً بعد عالج الرحى العدارية:
ال تــزيـد فـرص حــدوث حـمل عــداري تـالي لــلـحـمل الــعـداري األولي عن 1% فـقط

كن السماح للمريضة باحلمل مجدداً بعد الهدأة التامة. ولذلك 
 وتـمـلـلك مـريــضـة الـرحى الـعـداريـة نـفس فـرص حــدوث احلـمل لـلـنـسـاء من غـيـر
واليـد األحياء (Live births) أو اإلمالص ريـضات كـذلك ال تختـلف نسب حـدوث ا ا
ـوالــيـد اخلـدج (Premature) أو نـسـبـة اإلجـهــاض بـ مـريـضـات (Still  birth) أو ا

الرحى العداريـة في حالة حمـلهن مجدداً بعـد العالج عن غيرهن من الـنساء من غير
ريضات.  ا
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 (Invasive mole and Choriocarcinoma)

ـوضـعي تـخـتـلف الـرحى الـغـزويـة عن الـرحى الـعـداريـة في قـدرتـهـا عـلى الـغـزو ا
لألنـسـجة احملـيـطة و قـدرة بـعضـهـا علـى االنتـقال (Metastasize) لألعضـاء الـبعـيدة
ـنـذرات ـنـذرات وقـابـالً لـلـعالج أو سـيئ ا والـنـوع الــقـابل لالنـتـقـال قـد يــكـون جـيـد ا

ويستعصي على العالج. (الشكل 1-2-8).

:(Symptoms) شيمائية أعراض الرحى الغزوية والسرطانة ا
عـادة مــا يــسـبق حــدوث الــورم الـعــداري وجــود تـاريخ حلــمل رحــوي عـداري في

(الشكل 8-2-1): تكون الرحى الغزوية.
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(50%) أو إجـهــاض في (25%) أو حــمل مــنــتــبـذ في (25%)  من احلــاالت وقــد يـتم
رض مباشرة بعد احلاالت السابقة أو بعدها بعدة سنوات. تشخيص ا

وحتـدث أعـراض أورام الـرحى الـغـزوية كـنـتـيـجة مـبـاشـرة أو غـير مـبـاشـرة لـغزو
الـورم مـوضعـيـاً أو لتـأثـيرات نـقـيالته أو لـكلـيـهمـا واألعـراض متـنـوعة و من أهـمـها

هبلي اخملتلط بالدماء واأللم البطني و تضخم البطن السريع. النزف ا
صابة ومن وتعتمـد طبيعة األعـراض الناجتة عن النـقائل الورمية عـلى األعضاء ا
ـهـبل واجلـهـاز أهم مــواقع الـنـقـائل الــورمـيـة الـعــداريـة: الـكـبـد والــدمـاغ والـرئـتــ وا

عوي... إلخ.  ا

:(Diagnosis) شيمائية تشخيص الرحى الغزوية والسرطانة ا
يعتمد تشخيص األورام الغزوية احلملية على ما يلي: 

صل شـيمائية  – بيتا (β- HCG) با * قياس عيار (Titre) موجهة الـغدد التناسـلية ا
ـتــجـمع خالل  24 سـاعــة ويـتــمـيــز هـذا الــفـحص بــنـوعــيـته وســرعـته أو بــالـبــول ا

وبساطته.
كن ذلك فـي حالـة األورام السـطحـية  * فحص كـشـاط بطـانة الـرحم بعـد تـوسيـعه و

ببطانة الرحم ويصعب في حالة إمتداد الورم داخل عمق العضل الرحمي.
ـزيـد من الـفـحـوص ــعـالج في إجـراء ا ـرض يـشـرع الـطـبـيب ا وفـور تـشــخـيص ا
اخملـبرية والشعـاعية لتـحديد أهم العالمـات اإلنذارية وتصـنيف مرحلـة الورم الختيار

أنسب وسائل العالج  وتشمل هذه الفحوصات:
رضي والفحص اإلكلينيكي الشامل. - التاريخ ا

- الفحوص الشعاعية مـثل أشعة الصدر والتصوير احملوري الطبقي على الدماغ
والكبد وذلك في حالة وجود دالئل إكلينيكية على وجود نقائل بهما.

