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ما ھي عملیة االستئصال المزدوج لقناة الفالوب والمبیضین 
لتخفیض خطر اإلصابة بسرطان المبیض (RRBSO)؟

قناة الفالوب 

المبیض 

الرحم 

بطانة الرحم 

عنق الرحم 

المھبل 

الجھاز التناسلي لألنثى

إجراء RRBSO ھو عمل جراحي الستئصال المبیضین وقناة الفالوب بھدف تخفیض خطر اإلصابة بسرطان 
المبیض. وال تشمل عملیة RRBSO عادة استئصال الرحم أو عنق الرحم أو المھبل. ُیطلق على عملیة 

.”hysterectomy“ إستئصال الرحم وعنق الرحم باإلنجلیزیة تسمیة



أتفكرین بعمل جراحي لتخفیض خطر إصابتك بسرطان الُمبیض؟      4

متى ُیوصى بعملیة االستئصال المزدوج لقناة الفالوب والمبیضین 
لتخفیض خطر اإلصابة بسرطان المبیض (RRBSO)؟

یوصى بعملیة RRBSO للنساء اللواتي ھن أكثر عرضة لخطر اإلصابة بسرطان المبیض نظًرا لوجود 
اضطراب جیني موروث لدیھن. ُیعرف ذلك بوجود طفرة جینیة. إن معظم النساء اللواتي ھن أكثر عرضة 

لسرطان الُمبیض یحملن الطفرة الجینیة BRCA1 أو BRCA2، لكن بعض الطفرات الجینیة األخرى (مثل تلك 
التي تسبِّب متالزمة لینش ـ Lynch syndrome) تزید من خطر اإلصابة بسرطان المبیض. إن ھذه الجینات 

موروثة، أي أنھا تنتقل وراثًیا ضمن العائلة. 

٤۰ سنة 
تنصح معظم النساء الآلتي لدیھن 
طفرة في جینة BRCA1 بإجراء 

عملیة RRBSO قبل بلوغ ٤۰ سنة 
من العمر. 

٤٥ سنة 
تنصح معظم النساء الآلتي لدیھن 

طفرة في الجینة BRCA2 بإجراء 
عملیة RRBSO قبل بلوغ ٤٥ سنة 

من العمر. 
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بعض ھذه الجینات الموروثة قد تُسبِّب أیًضا زیادة خطر 
اإلصابة بسرطانات أخرى. على سبیل المثال، إن طفرة جینة 

BRCA تزید من خطر اإلصابة بسرطان الثدي، وترفع متالزمة 
لینش (Lynch syndrome) من خطر اإلصابة بسرطان الرحم 

وسرطان األمعاء. 

أما بالنسبة للنساء األكثر عرضة إلصابة بسرطان المبیض فإن 
إجراء RRBSO ھو التدخل الوحید الذي أثبت إنھ یخفض من 

خطر إصابتھن بسرطان المبیض. یخفض إجراء RRBSO من 
خطر اإلصابة بسرطان المبیض بنسبة بین ۸٥ - ۹٥ بالمئة. 

الحّد من الخطر ال یكون بنسبة ۱۰۰ بالمئة نظًرا لخطر اإلصابة 
بسرطانات أخرى في بطانة البطن ولو بنسبة ضیلة (منطقة 

المعدة). وال یمكن إزالة ھذه البطانة. بالنسبة لبعض النساء، فإن 
عملیة RRBSO قد تخفض أیًضا من خطر إصابتھن بسرطان 

الثدي. یمكنك أن تناقشي مع أختصاصي الدراسات الوراثیة 
السریري أو مستشار األمرض الوراثیة ما إذا كانت عملیة 

RRBSO ستخّفض من خطر إصابتك بسرطان الثدي. 

أما اإلجراءات األخرى مثل استصال قناة الفالوب لوحدھا (دون 
استئصال المبیضین) فلیس ھناك أدلة تشیر إلى إنھا تخفِّض 
خطر سرطان المبیض عند النساء اللواتي ھن أكثر عرضة 
للمخاطر. بعض الدراسات التي أجریت على أنسجة مأخوذة 
من نساء أكثرعرضة إلصابة بسرطان المبیض تُشیر إلى أن 

السرطان لربما قد بدأ في قناة الفالوب. لكنھ لیس معروف ما إذا 
ال في تخفیض خطر اإلصابة  كان استئصال قناة فالوب لوحده فعَّ

بالسرطان. 

لألسف ال یوجد فحوصات فّعالة في اكتشاف سرطان المبیض 
في مرحلة ُمبكرة أو قبل إنتشاره. إن تحالیل الدم وصور 

الموجات فوق الصوتیة غیر فّعالة في االكتشاف الُمبكر لسرطان 
المبیض لدى النساء األكثر عرضة للمخاطر. 

