
لجمھوریة العربیة السوریةا  

 سوریة الخاصةجامعة الال

 الصیدلةكلیة 

 

 

BREAST CANCER 
 

 مشروع تخرج

 لنیل إجازة في الصیدلة والكیمیاء الصیدلیة

 

 بإشـــراف

 عبد الحكیم نتوفالدكتوراالستاذ 

 

  الطالبإعـــداد

 الرا جیلو                     ریما الخوري

 مجد حموده                     عزت ضابط
 

 

 

2016-2017 

 



 

 



�هداء 
  ٕاىل وطننا احلبيب ا�ي و�� وعش�نا فيه , ٕاىل الهویة اليت نفتخر هبا , �یاننا وخشصیتنا اليت ال�س�تغين عهنا , ٕاىل أ�رض

اليت زرعنا فهيا امالنا وامنیاتنا , شكرًا � � ب� العطاء واخلري , يف حقك یعجز اللسان عن الوصف , اّهيا الوطن الصامد رمغ لك 

 اجلراح .

  نو�ه لك الشكر والتقد�ر و��رتام لاكفة ٔأعضاء الهیئة التدر�س�یة ا��ن هنلنا �ىل ٔأیدهيم كؤوس املعرفة، واكنوا النور

 ا�ي ٔأضاء دروبنا فالشكر لك الشكر هلم

 وخنص �لشكر: 

�س�تاذ ا�كتورعبد احلكمي نتوف 

ا�ي تفضل �ٕالرشاف �ىل مرشوعنا واكن � الفضل أ�ول يف ٕاجناز هذا العمل وتوجهينا ٕالیه، أٓملني � متام العافية والص�ة. 

كام �شكر اعضاء اللجنة �فاضل 

ا�كتوررش�ید املن�د 

و ال�كتورة مرح القضامين 

 ولك الاكدر التعلميي وإالداري يف لكیة الصید� واجلامعة السوریة اخلاصة .

 .ٕاىل لك امرٔأة �ىل و�ه أ�رض لتتعرف �ىل اكرث �مراض انتشارا عند النساء وتتبع منط حياة مناس�بة یقهيا من هذا املرض 

 . ٕاىل مرىض رسطان الثدي لنكون معًا يف ماكحفته والوقایة منه والكشف املبكر عن هذا املرض 

 

 

 

 

 

 



 �هداء

ٕاىل من جعز قلمي  ٕاىل من م� الفؤاد و�ربع �ىل عرش احملبة وإال�الص... ٕاىل من ٔأ�ر �ریق أ�مل يف عینيه دروب الظلامت...

ٔأن یفيه حقه من عظمي الصفات... ٕاىل من مضين يف حوص� حنانه ٔأ�م اكن الزمن حيیطين جبفاء اللحظات... 

وا�ي العز�ز 

ٕاىل من اكن د�اهئا رس  ..  ٕاىل ماليك يف احلیاة .. ٕاىل معىن احلب وٕاىل معىن احلنان والتفاين .. ٕاىل �سمة احلیاة ورس الوجود

....  جنا� وحناهنا بلسم جرا� ٕاىل ٔأ�ىل احلبایب

ٔأيم احلبيبة 

.. ٕاىل الو�ه املفعم �لنشاط ..  .. ٕاىل س�ندي ورفيقيت ٕاىل تؤأم رو� ورفيقة دريب .. ٕاىل صاحبة القلب الطیب والنوا� الصادقة

مبحبتك ٔأزدهرت ٔأ�يم وتفتحت �رامع الغد .. �كفيين خفرًا انك ٔأخيت .... 

ٔأخيت العز�زة 

 .. ىل من بوجوده ٔأكتسب قوة وحمبة ال �دود لها إ . ٕاىل من به ٔأكرب و�لیه ٔأعمتد .. ٕاىل مشعة متقدة تنري ظلمة حيايت .

 ....  ٕاىل من سار معي حنو احلمل خطوة خبطوة.. ٕاىل من عرفت معه معىن احلیاة

زو� العز�ز 

ٕاىل من اعطت  حلیايت لو� ٔأخر .. ٕاىل من مٔ�ت �ّيل دنييت .. ٕاىل حب حيايت ونبض قليب .. ٕاىل صاحبة ٔأمجل ابتسامة .. اليت 

تعطیين أ�مل و التفاؤل .... 

ابنيت الصغرية 

ٕاىل من تذوقت معهم �لو احلیاة ومرها... ٕاىل من ستبقى ذ�رى ا�يم معهم يف خمیليت لالبد... اىل ا��ن احبوين واحببهتم وا�انوين 

 يف هذا ا�رب الطویل 

       ٔأصدقايئ     

 ...ٕاىل من �لمو� حروفا من ذهب ولكامت من درر  ٕاىل من صاغوا لنا �لمهم حروفا ومن فكرمه منارة تنري لنا سرية العمل والن�اح

 اساتذيت �عزاء

 الرا جيلو



 �هداء

ٕاىل من ال ميكن لٔ�رقام ان حتيص فض� ، ٕاىل من لك� هللا �لهیبة والوقار ، اىل من �لمين العطاء دون انتظار ، ٕاىل من امحل 

امسه �لك افت�ار . 

 وا�ي العز�ز  

 ٕاىل من ال ميكن لللكامت ٔأن تويف حقها ، ٕاىل من �لمتين و�انت الصعاب ٔ�صل ٕاىل ما ٔأ� �لیه ، ٕاىل من ربتين ؤأ�انتين 

�لصلوات وا�عوات ، ٕاىل من ٔأس�بح حبر حناهنا عندما �كسوين اهلموم . 

  ايم احلبيبة 

 ٕاىل ٔأحصاب القلوب الطیبة والنوا� الصادقة ، ٕاىل من رافقين منذ ٔأن محلنا احلقائب الصغرية ، ورست معهم ا�رب خطوة خطوة 

وما زالوا �ساندوين ٔ��يش هبناء . 

  ٔأخويت �عزاء " عبدهللا , عامر , نوار "

 ٕاىل من اكرب به و�لیه ٔأعمتد ، ٕاىل مشعة مضیئة يف حيايت ، ٕاىل من بوجوده اكتسب القوة ، ٕاىل رفيق دريب ..  

زو� العز�ز 

 ٕاىل من ٔأتعب ؤأ�د ٔ��لهن ، ٕاىل ورد�ي اللتان تفو�ان �لعطر امجلیل يف لك صباح ، ٕاىل من �شجعاين �ىل الن�اح . 

 ٔأمريايت الصغريات " سري�ن , ٔأنطونیال " 

 ٕاىل لك من ٔأضاء بعلمه عقل �ريه ، وهدى �جلواب الصحیح �رية سائلیه ، ٕاىل الشموع اليت حترتق لتض� لٔ�خر�ن . 

 ٔأساتذيت والاكدر التدر�يس 

 ٕاىل �خوة ا��ن مل ت�مه ٔأيم ، ٕاىل من حتلوا �لوفاء والعطاء وسعدت معهم ورس� معنا يف دروب احلیاة احللوة واحلزینة ، ٕاىل 

من اكنت يل معهم ٔأ�م رائعة یصعب �يل �س�یاهنا . 

 ٔأصدقايئ 

ٕاىل من جشعين ٔ�س�متر يف هذا الطریق حىت هنایته  

رميا اخلوري 



 �هداء

ٕاىل من اكنوا سبب راحتنا وسعادتنا .. وعوننا ومعینينا .. 

 ا�ئنا وا�اتنا أ�عزاء 

ٕاىل من دمعنا �لفرح واحلزن .. والتعب واجلهد ..  

 اخوتنا الغالیني 

ٕاىل من �لمين حرفا فاكن سببا �لن�اح ا�ي صبو� ٕالیه ..  

 معلمینا وداك�رتنا الفاضلني 

ٕاىل رفاق ا�رب وزمالء املس�تقبل .. من خفف عناء مشوار العمل   

ٔأصدقائنا ا�لصني 

املني لمك ولنا دوام  . احئمكصنرجو من هللا العز�ز القد�ر ٔأن �كون هذا البحث مثرة حس�نة جلهودمك و�رب�مك ون

 . الص�ة والسعادة والفرح

 جمد محوده

 عزت ضابط
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 الثدي: -1

 Upperالبطف ناحية مف العموية الصدر منطقةفي  ويوجد االناثفي  االرضاع عضو ىو 
Ventral Region متماثل زوج صورةفي  ويوجد Identical & Homogenous Pairs 

 الجنينية الطبقة نفس مف Embryonic Phase الجنينية المرحمةفي  االثناف يتكونا حيث
Dermatome. 

 
 يتكون الثدي من: 1-1
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 :Skin الخارجية الجمد طبقة  1-1-1
 عمييا يطمق Nipple بالحممة تحيط الفاتح وأ الغامق يالبن بالموف  ممونة منطقة توجد حيث

Areola ، يةالثد الغدد قنوات نيايات عمى الحممةي وتحتو Ends Of Mammary 
Glands  كما، لمرضاعة منيا المبف بنيل الطفل ليقوـ الحممة نيايةي ف كميا لتتجمع 

 االستثارة سريعة Free Nerve Endings  نوع مف عصبية نيايات عمى الحممة تحتوى 
 .المبف وافراز الرضاعةفي  كبير ردو  وليا

 
 Mammary Glands: يةالثد الغدد 1-1-2

 بتوجيػو Endocrinal Stimulation ىرمونيػة سػتثارةبا Milk المػبف فرازبػ  الغػدده ىػذ وتقػوـ
 .النخاميػػة لمغػػدةي مػػاماأل الفػػص ىرمونػػات حػػدأ وىػػو Prolactine البػػروالكتيف ىرمػػوف  مػػف

 .Lobes فصوص ىيئة عمى الغدد وتوجد
 
 :Adipose tissue الدىني النسيج  1-1-3 

ف ي الػذ ىو النسيج وىذا  وىػو Consistency Of The Breast لمثػدي والقػواـ الكثافػة يكػون
 وتصػػغير تكبيػػر عمميػػاتفػػي  يػػزاؿ يالػػذ النسػػيج وىػػو .المػػبف لتكػػويف الالزمػػة الطاقػػة نتػػاجإل
 .يالثد

 
 :Pectoralis Major الكبيرة الصدرية العضمة  1-1-4

 عمييػػا وتسػػتقر الصػػدري  لمقفػػص السػػادس الضػػمع لػػىإ يالثػػان الضػػمع مػػف العضػػمة هىػػذ وتمتػػد
 .الثدي مكونات كل

 
 :Mammary Tissue الثدييى النسيج  1-1-5

 .الثامف الضمع نياية حتى الترقوة مف ويبدأ
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 :الثدي سرطان -2
 ،الثدي لخاليا طبيعي غير نمو عف وينجـ الشائعة الخبيثة األوراـ أنماط أحد ىو الثدي سرطاف
 يبػػدأ .عمػػارىـأ  اخػػتالؼ عمػػى السػػيدات تصػػي  التػػي األوراـ أنػػواع أكثػػر مػػف الثػػدي سػػرطاف ويعػػد

، بالحميػػ  تغػػذييا التػػي الفصػػوص أو الحميػػ  لقنػػوات الداخميػػة البطانػػة فػػي عػػادة الثػػدي سػػرطاف
 األخرى. الجسـ لمواقع االنتشار عمى بقدرتو الثدي سرطاف ويتميز

 وتسجل (سرطاف) خبيثة أوراـ ىي الثدي أوراـ مف % 15 أف إال حميدة االوراـ ىذه مف 90%
 .السرطاف ىذا بسب  سنويا   لموفيات معدؿ أعمى
 .مبكرا   يعالج لـ إذا %(1 يحوال) جدا   ضئيمة السرطاف ىذا مف النجاة نسبة وتعد

 سف بيف تصي  ولكنيا 1:1000 الى تصل بنسبة ولكف الرجاؿ السرطاف بيذا أيضا ويصا 
 .والسبعيف الستيف

 
 :الثدي سرطان احصائيات 2-1

 سػػوريا فػػي الثػدي بسػػرطاف صػابةإ حالػػة 3400 وجػود تبػػيف سػوريا فػػي االحصػااات خػػرآ وفػق
 .عاـ كل
 النسػ  مػع تتناسػ  سوريا في النس  فأ وجد الماموغراـ وتصوير التوعية حمالت خالؿ ومف

 .السويداا محافظة في بكثير عمىأ  نياأ الإ العالمية
 

 
 
 
 
 
 
 



Breast Cancer 

 

5  | 
 

 الثدي: سرطان نواعأ 2-2
2-2-1 DCIS (Ductal Carcinoma In Situ):  

 سرطانات مف % 2-1 بنسبة الثديية الغدد قنوات السرطانات مف النوع ىذا ويصي 
 .الثدي

 
2-2-2 LCIS (Lobular Carcinoma In Situ):  

 .الثديية الغدد فصوص السرطانات مف النوع ىذا ويصي 

 
2-2-3 IDCIS (Invasive Ductal Carcinoma in Situ): 

 يلبػاق بعدىا وينتشر الثديية الغدد قنوات يصي  السرطانات مف النوع وىذا (فتكا   )أكثر
 .DCIS يالعاد السرطاف ضعف مرات 6 تبمغ بسرعة يالثد
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2-2-4 ILCIS (Invasive Lobular Carcinoma in Situ):  
 بػػػنفس ويقػػػوـ الثدييػػة الغػػػدد فصػػوص يصػػػي  السػػػرطانات مػػف النػػػوع وىػػذا (فتكػػػا   )أكثػػر
 .الثالث لمنوع المدمر ي االنتشار  التأثير

 
2-2-5 Inflammatory Breast Cancer: 

فػي  والسػب  االطػالؽ عمػى يالثػد سػرطانات نػواعأ خطػرأ ىػو السػرطاف مػف النػوع وىذا
 Low Dense X-Ray الكثافػة منخفضػة اكػس شػعةأ طريػق عػف يكتشف ال نوأ ذلؾ

 ي)يعنػػػ Ultra Sound Ray الصػػػوتية فػػػوؽ  بالموجػػػات شػػػعةاأل طريػػػق عػػػف وأ
 ىػػػػػػذا عنػػػػػػدىـ يكتشػػػػػف ال قػػػػػػد المعتػػػػػاد ي الػػػػػػدور  بػػػػػػالفحص يقومػػػػػوف  الػػػػػػذيف االشػػػػػخاص
 .(السرطاف
 التيػػا  ومنيػػا اليامػػة عػػراضاأل بعػػض خػػالؿ مػػف السػػرطانات مػػف النػػوع ىػػذا ويشػخص

 .المرضعات وغير المرضعات لمسيدات الثدي
 .Mastiti اسـ العرض ىذا ىعم ويطمق

 
 

 :Paget’s Disease Of The Breast الثديي باجيت مرض 2-2-6
 تغيير الى يؤدى قد مزمنا التيابا ليا ويسب  الحممة يصي  السرطانات مف النوع وىذا
 .االكزيما تشبو واعراضو.بيا المحيطة المنطقة لوف  وتغيير لونيا

  .الثدي سرطانات مف % 4-1 بنسبة ويحدث
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 الثدي: بسرطان المرأة اصابة احتمالية من تزيد التى العوامل 2-3
 السف: 2-3-1

 %77 حػػوالي وىنػػاؾ ، السػػيدة سػػف زاد كممػػا المػػرض بيػػذا اإلصػػابة احتمػػاؿ نسػػبة تزيػػد
 تبمػغ النسػبة ىػذه أف حػيف فػي ، عامػا   55 سػف بعػد تشػخص الثدي سرطاف حاالت مف
 .مرىفع مف األربعينيات في النساا عند %18 فقط
 

 :الكحوليات تناوؿ  2-3-2
 .الثدي بسرطاف المرأة اصابة احتمالية مف الكحوليات تناوؿ يزيد 
 

 السمنة:  2-3-3
 .اليأس سففي  يالموات وخاصة يالثد بسرطاف المرأة اصابة احتمالية مف ةالسمن تزيد
 

 الوراثية: الجينات  2-3-4
 ىنػػاؾ فأ العممػػاا اكتشػػف حيػػث ،ثػػديال بسػػرطاف صػػابةاإلفػػي  ىامػػا   دورا   الوراثػػة تمعػػ 
 بنسػبة BRCA1 & BRCA2 وىمػا الأ المػرض بيػذا االصػابة عػف مسػؤوليف جينػيف

 مػػػػػع اتحػػػػػاد حالػػػػػةفػػػػػي  وجػػػػػد ذاإ كبػػػػػراأل الػػػػػدور BRCA2 الجػػػػػيف ويمعػػػػػ  % 5-10
BRCA1  ىذا مف لمتأكد الوراثية التحاليل عمل ويج  السرطاف بيذا صابةاإلفي. 

 
 :اليرمونات  2-3-5

 ADRENAL  الكظريػػػػة لمغػػػػدة الداخميػػػػة الطبقػػػػة مػػػػف المفػػػػرزة ليرمونػػػػاتا تمعػػػػ 
ANDROGENS   فػػي  مفرطػػة زيػػادة حػػدث ذافػػ  .يالثػػد بسػػرطاف االصػػابةفػػي  دورا

 زيػادة حػدثت ذاإ والعكس .صابةاإل احتمالية ارتفاع لىإ ييؤد فأنو االستروجيف ىرموف 
 .السرطاف بيذا صابةاإل احتمالية انخفاض ىإل ييؤد فأنو البروجستروف  ىرموف في 
 

 :جياضاإل 2-3-6
 .يالثد بسرطاف المرأة صابةإ احتمالية مف المتكرر جياضاإل يزيد
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 بالسرطان: االصابة ظيور امكانية من تزيد التي العوامل ومن 2-4
I. االكل نوعية. 
II. االشعاع. 
III.  الثالثيف سف بعد الحمل. 
IV. عشر الثانية سف قبل مبكرا   الشيرية الدورة ابتداا. 
V. الخمسيف سف بعد لما الشيرية الدورة راستمرا. 
VI. خرى األ والمموثات لمحشرات القاتمة دويةاأل بعض بواسطة البيئي: التموث. 
VII. :قاطعة بصورة مراأل ىذا الدراسات تثبت لـ التدخيف. 

 
 
 
 
 الثدي: بسرطان االصابة نسبة تقمل التي العوامل ومن 2-5
I. الطبيعية: الرضاعة 

 لػىإ ونصػف سػنة لمػدة االرضػاع تواصػل ذاإ خصوصػا   الثػدي رطافبسػ صابةاإل نسبة تقمل 
 .سنتيف

II. :الرياضة 
 عمػػػى االسػػػبوع فػػػي ونصػػػف سػػػاعتيف ىإلػػػ سػػػاعة )لمػػػدة بانتظػػػاـ الرياضػػػة ممارسػػػة تخفػػػف 
 .% 18 بنسبة الثدي بسرطاف صابةاإل خطر مف قل(األ
 افسػػػرط مثػػػل المػػػرأة عنػػػد أخػػػرى  وسػػػرطانات الثػػػدي سػػػرطاف بػػػيف عالقػػػة وجػػػود تبػػػيف وقػػػد

 مػف بػأي ظيورىػا ربػط يمكػف ال المػرض بيػذا اإلصػابات مػف %75 أف والحقيقة المبيضيف
 .المذكورة العوامل
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 :المرض عراضأ 2-6
 

 
 

I.  مؤلمة غير الكتمة تكوف  ما وغالبا   باليد، تحسسيا يمكف التي الثدي في سماكة أو كتمة تكّوف. 
II. اآلخر يالثد مع مقارنة الثدييف أحد شكل أو حجـ في اختالؼ. 
III. البرتقالة قشرة البشرة تشبو وقد تجعدىا، أو الثدي بشرة سماكة زيادة. 
IV. وأ صفراا تكوف  فأ الممكف ومف بالدـ ممزوجا   يكوف  وقد شفاؼ، سائل الحممة مف افراز 

 .بيضاا حتى وأ خضراا
V.  الخارج إلى سحبيا يمكف ال بحيث الداخل إلى الحممة انقال. 
VI. الثدي حممة تقشر. 
 

 حػػاؿ فػػي المبكػػر العػػالج الف الطبيػػ  استشػػارة يجػػ  السػػابقة عػػراضاأل مػػف اي حظػػةمال بمجػػرد
 .جدا   ضروري  السرطاف وجود
 الػوـر .خبيثػا   أو حميػدا   يكػوف  قد الوـر ف ف .الثدي سرطاف حتما   يعني ال الثدي في وـر وجود إف

 .خطورة يشكل ال وعادة الجسـ في ينتشر ال السرطاني غير الوـر إف .سرطاني غير ىو الحميد
 يمكػف كمػا .السػميمة الجسػـ أنسػجة يػدمر وقػد سػريعا   يتكػاثر سرطاني، وـر فيو الخبيث الوـر أما

 خطػرا   تشػكل وقػد الجسػـ مػف أخػرى  اجػزاا إلػى بعيػدا   وتنتشر تنفصل أف الوـر في الخاليا لبعض
 .الحياة عمى
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 :الثدي سرطان مضاعفات 2-7

I. الجسـ مف خرى أ لمناطق الوـر انتشار . 
II. الدـ فقر . 
III. الكبد التيابات . 
IV. الحاالت بعض في الثدي الستئصاؿ المرافقة النفسية االضطرابات . 