ـشـيـمـائـية  – بـيـتا - الـفـحـوص اخملبـريـة مـثل عـيـار مـوجـهة الـغـدد الـتـنـاسـليـة ا
ـــتــجــمع خالل  24 ســاعــة و قـــيــاس نــســبــة ــصل والــبــول ا (β-HCG)  فـي ا

هـيموجلـوب الدم والكـريات البيـضاء والصفـيحات الدمـوية واختبـارات مصلية
. لتقييم وظائف الكبد والكليت
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عوامل االختطار والعوامل اإلنذارية:
:(Risk & Prognostic factors)

ـسـبق بـفـرص انـتـكـاس ــكن من خالل حتـديـد هـذه الـعـوامل اإلنـذاريــة الـتـنـبـؤ ا
رض وفرص البقيا بعد العالج ولذلك فهي تلعب دوراً هاماً للغاية في حتديد خطة ا

ريضة ومن أهم هذه العوامل اإلنذارية: عالج ا
ـسبق بالعالج الكيميائي: والذي يعني مـنذرات سيئة بعكس احلال * التاريخ ا

في حالة عدم تلقي أي عالج كيميائي مسبق.
ـنذرات جيـدة بعد حـمل طبـيعي وعلى * نوع احلمل الـسابق للورم: حيث تـكون ا

العكس إذا كانت بعد حمل رحوي أو إجهاض.
نذرات إذا تعـددت النقائل كما * عدد النقائل الورمـية ومواقعها: حيث تـسوء ا
نذرات تـكون أفـضل في حالـة النـقائل الـرئويـة عنهـا في حالـة النـقائل الـورمية أن ا

بالدماغ أو الكبد.
نذرات إذا زادت فترة الورم و حمله عن ستة أشهر. * فترة الورم: حيث تسوء ا

عيار صل: حيث يـعتبر هـذا ا شيمائـية با * عـيار موجهـة الغدد التـناسليـة ا
نذرات مؤشراً حلجم الكـتلة الورمية العيوشة (Viable)  باجلسم وعادة ما تكون ا
صلي عن 40.000 وحدة دولـية/ 3 أو قل الـعيار في كـمية جـيدة إذا قل الـعيـار ا

تجمع خالل 24 ساعة عن 100.000  وحدة دولية/ 24 ساعة بول. البول ا

:(Classification) التصنيف النوعي
يعـتمد الـتصـنيف الـنوعي لألورام الـغزويـة على الـعوامل اإلنـذارية الـسابـقة حيث

كن بناء على هذا التصنيف اختيار وتفريد العالج وهي تصنف كالتالي:
  .(Non-metastatic) 1 ــ أورام غير نقيلية

.(Metastatic) 2 ـــ أورام نقيلية

كن لكل نوع أن يكون: و
ـرض (آخر حمل نذرات (Good Prognosis): وتتـميز بـقصـر فترة ا أ - جـيدة ا
صلي قبل العالج ألقل من 400.000 أقل من 4  أشهر) + انخفاض عيار (β-HCG) ا



الفصل الثاني

- 320 -

3 وأقل من 100.000 وحدة/ 24 سـاعة بول + غياب الـنقائل الورمـية بالدماغ وحدة 
سبق ألي عالج كيميائي. والكبد + عدم االستخدام ا

رض (آخر حمل نذرات (Bad Prognosis): وتتميز بـامتداد فترة ا ب ــ  سيئة ا
ـصـلي ألكـثر من 400.000 وحدة / أكـثر من  4 شـهور) + ارتـفـاع عـيار (β-HCG) ا
3 و (β-HCG) الـبــولي ألكـثـر من 100.000 وحـدة/ 24 سـاعــة بـول + وجــود نـقـائل
ـسبق لـلعالج ورمـية بـالكـبـد و الدمـاغ + حدوث الـورم بعـد حـمل تام + االسـتخـدام ا

الكيميائي.

:(Staging) رحلي التصنيف ا
(FIGO) رحلي لالحتـاد الدولي لطب أمراض الـنساء والـتوليد يـعتمد الـتصنـيف ا
ـوجودات اإلكـلـيـنـيـكـية والـتـشـريـحـيـة والعـوامل اإلنـذاريـة ولـذلك فـهـو األكـثر عـلى ا

. استخداماً

      

الورم قاصر على الرحم.
ورم من دون عوامل اختطار.
ورم + عامل اختطار واحد.

ورم + عامل اختطار.
امـتــداد الـورم خلــارج الـرحم إال أنه قــاصـر عــلى الـســبـيل الــتـنــاسـلي

األنثوي (مهبل ملحقات رباط عريض).
امتداد الورم خارج الرحم من دون عوامل اختطار.
امتداد الورم خارج الرحم + عامل اختطار واحد.

