العالج الكيميايئ يف حاالت
العالج الكيميايئ لرسطان الثدي
كيفية التعايش مع اآلثار الجانبية؟

رسالة
ا ُستخدم العالج الكيميايئ ألكرث من  60عا ًما ملكافحة مرض الرسطان ،وخالل هذه
الفرتة ظهرت الكثري من الطرق العالجية الحديثة :فقد أصحبت املواد املستخدمة يف
العالج أكرث فعالية ،وكلام تطورت املركَّبات حصل املريض عىل نتائج أفضل.
وقد انتهت منذ فرتة طويلة األيام التي ا ُعترب فيها العالج الكيميايئ األمل األخري ملرىض
الرسطان ،كام تم توسيع مجال تطبيق العالجات الجديدة يف مراحل املرض املبكرة،
ومن ثم فقد ا ُستخدمت العالجات املساعدة )راجع مرسد املصطلحات( لضامن
نجاح الطريقة العالجية ،كام استخدمت العالجات املساعدة الجديدة )راجع مرسد
املصطلحات( قبل العمليات الجراحية.
ساعدت العنارص واملكونات األِساسية الجديدة يف تعزيز الخطط العالجية وجعل
الخيارات العالجية الجديدة خيارات ممكنة ،وقد يعني ذلك إطالة أعامر املرىض
وتحسني نوعية حياتهم يف كثري من األحيان ،ويف النهاية يجب أال ينىس املرء أن األورام
ونَقائِلها تؤثر سل ًبا عىل نوعية حياة املرىض.
يُعد العالج الكيميايئ من العالجات املجهدة واملؤثرة عىل حياة املرىض؛ لذا يحاول
األطباء تقليل اآلثار الجانبية من خالل وصف عالجات مساعدة ،لذلك تم إجامل
النصائح التي ميكن أن تتبعيها بنفسك لتقليل اآلثار الجانبية غري املرغوب فيها للعالج
الكيميايئ يف هذا الكتيب.
مع أطيب متنيات رشكة  Eisai GmbHبالشفاء العاجل.

ما هو العالج الكيميايئ؟

يُشري العالج الكيميايئ إىل عالج الرسطان بعقاقري مثبطة للخاليا ،أي استخدام مواد طبيعية أو اصطناعية
ملنع منو الخاليا ،ويستخدم األطباء أحيانًا مصطلح العالج الكيميايئ عند عالج االلتهابات أو العدوى ،ويدور
موضوع هذا الكتيب حول استخدام العالج الكيميايئ لعالج رسطان الثدي.

كيف تعمل مثبطات الخاليا؟

متنع العقاقري املثبطة للخاليا املستخدمة يف العالج الكيميايئ منو الخاليا ،وذلك عن طريق تعطيل العمليات
املرتبطة بانقسام الخاليا أو منوها.

تنقسم الخاليا الرسطانية برسعة كبرية وبصورة يصعب التحكم فيها ،تكون أكرث حساسية للمواد املثبطة
مقارنة بالخاليا السليمة ،كام متتلك الخاليا السليمة آلية إصالح ال متتلكها الخاليا الرسطانية.
وعىل الرغم من ذلك تتأثر األنسجة السليمة يف كل جلسة من جلسات العالج الكيميايئ ،وخاصة تلك
األنسجة واألعضاء التي تتجدد برسعة كبرية ،وينقسم فيها عدد كبري من الخاليا نتيجة لذلك ،ويشمل ذلك،
عىل سبيل املثال ،الخاليا املك ِّونة للدم أو األغشية املخاطية ،ولذلك ترتبط فعالية العقاقري املثبطة للمناعة
وآثارها الجانبية ارتباطًا وثيقًا.

انقسام الخاليا :متنع معظم مثبطات
الخاليا منو الخاليا الرسطانية عن
طريق تعطيل انقسام الخاليا.

كيف تُستخدم مثبطات الخاليا؟
تختلف العوامل املثبطة للخاليا من حيث نشأتها وطريقة عملها ،فبعض العوامل هي مركَّبات محدَّدة
كيميائيًّا ،والبعض اآلخر له أصل يف اململكة النباتية أو الحيوانية .وتعطي الجرعة املحدَّدة من كل منها األثر
العالجي املطلوب ،ولكن يف حالة إعطاء املريض جرعة صغرية للغاية ،فلن يتم قتل الخاليا الرسطانية بالكامل،
ويحدث العكس يف حالة إعطائه جرعة كبرية للغاية ،حيث تترضر الخاليا السليمة بصورة ال ميكن إصالحها.
يلزم يف حاالت العالج الكيميايئ إيقاف العالج لفرتات معينة بحيث يتم السامح للخاليا السليمة بالتعايف ،ويف
تلك الفرتة يبدأ انقسام الخاليا الرسطانية ،والتي تكون أكرث حساسية للعقاقري املثبطة للخاليا؛ لذلك عادة ما
تحصل املريضة عىل جرعات متتالية ،ثم يتوقف العالج لفرتة حتى يأيت موعد الجرعة التالية ،ويُطلق عىل
الفرتة التي تبدأ من املَدْخول األول إىل نهاية الفرتة الفاصلة “دورة العالج”.
ال يعتمد األمر عىل إعطاء املريضة الجرعة الصحيحة أو املدخوالت الصحيحة فحسب ،إذ يوجد يف عدد كبري
من العقاقري املثبطة للخاليا عدد من املضخامت الفاعلة التي تُو َّجه إىل جانب املكونات النشطة الفعلية
لعالج لخاليا الرسطانية ،وتزيد فعالية بعض العقاقري املثبطة للخاليا أو يتحملها الجسم بصورة أفضل عندما
ت ُعطى بجرعات منخفضة مع عقاقري مثبطة أخرى.
يُشار للجرعات ودورة العالج م ًعا بـ “خطة العالج الكيميايئ” ،وال يبدو هذا املصطلح قاس ًيا دون مربر ،فمع
العالج الكيميايئ ترتاجع الحريات إىل أبعد الحدود.

ما هدف العالج الكيميايئ؟

يعتمد هدف العالج الكيميايئ عىل مرحلة املرض وطبيعة العالج املخصص للحالة ،ويفضَّ ل يف بعض
الحاالت البدء بالعالج الكيميايئ مبفرده حتى قبل االستئصال الجراحي للورم ،ويهدف استخدام ما يطلق عليه
العالج الكيميايئ املساعد إىل تقليل حجم الورم وتسهيل عملية إزالته ،وأصبح ممكنا بوجه عام إجراء
عمليات جراحية باستخدام عالجات مساعدة جديدة ،وميكن يف حاالت أخرى استخدام عالجات كيميائية
جديدة بكميات قليلة بحيث ميكن االحتفاظ بالثدي يف معظم الحاالت.
يستخدم ما يطلق عليه العالج الكيميايئ املساعد بعد فرتة قصرية من إزالة الورم بعملية جراحية ،ويهدف
هذا العالج إىل القضاء التام عىل الخاليا الرسطانية املتبقية بعد العملية ومن ث َم الشفاء من الرسطان ،وتكمن
صعوبة عالج مرض الرسطان يف أن ترك خلية رسطانية واحدة فقط يكفي لعودة املرض.
وحتى لو بدا أن الورم قد متت إزالته متا ًما ،فام يزال هناك فرصة يف أن يبقي امتداد ميكروسكويب واحد يف
الخلفية ،وميكن أن تختفي أيضً ا أصغر مستوطنات الخاليا الرسطانية ،وهي ما يطلق عليها ال َنقائِل الدقيقة ،يف
أي جزء من الجسم وال ميكن اكتشافها بأي وسيلة من وسائل التصوير؛ لذلك يُستخدم العالج الكيميايئ املساعد
كإجراء وقايئ للتخلص من تلك الخاليا أيضً ا.
يُستخدم العالج الكيميايئ يف مراحل متقدمة من رسطان الثدي لتقليص حجم الورم وال َنقائِل التابعة له ،ومن
ث َم اإلبقاء عىل حالة سكون املرض؛ وتظل هذه الطريقة جيدة لفرتة ما ،وإذا ف َق َد العقار املثبط للخاليا فاعليته،
فيمكن استخدام مكونات نشطة أخرى .وبذلك يتوفر لدى املرىض خيارات متعددة لعالج الرسطان ،ويتم غال ًبا
ترقيمها عىل التوايل ،ويشار إليها بخطة العالج األوىل وخطة العالج الثانية وهكذا.