 
 :طريق عن يتم (وىجرتو) الورم وجود تشخيص 2-8

 :الذاتي ي اليدو  الفحص 2-8-1
 .الشيرية الدورة عف اسبوع مرور بعد الفحص ىذا ويفضل

 
i. االستحماـ عند:  

 اليػػػد باسػػػتعماؿ سػػػيولة أكثػػػر الفحػػػص يجعػػػل ماـاالسػػػتح خػػػالؿ الصػػػابوف  اسػػػتعماؿ أف
 . األيسر الثدي لفحص اليمنى واليد األيمف الثدي لفحص اليسرى 
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ii. المرآة ماـأ:   

 أو الػػػػذراعيف رفػػػػع ثػػػػـ .الخصػػػػر حػػػػوؿ واليػػػػديف المػػػػرآة مقابػػػػل مسػػػػتقيـ بشػػػػكل الوقػػػػوؼ
 أو الثػػدييف شػػكل أو لػػوف  فػػي تغيػػرات أي وجػػود عػػدـ مػػف كػػدلمتأ الػػرأس خمػػف وضػػعيـ
 البسػػيط الفػػرؽ  أف مالحظػػة مػػع تجويػػف أو تػػوـر أي وجػػود عػػدـ مػػف كػػدالتأ. الحممتػػيف
 الجػػزا الفحػػص يشػػتمل أف يجػػ  ”لمقمػػق داعػػي ال“ .طبيعػػي أمػػر الثػػدييف بػػيف لمحجػػـ
 .واإلبط الصدر بيف الواقع

 
 

iii. اليد: صابعأ بواسطة 
 وصػوال   ديرةمسػت بحركات برفق األيسر الثدي تحسس يتـ اليمنى اليد أصابع بواسطة 

 مػػف كػػدوالتأ اليسػػرى  اليػػد باسػػتعماؿ األيمػػف لمثػػدي بالنسػػبة العمميػػة وتكػػرر اإلبػػط تحػػت
 . كتمة أو وـر أي وجود عدـ
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iv. االستمقاا خالؿ: 

 الػرأس خمػف األيسػر الكوع وطوي  الكتفيف تحت وسادة بوضع الظير عمى االستمقاا 
 . األيمف لثديا لفحص والعكس اليمنى اليد بواسطة األيسر الثدي لفحص

 
v. الحممة: طريق عف فحص 

 . إفرازات أي وجود عدـ مف تأكدي ثدي كل حممة عمى برفق ضغطيا 
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 (:الكثافة منخفضة اكس موجات) السينية شعةباأل الثدي تصوير  2-8-2
 .الخامس( النوع تظير ال)

 
  :(Breast ultra sound) السونار أو صوتية الفوق  بالموجات الثدي تصوير 2-8-3

 ىػػػذا حسػػػنات ومػػػف .حميػػػد أو خبيػػػث الػػػوـر كػػػاف إذا بػػػيف بػػػالتمييز الطريقػػػة ىػػػذه تسػػػاعد
مكانيػػػة إشػػػعاعات ألي السػػػيدة تعػػػريض عػػػدـ الفحػػػص  عنػػػدما الػػػوـر لتشػػػخيص أفضػػػل وا 

 .كثيفة الثدي أنسجة تكوف 
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 :MRI يالمغناطيس بالرنين شعةاأل  2-8-4

 الثدي لفحص مكمل الفحص ىذا يعتبر. ولى(األ مراحموفي  الخامس النوع تظير) 
 .السينية شعةباأل
 

 
 

 :Breast Biopsy (الثدي خزعة) يالثد من ةعين أخذ 2-8-5
 عينػػة أخػػذ عمػػى يقػػوـ حيػػث .سػػرطاف كػػاف إذا مػػا لتحديػػد األكيػػدة الوحيػػدة الطريقػػة ىػػي
 بعػػػض وفػػػي صػػػغيرة إبػػػرة خػػػالؿ مػػػف المختبػػػر، فػػػي الفحػػػص مػػػف لمزيػػػد األنسػػػجة مػػػف

 سػػوؼ النتػػائج .لالختبػػار كميػػا أو الكتمػػة مػػف جػػزاا ألخػػذ جراحيػػة عمميػػة تػػتـ األحيػػاف
 . سرطاف حقا ىو المأخوذ كاف إذا ما تظير
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 :(المحوسب المقطعي )التصوير CT Chest شعةأ  2-8-6

 جػلأ مػف الدقػة، مػف عاليػة بدرجػة صػورة عمػى الحصػوؿ ويتيح السينية شعةاأل يستخدـ
 عػف يختمػف وبيػذا بعػاداأل ثالثيػة صػورة ويعطػي. ـالجسػ فػي الداخمية عضاااأل فحص

 .االبعاد ثنائية صورة يعطي الذي السينية شعةباأل العادي التصوير
 

 
 
 :Positron emission tomography (pet) النووية شعةاأل  2-8-7

 .طالؽاإل عمى فضميـأ يوى
 
 :االورام دالالت اختبارات  2-8-8

 Carbohydrateكاربوىيػدرات انتيجػيف اختبار ىو يالثد لسرطاف بالنسبة ىمياأ  ومف
Antigen (CA15.3). 

 المػػػػرض اكتشػػػػاؼ قبػػػػل السػػػػرطاني الػػػػوـر انتشػػػػار او وجػػػػود عػػػػف يكشػػػػف الفحػػػػص ىػػػػذا
 ايضػا ويسػتخدـ لسػنة تمتػد وقػد شػيرأ ثالثة عف تقل ال بفترة خرى األ التقميدية بالوسائل

 . اكتشافو حاؿ في المرض عالج لتتبع التحميل ىذا
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 الماموغرام: الثدي تصوير  2-8-9

 أوراـ وجود عف لمكشف المستخدمة السينية األشعة صور أنواع مف نوع ىو الماموغراـ
 تحميػل عمػى لمحصػوؿ مختمفتػيف بػوجيتيف ثػدي كػل تصػوير يػتـ .الثػدييف في شذوذ أو

 .الجديدة بالصور لمقارنتيا دائما القديمة األشعة بصور االحتفاظ يج  .كامل
 ويتـ سينية شعةأ جياز ماـأ ةالمرأ  تقف حيث مخصصة غرفة في الماموغراـ اجراإ يتـ

 الصػورة اخػذ يػتـ حتػى قميمػة لػدقائق بالسػتيكية اطبػاؽ بػيف مسطح بشكل الثدييف ضغط
 لنسػيج دقيقػة صػورة عمػى لمحصوؿ ضرورية لكنيا االنزعاج بعض تسب  الطريقة وىذه
 .الداخمي الثدي

 خطر يكوف  حتى شعةاأل مف جدا   صغيرة جرعات ستخدـي نوأل مؤذي غير والماموغراـ
   .جدا   قميل شعةلأل التعرض

 

 
 

 الماموغرام: أىمية 2-8-9-1
 فػي سػرطاف وجػود عػف لمكشػف فاعميػة األكثػر الفحػص طريقػة ىػو المػاموغراـ فحص
 فػػػي أوراـ أي وجػػػود عػػػف يكشػػػف أف يمكػػػف فالمػػػاموغراـ .المبكػػػرة مراحمػػػو فػػػي الثػػػدي
 ضػػروري  وىػػذا .طويمػػة بفتػػرة الطبػػي األخصػػائي قبػػل مػػف كشػػفيا يػػةإمكان قبػػل الثػػدييف
 إلػػػى تصػػػل المبكػػػرة مراحميػػػا فػػػي الثػػػدي سػػػرطانات مػػػف النجػػػاة نسػػػبة أف حيػػػث جػػػدا  
90%. 
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 كػػل مػػرة المػػاموغراـ فحػػص بػػ جراا يبػػدأف أف عامػػا 40 سػػف فػػوؽ  النسػػاا عمػػى يجػػ 
 .سنويا   السريري  والفحص الذاتي الفحص إلى باإلضافة سنتيف،
 .السنة في واحدة مرة الماموجراـ فحص إجراا عاما 50 سف فوؽ  النساا عمى

 بسػػػرطاف لإلصػػػابة عػػػائمي تػػػاري  وجػػػود) الثػػػدي بسػػػرطاف لإلصػػػابة معرضػػػة كنػػػت إذا
 الحالػة ىػذه فػي األفضػل مػف يكػوف  قػد ألنػو الطبيػ  استشػارة األفضل مف ف نو (الثدي
 .أكثر راتم إجرائو أو بو، الموصى العمر قبل الفحص ب جراا البدا

 
 

 :الماموغرام فحص 2-8-9-2
i.  التالية الحاالت في الشيرية الدورة أياـ في عممو يج:  

-a الدوري  الفحص) لمسرطاف المبكر االكتشاؼ مجرد ىو الفحص سب  كاف إذا 
 .(السنوي 

-b الحممة مف إفرازات ىي أو فقط الثدي آالـ ىي األولى الشكوى  كانت إذا. 
 

ii. التالية الحاالت في يةالشير  بالدورة يتقيد ال: 
a. بالثدي محسوسة كتمة ىناؾ كاف إذا . 
b. األـ مف الجدة أو الخالة أو األخت أو األـ عند المبيض أو الثدي سرطاف تواجد . 
c. اآلخر بالثدي سرطاني وـر اكتشف إذا. 

 
 
 
 

 :الثدي سرطان مراحل 2-9
 قػػد كػػاف ذاإ يمػػاوف السػػرطاف حجػػـ مػػدى عمػػى باالعتمػػاد الثػػدي سػػرطاف تطػػور مراحػػل تحديػػد يػػتـ

 .الثدي خارج انتشر
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  :لىإ يالثد سرطان تطور مراحل وتنقسم 2-9-1
 

I. الثديية نسجةاأل لىإ ينتشر لـ السرطاف فأ يأ :صفر المرحمة. 
II.  االولى المرحمة:  

 :صحيحة الجمل ىذه كل كانت حاؿ في
a. قشرتيا دوف  فستقة حجـ حوالي  - سـ 2 حجـ قطره يتجاوز ال الوـر. 
b. الميمفاوية غددؾ نحو السرطاف رينتش لـ. 
c. الثدي خارج السرطاف ينتشر لـ. 
 

 
 

III. الثانية المرحمة: 
 ال السػػرطاف ولكػػف ،(I) األولػػى المرحمػػة مػػف أكبػػر ىػػو (II) الثانيػػة المرحمػػة فػػي الػػوـر
 يتحقػػق أف يجػػ  ،(II) الثانيػػة المرحمػػة فػػي السػػرطاف يكػػوف  لكػػي .بعػػد انتشػػر قػػد يكػػوف 
 :التالي مف واحدا
a. قػػػد السػػػرطاف يكػػػوف  أف الممكػػػف مػػػف .سػػػـ 5 ولغايػػػة 2 مػػػف الػػػوـر طػػػرق يتػػػراوح 

 .اإلبط تحت الميمفاوية الغدد الى ينتشر لـ أو انتشر
b. (الميمفاوية الغدد إلى بعد ينتشر لـ ولكف) سـ 5 عف الوـر قطر يزيد. 
c. األكثر عمى ليمفاوية غدد لثالث انتشر ولكف سـ، 2 عف الوـر قطر يزيد ال. 
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d. غػدد ثػالث فػي سػرطانية خاليػا رصػد تػـ ولكػف الثػدي، فػي ـور  اكتشاؼ يتـ لـ 
 .األكثر عمى ليمفاوية

 

 
 

IV. الثالثة لمرحمةا:  
 :مراحل ثالثة لىإ بدورىا وتنقسـ
A. عقد 4 مف كبرأ الفرعية العقدفي  صابةواإل .سـ 5 مف كبرأ الوـر. 
B. فػػي  االصػػابة وتصػػل.والجمػػد لمصػػدر المػػبطف الغشػػاا الػػى يصػػل بػػدأ االنتشػػار

 .عقد 10 مف اكثر الى لفرعيةا العقد
C. اصػػابة وتصػػل ذاتيػػا االعصػػا  اصػػابة وتبػػدأ ذروتػػو الػػى الػػوـر انتشػػار يصػػل 

 بيػػذا تصػػا  يالتػػ عصػػا األ اىػػـ ومػػف .عقػػد 10 مػػف اكثػػر الػػى الفرعيػػة العقػػد
 السرطاف:

 SupraClavicular Nerve لمترقوة العموي  العص   -1
 Internal Mammary Nerve يالداخم الثديي العص   -2
 InfraClavicular Nerve لمترقوة يالسفم العص   -3
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 تطػػور مراحػػل مػػف الثالثػػة المرحمػػة مػػف انػػو عمػػى الثػػدي سػػرطاف التيػػا  يصػػنف كمػػا

 :المرض
 مكثفػػا شػػعورا   أو كتمػػة أو تورمػػا   يشػػمل ال قػػد الػػذي السػػرطاف أشػػكاؿ مػػف شػػكل فيػػو

 األوعيػػة السػػرطانية يػاالخال تسػػد االلتيػابي، الثػػدي سػرطاف ففػػي .الثػدي فػػي بالضػيق
 أو المػػػػدمل والجمػػػػد واالحمػػػػرار، التػػػػوـر إلػػػػى يػػػػؤدي ممػػػػا الثػػػػدي، جمػػػػد فػػػػي الممفاويػػػػة
 .المخدد

 
 

V. الرابعة المرحمة (اليجرة  Metastasis) : 
 سػػرطاف يكػػوف  المرحمػػة ىػػذه فػػي .الثػػدي سػػرطاف مراحػػل بػػيف مػػف تقػػدما   األكثػػر وىػػي
 فػػػي غالبػػػا   الثػػػدي سػػػرطاف تشػػػرين .الجسػػػـ مػػػف مختمفػػػة أنحػػػاا فػػػي انتشػػػر قػػػد الثػػػدي

 الثػػػدي سػػػرطاف مراحػػػل مػػػف الرابعػػػة المرحمػػػة تػػػدعى .والػػػرئتيف الكبػػػد الػػػدماغ، العظػػاـ،
 .النقيمي الثدي سرطاف ،أيضا  

 

 



Breast Cancer 

 

21  | 
 

 
 .المرض انتشار سرعة عن الدرجات تمك تعبر حيث لممرض، درجات تحديد يتم يضًا،أ

 سػريعا   نمػوا   وتنمػو يعيػةطب غيػر الخاليػا تكػوف  وفييػا منخفضػة، درجػة وىي – 1 درجة
 .2 الدرجة في الخاليا نمو سرعة إلى تصل ال ولكنيا العادية، بالخاليا مقارنة
 مػػف أسػػرع وتنمػػو طبيعيػػة غيػػر الخاليػػا تكػػوف  وفييػػا متوسػػطة، درجػػة وىػػي – 2 درجةةة
 .3 الدرجة في الخاليا نمو سرعة إلى تصل ال ولكنيا ،1 الدرجة خاليا
 الػػػدرجتيف مػػػف أسػػػرع السػػػرطانية الخاليػػػا فييػػػا وتنمػػػو مرتفعػػػة، درجػػػة وىػػػي – 3 درجةةةة

 .السابقتيف
 اليرمػػوني أو الكيميػائي لمعػػالج الخضػوع المحتمػل مػػف كػاف مػامك الدرجػػة، ارتفعػت كممػا
 .الجراحة بعد

 
 :يالثد سرطان عالج 2-11
 

 :Surgery الجراحة  2-11-1
 .راحػػػػيالج   االستئصػػػػاؿ بواسػػػػطة الثػػػػدي سػػػػرطاف حػػػػاالت عظػػػػـم معالجػػػػة ى تجػػػػر 

، حجـ عمى ةالعممي ساعات مدى ويعتمد  قػدالع إصػابة عػدـ أو إصػابة وعمى الوـر
 إزالػػػة إلػػػى ةالورميػػػ تمػػػةالك استئصػػػاؿعمميػػػة  تيػػػدؼ، ةاإلبطيػػػ الناحيػػػة فػػػي ةالممفيػػػ

 ، وتعػداإلبػط فػي ةالممفيػ قػدالع مػف الخزعػات بعػض وأخػذ فقػط، ةالسػرطاني تمػةكال
 .عادة تالعمميا مف نوعال ىذا بعد ضرورية ةاإلشعاعي المعالجة

مّ ػػو الثػػدي إزالػػة إلػػى البسػػيط أو التػػاـ الثػػدي استئصػػاؿ عمميَّػػة   فػػي يػػتـ  بعػػض مػػع ك 
قػػد  الثػػدي إزالػػة يػػتـ الجذريَّػػة الثػػدي استئصػػاؿ عمميَّػػة   فػػي امػػا اإلبطيَّػػة المّ مفيَّػػة الع 

ػػي التػػي والطبقػػة ػػالت ت غطّ  ػػلَّ  العضن قػػد وك   ىػػذه ت جػػرى  وقمَّمػػا اإلبػػط  فػػي المّ مفّيػػة الع 
 . األيَّاـ ىذه في العمميَّة  
. بيػا يقػوـ التػي العمميَّػة لنػوع ت بعػا   وذلػؾ شػقَّيف، أو شقّ   ب جراا الجرَّاح   يقوـ حيث
مد إغالؽ   يجري   العمميَّة كانت إذا م نزحا   الجرَّاح يضع وقد .العمميَّة انتياا بعد الج 
يات لنزح وذلؾ واسعة، نػزح   ىػذا وي نػزنع .العمميَّػة دبعػ السوائل مف الفائضة الكمّ   الم 

راحة مف أيَّاـ ب ضعة أو يوـ بعد  . الج 



Breast Cancer 

 

22  | 
 

 
 
 
 :Radiotherapy االشعاعي العالج  2-11-2
 

 
 

 مػػػف ومنعيػػػا السػػػرطانية الخاليػػػا عمػػػى لمقضػػػاا عاليػػػة طاقػػػة ذات أشػػػعة اسػػػتعماؿ وىػػػو
 خػارج جيػاز مػف ويصدر external radiation الخارج مف إما اإلشعاع يكوف   .النمو
 ويسمى الثدي داخل مباشرة رقيقة بالستيكية أنابي  في إشعاعية مواد بوضع أو الجسـ

 .العالج مف النوعيف المريضة تتمقى وأحيانا   implant radiation المزروع باإلشعاع
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 يسػػتخدـ الػػذي النػػوع نفػػس ىػػو الخػػارجي اإلشػػعاعي لمعػػالج يسػػتخدـ الػػذي األشػػعة نػػوع 
 وحػػدة ىػػو الػػراد) واحػػد راد مػػف فأقػػل بكثيػػر أكبػػر بجرعػػات لكػػف اديػػة.الع األشػػعة لعمػػل
 لعػالج يسػتخدـ ومػا العاديػة الصػدر أشػعة لعمػل المسػتخدمة الكميػة ىػي (األشعة قياس
 مػػرادؼ وىػػو جػػراي سػػنتي لفػػع أحيانػػا يسػػتخدـ) راد 4500 يتعػػدى الخبيثػػة الثػػدي أوراـ
 .(األشعة قياس وحدة وكالىما راد لكممة

 
 :حالتين في لمعالج األشعة عطىت 2-11-2-1

 الثػدي عمػى واإلبقاا الوـر إزالة حالة في كما الجراحي لمعالج مكممة تكوف  األولى
 لػػو السػػرطاني الػػوـر خاليػػا جميػػع عمػػى القضػػاا مػػف لمتأكػػد الحالػػة ىػػذه فػػي فيكػػوف 
 صػػػغير آخػػػر وـر أي عمػػػى لمقضػػػاا أو الجراحيػػػة العمميػػػة أثنػػػاا منيػػػا بعػػػض تػػػرؾ

 .بالثدي
 الجراحػػي التػػدخل يمكػف ال حيػػث وحيػد كعػػالج األشػعة فتعطػػى الثانيةةة الةةةالح أمةا

 الظيػر كعظػاـ جراحيػا   منيػا الوـر باستئصاؿ ينصح ال مناطق إلى الوـر كوصوؿ
 .ذلؾ إلى وما الصدر بداخل الميمفاوية والغدد

 
 ليػذا اإلشػعاعي العػالج إعطػاا معيػا يفيػد أوضاع عدة فيناؾ الثدي لسرطاف بالنسبة
 كثيػػػرة أحيػػاف فػػي يسػػب  االنتشػػار ىػػذا العظػػاـ، إلػػى المػػرض انتشػػار ومنيػػا الغػػرض
 يػػتـ الػػذي المكػاف فػػي المػرض عمػػى يسػػيطر اإلشػعاعي العػػالج وا عطػاا شػػديدة، آالمػا  

 .األلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ زواؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤدي ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
، تطػػور إيقػػاؼ عمػػى اإلشػػعاعي العػػالج يسػػاعد المػػ ، إلػػى الػػوـر انتشػػار وعنػػد  الػػوـر
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 الصداع مثل المصاحبة األعراض مف يخفف مما عميو، القضاا الحاالت بعض وفي
 .والقيا والغثياف
 االستئصػػػاؿ ىػػػو األوؿ الخيػػػار فػػػ ف الثػػػدي، فػػػي لمػػػوـر موضػػػعية عػػػودة حػػػدوث وعنػػػد

ذا .ممكنػػػػة كانػػػػت ذاإ أخػػػػرى  مػػػػرة الجراحػػػػي  العػػػػالج فػػػػ ف ةممكنػػػػ الجراحػػػػة تكػػػػف لػػػػـ وا 
 نزيػػف، أو تقرحػػات أو ألػػـ ؾىنػػا كػػاف إذا وبالػػذات الػػوـر تحجػػيـ فػػي يفيػػد اإلشػػعاعي

 .اإلشعاعي العالج بعد كبير بشكل تخف األعراض فيذه
 

   :باألشعة العالج مضاعفات 2-11-2-2
 :باألشعة عولجت التي المنطقة عمى تعتمد 
a. الثدي منطقة في وثقل انتفاخ.  
b.  بعػد تختفػي مػا عادة اإلشعاع منطقة في الشمس ضربة تشبو الجمد في حروؽ 

  .ذلؾ مف أشد يكوف  ما نادرا  و  شير 12 إلى  6
c. عاـ ضعف.  
d. وأكثػػػر حجمػػػا أصػػػغر الشػػػعاع تمقػػػى الػػػذي الثػػػدي يصػػػبح السػػػيدات بعػػػض فػػػي 

 .صالبة
 
 
 :Chemotherapy  الكيميائي العالج  2-11-3
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 يعػػالج الحػػاالت أغمػػ  وفػػي السػػرطانية الخاليػػا عمػػى لمقضػػاا والعقػػاقير األدويػػة اسػػتعماؿ ىػػو
 فػػي بػػالحقف أو الفػػـ طريػػق عػػف إمػػا األدويػػة وتعطػػى دويػػة،األ مػػف بمجموعػػة الثػػدي سػػرطاف
 ألدويػػةا  ألف شػػامال   عالجػػا   الكيميػػائي العػػالج يعتبػػر الطػػرؽ  كػػل وفػػي العضػػل، فػػي أو الوريػػد
 انتشػػار حالػػة فػػي مفيػػد فيػػو بالتػػالي .الػػدـ مجػػرى  طريػػق عػػف الجسػػـ أنحػػاا جميػػع إلػػى تصػػل

 .المرض
 

 ىي: الكيميائية االدوية 2-11-3-1
I. Adriamycin : انتراسيكميف  :الدواا تصنيف anthracycline 

 :العمل ليةآ
 النػػووى  الحمػػض جزيئػػات بػػيف جزيئاتػػو الدوكسوروبوسػػيف يقحػػـ

 يتوقػػػػػف الخميػػػػػة عمػػػػػل وبالتػػػػػالي عممػػػػػو يعطػػػػػل وممػػػػػا الخمػػػػػوي 
 .تكاثرىا

 
 :ستعماالتاال

 ابيضػػػاض ،الحػػػاد الممفاويػػػات ابيضػػػاض :عػػػالج فػػػي يسػػػتخدـ
 ،الخبيثػػػػػػػػة الممفومػػػػػػػػات، دجكيفىػػػػػػػػو  لمفومػػػػػػػػة ،الحػػػػػػػػاد النخػػػػػػػػاع

 الغػػػدة سػػػرطاف ،الرخػػػو النسػػػيج سػػػاركومة ،العظميػػػة السػػػاركومة
ْير الرئة سرطاف ،الدرقية غ  النيا صَّ  سػرطاف ،الثػدي سػرطاف ،الخن
 األرومػػػػي الػػػػوـر ،المثانػػػػة سػػػػرطاف بػػػػيض،الم سػػػػرطاف ،المعػػػػدة
 .ويممس وـر ،العصبي

