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كان للكويت السبق في دول الشرق األوسط في استخدام جهاز املوجات احلرارية لعالج األورام العظمية املؤملة واألورام اخلبيثة وخاصة املنتشرة في العظام للحد من األلم املصاحب 

للورم وازدياد حجمها، وانتشارها في عظام اخرى. ومبا أن د.ماجدة الزنكي، مسجل أول أشعة في مستشفى الرازي، وعضو في اجلمعية العربية لعالج آالم الظهر بالتدخل البسيط، 

وعضو في جمعية اخلليج العربي ألشعة اجلهاز احلركي وكانت ضمن فريق العمل الذي اقام ورشة لعالج حاالت مرضية متت بنجاح، لذا فقد التقينا بها لتسليط الضوء أكثر على 

جهاز املوجات احلرارية الذي يعالج أورام العظام بالتدخل البسيط باستخدام تقنية التجلط احلراري والتحديد الدقيق ملكان الورم باالشعة املقطعية. وقد اوضحت د.الزنكي أن هناك 

فرقا بني جهازي املوجات احلرارية )Microwave( والتردد احلراري، موضحة ان جهاز املوجات احلرارية يستخدم لتغطية مساحة أكبر من الورم في وقت أقل ويستخدم في اورام الكبد، 

واالنسجة العضلية والرئة والكلى، فإلى التفاصيل:

د.ماجدة الزنكي لـ »األنباء«: الكويت األولى في الشرق
كتب:  زينب أبو سيدو

ما الفرق بني جهاز 
املوجات احلرارية 

)املايكروويف( وجهاز 
التردد احلراري؟

٭ جه���از املوجات احلرارية 
وجه���از الت���ردد احل���راري 
يستخدمان للتجلط احلراري 
لالورام، لكن الفرق بينهما هو 
ان جه���از املوجات احلرارية 
يتميز بأنه اكثر امانا، خاصة 
عندما يتم العمل حول العصب 
او الش���ريان، كما ان الفترة 
الزمني���ة جله���از املوج���ات 
احلرارية أقل من جهاز التردد 
احلراري، فالعملية تستغرق 
من اربع ال���ى خمس دقائق، 
واهم استعماالت جهاز التردد 
احلراري ه���و الورم احلميد 
بالعظم، لكن عيب هذا الورم 
انه يسبب آالما مزمنة بالليل 
لالطفال والش���باب وجميع 
الفئات، فال يستطيعون حتمله، 
وما نفعله انن���ا نقوم بعمل 
حرق حراري للورم نفس���ه 

بالدخول الى مركز الورم.
اما جهاز املوجات احلرارية 
)املايكروويف( فنقوم باجراء 
الطريقة نفسها بالدخول الى 
مرك���ز الورم نفس���ه للعمل 
على حرق���ه، لذلك فهو اكثر 
امان���ا، واقل مدة زمنية، وقد 
اجرين���ا عمليت���ني بالتردد 
احلراري ول���م ينجحا بينما 
جنحت العمليتان عن طريق 
جهاز املوجات احلرارية. كما 
ان جه���از املوجات احلرارية 
يغطي مساحة اكبر من الورم 
في وقت اقل وبسبب انه يغطي 
منطقة الورم فقط فإن نسبة 
ض���رر االنس���جة الطبيعية 
احملي���ط به اقل، فلذلك ميكن 
استخدامه في االماكن احملاطة 
بالشرايني واالوردة الرئيسية 

وكذلك االعصاب.