يُستخدم العالج الكيميايئ يف مراحل
مختلفة من عالج رسطان الثدي.
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العالج باألقراص أم بالترسيب؟

تتوفر العقاقري املثبطة للخاليا يف هيئة أقراص أو حقن أو حقن بالترسيب ،وال يؤثر اختالف شكل الجرعة
عىل كفاءة العقار املثبط للخاليا أو درجة تح ُّمله.

قد يكون من املفيد عمل ما يسمى “بَ ْوبَاء” يف أجسام املرىض الذين يحتاجون للحقن الوريدي مبثبطات
الخاليا عىل فرتات متقاربة أو ملدد طويلة ،وال َب ْوبَاء هو عبارة عن مبيت معدين صغري
(حجرية/مستودع) ،يُشق غالبًا تحت الرتقوة أسفل الجلد ،ومن هناك يتم إدخال أنبوب رفيع يف وريد واسع،
ويشعر املرىض بوجود تلك الحجرية من خالل الجلد ،وت ُغلق عند الجزء العلوي منها بغشاء من السليكون،
وبذلك ميكن إدخال الدواء إليها مبارشة من خالل وخز الجلد ،ويف هذه الحالة تُخصص أوردة معينة يف الذراع
لتفادي خطر إدخال اإلبرة يف غري مكانها الصحيح.

ت ُعطى العقاقري املثبطة للخاليا بطرق عالجية مختلفة ،وال تتأثر فعالية
الدواء أو تح ُّمل املريض له بسبب هيئة الجرعة املق َّدمة.

أنبوب

األوعية الدموية
غشاء

مستودع البوباء

ُيس ِّهل نظام البوباء املزروع يف الجسم عملية إدخال العقاقري املثبطة للخاليا.

ما هي املقاومة؟

يُطلَق عىل الحالة التي ال تستجيب فيها الخاليا الرسطانية للعالج مبثبطات الخاليا املقاومة ،وهي الحالة
التي عادة ما يستجيب فيها الورم للعالج بصورة جيدة ،ثم ترتاجع فعالية العالج بصورة ملحوظة يف فرتة
الحقة ،والسبب يف ذلك هو تأقلم الورم مع مثبطات الخاليا.

يؤدي أيضً ا انقسام ماليني الخاليا إىل تغيريات دامئة يف جينوم الخلية ،وهو ما يطلق عليه الطفرات ،ومعظم
هذه الطفرات غري قابل للبقاء ،ولكن بعضها أيضً ا يعطي الخاليا فرصة الحياة ،ويف حالة كان هناك طفرة
تجعل خلية رسطانية واحدة أقل حساسية ملثبطات الخاليا ،ستنجو الخلية الرسطانية الطافرة يف وقت أقرب
من باقي الخاليا ،وقد تتكاثر ،بينام متوت األخريات.
وتحتوي جميع الخاليا املتبقية يف مرحلة معينة عىل الطفرة التي تجعلها حساسة للعالج الكيميايئ؛ لذا
ٍ
حينئذ التغيري
يكون من غري املعقول يف تلك املرحلة عىل األقل أن يستمر العالج الكيميايئ السابق ،ويجب
إىل طريقة عالجية أخرى ،كام ينبغي أن تتم التحضريات الجديدة بآلية تختلف عن طريقة العالج الكيميايئ
السابق طاملا كان ذلك ممك ًنا.
ومن جهة أخرى تقلل هذه الطريقة من احتاملية مقاومة الخاليا الرسطانية للعالج الجديد ،ولكن -لألسف-
ال يوجد حتى اآلن اختبار موثوق يؤدي إىل توقع ما إذا كان الورم سيستجيب للعقار أم ال؛ ولذلك ال يتوفر
خيار آخر غري استغالل الخربات املكتسبة من الدراسات واختبار املواد الفعالة عىل حاالت فردية.

املقاومة تجعل مثبطات الخاليا غري فعالة؛ ولذلك يتعني التحول إىل عامل
مثبط آخر بآلية عمل مختلفة.
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ملاذا توجد آثار جانبية للعالج الكيميايئ؟

ذكرنا سابقًا أن فعالية العقاقري املثبطة للمناعة وآثارها الجانبية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ،إذ يظهر أثر العقار
واآلثار الجانبية املرتبطة بتناوله بسبب منع انقسام الخاليا ،ويؤثر منع انقسام الخاليا هذا عىل جميع األعضاء
التي تتجدد برسعة كبرية وتنقسم خالياها برسعة كبرية أيضً ا ،وهذا يشمل الخاليا الرسطانية وكذلك خاليا
الدم أو األمعاء أو خاليا جذور الشعر.
يرجع مدى شدة اآلثار الجانبية وأي األعضاء التي تتأثر بالعالج إىل عدة عوامل ،حيث يلعب كل من نوع
العالج والعوامل الشخصية والطبية دو ًرا أساس ًّيا يف ذلك ،فمن غري املمكن يف أغلب الحاالت تج ُّنب بعض
اآلثار الجانبية مثل سقوط الشعر ،ولكن ميكن تخفيف أعراض أخرى مثل الغثيان بوصف أدوية إضافية.

اآلثار الجانبية هي مبثابة نتائج مبارشة لألثر العالجي
للعقار ،وتدل عىل بدء عمله يف الجسم.

ما هي العالجات املساعدة؟

تهدف العالجات املساعدة يف حاالت التداوي بالعالج الكيميايئ إىل جعل اآلثار الجانبية أقل حدة أو تج ُّنب
اآلثار الجانبية الخطرية ،وتشمل العالجات املساعدة األدوية التي تساعد عىل تج ُّنب التقيؤ أو منع الشعور
بالغثيان.
ويف حالة إمكانية تع ُّرض املريضة ألعراض نقص املناعة يف وقت قريب ،ميكن تحفيز تشكيل كرات الدم
البيضاء باستخدام أدوية معينة؛ ويف حاالت فقر الدم وما يصاحب ذلك من حاالت اإلجهاد (التعب ،انظر
مرسد املصطلحات) ،ميكن التغلب عىل ذلك بإعطاء املريضة مستحرضات الحديد واإلريرثوبويتني (.)EPO

يف حالة ظهور أي آثار جانبية خالل فرتة العالج الكيميايئ ،يجب دامئًا إخبار الطبيب املختص وسؤاله عن
خيارات العالج.

نصائح أساسية يف حالة رضورة تكرار العالج الكيميايئ

يف حالة رضورة تكرار العالج الكيميايئ ،ميكن اتباع نفس الخطة العالجية أو استخدام طريقة
عالجية جديدة ،ويُتوقع يف حالة استخدام نفس الطريقة أن تظهر نفس اآلثار الجانبية التي ظهرت
من قبل ،ويف حالة عدم تقبل أي من اآلثار الجانبية السابقة ،يجب إخبار الطبيب بذلك ،فرمبا يكون هناك
عالج مساعد مل يُستخدم يف املرة السابقة.
يجب أن تخربي الطبيب املعالج يف حال ظهور أعراض جديدة مل تشعرين بها من قبل خالل
فرتة العالج الكيميايئ السابق ،فقد ال يتحمل جسدك العالج كام تح َّمله يف املرة األوىل ،وقد
تظهر أعراض الحساسية تجاه العقار يف بعض الحاالت؛ وغال ًبا ما تظهر أعراض الحساسية
املفرطة ملستحرضات معينة خالل العالج بالترسيب ،وتظهر يف صورة ضيق التنفس أو
تحسس الجلد أو اضطراب الدورة الدموية (كعدم انتظام رضبات القلب ،شحوب البرشة،
أعراض ُّ
العرق البارد ،الدوخة الشديدة).
قد تظهر آثار جانبية جديدة مع استخدام نظام عالجي جديد ،وت ِ
ُحدث معظم العقاقري املثبطة
للخاليا آثا ًرا جانبية ثانوية ،إضافة إىل تأثريها املتمثل يف منع انقسام الخاليا ،لذلك يجب سؤال
الطبيب عام إذا كان ميكن التبنؤ باآلثار الجانبية للعالج الكيميايئ الجديد.
وميكن سؤال الطبيب ،يف حالة استخدام عالج كيميايئ آخر ،عن إمكانية املوازنة بني الفوائد واآلثار الجانبية
املصاحبة حيث يلعب ذلك دو ًرا ها ًما يف حياة املرىض ،إذ ترتاجع جودة الحياة بصورة ملحوظة بسبب اآلثار
الجانبية للعالج .ومع ذلك ال ينبغي أن ينىس املرء أن العالج الكيميايئ الناجح ال يطيل عمر املريض فحسب،
يحسن أيضً ا نوعية الحياة من خالل الحد من أعراض التورم والنقائل.
ولكنه ِّ
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نصائح حول التعامل مع اآلثار الجانبية للعالج الكيميايئ

الجميع يعرف ما ييل :يصبح اليشء أكرث أهمية كلام زاد الرتكيز عليه ،وينطبق نفس األمر عىل اآلثار الجانبية،
فكلام متكن املريض من إلهاء نفسه ،قلت املعاناة.