 
 :االستعمال موانع

 لمػدواا الحساسية فرط لدييـ فالذي المرضى في استخدامو يمنع
 مجموعػػػة مػػػف آخػػػر عػػػالج ألي أو مكوناتػػػو مػػػف جػػػزا ألي أو

 .االنثراسيكمف
 القمػػػ  عضػػػمة احتشػػػاا وجػػػود حالػػػة فػػػي اسػػػتخدامو يمنػػػع كمػػػا 
 اضػػػطرابات أو القمػػػ ، عضػػػمة فػػػي حػػػاد قصػػػور أو ،(حػػػديث)

 مػف عاليػة تراكمية بجرعات السابق العالج أو النظـ في شديدة
 أو االيداروبوسػػػػيف، أو الدوكسوروبيسػػػػيف، أو ف،الداونوروبيسػػػػي

 وظػػػائف فػػػي حػػػاد اخػػػتالؿ وجػػػود أو االنثراسػػػيكمف، مػػػف غيرىػػػا
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 مػػػػػػػػػػػػػف أقػػػػػػػػػػػػػل) العدليػػػػػػػػػػػػػة الخاليػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػدد قمػػػػػػػػػػػػػة أو الكبػػػػػػػػػػػػػد،
 .(3ممـ/خمية1500

 
 :االحتياطات

 إذ الحمػل فتػرة خالؿ العالج باستخداـ ينصح ال :الحمل أثناا
 حػدوث تجنػ  جػ وي بػالجنيف، الضػرر يمحػق أف الممكػف مف

 .العالج فترة خالؿ حمل
 فػػي يفػػرز الػػدواا كػػاف إذا مػػا المعػػروؼ غيػػر مػػف :الرضػػاعة

 عمػى الضػارة آثػاره بسػب  ولكػف الم رضػع، حالػة في األـ حمي 
 فتػػػػرة خػػػػالؿ الرضػػػػاعة عمميػػػػة تجنػػػػ  ينبغػػػػي االنسػػػػاف، جسػػػػـ
 .العالج

 يجػػػ  لػػػذا ،الكمػػػى فػػػي اعػػػتالالت أو خمػػػل العػػػالج يسػػػب  قػػػد 
 وقيػاس الكمػى بػأمراض المصابيف المرضى في ذربح استعمالو
 .الحالة لزمت إف الجرعة تعديل أو دوري  بشكل الكمى وظائف

 أف يمكػػػػف :القمػػػػ  عضػػػػمة فػػػػي عػػػػتالالتا  العػػػػالج يسػػػػب  قػػػػد 
 يػػػزداد ولكػػػف العػػػالج، خػػػالؿ وقػػػت أي فػػػي األعػػػراض تحصػػػل
 الكميػػػات مجمػػػوع) المتراكمػػػة الجرعػػػة قيمػػػة ارتفػػػاع مػػػع خطرىػػػا
 مػػػػػػف غيػػػػػػره أو سػػػػػػيفو بو الدوكسور  مػػػػػػف لمػػػػػػريضا تمقاىػػػػػػا التػػػػػػي

 السػػػػػمية أف يالحػػػػػع ،(حياتػػػػػو طػػػػػواؿ األخػػػػػرى  األنثراسػػػػػيكمينات
 تجنػػػػ  يجػػػػ ) التاليػػػػة التراكميػػػػة الجرعػػػػات عنػػػػد تظيػػػػر القمبيػػػة

 .البالغيف المرضى في 2ـ/مغ 550 (:إلييا الوصوؿ
 العػػػػػالج تمقػػػػػوا الػػػػػذيف البػػػػػالغيف المرضػػػػػى فػػػػػي 2ـ/مػػػػػغ 400 

  .اإلشعاعي
 فػي كغ/مغ 10 سنة 2 >أعمار مف االطفاؿ يف 2ـ/مغ 300

 كيربػائي قمػ  تخطػيط عمػل يجػ  سػنة 2<أعمار مف االطفاؿ
  .القم  عضمة نشاط في عتالؿا  أي لمالحظة دوري  وبشكل
 خػػػػارج إلػػػػى تسػػػػربو حػػػػاؿ فػػػػي العػػػػالج يسػػػػب  :التسػػػػر  خطػػػػر
  .وريدي التيا  أو موضعيا   وألما   تييجا   الوريد،
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 خاصػػة الثانويػػة، الػػدـ رطاناتسػػ ظيػػور فػػي العػػالج يتسػػب  قػػد
 مػع أو لألوراـ مضادة أخرى  ادوية مع باالقتراف استخدامو عند

 .اإلشعاعي العالج
 مػػف المرضػػى فػػي متػػأخرة قمبيػػة سػػمية حصػػوؿ خطػػر :االطفػػاؿ

 حتػػى دوري  بشػػكل لمقمػػ  فحوصػػات عمػػل يجػػ  لػػذا طفػػاؿ،األ
 و النمػػو عمميػػة عمػػى سػػمبا   يػػؤثر كمػػا العػػالج، فتػػرة انتيػػاا بعػػد
 .عندىـ التناسمية الغدد تطور و لبموغا

 
 :الجانبية األعراض

 وذمػػػة القمػػػ ، ضػػػربات انتظػػػاـ عػػػدـ :الجانبيػػػة األعػػػراض مػػػف
 حساسػػػػػية الوجػػػػػو، احمػػػػػرار ثعمبػػػػػة، .الػػػػػوىف أو توعػػػػػؾ .رئويػػػػػة

 .(العػػػرؽ  أو الػػػدموع أو المعػػػا ،) الجسػػػـ سػػػوائل تمػػػوف  الضػػػوا،
 خػػػػػػػاطي،الم الغشػػػػػػػاا التيػػػػػػػا  .القرنيػػػػػػػة أو الممتحمػػػػػػػة التيػػػػػػػا 
 الحمػػى .العظػػاـ نخػػاع تثبػػيط .التقيػػؤ القولػػوف، التيػػا  الغثيػػاف،
 .والرعشة

 
 :الدوائية التداخالت

 سػػػػػػػمية مػػػػػػػف الدوكسوروبسػػػػػػػيف يزيػػػػػػػد قػػػػػػػد :السيكموفوسةةةةةةةفاميد
 .السيكموفوسفاميد
 مما الدـ في الدوكسوروبيسيف تركيز مف يزيد :السيكموسبورين

 .سميتو مف يزيد
 الديجوكسػػػػػػيف امتصػػػػػػاص مػػػػػػف العػػػػػػالج يقمػػػػػػل :الديجوكسةةةةةةين

 .فعاليتو عمى وبالتالي
 يسػػػػببيا التػػػػي القمبيػػػػة السػػػػمية خطػػػػر مػػػػف يزيػػػػد :باكميتاكسةةةةيل

 . العالج
 مػػف الدوكسوروبيسػػيف اطػػراح عمميػػة مػػف يسػػرع :الفينوباربيتةةال

  .فعاليتو مف يقمل وبالتالي (الكمى طريق عف) الجسـ
 مػػػػف الدوكسوروبيسػػػػيف اطػػػػراح عمميػػػػة مػػػػف يسػػػػرع :الفينيتةةةةوين

 عمػػليو  فعاليتػػو، مػػف يقمػػل وبالتػػالي (الكمػػى طريػػق عػػف) جسػػـال



Breast Cancer 

 

28  | 
 

 مػػػف الفينيتػػػويف امتصػػػاص مػػػف التقميػػػل عمػػػى الدوكسوروبسػػػيف
  .أيضا   فعاليتو مف فيقمل األمعاا

 فيرفػع الدوكسوروبيسػيف أيػض عمميػة مػف يقمل :ستريبتوزوسن
  .سميتو مف وبالتالي نسبتو مف

 يسػببيا التي ـالجس مناعة انخفضت حاؿ في :الحية المقاحات
 تحولػػو يسػػب  قػػدو  لمقػػاح، الجانبيػػة االعػػراض مػػف تزيػػد العػػالج

 .التيا  إلى
 

 :الدواء شكالأ
 الوريػػػدي لمحقػػػف مركػػػز محمػػػوؿ :صػػػورة عمػػػى العػػػالج يتػػػوفر-

 ،(مل 100 أو 75 أو 25 أو 10 أو 5) مل / ممغ 2 بتركيز
 .حافظة مواد بدوف  أو مع ويتوفر

 مػغ50 أو 20 أو 10 عمػى يحتوي  بالتجميد مجفف مسحوؽ -
 الدوكسوروبسيف مف
 مػػػػػف مػػػػػل/مػػػػػغ 2 بتركيػػػػػز الحقػػػػػف اجػػػػػل مػػػػػف مركػػػػػز محمػػػػػوؿ -

  الشحمي المستحضر
 

 :التخزين
 درجػة 20 إلػى 15) الغرفة حرارة درجة في المسحوؽ  يخزف  -

  .الضوا عف بعيدا ،(مئوية
 عػػػف بعيػػػدا ،(مئويػػػة درجػػػة 8 الػػػى 2) مبػػػردة المحاليػػػل تخػػزف -

  .الضوا
 مبردة مف (ليبوسوماؿ) الشحمي المحموؿ مف يلالمحال تخزف -
 الضوا. عف بعيدا   (مئوية درجة 8 الى 2)

 
 :لدوكسوروبيسين ةالتجاري سماءاأل

  ادريمايسيف .1
  الذوباف سريع أدريبالستيف .2
  ىايدروكموريد دوكسيروبسيف .3
  ريو دوكسيميـ .4

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B1-%D9%8A%D9%88
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  إيبوي  دوكسوروبيسيف .5
  تيدس دوكسوروبيسيف .6
 
 

II. cytoxan  : المؤلكمة العوامل :الدواا تصنيفClassical alkylating agents   
 :العمل ليةآ

ْمػض   فػي يتػداخل سيكموفوسػفاميد  فػي ريبونيوكميػؾ الديوكسػي حن
 .الجسـ في وانتشارىا نموىا يبطئ مما السرطانية، الخاليا

 
  :تعماالتساال

 :الخبيثة باألوراـ-
 لمفومػػػػػػػة : (والرابعػػػػػػػة الثالثػػػػػػػة المراحػػػػػػػل) الخبيثػػػػػػػة الممفومػػػػػػػات
ىودجكينيَّة، الممفومات و ىودجكيف،  :مثل الالن

الينػا لْمف ومػة   ،(منتشره أو عقيدية) الميمفاوية الخاليا سرطاف  الخن
ػػػػػػػػػػػػػػة   ة الميمفومػػػػػػػػػػػػػػة ,الم ْختنم طن ػػػػػػػػػػػػػػجن  .بيركيػػػػػػػػػػػػػػت لمفومػػػػػػػػػػػػػػة ,الم ْنس 

رن - ْقو ي   ـ  بالون د الن  دّ   .الم تنعن
 اْبي ضػاض   و المػزمف، المّ مفاويَّػات اْبي ضػاض   :الدـ ب بيضاض-

بَّبػػػػػػػات   ػػػػػػػْزم ف، الم حن  و المػػػػػػػزمف، النقػػػػػػػوي  الػػػػػػػدـ ابيضػػػػػػػاض و الم 
 و الحػاد، الوحيػدات ابيضػاض و الحػاد، النقػوي  الػدـ ابيضاض

ػػػػػػػػػػات   اْبي ضػػػػػػػػػػاض   ْومن يَّػػػػػػػػػػة األنر   .األطفػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػاد المّ ْمفناو 
 (المتقدمة المراحل في) الف ْطران يّ  الفطار  -
ـ  - رن ْوم ة ون ب ّية   األنر   العنصن
 الغديّ  المبيضيف سرطاف-
 الشبكي األرومي الوـر-
 الثدي سرطاف-
 .خبيثة الغير األمراض-
 الك ػػالا   " حػػاالت بعػػض فػػي :االطفػػاؿ فػػي الكالئيػػة المتالزمػػة-

ػػػحمان يّ   يسػػػتجيبوا لػػػـ ممػػػف المرضػػػى مػػػف معينػػػة لشػػػريحة ،"الشن
 . أخذىا عمى قادريف الغير أو المتوفرة لمعالجات

 

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A9
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 :االستعمال موانع
 مكوناتو مف أي أو لمعالج مفرطة حساسية وجود حالة في

 في شديد انخفاض مف يعانوف  الذيف المرضى في أو المرافقة،
 . العظاـ نخاع وظيفة

 
  :االحتياطات

 التعامػػل عنػػد ذرالحػػ يجػػ  خطػػرة، مػػادة ىػػو السيكموفوسػػفامايد
 .منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخمص أو معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 قػػػد :األنثراسػػػيكميف مجموعػػػة مػػػف دواا مػػػع اسػػػتخدامو حػػػاؿ فػػي
 .القمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػػػػى األنثراسػػػػػػػػػػػػػػػػيكميف خطػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػف يزيػػػػػػػػػػػػػػػػد
 حػػػػػدوث خطػػػػر الزديػػػػاد التاليػػػػة المرضػػػػػى فئػػػػات مراقبػػػػة يجػػػػ 

 :بالسيكموفوسفاميد عالجيـ حاؿ في أوسمية جانبية عراضأ 
 البيضاا الدـ كريات نقص. 1
 الدموية الصفائح قصن. 2
 العظـ نخاع إلى السرطاف وصوؿ. 3
 (لمعالج) السينية لألشعة السابق التعرض. 4
 الكيميائي لمعالج السابق التعرض. 5
 :كمويػػػػة اعػػػػتالالت مػػػػف يعػػػػانوف  الػػػػذيف المرضػػػػى فػػػػي. 6

 فػي تعػديل إلػى المػريض يحتاج قد بحذر، استعمالو يج 
 .الجرعة

 :كبديػػػػة عػػػػتالالتا  مػػػػف يعػػػػانوف  الػػػػذيف المرضػػػػى فػػػػي. 7
 فػي تعػديل إلػى المػريض يحتاج قد بحذر، استعمالو يج 

 .الجرعة
 حساسػػػػػػػية أكثػػػػػػػر يكونػػػػػػػوف  قػػػػػػػد ألنيػػػػػػػـ السػػػػػػػف، كبػػػػػػػار. 8

 بجرعػػػات العػػػالج ببػػدا عػػػادة ينصػػح) الجانبيػػػة لألعػػراض
 (.تدريجيا   زيادتيا و صغيرة
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  :الحمل أثناء
 المكػػوف  تػػأثيره وبسػػب  الثػػدي حميػػ  فػػي يفػػرز سيكموفوسػػفاميد

 الرضػػاعة عمميػػة أو الػػدواا ايقػػاؼ يجػػ  االنسػػاف، فػػي ألوراـلػػ
 .المرضعات النساا في
 مناعػػػة فػػػي انخفاضػػػا أو/و العقػػػـ، السيكموفوسػػػفاميد يسػػػب  قػػػد

 المثانػػػػػػة التيػػػػػػا  أو/و ثانويػػػػػػة، سػػػػػػرطانية أوراـ أو/و الجسػػػػػػـ،
 .قمبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالالت أو/و النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؼ،

 فطػري، أو بكتيػري، أو فيروسػي، بالتيا  المريض إصابة عند
 العػػالج إيقػػاؼ فينبغػػي الطفيميػػة الديػػداف عػػدوى  أو االوالػػي، أو

 .جرعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أو تأجيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، أو بالسيكموفوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاميد،
 .الدواا استخداـ عند التأقية الفعل ردود حاالت عف أبمغ وقد

 
 :الجانبية األعراض

 :واألظافر والشعر الجمد
 يبػػدأ المرضػى، مػف %60-%40 نسػػبة عنػد :الشػعر فقػد

 وغالبػا   العػالج، بػدا مػف أسابيع 6 – 3 بعد الشعر فقداف
 أو طبيعتػػو تختمػػف قػػد ولكػػف لمنمػػو بعػػدىا الشػػعر يعػػود مػا

 .السابق عف لونو
 .األظافر أو الجمد إسوداد، جمدي طفح ظيور

 
 :التناسمي الجياز
 البويضػة تكػويف عمميػة عمػى يػؤثر حيػث العقػـ، يسب  قد
 العقػػـ يكػػوف  قػد الػػذكور، فػي االنطػػاؼ وعمميػة اإلنػػاث فػي

 االنػػاث، عنػػد الطمػػث انقطػػاع المرضػػى بعػػض فػػي دائمػػا  
 .التناسمية الغدد عمل لتثبيط نتيجة

 
 :البولي الجياز

 الحػاالت بػض فػي يكػوف  قػد والػذي النػازؼ، المثانة نزيف
 .ومميتا   خطيرا  
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 :الدم
 يعتمػػػػػػػػد :الػػػػػػػدـ فػػػػػػػي البيضػػػػػػػاا الخاليػػػػػػػا عػػػػػػػدد انخفػػػػػػػاض
 اسػػػػتخداـ يمكػػػػفو  المسػػػػتخدمة، الجرعػػػػة عمػػػػى االنخفػػػػاض

 تحديػػػػػد عمػػػػػى لممسػػػػػاعدة كػػػػػدليل البيضػػػػػاا الخاليػػػػػا تعػػػػػداد
 .ايقافيا وجو  أو الجرعة

 تعػػػػداد انخفػػػػاض، الحمػػػػراا الػػػػدـ كريػػػػات تعػػػػداد انخفػػػػاض
 .الدـ صفائح

 بمجػػػرد طبيعتيػػػا إلػػػى السػػػابقة الػػػدـ مكونػػػات تعػػػداد يعػػػود(
 (جرعتو تقميل حتى أو العالج إيقاؼ

 
  :االلتيابات
 الفطريػػة، أو الفيروسػية، يابػاتااللت حصػػوؿ خطػورة يػزداد
 .المناعة انخفاض بسب  غيرىا أو البكيرية أو
 

 :التنفسي الجياز
 (الحصوؿ نادر) رئوي  التيا 
 :والقم  الدوراني الجياز
 مػػع لوحظػػت و ,قمبػػي فشػػل إلػػى تصػػل قػػد قمبيػػة، ةاعتاللػػ
 .2ـ/غـ2400 مثل منخفضة جرعات

 
 :اليضمي الجياز

 شػديدة األعػراض تكوف  قد) الشيية وفقداف والقيا الغثياف
 (الحاالت بعض في
 المعدة في آالـ

 اإلسياؿ
 الثانوية الخبيثة األوراـ حدوث
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 : الدواء استخدام
  :الفم طريق عن
 السوائل مف كبيرة كميات شر  يج ، الطعاـ مع يؤخذ

 .ذلؾ بغير الطبي  وصىأ اذا اال الكافييف باستثناا
 

 :الحقن
 .واحدة دفعة وليس زمفال مف فترة عمى الوريد في تعطى

 عف المسؤولة الدـ خاليا انخفاض الى الدواا ىذا يؤدي قد
 . االلتيابات حدوث فرصة يزيد قد لذا الجسـ عف الدفاع

 .والمرأة الرجل لدى الخصوبة عمى الدواا ىذا يؤثر قد
 بيا سيقوـ التي الجراحية العمميات عف الطبي  اخبار يج 

 .فاالسنا جراحة فييا بما المريض
 .لممريض العدوى  تنقل قد التي الناس عف االبتعاد يج 
  .الدواا أخذ فترة خالؿ المقاحات تجن 

  .ليال   الدواا تأخذ ال
 امراض مف يعاني المريض كاف اذا الطبي  اخبار يج 
 .الكمى,الكبد,القم 
 عمى يساعد قد السوائل وشر  باستمرار المثانة تفريغ يج 
 . ذلؾ

 قد ولكف أخرى  مرة لمنمو يعود وقد عرالش تساقط الى يؤدي
 .االصمي الموف  عف مختمف بموف  ينمو

 
 :الدوائية التداخالت

 :التالية العالجات مع السيكموفوسفاميد إعطاا تجن  يج 
 .المناعة انخفاض بسب  :التدرن  لقاح

 .السيكموفوسفاميد سمية مف يرفع قد :البيميموماب
 دواا سمية مف زيدت الجسـ مناعة انخفاض :الناتميزوماب

 .الناتميزومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 .السيكموفوسفاميد سمية مف يرفع قد :بيميكروميمس
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 سػػػػػػػػمية مػػػػػػػػف يرفػػػػػػػػع قػػػػػػػػد (:الموضةةةةةةةةعي) التةةةةةةةةاكروليمس
 .السيكموفوسفاميد

 مػػػػػف تزيػػػػػد الجسػػػػػـ مناعػػػػػة انخفػػػػػاض :الحيةةةةةة المقاحةةةةةات
 .التيا  إلى تحولو يسب  وقد لمقاح، الجانبية االعراض
 :المريض اقبةمر  تستدعي أخرى  دوائية تفاعالت

 .السيكموفوسفاميد سمية مف يرفع قد :األلوبورينول
 امتصػػػػػػاص مػػػػػػف السيكموفوسػػػػػػفاميد يقمػػػػػػل :الديجوكسةةةةةةين
 .(الديجيتوكسيف عمى يؤثر ال) الديجوكسيف
 مػػػػف تزيػػػػد (:البةةةةاربيتيورات مثةةةةل) االنزيمةةةةات محرضةةةةات

 الكيميائيػػػػة، نواتجػػػػو إلػػػػى السيكموفوسػػػػفمايد تحويػػػػل عمميػػػػة
 السمية، أعراضو عف األكبر بالدرجة ةمسؤول تعتبر والتي
 .األدوية ىذه اعطاا تجن  يج 

 (.الفطريات مضادات بعض مثل) االنزيمات مثبطات
 عمػػػػى السيكموفوسػػػفاميد تػػػأثير مػػػػف يعزيػػػز :البنتوسةةةتاتين

 .القم 
 تػػػػػػػأثير مػػػػػػػف السيكموفوسػػػػػػفميد يرفػػػػػػػع حيػػػػػػػث :الوارفةةةةةةارين
 .الوارفاريف
 فػي فوسػفاميدسيكمو  مع المريض عالج تـ إذا :مالحظات
 طبي  تنبو أف فينبغي العاـ التخدير مف أياـ 10 غضوف 
 .التخدير
 الغػػػػػدة استئصػػػػػل الػػػػػذي لممػػػػػريض الجرعػػػػػة تعػػػػػديل يجػػػػػ 
 .الدرقية
 والكوىػوش جػوف، سانت نبتة :تجن  المريض عمى يج 

 دنػػػغ كػػػوي  وعشػػػبة والكػػػركـ، الينػػػدي، البػػػابوس أو األسػػػود
 (االستروجيف عمى المعتمد الثدي سرطاف في)
 

 :الدواء اشكال
 سيكموفوسفاميد، مونوىيدرات عمى يحتوي  مسحوؽ، صورة عمى
 :بجرعات تتوفر واحدة، لجرعة تستخدـ قارورة في توفيره ويتـ
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 .المسحوؽ  مف غ 2و غ 1و ممغ 500و مغ 200و مغ100 
 مع. 50و ممغ 25 بجرعات حبو ، صورة عمى