امتداد الورم خارج الرحم + عامل اختطار.
نقائل ورمية  بالرئت + إصابة باألعضاء التناسلية.

نقائل رئوية + إصابة باألعضاء التناسلية دون عوامل اختطار. 
نقائل رئوية + إصابة باألعضاء التناسلية + عامل اختطار واحد.  

نقائل رئوية + إصابة باألعضاء التناسلية + عامل اختطار.
واقع غير الرئة. نقائل ورمية 

نقائل ورمية غير رئوية من دون عوامل اختطار.
نقائل ورمية غير رئوية + عامل اختطار واحد.

نقائل ورمية غير رئوية + عامل اختطار.

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb

IIc

IIIa

IIIB

IIIc

IVa

IVb

IVc

رحلة وصف ا

رحلي لألورام الغزوية. (اجلدول 8-1) : تصنيف  FIGO ا

I

II

III

IV

رحلة ا
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:(Treatment) العالج
:(Non-Metastatic) أوالً ــ عالج األورام غير النقيلية

تعتبر هذه األورام األكثر حدوثاً وتعالج بعدة طرق أهمها:
ـفرد: تـعتـمد هـذه الطـريقـة عـلى حقن عـقار واحـد وهو ال ـفرد:أ- العالج الـكـيمـيائي ا أ- العالج الـكـيمـيائي ا
ا يتطـلب اللجوء خلط كن أن يـؤدي للهـدأة التامة إال في 80 %  من احلاالت فـقط 
ـراكز عالج ثـان أو ثالث بـواسـطـة عقـاقـير لم يـتم اسـتخـدامـهـا من قبل وتـسـتخـدم ا
ـتـاحـة بأنـظـمة و جـرعـات مخـتـلـفة تـؤدي جـميـعـها في الـعالجيـة اخملـتـلفـة الـعقـاقـير ا
دة خمس سنوات قدرها 100% وعادة ما يتم اختيار العقار أو النهاية إلى نسبة بُقيا 
ريضة ودرجة سمية العالج وكلفته.  النظام العالجي بناء على مدى مالءمته حلالة ا
ـكن أن تـسـتـخـدم هـذه الـعـقـاقـيـر بــجـرعـات مـتـزايـدة تـدريـجـيـاً لـتالفي حـدوث و
كن اسـتـخـدامـها بـطـريـقـة تبـادلـيـة لـزيادة الـفـعـالـية األعـراض اجلانـبـيـة احلـادة أو 

وتقليل السمية. 
ـتـاحـة بـجـرعات أكـبـر من ولم تـثـبت الـدراسـات أن اسـتـخـدام أي من الـعـقـاقـيـر ا
كن أن يـؤدي إلى زيادة نـسـبة الـهدأة الـتامـة بل على الـعكس اجلرعـات االعتـياديـة 

ريضة. ثبت أنها تؤدي إلى حدوث أعراض جانبية شديدة قد تهدد حياة ا

ستخدمة في العالج: ومن أهم العقاقير واألنظمة ا
ـيـثــوتـركـسـات (Methotrexate): وهـو أكـثــر الـعـقـاقـيــر اسـتـخـدامـاً وهـو ـيـثــوتـركـسـات * عــقـار ا * عــقـار ا

معروف بسميته للكبد ولذلك فهو ال يستخدم في حالة اضطراب وظائف الكبد.
* عقار الـداكتـينومـايس * عقار الـداكتـينومـايس (Dactinomycin): وهو عـقار غـير سـام للكـبد ولـذلك فهو

يستخدم في حالة اعتالل وظائف الكبد.
: وذلك للـتخفيف من ـيثوتركـسات والداكـتينـومايس ـتبادل لـعقاري ا :* االسـتخدام ا ـيثوتركـسات والداكـتينـومايس ـتبادل لـعقاري ا * االسـتخدام ا

فرده. يثوتركسات في حالة استخدامه  سمية عقار ا
ـعـادلة الـتـأثيـر الـسام لألول ـيثـوتـركسـات بـجـرعات عـالـية مع حـمض الـفـوليك:  ـيثـوتـركسـات بـجـرعات عـالـية مع حـمض الـفـوليك:* ا * ا
ـتحـدة  وتـؤدي للـهدأة وتعـتـبر هـذه الطـريـقة هي األكـثر اسـتـخدامـاً في الـواليات ا

التامة في 90%  من احلاالت بعد جرعة واحدة.
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* خـامس الفـلورويـوراسيل: * خـامس الفـلورويـوراسيل: وهو الـعقـار األكثـر استـخدامـاً في اليـابان ودول الـشرق
األقصى ويؤدي لنسبة هدأة تامة قدرها %89.4.