ميكن أن يساعد التفكري اإليجايب يف جعل اآلثار الجانبية أقل وطأة ،كام ميكن أن يساعد ،عىل سبيل املثال ،يف
تذكر أن اآلثار الجانبية هي مرحلة مؤقتة وهي دليل عىل محاربة العقار للورم ،ولكن يجب مناقشة الطبيب
بخصوص اآلثار الجانبية عىل أي حال.

نصائح عامة للتعايش مع اآلثار الجانبية
تناويل األدوية املخصصة للتغلب عىل اآلثار الجانبية بصورة منتظمة ،وال تنتظري حدوثها.
حاويل إلهاء نفسك ،وفكري بصورة إيجابية.
كافئي نفسك بصورة منتظمة.
اخرجي يف الهواء الطلق كلام أمكن ذلك ،وماريس مترينات رياضية بانتظام.
احريص عىل تناول طعام صحي شهي ،وذلك من خالل تقسيم الوجبات إىل خمس وجبات صغرية بدالً
من ثالث وجبات كبرية.
احصيل عىل قدر ٍ
كاف من النوم.
تج َّنبي السجائر والكحوليات ،أو تناويل كميات صغرية قدر اإلمكان.
تج َّنبي التعرض املطول ألشعة الشمس.

احريص عىل مامرسة الرياضة
حسب قدرتك ،فهذا يقلل من
اآلثار الجانبية ،ويزيد من الشعور
بالصحة ،ويقلل مخاطر االنتكاس.

تغريات صورة الدم

يقوم الدم بعدة وظائف ،ويشمل ذلك مكافحة العدوى واإلرقاء وتزويد األعضاء باألكسجني؛ وتكون كرات
الدم البيضاء مسؤولة عن مكافحة العدوى ،بينام تقوم الصفائح الدموية بعملية اإلرقاء ،وتقوم كرات الدم
الحمراء بنقل األكسجني.
وتتزايد مخاطر العدوى أو زيادة احتامالت نزف الدم أو الشعور باإلجهاد الذي يشار إليه أيضً ا بالتعب
استنادًا إىل مكون الدم الذي تقل نسبته.

تج َّنب العدوى
تج َّنبي األماكن املزدحمة أو التواجد بصحبة شخص أو حيوان مريض.
تج َّنبي الجلوس يف غرف بها عفن (األقبية الرطبة).
اغسيل ِ
يديك بصورة منتظمة وشاملة.
استشريي الطبيب عىل الفور يف حالة اإلصابة بعدوى.

يجب إخبار الطبيب يف حالة ظهور العالمات التالية:
ارتفاع درجة الحرارة إىل  38درجة مئوية أو أكرث.
اإلحساس بصعوبة البلع ،احتقان الزور ،السعال ،ضيق النفس.
اإلصابة باالسهال.
الشعور باألمل عند التبول أو تكراره بصورة غري معتادة.
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تج ُّنب اإلصابات ونزف الدم
ارتدي قفازات مناسبة عند مامرسة نشاط البستنة -عىل سبيل املثال -لتج ُّنب اإلصابات.
تج َّنبي تناول الكحول؛ ألنه يقلل من امل ُن َعكَسات ويزيد من خطر اإلصابة.
استخدمي فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان معتدل ،وتج َّنبي استخدام غسول فم قوي إذا لزم األمر.

التعامل مع حاالت اإلجهاد (التعب)
ميكن أن يرجع سبب اإلجهاد إىل نقص كرات الدم الحمراء (القابل للعالج) ،ويجب يف هذه الحالة أن
تتحديث إىل الطبيب املعالج عن حالة اإلجهاد ِ
لديك.
تحديث إىل أقاربك ومعارفك عن حالة اإلجهاد ِ
لديك.
قسمي طاقتك ،وخذي قد ًرا كافيًا من الراحة .كوين صبورةً!
ِّ
حاويل أن تجعيل األنشطة أقل إرهاقًا (كأن تقومي بيك املالبس يف وضع الجلوس).
حافظي عىل مامرسة األنشطة املختلفة قدر اإلمكان ،وذلك ألن الحامية املفرطة ميكن أن تزيد من
الشعور بالتعب.
ماريس رياضات التحمل الخفيفة ،فهي تساعد يف مقاومة الشعور بالتعب ،ولكن ال تفرطي يف ذلك!

متد كريات الدم أعضاء الجسم
باألكسجني وتحارب العدوى ،فيام
مينع العالج الكيميايئ تشكُّلها.

تساقط الشعر
يبدأ تساقط الشعر عاد ًة يف األسبوع الثاين إىل الثالث من بداية العالج ،وقد يتساقط الشعر بصورة مفاجئة؛
مام يؤدي إىل فقدان الشعر رسي ًعا ،أو يحدث التساقط بصورة متدرجة ،ويف بعض الحاالت ال يتساقط شعر
الرأس فحسب ،بل قد يتساقط أيضً ا من مناطق أخرى كالحواجب والرموش وتحت اإلبطني أو من الجسم
كله بوجه عام ،ويف أغلب األحيان ينمو الشعر بصورته الطبيعية بعد توقف العالج الكيميايئ.

نصائح حول تساقط الشعر
اختاري شع ًرا مستعا ًرا يشبه شعرك العادي قبل بدء العالج ،إذ يتكفل التأمني الصحي بتلك املرصوفات
جزئ ًّيا ،واطلبي من مصفف الشعر أن يُ ِعد شع ًرا مستعا ًرا يشبه شعرك األصيل.
ال تغسيل شعرك كث ًريا ،واستخدمي شامبو لطيفًا (شامبو األطفال عىل سبيل املثال) وفرشاة شعر ناعمة.
ال تفريك شعرك بقوة يك يجف ،ولكن اضغطي عليه مبنشفة ناعمة ،ودعيه يجف يف الهواء ،وميكن
استخدام مجفف شعر ساخن بدرجة معقولة.
ال تسخدمى مكواة الشعر أو أدوات تجعيد الشعر القابلة للتسخني.
ال تسخدمي الصبغات أو املستحرضات املم ِّوجة للشعر .قيص شعرك لجعله قص ًريا جدًا يف حالة تساقطه.
برسعة كبرية .نصائح بسيطة :ميكن أن تحتفظي بخصالت من شعرك يك تلصقيها بطرف غطاء رأسك،
وبذلك يبدو أن ِ
لديك شع ًرا حقيق ًّيا.
إذا كان ما يزال ِ
لديك شعر خفيف ،فقومي بتغطية رأسك عند الخروج من املنزل بقبعة أو إيشارب أو
شعر مستعار لحاميتك من حروق الشمس أو الحرارة أو الربودة.
تو َّجهي إىل مراكز رسطان الثدي يف حالة تساقط شعر الحواجب والرموش ،فهناك ستحصلني عىل دورة
مخصصة للتغلب عىل تلك املشكلة.
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التغريات التي تطرأ عىل هيئة البرشة واألظافر
تحدث تغريات يف هيئة البرشة واألظافر خالل فرتة العالج الكيميايئ ،وتتمثل العالمات األوىل يف تبقع الجلد
واحمراره .تلتئم الجروح واإلصابات بوجه عام ،وقد تظهر األظافر بلون ملطخ.

