خدمات الثدي

خدمات الثدي

تقدم مستشفى رويال فري مجموعة كاملة من عمليات جراحة الثدي وتشتمل
هذه الوحدة ذات املستوى العاملي عىل جميع التجهيزات واملرافق الالزمة
لتشخيص ومعالجة أمراض الثدي الحميد منه والخبيث عىل حد سواء.

إن عيادتنا املتخصصة بأمراض الثدي مزودة بكادر مؤلف من ثالث
استشاريني بارزين يف جراحة الثدي ،وهم السيد تيم دافيدسون،
والربوفيسور محمد كيشتغار ،وديباشيز غوش ،وهم جزء من الفريق
املتعدد التخصصات الذي يضم أخصائيي األورام وأخصائيي األشعة
والطب النووي واستشاريي جينات وعلامء أمراض الثدي وأخصائيي
التمريض اإلكلينييك .لدى جراحي الثدي ،الذين يعملون لحسابهم
الخاص ويف األمانة التأسيسية ،اهتامم خاص يف الجراحة التعويضية
للثدي ،وتصوير الثدي وتشخيصه ،وجراحة تخفيف املخاطر عىل
الثدي واملعالجة املتعددة التخصصات لرسطان الثدي يف مراحله
األوىل ورسطان الثدي املتقدم.
إن جميع جراحي الثدي أعضاء يف جمعية جراحة الثدي ويحرضون
بشكل منتظم ويقدمون أعاملهم يف املؤمترات واالجتامعات الوطنية
والدولية .وتشتهر وحدة الثدي بأنها مركز تدريبي متخصص
للجراحني من اململكة املتحدة ومن الخارج وهو عايل التقييم يف
مجاالت التعليم والبحث العلمي باإلضافة إىل متيزه اإلكلينييك.

تتم مناقشة جميع حاالت املرىض املناسبة يف األمانة التأسيسية فيام
يتعلق بالعالج األمثل والتوصيات يف االجتامعات الدورية.
كانت مستشفى رويال فري دوماً الرائدة يف استخدام عالجات
رسطان الثدي الحديثة وإجراءاتها التشخيصية .ويف عام ،2013
أصبحنا املستشفى األول يف اململكة املتحدة والثالث عىل مستوى
العامل يف إدخال تقنيات التصوير الجديدة لتصوير رسطان الثدي
ومنها تقنية التصوير املقطعي باالصدار البوزيرتوين .وقد كنا من بني
املستشفيات التي قدمت العالج الكيميايئ الكهربايئ والذي يوظف
النبضات الكهربائية يف جعل الخاليا أكرث تقبالً لألدوية التي تعالج
الرسطان.
وباالشرتاك مع كلية لندن الجامعية ،قمنا بإجراء بحث عىل استئصال
الثدي ،وتنظري الحلمة ،واملعالجة الضوئية وبرمجيات الحاسوب
الجديدة ملساعدة األطباء يف اتخاذ القرار .وقد كانت مستشفى
رويال فري الرائدة دوماً يف استخدام خزعة العقدة اللمفاوية
الخافرة ،وهو عملية جراحية بالحد األدىن تستخدم من أجل تحديد
ما إذا كان الرسطان منترش يف العقد اللمفاوية ،وفحص رسيع ضمن
العملية الختبار العقد اللمفاوية خالل الجراحة من أجل اجتناب
الحاجة إىل إجراء تخدير ثاين.
مستشفى رويال فري هي جزء من تجارب رسيرية دولية (تارغيت)
تجرى عىل املعالجة باألشعة داخل العمليات ،والتي تتضمن إعطاء
بعض مرىض رسطان الثدي املختارين جرعة واحدة من اإلشعاع
يف وقت العملية بدالً من الحاجة إىل الزيارات املتعددة فيام بعد
العمل الجراحي ،وبالتايل توفر الوقت وتخفف األعراض الجانبية .يف
عام  ،2011تأسست أكادميية (تارغيت) يف مستشفى رويال فري
لتدريب املستخدمني الجدد من جميع أنحاء العامل.

العالج الكيميايئ الكهربايئ
يستخدم العالج الكياميئ الكهربايئ من أجل معالجة الرسطانات
التي انترشت إىل الجلد أو بقيت متاماً تحت سطح الجلد (االنبثاث)
نتيجة عودة اإلصابة برسطان الثدي.

يتمتع العالج الكيميايئ الكهربايئ مبيزة الحفاظ عىل األنسجة
السليمة باملقارنة مع غريه من خيارات العالج .كام ميكن أيضاً
استخدامه لتقليص الخاليا الكبرية مبا يجعلها سهلة اإلزالة بالجراحة.

