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سرطان الثدي :تط ّور طرق التشخيص والعالج
تطوُّر طُ رق التشخيص
عارض ميك ُن أن يكون
ٍ
اإلشارات السريرية :على املرأة اوَّال ً اإلنتباه الى أ ِّي
اإلحساس بكتل ٍة ورمي ٍة
ُ
إشار ًة لوجودِ ور ٍم في الثدي ،ومن هذه العوارض
غير طبيعية داخلَ الثدي ( %73باملئة من أولى عوارض املرض) ،أو تغي ٌر في
البروفسور جنيب جهشان
شكل الثدي اخلارجي أو سيال ٌن لسائل دمو َّي اللون من احللمة ،أو إلتهابٌ
الطب-
ّ
أستاذ جراحة األورام ،كلية
عارض من هذه العوارض
ٍ
غير مبرَّر يغطي جزءا ً من الثدي أو كلَّه .كلُّ
جامعة القديس يوسف
فحص سرير ٍّي دقيقٍ
ِ
يفرض إستشار َة الطبيب الذي يرك ُن حينئ ٍذ الى
ُ
املدير الطبي في مستشفى
والى األمر بالفحص التصويري املناسب.
أوتيل ديو دو فرانس  -بيروت
على الطبيب أ ْن يُن ِّف َذ فحصا ً سرير ّيا ً كامالً للثدي ،بهدفِ إكتشافِ
الوسط
ِ
الور ِم في أ ٍّي من مناطقِ الثدي اخملتلفة ،مع اإلنتباه الى منطق ِة
املقدِّمة
الفحص السريري حتدي َد
ُ
أي احللم ِة أو الى املنطق ِة السفلى .ويقص ُد
صفاتِ الور ِم كلِّها كاحلجم واحلرك ِة داخلَ الثدي واإللتصا ِق باجلل ِد
يحتلُّ سرطان الثدي املوقع األول من حيث نسبة احلُدوث في معظم أواحللمة ووجودِ كتل ٍة ملفاوية في اإلبط الخ...
األمراض في نسبِ
ِ
دول العالم النامي ،لكنَّه أيضا ً يتق َّد ُم العدي َد من
ني الطبيبُ دوما ً بالصورة
خطورت ِه ألن َّه ما زال يُسبِّبَ أعدادا ً وافرة من الوفيات ،ويُرهقَ اإلقتصادات التصوير الشعاعي التقليدي :ويستع ُ
ُلتقط في ثالث إجتاهاتٍ ()incidences
ُ
الوطنية بسببِ إرتفاع كلف ِة التشخيص والعالج .لكنَّنا نعتبرُه مرضا ً الشعاعية ( )mammogramالتي ت
تشخيصه باكرا ً ،بالرغمِ من كون ِه
ُ
يستطي ُع الطبُّ أن يقضيَ عليه إن مت َّ
لتكتشف أكبرَ نسب ٍة من األورام الصغيرة وحت ِّددَ كامل مواصفات
َ
أو
الطبيب
ة
ِ
مراجع
في
ة
ُ
املريض
تباطأت
عل ًة خطير ًة ومميت ًة في حال
الكتلة الورمية .ومن أبرز مستجدّ ات التشخيص الشعاعي للورم
وتشخيصه وعالجَ ه الصحيح.
َ
أهملَ األخي ُر إكتشافَه باكرا ً
الثدييّ  ،إعتمادُ الدرجات اخلمس التي تبنَّتها اجلمعية األميركية
للتصوير الشعاعي ( )American College of Radiologyوالتي تسمحُ
ُ
يصيبُ هذا
املرض املرأ َة بشكلٍ خاص ،لكنَّه يطال الرجلَ أيضا ً بنسب ِة للطبيبِ بتقديرِ إحتمال وجودٍ ور ٍم خبيثٍ في الثدي .ويطلب الطبيب
تق َّدرُ بواح ٍد في املئة .أما عند املرأة ،فهو نادرُ الظهور قبلَ س ِّن الثالثني ،غالبا ً صور ًة صوتي ًة للثدي ( )échographie or ultrasoundليكمِّلَ
وتزدادُ نسبُه في ما بعد ليصلَ الذرو َة في س ِّن الستني ،بعد الطمث .املعلومات التي هو بحاج ٍة إليها للتشخيص الدقيقِ للعلَّة .ومن فوائد
أعراضه أألولى قليلةٌ ،وتتلخَّ ُ
ُ
ص أساسا ً في كتل ٍة تشع ُر املرأ ُة بها التصوير الصوتي بح ِّد ذات ِه ،دورُه البارز في إستكشافِ األورام عند املرأة
ُ
حتسها في ثدي ِها .وغالبا ً ما ي
أو ُّ
كثيف األنسجة.