نصائح حول مشكالت الجلد واألظافر
استخدمي فقط املاء الفاتر والصابون الخايل من املواد الكيميائية وغسوالً منظفًا معتدالً لتطهري الجلد.
تج َّنبي تعريض الجلد للامء لوقت طويل أو االستحامم مباء ساخن جدًا أو استخدام منتجات العناية
بالبرشة التي تحتوي عىل الكحول؛ حيث سيتسبب ذلك يف جفاف الجلد.
تج َّنبي الحرارة والتعرق والتعرض ألشعة الشمس املبارشة.
تج َّنبي مالمسة سوائل التنظيف للجلد مبارشة.
احريص عىل عدم إزالة الشعر قدر اإلمكان.
تج َّنبي ارتداء املالبس الضيقة أو الخشنة.
احريص عىل تقليم األظافر باستمرار ،حتى ال تكون عرضة للكرس.
احريص عىل تغطية البقع املوجودة عىل األظافر باستخدام طالء األظافر.

ميكن أن تؤدي املالمسة املبارشة
لسوائل التنظيف أو مواد التنظيف
إىل ظهور مشكالت يف الجلد.

متالزمة اليد والقدم

يظهر هذا األثر الجانبي أوالً يف صورة احمرار الجلد واضطرابات حسية يف راحة اليد وبطن القدم ،ثم يضاف
إىل ذلك يف وقت الحق التورم والشعور باألمل ،بينام تتشكل البثور ويتقرش الجلد يف الحاالت املتقدمة ،وقد
يتسبب ذلك يف الشعور بأمل شديد.

نصائح حول متالزمة اليد والقدم
وأخميص القدمني لإلجهاد امليكانييك املطول (مثل استخدام األدوات
تج َّنبي تعريض كف َّْي اليدين
ْ
الرياضية أو امليش).
احريص عىل ارتداء أحذية مريحة أو كشف القدمني أو اليدين متا ًما إذا كان ذلك ممك ًنا.
قبل البدء يف العالج احريص عىل عالج الزوائد الجلدية السميكة جدًا يف القدمني واليدين من خالل
االستعانة بفني باديكري أو مانيكري محرتف.
تج َّنبي التعرض للحرارة وأشعة الشمس املبارشة.
تج َّنبي استخدام املاء الساخن جدًا عند االستحامم أو التنظيف.

الغثيان والقيء

تؤدي معظم مثبطات الخاليا إىل الشعور بالغثيان والقيء ،إال أن هناك بعض األودية الفعالة التي تساعد يف
التغلب عىل هذه اآلثار الجانبية ،ويجب أن ت ُؤخذ هذه األدوية وقائيًّا وليس فقط عند الشعور بالغثيان ،كام
تجدر اإلشارة إىل أن استخدام هذه األدوية الوقائية مينع ارتباط العالج الكيميايئ الالوعي بالشعور بالغثيان.

عىل سبيل املثال قد يفيد تناول جرعة وقائية يف حالة الشعور بالغثيان نتيجة العالج الكيميايئ السابق ،ويُذكر
أيضً ا أن النساء اللوايت يعانني من زيادة الغثيان يف الحمل عرضة لرد فعل مامثل عند تناول العالج الكيميايئ.
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نصائح حول الغثيان
يجب أن تتناول املريضة الوجبات الخفيفة فقط يف أيام ترسيب العالج الكيميايئ ولبضعة أيام الحقة.
يُنصح بتناول عدة وجبات صغرية عىل مدار اليوم بدالً من الثالث وجبات املعتادة.
احريص عىل أخذ قسط من الراحة بعد تناول وجبات الطعام.
احريص عىل مص الحلوى ذات املذاق الطيب.
ارشيب الزنجبيل عىل فرتات منتظمة (ضعي كمية وفرية من الزنجبيل الطازج عىل املاء املغيل ،واتركيه
ملدة خمس إىل عرش دقائق).
تج َّنبي التعرض للروائح الكريهة ،واحريص عىل تهوية مسكنك بانتظام.
احريص عىل الحصول عىل كمية وفرية من الهواء النقي مع ضامن النوم الكايف إذا كان ذلك ممك ًنا.

نصائح حول القيء
ميكن أن ترض أحامض املعدة باألسنان؛ لذا احريص عىل شطف الفم متا ًما باملاء بعد التقيؤ.
يفقد الجسم كمية كبرية من السوائل أثناء القيء الشديد؛ لذا يُنصح بالتغلب عىل هذا الفقد من خالل
إمداد الجسم بالرتطيب الكايف.
ميكن أن يقلل امتصاص مكعبات الثلج أو قطع الفاكهة املجمدة من الغثيان وتعويض خسارة السوائل.
يف حالة التقيؤ بصورة متكررة ،انتظري من  4إىل  8ساعات قبل تناول األطعمة الصلبة.

فقدان الشهية

قد تعاين مريضة رسطان الثدي من فقدان الشهية أثناء العالج مبثبطات الخاليا؛ ويرجع ذلك إىل الشعور
الدائم بالغثيان أو اضطرابات التذوق أو اضطرابات اإلحساس بالشبع أو املشكالت النفسية ،وتجدر اإلشارة
إىل أن التغذية الكافية مهمة جدًا ملريض الرسطان بوجه عام ،حيث تساعده عىل التصدي ألعراض املرض.

نصائح حول فقدان الشهية
ِ
شعرت بالرغبة يف ذلك.
احريص عىل تناول الطعام كلام
حاويل تناول األطعمة املفضلة ِ
لديك.
ِ
طعامك.
أضيفي التوابل املفضلة إىل
ماريس الرياضة يف الهواء النقي قبل تناول الطعام حيث إنها تحفز الشهية.
ارشيب أقل قدر ممكن من املاء خالل تناول الطعام؛ حتى ال متتلئ معدتك بالسوائل.

اضطرابات التذوق
ميكن أن تغري العالجات الكيميائية اإلحساس باملذاق ،إال أنه بعد االنتهاء من العالج عاد ًة ما يختفي هذا
األثر الجانبي.

نصائح حول اضطرابات التذوق
تج َّنبي تناول األطعمة التي ال تحبينها.
احريص عىل رشب كميات قليلة من املرشوبات للتغلب عىل الطعم اليسء.
اغسيل فمك لفرتة وجيزة قبل تناول الطعام.
احريص عىل تحفيز تدفق اللعاب من خالل تناول املرشوبات الالذعة (ماء التونيك أو الليمون الالذع أو
الشاي األسود) أو املرشوبات بنكهة الليمون أو الحلويات أو العلكة.
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وصفة مخصصة لك
إفطار التوت – مرشوب السموذي

ِ
نود أن نقدم ِ
ستمنحك بداية نشطة ليوم جديد ،تكفي املقادير لصنع كأسني كبريين سعة
لك وصفة بسيطة
 250ميل أو أربعة كؤوس صغرية سعة  120ميل (وصفة سهلة جدًا).
 100جرام زبادي
 225جرا ًما من خليط التفاح وعصري التوت الربي
 1رشيحة من األناناس
 225جرا ًما من التوت املتنوع املجمد
 100جرام فراولة
ضعي املكونات يف الخالط وامزجيها حتى الحصول عىل خليط كرميي.
يف حالة الرغبة يف الحصول عىل خليط كرميي بشكل أكرب ،ميكنك إضافة املزيد من الزبادي ،كام أن إضافة
الثلج يجعل العصري أكرث سمكًا.
يحتوي كل كأس عىل العديد من الفيتامينات و 9جرامات من الربوتني و 320سع ًرا حراريًا.
شهية طيبة!

معلومات غذائية
فيتامني يس
فيتامني يب6
كالسيوم
ألياف غذائية
(سكريات
غري نشوية)
يود
حمض الفوليك

>CCCC
>CCCC
CC
CC
CC
CC

بوتاسيوم
مغنيسيوم
نحاس
يود
فيتامني يب1
فيتامني يب2
بروتينات

CC
C
C
C
C
C
C

> %100
%100-80
%79-60
%59-40
%39-20

>CCCC
CCCC
CCC
CC
C

التهابات الفم

قد تصاب املريضة خالل العالج الكيميايئ باحمرار والتهاب مؤمل يف الفم ،وعىل الرغم من أن هذه االلتهابات
تكون مزعجة ،إال أنها ليست خطرية.

