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عن طريق الفحوصات.
وبالنس��بة لس��رطان الث��دي ه��ل هناك 

أعراض له مثل آالم بالكتف أو غيره؟
ال ليس هناك أي أعراض وإمنا قد تظهر 
عالماته من خالل الفحص الذاتي الذي تقوم 
به املرأة بطريقة منتظمة ألنها قد تشعر بأي 
تغير أو فارق يظهر عليها، فمثال احللمة قد 
تالحظني أن مظهرها عادي كل ش���هر وفي 
أحد الفحوصات جتدينها متيل إلى الداخل 
بعض الشيء، هذا األمر يستدعي الذهاب إلى 
الطبيب والفحص ألنه يكون لديك خبرة 
واسعة وعلم مبظهر ثدييك وتستطيعني 

رصد أي تغير ولو كان طفيفا.
األوهام تشكل عنصرا كبيرا في اإلحساس 
باملرض أغلب األوقات، فمنذ س��معت مبرض 
قريبت��ي وأنا ال أنام من اخل��وف، فهل مثل 

هذه احلالة قد تشفى؟
الثدي،  هناك عالجات كثيرة لسرطان 
وحتى حينما يصي���ب العظام � والعظام 

فقط � فإن نسبة الشفاء منه جيدة.

ساراكوما

نهاد: أختي مصابة مبرض س��رطان في 
املخ وقد أجريت لها عملية جراحية باإلضافة 
إلى 25 جلس��ة عالج باإلش��عاع، واملش��كلة 
التي تعاني منها اآلن أن األطباء يش��كون في 
معاودة املرض مرة أخ��رى، فهل من املمكن 
عودته بعد جراحة االس��تئصال في أقل من 

سنة؟
ال أريد أن أتسبب في إيالمك ولكن بالفعل 
من املمكن أن يحدث هذا فهو أمر وارد وبقوة. 
هل هي مصابة بسرطان املخ أم انتقل لها 

السرطان من مكان آخر إلى املخ؟
ال هو في املخ فقط فقد بدأ فيه.

إن سرطان املخ صعب كثيرا فمن املمكن 
السيطرة عليه ملدة عام، ولكنه عادة لألسف 

ما يعود. 
حينما يعود هل من املمكن عالجه بشكل 
أو بآخ��ر؟ أم أن األمر يك��ون منتهيا وليس 
هناك عالج؟ هل مت عالجها باإلشعاع فقط أم 
أعطوها أدوية كيماوية على شكل حبوب مع 

العالج اإلشعاعي؟
أعطوها العالج اإلش���عاعي فقط حيث 
ان نوع الورم املصابة به يطلق عليه ورم 

ساراكوما وهو خبيث وليس حميدا.
أعل��م هذا ولكن هل كان��ت هناك أعراض 

معينة تشكو منها؟
نعم فقد ظلت لفترة طويلة تشكو من 
الصداع النصفي، ثم أصيبت بش���به شلل 
في الوجه، وصعوبة في النطق، مما تسبب 

في اكتشافنا للورم.
واآلن وبعد عملها العالج اإلش��عاعي هل 

هناك أعراض أخرى تشعر بها؟ 
بعد إجرائها العالج اإلشعاعي واجلراحة 
أصيبت بشلل رباعي وال تتحرك مطلقا«، 
ولكن اآلن تقدمت بعض الشيء في العالج 

حيث أصبح الشلل نصفيا فقط.
واآلن ملاذا تخافني من العودة، هل بدأت 

تشكو من شيء؟
أحيانا ما تصاب بصداع شديد في املنطقة 

التي أجريت بها اجلراحة.
الصداع فقط ال يشكل عنصر خوف من 
رجوع اإلصابة فقد يكون ناجتًا عن العالج 
باإلشعاع والذي أحيانا ما يؤثر على خاليا 
املخ واألنس���جة، ولهذا الب���د أن يعيد لها 

الطبيب عمل أشعة مرة أخرى.

من األمراض 
ال���ص���ع���ب���ة 
والتي بسببها 
نفقد أشخاصا 
عزيزين بطريقة 
م��ف��اج��ئ��ة. وف��ي 
النهاية األمر عملية 
املقابل  توازن وفي 
نؤديه  ال��ذي  العمل 
م��ن ال��ص��ع��ب وج��ود 
أطباء كثيرين يفضلون 
الدخول فيه. وبعد انتهاء 
العمل وعودتنا إلى منازلنا 
نشعر براحة نفسية وضمير 
مرتاح جتاه العمل الذي نقوم 

به ومساعدة املرضى. 