يـركـبتـوبـيورين: وهـو يسـتـخدم فـي دول الشـرق األقصـى ويتـمـيز بـدرجة يـركـبتـوبـيورين* سـادس ا * سـادس ا
ناعة نخـفضة وتـبلغ فاعـليته 93.4% وهو من العـقاقيـر البديـلة في حالـة ا سميـته ا

من العقاقير األخرى.   
ب ـ  الـعالج الـكـيـمـيـائي ثم االسـتـئـصـال الـثـانـوي للـرحم:ب ـ  الـعالج الـكـيـمـيـائي ثم االسـتـئـصـال الـثـانـوي للـرحم: يـسـتـخـدم هـذا الـنـظام
الـعـالجي إذا لم يـؤد الــعالج الـكــيـمــيـائي إلى الــهـدأة الـتــامـة وفي حــالـة عــدم رغـبـة
ـريضـة في اإلجناب مـجدداً ويـؤدي استـئصـال الرحم لـلهـدأة التـامة بـاإلضافة إلى ا

ريضة التعرض للمزيد من العالج الكيميائي السام. أنه  يجنب ا
ج ــ العـالج الكيـميـائي واالستـئصـال الرحمي األولي: ج ــ العـالج الكيـميـائي واالستـئصـال الرحمي األولي: ال يـستـخدم هذا الـنظام إال
ريـضة باحلـمل مستـقبالً وفيـه يتم استـئصال الـرحم بعد دورة في حالـة عدم رغبـة ا

ا يخفض فترة العالج الكيميائي.  العالج الكيميائي األولى مباشرة; 
د ــ العالج الكيميائي بواسطة التسريب احلوضي:د ــ العالج الكيميائي بواسطة التسريب احلوضي: يستخدم هذا النظام العالجي
ريـضة في احلفاظ عـلى قدرتها اإلجنـابية وتعـتمد هذه الـطريقة على في حـالة رغبة ا
نـطـقـة الـورم مـباشـرة عن طـريق الـشـراي تـسريب (Infusion) الـعـقـار الكـيـمـيـائي 
احلـوضيـة ولذلك يـسـبق العالج إجـراء تـصويـر الشـراي (Arteriography) لـتحـديد

موقع الورم داخل الرحم.  

تعريف الهدأة التامة بعد العالج:
(Titre) ريضة بعـد العالج الكيميائي في حالـة هدأة تامة إذا ارتد معيار  تـعتبر ا
صل أو البـول إلى مسـتواه الطـبيعي شـيمائـية بـا هرمـون موجهـة الغـدد التنـاسليـة ا

وظل طبيعياً لعدة مرات متتالية.

ريضات أثناء العالج الكيميائي: كيفية متابعة ا
ريضة قيد العالج الـكيميائي إلى نظام متابعة خاص أثناء وبعد العالج  حتتاج ا
يـشـمل تـكـرار الــعالج الـكـيـمـيـائي كل 7-10 أيـام بـنـاء عـلـى درجـة الـسـمـيـة مع الـبـدء

ريضة قيد العالج. باستخدام حبوب منع احلمل وا
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أثناء وفي حالـة معاودة مـعيـار هرمون  (β- HCG) االرتـفاع بـنسبـة أكبر من %10 
ـصل و/أو ظـهـور دالئل على نـقـائل ورمـية جـديـدة يتم الـعالج و/أو ثـبات مـعـيـاره با

تغيير نوع العالج الكيميائي.
ـريـضـة لـنـظـام مـراقبـة خـاص لـوظـائف الـكـبد وأثـناء الـعالج الـكـيـمـيـائي حتـتاج ا
والكـليت مع مراعـاة أن يكون عد الدم األبيض  3000/ لتـر وعدد الكريـات البيضاء
ــفــصـصــة أكــثـر من 1500/لــتــر وعـدد الــصــفـيــحـات 100.000/لــتــر كـذلـك تـراقب ا
األعـراض اجلـانبـيـة التي قـد تـستـدعي تـأجـيل أو وقف أو تغـيـير الـعالج مـثل حدوث
عـدي أو االرتفاع في درجة احلرارة عوي ا تقرحـات شديدة بظـهارة الفم واجلهـاز ا

(احلمى).