وهو عالج يجمع بني الجرعة املنخفضة من عقار العالج الكيميايئ
ونبضات كهربائية ( )electroporationتطبق مبارشة عىل
خاليا الرسطان باستخدام قطب كهربايئ .وهذا املستوى املنخفض
من العالج الكيميايئ ليس فعال بشكل طبيعي ضد الرسطان ألنه
من الصعوبة أن يدخل إىل داخل الخاليا .وعند تطبيق النبضة
الكهربائية ،تشكل الخاليا مسام مبا يسمح للدواء أن يدخل ويصبح
فعاالً ضد الرسطان.

لقد أصبحت هذه الطريقة راسخة بوصفها تكنولوجيا وقد تم
إقراراها اآلن من قبل املعهد الوطني للتميز الرسيري يف اململكة
املتحدة بوصفه معيارا ً للرعاية.

املعالجة باألشعة أثناء العملية
تقوم هذه الثورة العالجية الحديثة عىل مبدأ إيصال جرعة مركزة
من عالج اإلشعاع إىل رسير الورم خالل الجراحة .وقد تساعد هذه
التقنية املتطورة يف قتل املرض املجهري ،وخفض عدد مرات العالج
اإلشعاعي أو توفر “دفعة قوية” إضافية لإلشعاع.
وتأيت نتائج التجربة اإلكلينيكية العاملية بقيادة كلية لندن الجامعية
والتي كانت قد اختربت فعالية والتأثريات الجانبية لهذا العالج قد
أثبتت أن هذا العالج فعال بنفس فعالية العالج اإلشعاعي التقليدي.
يستفيد املرىض املؤهلون لهذا العالج من املزايا التالية:
• أقىص قدر من التأثري :توصل املعالجة باألشعة أثناء العملية
جرعة مركزة من اإلشعاع إىل موقع الورم مبارشة بعد إزالة الورم،
مبا يساعد عىل تدمري الخاليا الورمية املجهرية التي قد تبقى بعد
ذلك .عادة يكون موقع الورم محل خطورة عالية لتكرار اإلصابة
والعالج اإلشعاعي التقليدي يتطلب فرتة استشفاء بعد الجراحة،
مام يبقي املرض املجهري يف الجسم لفرتة أطول.

استئصال الثدي الخافض للمخاطر

ميكن للمرىض الذين يثبت لديهم حملهم للجينات املرتبطة بخطر
اإلصابة برسطان الثدي أن يختاروا تخفيض مخاطر إصابتهم برسطان
الثدي يف املستقبل من خالل الخضوع لعملية استئصال الثدي
الخافضة للمخاطر .حيث إن هذه العملية تقود إىل إزالة جميع

• يحفظ األنسجة واألعضاء السليمة خالل املعالجة باألشعة أثناء
العملية توضع جرعة إشعاع دقيقة أثناء تحصني األنسجة والبنى
السليمة ،كالجلد ،والتي ميكن أن تترضر باستخدام تقنيات أخرى.
وهذا يسمح بإيصال جرعة إشعاع أكرب إىل رسير الورم ،يف حني
يحفظ األنسجة الطبيعية املحيطة .كام ميكن أيضاً حامية األعضاء
الحساسة الواقعة ضمن حقل اإلشعاع مثل القلبي والرئتني.
• فرتات قصرية يف املعالجة ميكن يساعد العالج باألشعة أثناء
العملية املرىض عىل إنهاء العالج والعودة إىل حياتهم الطبيعية
بشكل أرسع من خالل تقليص الحاجة إىل معالجة إشعاعية
إضافية.
ميكن ملستشفى رويال فري لندن أن تقدم هذا العالج للمرىض
املؤهلني له كمشاركني يف التجارب الرسيرية .ويف بعض الحاالت

أنسجة الثدي يف حني تهدف إىل استثناء الجلد والحلمة من ذلك.
تجرى هذه العملية بينام تسمح بالجراحة التعويضية املبارشة
بالزراعة أو بواسطة األنسجة الخاصة باملريض نفسه والتي ترتافق
مع نتائج تجميلية مقبولة.

التصوير املقطعي باإلصدار البوزيرتوين
حصل قسم الطب النووي بالتعاون مع الربوفيسور محمد كيشتغار
(أستاذ جراحة الرسطان وطب األورام الجراحي) ،كامريا تصوير الثدي
ذات الدقة العالية والتي تعمل بنظام التصوير باإلصدار البوزيرتوين
والتي قد تسمح بتشخيص أكرث دقة آلفات الثدي ،والتجهيز فيام قبل
العمل الجراحي ،والكشف عن البؤر املتعددة للرسطان والتقييم

املبكر لالستجابة للمعالجة الكيميائية .تجرى األبحاث يف الوقت
الراهن لتحديد الدور املحتمل لهذه التقنية الجديدة املثرية عىل
املرىض املصابني برسطان الثدي .ميكن أن تقدم خدمة التشخيص
للمرىض املؤهلني كمشاركني يف التجربة الرسيرية الحالية.