 
 :التخزين

 15 بػػيف تتػػراوح) رفػػةالغ حػػرارة درجػػة فػػي المغمقػػة القػػارورة تخػػزف 
 أثنػػاا الحػرارة، درجػة فػي التبػػايف يػؤدي قػد .(مئويػة درجػة 30 -

 .سيكموفوسفاميد النشط، العنصر تمف إلى التخزيف، أو النقل
 دالئػػػػل أي ىنػػػاؾ كػػػػاف إذا (سيكموفوسػػػفاميد) قػػػػارورة تسػػػتخدـ ال

 يمكػػػػف القػػػػارورة، داخػػػػل المػػػػادة تمػػػػف حػػػػاؿ فػػػػي :الػػػػذوباف عمػػػػى
 السيكموفوسػػػفاميد ويظيػػر المسػػحوؽ، لػػػوف  انسػػجاـ بعػػد تمميزىػػا
 .مصفر لزج سائل صورة عمى الذائ 
 ساعة 24 لمدة لالستخداـ صالحا   يبقي :تصنيعو المراد المحموؿ

 تػػػـ مػػػا إذا أيػػػاـ 6 ولمػػػدة الغرفػػػة، حػػػرارة درجػػػة فػػػي حفػػػع مػػػا اذا
 (.مئوية 8 - 2 بيف تتراوح حرارة درجة عمى) مبرداّ  حفظو

 
 : موفوسفاميدلسيك ةالتجاري االسماء

  دارجيس إندوكساف
  نيوفوس
  فاميساس
  سيكراـ

  أستا-إندوكساف
  ايندوكساف اقراص

 
III. :تاكسويد  :الدواا تصنيف تاكسوؿ Taxoid  

 
 العمل: ليةآ

 نقساـاال عممية عف المسؤولة األ نيببات عمى الباكميتاكسيل يؤثر
 عمميػة الباكميتاكسػيل يمنػع حيث الخاليا، لتكاثر مةالالز  الخموي 

 االسػػػػتمرار مػػػػف الخمػػػػوي  االنقسػػػػاـ عمميػػػػة يمنػػػػع ممػػػػا انفصػػػػاليا،
 .الحيوية الخمية وظائف ويعطل

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
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 :ستعماالتاال
 :عالج في يستخدـ

 .المتقدمة مراحمو في أو المرض بداية في :الثدي سرطاف .1
 .(صغيرة الغير الخاليا سرطاف) الرئة سرطاف .2 
 .المتقدـ المبيض سرطاف .3
 .كابوزي  ساركومة. 4
 

 :االستعمال موانع
 الحساسػػػية فػػػرط أظيػػػروا الػػػذيف المرضػػػى فػػػي اسػػػتخدامو يمنػػػع
 لزيػػػػػت حساسػػػػػية وجػػػػػود أو مكوناتػػػػػو مػػػػػف جػػػػػزا ألي أو لمػػػػػدواا

 إذا الصػمبة األوراـ عػالج في استخدامو يفضل ال كما الخروع،
             مػػػػػػػػػػػف أقػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػدـ فػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػدالت خاليػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػبة كانػػػػػػػػػػػت
 المرتبطػة كػابوزي  سػاركومة حػاالت فػي أو 3سـ /خمية 1500
 / خميػػة 1000 مػػف أقػػل العػػدالت خاليػػا عػػدد كػػاف إذا باإليػػدز

 .3سـ
 

 :االحتياطات
 يسػػب  قػػد .مخػػتص طبيػػ  إشػػراؼ تحػػت العػػالج اعطػػاا يجػػ 
  وخاصة وغيرىا، العظـ نخاع وتثبيط عصبية اعتالالت العالج

 عند الحذر توخي يج  .المريض مراقبة يج  السف  كبار في
 شػػديد إلػػى متوسػػط ضػػعف مػػف يعػػانوف  الػػذيف لممرضػػى اعطائػو

 .الكبد وظائف في
 .وريدي أو موضعي تييج الوريد خارج الدواا تسر  يسب 

 الػدـ إبيضػاض مثل) ثانوية سرطانات حدوث العالج يسب  قد
  .طويمة لفترات استخدامو عند خاصة ،(النقوي 
 فتػػػػرة خػػػػالؿ الباكميتاكسػػػػيل باسػػػػتخداـ ينصػػػػح ال :الحمػػػػل أثنػػػػاا
 تجن  ويج  بالجنيف، الضرر يمحق أف الممكف مف إذ الحمل
  كاف إذا ما المعروؼ غير مف .العالج فترة خالؿ حمل حدوث
 بسػػب  ولكػػف الم رضػػع، حالػػة فػػي األـ حميػػ  فػػي يفػػرز الػػدواا
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 عمميػػػػػػة تجنػػػػػػ  ينبغػػػػػػي االنسػػػػػػاف، جسػػػػػػـ عمػػػػػػى الضػػػػػػارة آثػػػػػػاره
 .العالج فترة ؿخال الرضاعة

 
 :الجانبية األعراض

  :يسببيا قد التي الجانبية األعراض مف
 الثعمبػة المخاطيػة، األغشػية التيػا  اإلسياؿ، االقياا، الغثياف،

 البػػيض الكريػػات قمػػة الكبػػد، انزيمػػات ارتفػػاع الشػػعر، تسػػاقط أو
 الصػػفيحات، نقػػص أو الػػدـ، فقػػر أو العػػدالت، خاليػػا نقػػص أو

 .المركزي  العصبي الجياز بطا ،الدـ ضغط انخفاض
 

 :الدوائية التداخالت
 الجياز عمى لمباكميتاكسيل السمي التأثير مف يزيد :الكحول
 اطراح عممية مف يقمل :السيسبالتيف المركزي  العصبي

  .الدموية السمية زيادة إلى يؤدى مما الجسـ مف الباكميتاكسيل
 استقال  ةزياد في تتسب  :الكبد النزيمات المنشطة األدوية

 .الباكميتاكسيل
 استقال  تقميل في تتسب  :الكبد النزيمات المثبطة األدوية 

 .الباكميتاكسيل
 الدوكسوروبيسيف تركيز الباكميتاكسيل يزيد :الدوكسوروبيسين

 .سميتو مف يزيد قد مما البالزما في النشطة ونواتجو
 

 :الدواء شكالأ
 ،(مل/مغ7) مركز محموؿ ىيئة عمى الباكميتاكسيل يتوفر
 في محفوظ مل، 50و مل، 25و مل، 16.7و مل، 5 بحجـ
 .المتعدد لالستعماؿ قارورة
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 : التخزين
 درجة 25 إلى 20) الغرفة حرارة درجة في القارورة تخزف 
 تصنيعو المعاد المحموؿ .الضوا عف بعيدا   وتحفع ،(مئوية
 .الغرفة حرارة درجة في أياـ 3 لمدة لالستخداـ صالحا   يبقى

 
  :لباكميتاكسيل التجاريو االسماء

  تاكسوؿ -1
  مركز أنزاتاكس   -2
  بانتاكسيل   -3
  أيبيتاكسيل   -4
  براكسيل   -5
  باكميتاكسل   -6
 

IV. methotrexate : الفوليؾ حمض مضاد : الدواا تصنيفFolic acid 
antagonist  
 : العمل ليةآ

 حمػػػض ىيػػػدرو ثنػػػائي انػػػزيـ منػػػع عمػػػى الميثوتريكسػػػيت يعمػػػل
 النػػػػووي  الحمػػػػض وتضػػػػاعف صػػػػنع دوف  يحػػػػوؿ ممػػػػا الفوليػػػػؾ،
 مػف يحد بأنو يعتقد كما الخاليا، تكاثر يوقف وبالتالي الخموي،
 . المناعة جياز وظائف

 
 :ستعماالتاال

 :السرطانية األوراـ في
 الوـر و الحممي، يمائيالمش السرطاف) الغاذية األرومة أوراـ
رّ   المشيمائي الغدي  (المخن

 الحاد الميمفاوي  الدـ إبيضاض
 السحائي الدـ إبيضاض
 الثدي سرطاف

  والرقبة الرأس سرطانات
  الجمدية التائية الخاليا لمفومة

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%84
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%84
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
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 صغير والسرطاف الخاليا حنرشفي السرطاف) الرئة سرطانات
 (الخاليا
 (المتقدمة مومراح في) الالىودجكينية الممفومة

 العظمية الساركومة
 
 :أخرى  أمراض في

داؼ  (الشديدة الحاالت في) الصدفية أو الص 
 الشديد الروماتويدي المفاصل والتيا 

 
 :االستعمال موانع

 لمػدواا الحساسية فرط لدييـ الذيف المرضى في استخدامو يمنع
 .مكوناتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  أي أو
 فػي الطبيعية الرضاعة أثناا أو الحمل في استخدامو يمنع كما

 .الروماتويدي المفاصل والتيا  الصدفية مرضى عالج
 الكبػػد ومرضػػى الكحػػوؿ، مػػدمني المرضػػى فػػي اسػػتخدامو يمنػػع

 المناعػػػػة، نقػػػػص ومتالزمػػػػة المػػػػزمف، الكبػػػػد أومػػػػرض الكحػػػػولي،
 أو البػيض، الكريػات قمػة مثػل) الػدـ فػي سػابقة اختالالت ووجود

 .(الصفيحات قمة
 .الحوامل المرضى في استخدامو يمنع :الحمل اثناا
 لػذا األـ، حميػ  فػي يفػرز الميثوتركسػيت أف الدراسػات اثبتت كما

 .الطبيعية الرضاعة أثناا استخدامو يحظر
 

 :االحتياطات
 .مختص طبي  إشراؼ تحت العالج اعطاا يج 

 عمػػػى الجسػػػـ مػػػف العػػػالج إطػػػراح عمميػػػة تعتمػػػد :الكمػػػى وظيفػػػة
 البػػػػػدا قبػػػػػل الكمػػػػػى ائفوظػػػػػ قيػػػػػاس يجػػػػػ  لػػػػػذا الكمػػػػػى  وظػػػػػائف
 حػػاؿ فػػي و العػػالج، أثنػػاا فػػي دوري  بشػػكل ومراقبتيػػا بػػالعالج،

 تقميػػػل فيجػػػ  الكمػػػى  وظػػػائف فػػػي خفػػػاضان حصػػػوؿ أو وجػػػود
 اسػػتخدامو حػػاؿ فػي خاصػػة الكمويػػة، الوظػائف مراقبػػة و الجرعػة

 عمػػػػى السػػػػمبى بتأثيرىػػػػا معروفػػػػة أخػػػػرى  عالجػػػػات مػػػػع المتػػػػزامف
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 .الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 الدـ فقر مثل العظـ، نخاع وظائف في تثبيطا   العالج يسب  قد

 عمػػػػػل يجػػػػػ  ،الصػػػػػفائح أو المناعػػػػػة انخفػػػػػاض أو الالتنسػػػػػجي،
 نخفػػاضا حصػػوؿ حالػػة فػػي و الػػدـ، لمكونػػات دوريػػة فحوصػػات

 يفينبغػػػ المفاصػػػل، التيػػػا  أو الصػػػدفية مرضػػػى فػػػي فييػػػا حػػػاد
 .العالج إيقاؼ

 
 أو الفػػـ التيػػا  مثػػل اليضػػمي، الجيػػاز سػػمية العػػالج يسػػب  قػػد
 يج  لذا اإلسياؿ  أو القيا أو عدةالم

 التيػػػػا  أو ىضػػػػمية، قرحػػػػة وجػػػػود حػػػػاؿ فػػػػي بحػػػػذر اسػػػػتخدامو
 .التقرحي القولوف 

 عػػػدد فػػػي نقػػػص أو الخصػػػوبة، فػػػي مشػػػاكل العػػػالج يسػػػب  قػػػد
 .الشيرية الدورة في مشاكل أو المنوية، الحيوانات

 االسػتخداـ حالػة فػي خاصػة الكبػد، في مشاكل العالج يسب  قد
 بشػػكل الكبػػد وظػػائف مراقبػػة يجػػ  لػػذا عاليػػة، عػػاتلجر  الطويػػل
 .دوري 
 سػػػعاؿ مػػػف تتػػػراوح رئويػػػة، سػػػمية أو أعػػػراض العػػػالج يسػػػب  قػػػد

 وجػود عمػى مؤشػرا يكػوف  قػد محػدد، غيػر رئوي  التيا  أو جاؼ
 .العالج عف التوقف يتطم  الذي األمر خطيرة، آفة
 صػرع نوبػات حصػوؿ مثػل عصػبية، عػتالالتا  العػالج يسػب  قد
 عػػتالالتا  أو الػػدماغ، بيضػػاا عػػتالؿا  أو ،(األطفػػاؿ فػػي خاصػػة)

 العػػػػالج إعطػػػػاا يسػػػػب  وقػػػػد الدماغيػػػػة، لمسػػػػكتة مشػػػػابية دماغيػػػػة
 .مركزية وسمية بتشنجات الفقري  العمود داخل

 
 تػػػػػـ مػػػػػا إذا الجنػػػػػيف عمػػػػػى شػػػػػديدة أضػػػػػرارا   يسػػػػػب  :الحمػػػػػل أثنػػػػػاا

 .حمل وجود مع استخدامو
 

 يعنػػػػي ممػػػػا األـ حميػػػػ  فػػػػي العػػػػالج ي فػػػػرز :الطبيعيػػػػة الرضػػػػاعة
 .المرضعات في اعطااه يمنع لذا الجنيف  عمى وتأثيره وصولو
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 .جنبي صبا ان أو استسقاا، وجود حاؿ في الجرعة تقميل يج 
 بسػػػب  السػػػف كبػػػار المرضػػػى فػػػي بحػػػذر العػػػالج اسػػػتخداـ يجػػػ 
 وظػػائف وانخفػػاض والكمػػى، الكبػػد أمػػراض حصػػوؿ احتمػػاؿ زيػػادة
 بسػب  بالعػدوى  االصػابة احتماؿ مف العالج يرفع قد لدييـ القم 
 إذا حػادة فعػل ردود إلػى يػؤدي وقػد لو، المصاح  المناعة نقص

 .لممريض الحية المقاحات اعطاا تـ ما
 

 :الجانبية األعراض
 التيػا  التقرحػي، الفػـ التيػا  ،الرؤيػة وضػوح عػدـ ،تع  ،دوخة
 التيػػا  ،األمعػػاا التيػػا  ،والتقيػػؤ الغثيػػاف ،البمعػػوـ التيػػا  المثػػة،
 فػي اعػتالالت ،الكمػى فػي اعػتالالت ،الشػيية فقػداف إسياؿ  الفـ،
 .قشعريرة ،توعؾ حمرار ا أو يجمد طفح ،الكبد

 
 الناحيػػة فػػي وتصػػم  صػػداع، :ىػػي وأعراضػػوالعنكبوتيػػة  التيػػا 
 وقػػػػػد .والحمػػػػػى االسػػػػػتفراغ، أو والقػػػػػيا ،(الػػػػػرأس أسػػػػػفل) القفويػػػػػة
 رعػػػاتالج مػػػع أو الفقػػػري  العمػػػود فػػػي الػػػدواا حقػػػف عنػػػد يحصػػػل
 .العالية

 
 :الدواء استخدام معمومات

 .األسبوع في فقط واحدة مرة عادة يؤخذ :الفـ طريق عف
 الػػػدـ، فحػػػص نتػػػائج عمػػػى بنػػػااا   تتغيػػػر قػػػد الػػػدواا تنػػػاوؿ كيفيػػػة
 الجانبية. واآلثار
 كػلاأل بعػد وأ بسػاعة االكػل قبػل تؤخذ .فارغة معدة عمى يؤخذ

 .بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعتيف
 .العظػػاـ نخػػاع عمػػى آمنػػة رغيػػ آثػػار لػػو يكػػوف  قػػد الػػدواا ىػػذا
 فػي الموجػودة الخاليػا تكػويف عمػى قػادر يكػوف  لػف العظـ نخاع

 .أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيع لبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة مفعولػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمر وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ
 عمػػى) لأللػػـ مزيمػػة أدويػػة أي اخػػذ قبػػل الطبيػػ  استشػػارة يجػػ 
 (نابروكسيف كيتوبروفيف، ايبوبروفيف، المثاؿ، سبيل
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 عف تقل ال ولمدة الدواا ىذا خذأ عند بالدـ التبرع عدـ يج 
 إيقافو. بعد شير

 
 :الدوائية التداخالت

 مػػػػػع بػػػػػالتزامف الميثوتريكسػػػػػيت إعطػػػػػاا عػػػػػدـ يجػػػػػ  :اسػػػػػيتريتيف
 الميثوتريكسػػػيت سػػػمية مػػػف يزيػػػد قػػػد األخيػػػر كػػػوف  األسػػػيتريتيف،

 .الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 يقمػل ممػا الػدـ في الميثوتريكسيت تركيز مف يقمل :األسبارجيناز

 .بعضيما مع بالتزامف جيفالعال اعطاا يمنع ،مفعولو مف
 فتػرة خػالؿ المقاحػات ىػذه إعطػاا تجنػ  يجػ  :الحية المقاحات

 .حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة تفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالت حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ لخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج
 .الخاليػػا عمػػى الميثوتريكسػػيت تػػأثير مػػف يقمػػل :الفوليػػؾ حمػػض

 (الػػػديكموفيناؾ مثػػػل) سػػػتيرويدية الغيػػػر والمسػػػكنات البنسػػػيمينات
 ومػػػػدرات سبروفموكسسػػػػيفوال الباراسػػػػيتاموؿ أو واألسػػػػيتامينوفيف

 (:الفروسيميد) مثل البوؿ
 مػف يزيػد ممػا الكمػى عبػر الجسػـ خػارج العالج اطراح مف تقمل

ذا إعطائيػػا، تجنػػ  يفضػػل سػػميتو،  مراقبػػة فيجػػ  األمػػر، لػػـز وا 
 .الكمى ووظائف المريض

 مسػػػػػػػػػتويات مػػػػػػػػػف الميثوتريكسػػػػػػػػػيت يقمػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػد :الديجوكسػػػػػػػػػيف
 .العػػػػػالج اقبػػػػػةمر  يجػػػػػ  لػػػػػذا وفعاليتػػػػػو الػػػػػدـ فػػػػػي الديجوكسػػػػػيف

 السمبي الميثوتريكسيت تأثير مف تزيد :لممناعة المثبطة األدوية
 .المناعة عمى

 مػػف يرفػػع قػػد (:األوميبػػرازوؿ مثػػل) البروتػػوف  مضػػخة مثبطػػات
 .العػػػػالج مراقبػػػػة يجػػػػ  لػػػػذا الػػػػدـ، فػػػػي الميثوتريكسػػػػيت تركيػػػػز

 سػػػػػػمية مػػػػػػف ترفػػػػػػع قػػػػػػد :والتريميثػػػػػػوبريـ ومشػػػػػػتقاتو السػػػػػػمفوناميد
 .العالج فترة خالؿ تجنبيا يفضل ،الميثوتريكسيت

 فػػػي مسػػػتوياتو مػػػف الميثوتريكسػػػيت يخفػػػض قػػػد :الفينيتػػػويف
 .العالج مراقبة يج  لذا البالزما،

 البالزما، في الميثوتريكسيت تركيز مف يزيد قد :المركابتوبوريف
 .العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج مراقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا
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 الثيػوفيميف اطػراح عممية مف الميثوتريكسيت يقمل قد :الثيوفيميف
 .العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج مراقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػارج

 فػػي الميثوتريكسػػيت مسػػتويات رفػػع عمػػى يعمػػل قػػد :التتراسػػكميف
 فػػػػي امتصاصػػػػو مػػػػف يقمػػػػل وقػػػػد ،جيػػػػة مػػػػف سػػػػميتو ورفػػػػع الػػػػدـ

 مػػف فعاليتػػو مػػف يقمػػل ممػػا (الفػػـ طريػػق عػػف أخػػذ إذا) األمعػػاا
 .العالج مراقبة يج  لذا أخرى، جيو

 
 :الدواء شكالأ

 :صورةب العالج يتوفر
  الميثوتريكسيت مف غ 1 عمى يحتوي  لمحقف، مسحوؽ 
 بحجـ الميثوتريكسيت، مف مل/مغ25 بتركيز لمحقف، محموؿ

 .مل 10 و 2
 مف مغ 15 و ،10 و ،7,5 و ،5 و ،2,5 بجرعات حبو 

 الميثوتريكسيت
 

 :التخزين
 درجػػة فػػي مفتوحػػة الغيػػر والعبػػوات والمسػػحوؽ  األقػػراص تخػػزف 
 .الضوا عف بعيدا   ،(مئوية درجة 25 الى 15) الغرفة حرارة

 ذاإ سػاعة 24 لمػدة لالسػتخداـ صػالحة تبقػى المخففة المحاليل
 .الغرفة حرارة درجة في حفظيا تـ ما

 والمحتويػػػػة (المسػػػػحوؽ  اذابػػػػة مػػػػف) تصػػػػنيعيا المعػػػػاد المحاليػػػػل
 مػا ذاإ أسػابيع 4 ػلػ لالسػتخداـ صػالحة تبقػى حافظػة مػواد عمى
 مػػػػا إذا أشػػػػير 3 ولمػػػػدة رفػػػػة،الغ حػػػػرارة درجػػػػة فػػػػي حفظيػػػػا تػػػػـ

 حافظػة مػواد عمػى تحتػوي  ال التػي المحاليػل أمػا .مبردة حفظت
 .ممكنة سرعة بأقصى استخداميا فيج 

 
 :لميثوتريكسيت التجاريو االسماء

  ميثوتركسيت
  سايتوتريكس
  اقراص ميثوتريكسيت

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AA
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5
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  ابيوي  ميثوتريكسيت
  اكس تي اـ

  ميثوتركس
 

V. fluorouracil : البيريميدينية االستقال  مضادات :الدواا تصنيف Pyrimidine 
antimetabolite  

 
 العمل: ليةآ

 تصنيع عف المسؤوؿ سينثاز، الثايميدالت إنزيـ عمل يثبط
 يحوؿ مما الخموي، النووي  لمحمض المكوف  الثايميدلؾ حامض

 . تكوينو دوف 
 

 :اإلستعماالت
 :في يستخدـ
 سرطاف،  الثدي سرطاف،  المستقيـ سرطاف،  القولوف  سرطاف
 رياسالبنك سرطاف،  المعدة

 
 :االستعمال موانع

 لمدواا حساسية فرط لدييـ الذيف المرضى في استخدامو يمنع
 .مكوناتو مف جزا ألي أو

 العظاـ نخاع وظيفة في انخفاض وجود :الوريد عبر المعطى
 التغذية حالة سوا
 . خطير عدوى  التيا  وجود
 الحمل

 الييدروجيف نازع دايييدروبيريميديف انزيـ نقص :موضعيا  
 (1 ٪ كريـ تثنااباس)

