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حقائق ومعلومات
عن سرطان المبيض

تـم �إعـداد هـذا الكـتـيـب �ضمـن االتـفـ ــاقـيـة مع

حقوق الطبع محفوظة لوزارة الصحة  -الكويت  -مركز الكويت ملكافحة الرسطان© 2014 .

ما هو المبيض؟
املباي�ض هي غدد لوزية ال�شكل وحتتوي على البوي�ضات� .أثناء الإبا�ضة ،يتم حترير البوي�ضة من
املبي�ض وتنتقل �إىل الرحم عن طريق قناة فالوب .و�إذا التقت البوي�ضة باحليوان املنوي يف الرحم
يبد�أ اجلنني بالتكون والنمو .ويعترب املبي�ضان امل�صدر الرئي�سي لهرمون الأ�سرتوجني والربوج�سرتون
وهي الهرمونات التي ت�ؤثر يف منو الثدي ،و�شكل اجل�سم ،و�شعر اجل�سم .هذه الهرمونات ت�ؤثر �أي�ض ًا
على الدورة ال�شهرية واحلمل.

ما هو سرطان المبيض؟
�سرطان املبي�ض هو مر�ض حيث تبد�أ اخلاليا الطبيعية يف املبي�ض بالتغيري ،واخلروج عن نطاق
ال�سيطرة وتت�شكل كتلة من اخلاليا ت�سمى ورماً .النوع الأكرث �شيوع ًا يف �سرطان املبي�ض هو ال�سرطان
الظهاري وتبد�أ من اخلاليا التي تغطي ال�سطح اخلارجي للمبي�ض.
ماذا تعني المرحلة؟
املرحلة هي و�سيلة لو�صف مراحل ال�سرطان .ميكن و�صف املرحلة:
• •مكان تواجد اخلاليا ال�سرطانية.
• •هل انت�شرت اخلاليا ال�سرطانية و�إىل �أين.
• •ت�أثريه على مناطق �أخرى يف اجل�سم.

هناك �أربع مراحل من �سرطان املبي�ض (املرحلة � 1إىل املرحلة  .)4طبيبك �سوف يقرر العالج
املنا�سب والأف�ضل لك عند معرفته يف �أية مرحلة من مراحل ال�سرطان �أنت.
كيف يتم عالج سرطان المبيض؟
يعتمد عالج �سرطان املبي�ض على:
• •مكان الورم.
• •�إذا كان ال�سرطان قد انت�شر �أم ال.
• •ال�صحة العامة اخلا�صة بك.
و�سيتم ا�ستدعاء طبيب جراحة ال�ستئ�صال �أو �إزالة �أحد املبي�ضني �أو كليهما وقناة فالوب وهذا ما
يكون دائم ًا �أول مراحل العالج .يف اغلب احلاالت يتم �أي�ضا ا�ستئ�صال الرحم.
و�إذا ا�سلتزم الأمر �سيتم �إعطاء املري�ضة العالج الكيميائي خلف�ض خطر الإ�صابة �أو احتمال عودته
اليها لعالج اخلاليا ال�سرطانية املنت�شرة يف اجل�سم .ال ي�ستعمل العالج الإ�شعاعي غالب ًا لعالج
�سرطان املبي�ض .وغالب ًا ما ميكن منع الآثار اجلانبية لعالج �سرطان املبي�ض �أوال�سيطرة عليها
مب�ساعدة من فريق الرعاية ال�صحية اخلا�ص بك ولهذا يجب التحدث مع طبيبك حول جميع
اخليارات املنا�سبة للعالج.
التعامل مع سرطان المبيض
عند ت�شخي�ص ا�صابتك مبر�ض ال�سرطان غالب ًا ما يكون �صعب ًا عليك التعامل مع هذا اخلرب ولكن
انت ل�ست وحدك فهناك فريق كامل للرعاية ال�صحية مل�ساعدتك ورعايتك حيث ميكنك التحدث
معهم عن خماوفك واحتياجاتك ،يتوفر لك يف مركز الكويت ملكافحة ال�سرطان العديد من املوارد
مل�ساعدتك يف التعامل مع هذا الو�ضع وميكن الو�صول �إليها عن طريق:
• •�أخ�صائيو اخلدمة االجتماعية الذين ميكنهم م�ساعدتك على التعامل مع مر�ضك ب�شكل �أف�ضل.
• •خرباء التغذية املتخ�ص�صون يف تغذية مر�ضى ال�سرطان �سيقومون مب�ساعدتك لو�ضع نظام
غذائي خا�ص بك.
أسئلة تطرحينها على طبيبك:
التحدث مع فريق الرعاية ال�صحية اخلا�ص بك هو �أمر مهم يف م�ساعدتك على اتخاذ قرارات
عالجك .يف بع�ض الأحيان ميكنك �إعداد قائمة من الأ�سئلة التي تريدين طرحها على الطبيب
املعالج لك .وهنا الئحة من الأ�سئلة ال�شائعة التي ميكنك طرحها على طبيبك:
 .1ما هو نوع �سرطان املبي�ض لدي؟
 .2هل ميكنك �أن تو�ضح تقاريري (نتائج االختبارات التي �أجريت يل)؟
� .3أية مرحلة من مراحل �سرطان املبي�ض لدي ؟
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This information is to be used for informational purposes only and is not intended as a
substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please consult your
health care provider for advice about a specific medical condition. A single copy of these
materials may be reprinted for non-commercial personal use only.
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If you have any questions, please speak to your treating physician or health care
provider.