ِ
ُكتشف املرض عرضيا ً في الصور ِة الشابة أو في الثدي
من
للمرض.
املبكر
اإلكتشاف
ً
ا
قاصد
الطبيب
ُها
ب
يطل
التي
الشعاعية
وتلعبُ هذه الوسيل ُة التشخيصية (mammogram with or without
هنا ،أت َت التوصيات بإخضا ِع املرأة لهذه الصورة دوريا ً بهدفِ إجتثاثِ  )ultrasoundدورا ً كبيرا ً في حمالت اإلستكشاف امل ُبكر لسرطان الثدي،
ِ
املرض في أوائلِه .وال تكفي محاول ُة اإلكتشاف الباكر
ِ
ط للثدي
ُبس ٍ
للمرض لتؤ ِّم َن حيثُ توجَّ ُه املرأ ُة الى قسمِ األشعة للخضو ِع لتصوي ٍر م َّ
ٍ
ني الطب بطر ِق
بذات ِها شفا َء املريضة ،بل يستع ُ
تشخيص جديد ٍة يهدفُ الى اكتشافِ اإلشارات األولى للسرطان ،وهي وجود تكلُّساتٍ
ِ
ومتقدِّمة لتحسني اإلدا ِء وتصويبِ
التشخيص والعالجِ ورف ِع ن ِسبِ دقيقة أو ظهورُ ور ٍم صغي ٍر يأخ ُذ شكلَ جنمٍ مشعٍّ .إ َّن إكتشافَ السرطان
النجاح والشفاء.
امل ُبكرِ بهذه الشكل وقبل الشعور به سريريا ً يؤدّي في معظمِ األحيان الى
شفا ٍء تقتربُ نسبتُه من مئة باملئة بعد اإلستئصال الصحيح له .وينصحُ
الكشف امل ُبكرِ لسرطان الثدي عند النسا ِء اللواتي
ِ
تنجحُ العالجات اجلراحي ُة غالبا ً في القضاء على سرطان الثدي ،وتأمني الطبُّ بالبد ِء بحمالتِ
الشفا ِء للمرأة املصاب ِة بهذه املرض .لك َّن ذلك يشترِطُ اإلكتشافَ املبكرَ بلَغ َن س َّن األربعني ،وتكرار هذا التصوير الوقائي كلَّ عا ٍم أو عامَني.
للسرطان ،وإختيار َ الطريق َة اجلراحية األفضل .تبل ُغ نسبُ الشفاء من اجلديد في اإلستكشافِ التصويري :ويجدرُ هنا لفتُ اإلنتباه التى تطوُّراتٍ
ِ
املرض بواسط ِة اجلراحة ما ال يقلُّ عن خمسني باملئة .وتبقى نسب ُة هامة في ت ِق ِنيّات التصوير الشعاعي ،الذي إستعا َن في السنوات
اخلمسني باملئة الباقية رهنا ً بتطوُّر الوسائل اجلراحية أو إعتمادِ طر ِق األخيرة بالتقنية املعلوماتية فصار َ رقميا ً ( )digitaliséوثالثيَّ األبعاد،
عالجٍ أخرى غيرِ جراحية.
ص إحتما َل وجودِ حت ُّو ِل سرطانيٍّ
مطاطية الورم ليشخِّ َ
يقيس ّ
ُ
وأخ َذ
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داخله (.)élastographie
الكشف املبكر وإنتبا َه املرأة املتزاي ِد إلشاراتِ هذه املرض أدَّت
ِ
إ َّن حمالتِ
إنخفاض نسبِ
ِ
الى إكتشافِ األورام الصغيرة بنسبٍ متزايد ٍة والى
األورام الكبيرة املتقدِّمة .ويعني هذا الواق ُع اجلدي ُد أ َّن اجلراح َة احملافظة
للثدي أخذَت حتلُّ مكا َن اجلراحة اجلذرية .لك َّن إختيار َ اجلراحة احملافظ ِة
يحتِّمُ التأك َّد مسبقا ً من خل ِّو الثدي من أورا ٍم أخرى متناهية الص َغرِ
ومن كو ِن الورم األساسيِ محصورا ً في مكا ٍن واح ٍد وذا حدودٍ واضح ِة
املعالم .من هنا ،أت َت احلاج ُة الى صور ِ الرنني املغناطيسيّ ( )IRMالتي
ُفترض تنفيذُها قبلَ إجرا ِء العملِ اجلراحيّ .
ُ
ي
أظهرَت اإلحصاءاتُ أ َّن نتائجَ صورة الرنني املغناطيسيّ تُع ِّد ُل اخليار َ
اجلراحي بنسبٍ عالي ٍة تصلُ الى عشرين باملئة .ومن الضروريّ طمأنة
يعرضها الي ضررٍ يس ِّببُه اإلشعاع
ُ
ني املغناطيسيّ ال
املرأة بأ َّن الرن َ
ني خا ٍل منه متاما ً.