  االحتياطات
 :الحقف
 :التالية العالمات مف أي ظيور عند العالج إيقاؼ يج 

  المستعصي و المتكرر اإلسياؿ

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 المتوفرة لمعالجات مستجي  الغير و المستمر التقيؤ
  والنزؼ، ، تقرحات
 الصفائح أو البيض الدـ كريات في حاد ىبوط

 القم  عضمة تروية في نقص حصوؿ
 معوية أو ديةمع قرحة

 الشديد المريا أو البمعوـ التيا  أو الفـ التيا 
 .وريدي أو موضعي تييج الوريد في العالج حقف يسب  قد
 .والقدـ اليد متالزمة العالج يسب  قد

 دايييدروبيريميديف انزيـ نقص بمتالزمة لممصابيف الدواا إعطاا
 و السميات حصوؿ نسبة في إزدياد يسب  الييدروجيف، نازع

 .الجانبية األعراض
 وظائف في خمل وجود حالة في بحذر العالج استعماؿ يج 
 الكمى أو الكبد
 تعرضوا الذيف المرضى في استخدامو في الشديد الحذر يج 

 المؤلكمة لالدوية سابق استخداـ أو  اإلشعاع مف عالية لكميات
 . العظاـ نخاع في لموـر واسع انتشار وجود أو

 فترة خالؿ fluorouracil باستخداـ حينص ال :الحمل أثناا
 تجن  يج  و بالجنيف، الضرر يمحق أف الممكف مف إذ الحمل
 .العالج فترة خالؿ حمل حدوث

 حمي  في يفرز الدواا كاف إذا ما المعروؼ غير مف:الرضاعة
 جسـ عمى الضارة آثاره بسب  لكف و الم رضع، حالة في األـ

 .العالج فترة خالؿ الرضاعة عممية تجن  ينبغي االنساف،
  :الموضعي

 الحاالت، بعض في متأخرة الحساسية فرط حالة تظير قد
 .باستمرار المريض مراقبة يج 
 احتماؿ بسب  المخاطية األغشية مع الدواا تالمس تجن 

 ضماد وضع يزيد وقد موضعية، وتقرحات التيابات حصوؿ
 .الردود ىذه حدوث إحتمالية مف

 أو العالج خالؿ البنفسجية فوؽ  لألشعة التعرض تجن  يج 
 في الفعل رد شدة زيادة عمى قدرتيا بسب  قصيرة، بفترة بعده
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 .لمعالج المعرضة المنطقة
 العالج فترة أثناا حمل حصوؿ تجن  يج  :الحمل أثناا

 حمي  في يفرز الدواا كاف إذا ما المعروؼ غير مف :الرضاعة
 جسـ عمى لضارةا آثاره بسب  لكف و الم رضع، حالة في األـ

 . العالج فترة خالؿ الرضاعة عممية تجن  ينبغي االنساف،
 
 : الجانبية األعراض

 :الحقف
 .العالج فترة طوؿ عمى الجانبية األعراض تعتمد
 :الجانبية األعراض مف

  .الرأرأة و التوىاف، و والصداع، ارتباؾ،
 العظـ نخاع تثبيط
 و القدـ، و اليد مالزمة و الجمد، التيا  و ، الشعر تساقط
 في تغيرات و ، تشققو و الجمد وجفاؼ األوردة، تصبغ

 .األظافر
 الرعاؼ
 .القم  عضمة تروية نقص و ، صدرية ذبحة

 . الخثاري  الوريد التيا 
 

 :الموضعي
 الموضعي االستخداـ في السابقة الجانبية األعراض تحصل قد

 إنزيـ نقص   المصابيف المرضى في خاصة لمعالج،
 .الييدروجيف نازع دروبيريميديفالداييي

 
 :الجانبية أعراضو مف

 الفـ، التيا  جمدي، طفح حكة، لمضوا، حساسية أرؽ، صداع،
 تصبغ فرط الدواا، وضع مكاف في تقشر أو جفاؼ أو حرقة
 .العيف حساسية و تدميع و حرقة تقرحات، الجمد،
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 : الدوائية التداخالت
 :الحقف

 .الفمورويوراسيل سمية و مستوى  مف يزيد :السيميتيديف
 الفمورويوراسيل يزيد (:الفينيتوئيف مثل) الييدانتويف مجموعة

 خطر مف يزيد مما الدـ، في الييدرانتويف مستويات مف
 .التسمـ

 . الفمورويوراسيل سمية يعزز ليكوفوريف :ليكوفوريف
 في انخفاض الفمورويوراسيل يسب  :لممناعة المثبطة األدوية
 تجن  يج  لذا طويمة، لفترات يستمر دق البيض الكريات

 .استخداميا
 المضاد التأثير قي زيادة الفمورويوراسيل يسب  :الوارفاريف
 الوارفاريف يسببو الذي التخثر

 :الموضعي
 في انخفاض الفمورويوراسيل يسب  :لممناعة المثبطة األدوية
 تجن  يج  لذا طويمة، لفترات يستمر قد البيض الكريات

 .استخداميا
 

 : الدواء اشكال
 :صورة عمى العالج يتوفر
 الفمورويوراسيل مف %5 أو %1 أو %0,5 عمى يحتوي  كريـ

 .%5 و %2 بتركيز الموضعي لالستخداـ محموؿ
  مل / ممغ 50 بتركيز الوريدي لمحقف محموؿ

 
 : التخزين

 درجة في مستخدمة الغير الوريدي الحقف محموؿ قوارير تخزف 
 .الضوا عف بعيدا   الغرفة، حرارة
 درجة في موضعيا   المستخدمة المحاليل و الكريمات تخزف 
 . ( مئوية درجة 30 و 15 بيف) الغرفة حرارة
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  موضعي لفمورويوراسيل التجاريو االسماء
  فمورويوراسيل 5
  يو اؼ 5

  إفديكس
  يوتوراؿ

 
 

VI. epirubicin: انثراسيكميف  :الدواا تصنيف antracycline 
 العمل: ليةآ

 النػػػػووى  الحمػػػػض جزيئػػػػات بػػػػيف جزيئاتػػػػو االيبيروبوسػػػػيف يقحػػػػـ
 . تكاثرىا يوقف الخمية عمل وبالتالي عممو يعطل ومما الخموي 

 
 : اإلستعماالت

 .(مساعد كعالج) الثدي سرطاف لعالج يستخدـ
 

 :االستعمال موانع
 الحساسػػػية فػػػرط أظيػػػروا الػػػذيف المرضػػػى فػػػي اسػػػتخدامو يمنػػػع
 مػػػػػف آخػػػػػر عػػػػػالج ألي أو مكوناتػػػػػو مػػػػػف جػػػػػزا ألي أو المػػػػػدوا

 .االنثراسيكمف مجموعة
 عضػمة فػي حػديث احتشػاا وجػود حالة في استخدامو يمنع كما

 شػديدة اضطرابات أو القم ، عضمة في حاد قصور أو القم ،
 مػػػػػف عاليػػػػػة تراكميػػػػة بجرعػػػػػات السػػػػػابق العػػػػالج أو الػػػػػنظـ فػػػػي

 أو اليداروبوسػػػػيف،ا أو الدوكسوروبيسػػػػيف، أو الداونوروبيسػػػػيف،
 وظػػػائف فػػػي حػػػاد اخػػػتالؿ وجػػػود أو االنثراسػػػيكمف، مػػػف غيرىػػػا
 (.3سـ/خمية1500 مف أقل) العدلة الخالية عدد قمة أو الكبد،

 
 :االحتياطات

 إذ الحمػل فتػرة خػالؿ العػالج باسػتخداـ ينصػح ال :الحمل أثناا
 حػدوث تجنػ  يجػ  و بػالجنيف، الضػرر يمحػق أف الممكف مف

 .العالج فترة خالؿ حمل

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/5-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/5-%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%88
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%83
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 حمي  في يفرز الدواا كاف إذا ما المعروؼ غير مف:الرضاعة

 جسػـ عمػى الضػارة آثػاره بسػب  لكػف و الم رضع، حالة في األـ
 .العػػػالج فتػػػرة خػػػالؿ الرضػػػاعة عمميػػػة تجنػػػ  ينبغػػػي االنسػػػاف،

 السػػف كبػػار اإلنػػاث المرضػػى فػػي بحػػذر العػػالج اسػػتخداـ يجػػ 
 .ةالمراقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيـ يفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ،(سػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 70>)

 يجػػػػ  لػػػػذا الكبػػػػد  فػػػػي اعػػػػتالالت أو خمػػػػل العػػػػالج يسػػػػب  قػػػػد
 قيػاس و الكبد بأمراض المصابيف المرضى في بحذر استعمالو
 .الحالػة لزمػت إف الجرعػة تعػديل أو دوري  بشكل الكبد وظائف

  القم عضمة في عتالالتا  العالج يسب  قد
 ولكػف العػالج، خػالؿ وقػت أي فػي األعراض تحصل أف يمكف
 مجمػػػػوع) المتراكمػػػػة الجرعػػػػة قيمػػػػة ارتفػػػػاع مػػػػع طرىػػػػاخ يػػػػزداد

 مػػف غيػػره أو االيبيروبوسػػيف مػػف المػػريض تمقاىػػا التػػي الكميػػات
 السػػػػػمية أف يالحػػػػػع  (حياتػػػػػو طػػػػػواؿ األخػػػػػرى  األنثراسػػػػػيكمينات

 تجنػػػػ  يجػػػػ ) التاليػػػػة التراكميػػػػة الجرعػػػػات عنػػػػد تظيػػػػر القمبيػػػة
 (:إلييا الوصوؿ

 .البالغيف المرضى في 2ـ/مغ 550
 العػػػػػػالج تمقػػػػػػوا الػػػػػػذيف البػػػػػػالغيف المرضػػػػػػى فػػػػػػي 2ـ/مػػػػػػغ 400

 .اإلشعاعي
 سنة 2>أعمار مف االطفاؿ في 2ـ/مغ 300
 سنة 2<أعمار مف االطفاؿ في كغ/مغ 10

 أي لمالحظػػة دوري  بشػػكل كيربػػائي قمػػ  تخطػػيط عمػػل يجػػ 
 .القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالؿ

 يتمثػل قػد العظػـ نخػاع فػي شػديدا   تثبيطػا   في العالج يتسب  قد
 الػػدـ  صػػفائح فػػي نقػػص أو المناعػػة فػػي ىبػػوط أو دـ فقػػر فػػي
 .دوري  بشكل لمدـ فحوصات عمل و المريض مراقبة يج  لذا
 

 :التسر  خطر
 ألمػا   و تييجػا   الوريػد، خػارج إلػى تسػربو حػاؿ فػي العالج يسب 

 .وريدي التيا  أو موضعيا  
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 خاصػػة الثانويػػة، الػػدـ سػػرطانات ظيػػور فػػي العػػالج يتسػػب  قػػد
 مػع أو لألوراـ مضادة أخرى  ادوية مع باالقتراف دامواستخ عند

 .اإلشعاعي العالج
 .السرطاني الوـر تحمل متالزمة العالج يسب  قد

 
 :الجانبية األعراض

،  ساخنة بيبات الشعور الطمث، انقطاع،  ثعمبة،  كسل
 تثبيط،  اسياؿ المخاطي، الغشاا التيا  والقيا، الغثياف
 مكاف في ألـ( ، المناعة نقص نزؼ، دـ، فقر) العظـ نخاع
 .عدوى ،  الممتحمة التيا ،  العالج حقنة

 
 :الدوائية التداخالت

 سيميتيديف
 الػػدـ فػػي تركيػػزه مػػف يزيػػد ممػػا االيبيروبسػػيف، مناسػػتقال  يقمػػل

 فتػػػرة خػػػالؿ السػػػيميتيديف تجنػػػ  يجػػػ  سػػػميتو، خطػػػر وبالتػػػالي
 .بااليبيروبوسيف العالج

 
 :الحية المقاحات

 مػػػف تزيػػػد العػػػالج يسػػػببيا التػػػي الجسػػػـ ناعػػػةم انخفػػػاض حالػػػة
 .التيا  إلى تحولو يسب  وقد لمقاح، الجانبية االعراض

 
  :الديجوكسيف

  .فعاليتو عمى وبالتالي الديجوكسيف امتصاص مف العالج يقمل
 :الدواا اشكاؿ
 25 أو 5) مل / ممغ 2 بتركيز الوريدي لمحقف مركز محموؿ

 (.مل 100 أو 75 أو
 مف 200 أو 50 عمى يحتوي  لتجميدبا مجفف مسحوؽ 

 االيبيروبسيف
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 :التخزين
 درجة 20 إلى 15) الغرفة حرارة درجة في المسحوؽ  يخزف 
 .الضوا عف بعيدا   ،(مئوية
 عف بعيدا ،(مئوية درجة 8 ألى 2) مبردة المحاليل تخزف 
 .الضوا

 
 : ايبيروبوسين ةل ةالتجاري االسماء

  فارمورابيوسيف -1
  ايبوي  ايبيروبوسيف      -2
  فارمورروبيسيف      -3
  إيبميـ      -4
 

 وىذه مستخدم دواء كل أسم من حرف بأول األدوية من المجموعات ىذه إلى يشار 2-11-3-2
 :المستخدمة عاتالمجمو  بعض عمى أمثمة

 
1) AC ± T 

Adriamycin (الكيميائي االسـ: doxorubicin) مع Cytoxan (الكيميائي االسـ: 
cyclophosphamide) بدوف  أو مع Taxol (الكيميائي االسـ: paclitaxel) أو 

Taxotere (الكيميائي االسـ: docetaxel) 
2) AT 

Adriamycin مع  Taxol أو Taxotere 
3) CMF 

Cytoxan مع methotrexate و fluorouracil (5 يسمى أيضا-FU 5 أو-
fluorouracil) 

4) CAF 
Cytoxan ، Adriamycin و fluorouracil 

5) FEC 
Fluorouracil ، epirubicin (التجاري  االسـ: Ellence) , و Cytoxan 

6) FAC أو CAF 
Fluorouracil , Adriamycin و Cytoxan. مختمف بتسمسل تعطى األدوية ىذه. 

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%85
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 الخاليػػا لػػبعض ضػػرر تسػػب  انيػػا كمػػا السػػرطانية الخاليػػا تقتػػل الكيمػػاوي  لمعػػالج تسػػتخدـ التػػي األدويػػة
 .جانبية آثار إلى يؤدي مما السميمة

 
 الثدي: سرطان حالة في الكيماوي  العالج يعطى متى 2-11-3-3

  .جديد مف الوـر عودة فرصة مف لمتقميل لمثدي الجراحية العممية بعد
  .الجسـ مف أخرى  أجزاا في المرض شرانت إذا رئيسي كعالج يعطى
 الحفاظ مع الوـر استئصاؿ يسيل بالتالي الحجـ في يصغر الوـر لجعل العممية قبل يعطى
 مف النوع ليذا الوـر استجابة لمدى كاختبار وأيضا .الثدي مف ممكف قدر أكبر عمى
 .الدواا مف آخر نوع استعماؿ يج  الحجـ في الوـر يصغر لـ حاؿ في .الدواا

 
  الكيماوي؟ العالج إعطاء كيفية ىي ما 2-11-3-4

 وأوراـ عامػة السػرطانية األوراـ لعػالج كمجموعػات تعطػى التػي األدويػة مف عديدة أنواع ىناؾ
 عشػرات بػيف مف اختيارىا  يتـ عقاقير ثالثة أو عقاريف مف العالج يتكوف  وعادة خاصة الثدي

 راحػػػة فتػػػرات بينيػػػا عالجيػػػة دورات بشػػػكل وي الكيمػػػا العػػػالج يعطػػػى .حاليػػػا المتػػػوفرة العقػػػاقير
 لمػدة العػالج ألخػذ المريضػة تػدخل عػادة .أشػير سػتة إلػى الغالػ  فػي اإلجماليػة الفترة وتصل

 .اليوـ نفس في المنزؿ إلى وتخرج ىفشالم في واحد يوـ
 الحقػف عمميػة ولتسييل العضل في أو الوريد في بالحقف أو الفـ طريق عف إما األدوية تعطى
 زرع باإلمكػػاف فأنػػو الوريػػد فػػي اإلبػرة وضػػع مكػػاف التيػػا  حػدوث إمكانيػػة مػػف والتقميػػل يػدبالور 
 .الدـ عينات أخذ وأيضا خاللو مف األدوية حقف يتـ الجمد تحت بالستيكي منفذ

 

 
 



Breast Cancer 

 

53  | 
 

 :الكيميائي لمعالج الجانبية االعراض 2-11-3-5
  .(الدـ فقر) الحمراا الدـ كريات في نقص بسب  واإلرىاؽ بالتع  اإلحساس (1
  .وقيا غثياف (2
  .الشيية فقداف (3
 .جالعال فترة انقضاا بعد النمو الى الشعر يعود  .الشعر تساقط (4
 .وجفافو بالفـ تقرحات (5
  .الشيرية الدورة في اضطرابات (6
مكانية المناعة ضعف (7  بس  وغيرىا كاألنفمونزا بااللتيابات لإلصابة التعرض وا 

  .البيضاا الدـ كريات  في نقص
 اإلصابات مف حتى الجمد تحت والنزيف جيالخر  بالنزيف اإلصابة إمكانية (8

  .الدموية الصفائح في لمنقص نظرا البسيطة
 
 :تحدث أن يحتمل التي الكيماوي  لمعالج الدائمة الجانبية األعراض 2-11-3-6

  .الشيرية الدورة انقطاع (1
  .الحمل عمى القدرة عدـ (2
 أو عالية بجرعات إدريامايسيف دواا استعماؿ نتيجة القم  عضمة في تمف (3

 ىذا استعماؿ عند شديد حرص عمى يكونوف  األطباا ولكف طويمة، لمدة
  .الدواا

  .والتركيز ةالذاكر  في بضعف اإلصابة احتماؿ (4
 كف كما وليس العاـ، الجسـ نشاط في ضعف لدييف يصبح السيدات بعض (5

 .العالج قبل السابق في
 
 : Hormonal therapy اليرموني العالج  2-11-4

 ىرمػػػػػػوف ) االسػػػػػتروجيف وخصوصػػػػػا األنثويػػػػػػة باليرمونػػػػػات شػػػػػديدة عالقػػػػػػة ليػػػػػا الثػػػػػدي أوراـ
 الػػػػوـر فػػػػي كػػػػاف إف تنمػػػػو الثػػػػدي فػػػػي السػػػػرطانية الخاليػػػػا أنػػػػواع بعػػػػض يجعػػػػل االسػػػػتروجيف
 estrogen receptors - ERs اإلستروجيف ىرموني مستقبالت مف كبير عدد السرطاني

 باليرمونػات العػالج كػاف ولذلؾ (progesterone receptors - PgRs والبروجيستيروف 
 ثػدي،ال أوراـ عػالج فػي المستخدمة الطرؽ  أوؿ مف الثدي عمى تأثيرىا أو إفرازىا يمنع ما أو

 المريضػػات اختيػػار فػػي كبيػػر فضػػل الثػػدي بػػأوراـ اليرمونػػات مسػػتقبالت الكتشػػاؼ كػػاف ولقػػد
 اليرمػوني، لمعػالج  PR+ و/أو ER+ أوراميػف في لميرمونات مستقبالت لدييف يوجد الالتي

http://www.sehha.com/generalhealth/fatigue.htm
http://www.sehha.com/diseases/derma/hair/fallinghair.htm
http://www.sehha.com/diseases/id/flu/flu01.htm
http://www.sehha.com/medical/pregnancy/preg_toc1.htm
http://www.sehha.com/diseases/cvs/heart.htm
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 موجبػػة مسػػتقبالت لػػدييف توجػػد الثػدي سػػرطاف مريضػػات ثمثػػي حػوالي فػػ ف سػػابقا أشػػرنا وكمػا
 لمعػػػػػالج جيػػػػػدة اسػػػػػتجابة يسػػػػػتجبف سػػػػػوؼ الثػػػػدي سػػػػػرطاف مريضػػػػػات ثمثػػػػػي أف يعنػػػػػي وذلػػػػؾ

 .اليرموني
 عػػػالج أي ب عطػػػاا ينصػػػح فػػػال  PR- أو ER- سػػػالبة اليرمونػػػات مسػػػتقبالت كانػػػت إذا أمػػػا

 كمػػا تػػذكر فائػػدة وجػػود بػػدوف  العػػالج مضػػاعفات لكػػل المريضػػة نعػػرض ألننػػا وذلػػؾ ىرمػػوني
 الحديثػػػة الدراسػػػات أثبتػػػت وأيضػػػا .العمميػػػة الدراسػػػات - كػػػل يكػػػف لػػػـ إف - معظػػػـ فػػػي سػػػجل

 يحمػػل الػػذي الثػػديي السػػرطاف لعػػالج األعمػػار جميػػع فػػي فعػػاؿ اليرمػػوني العػػالج أف بوضػػوح
 الالتي السيدات في الثدي بسرطاف اإلصابة احتمالية مف يقمل أنو كما .اليرمونات مستقبالت

 .بالمرض لإلصابة عالية قابمية لدييف
 

 :اليرمونية جاتالعال من أنواع 4 يوجد  2-11-4-1
 

I. اختصػػارا عمييػػا يطمػػق مجموعػػة SERMs أو selective estrogen receptor 
modulators باالرتبػاط تعمػل االسػتروجيف ىرموف  لعمل مضادات عف عبارة وىي 
 االسػتروجيف ىرمػوف  تمنػع وبذلؾ نفسو الوـر بخاليا الموجودة اليرمونية بالمستقبالت

 نمػو إيقػاؼ عمػى تعمػل وبالتػالي النمػو عمػى اليػاالخ لحػث التببالمسػتق االرتبػاط مف
 .tamoxifen تاموكسيفيف استخداما وأكثرىا األدوية ىذه مف .وتقدمو الوـر

 
a) :تاموكسيفين 

 العممية بعد سنوات خمس لمدة عادة حبو  شكل عمى التاموكسيفيف يؤخذ
 اإلصػػػابة احتماليػػػة مػػػف يقمػػػل أنػػػو كمػػػا .الػػػوـر عػػػودة احتماليػػػة مػػػف لمتقميػػػل
  .بالمرض لإلصابة عالية قابمية لدييف الالتي السيدات في الثدي افبسرط

 
 :العمل ليةآ

 ممػػػا السػػػرطانية الخاليػػػا عمػػػى االسػػػتروجيف ىرمػػػوف  بمسػػػتقبالت يػػػربط
 الخاليػػا عمػػى تػػأثيره يمنػع وبالتػػالي بيػػا االرتبػاط مػػف االسػػتروجيف يمنػع
 . السرطاني الوـر نمو مف يحد مما
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 :اإلستعماالت
 المنتشر ديالث سرطاف
 الثدي سرطاف في االستئصاؿ عممية بعد مساعد كعالج
 بسرطاف المصابات النساا في السرطاني الوـر انتشار خطر لتقميل
 النساا في الثدي بسرطاف االصابة مف لمحماية الالبد ي القنو  الثدي
 اإلصابة. خطر مف تزيد عوامل يحممف المواتي