:مصطلحات طبية يجب معرفتها
. ورم غري �سرطاين:ورم حميدة
 مادة ت�سمى عالمة الورم وتكون متواجدة يف اختبار الدم وقد تكون ن�سبتها عالية لدى:CA-125
.الن�ساء امل�صابات ب�سرطان املبي�ض ويتم قيا�سه مع اختبار الدم
. ا�ستخدام العقاقري لتدمري اخلاليا ال�سرطانية:العالج الكيميائي
. �صغرية وتكون على �شكل حبة ووظيفتها حماربة العدوى:الغدد الليمفاوية
. ورم �سرطاين:ورم خبيث
. انت�شار ال�سرطان يف �أجزاء اجل�سم:االننت�شار
. هو طبيب متخ�ص�ص يف عالج مر�ضى ال�سرطان:طبيب الأورام
. ا�ستخدام الطاقة العالية والأ�شعة ال�سينية لتدمري اخلاليا ال�سرطانية:العالج الإ�شعاعي
.�إزالة/ كتلة من الن�سيج الذي يتطلب خزعة:الأورام
.ويف حال وجود �أي �أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات ال ترتدد يف مناق�شتها مع طبيبك �أو الفريق املعالج لك
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Medical terms to know
Benign: A tumour that is not cancerous.
CA-125: A substance called a tumour marker that may be at higher levels in
women with ovarian cancer and is measured with a blood test.
Chemotherapy: The use of drugs to destroy cancer cells.
Lymph node: A tiny, bean-shaped organ that fights infection.
Malignant: A tumour that is cancerous.
Metastasis: The spread of cancer from where the cancer began to another
part of the body.
Oncologist: A doctor who specializes in treating people with cancer.
Radiation therapy: The use of high-energy X-rays to destroy cancer cells.
Tumour: A mass of tissue that requires a biopsy/removal.

 هل انت�شر ال�سرطان �إىل الغدد الليمفاوية �أو �إىل �أي مكان �آخر؟.4
 هل ميكنك �أن ت�شرح يل خيارات العالج اخلا�ص بي؟ ما هي العالجات الإكلينيكية املتاحة يل؟.5
 كيف �سيكون هذا العالج مفيد ًا يل ؟.6
 كيف �سي�ؤثر هذا العالج على حياتي اليومية؟ وهل �س�أكون قادرة على العمل وممار�سة.7
حياتي والقيام ب�أن�شطتي املعتادة؟
 هل هذا العالج �سي�ؤثر يف قدرتي على احلمل و�إجناب الأطفال م�ستقبلياً؟.8
 ما هي الآثار اجلانبية املحتملة ب�سبب العالج من مر�ض ال�سرطان؟.9
 �أين ميكنني �أن �أجد الدعم النف�سي والعاطفي يل ولعائلتي؟.10
 مبن �أت�صل لل�س�ؤال �أو عند حدوث م�شكلة؟.11
 هل هناك �أي �شيء �آخر �أو �س�ؤال �آخر يتحتم على �أن �أ�س�أله؟.12
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4. Has cancer spread to my lymph nodes or anywhere else?
5. Would you explain my treatment options? What clinical options are
open to me?
6. How will this treatment benefit me?
7. How will this treatment affect my daily life? Will I be able to work,
exercise, and do my usual activities?
8. Will this treatment affect my ability to become pregnant or have children?
9. What are the possible long-term side effects of my cancer treatment?
10. Where can I find emotional support for me and my family?
11. Whom do I call for questions or problems?
12. Is there anything else I should be asking?
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ً �إن المعلومات الواردة بهذه الن�شرة تهدف �إلى التوعية ولي�ست ب�أي حال من الأحوال بدي
ال عن الرعاية الطبية
 ويجب الرجوع للأطباء المعالجين لال�ستف�سار عن �أي �أمور �إ�ضافية،المتخ�ص�صة لأغرا�ض الت�شخي�ص �أو العالج
.متخ�ص�صة ولطلب اال�ست�شارة الطبية المتعلقة ب�أي م�شكلة محددة