التصويري ،أل َّن الرن َ
ومن أبرز ِ مستجدّاتِ التشخيص املعاصر لألورام التصوي ُر البوزتروني
املضاف الى التصوير الطبقي ( )PET CT Scanالذي يُستعملُ اآلن للبحثِ
عن اإلنتقاالت الثانوية للمرض الى أعضاء أخرى .إ َّن هذه الوسيلة أضافَت
بُعدا ً جديدا ً وهامّ ا ً للتشخيص قبل بداية العالج ،ألن َّها ُت ِّددُ باكرا ً درج َة
إنتشار املرض ،وتساع ُد مباشر ًة في إختيار العالج األنسبِ واألجدى للورم
السرطاني .لك َّن إضاف َة هذه الوسيل ِة التشخيصية كما غيرِها من
الوسائل التقنية العالية الكلفة تطرحُ تساؤالتٍ كثيرة عن األعبا ِء املالية
مرض السرطان والتي ترهقُ إقتصادَ اجملتمع
ِ
يفرضها عالجُ
ُ
املتزايدة التي
تفرض األنظم ُة الصح َّي ُة في معظمِ البلدان قيودا ً
ُ
وإقتصادَ األفراد .لذلكَ
على اإلستعانة بهذه الوسائل ،مشترط ًة وجودَ إشاراتٍ عالية عن إحتمال
وجود مرض خبيث قبل اللجوء الى هذه الوسائل.
تشخيص ور ٍم في
ُ
التشخيص اخلليويّ والنسيجيّ  :وال يستقيمُ
الثدي دون اللجوء اإللزامي الى الفحص اخلِليويّ والنسيجيّ الذي يؤكِّ ُد
وجودَ السرطان ويح ِّددُ نوعَه ودرجتَه وإرتباطَ ه باملؤثرات الهرمونية
واجلينية .وقرَّت اآلرا ُء حاليا ً على احلاج ِة الى خزع ٍة نسيجي ٍة يتمُّ احلصو ُل
عليها بواسط ٍة إبر ٍة غليظ ٍة ( )trucutتسمحُ بالتأك ِد من تسلُّلِ الورم
الى الطبقات السفلى من األنسجة ،وحتدي ِد درج ِة عدائيتِه وخطورت ِه.
أما الفحص اخلليوي احلاصل بإستخراجٍ خاليا دون أنسج ٍة بواسط ِة اإلبرِ
النحيف ِة ( )Fine needle aspirationفلم يعُ ْد مطلوبا ً إالّ في حاالتٍ
نادرة .وكذلك اللجو ُء الى اجلراحة بهدفِ تشخيص نوعية الورم فيُعتب ُر
خاص ٍة ال تفيد فيها اخلزعة اإلبرية .وفي
َّ
اليو َم خطأ ً فادحا ً إالّ في حاالتٍ
خالص ِة األمرِ ،تقتص ُر اليو َم اجلراح ُة على األهدافِ العالجية دون األهداف
التشخيصية.
طبقات املرض السريرية :وفي نهاي ِة املسار ِ التشخيصيّ  ،يُصبحُ ممكنا ً
حتدي ُد درج ِة إنتشار الورم السرطانيّ بحسبِ التصنيف الدوليّ TNM
املرض في إحدى الطبقات األربعة ،وهي:
ُ
بحيثُ يحلُّ
املرض صغيرا ً ومحصورا ً في الثدي ،وال
ُ
• الطبقة األولى ،يكو ُن فيها
يتعدّ ى حجمُ ه السنتمترَين
املرض فيها محصورا ً في الثديّ أو في الع َق ِد
ُ
• الطبقة الثانية ،يكو ُن
اللمفاوية األبطية ،وال يُعتب ُر متقدِّما ً

• الطبقة الثالثة ،وفيها يكو ُن الور ُم متقدِّما ً في الثدي أو في اإلبط ،أو
في كلَيهما ،كوصو ِل السرطان الى اجللد أو الى احللمة ،أو كوجودِ غددٍ
ملفاوي ٍة إبطي ٍة ثابتة والصقة
• الطبقة الرابعة‘ وهي متثِّلُ احلاالت الورميّة املنتشرة في أعضاء أخرى
من اجلسد.
التصنيف دورا ً كبيرا ً في تخطيط العالج الذي يختارُه الطبيب
ُ
يلعبُ هذا
خاص بها يؤ ِّم َن
ٌّ
للمرأة املصاب ِة بسرطان الثدي ،إذ لكلِّ طبق ٍة عالجٌ
أفضلَ النتائج .ويعي ُد الطبُّ غالبا ً النظرَ في الطبق ِة السريري ِة التي
ح َّددّها للسرطان امل ُشخَّ ص بع َد تنفي ِذ العالجِ اجلراحيّ أو الكيميائي،
بهدفِ تصحيحَ امل ِسار أو إستكمالِه.