ريضات بعد العالج الكيميائي:  كيفية متابعة ا
 نـظـراً لــقـابـلــيـة هــذه األورام لالنـتـكــاس بـعـد الــهـدأة الـتــامـة فالبــد من إخـضـاع
ريـضات بـعد الـعالج الكيـميـائي لنـظام متـابعـة دوري متـفق عليـه دولياً بـ الهـيئات ا

الطبية اخملتصة يشمل:
صل أو ـعـيار هـرمون (β-HCG) بـا ــ ضـرورة احلـصول عـلى ثالثـة قراءات طـبـيعـية 

البول خالل ثالثة أسابيع متتالية; للتأكد من حدوث الهدأة التامة.
دة دة ثالثة أشهـر ثم شهرياً  واظبـة على فحص معيار (β-HCG) كل أسبـوع  ــ ا
دة  6 شـهور ثم مـرة واحدة كل 6 شـهور بـعد ثالثة شـهور أخـرى ثم كل شهـرين 

ذلك.
ــ تكرار الفحص اإلكلينيكي للحوض.

دة  6 شهور على األقل. واظبة على استخدام حبوب منع احلمل  ــ ا
راقبة ـريضات حتى بـعد االستـئصال الرحـمي لنفس نظـام ا ويـوصى بإخضاع ا

السابق نظراً ألنهن عرضة لإلصابة بالنقائل الورمية.
كن الـسمـاح للمـريضة بـاحلمل مجـدداً بعد  6 أشـهر من الـهدأة التـامة إذا ما و
ريـضة في ذلك دون اخلـوف من زيادة احـتماالت الـعيـوب اخللـقيـة بأحـمالهن رغـبت ا

. مستقبالً
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نذرات ثانياً ــ عالج األورام النقيلية جيدة ا
:(Treatment of Metastatic & Good Prognosis)

تـعالج هـذه األورام وفق نفس مـباد عالج األورام غيـر النقـيلـية إال أنهـا عادة ما
زيد من دورات العالج الكيميائي لتحقيق الهدأة التامة. حتتاج 

يثـوتركسات مع مراقـبة وظائف الكبـد والكليت ففي البـداية يتم استخـدام عقار ا
رض انعة ا وحالة الدم فإذا ما ظهر بعد األسبوع اخلامس من العالج دالئل على 
ـصل أو الـبـول و/أو مـعاودة لالسـتـجـابـة مـثل تـوقف انـحـسـار مـعـيار (β-HCG) بـا
فرد ارتـفاعه تـدريجيـاً و/أو ظهـور نقـائل ورمية يـتم التـحول عن الـعالج الكيـميـائي ا

.(Combination Chemotherapy) إلى العالج الكيميائي التوليفي
وتـوجد عـدة أنـظـمة لـلـعالج الـكيـمـيائي الـتـولـيفي أهـمـها الـنـظـام الذي يـجـمع ب
ـيـثـوتــركـسـات + الـداكـتـيـنــومـايـسـ + الـكـلـورامــبـوسـيل و الـذي يـرمـز له عــقـاقـيـر ا

.(MAC) باحلروف
وفـي حالة تالشي النـقائل الورمـية في التـصوير الشـعاعي للـصدر مع بقـاء معيار
الهـرمون (β- HCG) مـرتفـعاً فـإن ذلك عادة مـا يـدل على وجـود بقـايا ورمـية بـالرحم
وعـندئذ ال يـكون أمام الـطبيب إال خـيارين أولهـما بـواسطة الـعالج الكيـميائي مـباشرة
ـريـضـة بـاحلمل في الـورم بـواسـطة الـتـسـريب الـشريـاني احلـوضي في حـالـة رغـبة ا
ا مجدداً أو اللجوء لالستئـصال الرحمي في حالة عدم رغبتها في احلمل مجدداً 

زيد من العالج الكيميائي. يساعد على حدوث الهدأة وجتنبها ا
وفي بـعض احلاالت قد تبقى بعض النـقائل الرئوية ظاهرة في الـتصوير الشعاعي
راقـبتـها فإن لم لـلصـدر بالرغم من حتـقيق الـهدأة الكـاملـة ويكتـفي في هذه احلـالة 

تتالشي تلقائياً بعد فترة كافية من االنتظار يتم استئصالها جراحياً.  
 