 
 :االستعمال موانع

 أو لمعالج الحساسية فرط أظيروا الذيف لمرضىا في استخدامو يمنع
 .العالج مكونات مف آخر مكوف  ألي
 الذيف المرضى في استخدامو يمنع :وقائي كعامل استخدامو عند

 أو عميق وريدي بخثار سابقا   أصيبوا أو الوارفاريف حبو  يتناولوف 
 .رئوي  انصماـ

  :االحتياطات
 مف إذ الحمل فترة الؿخ العالج باستخداـ ينصح ال :الحمل أثناا

 خالؿ حمل حدوث تجن  يج  و بالجنيف، الضرر يمحق أف الممكف
 .العالج فترة
 

 في األـ حمي  في يفرز الدواا كاف إذا ما المعروؼ غير مف:الرضاعة
 ينبغي االنساف، جسـ عمى الضارة آثاره بسب  لكف و الم رضع، حالة
 .العالج فترة خالؿ الرضاعة عممية تجن 

 األطفاؿ في العالج استخداـ سالمة أو فعالية بتتث لـ
 مستويات ىبوط بسب  العظاـ في ىشاشة العالج يسب  قد

 مكمالت لتناوؿ المرضى بعض يحتاج قد الدـ، في االستروجيف
 .العرض مف لموقاية دوائية أو غذائية

 يج  لذا الدـ، في الكولستروؿ نسبة في ارتفاعا   العالج يسب  قد
 في نسبتو في ارتفاع مف يعانوف  الذيف المرضى في ذربح استعمالو

 . دوري  بشكل الكوليستروؿ نسبة بمراقبة ينصح كما الدـ،
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 : الجانبية األعراض
 :الجانبية العالج أعراض مف

 ساخنة بيبات الشعور
 وذمة الدـ، ضغط ارتفاع
 غثياف
 ألـ اكتئا ، صداع،
 .ميبمية إفرازات أو نزيف

 الطمث انقطاع أو لشيريةا الدورة في اضطرابات
  الحمق التيا 
  .الرحـ بطانة بسرطاف اإلصابة نسبة زيادة
 أو الرئة الساؽ، في جمطات حدوث يسب  قد مما الدـ تخثر زيادة

  .الدماغ
  .الوجنتيف في بحرارة الشعور
  .مزاجية تقمبات

 عند لذلؾ الدواا، بفوائد قورنت ما إذا قميمة األعراض ىذه نسبة ولكف 
 الدوري  الكشف مثل االحترازات بعض أخذ يج  الدواا ىذا ذأخ

 .الرحـ سرطاف لحدوث بوادر أي عف لمكشف الرحـ بتصوير
 
 : الدوائية التداخالت

 .البالزما في التاموكسيفيف مستويات مف يقمل: األمينوغموتيثيميد
 تأثير مف التاموكسيفيف يعزز: (الوارفاريف مثل) التخثر مضادات
 .لمدـ المميع الوارفاريف

 .البالزما في التاموكسيفيف مستويات مف يزيد: البروموكريبتيف
 . الدـ في الميتروزوؿ تركيز مف التاموكسيفيف يقمل: ليتروزوؿ
 .البالزما في التاموكسيفيف مستويات مف يزيد: نيفيديبيف

 .البالزما في التاموكسيفيف مستويات مف يقمل: الفينوباربيتاؿ
 .البالزما في التاموكسيفيف مستويات مف ليقم: الريفامبيف
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 : الدواء اشكال
 الفـ طريق عف لالستخداـ أقراص أو حبو  صورة عمى العالج يتوفر

 .غمم 20 و 10 بجرعات
 
 : التخزين

 بعيدا (مئوية درجة 25 - 20) الغرفة حرارة درجة في العالج يخزف 
 .الضوا عف
 
  :لتاموكسيفين التجاريو االسماء
  نولفاديكس -
  نوفادكس -
  دي نولفاديكس -
  تاموسيت -
  تاموكسيف -
  سيتريت تاموكسيفيف -
 

II. Aromatase inhibitors تختصر كما أو االروماتيز مضادات AIs: 
 بعد ولكف الطمث انقطاع قبل ااالنس عند المبيض مف االستروجيف ىرموف  يفرز 

 يستمر ولكف المبيض مف االستروجيف إنتاج يتوقف (الطمث) الدموية الدورة انقطاع
 ، الدىنية الخاليا الثدي، خاليا في androgens الذكورة ىرمونات بعض تحويل
 ىذا عمل أوقفنا فمو .االروماتيز أنزيـ بواسطة االستروجيف إلى الكظرية الغدة وخاليا

 السيدات عند االستروجيف ىرموف  مف البسيطة الكميات ىذه تكويف نمنع ف ننا نزيـاإل
 قبل لمسيدات األدوية مف المجموعة ىذه تستخدـ ال ف نو لذلؾ .الطمث انقطاع بعد

 إلى تؤدي ولكف تجمطات أو الرحـ في سرطاف تسب  ال األدوية ىذه .الطمث انقطاع
 االستروجيف تصنيع مف لتقميميا نظرا كسور إلى يؤدي مما العظاـ في شديدة ىشاشة
 المجموعة ىذه في باستخداميا مرخص أدوية ثالث يوجد .العظاـ كثافة بناا في الياـ
 :وىي

1. Arimidex (الكيميائي االسـ: anastrozole). 
2. Femara (الكيميائي االسـ: letrozole). 
3. Aromasin (الكيميائي االسـ: exemestane).  

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%83%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AF%D9%8A
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
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 (anastrozole :االسـ الكيميائي) Arimidex : االريميديكس -1
 

 : عممو الية
 إلى التيستوستيروف  تحويل و أستروجيف إلى األندروجيف تحويل يمنع

 تعتمد التي األوراـ عمى السابقة اليرمونات تأثير مف يقمل مما اإلستراديوؿ،
 .الوـر حجـ تقميص في يساعد مما عمييا تكاثرىا في

 
 : اإلستعماالت
 الثدي سرطاف في أو المتقدمة مراحمو في الثدي سرطاف عالج في يستخدـ
 .اليأس سف بعد الن ساا   في استروجينية، لمستقبالت الحامل

 
  :االستعمال موانع

 ألي أو لمعالج الحساسية فرط أظيروا الذيف المرضى في استخدامو يمنع
 أو ملالحوا النساا في استخدامو يمنع كما العالج، مكونات مف آخر مكوف 
 .لمحمل يخططف المواتي

 
 : االحتياطات
 .الجنيف في تشوىات إلى الحمل أثناا العالج تناوؿ يؤدي :الحمل أثناا

 سالمة أو فعالية تثبت لـ .المرضع المرأة في العالج يستخدـ ال :الرضاعة
 ىبوط بسب  العظاـ في ىشاشة العالج يسب  قد األطفاؿ في العالج استخداـ
 مكمالت لتناوؿ المرضى بعض يحتاج قد الدـ، في وجيفاالستر  مستويات
 المرضى في بحذر العالج استعماؿ يج  .العرض مف لموقاية دوائية أو غذائية
 خطر مف العالج يرفع قد إذ القم  عضمة تروية نقص مف يعانوف  الذيف

 يسب  قد .التروية بنقص تتعمق وعائية أو قمبية أمراض أو إعتالالت حصوؿ
 في بحذر استعمالو يج  لذا الدـ، في الكولستروؿ نسبة في فاعا  ارت العالج

 نسبة بمراقبة ينصح كما الدـ، في نسبتو في ارتفاع مف يعانوف  الذيف المرضى
 .دوري  بشكل الكوليستروؿ
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 : الجانبية األعراض
 .الدـ ضغط ارتفاع األوعية، في توسع :الجانبية العالج أعراض مف

، التيا  جمدي طفح .اكتئا  صداع، ألـ، ،وىف المزاج، اضطرابات  البمعـو
 الظير، آالـ المفاصل، آالـ العضالت، في وىف أو ألـ تقيؤ و غثياف .سعاؿ

 الثدي في ألـ ساخنة، بيبات الشعور .عظاـ ىشاشة
 

  :الدوائية التداخالت
 تاثير مف مشتقاتو أو االستروجيف يقمل قد :مشتقاتو و االستروجيف ىرموف 
 قد تاموكسيفيف .العالج فترة أثناا اعطااه تجن  يفضل ناستروزوؿ،اال عالج
 تأثيره، بالتالي و الدـ في االناستروزوؿ عالج مستويات مف التاموكسيفيف يقمل

 .العالج فترة أثناا اعطااه تجن  يفضل
 

 : الدواء اشكال
 بجرعة الفـ طريق عف لالستخداـ أقراص أو حبو  صورة عمى العالج يتوفر

 .غم 1
 
 : التخزين

 (.مئوية درجة 25 - 20) الغرفة حرارة درجة في العالج يخزف 
 

 : الناسترازول التجاريو االسماء
  اريميديكس
  زورتيكس

 
 
 
 
 
 
 

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%B3
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 .(letrozole :االسـ الكيميائي) Femara : فيمارا -2
 

 : العمل الية
 إلى التيستوستيروف  تحويل و أستروجيف إلى األندروجيف تحويل يمنع
 في تعتمد التي األوراـ عمى السابقة اليرمونات تأثير مف يقمل مما ستراديوؿ،اإل

 .الوـر حجـ تقميص في يساعد مما عمييا تكاثرىا
 

 : اإلستعماالت
ة ي ستنعمل النجن  مراحو في االستروجيف، لمستقبالت الحامل الثدي سرطاف لم عن
 المتقدمة الوـر حلمرا في أو التاموكسيفيف لعالج مساعد كعالج أو المتقدمة

 .اليأس سف بمغف المواتي الن ساا   في
 

  :االستعمال موانع
 ألي أو لمعالج الحساسية فرط أظيروا الذيف المرضى في استخدامو يمنع
 .الحوامل النساا في استخدامو يمنع كما العالج، مكونات مف آخر مكوف 

 
 : االحتياطات

 .الجنيف في تشوىات إلى ملالح أثناا العالج تناوؿ يؤدي :الحمل أثناا
  .المرضع المرأة في العالج يستخدـ ال :الرضاعة

  األطفاؿ في العالج استخداـ سالمة أو فعالية تثبت لـ
 قياس و الكبد بأمراض المصابيف المرضى في بحذر العالج استعماؿ يج 

  .الحالة لزمت إف الجرعة تعديل و دوري  بشكل الكبد وظائف
 المريض عمى يج  لذا دوار، أو دوخة و وتع  سنعا العالج يسب  قد

  .السيارة قيادة مثل تركيزا   تتطم  بميمات قيامو عند الحذر توخي
  العظاـ في ىشاشة العالج يسب  قد
 مف لموقاية دوائية أو غذائية مكمالت لتناوؿ المرضى بعض يحتاج قد

 يج  لذا الدـ، في الكولستروؿ نسبة في ارتفاعا   العالج يسب  قد .العرض
 كما الدـ، في نسبتو في ارتفاع مف يعانوف  الذيف المرضى في بحذر استعمالو
 .دوري  بشكل الكوليستروؿ نسبة بمراقبة ينصح
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 : الجانبية األعراض
 في وىف تع  دوخة، أو دوار صداع، وذمة :الجانبية العالج أعراض مف

 العظاـ في ىشاشة العظـ، في ألـ التيابيا، أو المفاصل آالـ العضالت،
 إمساؾ قيا، غثياف، ساخنة بيبات الشعور الدـ في الكوليستروؿ نسبة ارتفاع
 .ليمي تعرؽ  تعرؽ، فرط سعاؿ النفس، في ضيق

 
 : الدوائية التداخالت

 و الدـ في .الميتروزوؿ عالج مستويات مف التاموكسيفيف يقمل قد تاموكسيفيف
 .تأثيره بالتالي

 
 : الدواء اشكال

 بجرعة الفـ طريق عف لالستخداـ أقراص أو حبو  صورة عمى عالجال يتوفر
 .مغ 2,5

 
 : التخزين

 (.مئوية درجة 25) الغرفة حرارة درجة في العالج يخزف 
 

 : ليتروزول ل التجاريو االسماء
  فيمارا

  فيمابميكس
  فيمازوؿ

 
 
 
  .(exemestane :االسـ الكيميائي) Aromasin : اروماسيف -3
 

 : العمل الية
 إلى األندروجيف تحوؿ عممية يمنع مما االروماتيز انزيـ اإلكسيمستاف يثبط

 .لنسااا لدى االستروجيف تركيز مف يقمل بالتالي و االستروجيف، ىرموف 

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84
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 : اإلستعماالت

 سف بعد الن ساا   في المتقدمة مراحمو في الثدي سرطاف عالج في يستخدـ
 .اليأس

 
 : االستعمال موانع

 ألي أو لمعالج الحساسية فرط أظيروا الذيف المرضى في استخدامو يمنع
 لـ المواتي النساا في استخدامو يمنع كما العالج، مكونات مف آخر مكوف 
 .بعد يأسال سف يبمغف

  :االحتياطات
 .الجنيف في تشوىات إلى الحمل أثناا العالج تناوؿ يؤدي :الحمل أثناا 

 سالمة أو فعالية تثبت لـ .المرضع المرأة في العالج يستخدـ ال :الرضاعة
 ىبوط بسب  العظاـ في ىشاشة العالج يسب  قد األطفاؿ في العالج استخداـ
 .الدـ في االستروجيف مستويات

 مف لموقاية دوائية أو غذائية مكمالت لتناوؿ المرضى بعض يحتاج قد 
 .العرض

 في نقص يسب  مما الدـ في البيضاا الدـ كريات في قمة العالج يسب  قد 
 .المرضى مناعة

 
 : الجانبية األعراض

 اكتئا ، وىف، أو تع  محيطية، وذمة الصدر، في ألـ ، الدـ ضغط ارتفاع 
 غثياف الحرارة، بيبات الشعور ، ثعمبة التعرؽ، يادةز  دوخة، صداع، قمق، أرؽ،
 .العضالت في ألـ ، البطف في آالـ وتقيؤ،

 
  :الدوائية التداخالت

 الفينوباربيتاؿ، الريفامبيف، مثل) الكبد انزيمات تثبط أو تنشط التي االدوية
 تركيز مف تزيد أو تقمل قد (:وغيرىا الكيتوكونازوؿ، ، االريثروميسيف

 .الدـ في ستافاالكسيم
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 : الدواء اشكال
 بجرعة الفـ طريق عف لالستخداـ أقراص أو حبو  صورة عمى العالج يتوفر
 .مغ 25
 

 : التخزين
 (.مئوية درجة 25) الغرفة حرارة درجة في العالج أقراص أو حبو  تخزف 

 
  :الكسيمستان التجاريو االسماء

  اروماسيف
 

III. ERDs أو estrogen receptor down regulators مستقبالت غالقات 
 : االستروجيف

  .الثدي سرطاف خاليا في االستروجيف مستقبالت ويدمر يغمق األدوية مف الصنف ىذا
 

  المجموعة ىذه مف فقط واحد قارع يوجد حاليا
 فاسموديكس Faslodex (ىو الكيميائي االسـ fulvestrant) 

 :العمل الية
 يمنع مما السرطانية الخاليا عمى االستروجيف ىرموف  بمستقبالت يربط

 مف يحد مما الخاليا عمى تأثيره يمنع يوبالتال بيا االرتباط مف االستروجيف
 . السرطاني الوـر نمو

 
  :ماالتاإلستع

 مراحمو في استروجينية لمستقبالت الحامل الثدي سرطاف عالج في يستخدـ
 .اليأس سف بعد الن ساا   في المتقدمة،

 
  :االستعمال موانع

 ألي أو لمعالج الحساسية فرط أظيروا الذيف المرضى في استخدامو يمنع
 .مكوناتو مف آخر مكوف 

 

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 :االحتياطات
 الممكف مف  إذ الحمل فترة خالؿ العالج اـباستخد ينصح ال :الحمل أثناا 
 .العالج فترة خالؿ حمل حدوث تجن  يج  و بالجنيف، الضرر يمحق أف
 

 في األـ حمي  في يفرز الدواا كاف إذا ما المعروؼ غير مف:الرضاعة
 تجن  ينبغي االنساف، جسـ عمى الضارة آثاره بسب  لكف و الم رضع، حالة
 .عالجال فترة خالؿ الرضاعة عممية
 قمة أو النزيف، مف يعانوف  الذيف المرضى في بحذر العالج استخداـ يج 

 .لمتخثر مضادة عالجات يستخدموف  الذيف المرضى في أو الصفيحات
 

 قياس و الكبد بأمراض المصابيف المرضى في بحذر العالج استعماؿ يج 
  .االمر لـز إف الجرعة تعديل و دوري  بشكل الكبد وظائف

 
 

 : لجانبيةا األعراض
 :الجانبية العالج أعراض مف

 طفح,  أرؽ  دوار، صداع، وىف،,   ساخنة بيبات الشعور األوعية، توسع
 آالـ اسياؿ، أو إمساؾ تقيؤ، غثياف،,  البمعوـ التيا ,  تعرؽ  فرط جمدي،

 .الحقنة مكاف في ألـ,  البطف في
 

 : الدوائية التداخالت
 :الميترونيدازوؿ و الديسفمفراـ

 الذيف المرضى بعض يعاني قد لذا الكحوؿ، عمى الفولفيسترانت حقف ي تحتو 
 نتيجة حادة فعل ردود العالج مع الميترونيدازوؿ أو الديسمفيراـ يتمقوف 
 .الكحوؿ لتناوؿ

 
 : الدواء اشكال

 مل/مغ 50 بتركيز العضل في لمحقف محموؿ صورة عمى العالج يتوفر
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 عاـ في مغ 500 الجرعة ىعم  FDA اؿ ووافقت  مغ 250 بجرعة يعطى
2010. 

  
 : التخزين

 (.مئوية درجات 8 - 2) مبردة العالج قارورة تخزف 
 

IV. المبيض عمل وقف أو المبيض إزالة Ovary removal or shutdown : 
 قبل النساا في االستروجيف مستويات لخفض فعالة طريقة ىو المبايض عمل وقف أو إزالة
  . اليرموف  مستقبالت ايجابي الثدي سرطاف في اليأس سف

  : لذلؾ رئيسيتاف طريقتاف ىناؾ
  .البطف أسفل صغيرة فتحات خالؿ مف ذلؾ ويتـ .المبايض إزالة .1
  زوالديكس Zoladex العقار .دواا يأخذ .2

 
 مف يطم  دواا عف عبارة (goserelin acetate استات غوزيرليف : لمزوالديكس الكيميائي االسـ)

 .المبايض مف االستروجيف ىرموف  جإنتا طم  عف التوقف الدماغ
  .tamoxifen تاموكسافيف دواا كعمل يعمل االستروجيف صنع مف المبايض وقف
 ، الساخنة الومضات مثل .الطمث النقطاع الجانبية اآلثار نفس تسب  أف يمكف المبايض إغالؽ

 .العظاـ وضعف ، الميبمي والجفاؼ
 
 التناسمية الغدد لموجية المطمق وف لميرم نظير انو الدواا ىذا يصنف : زوالديكس 

Gonadotropin-releasing hormone analog 
 

 : العمل الية
 و الم منوت ف اليْرموف  افراز تثبيط عمى (كافية لفترة استخدامو عند) الغوزرليف يعمل

 افراز في شديد ىبوط إلى يؤدي مما النخامية الغدة مف لمج ري  المنبو اليرموف 
 .السرطانية لالنسجة بتنشيطو المعروؼ ف التيستوستيرو  ىرموف 

 
 

 : الدواء تركيز و شكل
  مغ 3.6 : (الجمد تحت ) لمحقف محموؿ



Breast Cancer 

 

66  | 
 

  مغ 8. 10 : الجمد تحت زرعة 
 
 : الجانبية األعراض

،  الدىنية الغدد افراز ازدياد،  شبا  ح ،  ألـ اكتئا ، صداع، أرؽ،،  وذمة
 الثدي ضمور جنسية، اختالالت سية،الجن الرغبة انخفاض الحرارة، بيبات الشعور

 ىشاشة،  البطف في ألـ قيا، و غثياف الميبل، التيا ،  االناث( في) تضخمو أو
 .عدوى ،  التعرؽ  فرط،  الجماع عسر،  العظاـ

 
 : االستعمال موانع

 آخر مكوف  ألي أو لمعالج الحساسية فرط لدييـ الذيف المرضى في استخدامو يمنع
 ذلؾ مف يستثنى) حمل وجود حاؿ في استخدامو يمنع ماك العالج، مكونات مف

 تمطيفي( كعالج استخدامو يمكف حيث المتقدـ الثدي سرطاف حاالت
 
 :Targeted therapy اليدفي العالج 2-11-5

 الػذي البػروتيف مثػل السػرطانية الخاليػا مػف محػددة خصػائص يسػتيدؼ الػذي العػالج ىو اليدفي العالج
 .طبيعية غير أو سريعة بطريقة تنمو اف نيةالسرطا لمخاليا يسمح

 الطبيعيػة بالخاليا الضرر إللحاؽ الكيميائي العالج مف عرضة أقل تكوف  ما عادة المستيدفة العالجات
 .السميمة
 المناعػة جيػاز فػي طبيعػي بشػكل الموجػودة األضداد مثل تعمل أضداد ىي المستيدفة العالجات بعض
 . لدينا

 .المناعية اليدفية العالجات األحياف بعض في المستيدفة العالجات مف األنواع ىذه عمى ويطمق
 المسػػتيدفة العالجػػات أف الدراسػػات وتشػػير ،المسػػتيدفة العالجػػات اخػػذ عػػدـ الحوامػػل النسػػاا عمػػى يجػػ 
 . الحمل خالؿ آمنة ليست

 
 :الثدي سرطاف لعالج االطباا يستخدميا ىدفية عالجات سبعة ىناؾ

1- Afinitor: ( الكيميائي االسـ : everolimus ) 
  :الدواء تصنيف

  Immunosuppressant agent المناعة لكبت عامل
 

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 : الية العمل
  mTOR (mammalian target of rapamycin) مثبط ىو

mTOR السػػػػرطانية الخاليػػػػا كػػػػل يسػػػػاعد , الجسػػػػـ فػػػػي البػػػػروتيف مػػػػف نػػػػوع : كينػػػػاز ىػػػػو 
 . ياتحتاج التي الطاقة عمى بالحصوؿ والطبيعية

 سػرطانات بنمػو تسػاعد ف نيػا مفػرط بشػكل تعمػل او طبيعػي بشػكل الكينػاز تعمل ال عندما
 .معينة ثدي

 التػػػػي الطاقػػػػة عمػػػػى السػػػػرطانية الخاليػػػػا حصػػػػوؿ تمنػػػػع  mTOR مثبطػػػػات فػػػػاف وبالتػػػػالي
 .لمنمو تحتاجيا