اإلستشارات الوراثية :تبل ُغ نسب ُة السرطان الوراثي ما بني  %5و%10
في اجملتمعاتِ النامية ،وتتسبَّب بظهور السرطان في س ٍّن مبكرة.
ويترافقُ سرطان الثدي الوراثيّ مع سرطان املبيض وسرطاناتٍ أخرى
مختلفة .أمتّت األبحاثٌ العلميّة إكتشاف بعض التحوّالت اجلينية التي
تتسبب بظهور سرطان الثدي الوراثي .وأبرز اجلينات املؤثرة في ظهور
السرطان الوراثي وأكثرُها شيوعا ً اجلينتان  BRCA1و  BRCA2اللَتَني
تتحوَّالن من عناصرَ مكافح ٍة لظهور ِ السرطان عن َد املرأ ِة الصحيح ِة
الى عناصرَ مسهِّ ل ٍة لنشوئ ِه عند املرأة املصاب ِة بالتحوُّل اجلينيّ .
ويُنصحُ حال ّيا ً بالبحثِ عن هذه اجلينات املتحوِّلة عند النسا ِء الشابات
املصاباتِ بسرطا ِن الثديّ وعند أقارب ِه َّن من النساء .أما عالجُ النسو ِة
اللواتي يحمِل َن هذه التحوُّالتِ اجلينية فيتم َّي ُز بإستئصال الثدي َني وقائيا ً
املبيضني باكرا ً بعد اإلجناب ،واإلفاد ِة من دواء التموكسفني
َ
وإستئصال
الذي سيردُ إسمُ ه الحقا ً.
املرض الى
ِ
تبي اخيرا ً بأن َّه ميكن قياس مخاطر عود ِة
التوقيع اجلينيّ َ َّ :
الظهور ِ بعد عالجِ ه بالبحثِ عن حتوُّالتٍ جين َّي ٍة تشي ُر الى هذه اخملاطر.
وقد تط َّور َت أخيرا ً فحوصاتٌ تشملُ عددا ً كبيرا ً من اجلينات التي قد
تكو ُن متحوِّلة .وتدعى نتيج ُة هذه الفحوصات التوقيع اجلينيّ الذ يُق ِّدرُ
باألرقام إحتمال تكرار املرض ،وحتديد احلاج ِة الى العالجِ الكيميائي.
ويُعتق ُد بأ َّن املستقبلَ سيزي ُد من إمكانياتِ إستعما ِل هذه الوسائلِ في
التشخيص السرطانيّ وفي حتدي ِد املساراتِ العالجية التي ستتح َّو ُل
ِ
الى خياراتٍ شخصيَّة.

تطوّر العالج
الرؤيا املتعدِّدة اإلختصاصات :حت ِّددُ الطبقة السريريّة التي وصلَها
الور ُم السرطانيّ وسائلَ العالج الفضلى .لك َّن الطبَّ احلديثَ يشترطُ أ ْن
يجتم َع األطبا ُء من إختصاصات مختلفة ومتكامل ٍة في العناية با ملريض
في حلق ٍة واحدة ليناقشوا احلالة املرض َّي َة في سائرِ تفاصيلِها ،ويتطلعوا
على كافة املعطيات والنتائج التشخيصية ،ويتبادلوا اآلرا َء ويتحاوَروا
فيما بينهم ليقرِّروا اخلطوات التشخيصيَّة والعالجية األصحَّ  .وتسمىّ
هذه الطريقة العالجية  .multidisciplinary approachويعتق ُد كثيرون
أ َّن العناي َة باملريض تكو ُن األمثلَ متى مت َّت في مراكز إستشفائي ٍة خاص ٍة
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بالسرطان ،كما هي احلا ُل في معظمِ اجملتمعاتِ املتقدِّمة.

مبختلف الطر ِق في الوقتِ
ِ
جدّ ي .وقد أصبحَ اليو َم شائعا ً ترميمُ الثدي
نفسه الذي يجري فيه إستئصا ُل الورم والغددِ اللمفاوية.
ِ

اجلراحة :تبقى اجلراح ُة حتى اليو َم أفضلَ عالجات سرطان الثدي
املوضعيّ ذات ِه ،يأتي العالجُ
ِ
وأكثرَها فعاليةً .وهي املسؤولةُ ،بشكلٍ مطلقٍ  ،عن شفاء  50باملئة من العالج الشعاعي :وفي اإلطار العالجي
الذين يُشفَون بني املرضى املصابني بسرطا ِن الثدي .وجراحة سرطان باألشعَّة الذي يهدِفُ الى تعقيم األنسجة من اخلاليا السرطانية.