إبرة برأس واحد

وبالنس���بة جلهاز التردد 
احلراري، فتغطي االبرة ذات 
الرأس الواحد مساحة 2 سم 
وكلم���ا زاد حجم الورم قلت 
معاجل���ة الت���ردد احلراري، 
اما جه���از املوجات احلرارية 
فيصل الى 10 سم، اي الورم 
الذي نعاجله حس���ب االبرة 
املستخدمة وفي جهاز التردد 
احلراري يصل الى 5.5 س���م 
على اعلى تقدير ويعود الورم 

ثانية.
اما احل���رارة الناجتة من 
التردد احلراري فتقوم باتالف 

5 حاالت نجحت

وفي هذه الورشة عاجلنا 
5 مرض���ى بنج���اح واحلالة 
السادسة كان صعبا اختراق 
الورم العظمي بواسطة إبرة 
العظم مما تطلب تدخال جراحيا 
للعالج ولك���ن باقي املرضى 
الذين تتراوح أعمارهم بني 7 
و35 سنة استفادوا من التجلط 
احلراري وذلك باختفاء األلم في 
اليوم التالي مباشرة ومغادرة 
املستشفى.  في االورام اخلبيثة 
في العمود الفقري أفاد العالج 
املرضى العاجزين عن احلركة 
فكل ما عملناه اننا استطعنا 
ان جنعله���م قادري���ن على 
السير بدال من نومهم الدائم، 
خاصة مع االسمنت احلراري 
)PMMA( فهو يفيد في حاالت 
الورم  الفقرات املكسورة من 
نفس���ه ولكننا ال نس���تطيع 
فصل الع���الج الكيماوي عن 
جهاز التردد احلراري أو جهاز 
املوجات احلرارية واالسمنت 
ف���كل هذه العالج���ات تؤخذ 

معا.

كيف تقومون باستخدام 
هذه التقنية؟

٭ نحدد أوال مكان الورم عن 
طريق األشعة املقطعية ونضع 

بنوع من التبريد الداخلي ما 
مينع انتشار احلرارة لالنسجة 
املبطنة ويجعل املساحة تكون 
اكبر ملعاجلة الورم لذلك يصل 

الى 10 سم.

متى بدأمت في جتربة 
هذا اجلهاز؟

٭ نحن هنا في الشرق االوسط 
ابتدأنا جتربته على العظام، 
ويستخدم كذلك للكبد والرئة 
والكلى ونحن هنا نستخدمه 
ل���الورام احلمي���دة واالورام 
اخلبيثة التي تنتشر بالعظم، 
فاذا عولج باملوجات احلرارية 
او التردد احلراري يقل انتشاره 
في العظم والتردد احلراري اذا 
عولج به املريض كيماويا ولم 
يفده العالج، فنستخدم التردد 
احلراري او املوجات احلرارية 
للورم املنتشر في العظم لتقليل 
حجم الورم نفسه باحتوائه 
وتخفيف اآلالم الناجتة عنه، 
وتعتب���ر الكويت االولى في 
الشرق االوس���ط باستخدام 
اجلهاز خالل ورشة العمل التي 
أقيمت في مارس 2011، حتت 
رعاية رئيس���ة قسم األشعة 
الكندري ومساعدة  د.سلوى 
كل من رئيس قسم التخدير 
د.حسني املجادي، واخصائي 
العظام د.مجدي عبداملتعال.

االنسجة الطبيعية حول الورم، 
لكن جهاز املوجات احلرارية 
يستخدم للعمود الفقري حول 

االعصاب.
وتتميز االبرة املستخدمة 
في جهاز املوجات احلرارية 

)سعود سالم( د.ماجدة الزنكي                

د.ماجدة الزنكي في حوار مع »األنباء«

بدأ استخدام التردد احلراري سنة 1931 
وقد بدأ تطبيقه لعمل اصابة لنواة العصب 

اخلامس املخي لعالج آالم العصب، وقد 
بدأ بصورة مبسطة ثم بدأت معدالت 

استخدامه في عالج آالم اسفل الظهر عن 
طريق استخدام كانيوال على نواة جذر 

العصب لعالج آالم أسفل الظهر وعالج آالم 
االنزالق الغضروفي ثم بدأوا استخدام 

التردد احلراري على الفقرة الثانية العنقية 
من احلبل الشوكي لعالج اآلالم السرطانية 

مع احلصول على نتائج محدودة وغير آمنة 
متاما فيما سبق.