 مػػع ةبالمشػػارك االفينيتػػور السػػتخداـ األمريكيػػة والػػدواا الغػػذاا إدارة قبػػل مػػف الموافقػػة تمػػت
Aromasin (إكسيميسػػتاف :الكيميػػائي االسػػـ) مسػػتقبالت وىرمػػوف  متقدمػػة، مرحمػػة لعػػالج 

 عولجػػػت والتػػػي اليػػػأس سػػػف بعػػػد النسػػػاا لػػػدى الثػػػدي بسػػػرطاف السػػػمبي HER2 إيجابيػػػة،
 :الكيميػػػػػػػػػائي االسػػػػػػػػػـ) عمػػػػػػػػػى Arimidex أو (يتػػػػػػػػػروزوؿ :الكيميػػػػػػػػػائي االسػػػػػػػػػـ) بالفيمػػػػػػػػػارا

 .(اناستروزوؿ
 :الحمل ثناءأ

 .لمحمل تخطط التي او الحامل ةالمرأ  عند ستعمالوا عدـ يج 
 .لمجنيف مؤذيا الدواا ىذا كاف ذاإ يثبت لـ
 :الرضاعة
 .المرضعة المراة عند استخدامو عدـ يج  
 

 :ىي Afinitor من شيوعا األكثر الجانبية اآلثار
 .الشيية قمة،  إسياؿ،  تع ،  جمدي طفح،  الفـ تقرحات

 : رى االخ الجانبية االعراض ومن
 ،  كموي  فشل،  والرئة بالتنفس مشاكل
 B الكبػػد التيػػا  تنشػػط قػػدAfinitor .فيروسػػية أو فطريػة أو ةالرئويػػ اتااللتيابػػ مثػػل :عػدوى 

 .الماضي في المرض ىذا لدييـ كاف  الذيف الناس بعض في
 

 :ىي Aromasin من األخرى  الشائعة الجانبية اآلثار
 .التعرؽ  زيادة،  أرؽ ،  الراس صداع،  تع ،  ةالساخن اليبات،  المفاصلو  العظاـ الـآ
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2- Avastin (:الكيميائي االسـ : bevacizumab )  
  :الدواء تصنيف
  Monoclonal antibody  النسيمة وحيد ضد

 الية العمل :
 فػػي السػػرطانية الخاليػػا عمييػػا تعتمػػد التػػي جديػػدة دمويػػة أوعيػػة نمػػو منػػع طريػػق عػػف يعمػػل
 .وعمميا نموىا
 مؤشػػػر أزالػػػت أنيػػػا FDA األمريكيػػػة والػػػدواا الغػػػذاا إدارة أعمنػػػت ،2011 نػػػوفمبر 18 فػػػي

 . الغرض ليذا وفعاؿ آمف  ليس الدواا ألف Avastin مف الثدي سرطاف
 الثػدي سػرطاف لعػالج اختيػاره يسػتطيعوف  واالطبػاا ،السػوؽ  مف يسح  لـ نفسو الدواا وىذا

 .FDA ػال مف ال اـ رسميا   معتمدا   كاف سواا (metastatic) النقيمي
 لتغذيػػة جديػػدة دمويػػة أوعيػػة تكػػوف  منػػع الػػى يػػؤدي ممػػا الجسػػـ فػػي معػػيف ضػػد بمولػػد يػػرتبط
 . السرطاني الوـر إلى والتروية الغذاا وصوؿ يمنع وبالتالي الوـر

 :اإلستعماالت
 المنتشر المستقيـ أو القولوف  سرطاف
 صغيرة الغير لخميةا ذو الحرشفي غير والمتكرر محميا المتقدـ الرئة سرطاف
 (اليرموف  عمى معتمد الغير) الثدي سرطاف

 المتقدـ الدبقي األرومي الوـر
 المنتشر الكموية الخاليا سرطاف

 
 :االستعمال موانع

 مػف آخػر مكػوف  ألي أو لمعػالج الحساسػية فػرط أظيػروا الػذيف المرضى في استخدامو يمنع
 .العالج مكونات

 
 :االحتياطات

 :الحمل أثناء
 أجريػػت التػػي الدراسػػات ولكػػف البشػػر، عمػػى العػػالج سػػالمة لتأكيػػد كافيػػة دراسػػات جػػدتو  ال 

 ينصػػػح العػػػالج، اسػػػتخداـ حػػػاؿ فػػػي الجنػػػيف عمػػػى ضػػػرر وجػػػود أظيػػػرت الحيوانػػػات عمػػػى
 .العالج فترة خالؿ حمل حدوث بتجن 

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
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 :الرضاعة
 ولكػػف الم رضػػع، حالػػة فػػي األـ حميػػ  فػػي يفػػرز الػػدواا كػػاف إذا مػػا المعػػروؼ غيػػر مػػف 

 .العالج فترة خالؿ الرضاعة عممية تجن  ينبغي االنساف، جسـ عمى الضارة آثاره بسب 
 .األطفاؿ في العالج استخداـ سالمة أو فعالية تثبت لـ
 
 لمعػالج السػمبية الفعػل لػردود عرضػة أكثػر سػنة 65< العمػر فػي الكبػار المرضػى يكػوف  قد
 .سنا   األصغر المرضى مع مقارنة (البروتينية والبيمة والتقيؤ، الغثياف مثل)
 أو الجنبػػي القصػػبي أو المريئػػي الرغػػامي الناسػػور مثػػل النواسػػير، تكػػوف  العػػالج يسػػب  قػػد

 .غيرىا
 .قاتال   األحياف بعض في يكوف  قد والذي األمعاا، في انثقا  العالج يسب  قد

 .الشراييف في الجمطات
 .المزمف القم  فشل العالج يسب  قد
 أو ميبمػي نزيػف أو معػوي  نزيػف أو الػدـ نفػث مثػل حػاد، فنزيػ حصػوؿ العػالج يسػب  قد

 .حاد نزيف مف يعانوف  الذيف لممرضى العالج اعطاا تجن  يج  غيرىا،
 الػذيف المرضػى فػي بحػذر العػالج اسػتخداـ يجػ  .الػدـ ضغط في ارتفاع العالج يسب  قد

 عارتفػػػا حصػػػوؿ حػػػاؿ فػػػي و باسػػػتمرار، ومػػػراقبتيـ الػػػدـ ضػػػغط ارتفػػػاع مػػػرض مػػػف يعػػػانوف 
 .نيائي بشكل العالج ايقاؼ فيج  الضغط في خطير

 
 ضػػغط ارتفػػاع مرضػػى فػػي خاصػػة الكالئيػػة، المتالزمػػة أو بروتينيػػة بيمػػة العػػالج يسػػب  قػػد
 .الدـ
 (غيرىا أو الدماغية السكتة أو الشرياني، التجمط مثل) خثرات العالج يسب  قد
 فيج  مشابية حاالت حصوؿ حاؿ في الجروح، شفاا عممية في مشاكل العالج يسب  قد

 .نيائيا   العالج ايقاؼ
 المرضػػػى فػػي بحػػػذر اسػػتعمالو يجػػ  لػػػذا الكبػػد  فػػػي اعػػتالالت أو خمػػل العػػػالج يسػػب  قػػد

 لزمػػت إف الجرعػػة تعػػديل أو دوري  بشػػكل الكبػػد وظػػائف وقيػػاس الكبػػد بػػأمراض المصػػابيف
 .الحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 المرضػػى فػػي ربحػػذ اسػػتعمالو يجػػ  لػػذا الكمػػى  فػػي اعػػتالالت أو خمػػل العػػالج يسػػب  قػػد
 لزمػت إف الجرعػة تعػديل أو دوري  بشػكل الكمى وظائف قياس و الكمى بأمراض المصابيف

 .الحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 قبػل األقػل عمػى أسابيع 4لػ العالج إيقاؼ فيج  جراحية، لعممية المريض احتياج حاؿ في
 .العممية موعد

 
 :الجانبية األعراض

 تخثرية. اختالالت انخفاضو، أو الدـ ضغط ارتفاع
 .الوىف أو التع  حسية، عصبية اعتالالت الدوخة، الصداع، ألـ،

 الجمد. لوف  تغير التقشري، الجمد التيا  الجمد، جفاؼ ثعمبة،
 الدـ في البوتاسيوـ نسبة انخفاض

 نزيف الفـ، التيا  إسياؿ، إمساؾ، الشيية، فقداف الغثياف، و القيا البطف، في ألـ
 . البطف تطبل اليضمي، الجياز
 البيض. الكريات قمة نزيف،
 .بروتينية بيمة
 .العظاـ في آالـ الظير، في آالـ العضالت، في ضعف العضالت، في ألـ

 .التنفس ضيق رعاؼ، العموي، التنفسي الجياز عدوى 
 

  :الدوائية التداخالت
  :الكيميائي العالج

 األخػرى  الكيميائيػة السػرطاف عالجػات مػع البيفاسػيزوما  استخداـ تزامف يزيد قد
 المتعادلػة، الخاليػا نقػص و النزيػف، مثػل الجانبيػة، األعػراض ظيور احتماؿ مف

 .الجروح التئاـ سرعةو   الوريدية، الخثرات
 

 الباكميتاكسيل
 .تأثيره مف وبالتالي الدـ في الباكميتاكسيل مستوى  مف البيفاسيزما  يقمل

 
 :الدواء شكالأ

 مل / غمم 25 تركيزب الوريدي لمحقف مركز، محموؿ بصورة العالج يتوفر
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 :التخزين
 تجميدىا أو رجيا تجن  مع ،(مئوية درجات 8 - 2) مبردة العالج قارورة تخزف 

 .لمضوا تعريضيا أو
 

  لبيفاسيزوماب التجاريو االسماء
  افاستيف
  حقف افاستيف

 
3- Herceptin االسـ(: الكيميائي : trastuzumab ) 

 تمقػػػي عمػػػى السػػػرطانية الخاليػػػا قػػػدرة إعاقػػػة خػػػالؿ مػػػف HER2 ابيايجػػػ الثػػػدي سػػػرطاف ضػػػد يعمػػػل
 .بالنمو لمخاليا امر تعطي التي الكيميائية اإلشارات

 
 حيػػػث (Herceptin) ىيرسػػػبتف دواا اسػػػتعماؿ دواعػػػي بزيػػػادة األمريكيػػػة والػػػدواا الغػػػذاا إدارة قامػػػت

 يسػتخدـ حيػث HER2 الجػيف لػدييـ الػذيف لممرضػى الثػدي سػرطاف فػي االسػتعماؿ لػدواعي اضػافت
 .الجراحي التدخل بعد األخرى  السرطاف أدوية مع الدواا ىذا

 ىػػػػذا وجػػػػود يػػػػؤدي حيػػػػث ،السػػػػرطانية الخاليػػػػا فػػػػي الموجػػػػود HER2 بػػػػروتيف ىيرسػػػػبتف ويسػػػػتيدؼ
 األدويػػة فعاليػػة تقميػػل إلػػى يػػؤدي ممػػا أسػػرع بشػكل السػػرطانية الخاليػػا نمػػو إلػػى كبيػػر بشػػكل البػروتيف
 . السرطاف عالجل المستخدمة التقميدية
 مػػف معػػيف نػػوع لعػػالج الػػدواا باسػػتخداـ األمريكيػػة والػػدواا الغػػذاا إدارة رخصػػت  1998  عػػاـ فػػي

 لػػػػدواعي الجديػػػػدة اإلضػػػػافة .(الجسػػػػـ فػػػػي أخػػػػرى  أجػػػػزاا إلػػػػى ينتقػػػػل الػػػػذي وىػػػػو) الثػػػػدي سػػػػرطاف
 . بالجراحة إزالتيا تـ التي الممفاوية العقد أو الثدي لسرطاف ىي االستعماؿ

 4000 شػػػممت. السػػػرطاف ألمػػػراض الػػػوطني المركػػػز بيػػػا قػػػاـ دراسػػػتيف بعػػػد التػػػرخيص ىػػػذا وجػػػاا
 جراحػػػة بعػػػد التقميػػػدي الكيمػػػائي العػػػالج الدراسػػػتيف كمتػػػا فػػػي المرضػػػى إعطػػػاا تػػػـ حيػػػث مريضػػػة
 .ىيرسبتف دواا تقريبا المرضى نصف إعطاا إلى باإلضافة ي،الثد سرطاف استئصاؿ

 
 مبكػػػرا   الدراسػػػة السػػػرطاف ألمػػػراض الػػػوطني المركػػػز أوقػػػف فالدراسػػػتي مػػػف اإليجابيػػػة لمنتػػػائج ونظػػػرا

 الكيميائيػػة األدويػة مػع العػالج اسػتخدمف الالتػي النسػػاا أف أظيػرت التػي الحاليػة بالنتػائج الكتفػائيـ
 وتقػدر .الجراحػة مػف سػنوات ثػالث مػدة حتى أخرى  مرة الوـر معاودة في أقل معدؿ لدييف التقميدية
 اسػػػتخدمف الالتػػػي لمنسػػػاا %87 بػػػػ السػػػنوات الػػػثالث خػػػالؿ رى أخػػػ مػػػرة الػػػوـر حصػػػوؿ عػػػدـ نسػػػبة

 الكيمػاوي  العػالج اسػتخدمف الالتػي النسػاا عند %75 النسبة نجد بينما الكيماوي  والعالج ىيرسبتف

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%86
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 الوفيػػػات يقمػػل أو الشػػػفاا معػػدؿ يزيػػد سػػػوؼ ىيرسػػبتف اسػػتخداـ بػػػأف القػػوؿ المبكػػر مػػػف لكنػػو .فقػػط
 .الثدي سرطاف مف الناتجة
 بػروتيف تنػتج بػأوراـ يصػبف سػوؼ الثدي بسرطاف المصابات النساا مف %25يقار  ما اف ويتوقع

HER2 كبير بشكل . 
 

 :الدواء استعماالت
 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطانية لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألوراـ المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح  HER2 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروتيف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدييـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي المرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى •
 يجػػ  حيػػث ,القمػػ  عضػػمة فػػي ضػػعف أو القمػ  وظػػائف قصػػور مػػف يشػػتكوف  ال الػػذي المرضػى •
 . استخدامو وأثناا الدواا استخداـ قبل لمقم  طبية فحوصات تجرى  أف

 
 :الجانبية االعراض

 ىنػػاؾ أف كمػػا، طبػػي تػػدخل تتطمػػ  وىػػي (القمػػ  عضػػمة فػػي ضػػعف) القمػػ  وظػػائف فػػي قصػػور
 زيػػادة ،قشػػعريرة) الػػدواا حقػػف أعػػراض تشػػمل وىػػي خطيػػرة لكنيػػا حػػدوثا   أقػػل تعتبػػر أخػػرى  أعػػراض
 عػدد فػي انخفػاض ,رئويػة بمشاكل تصاح  ما قميال وىي (التنفس في صعوبة ,الجسـ حرارة درجة
 .والحمراا البيضاا الدـ خاليا

 
 
4- Ibrance (: الكيميائي االسـ : palbociclib ) 

 السيكميف عمى المعتمد الكيناز مثبط ىو
 .الخاليا انقساـ في التحكـ عمى يساعد الذي الجسـ في البروتيف مف نوع ىو الكيناز

Ibrance  السرطانية الخاليا وانقساـ نمو ايقاؼ عمى يعمل. 
 

 معػػدالت تزايػػد فػػي حاسػػما يعتبػػر المبكػػر الكشػػف فػػاف السػػرطاف بمعالجػػة االمػػر يتعمػػق عنػػدما
 .النجاة
 حتػػى الػػبعض عػػالج واليػػتـ، المبكػػرة المرحمػػة ىػػذه خػػالؿ المرضػػى غالبيػػة تشػػخيص اليػػتـ لكػػف

 .النقائمي النمط مف المرض يصبح
 يػػػدعى جديػػػد لػػػدواا السػػػريعة الموافقػػػة FDA االمريكيػػػة والػػػدواا االغػػػذا منظمػػػة منحػػػت مػػػؤخرا

Ibrance المتطور النقائمي الثدي سرطاف معالجة في ليستخدـ. 
 .مريكيةاأل المتحدة الواليات في انتشارا االكثر السرطاف مف الثاني النمط الثدي سرطاف يعتبر
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 و 4 السػيكميف عمػى المعتمػد الكينػاز   المعروفػة الجزيئػات تثبيط طريق عف Ibrance يعمل
6 ( CDK4 and 6) السرطاف خاليا نمو تعزيز في تتدخل والتي . 

 مسػتقبالت ايجابي النقائمي الثدي بسرطاف المصابات الطمث انقطاع سف في لمنساا معد وىو
 -HER2 البشروي  النمو عامل مستقبالت وسمبي  +ER االستروجيف

 .الصماا لغددا عمى مرتكزا عالجا يتمقيف لـ والمواتي
 انػواع لعػالج  FDA عميػو وافقت اخر منتج وىو  Letrozole مع كمزيج  Ibrance يستخدـ
 . الطمث انقطاع سف في النساا عند الثدي سرطاف مف معينة
 لتقيػػيـ FDA مركػػز فػػي واالوراـ الػػدـ عمػػـ منتجػػات مكتػػ  مػػدير Richard Pazdur وصػػرح
 لمنساا جديدا   عالجيا   خيارا   تؤمف letrozole لىإ palbociclib اضافة باف واالبحاث االدوية

 .النقائمي الثدي بسرطاف المصابات
 2010 عػػاـ التجػػار  مػػف الثانيػػة بالمرحمػػة المباشػػرة وتمػػت 2007 الػػدواا تطػػوير عمميػػة بػػدأت
 وسػػػمبي االسػػػتروجيف مسػػػتقبالت ايجػػػابي بالسػػػرطاف مصػػػابة امػػػراة 165 الدراسػػػة شػػػممت حيػػػث

 .(-ER+ \ HER2) لبشروي ا النمو عامل مستقبالت
 المسػتيدؼ لمجراحػة التػالي العػالج فقط اعطيت مجموعة مجموعتيف: الى المريضات تقسيـ تـ

 . مذىمة النتيجة فكانت  Ibranceو Letrozole االستروجيف لمستقبالت
 ،شػيرا   10 بحػوالي المػرض لتطػور ايقافػا لوحػده Letrozole اخذف المواتي النساا اظير حيث
 مدة وىي، شيرا   20 بحوالي تطور لدييا توقف الدوائي المزيج استخدمت التي موعةالمج بينما
 .ليا مثيل ال زمنية
 ممػػػػػػػف % 80 وحػػػػػػػوالي. امػػػػػػػراة 660 اشػػػػػػػراؾ تػػػػػػػـ التجػػػػػػػار  مػػػػػػػف الثالثػػػػػػػة المرحمػػػػػػػة فػػػػػػػي ثػػػػػػػـ

 .التحسف بعض الحظو Letrozole  مع حقنا   Ibranceتعاطو
 مػف ضػاعفنا اننػا حقػا رائػع مػاىو في:صػح بياف في الرئيسي الباحث Richard Finn وصرح
 فػػي عػػادة اليػػرى  النتػػائج مػػف الػػنمط وىػػذا المػػرض تطػػور فييػػا يتوقػػف التػػي النجػػاة فتػػرة متوسػػط
 . السرطاف ادوية

 
 : الجانبية االعراض

 مػف منخفضػة مسػتويات )العػدالت( لمعػدوى  المقاومػة البيض الكريات تناقص ىي شيوعا  األكثر 
 بطانػػة التيػػا  ،غثيػػاف ،العمػػوي  التنفسػػي الجيػػاز فػػي انتانػػات،  وتعػػ دـ فقػػر البػػيض، الكريػػات

 نقػص ،اقيػاا ،الشػيية تنػاقص ،الدموية الصفيحات معدؿ انخفاض ،اسياؿ ،الشعر تساقط ،الفـ
 .ورعاؼ المحيطية االعصا  في وضرر ،والقوة ،الطاقة في
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 المختصػػػيف عمػػػى  ويجػػػ. الكيمػػػاوي  لمعػػػالج الجانبيػػػة ثػػػاراآل بقػػػوة تكػػػوف  لػػػـ التػػػأثيرات ىػػػذه لكػػػف
 .المخاطر بيذه المرضى اعالـ الطبية بالعناية
 .عالج بدوف  اياـ بسبعة وتتبع يوـ 21 لمدة غمم 125 بجرعة بالعالج البدا يمكف

 حمقػة كػل بداية وفي ،العالج قبل الكمي الدـ تعداد بمراقبة الصحية بالرعاية المختصيف وينصح
 .سريريا   حدد كما حمقتيف اوؿ مف 14 اليوـ في وكذلؾ، عالجية

 يصػبح سػوؼ Palbociclib بػاف النسػاا بسرطاف المختصة بالبرامج الباحثوف  يعتقد النياية في
 انقطاع سف في النساا عند (-ER+ \ HER2) النقائمي الثدي لسرطاف معياريا عالجيا منيجا  
 .الطمث

 
5-Kadcyla (: الكيميائي االسـ : T-DM1 or ado-trastuzumab emtansine ) 

 .emtansine الطبي الكيميائي العالج و Herceptin مف مرك  ىو
Kadcyla اليصػػػػػػاؿ صػػػػػػمـ emtansine بػػػػػػربط اليػػػػػػدفي بػػػػػػالطريق السػػػػػػرطانية الخاليػػػػػػا ىلػػػػػػإ 

emtansine   ػب herceptin  . 
 .HER2 موجبة السرطانية الخاليا الى  emtansine ػال  Herceptin ػال يحمل ثـ
 عمػػػى األمريكيػػػة والػػػدواا الغػػػذاا إدارة وافقػػػت )شػػػينخوا( 2013 فبرايػػػر 22 واشػػػنطف مػػػؤتمر فػػػي

 المتػأخرة مراحمو في الثدي بسرطاف المصابيف لممرضى جديد لعالج كادكيال يسمى جديد عالج
(HER2) ومػػػادة (HER2) بكميػػػات ويوجػػػد لمخميػػػة الطبيعػػػي النمػػػو فػػػي موجػػػود بػػػروتيف ىػػػي 

 كميػػػػة زيػػػػادة تسػػػػاىـ حيػػػػث الثػػػػدي سػػػػرطاف ومنيػػػػا السػػػػرطاف خاليػػػػا انػػػػواع بعػػػػض مػػػػف متزايػػػػدة
 .السرطانية الخمية وبقاا نمو في (HER2البروتيف)