نصائح حول التهابات الفم
تج َّنبي استخدام الكحول أو غسول الفم الالذع ،بدالً من ذلك استخدامي البابونج أو شاي املريمية.
احريص عىل تناول العديد من منتجات األلبان.
حفاظي عىل ترطيب شفتيك بانتظام باستخدام بلسم الشفاه.
احريص عىل تحفيز تدفق اللعاب مع خالل تناول الحلوى الخالية من السكر أو العلكة.
تج َّنبي تناول األطعمة واملرشوبات الحمضية جدًا.
احريص عىل عدم تناول األطعمة الحارة.
تج َّنبي تناول األطعمة ذات األطراف الحادة ،مثل قشور الخبز أو رقائق البطاطس أو البقسامط.
تج َّنبي غسل الفم باملاء الساخن ،واحريص أيضً ا عىل تربيد األطعمة واملرشوبات الساخنة بالقدر الكايف
قبل تناولها.
تج َّنبي تناول الكحول وتدخني السجائر قدْر اإلمكان.
يف حال اإلصابة بعدوى فطرية ،يُنصح بتناول األدوية املوصوفة بانتظام.
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اإلسهال

قد تصاب مريضة رسطان الثدي باإلسهال نتيجة العالج الكيميايئ نفسه ،ولكن ميكن أيضً ا أن ينتج عن اإلصابة
بعدوى بكتريية ،ويف كال الحالتني يؤدي اإلسهال الشديد واملطول إىل اإلصابة بالجفاف ،إضافة إىل انخفاض
كمية السوائل بالجسم مام يتطلب عناية طبية خاصة.

لذا يجب استشارة الطبيب عىل الفور يف حال التعرض إلسهال سائل أكرث من ثالث مرات يوم ًّيا أو وجود
إسهال مرتبط بالحمى ،حيث ميكن عالجه بطريقة أسهل من خالل تناول األدوية املناسبة.

نصائح ملواجهة اإلسهال
ميكن أن يخفف استعامل الربوبيوتيك قبل العالج الكيميايئ وأثناءه من أعراض اإلصابة باإلسهال.
حاويل اتباع نظام غذايئ خفيف ومنخفض الدسم ومنخفض األلياف.
احريص عىل تناول  4إىل  5تفاحات مبشورة جيدًا مع القرش يوميًّا( ،يُنصح برتك التفاح بعد تقشريه
حتى يتحول إىل اللون البني) ،حيث ينتفخ البكتني املوجود يف التفاح يف األمعاء وبالتايل يعمل عىل
تقليل اإلسهال.
تج َّنبي تناول األطعمة التي تحفز عملية الهضم بصورة مفرطة (مثل امللفوف والتوابل الحارة).
تج َّنبي األطعمة التي تساعد عىل انتفاخ األمعاء.
احريص عىل رشب حوايل  2إىل  3لرتات من املاء يوم ًّيا لتعويض فقدان السوائل ،ويفضل تناول املياه
املعدنية أو الشاي األخرض ،ومن املستحب استعامل محلول معالجة الجفاف من الصيدلية يف حالة
اإلسهال الشديد.
تج َّنبي تناول املرشوبات التي تحتوي عىل الكافيني والكحول وتجنبي تدخني السجائر.

يسبب اإلسهال فقدان السوائل
بصورة كبرية؛ لذا يجب تعويض
ذلك عن طريق تناول كميات
كافية من املرشوبات.

اإلمساك
قد تكون اإلصابة باإلمساك أحد اآلثار الجانبية املحتملة لتناول العقاقري املثبطة للخاليا ،ولكن ميكن أن ينتج
أيضً ا عن تناول املسكنات القوية ،وقد يؤدي اإلمساك إىل فقدان الشهية وزيادة الغثيان.

نصائح ملواجهة اإلمساك
احريص عىل تناول كميات كبرية من األلياف إضافة إىل رشب الكثري من السوائل.
احريص عىل تناول الفواكه املجففة.
حافظي عىل مامرسة الرياضة والتحرك بشكل ٍ
كاف.
ميكن استعامل امللينات أو الحقن الرشجية بعد استشارة الطبيب.

االضطرابات الحسية

ميكن أن تؤدي العقاقري املثبطة للخاليا إىل تخدُّر اليدين والقدمني ،إضافة إىل ذلك قد يكون هناك شعور
بوخز أو بحرق ،ويف بعض الحاالت قد تشعر املريضة بآالم يف بعض أجزاء الجسم املصابة ،إال أنه عىل نقيض
متالزمة اليد والقدم ال يحدث تغيريات يف الجلد.
عاد ًة ما تتكرر االضطرابات الحسية ،لكنها ميكن أن تستمر لفرتة طويلة بعد آخر ترسيب.
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نصائح حول االضطرابات الحسية
عند اإلصابة باضطرابات حسية يف األطراف يكون هناك خطر متزايد لإلصابات الخطرية.
توخي الحذر عند التعامل مع األدوات الحادة.
توخي الحذر عند التعامل مع السوائل والعنارص الساخنة ،مثل أجهزة التدفئة.
ميكن أن تؤدي االضطرابات الحسية يف القدمني إىل السري بطريقة غري مستقرة؛ لذا توخي الحذر عند
السري عىل األرض غري املستوية.
احريص عىل ارتداء أحذية مريحة وآمنة.
احريص عىل االستعانة باألقارب أو أحد املختصني للعناية باليدين والقدمني.
احريص عىل إيالء اهتامم خاص بشأن نوع الحذاء الخاص ِ
بك ،ففي بعض األحيان قد تؤدي األحذية
الضيقة أو الجوارب امللساء إىل اإلصابة بتقرحات شديدة.
يُنصح مبامرسة متارين الحركة بعناية لألطراف املترضرة للحفاظ عىل ليونتها.

احتباس السوائل

قد تتسبب بعض العقاقري املثبطة للخاليا يف احتباس السوائل املؤقت يف األنسجة ،وميكن أن تظهر أعراض
هذا االحتباس يف تورم الساقني ،كام ميكن أن يؤدي أيضً ا إىل زيادة الوزن املفاجئ.

نصائح حول احتباس السوائل
ميكنك تناول الشاي املجفف بعد استشارة الطبيب.
ميكن التغلب عىل احتباس السوائل يف الساقني عن طريق ارتداء الجوارب الضاغطة.

اضطراب الدورة الشهرية

تعاين معظم مريضات رسطان الثدي من اضطراب الدورة الشهرية بسبب العالج الكيميايئ ،وحيث أن العالج
يؤثر عىل وظيفة املبايض ،فقد تحدث أعراض انقطاع الطمث.

يعتمد تعايف املبايض بعد انتهاء العالج الكيميايئ عىل مجموعة متنوعة من العوامل ،من بينها نوع العالج
الكيميايئ وعمر املريضة؛ وعىل وجه الخصوص فإن النساء الاليت تزيد أعامرهن عن  40عا ًما ،يف بعض
الحاالت ،يعانني من انقطاع الطمث بشكل دائم بعد انتهاء العالج الكيميايئ.

نصائح حول أعراض انقطاع الطمث
احريص عىل ارتداء املالبس السهلة التي ميكنك خلعها عند الشعور بهبات ساخنة.
احريص عىل ارتداء املالبس القطنية أو الكتانية التي متتص العرق.
استخدمي املكمالت العشبية لعالج أعراض انقطاع الطمث بعد استشارة الطبيب .وتجدر اإلشارة إىل
رضورة استشارة الطبيب ،حيث تختلف فعالية العالجات العشبية بني النساء ممن يعانني من رسطان
الثدي.
استخدمي املواد املزلقة من الصيدلية يف حالة جفاف املهبل ،وميكن أيضً ا لزيت الزيتون الطبيعي أن
يساعد يف ذلك .احريص عىل طلب املشورة من الطبيب أو الصيديل.
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الخصوبة ومنع اإلنجاب:

بوجه عام ،ال توجد أي موانع طبية بشأن الحمل أو إنجاب األطفال بعد التداوي بالعالج الكيميايئ أو العالج
اإلشعاعي ،ومع ذلك ميكن أن يرض العالج الكيميايئ املبايض أو الخصيتني لدرجة أنه قد يؤدي إىل العقم يف
بعض الحاالت ،إال إنه يف السنوات األخرية تم تطوير عالجات جديدة وتقنيات حديثة خاصة بطب اإلنجاب
للحد من ترضر املبايض املرتبط بالعالج الكيميايئ أو لتسهيل تداوي البويضات أو األنسجة املبيضية والحفاظ
عليها يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ لذا يرجى التحدث إىل الطبيب إذا ِ
كنت ترغبني يف الحمل قبل بدء العالج،
ِ
وميكنك أيضً ا العثور عىل املعلومات الالزمة عىل  www.fertiprotekt.comأو .www.krebsgesellschaft.de

ينبغي تج ُّنب الحمل أثناء العالج الكيميايئ والعالج بالهرمونات بسبب زيادة خطر تش ُّوه الجنني .ويُعد الواقي
الذكري ورمبا أيضً ا اللولب من وسائل منع الحمل اآلمنة خالل تلك املرحلة ،ويفضل استشارة الطبيب بشأن
ذلك .وتجدر اإلشارة إىل أنه خالل العالج الكيميايئ ،بوجه عام ،تتوقف الدورة الشهرية؛ لذلك من النادر،
ولكن ليس مستحيالً متا ًما ،حدوث الحمل أثناء العالج الكيميايئ؛ لذا يجب دامئًا الحرص عىل استخدام وسيلةمناسبة ملنع الحمل أثناء فرتة العالج.