 وكانت النقطة الفارقة في استخدام التردد 
احلراري سنة 1980 عندما بدأ العلماء في 
استخدام كانيوالت صغيرة لعمل مفعول 

التردد احلراري وبدأ تطبيقه بكثرة في 
عالج آالم العمود الفقري، وقد مت ادخال 

تعديالت لزيادة أمان استخدام التردد 
احلراري مثل جهاز قياس درجة احلرارة 

حول الكانيوال وجهاز قياس درجة املقاومة 
عند طرف الكانيوال وجهاز عمل االختبار 
احلسي واالختبار احلركي للعصب املراد 

العمل عليه لتحديد مكان اإلصابة بدقة 
متناهية وحدوث حالة من األمان التام عند 

تطبيق استخدام التردد احلراري.
وقد زادت استخدامات التردد احلراري 

بصورة مدهشة في الـ 20 سنة األخيرة 
حتى أصبحت تشمل عالج كل انواع 

آالم العمود الفقري واألعصاب الطرفية. 
وقد حدثت ثورة كبيرة عند بداية تطبيق 
استخدام التردد احلراري النابض وقد مت 

التوصل إليه في بداية التسعينيات على يد 
العالم السويسري Menno Sluijter الذي بدا 

تطبيق استخدام التردد احلراري النابض 
بصورة كبيرة.

 ويعتمد عمل التردد احلراري النابض على 
عمل مجال حول العصب إلحداث تغير في 
طبيعة نقل األلم حول العصب املراد العمل 

عليه مع زيادة القوة املوجهة من جهاز 

التردد احلراري وتقليل درجة احلرارة 
املكونة حول الكانيوال مما يؤدي الى 

مميزات أخرى كبيرة تضاف الى مميزات 
التردد احلراري التقليدي وهي:

٭ ادخال تطبيق التردد احلراري على 
األعصاب الطرفية.

٭ العمل بأمان تام 100% على جذور 
األعصاب في حالة حدوث انزالق 

غضروفي.
٭  استخدام التردد احلراري في حاالت 
الصداع النصفي وآالم العصب اخلامس 

والتاسع املخي.
٭  استحالة حدوث أي تأثير حسي حركي 
على العصب املراد العمل عليه )أي احتفاظ 

العصب بنفس درجة اإلحساس ونفس 
درجة احلركة مع فقط تغير طبيعة نقل 

األلم من العصب(.
٭ العمل بأمان تام على كل أعصاب اجلسم 
سواء احلسية أو احلركية بدون حدوث أي 

أخطار لهذه األعصاب. وتدخل تطبيقات التردد 
احلراري في كثير من االستخدامات مثل:

آالم أسفل الظهر، آالم الرقبة، آالم 
االنزالق الغضروفي القطني، آالم االنزالق 

الغضروفي العنقي، آالم ضيق القناة 
العصبية، آالم االنزالق الغضروفي الداخلي 

املسبب آلالم أسفل الظهر ويستخدم 
التردد احلراري على الطبقة اخلارجية من 

الغضروف، آالم الذراعني، آالم الكتف، 
آالم العصب اخلامس والتاسع، آالم العقدة 
احلنكية في حاالت الصداع النصفي، آالم 

الوجه والصداع النصفي واألنواع األخرى 
من الصداع، آالم األعصاب الطرفية في 

حالة حدوث إصابة لها ناجتة عن عمليات 
سابقة أو إصابة مباشرة، آالم مفصل 

الفخذ، آالم العصب السمبثاوي سواء في 
الذراعني أو في الصدر أو في القدمني أو 
أيضا يستخدم إلعادة ضخ الدم بصورة 

طبيعية لألطراف، اآلالم السرطانية وأمثلة 
كثيرة أخرى.

يواجه مرضى السرطان صعوبات كبيرة في 
تلقي العالج بسبب اآلثار اجلانبية للعالج 

الكيميائي املفزعة، وكذلك العمليات اجلراحية 
إلزالة الورم قد ال تقضي عليه متاما وتتسبب 

دوما في عمليات االستئصال، لذلك يعتبر 
العالج بالتردد احلراري من التقنيات احلديثة 

التي تعطي األمل في عالج األورام.
هذا ما أوضحه استشاري العالج باألشعة 

التداخلية بطب جامعة عني شمس املصرية 
د.محمد شاكر.