 لمكافحػػػة اخػػػر عػػػالج وىػػػو بتراسػػػتوزوما  سػػػابقا عولجػػػوا الػػػذيف لممرضػػػى معػػػد الكػػػادكيال ودواا
 شػائع بشػكل المسػتخدمة الكيمػاوي  العػالج ادويػة عائمػة ومػف المتػأخرة مراحمػو فػي الثدي سرطاف
 .الثدي سرطاف لعالج
 حيػػػث الصػػػحية الرعايػػػة ومسػػػؤولي المرضػػػى تحػػػذير مػػػع العػػػالج اسػػػتخداـ عمػػػى الموافقػػػة وتمػػػت
 تيػػدد خطيػرة اثػار فػي الػدواا يتسػب  اف يمكػف كمػا والوفػاة، والقمػ  الكبػد تسػمـ يسػب  اف يمكػف
 .بالدواا العالج بدا قبل الحمل حالة مف التحقق ويج  الحياة
 لموفػػػاة رئيسػػػي سػػػب  ثػػػاني يعتبػػػر الثػػػدي طافسػػػر  أف األمريكػػػي الػػػوطني السػػػرطاف معيػػػد وذكػػػر

 .األمريكيات النساا بيف بالسرطاف المرتبطة
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6- Perjeta: اؿ يشبو Herceptin االسـ( الكيميائي : pertuzumab ) 
 السػتقباؿ السػرطانية الخاليػا قػدرة منػع طريػق عػف HER2 موجبػة السرطانية الخاليا ضد يعمل

 .النمو اشارات
 عقػار عمى 2013 سبتمبر شير مف الثالثيففي  "FDA" األمريكية الدوااو  الغذاا إدارة صدقت

"Perjeta "، مراحمػوفػي  الثػدى بسرطاف المصابيف لألشخاصفي إضا مساعد كعالج ليستخدـ 
 حجػـ تصػغير بغػرض العالجيػة الجراحيػة لمعمميػات الخضػوع قبػل عميو يحصموف  حيث المبكرة،

 لعػػالج ،2012 يونيػػو شػػيرفػػي  " Perjeta" قػػارع عمػػى األولػػى لممػػرة التصػػديق وتػػـ. الػػوـر
 الجسػػـ أعضػػاا إلػػى السػػرطاف فيػػو ينتشػػر يوالػػذ الخبيػػث، الثػػدى سػػرطاف مػػف المتػػأخرة المراحػػل
 "pertuzumab" الفعالة المادة عمى ي يحتو  وىو المختمفة،

 أوراـ لمسػػػتقبالت كمضػػػادات تعمػػػل النسػػػيمة، وحيػػػدة المضػػػادة األجسػػػاـ فئػػػة إلػػػى يتنتمػػػ والتػػػى 
 .HER2 موجبة رطافالس

 يالػذ نوعػو مػف األوؿ ىػو يعػد " Perjeta" عقػار أف إلػى األمريكيػة والػدواا الغذاا إدارة أشارت
 لإلصػػػابة المعرضػػػيف األشػػػخاص بواسػػػطة ،يالثػػػد أوراـ إزالػػػة لجراحػػػات الخضػػػوع قبػػػل يسػػػتخدـ
 لػػوـرا قطػػر يزيػػد أف بشػػرط بالسػػرطاف، اإلصػػابة لمعػػاودة المعرضػػيف أو الخبيػػث يالثػػد بسػػرطاف

 عقػػػػػػار مػػػػػػع الجديػػػػػػد العقػػػػػػار باسػػػػػػتخداـ ينصػػػػػػح أنػػػػػػو األمريكيػػػػػػة اإلدارة وتابعػػػػػػت. سػػػػػػـ 2 عػػػػػػف
"trastuzumab " لمعمميػػة، الخضػػوع قبػػل األخػػرى  الكيماويػػة العالجػػات بعػػض إلػػى باإلضػػافة 

 األخػػػرى  االدويػػة عمػػػى ويحصػػل العمميػػة عقػػػ  "Perjeta" عقػػار تنػػاوؿ عػػػف المػػريض ويتوقػػف
 .الحالة حس 

 
 بية:الجان اآلثار

 تمػػػػف،  باإلعيػػػػاا والشػػػػعور الغثيػػػػاف،  البيضػػػػاا الػػػػدـ كػػػػرات نقػػػػص، الشػػػػعر سػػػػقوط،  اإلسػػػػياؿ
 . األعصا 

 
7-Tykerb : االسـ( الكيميائي : lapatinib ) 

 نمػو تسػب  التػي معينػة بروتينػات منػع طريق عف HER2 موجبة السرطانية الخاليا ضد يعمل
 .مضبوط غير خاليا
 سػرطاف مػف المتقدمػة الحػاالت بعػض لعػالج جديػد دواا األمريكيػة، والػدواا الغػذاا منظمة اقرت

 .الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي
  Tykerbي التجار  االسـ
 lapatinib العممي االسـ
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 :الدوائية اآللية

 .لنمػوه المطموبػة اإلشػارات مػف الوـر لحرماف محاور عدة عبر يعمل kinase لمكيناز مثبط ىو
 البػروتيف مػف الخمػوي  خارج الجزا بير(ك بروتيني جزيا ىو )والذي النسيمة وحيد ضد يستيدؼ
HER2. 
 األ خرى، والبروتيانات HER2 وظيفة ويحاصر الخمية يدخل صغير جزا عف عبارة ىو والدواا
 HER2 الػػػ إجابيػػة الثػػدي سػػرطانات بعػػض فػػي lapatinib يعمػػل العمػػل آليػػة اخػػتالؼ وبسػػب 
 .يؤثر يعد لـ والّذي trastuzumab بػ قبل مف عولجت واّلتي

 
 يعػرؼ Xeloda ويػدعى الثػدي، سػرطاف لعػالج آخػر دواا مػع بمشػاركتو المنظمػة أوصت قدو  

 المتقدمػػػة الحػػػاالت ذوي  السػػػرطاف مرضػػػى مػػػف معينػػػة فئػػػة لعػػػالج ،capecitabine بػػػػ عمميػػػا  
 ".المنتشر الثدي "سرطاف بػ يسمى ما وىو والمنتشرة،

 كػاف Xelodeو Tykerb نػاولفيت المػواتي المرضػى في السرطاف لتطور الزمني المعدؿ أف تبيف
 .غيره مف أطوؿ

 
 :الصيدالنية األشكال

 mg 250 منيا كل تحوي  حبو 
 
 :الجانبية اآلثار

قياا غثياف،  إسياؿ -  جمدي طفح ، وا 
hand-foot syndrome- : االرتيػاح وعدـ والتوـر واالحمرار األطراؼ في بالخدر اإلحساس 

 .والقدميف اليديف في
 

 :أقل بشكل
 .المرضى مف قميمة نسبة لدى القم  وظائف بعض تأثر بسب  تنفسال ضيق -
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 الواسمات الورمية: 2-11

 :الواسمات السرطانية 

 ىي مواد يتـ إفرازىا مف الخاليا السرطانية في الدـ أو البوؿ

 يطم  اختبار الواسمات السرطانية في الدـ لتحديد نشاط السرطاف بالجسـ  -
 تينات نوعية في الدـ تعتبر دالالت سرطاف. الوـر السرطاني غالبا  ينتج برو  -

 كذلؾ الخاليا السرطانية الجوالة بالدـ التي تنفصل عف الوـر وتتجوؿ في الدـ 

 الواسمات البروتينية والخاليا السرطانية الدورانية تقاس باختبار دـ بسيط -
 تجرى اختبارات الواسمات السرطانية  -

وتحديد انتشاره لألعضاا األخرى  قبل المعالجة لتساعد بتشخيص سرطاف الثدي -1
 بالجسـ

 خالؿ المعالجة لتقيمـ استجابة السرطاف -2
 بعد المعمجة لمراقبة إذا عاد السرطاف أـ ال. -3

 :بعض أنواع الواسمات 

1- CA 15.3 .يتسخدـ لمكشف عف وجود سرطاف الثدي والمبيض : 
2- TRU-QUANT  وCA 27.29 .لمعرفة وجود سرطاف الثدي : 
3- CA125   طاف المبيض ,عودة سرطاف المبيض وعودة سرطاف الثدي.: موشر السر 
4- CEA  ( :caricnoe mbryonic antigen  داللة عمى وجود سرطانات كولوف : )– 

 كبد. –رئة 

 يستخدـ لتحديد انتشار سرطاف الثدي لمناطق أخرى في الجسـ.

5- Circulating tumor cells :   .خاليا تنفصل عف السرطاف وتتحرؾ مع جرياف الدـ 

 العدد الكبير مف خاليا الوـر الجوالة بالدـ مؤشر أف السرطاف ينمو -
 FDAاختبار البحث عف الخاليا موافق عميو مف إدارة الغذاا والدواا  -
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 لمراقبة خاليا الوـر الجوالة عند المرأة المشخص لدييا سرطاف الثدي النقيمي 

  ومتابعة سرطاف الثدي بعض االطباا يستخدـ نتائج اختبار الواسمات كمؤشر مبكر لتعق -
 ) إف كاف السرطاف األسوا ( او عودتو بعد العالج.

كما يستخدـ األطباا ىذه المعمومات مف أجل أخذ القرار بتغيير العالج أف لـ يكف العالج نافع أو لبدا 
 العالج في حاؿ عودة السرطاف بعد العالج.

ليس بالضرورة عدـ وجود إذا كاف اختبار الواسمات بالدـ لسرطاف الثدي سمبي فيذا  -
 سرطاف الثدي.

 والنتيجة اإليجابية التعني دائما  أف السرطاف ينمو.

 لكف اختبار الواسمات ىاـ لمعرفة وجود سرطاف ثدي نقيمي يؤثر عمى البقاا.

ىناؾ بعض األمور التي يج  أخذىا بعيف االعتبار عند إجراا اختبار الواسمات  -
 السرطانية.

 ت غالية الثمف.السعر: ىذه االختبارا -1
االضطرا  والقمق: ليس مف ارتفاع قيـ الواسمات لكف مف كل االختبارات التي  -2

 تحتاجيا المريضة إليجاد سب  ارتفاع قيـ الواسـ.

 

 ( المستضد السكريCA 15-3) 

 ىو بروتيف ينتج بشكل طبيعي مف أنسجة السرطاف واليسب  سرطاف الثدي. -
 عدد خاليا السرطاف.( مع زيادة CA 15-3)يزداد مستوى قيـ  -
( الذي يقاس باختبار الدـ كما يتعمق CA 15-3خاليا السرطاف تنتج نسج مف البروتيف ) -

 (CA 27.29االختبار بالمستضد السرطاني ) 
 يقاس في الدـ لمتابعة نمو السرطاف   -
 أو أقل  u/ml 30القيـ الطبيعية: تعتمد القيـ عمى المخبر لكف القيـ الطبيعية لو  -
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القيـ مرتفعة ف نو ليس مف الضروري أنو يعني وجود سرطاف ثدي نقيمي  إذا كانت -
 )مياجر( أو سرطاف ثدي بشكل عاـ 

 وكذلؾ القيـ الطبيعية لو التعني بالضرورة االستجابة لمعالج -
أو  CA 15-3في كل سرطاف ثدي ففي مرضى األوراـ الينتج   CA 15-3اليرتفع  -

 االختبار غير مفيد بمرحمة مبكرة مف سرطاف الثدي يكوف ىذا
  CA 15-3% مف المرضى تزداد قيـ 30فقط حوالي  -
% في  90-50يوجد بنسبة  CA 15-3في مرضى سرطاف الثدي المياجر ) النقيمي (  -

 كل الحاالت 
 مفيد في مراقبة سرطاف الثدي المتطور واالستجابة لممعالجة  -
- CA 15-3  طاف الثدي.اليستخدـ لمسح سرطاف الثدي وال يستخدـ لمتشخيص بسر 

  أسبا  إجراا اختبارCA 15-3  تتضمف 

عودة السرطاف: إذا كاف العالج كامل في سرطاف الثدي يجري ىذا االختبار لمعرفة قيـ  -1
CA 15-3 إذا كانت مرتفعة أو ثابتة 

 القيـ المرتفعة تشير الى عودة سرطاف الثدي.

 لمراقبة العالج: لمعرفة إذا كاف العالج يعمل  -2

 CA 15-3أسابيع مف المعالجة قبل مشاىدة التغير في قيـ  6 – 4ربما يأخذ مف 

ال تستجي  أو تستمر بالزيادة ىذا يدؿ عمى اف  CA 15-3لمراقبة تطور السرطاف : قيـ  -3
 السرطاف يزداد سوا  

 بدرجة انتشار سرطاف الثدي خاصة عند انتقالو الى العظـ أو الكبد  CA 15-3تتعمق قيـ 

 :لمراقبة الحاالت االخرى  -4

 بالحاالت التالية: CA 15-3يرتفع 

البروستات ػػػ الكولوف ػػ تشمع  –الكبد  –البنكرياس  –سرطانات أخرى : سرطاف الرئة  -
 الكبد ػػ التدرف ) السل ( ػػ اإلرضاع ػػ الحمل
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 : CA27.29المستضد السكري 

 اختبار دموي خاص بسرطاف الثدي يستخدـ لمراقبة ومتابعة مرحمة المرض

ىذه البروتينات سكرية او   MUC-1حيد النسيمة , بروتيف نوعي ينتج مف جيف يدعى وىو ضد و 
 تحوي بروتينات مخاطية . قد تظير عمى سطح الخاليا الظيارية مثل خاليا سرطاف الثدي 

 خاليا سرطاف الثدي تنتج نس  مف ىذا البروتيف في مجرى الدـ

 يستخدـ في :

لثدي لكف ليس لوحده ويستخدـ بشكل نوعي يستخدـ ىذا الختبار في تشخيص سرطاف ا -1
 لتحديد وجود خاليا سرطاف ثدي

 يستخدـ لمراقبة ومتابعة العالج : -2

 فيو يدؿ عمى اف السرطاف ينتشر وانت العالج غير نافع  CA27.29اذا ارتفعت قيمة 

 اذا انخفضت قيمتو فقد يدؿ عمى اف المعالجة جيدة وقاتمة لمسرطاف 

 لمراقية عودة السرطاف : -3

 اذا المعالجة كانت كاممة فيذا االختبار يجري لمكشف المبكر عف عودة السرطاف 

شيور قبل عودة السرطاف اي قبل ظيور االعراض  5عف المعدؿ حوالي  CA27.29ترتفع قيـ 
 ورؤيتو بالتصوير

 لمراقبة السرطاف المياجر : -4

ير بعد غيا  فعالية اش 3-2% مف المرضى وتستمر لمجة 30في دراسة واحدة ترتفع القيـ في 
 العالج
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 : CA27.29القيـ الطبيعية ؿ -

40 u/ml 

 u/ml 100في السرطاف تصبح القيـ اكبر مف 

قد يرتفع ايضا في: سرطاف الرئة ػػ يرطاف الكبد ػػ سرطاف البنكرياس ػػ سرطاف الكولوف ػػ سرطاف 
 المبيض ػػ سرطاف البروستات .

 

 Urokinase plasminogen activator UPA 

PAI :Plasminogen activator inhibitor  

 تقاس باختبار واحد تدعى 

UPA + PAI-1 tumor marker test 

 تستخدـ عند جزا صغير مف المرضى

 

 KI-67 

Tumor marker 

 مستضد يوجد بالخاليا المنقسمة والنامية -
 غالبا  في طور الراحة مف نمو الخمية -

 يد لمسرطاف واسـ ج KI-67وىذه الخاصية تجعل الواسـ 

 ىذه االختبار طبق عمى عينة مف نسيج السرطاف ليساعد بالتنبؤ عف اإلنذار.

 اليستخدـ دائما لسرطاف الثدي. -
نذار قميل. KI-67وافق الباحثوف أف القيـ العالية مف  -  تشير أف الوـر عدواني وا 
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 CEA   :Carcinoe mbryonic Antigen 

 ج المتطورة لمجنيفىو بروتيف يشاىد بالدـ وبشكل طبيعي بالنس -
 في دـ األـ يختفي ويتالشى CEAبعد الوالدة قيـ  -
لذا يج  االمتناع عف التدخيف لعدة  CEAالتدخيف ينتج قيـ أعمى مف القيـ الطبيعية مف  -

 أياـ قبل االختبار 
 : CEAالقيـ الطبيعية مف  -

 ( ميكرو غراـ / لتر. mcg/l) 2.5 -0في المجاؿ بيف 

 ( mcg/l) 0-5ضمف المجاؿ  CEAمف  لممدخيف القيـ المتوقعة -
قد تدؿ عمى السرطاف لكف بعض الناس تكوف القيـ عالية وليسوا  CEAالقيـ العالية مف  -

 مصابيف بالسرطاف
 لعدة أسبا : CEAيستخدـ اختبار  -

 اختبار السرطانات المحتممة. -1
 قياس فعالية عالج السرطاف. -2
 مراقبة العودة المبكرة لممرض. -3
 رة.تحديد احتمالة اليج -4

 
 
 :الثدي سرطان وعالج الوقاية في المستخدمة النباتات 2-12
 

 الثوم
 التػػػي الكبريػػػت مركبػػػات يحتػػػوي  الثػػػوـ  ففػػػ (NCCAM) والبػػػديل التكميمػػػي لمطػػػ  الػػػوطني لممركػػػز وفقػػػا
 المناعية الخاليا تنشيط في ىاما دورا تمع  أنيا كما.  اجد الجيدة لمسرطاف المضادة العوامل مف تعتبر
 .مطبوخا   استيالكو مف بدال   طازج، الثوـ يأكل أف دائما األفضل فمف. السرطانية الخاليا ضد
 
 
 

http://www.almrsal.com/post/90683
http://www.almrsal.com/post/90683
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 القرنبيط
 .الورمية الخاليا لقتل فعالية ولو السيانيد عمى يحتوي  القرنبيط

 
 العنب
 فػػػي االسػػػتروجيف ىرمػػػوف  إنتػػػاج مػػػف يقمػػػل الػػػذي بروانثوسػػػيانيدينس يسػػػمى مركػػػ  عمػػػى يحتػػػوي  العنػػػ 
 عػػف لمػػوـر المضػػاد النشػػاط لتعزيػػز أيضػػا دوكسوروبيسػػيف يسػػمى الػػذي الػػدواا عمػػى العثػػور يػػتـ. الجسػػـ
 .تكميمي كعالج العن  عصير استيالؾ طريق

 
 االخضر لشايا

 .الثدي سرطاف تشكيل ضد جدا فعالة لالكسدة مضادة ومواد لاللتيابات مضادة خصائص يممؾ
 

 القشور
 ىػذه.  السػوداني والفػوؿ ، الكتػاف وبػذور ، والفراولػة ، والكػاجو الشػمس، عبػاد بػذور فػي موجودة القشور

 ويمكػػف. نموىػػا معػػدؿ تبػػاطؤ خػػالؿ مػػف االسػػتروجيف ىرمػػوف  عمػػى تعتمػػد التػػي األوراـ تمنػػع المركبػػات
 .اليومي الغذائي المخطط في العناصر ىذه إدراج

 
 الصويا فول

 .االستروجيف ىرموف  استخداـ مف السرطانية الخاليا منع عمى تعمل عناصر عمى يحتوي 
 إمػا تؤخػذ أف ويمكػف. مبكػرة مراحػل فػي السػرطاف مػف لموقايػة الالزمة االيزوفالفوف  عمى يحتوي  أنو كما

 .المطبوخ الخضار أو البراعـ
 

 الزيتون  زيت
 .بالسرطاف االصابة خطر مف يقمل أنو كما. الصحية فوائده عف معروؼ ىو الزيتوف  تزي

 يسػاعد قػد الزيتػوف  زيت مف رئيسيا عنصرا ،hydroxytyrosol أف إلى تشير بحثية دراسة مؤخرا ىناؾ
 .اليأس سف بعد النساا في الثدي سرطاف مف الوقاية في
 

 التوت
 منػػع فػػي يسػػاعد والػػذي ،االيالجيػػؾ حمػػض بينيػػا مػػف، الغذائيػػة العناصػػر مػػف بالعديػػد الغنيػػة الفواكػػو مػػف

 .الثدي بسرطاف االصابة

http://www.almrsal.com/post/53713
http://www.almrsal.com/post/53713
http://www.almrsal.com/post/60006
http://www.almrsal.com/post/60006
http://www.almrsal.com/post/5231
http://www.almrsal.com/post/3252
http://www.almrsal.com/post/6660
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 الرمان
 كاالسػتروجيف الثػدي لسػرطاف المكونػة المػواد تكػوف  منػع عمػى يسػاعد انػو كما ،االكسدة بمضادات غني

 .الثدي سرطاف مف لموقاية عصيره مف كو  تناوؿ او طازج تناولو ويفضل، الضار
 

 البقول
  الكاممة والحبو  الشوفاف، الرزا مثل

 .الجسـ خارج الضارة االستروجينات طرح عمى يساعد مما االلياؼ مف كبيرة كميات عمى تحتوي 
 

 الجوز
 مػػػف لموقايػػػة مفيػػػد انػػػو العمميػػػة الدراسػػػات اكػػػدت حيػػػث ،الغذائيػػػة بالعناصػػػر الغنيػػػة االطعمػػػة فضػػػلأ مػػػف

 .االوراـ تكويف مكافحة عمى يساعد مما لاللتيابات مضاد فيو ،الثدي سرطاف
 
 

 االصفر المون  ذات والخضراوات الفواكو
 مضػػادات مػػف وىػػي البيتاكػػاروتيف مػػادة عمػػى تحتػػوي  حيػػث ،والجػػزر والقػػرع الصػػفراا والفميفمػػة كالبرتقػػاؿ
 .الثدي سرطاف مكافحة عمى تساعد التي القوية االكسدة

 
 :الورقية الخضراوات

 .الجسـ داخل السرطانية لخالياا نمو منع عمى تساعد والسبان  كالكرن 
 
 
 الثدي: سرطان مع التعايش 2-12

 مثل: لو احتاجت ذاإ الدعـ ليا يقدـ اف يج  الثدي سرطاف مع التعايش المريضة لتسطيع
 ليا قوي  دعـ نظاـ يكونوا أف يمكف واألصدقاا العائمة 
  الوضع نفس في آخريف أشخاص مع التواصل يمكنيا 
  حالتيا عف ممكف قدر بأكبر معرفتيا 
  نفسيا تتع  أو الكثير تفعل أف تحاوؿ ال 
 لنفسيا وقتا تخصص 
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 :الثدي سرطان من الوقاية 2-13

 . الوزف  زيادة تجن  -
 . صحي غذائي نظاـ اعتماد -
 . منتظـ بشكل الرياضية التماريف ممارسة -
 .الكحوؿ شر  تجن  -
 . لطمثا انقطاع عند اليرمونات عمى تحتوي  التي االدوية تجن  -
 عنػد السػتيف سف بموغ بعد االستروجيف ليرموف  المثبطة الدوائية العقاقير تناوؿ عمى الحرص -

 .الثدي بسرطاف االصابة خطر عوامل لدييـ تتوافر المواتي السيدات
 . التدخيف تجن  -
 ممكنة زمنية فترة ألطوؿ الطبيعية الرضاعة -

 
 
 
 
 

 واخيراً 
 

 العالج قنطار من خير وقاية درىم
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