نذرات ثالثاً ــ عالج األورام النقيلية  – سيئة ا
:(Treatment Of Bad Prognostic Metastatic Tumors)

انـعـة العـديـد منـها ـثل عالج هـذه األورام حتديـاً كـبيـراً لألطـباء وذلك بـسـبب 
ـريــضـات الـصــحـيــة كـنـتــيـجـة لـالسـتـجــابـة لـلــعالج الـكــيـمــيـائي مع تــدهـور حـالــة ا
زيد منها. ا يحد من القدرة على حتمل ا سبقة للعالج الكيميائي  لالستخدامات ا
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ريـضات في مراكـز متخـصصـة  تتوفـر فيهـا وسائل الدعم ويفضل عـالج هؤالء ا
ناعة بشدة. الالزمة أثناء فترات انخفاض ا

وتعالج هذه احلاالت بأحد أنظـمة العالج الكيميائي التوليفي مثل (MAC) ويتكرر
العالج حتى يتم  حتقيق الهدأة التامة والتي ال حتدث إال في 66%  من احلاالت.

فـاهيم العالجية احلديثة أدت وقد شهدت الفترة من (1967-1970)  تطور بعض ا
ــفـاهـيم إلـى حتـقـيق الــهـدأة الــتـامـة في 90%  مـن هـذه احلـاالت  و من ضــمن هـذه ا
استـخدام العقاقير اجلديدة واستـخدام التواليف الكيميائـية بجرعات عالية مع توفير

تخصصة. راكز ا الدعم الطبي للمريضات في ا

:(Treatment Of Metastasis) عالج النقائل
ـكن لـلنـقائـل العـدارية الـورمـية احلـدوث بـالرئـت و/أو الـدمـاغ و/أو الكـبد و/أو     

اجلهاز التناسلي... إلخ و يعتبر تعددها عامل إنذاري قوي لفشل العالج.
وتـعالج الـنقـائل الدمـاغيـة باإلشـعاع اخلـارجي باإلضـافة لـلعالج الـكيـميـائي أما

النقائل الكبدية فتعالج بتوليفة من العقاقير الكيميائية احلديثة.

:(Recurrence) انتكاس األورام بعد العالج الكيميائي
تـؤدي عـوامل عـديـدة الحـتمـال انـتـكـاس الورم مـجـدداً بـعـد العـالج ومن أهم هذه
نـاسب وغيـر الكامل من رض وامـتداده بعـد العالج األولي غـير ا العـوامل انتشـار ا

حيث النوع واجلرعات. 
كان وقد يـتطـلب األمر في بـعض احلاالت االسـتئـصال الـرحمي إذا مـا تبـ أنه ا

زيد من العالج الكيميائي. ريضة ا الوحيد النتكاس الورم وبذلك تتجنب ا
وقد يستـغرق تالشي النقائل الـورمية الرئوية من الـتصوير الشـعاعي للصدر عدة
أشهر بـعد تأكيـد حدوث الهـدأة التامة ولـذلك ال يعتـبر استئـصالهـا الورمي ضرورياً
إال إذا كانت وحيدة  أو صاحبها زيادة تدريجية في عيار هرمون (β- HCG)  وذلك

بشرط عدم وجود أدلة على وجود نقائل ورمية أخرى باجلسم.
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احلمل مجدداً بعد العالج:
ـكن الــسـمـاح لـلـمـريـضـات الالتي عــوجلن من األورام غـيـر الـنـقـيـلـيـة أو األورام
ـنـذرات باحلـمل مـجدداً بـعـد سـتة أشـهـر من حتقـيق الـهدأة الـتـامة الـنقـيـليـة جـيدة ا
وعـلى الـرغم من أن حـدوث احلـمل قـد يـستـغـرق بـعض الـوقت فـإنه يـحـدث في نـسـبة
واليـد العيوشـة بينهن  86%  دون 97% من احلاالت الـتي حتاول احلمل وتـبلغ نسبـة ا

أية زيادة في حدوث العيوب اخللقية اجلنينية. 
أمـا في حالة األورام النقيلية فـإن كثافة العالج الكيمـيائي الذي يكون قد استخدم
ـا قد يحـد نسـبياً في حالتـهن مع طول فـترة عالجـهن تؤثـر سلبـاً على خـصوبـتهن 

من قدرتهن على احلمل واالجناب مجدداً بسهولة.
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