وقال: ان جهاز التردد احلراري هو جهاز 
له إبرة موجهة إلى مكان الورم يتم دخولها 

عن طريق فتحة صغيرة في اجللد مثله مثل 
املنظار، هذه اإلبرة موصلة بالتيار الكهربائي، 

فعند وصولها إلى اجلزء املصاب أو الورم 
يتم رفع درجة احلرارة به إلى درجة حرارة 

مرتفعة وبذلك تقضي على الورم.
مميزات العالج بالتردد احلراري عن العمليات 

اجلراحية الستئصال األورام:
٭ مدة اجللسة للقضاء على الورم تستغرق 

من نصف ساعة إلى ساعة تقريبا، بعكس 
العمليات اجلراحية التي تستغرق فترات زمنية 

طويلة.
٭ ال يحتاج املريض إلى املبيت في املستشفى 

بعكس العمليات اجلراحية التي تستلزم 
املبيت.

٭ ميكن إعطاء املريض بنجا جزئيا ولكن 
يفضل إعطاؤه بنجا كليا وذلك لراحة املريض.

وأضاف: يستخدم العالج بالتردد احلراري 
في عالج األورام: السرطانية وخاصة عالج 

األورام السرطانية للكبد، عالج أورام العظام 
احلميدة واخلبيثة، عالج أورام الرئة، يستخدم 

أيضا في عالج دوالي الساقني.
وتصل نسبة النجاح في العالج بالتردد 

احلراري الى 85% وهذا يحدث عندما يتم 
اختيار املريض املناسب إلجراء تلك العملية.

وقد ذكر د.محمد شاكر أن األورام السرطانية 
للكبد هي األكثر انتشارا وتزداد نسبة 

الوفيات بها، وقد ذكر موضحا أنه عندما 
نكتشف الورم في مرحلة مبكرة فان العالج 

بالتردد احلراري يعطي نتائج طبية جيدة 
وذلك بسبب صغر حجم الورم.

ولذلك يجب على مريض الكبد عمل أشعة 
تلفزيونية على الكبد وكذلك عمل حتليل 

الفاڤيتوبروتني بصفة دورية منتظمة 
الكتشاف أي أورام حتدث في الكبد في 

مرحلة مبكرة.
ويعطى العالج بالتردد احلراري نتائج جيدة 
للغاية حينما يكون حجم الورم 5 سم ولكن 
إن كبر حجم الورم عن ذلك احلجم فتوجد 

وسائل أخرى إلزالته.
وأخيرا إذا مت العالج بالتردد احلراري في 
مرحلة مبكرة فان املريض ال يحتاج إلى 

استكمال عالجه بعالج كيميائي، ولكن حينما 
يتم العالج في مرحلة متأخرة فيستلزم 

استكمال العالج بعالج كيميائي.

ما التردد احلراري ؟

التردد احلراري تقنية جديدة للقضاء على السرطان
إبرة العظم التي توجه إلى مكان األلم
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األوسط  في استخدام »امليكروويف« لعالج األورام العظمية

األلم 
يختفي في اليوم
 التالي للعملية.. 

وميكن للمريض مغادرة 
املستشفى

جهاز 
املوجات احلرارية بدأ 

استخدامه على العظام 
وانتقل ملعاجلة الكبد 

والرئة والكلى

جهاز 
املوجات احلرارية 

»امليكروويف« يغطي 
أكبر مساحة من الورم 

في أقل وقت

إبرة خاصة داخل العظم بعد 
تخدير املريض تخديرا عاما، 
ويج���ب ان تكون هذه اإلبرة 
قوية، تتحمل العظم، وأحيانا 
نس���تخدم مطرقة لنصل الى 
مركز الورم، وقبل ذلك نتأكد 
من التبري���د الداخلي لإلبرة 
إذا كان يعمل، وإال تسبب في 
حرقان للمريض وعلينا التأكد 
أيضا انها بعيدة عن الغطاء 
احلراري لإلبرة ألن املوجات 
احلرارية تأخذ مساحة فيجب 
ان نعطيها هذه املساحة بحرية 
ألنه إذا التصقت بغطاء اإلبرة 
نفسها ستسبب حرارة ما يؤثر 
على األنس���جة التي حولها، 
ونح���اول ان نتأكد أيضا ان 
يكون رأس اإلبرة بعيدا عن 
الورم  الغطاء وفي منتصف 

نفسه.