الثديّ على نوعَني :اجلراحة احملافظة ،واجلراحة اإلستئصالية للعضو .يُستعملُ هذا العالجُ تقليد ّيا ً بعد فتر ٍة قصير ٍة من العملي ِة اجلراحية،
وتنص اجلراح ُة احملافظ ُة على إستئصال الورم وما ي ُ
ُّ
ُحيط به من أنسج ٍة ويهدفُ الى تعقيم الثدي الباقي والغدد اللمفاوي ِة واجلدار الصدري من
صحيح ٍة دون إستئصا ِل كاملِ الثدي .وتُستعملُ هذه الطريق ُة متى كلِّ اخلاليا السرطانية املُ تملُ بقاؤها فيه .يُعطى هذا العالج على دفعاتٍ
كا َن الور ُم صغيرا ً ومحصورا ً مبنطق ٍة محدود ٍة من الثدي .ويُصطلحُ يومي ٍة تصلُ الى ثالثني دفعة ،ويبل ُغ مقدارُ األشعة املعطاة ما بني  50و65
كالسيكيا ً على إعتبار ِ الور ِم صغيرا ً متى كا َن حجمُ ه ال يتعدّ ى الثالث غري ( .)Grayيُعتب ُر العالجُ الشعاعي عالجا ً إضافيا ً ( )adjuvantللجراحة،
ِّص إحتماالت تكرار املرض في الثدي.
سنتميترات .ويُصطلحُ على إعتبار ِه محصورا ً بعد التأكُّ ِد من ذلك على إذ يُكمِلُ الفائد َة الناجت َة عنها ،ويقل ُ
صور ِة الرن ِ
ني املغناطيسيّ  .أما اجلراحة اإلستئصالي ُة للعضو فتعني وفي تقنية حديثة بزغت في السنوات األخيرة ،يلجأ بعض مراكز العالج
التضحي َة بكاملِ الثدي ،وهي وسيل ٌة مستعمل ٌة متى كان السرطا ُن السرطاني الى عالجٍ باألشعة أثنا َء العملِ اجلراحي :تُدخلُ  ،أثناء العملِ
كبيرا ً أومنتشرا ً في الغدة الثدييّة.
ُسلط الشعا ُع حولَها ليُعقِّمُ
ُ
اجلراحيّ  ،آل ٌة داخلَ التجويف اجلراحي ،وي
غيرَ أ َّن العالجات الكيميائية احلديثة التي تُستعملُ قبلَ اجلراحة عندما املنطقة خال َل دقائق معدودة .يُشترطُ لنجاح هذه الطريقة العالجية
يكو ُن الور ُم كبيرا ً (أي من الطبقتَني الثانية والثالثة) قد أدَّت مؤخَّ را ً الى وجودُ غرف ٍة للعمليات مؤهل ٍة إلستقبال آلة األشعة.
تقل ِ
بعض األضرار احملدودة ،كاحلريق الظاهرِ
ُ
ُّص حجمِ عددٍ ال يُستها ُن به من هذه األورام .وكان َت لهذه النتائج وتقابلُ فوائ َد العالجِ الشعاعيّ
آثارٌ إيجاب َّي ٌة على اخليار اجلراحي ،إذ سمحَ ت بإعتمادِ اجلراحة احملافظة في على اجلل ِد املعالج ،وأوجا ٍع عصب ّي ٍة تصيبُ الطرفَ األعلى من اجلسم،
احلاالت التي يتقل ُ
َّص فيها الورم ويتح َّو ُل الى الطبقة األولى .وفي حاالتٍ وور َ ٍم مائيٍّ يضخِّ مُ حجمَ الذراع واليد .غيرَ أ َّن هذه األضرار تقلَّصت
أخرى بقيّ فيها الور ُم في الطبقة الثانية أو الثالثة ،إعتمدَت اجلراحة نسبُها مع تط ُّور ِ آالت العالج اإلشعاعيّ احلديث.
احملافظة إستعمال أجزا ٍء من أنسج ٍة عضلي ٍة وجلدية فُصلَت جزئ ّيا ً ويلجأ بعض مراكز العالج الشعاعي الى وخ ِذ إب ٍر مش َّع ٍة من اإلريديوم
من موضعِها األصلي وإستُق ِدمَت الى الثدي لتسدي ِد النقص الذي فيه داخل الورم السرطاني ،ومعاجلة الورم باألشعة مباشر ًة دون جراحة.