تشخيص رسطان الثدي  -الجوانب النفسية

عاد ًة ما تعاين مريضات رسطان الثدي من حاالت نفسية سيئة ،حيث تتغري الحياة بهم من يوم إىل آخر .كام
يؤثر عالج رسطان الثدي مع العالج الكيميايئ بشدة عىل الجسم كله ،وبالتايل عىل السالم النفيس للمريضة.

يسهم علم األورام النفيس يف تحسني حالة املرىض املصابني باألورام بصورة فعالة ،لذلك يُنصح به بشدة.
وتجدر اإلشارة إىل أنه يُقدَّم اليوم يف جميع العيادات تقريبًا .وهناك العديد من الدراسات املختلفة التي
يحسن نوعية حياة املرىض ،حيث يتفق الخرباء حال ًّيا عىل أن:
ت ُظهر أن الدعم النفيس واالجتامعي ميكن أن ِّ
العناية الجيدة مبرىض الرسطان ال تتطلب العالج الطبي الفعال فحسب ،بل أيضً ا الدعم النفيس واالجتامعي.

نصائح حول الرفاهية النفسية
حاويل االسرتخاء ومامرسة األنشطة املفضلة :كالحصول
عىل تدليك مريح والتنزه يف الهواء الطلق والجلوس مع
األصدقاء يف األماكن العامة يف محاولة لتحسني الحالة
املزاجية وتشتيت التفكري يف املرض.
تج َّنبي الشعور بالخجل حيث أنك ِ
لست املسؤولة عن
ِ
ِ
وعليك أن تتقبيل فكرة أنك بحاجة إىل املساعدة.
إصابتك باملرض،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومشاكلك
وقلقك
مخاوفك
ميكنك التحدث بشأن
نفسك :حيث
احريص دامئًا عىل التحدث عام تفيض به
ِ
طبيبك الخاص واملريضات األخريات وأحبائك .كام ميكنك زيارة مجموعة املساعدة الذاتية ملرىض
مع
رسطان الثدي للحصول عىل املساعدة ،وميكن العثور عىل معلومات حول تلك املجموعات عىل
 www.krebsinformations-dienst.de/wegweiserأو www.frauenselbsthilfe.de
تج َّنبي الخوف والقلق من اللجوء إىل طلب املساعدة النفسية ،فأخصائيو األورام عىل دراية كاملة
ِ
ِ
مرضك واآلثار
مساعدتك بشأن التعامل بصورة أفضل مع
مبشكالت مرىض الرسطان وقضاياهم وميكنهم
الجانبية املرتبطة به .كام ميكنهم تقديم دعم ق ِّيم ألقاربك فيام يخص النصائح النفسية ،وميكنك أيضً ا
العثور عىل نصائح جيدة عىل .www.ratgeber-krebs.com
أنك يف وضع صعبِ ،
حاويل أن تتقبيل مفهوم ِ
وأنك تتلقني العالج الكيميايئ لعالج الرسطان ،ومن املؤكد
أن هذا الوقت الصعب سينتهي قريبًا ،وسوف تعودين إىل طبيعتك مرة أخرى.
طرق االسرتخاء :يتطلب عالج الرسطان مجهودًا جسديًّا ونفس ًّيا كب ًريا ،إال أن طرق االسرتخاء املختلفة،
مثل مامرسة متارين اليوغا أو كيغونغ أو التاي تيش ،ميكن أن تساعد عىل تخفيف االضطراب الداخيل
واستعادة التوازن العاطفي .وتجدر اإلشارة إىل أنه يتم توفري العديد من الدورات التدريبية من ِقبل
التأمني الصحي.
ِ
ِ
أفكارك
مشاعرك! حيث قد يساعد التعامل اإلبداعي مع
العالجات اإلبداعية :احريص عىل التعبري عن
ِ
ومشاعرك يف معالجة العديد من األمراض .كام يُقدَّم العالج باملوسيقى أو الرقص أو الكتابة أو الفن
من ِقبل العديد من مراكز تقديم املشورة ومنظامت املساعدة الذاتية بشأن مرض الرسطان ،مام قد
ِ
يساعدك عىل التعامل مع التغريات النفسية املزعجة.
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تشخيص رسطان الثدي  -ماذا ميكنني أن أفعل؟
مقابلة مع الدكتورة جوتا هوبرن يف موضوع علم األورام التكمييل

الدكتورة جوتا هوبرن ( )Jutta Hübnerهي رئيسة قسم الطب
التلطيفي وعلم األورام التكمييل يف املركز الجامعي لألمراض
الرسطانية ( )UCTيف مستشفى جيه دبليو بجامعة غوته فرانكفورت.
تود النساء الاليت تعانني من رسطان الثدي أن تساهمن يف عملية شفائهن إن أمكن ،وتبحنث عن طرق تكميلية
مساعدة بجانب العالج الطبي التقليدي .وحيث أن هذا املجال يتسم بالحداثة والتنوع ،لذا ينبغي اللجوء إىل
املشورة املتخصصة يف اختيار األساليب العالجية املناسبة.
دكتورة هوبرن ،أين ميكن للنساء املهتامت بالعالج الحصول عىل معلومات كافية عن األساليب العالجية
التكميلية؟
أوالً يجب أن تسأل املريضات مبارشة يف مركز عالج رسطان الثدي .ومبا أن مراكز املشورة املختصة لعلم
األورام التكمييل ما تزال نادرة جدًا ،فإن خدمة معلومات الرسطان يف هايدلربغ عن طريق الهاتف ميكن أن
تساعد أيضً ا .وينبغي توخي الحذر مع املصادر األخرى أو املزودين اآلخرين ،عىل سبيل املثال عن طريق
اإلنرتنت ،حيث ال تخص العديد من النصائح الطبية مجال علم األورام التكمييل.
ما املقصود بالضبط بعلم األورام التكمييل؟
علم األورام التكمييل هو العالج املصاحب الذي غال ًبا ما ينتج عن الطب التجريبي ،ويعتمد عىل العالج
باملداواة الطبيعية .وهو يختلف عن الطب التقليدي من حيث االستناد إىل عدد األدلة كام أن وسائله
وإجراءاته ال تشتمل حتى اآلن عىل املعرفة القامئة عىل الدراسة املوجودة يف العالجات التقليدية؛ وبالتايل
ينبغي استخدامه فقط كعالج تكمييل للطب التقليدي.
ما األدوية واألساليب املرتبطة بعلم األورام التكمييل؟
أساسا بالعقاقري؛ مام يعني أن مواد مثل املكمالت
التكمييل
يف أملانيا والدول الناطقة باألملانية يرتبط العالج
ً
الغذائية تُستخدم لتقوية الجسم نفسه إضافة إىل الفيتامينات واملغذيات الدقيقة .تحظى حاليًّا املواد النباتية
الثانوية مثل املنبهات املناعية والعالج الهدال بشعبية متزايدة يف أملانيا؛ وحيث إن بعض البحوث عىل هذه