 محاولة الوقاية

أم أحم��د: كنت أس��مع ع��ن األمراض 
الس��رطانية، وأخش��اها بالفع��ل، ولكني لم 
أكن أهتم مبس��ألة الفحص وغي��ره، فليس 
ل��دى أي معلوم��ات عن هذه األم��راض، فما 
اخلط��وات التي يج��ب على امل��رأة االهتمام 
باتباعها للتعرف على املرض وبالتالي محاولة 

الوقاية؟
ماعمرك اآلن؟ 

عمري 38 عاما، ولكن هذا املرض ال يفرق 
بني صغيرة أو كبيرة.

مازلت صغيرة بالعمر، وسرطان الثدي 
هو من أكثر السرطانات شيوعا بني النساء، 
ولكن األمر اجليد في هذا الشأن أن نسبة 
الوفيات الناجتة عن اإلصابة بهذا املرض 
ف���ي تناقص كبير كل عام، وهذا التناقص 
بلغ نسبة تتراوح بني 30 و40% وهذا أغلبه 
يعود للفحص املبكر باإلضافة الى العالجات 
اجلديدة التي تظهر من وقت آلخر، ولهذا 
أنت في حالتك أو عمرك، واذا ما كان لديك 
ابنة فانه من املفت���رض أن املرأة من عمر 
العش���رين فما فوقه تبدأ مبا نطلق عليه 
الفحص الذاتي، وهو يعني أن املرأة تفحص 
ثدييها مرة بالشهر، بعد انتهاء فترة احليض 
بأيام قليلة، والغرض من هذا الفحص هو 

تعرف املرأة على ثدييها.
ففي البداية يبدأ الفحص بالنظر، وبعدها 

اللمس.. وهكذا.
لق��د فطم��ت ابنتي منذ ثالثة أش��هر عن 

الرضاعة فهل هذا جيد أم سيئ؟
هناك بعض الدراسات التي تشير الى أن 
الرضاعة حتمي من اإلصابة بسرطان الثدي، 
وهذه الدراسات ليست معتمدة 100%. ولهذا 
فليست هناك مشكلة أو تخوف من الرضاعة 
فهي مفيدة. ولكنها ال حتمي بشكل كامل.

أع��رف ذل��ك ألن إحدى جارات��ي توفيت 
بامل��رض وكان��ت فطم��ت ابنته��ا إلصابتها 
باملرض، ولهذا أعلم أنه ليست واقية وامنا قد 

تساعد على الوقاية.
نعم وحتى الفحص الذاتي ليس حماية 
من اإلصابة وإمنا يساعد على أنه إذا ما كانت 
هناك إصابة فانه يساعد على اكتشافها في 

وقت مبكر وبالتالي عالجها بشكل فعال.
إن ما أثار اخلوف لدي أنني علمت باألمس 
أن زوجة خالي التي كانت تشكو من أالم 
الظهر بس���بب اإلصابة بالديسك كما كان 
مشخصا من قبل إال أنهم اكتشفوا أنه مرض 
السرطان، فكيف حتول الديسك إلى سرطان 

وعمرها فقط 39 عاما«.
من املمكن أن يحدث ذلك، لألس���ف هذا 
املرض ال يعرف عمر ولكنه غالبا ما يصيب 
النس���اء ذوات العمر الكبير، ولكن حينما 
تصيب اجلسم اخلاليا السرطانية وتبدأ في 
االنتشار سواء في العظام أو في أي عضو 
آخر فإن هذا العضو يتآكل في البداية، ومع 
الفحوصات نبدأ في معرفة أن هذا املرض 

هو السرطان.
وهل هذا يعني أن املرض ليس له أعراض 
ويفاجئ الش��خص، أم أن هناك أعراضا من 

املمكن رصدها؟
ليس هناك أع���راض معينة ولكن كما 
ذكرت ف���ي حالة زوجة خالك أن األعراض 
التي انتابتها كانت للديسك، ومن ثم ظهر 
أنه مرض السرطان، وحني يبدأ املرض في 
هذه الصورة فإن الطبيب املعالج يستطيع 
أن يرى من خالل األشعة أنه ليس مرض 
ديسك عادي والبد وأن يشك في أن هناك 
شيئا آخر ومن ثم يبدأ في عمل فحوصات 
أخ���رى والتي تظهر صحة األمر من عدمه 
ولهذا البد حينما يصاب اإلنسان بأي عارض 
أن يذهب للطبيب والذي يشخص احلالة 

العالج 
ي  و لكيم��ا ا
هو ع��الج مواكب 
احلديث��ة  لالكتش��افات 
الس��رطان، فم��ا س��بب  لع��الج 