»دريل« لبعض األورام

هل حدث معكم مشاكل 
أثناء هذه العملية؟

٭ حدث ذات مرة، مشكلة تكلس 
العظم وفش���لنا في الوصول 
الى مرك���ز العظ���م، فبعض 
األورام نستخدم لها »دريل«، 
لتكسير العظم الى ان نصل الى 
املركز، وهناك محاولة مستقبال 
جلعل» الدريل« سهل التحكم 

الذي ميارس هذه املهنة؟

كمية محددة لألشعة

٭ لدينا أمان للتقنيني، فلدينا 
املسجل لكميات األشعة بصورة 
شهرية، تدل على قياس الكمية 
التي وصلت للتقني فإذا جتاوز 
العداد املعني نبعده عنه  هذا 
ولدين���ا حتى في القس���طرة 
العادي���ة عدد لألش���عة أثناء 
تواج���د املريض بالقس���طرة 
نفس���ها وتتم دراس���ة كمية 
األشعة، فإذا جتاوزها التقني 
نبعده عن األش���عة الى وقت 

معني.

هل االلتراساوند أو 
السونار يستطيع ان 

يكشف سرطان املعدة؟
٭ ال فمش���كلة املعدة ان بها 
غازا قد يحجب الرؤية أحيانا 
عن األعضاء األخرى خاصة 
البنكرياس، فالغاز يس���بب 
نوع���ا من التش���ويش على 
الص���ورة فلذلك من الصعب 
اكتشاف السرطان، واألفضل 
للمريض اجراء أشعة مقطعية 
له، عن طري���ق اعطائه كوبا 
م���ن الصبغة، حت���ى تنتفخ 
املعدة، وتتضح الرؤية عندها 
ميكن اكتشاف مرض سرطان 

املعدة.

غير واضحة، وفي املستقبل 
سنحضر جهازا يصفي الصورة 

وينقيها لتصبح واضحة.

ما تأثير أو ضرر األشعة 
في املستقبل على التقني 

به، وسيتوافر نوع خاص منه 
في وزارة الصحة ألنني طلبته 

من إحدى الشركات.

ذكرت ان املريض يغادر 
املستشفى ثاني يوم 

مباشرة بعد اجراء هذه 
العملية، فهل ينطبق ذلك 

على كل األعمار؟
٭ نع���م إذا مت التأكد من عدم 
وجود مشاكل أو آالم أو حرقان 
ويراجع بعد أسبوع لنرى إذا 
كان هناك التهاب حول الفتحة 
ألن اخلاليا امليتة تتسبب في 

وجود البكتيريا.

ما املخاطر التي من 
املمكن ان تصيب 
األشخاص الذين 

لديهم قطع معدنية في 
أجسامهم ويخضعون 

لصورة رنني وهل 
هؤالء األشخاص ال 

يستطيعون ان يخضعوا 
لصورة طبقي محوري 

أيضا؟
٭ املسامير التي تستخدم اآلن 
من البالتونيوم، ألنها ال تسبب 
مش���اكل عند دخولها األشعة 
املغناطيسية وقد كنا نواجه 
مش���كلة عند وضع املسامير 
وهي ان األشعة املقطعية تكون 

د.الزنكي جتري عملية ألحد املرضى

الفريق الطبي الذي قام بعملية احلرق احلراري

د.الزنكي 
مسجل أول أشعة

د.ماجدة الزنكي مسجل 
أول أشعة في مستشفى 

الرازي، زمالة الكلية امللكية 
االيرلندية لألشعة وهي عضو 

في اجلمعية العربية لعالج 
آالم الظهر بالتدخل البسيط 

أي حقن املفاصل واحلبل 
الشوكي وعالج الديسك 

والعمود الفقري عن طريق 
أخذ العينات وعالج الكسور، 

وهي عضوة في جمعية 
اخلليج العربي ومتخصصة 

بكل أنواع األشعة، ولكن تركز 
أكثر على اجلهاز احلركي 

الذي يشمل املفاصل والعظام، 
وكانت محاضرة في مؤمتر 

األشعة العاملي األول لتطوير 
اجلهاز املركزي الذي أقيم في 

الكويت.