املواد ما تزال يف مراحلها األوىل ،كام هو الحال مع الهدال ،فينبغي عىل املريضات املهتامت أن يبدأن فقط
هذا النوع من العالج بعد التشاور مع الطبيب املعالج .ولكن يف دول أخرى يرتبط علم األورام التكمييل أكرث
بالحالة النفسية أو الروحية.
ما الخيارات العالجية املصاحبة املوىص بها للمريضات الاليت تعانني من رسطان الثدي يف املرحلة النقيلية؟
يستهلك العالج الكيميايئ الكثري من الطاقة ،كام تقول بعض املريضات؛ لذا يجب عىل املريضات ،أوالً وقبل
كل يشء ،إيالء اهتامم خاص لنمط حياة صحي .ويشمل ذلك اتباع نظام غذايئ متوازن ،حيث ال يوجد نظام
غذايئ خاص بالرسطان .إضافة إىل ذلك يجب أن تكون املريضة نشطة جسديًّا إىل أقىص حد ممكن .وتجدر
اإلشارة إىل أن هناك أنشطة رياضية خاصة ملرىض األورام يف عيادات إعادة التأهيل وعىل نحو متزايد أيضً ا يف
املجتمعات املحلية .وميكن الحصول عىل معلومات حول ذلك من مراكز رسطان الثدي؛ وميكن للمريضات
أيضً ا مامرسة رياضة امليش وامليش بالعصا بصورة مستقلة بعد التشاور مع الطبيب املعالج .وبصفة عامة
فيام يتعلق بالتدابري التكميلية غري املتصلة بالعقاقري ،تق ِّرر املريضة بنفسها العالج األنسب لها ،كام يجب أن
خاصا بتامرين االسرتخاء مثل التاي تيش والغونغ واليوغا ،مع االستعانة مبدرب جيد يف
تويل املريضة اهتام ًما ً
البداية .وفيام يخص إمكانيات العالج املرتبط باملواد ،ال ميكنني لألسف أن أعطي إجابة شاملة ،حيث يجب
أن يكون العالج املصاحب دامئًا منسقًا بصورة فردية مع عالج األورام.
خاصا به؟
هل هناك أي مواد غري مناسبة ملريضات رسطان الثدي؟ وما الذي يجب أن تويل املرأة اهتامما ً
من الرضوري عدم تناول أي دواء إضايف دون استشارة الطبيب ،ألن الكثري من الفيتامينات واملغذيات الدقيقة
ميكن أن تكون ضارة أيضً ا؛ ويف حال كان هناك شك يف وجود خلل ،ينبغي التأكد من ذلك من خالل إجراء
اختبار دم .ويرجى االنتباه إىل رضورة تج ُّنب تناول أي أدوية مضادة لألكسدة مع العالج الكيميايئ ألنها قد
تؤثر عىل فعالية العالج .إضافة إىل ذلك يجب عىل املريضات إيالء اهتامم خاص عند التداوي مبوارد الشفاء
النباتية ،حيث قد تحتوي عىل (اإلسرتوجني النبايت) الذي ميكن أن يكون له آثار سلبية عىل الجسم؛ وتشمل
هذه املوارد أيضً ا الصويا والربسيم األحمر و(حشيشة املالك الصينية) والجينسنغ ،هذا إضافة إىل الخلطات
العشبية ،مثل تلك املستخدمة يف الطب الصيني التقليدي .وبنا ًء عىل ذلك يجب أن تكون املشورة بشأن
العالجات التكميلية املناسبة مصممة بشكل جيد للعالج الفعيل لتجنب حدوث تفاعالت سلبية.
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ِ
يساعدك املدرب
ميكن أن
الجيد عىل تعلم مامرسة
االسرتخاء.

ما العالجات التكميلية التي ميكن استخدامها للتغلب عىل اآلثار الجانبية لرسطان الثدي؟
غال ًبا ما يعاين املرىض من الغثيان والقيء أثناء تلقي العالج الكيميايئ ،ويف هذه الحالة ميكن تناول الزنجبيل
كمساعد جيد جدًا ،أو ميكن االستعانة بالعالج باإلبر .كام ميكن أن يخفف تناول عرق السوس والشوفان يف
الصباح من اضطرابات املعدة ،إضافة إىل التفاح املبشور الذي ميكن أن يخفف من أعراض اإلسهال .وتظهر
الدراسات أن فيتامني (د) ميكنه يف كثري من األحيان منع هشاشة العظام والتي تظهر يف كثري من األحيان
نتيجة عالج رسطان الثدي ،وميكن أيضً ا إعطاء عشبة الكوهوش السوداء يف شكل هبات ساخنة .وتُشري
الدراسات العلمية إىل أن اإلسرتوجني النبايت ال يعزز منو خاليا رسطان الثدي ،كام ت ُشري البحوث األولية إىل
أن عشبة الكوهوش السوداء لها تأثري مثبط إضايف عىل منو الورم ،وبالتايل ميكن التوصية بها .وفيام يخص
اضطرابات النوم فإن أخذ حامم باستخدام نبات الناردين والالفندر باملساء له تأثري فعال جدًا ،كام أن تناول
النكهات الالزعة مثل الليمون والربتقال ميكن أن يكون له تأثري فعال جدًا يف تخفيف األعراض.

قامئة فحص علم األورام التكمييل
ِ
ميكنك االستفسار بشأن علم األورام التكمييل من خالل جهة اتصال مختصة مركز عالج رسطان الثدي؛
ِ
ميكنك االستعانة بخدمة معلومات الرسطان يف هايدلربغ (هاتف:
يف حال عدم تلقي معلومات كافية،
 40 30 420/0800كل يوم من الساعة  8ص إىل  8م ،وتكون املكاملة مجانية)
تُتاح املزيد من املعلومات يف املكتبات ،انظر النصائح.
احريص عىل إيالء االهتامم بنظام غذايئ متوازن.
ميكن أن تساعد جذور
الزنجبيل الطازجة يف
التغلب عىل الغثيان.

احريص عىل مامرسة األنشطة البدنية قدْر اإلمكان.
ِ
أنت من ستقررين ما إذا كان العالج التكمييل سوف يكون جيدًا وفعاالً.
يجب االستعانة بالطبيب عند خوض تجربة العالج التكمييل.
قد ترض املواد النشطة التكميلية الجسم إذا ما استخدمت بطريقة غري صحيحة.
يُرجى إيالء اهتامم خاص عند استعامل مضادات األكسدة والعالجات العشبية.

هل تتحمل رشكات التأمني الصحي تكاليف العالج التكمييل؟
يف األساس يجب عىل مرىض القطاع الخاص تح ُّمل تكاليف عالجهم ،ولكن دامئًا ما يكون هناك بعض
االستثناءات .ومع ذلك تصل معظم تكاليف العالج إىل بضعة سنتات يوميًّا ,وفيام يتعلق مبزودي الخدمة
املشكوك بهم ،يكون الشعار هو "األكرث تكلفة ،األكرث شبهة".
هل ترغبني يف تقديم نصيحة ملريضات رسطان الثدي التباعها؟
يوفر علم األورام التكمييل للمريضات فرصة كبرية ملساعدة أنفسهن ،حيث ميكنهن االستعانة به لالعتامد عىل
أنفسهن واستعادة الثقة يف أجسادهن.
ِ
أشكرك عىل هذه املقابلة دكتورة هيوبرن.
وقت إجراء املقابلة :نوفمرب 2016
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النصائح
جوتا هوبرن

Diagnose KREBS ... was mir jetzt hilft
Komplementäre Therapien sinnvoll nutzen
Schattauer publishers · Stuttgart 2011 · ISBN 978-3-7945-2830-1

ماذا ميكنني أن أفعل اآلن؟  ...تكون الصدمة األوىل بعد تشخيص مرض الرسطان عميقة جدًا ،إال أنه
إضافة إىل دعم الرشكاء واألقارب واألصدقاء ،يحتاج املريض أن يكون عىل دراية «كافية» باملرض وسبل
العالج الفعالة.
ساندرا أوتو

Brustkrebs – Hilfe im Bürokratie-Dschungel
Springer · Berlin - Heidelberg 2015 · ISBN 978-3-662-47072-5

يلخص هذا الدليل غري الطبي جميع املعلومات والخطوات
الخاصة باألمن املايل ،ويوضح املسائل االجتامعية
أثناء فرتة عالج مرض رسطان الثدي وبعدها.
جوزيف بيوث

Gut durch die Krebstherapie – Von Abwehrschwäche bis Zahnfleischbluten: wie Sie Nebenwirkungen
und Beschwerden lindern
Trias · Stuttgart 2009 · ISBN 978-3-8304-3480-1

تُع َرف مكافحة الرسطان مع اإلشعاع والعالج الكيميايئ بأنها مؤملة جدًا ،وتكون اآلثار الجانبية يف كثري من
ِ
األحيان خطرية ،إال ِ
لحالتك.
خصيصا
أنك ستجدين هنا الدعم املصمم
ً
فريرك بومان

Sport und körperliche Aktivität in der Onkologie
Springer · Berlin - Heidelberg 2012 · ISBN 978-3-642-25066-8

إن األثر اإليجايب للرياضة يف الوقاية من الرسطان معروف جيدًا ،ومع ذلك أظهرت دراسات األورام أن
ويحسن
ويحسن الصحة العقلية،
التدريب عىل مامرسة الرياضة يقلل أيضً ا من أعراض متالزمة التعب،
ِّ
ِّ
نوعية الحياة.