الفحص الجيني
تعاين أمي وجديت من رسطان الثدي ،فهل سأصاب به؟ ما الذي
ميكنني فعله للحد من خطر ذلك؟

ميكن أن تكون االستشارات الجينية والفحوص الجينية مفيدة
ِ
لك يف حال:

إن وجود تاريخ عائيل مع مرض الرسطان ميكن أن يكون مقلقاً
ويدفعك للشعور بأنك معرض لألصابة به .إن جزء من عيادة
الجينات الرسطانية يتمثل بتقييم الخطر وتقديم املشورة حول
إدارة هذا الخطر.

• كان هناك العديد من أفراد عائلتك ممن أصيبوا برسطان
الثدي ،ال سيام يف سن مبكرة (تحت سن .)50

إننا نعلم بأن الرسطان شائع ويف معظم الحاالت يكون نتيجة
مجموعة من العوامل كالنظام الغذايئ ومنط الحياة .مع ذلك
فهناك حوايل  5-10%من جميع الحاالت ميكن أن تكون نتيجة
تغيري (طفرة) يف جني واحد.
والجينات هي التعليامت التي توجه أجسادنا إىل كيفية النمو
والتطور .والعديد من الجينات ترتبط بخطورة متزايد باإلصابة
بالرسطان ،ويف الحقيقة ،تعمل عىل حاميتنا من الرسطان .لذا،
إذا ما اضطربت هذه الجينات بتغري أو تبدل عندئذ نخرس جزء
من حاميتنا ونصبح يف خطر متزايد لإلصابة بأشكال معينة من
الرسطان وعادة ما يكون ذلك يف سن مبكرة.
لقد تم تحديد العديد من الجينات التي إذا ما اضطربت فسوف
تؤدي إىل مخاطر متزايدة لإلصابة برسطان الثدي .ومن بني
الجينات املعروفة “جني رسطان الثدي  ”A1و “جني رسطان
الثدي  .”A2واملرأة التي تحمل النسخة املعدل عن جني رسطان
الثدي  A1/2لديها خطر كبري من اإلصابة برسطان الثدي وكذلك
رسطان املبيض .والرجل الحامل لهذا الجني قد يكون لديه خطر
متزايد من اإلصابة برسطان الربوستات وكذلك رسطان الثدي.
كام أن حاميل جني رسطان الثدي  A2معرضون لخطر متزايد
من اإلصابة بأشكال أخرى من الرسطان مثل رسطان الجلد
والبنكرياس.

كنت ِ
• ِ
أنت أو أحد أقربائك املبارشين مصاباً برسطان املبيض.
• كان لديك أو لدى أحد أقربائك املبارشين رسطان الثدي الثنايئ
(الرسطان يف كال الثديني).
• وجود رسطان الثدي أو املبني يف العائلة.
• عائلتك يهودية ولديكم تاريخ عائيل مع رسطان الثدي أو
رسطان املبيض.
• لديك قريب ثبت بأن يحمل طفرة جني رسطان الثدي .A
• كان لديك رسطان الثدي الثاليث السلبي يف سن ما قبل
الخمسني.
ميكن أن تساعد نتائج االختبار الجيني مقدمي الرعاية الصحية
ومرضاهم عىل اتخاذ قرارات الرعاية الصحية املستنرية بشكل
أكرب .فعىل سبيل املثال ،ميكن للمرأة التي تعلم بأنها تحمل
طفرة جني رسطان الثدي  Aأن تبدأ مبراقبة الرسطان يف مراحل
مبكرة من العمر وميكن أن تنظر يف إجراء جراحة خفض املخاطر
للتقليل من خطر إصابتها بالرسطان.
ليس كل شخص لديه تاريخ شخيص و/أو عائيل من رسطان الثدي
يحتاج إىل إجراء اختبار جيني ،لذلك فمن الرضوري لك أن تفهم
املضاعفات وكذلك التقييدات املفروضة عىل إجراء االختبار قبل
البت يف أنه الخيار األفضل لك.
حتى أولئك األشخاص الذين ال يخضون لالختبار ميكنهم االستفادة
من مراجعة استشاري الجينات ،ذلك ألنهم سيبقون عىل اطالع
حول كيفية إدارة مخاطر إصابتهم أنواع محددة من الرسطان.