( .)flap, lambeauوتأتي هذه األنسجة من الظهر أو من البطن ،وتعي ُد تُستعملُ هذه الطريق ُة في بعض األحيان عندما يكو ُن الور ُم كبيرا ً
الى الثدي شكلَه األصلي .وشكَّ لَت هذه الطر ُق اجلديد ُة نقل ًة نوع ِّي ًة واملريض ُة ال تقبلُ بإستئصا ِل ثديها .غيرَ أ َّن هذه الوسيلة أقلُّ جناحا ً من
كبير ًة في اجلراحة السرطانية احملافظة ،وتدعى  .Oncoplastic surgeryاجلراح ِة اإلستئصالية.
ويضمُّ العملُ اجلراحيُّ غالبا ً إستئصاال ً كامالً أو إنتقائيا ً للغددِ اللمفاوية
املتواجدة في منطق ِة اإلبط .كا َن هذا اإلستئصالُ ،كالسيكيا ً ،يشملُ العالج الكيميائي :أما العالجُ الكيميائي الذي أصبحَ رائجا ً اليوم
املرض منتقالً الى
ِ
كلَّ أو معظمَ الغددِ اللمفاويةِ ،اي مبعنى آخر  10الى  20غدَّة ملفاوية .في عالج سرطا ِن الثدي فيهدِفُ للوقاي ِة من إنتشار
لك َّن الدراسات العلمية التي تواترت نتائجُ ها منذ عشرين سنة أشار َت اعضا َء اخرى في اجلسم ،أو الى محاربة هذه اإلنتقاالت متى وُجِ دَت.
الى محدودية الفائدة املرجتاة من هذه الطريقة اجلراحية ،فحلَّت مكان َها يُستعملُ العالجُ الكيميائي بطر ٍق عديدةٍ ،منها العالجُ الذي يسبقُ
طريق ٌة عالجي ٌة جديدة تقضي بتحدي ِد مكا ِن الغدّ ة احلارسة أوَّال ً ثمَّ اجلراحة ( )neoadjuvantوالعالج الذي يلي اجلراح َة ( )adjuvantوالعالج
وفحصها نسيج ّيا ً .ويبقى اإلجتا ُه غالبا ً الى إستكما ِل
ِ
بإستئصالِها
ص لإلنتقاالت السرطانية.
اخملص ُ
ًّ
ِ
إستئصا ِل الغددِ اللمفاوية متى كان َت الغ َّد ُة احلارسة مصاب ًة
باملرض يستعمل األطباء العالجَ الكيميائي قبل اجلراح ِة ألهدافٍ ثالثة ،هي
السرطانيّ  .وتعرَّفُ الغدَّة احلارسة بأنها الغدَّة التي تصابُ أوَّال ً متى باشرَ
تقليص حجم الورم وجعلُه قابالً للجراحة احملافظة ،وإستبا ُق إنتشار
ُ
الور ُم باإلنتشار اللمفاويّ خارجَ موضعِه األصليّ  .وإلستكشافِ الغدَّة املرض خارجَ الثدي أثناء الفترة اجلراحية التي قد تطو ُل أحيانا ً ،وإمتحا ُن
احلارسة ،يستعملُ اجلرّاحً ماد ًة مش َّع ًة أو ماد ًة زرقاء ُتق ُن في الثدي الفائد ِة الناجتة عن العالج مع إمكاني ِة إستبدا ِل الدواء بغيره عن َد
نفسها التي
ُ
فتنتقلُ تلقائ ّيا ً ،بعدّ دقائق أو ساعات بحسبِ نوعي ِة املاد ِة احملقونةِ ،احلاجة .تستعملُ  ،في هذه الطريقة ،األدوية الكيمائي ُة
الى الغدَّة اللمفاوي ِة احلارسة ،فيسهُ لُ إكتشافُ األخيرة جراحيا ً .ولقد يلجأُ إليها الطبيبُ املعالجُ بعد العملية اجلراحية .وتُستعملُ هذه
إستفادَت نسا ٌء كثيراتٌ من تقنية الغدَّة احلارسة إذ تقلَّصت عنده َّن األدوية غالبا ً في ستِّ أو ثماني حلقاتٍ تفصلُ بينها فتراتٌ من  21يوما ً.
مضاعفات جراح ِة إستئصا ِل كاملِ الغددِ اإلبطية ،وأهمُّ ها تور ُّم اليدّ أما طريق ُة إعطا ِء العالج الكيميائي بعد اجلراحة فيُقص ُد بها
والذراع.