مرسد املصطلحات
اإلجهاد :نوع من التعب الذي يحدث عادة يف العالج الكيميايئ
استئصال الثدي :برت الثدي
انتكاس محيل :النمو األخري للورم يف موضعه األصيل
تساقط الشعر :سقوط الشعر .يصاحب العالج الكيميايئ يف كثري من األحيان
ثدي :ثدي األنثى
خبيث :ورم خبيث
درجة الخباثة :ت ُشري إىل مدى عدوانية الورم
رسطان الثدي :رسطان الثدي
العالج الكيميايئ التمهيدي (= قبل الجراحة) :العالج الكيميايئ قبل إجراء الجراحة النكامش الورم
بهدف تحسني قابلية الجراحة
العالج الكيميايئ املساعد :العالج الكيميايئ الذي يتم تقدميه بعد الجراحة
العالج الكيميايئ :العالج باستعامل املواد التي متنع منو الخاليا (أي النمو الخليوي ولكنه أيضً ا
يُستعمل كمضادات حيوية)
علم األورام :التخصص الطبي الذي يتناول تطوير األمراض الرسطانية وتشخيصها
وعالجها والوقاية منها
مضادات القيء :أدوية للتغلب عىل القيء والغثيان
املعالجة الكيميائية الشافية :العالج الكيميايئ بهدف الشفاء الكامل (عىل سبيل املثال العالج
الكيميايئ املساعد)
نقائل :نقائل رسطانية ،انتقال الخاليا الرسطانية إىل مناطق الجسم األخرى- ،عىل سبيل املثال ،من
الدم واألنسجة
نقيلة مجهرية :النقائل التي (ما تزال) صغرية جدًا بحيث ال ميكن الكشف عنها عن
طريق أي أشعة
النمو الخليوي يف الفم :أدوية العالج الكيميايئ ،كأن تكون يف شكل أقراص وتؤخذ عن
طريق الفم

األورام :األورام أو تورم األنسجة الذي يحدث ذلك نتيجة انتشار الخاليا الرسطانية ،ويسهل عىل املرء
التمييز بني األورام الخبيثة واألورام الحميدة.
تكرار األعراض :عودة املرض أو االنتكاس.
تقدُّ م املرض :مراحل املرض
خطة العالج :يشار للجرعات ودورة العالج م ًعا بخطة العالج الكيميايئ.
صحة الثدي :عقيدة صحة الثدي لدى اإلناث.
العالج الكيميايئ امللطف :العالج الكيميايئ امللطف هو نوع من العالج مبثبطات الخاليا ،وهو عالج
يهدف إىل متديد عمر املريض وتحسني نوعية حياته .ويُستخدم العالج امللطف مع الحاالت املتقدمة
غري املأمول يف شفائها.
العالجات املساعدة :هي مجموعة تدابري لدعم العالجات املقدَّمة أو جعلها أكرث فعالية )العالج
الكيميايئ عىل سبيل املثال(.
العالج النظامي :هو نوع من العالج يتم فيه توزيع املادة الف َّعالة عرب الدم لتصل للعضو املصاب،
حيث يُعالج مرىض الرسطان ،عىل سبيل املثال ،بالعالج الكيميايئ أو املضاد للهرمونات.
مثبطات الخاليا :تعمل املواد النشطة املستخدمة يف عالج الرسطان ،عىل سبيل املثال ،عىل تثبيط
انتشار الخاليا التي تنقسم برسعة وبصورة متكررة باإلضافة إىل تثبيط منوها.
هدأة املرض :تعني هدأة املرض غياب فعالية املرض بصورة كلية أو جزئية.

املعلومات واملشورة
مركز رسطان الثدي يف أملانيا
 7شارع ليزه مايترن
 85662هوهنربون )منطقة ميونخ(
الهاتف+ 49 (0) 89 / 41 61 98 00 :
فاكس+ 49 (0) 89 / 41 61 98 01 :
الخط الساخن املجاين0800 0 117 112 :
الربيد اإللكرتوينinfo@brustkrebsdeutschland.de :
www.brustkrebsdeutschland.de
جمعية الرسطان األملانية
 8شارع كونو فيرش
 14057برلني
الهاتف+ 49 (0) 30 322932-90 :
فاكس+ 49 (0) 30 3229329-66 :
www.krebsgesellschaft.de
مركز معلومات
مركز أبحاث الرسطان األملاين
يف نيوهامير فيلد 280
 69120هايدلربغ
الخط الساخن املجاين+ 49 (0) 800 / 420 30 40 :
www.krebsinformationsdienst.de
مركز دعم مرىض الرسطان يف أملانيا
 32شارع بوش
 53113بون
هاتف) + 49 (0) 800 / 80 70 88 77 :مجاين(
اإلثنني إىل الجمعة –
من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  5مسا ًء
www.infonetz-krebs.de

مساعدة املرىض عىل مساعدتهم ألنفسهم
غال ًبا ما تكون نصيحة الطبيب وحده غري كافية ،فمن األفضل أن تناقش املريضة مشكالت رسطان
الثدي مع أُخريات يعانني من نفس املرض.
إذ يساعد كث ًريا مشاركة املشكالت والتحدث مع أُخريات يعانني من نفس األعراض ،وخاصة يف
حالة مرض رسطان الثدي ،حيث تنترش سبل املساعدة الشخصية يف أملانيا؛ لذا تم إدراج العناوين
والروابط الهامة أدناه.
مركز مساعدة النساء ألنفسهن بعد اإلصابة مبرض رسطان الثدي
“بيت مساعدة مريضات الرسطان ألنفسهن”
 40شارع توماس-مان
 53111بون
هاتف+ 49 (0) 228 / 33 889 – 402 :
فاكس+ 49 (0) 228 / 33 889 – 401 :
www.frauenselbsthilfe.de
قسم األمهات  -مركز املرأة وأبحاث مكافحة الرسطان
صندوق بريد 31 02 20
 86063أوغسبورغ
هاتف+ 49 (0) 821 / 5213 - 144 :
فاكس+ 49 (0) 821 / 5213 - 143 :
www.mamazone.de
مركز أوبر دين بريج
هو مؤسسة غري ربحية تهدف إىل تحسني نوعية حياة مرىض الرسطان من خالل مامرسة الرياضة
واألنشطة املختلفة
 48شارع كايزر  -أوتو
 50259بولهايم
هاتف+ 49 (0) 2234 981 72 66 :
www.überdenberg.de
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النمسا
جمعية مساعدة مرىض الرسطان النمساوية
توتشلبني 19
 AT-1010فينيا
هاتف+ 43 (0) 1 / 796 64 50 :
فاكس+ 43 (0) 1 / 796 64 50-9 :
www.krebshilfe.net
سويرسا
االتحاد السويرسي لعالج الرسطان
 40شارع أيفينجري
 CH-3001برين
هاتف+ 41 (0) 31 389 91 00 :
فاكس+ 41 (0) 31 389 91 60 :
info@krebsliga.ch
خط املساعدة
الخط الساخن املجاين+ 41 (0) 800 11 88 11 :
الربيد اإللكرتوينhelpline@krebsliga.ch :
املنتدىwww.krebsforum.ch :

املبيعات يف أملانيا:
Eisai GmbH
 36شارع ليونار
 60528فرانكفوت أم ماين
kontakt@eisai.net

املبيعات يف النمسا:
 ,Eisai GmbHبرج ستورن،
 10شارع ليونارد بريستني
 A-1220فينيا
kontakt_wien@eisai.net

املبيعات يف سويرسا:
صيدلية إيساي،
 95شارع لويتشنباخ
 CH-8050زيورخ
هاتف+ 41 (0) 44 / 306 12 12 :