اختيارك لهذا التخصص؟
اختياري له���ذا التخصص جاء بعدما 
سافرت إلى كندا للتخصص وكان في ذهني 
اجت���اه آخر ولكن حينما دخلت هناك كان 
جزء من العمل أن أتواجد في القسم املختص 
بالعالج الكيماوي، ووجدت أنه مجال انساني 
باإلضافة إلى ذلك هناك مجال كبير لألبحاث 
والدراسات حول العالجات اجلديدة في هذا 
املجال، وبطبيعتي أحب التغيير والتجديد 
الدائم في العمل وه���ذا ما وجدته في هذا 
التخصص، سنويا »لدينا على األقل نوعان 
أو ثالثة من األدوية اجلديدة تدخل بالعالج 
وكلها اكتش���افات جديدة تدخل في عالج 

السرطان فهو مجال حيوي جدا«.
م��رض الس��رطان ال يض��م أعراضا في 
البداي��ة لتعل��ن عن وج��وده، وإمن��ا اآلالم 
الش��ديدة الت��ي تهاجم املصاب ف��ي املراحل 
املتأخ��رة للمرض هي التي تعلن عنه، فكيف 
تعاملت كطبيبة م��ع مرضى يعانون من آالم 
ش��ديدة مس��تدمية، وأنت تعلمني أيضا أن 

نسبة كبيرة منهم معرضون للوفاة؟
بصراحة األمر صعب جدا وخاصة حينما 
تتابعني حالة املريض منذ البداية، وأنا 
أعلم أنه في نهاية األمر سوف يأتي يوم 
ونفقده، هذا إحساس صعب جدا لدرجة 
أنه في املراحل األخيرة أجد صعوبة 
شديدة في عيادتهم باملستشفى، 
ولكن هذا الشيء البد أن ننظر 
له بشكل عملي فهناك أمراض 
أخرى كثيرة تفتك باإلنسان 
ولكنها غير مصاحبة لهذا 
الشديد م��ن اآلالم  ال��ن��وع 
املريض  جتعل  ال  وكذلك 
الفراش مثل أمراض  يالزم 
بسببها  نفقد  التي  القلب 
الكثيرين سنويا وخاصة 
من النساء، حيث بدأ بإصابة 
الصغيرات في العمر، ولهذا 
القلب أيضا  أعتبر مرض 

د.شفيقة العوضي 
في سطور

د.شفيقة العوضي استشارية 
عالج كيماوي في مركز حس���ني 
مكي جمعة واألستاذ املساعد في 
كلية الطب، رئيسة قسم العالج 
الكيماوي ملدة 10 سنوات سابقة، 
احلالة االجتماعية متزوجة وأم 
ألربعة أبن���اء: عبداهلل 13 عاما، 
خليفة 10 أعوام، بكر 7 سنوات، 

وجنى 6 سنوات.
واألبناء ينقسمون في ميولهم 
ب���ني األب واألم حي���ث األوالد 
يفضلون األعمال التجارية مثل 
األب، بينما متيل االبنة إلى الطب 
كاألم ف���كل اللعب لديها مريض 

وطبيب.

التاريخ العائلي للمرأة يلعب دورًا كبيرًا في اإلصابة بالورم وعوامل أخرى تش�اركه كالهرمونات البديلة وحبوب منع الحمل

التشخيص املبكر مينع انتشار الورم في باقي أعضاء اجلسم ويقلل من خيار البتر

استشارية العالج الكيماوي في مركز حسين مكي جمعة أكدت لـ »األنباء« أن الوفيات في تناقص كبير كل عام بنسبة 30 إلى ٪40

د. شفيقة العوضي: سرطان الثدي األكثر شيوعًا بين النساء

خط���وات
على طريق محاربة

سرطان
الث�دي

حنان عبدالمعبود
ونحن نودع شهر أكتوبر التوعوي اخلاص مبرض سرطان الثدي، أبينا أن مير دون أن نهب لكل 
امرأة الفرصة لطرح أي س�ؤال يدور في ذهنها حول املرض، ومن أجل ذلك استضافت »األنباء« 
استشارية العالج الكيماوي في مركز حس�ن مكي جمعة واألستاذة املساعدة في كلية الطب 
د.شفيقة العوضي، التي أثرتنا وأثرت القراء باحلديث عن أسلوب الفحص الذاتي الكتشاف التغيرات 
التي تطرأ على الثدي وبالتالي تلقي العالج املناسب لتالفي البتر وانتشار السرطان في اجلسم.. 

وغير هذا من األمور التي أجابت عن استفسارات القراء فيها فكانت هذه احملصلة:

فخص املاموجرام أساسي بعد عمر األربعني د. شفيقة العوضي
على الهاتف

اإلصابة  ارتباط 
بسرطان الثدي 
ب�ارتداء ح�ماالت 
الصدر لفترة طويلة 
مغلوطة معلوم�ات 