املرض في
ِ
تطهي ُر جسم املريضة من اخلاليا السرطانية منعا ً لتكرار ِ
وتستفي ُد جراح ُة أورا ِم الثدي من تقنيات اجلراحة الترميمية ،إذ تعم ُد إنتقاالتٍ سرطاني ٍة بعد فتر ٍة قصير ٍة أو طويل ٍة من الزمن .يزدادُ عدد
األخير ُة الى ترميم الثدي بطر ٍق مختلفة  ،ومن أهمِّها إستبدال الثدي األدوية املستعمل ِة في هذه العالج بإضطرادٍ ،وأكثر األدوية إستعماال ً
مبكوِّن إصطناعي يشبهُ ُه في الشكلِ واحلجم .وقد أثبتَت كاف ُة في الوقتِ احلاضر هي adriamycine, taxanes, fluoro-uracile 5 -
الدراسات العلمية بأ َّن هذه املكونّات ال تُعر ُ
بعض في بروتوكوالتٍ مختلفة.
ٍ
بعضها الى
ُ
ِّض املريضة الى أ ِّي خطرِ  ،cyclophospamideتضافُ
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ولهذه األدوية مضاعفاتٌ عديد ٌة جتعلُ النسا َء متردِّداتٍ غالبا ً في قبولِها .العالجُ الهادفُ بالفعلِ ثور ًة حقيق َّي ًة في العناية بسرطان الثدي وغ َّيرَ
لك َّن هذه العالجات تقلِّلُ بقدر ِ ها ٍم نسبَ تكرار املرض ،وترف ُع بقدرٍ أكي ٍد مصيرَ الكثير من النساء.
نسبَ الشفاء من السرطان.
ِ
يُستعملُ العالجُ الكيميائي أيضا ً حملارب ِة
املرض املتكرِّر واإلنتقاالت إكتشافات البيولوجيا اجلزيئية :أدّت اإلكتشافات اجلديدة في
السرطانية .وفي هذه اإلطار ،يلجأ األطبا ُء الى عددٍ أكبر من األدوية البيولوجيا اجلزيئية الى حتديد فئاتٍ أربعة في سرطان الثدي ،تدعى:
َ
اجلديدة التي أثبتَ العلمُ
بعض الفائدة من إستعمالِها .وقد أطالت • Luminal A
العالجاتُ الكيميائي ُة احلديث ٌة من أعمار ِ املرضى بنسبٍ ظاهرة وأكيدةLuminal B • ،
ٍ
بعضها الى
ُ
خصوصا ً عندما تضافُ األدوي ُة
بعض فيتمُّ إختيارُ األفضلِ • HER2-neu positive
بينها بعد التجربة.
• Basal or triple negative
الفئتان األولى والثانية تتميَّزان بوجودِ القطات هرمونية إيجابية،
العالج الهرمونيّ  :وفي إطار ِ العالجاتِ الفاعل ِة ض َّد سرطا ِن الثدي ،وتتجاوبان جيدا ً مع العالجات اجلراحية والكيميائية ،ويفيدان من تكهُّ ٍن
تأتي االدوي ُة الهرموني ُة التي مت َّ إكتشافُها باكرا ً ،والتي تفعلُ فعلَها جي ٍد ملستقبلهما .أما السرطا ُن الثالثي السلبيات فسيِّ ُء السيرة وال
في السرطانات ذات اإليجابي ِة الهرمونية األستروجينية ( estrogenيستفي ُد كثيرا ً من العالج الكيميائي أو العالج الهرموني.
تشخيص سرطان الثدي
ِ
التصنيف اجلدي ُد يلعبُ دورا ً مميَّزا ً في
ُ
 .)positive cancersكا َن دوا ُء التموكسفني أو َّل األدوية امل ُستعملة بدأ هذا
ضمن هذه العائلة ،وأتى بنتائج إيجاب ٍة قوي َّة في هذا النوع من األورام .وعالجِ ه ،ويأملُ فيه الطبُّ خيرا ً عظيما ً في العقودِ القادمة.
ويعودُ سببُ جناحِ هذا العالج الى كون هذا النوع من األورام ينمو
حتت تأثير األوستروجني ،فيأتي التموكسفني ليمنع هذه املادة من النهاية
َّف منوُّها .ومن األدوية الشبيهة بالتموكسفني،
اإللتصا ِق باخلاليا فيتوق َ
دوا ُء رلوكسفني ومجموع ٌة أخرى من املواد التي متنع تأثيرَ األروماتاز سرطان الثدي عند املرأة هو أكث ُر األورام اخلبيث ِة شيوعا ً ،ويه ِّددُ املاليني
( )Aromatase inhibitorsالضروريّ إلنتاج األستروجني .ويبدو أ َّن هذه من النسا ِء سنو ّيا ً في جميع البلدان .تط َّور َت وسائلُ التشخيص لهذا
للمرض في س ِّن الشبابِ
ِ
األدوية أكثرَ فعالي ًة من التموكسفني ،خصوصا عند النساء اللواتي الور ِم تطوُّرا ً كبيرا ً ،وأدَّت الى اإلكتشافِ امل ُبكرِ
ني نسبِ الشفا ِء الكاملِ  .أما العالجات فتط َّور َت وتضاعفَت،
ني س َّن الطمث .يدو ُم العالجُ باألدوية الهرمونية خمسا ً الى عشرِ والى حتس ِ
تخطَّ َ
نسبَ تكرار املرض أو ظهور ِ أورا ٍم ثدي َّي ٍة وصار َ رائجا ً إستعمالُها بشكلٍ مشتركٍ بروتوكوليٍّ  .وأفادَ هذا التط ُّورُ
ِّص تقليصا ً هاما ً َ
سنوات ،ويقل ُ
جميع فئاتِ العالج اجلراحية والكيميائية والهرمونية والشعاعية
جديدة.