بقلم طبيب 
د.فريدة دشتي

سرطان الثدي.. 
أكثر األورام انتشارًا

يعتبر سرطان الثدي اكثر االورام 
اخلبيثة انتشارا بني النساء، واملسبب 

الثاني للموت من السرطان بني االناث، 
حسب منظمة الصحة العاملية، اكثر من 
مليون حالة جديدة من سرطان الثدي 

تشخص في العالم سنويا.
في سنة 2009 ُشّخَص سرطان الثدي 

عند 192.370 امرأة في الواليات املتحدة 
االميركية، واكثر من 40 ألف امرأة ماتت 

من هذا املرض.

أسباب ال تعرف عند أغلب المرضى

هناك عوامل تزيد من احتماالت ظهور 
املرض: 

٭ جنس املريض: يصيب سرطان 
الثدي النساء اكثر من الذكور، حسب 
احصاءات الواليات املتحدة االميركية، 

ففي العام 2009 كان عدد اإلصابات 
192.370 امرأة بسرطان الثدي )في 
الواليات املتحدة( مقابل 1910 رجال.
٭ العمر: هناك ارتفاع باحتماالت 

االصابة بسرطان الثدي مع التقدم في 
العمر.

٭ العوامل الوراثية: تلعب العوامل 
الوراثية دورا مهما في اإلصابة بسرطان 

الثدي.
احتماالت اصابة املرأة بسرطان الثدي 

تزداد بني 1.5 ـ 3 اضعاف اذا كانت هناك 
قريبة من الدرجة االولى )اخت او ام( 

تعاني من سرطان الثدي.
هنالك طفرات وراثية في چينات اهمها 

BRCA2 ،BRCA1 تؤدي الى ازدياد 
احتماالت االصابة بسرطان الثدي 

وسرطان املبيض، هذه االورام تظهر 
عادة في عمر مبكر.

٭ الدورة الشهرية: ابتداء الدورة 
الشهرية في عمر متأخر، او انقطاعها 

في عمر مبكر، او نتيجة احلمل املتكرر، 
يؤدي الى انخفاض احتماالت االصابة 

بسرطان الثدي.
٭ الرضاعة: احتماالت االصابة بسرطان 

الثدي تقلل امتداد فترة الرضاعة.
٭ السمنة الزائدة: تعتبر السمنة الزائدة 

إحدى العوامل التي تزيد من احتماالت 
االصابة بسرطان الثدي.

٭ االشعاع املؤين: النساء اللواتي تلقني 
اشعاعا ملنطقة الصدر ملرض سرطاني 

آخر في عمر مبكر.

التشخيص: 

٭ هل هناك اورام او انتفاخات في 
الثدي، حتت االبط او في منطقة الرقبة؟

٭ هل هناك تغير في احللمة؟
٭ هل هناك تغير في جلد الثدي؟

٭ هل هناك اقرباء عانوا من مرض 
السرطان؟ في أي عضو كان املرض؟ في 

أي عمر اكتشف؟

الفحص الطبي: 

٭ حتسس الثدي عن طريق تقسيم 
الثدي الى اربعة اقسام.

٭ حتسس مناطق الغدد اللمفاوية التي 
تنصب منه.

٭ منطقة االبط.
٭ فوق وحتت عظم الترقوه.
٭ الغدد قرب عظمة الصدر.

تصوير الثدي: 

٭ ماموغرافيا للكشف املبكر عن مرض 
السرطان.