العالج الضويئ
العالج الضويئ هو أحد طرائق عالج الرسطان ،والذي يتضمن عامل
مجسس للضوء (اصطناع الضوء) يتم حقنه يف مجرى الدم .حيث
يتم امتصاص هذا العامل من قبل كل الخاليا يف جميع أنحاء الجسم
ولكنه يبقى يف خاليا الرسطان لفرتة أطول من بقائه يف الخاليا
السليمة .ثم يعرض الورم للضوء .فيقوم عامل املجسس الضيايئ
بامتصاص الضوء وينتج شكل فعال من أشكال األكسجني الذي يعمل
عىل تفتيت وتدمري الخاليا الرسطانية القريبة منه.

للمزيد من املعلومات حول املشاركة يف الدراسة يرجى التواصل مع
الربوفيسور كيتشغار عىل عنوانه العام:
Christine.williams13@nhs.net

وباإلضافة إىل قتله املبارش للخاليا الرسطانية ،يبدو أن العالج الضويئ
يؤدي إىل تقليص وتدمري األورام بطريقتني .حيث ميكن للمجسس
الضويئ أن يدمر األوعية الدموية يف الورم وبالتايل مينع الرسطان من
الحصول عىل املغذيات الرضورية .كام ميكن للعالج الضويئ أيضاً أن
تفعيل الجهاز املناعي ملهاجمة خاليا الورم الرسطاين.
مستشفى رويال فري لندن هي املستشفى األول عىل املستوى
العاملي الذي يجري التجارب الرسيرية للتثبت مام إذا كان باإلمكان
استخدام العالج الضويئ يف معالجة رسطانات الثدي األولية.
يف الوقت الراهن ،تعمل مستشفى رويال فري يف املرحلة األوىل
من هذه التجربة الرسيرية ،وبالتايل فإننا ال نقدم هذا العالج إال
كطريقة معالجة إضافية للمرىض الذي سيخضعون عملية استئصال
للثدي .نأمل يف املستقبل يف معالجة مرىض رسطان الثدي بهذه
التقنية كبديل عن الجراحة يف حال تكللت نتائج التجربة بالنجاح.

السيد ديباشيس يب غوش
بكالوريوس يف العلوم ،طبيب وزميل
كلية الجراحني امللكية (إدنربه) ،زميل
املجلس األورويب للجراحة (الثدي)،
زميل املجلس األوريب للجراحة (علم
األورام الجراحي) ،استشاري يف طب
الثدي ،وجراح يف مجال األورام

“

الربوفيسور محمد كيشتغار
بكالوريوس يف العلوم ،طبيب وزميل
كلية الجراحني امللكية ،زميل الكلية
امللكية (األمراض النسائية)

“

إننا مرسورون للغاية بأن عددا ً من
أحدث التقنيات يف إدارة رسطان
الثدي كان لها السبق يف مستشفى
رويال فري .وبعض هذه املشاريع
تُرجمت إىل مامرسة إكلينيكية
وغريها ال زالت يف م راحل مختلفة
من التجارب الرسيرية .لقد أصبحنا
املركز األول يف العامل يف تجريب
استخدامات العالج الضويئ يف رسطان
الثدي األويل ،وإننا ممنت لجميع
مرضانا الذين ساعدونا عىل إج راء
هذا البحث .سنرشع قريب اً يف
تجربتنا الرسيرية عىل العالج الضويئ
للثدي ،لذا فإن أوقات مثرية تنتظرنا“ .

أشعر بالفخر بأنني مرتبط بوحدة
طب الثدي يف مستشفى رويال فري،
إننا محظوظون بأننا أصبحنا قادرين
عىل تقديم عالجات ممكنة لرسطان
الثدي بحيث أصبحت حالي اً متوفرة
للمرىض حول العامل .وإننا كفريق
فخورون بأنفسنا لقدرتنا عىل تقديم
العالج املبني عىل األدلة وباستطاعتنا
تقديم هذا العالج برعاية ورفق“ .

لقد أصبح مجال رعاية الثدي اآلن
مجاالً متطورا ً للغاية ومن املسلم به
أن ج راحة الثدي يتعني أن تجرى يف
وحدات معتمدة ومن قبل أخصائيني
معتمدين .توفر مستشفى رويال
فري جميع الط رائق التشخيصية
واملساندة والعالجية املتوقعة من
وحدة عالج الثدي الحديثة وتقدم
فحوصات وعالجات متطورة لكل من
النساء اللوايت يعانني من أم راض الثدي
الحميدة واألخريات اللوايت يعانني من
رسطان الثدي“ .
السيد تيم دافيدسون
كيميايئ ،عضو يف الكلية امللكية لألطباء،
زميل الكلية امللكية للجراحني ،جراح
واستشاري يف طب األورام.

“
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