وقد بدأ األطبا ُء أخيرا ً بإستعما ِل هذه األدوية الهرمونية قبلَ العملي ِة والهادفة ،التي يضعُ ها الطبُّ احلديثُ بتصرُّفِ مرضى السرطان .ويتط ُّورُ
اجلراحية ،بعدما جنحَ ت جناحا ً كبيرا ً إثر العملي ِة اجلراحية .لك َّن العالجَ العالجُ حاليا ً بواسط ِة األبحاثِ العلمية من فئاي ِها األربعة ،وأبرزُها
بعض .وبنتيج ٍة
ٍ
بعضها مع
ُ
الهرمونيّ السابقَ للعملي ِة اجلراحية يتطلَّبُ وقتا ً أطو َل من العالجِ الفئة الثالث ُة التي تُقار ُن فيها العالجات
عام ٍة لهذه التطورات ،وصلَت نسبُ الشفا ِء الى  %89أي الى بقا ِء 98
ِّص حجمَ الور ِم السرطاني.
الكيميائيّ ليفعلَ فعلَه ويقل َ
خمس
ِ
العالج الهادف :وفي السنوات األخيرة ،ظهرّت عالجاتٌ جديدة تُدعى باملئة من النسوة املصابات بهذا املرض على قي ِد احلياة بعد
العالجات الهادفة ( )target therapyوهي من فئ ِة العالجات املناعية .سنوات من التشخيص.
يعملُ هذا العالج عبرَ إحباط جيناتٍ سرطانية تتسبّبُ بتطوُّر اخلاليا
السرطانية وتكاثُرِها .تُنتجُ هذه اجلينات بروتينات خاصة تؤث ِّ ُر في من ِّو املراجع :
اخلاليا وتكاثُرِها ،فيأتي هذا العالج الهادف ملنع البروتينات من العمل او 1) PRUTHI Sandhya et al. A multidisciplinary approach to the
ملنع اجلينات من إنتاجِ هذه البروتينات .ومن أهم األدوي ِة الهادفة املؤثرة management of breast cancer, Part I and Part II. Mayo Clin Proc
2007; 82 (8 & 9): 9991140-1131 & 1012ُحبط جينة HER2-neu
في سرطان الثدي دواء  Trastuzumabالذي ي ُ
عندما تكون متحول ًة ومتكاثرة .ومن األدوية اجلديدة املشابهة والفعّ الة2) HORTOBAGYI GN et al. New and Important Changes in the ،
TNM Staging System for Breast Cancer. Am Soc Clin Oncol
Pertuzumabو  . Trastuzumab emtansineفهناك فئ ٌة من أورام الثدي
Educ Book. 2018 May 23;(38):457467-.
تبل ُغ عشرين باملئة مصاب ٌة بهذا التحول اجليني ،وهي تستفي ُد من هذه 3) BARRIOS CH et al. Global Breast Cancer Research: Moving
املادة ومن مواد أخرى مشت َّق ٍة منها.
Forward. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2018 May 23;(38):441450-.
ميك ُن عالج سرطان الثدي بهذه األدوية الهادفة بُعي َد التشخيص 4) NAITO Y et al. Precision medicine in breast cancer. Chin Clin
والتأكُّ ِد من التحول اجليني  HER2-neuوقبلَ العملية اجلراحية ،كما
Oncol. 2018 Jun;7(3):29.
يُ ك ُن إعطا ُء هذا العالج بعد العملي ِة اجلراح َّيةِ ،ومل َّد ٍة مطوَّل ٍة تصلُ الى 5) FURRUKH M et al. Treatment of Breast Cancer; Review
سن ٍة كاملة .وقد ظهرَ في الدراسات التي إستعملَت هذا الدواء قبلَ And Updates. J Ayub Med Coll Abbott abad. 2018 Apr-
Jun;30(2):264274-.
العملية اجلراحية أ َّن الور َم السرطانيّ قد إختفى كُ لِّيا ً في خمسني
باملئة على األقل من النساء اللواتي ك َّن مصاباتٍ باملرض .أحدثَ هذا
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