٭ اولتراساوند يستعمل السونار 
لتحدي ماهية مناطق مشتبه بها في 
الثدي، اكتشفت في املاموغرافيا او 

الفحص اجلسدي.
 MRI يستعمل الـ :MRI ٭ إم أر أي
لتشخيص سرطان الثدي في بعض 

االحيان:
٭ نساء صغيرات في السن املعرضات 
لالصابة بسرطان الثدي نتيجة لطفرة 
.BRCA2 ،BRCA1 في احد الچينات مثل

٭ نساء لديهن كثافة الثدي عالية، 
عندما تكون كثافة انسجة الثدي مرتفعة 
»عادة عند النساء الصغيرات في السن« 

يصعب التحقق من اورام في الثدي 
عن طريق املاموغرافيا، في هذه احلالة 

ينصح باالستعانة بفحص MRI للثديني.
٭ عندما يتحقق الطبيب من وجود غدة 
ملفاوية منتفخة حتت االبط حتتوي على 

خاليا سرطانية مشكوك ان مصدرها 
من الثدي، لكن الفحوصات االخرى ال 
تظهر مكان الورم االساسي في الثدي.
٭ املريضة قد خضعت لعملية سابقة 

في الثدي او توجد لديها حشوة صدرية.
اخلزعة للتحقق من طبيعة اورام او 

مناطق في الثدي التي يشتبه انها 
سرطانية، وللتفريق بني احلاالت 

السرطانية وغير السرطانية، يتم اخذ 
 ،FNA اخلزعة عادة بواسطة ابرة رفيعة

او ابرة غليظة Tru Cut Biopsy )اإلمكانية 
املفضلة( في احلاالت التي يالحظ بها 

تضخم في الغدد اللمفاوية حتت اإلبط، 
يتم اخذ خزعة من هذه الغدد ايضا.

عالج سرطان الثدي: في حالة ما قبل 
تكون السرطان، النساء اللواتي يعانني 
من LCIS معرضات لالصابة بسرطان 

الثدي بكال الثديني اكثر من معدل النساء 
من نفس العمر، يجب متابعتهن بفترات 

متقاربة الكتشاف اي ورم سرطاني 
في الثديني مبراحل مبكرة، العالجات 

الوقائية تشمل استئصال كال الثديني، 
مع او من دون عملية جتميل لبناء 

الثديني من جديد، او عالج هورموني 
بعقار التموكسفني.

وهناك نوع سرطان غير انتشاري، 
محلي، لكن من املمكن ان يتحول ملرض 
انتشاري، ولذلك يجب عالجه، اجلراحة 
هي جزء اساسي في عالج DCIS، يكون 
العالج باستئصال جزئي او كلي للثدي، 
في حاالت االستئصال اجلزئي للثدي، 

يجب اعطاء عالج باالشعة للجزء املتبقي 
من الثدي، العالج باالشعة يخفض 
احتماالت عودة املرض بنسبة %50.
للمريضات مع DCIS اللواتي يوجد 
لديهن على انسجة الورم مستقبل 

لالستروجني او للبروجسترون، يعطى 
عالج وقائي بالتموكسفني خلمس 

سنوات لتقليل احتماالت عودة الورم.
اورام الثدي اخلبيثة )السرطانية(: هنالك 

اكثر من طريقة لعالج سرطان الثدي:
منها اجلراحة: استئصال جزئي للثدي 

)ملبكتومي(، واعطاء عالج باالشاعة لبقية 
الثدي الذي كان به الورم، او استئصال 
الثدي بأكمله )مستكتومي(، في بعض 

حاالت ميكن اعطاء عالج كيماوي بهدف 
تقليص حجم الورم، ومن ثم محاولة 
اجراء عملية استئصال جزئي للثدي.

العالج باألشعة: بعد االستئصال اجلزئي 
للثدي، وبعد االستئصال الكلي للثدي 
في حالة: الغدد اللمفاوية حتت االبط 

موجبة، او عندما يكون قطر الورم اكبر 
من 5 سنتمترات، يعطي العالج جلدار 

الصدر ومناطق الغدد اللمفاوية.

اختصاصي جراحة عامة ومناظير  ٭

صورة ورم عظمي لطفل عمره 8 سنوات