إن العمر الذي یُوصى بإجراء عملیة RRBSO فیھ یختلف من 
إمرأة ألخرى ویعتمد على الطفرة الجینیة والتاریخ الشخصي 

والعائلي فیما یخص السرطان. إن معظم النساء اللواتي یحملن 
الطفرة الجینة BRCA1 یُنصحن بإجراء عملیة االستئصال 

RRBSO سن األربعین. ومعظم اللواتي یحملن الطفرة الجینة 
BRCA2 یُنصحن بإجراء RRBSO قبل بلوغھن سن الخامسة 

واألربعین. 

إذا كانت لدیِك متالزمة لینش (Lynch syndrome) قد تكونین 
أیًضا أكثر عرضة لخطر اإلصابة بسرطان الرحم (بطانة 

الرحم). وبسبب ذلك، فإنھ یوصى باستئصال الرحم إضافة إلى 
عملیة استئصال RRBSO. قد ترغب النساء الحامالت لطفرة 
الجینة BRCA واللواتي أنجبن ما تردنه من أطفال التفكير في 

استئصال الرحم في نفس وقت إجراء عملية RRBSO. إن 
إضافة استئصال الرحم یعني الخضوع لعملیة أكبر وستكون 

فترة التعافي من الجراحة أطول. بالنسبة للنساء اللواتي تحملن 
 جینة BRCA، فإن استئصال الرحم لم یُثبت إنھ یخفض 

خطر السرطان.

بالنسبة للنساء المعرضات بشكل 
كبیر لخطر اإلصابة بسرطان 

 RRBSO المبیض، فإن إجراء
ھو التدخل الوحید لتخفیض خطر 

إصابتھن بسرطان المبیض 
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 یجب أن تتم الجراحة على ید طبیب متخصص في األورام النسائیة أو األمراض النسائیة یتمتع بخبرة 
 .RRBSO في عملیة استئصال

  ستخضعین للتخدیر العمومي مما یعني أنك ستنامین أثناء • 
العملیة الجراحیة. 

  تستغرق العملیة ما بین ساعة إلى ثالث ساعات. • 

   وفي معظم الحاالت تستعمل جراحة ثقب المفتاح • 
(تنظیر البطن). ویتطلب األمر فتح شقوق صغیرة في 

المنطقة حول المعدة. 

  ستبقین في المستشفى یوم إجراء العملیة فقط لكن بعض • 
النساء قد یحتجن للنوم لیلة واحدة في المستشفى.

  إذا كنت قد أجریت عدة عملیات جراحیة في السابق أو • 
تعرضت لإللتھابات في البطن، قد یوصي طبیبك حینئذ 

بإجراء نوع آخر من الجراحة تُعرف بشق البطن مما یعني 
فتح شق أكبر في البطن (منطقة المعدة). إن التعافي من شق 

البطن قد یستغرق فترة أطول من الجراحة التنظیریة وقد 
 یتطلب األمر المكوث لفترة أطول في المستشفى وبعیًدا 

عن العمل. 

  إذا كنت تعملین، قد تحتاجین إلى بعض الوقت للتعافي، بما • 
في ذلك أخذ إجازة من العمل أو بعیًدا عن المھام المعتادة. 
إذا خضعت لعملیة RRBSO عبر الجراحة التنظیریة فإنھا 

تتطلب عادة أخذ إجازة لیوم أو یومین من العمل. إن التعافي 
من عملیة شق البطن قد تحتاج إلى إجازة من العمل مدتھا 

أربعة إلى ستة أسابیع. یمكن للجراح تزویدك باستشارة 
دة حول تعافیك من العملیة الجراحیة بما في ذلك متى  محدَّ
یمكنك العودة بسالم وأمان إلى ممارسة أنشطتك المعتادة. 

  إن الخضوع الستئصال الرحم وعملیة RRBSO سوًیا یتطلَّب • 
عمًال جراحًیا أطول وإلى مدة أطول للتعافي مما تتطلبھ 

عملیة RRBSO لوحدھا.

معلومات حول العملیة الجراحیة 

النصیحة 
یمكن لطبیبك الجراح تزویدك 
 بنصیحة محدِّدة حول التعافي 

من عملیتك الجراحیة. 
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ما ھي تأثیرات عملیة االستئصال المزدوج لقناة الفالوب 
والمبیضین لتخفیض خطر اإلصابة بسرطان المبیض 

(RRBSO)؟
 من الُمحتمل أن تختلف تأثیرات عملیة RRBSO اعتمادًا على ما إذا كنِت قد وصلت لمرحلة إنقطاع 

الحیض أم ال. 
بالنسبة للنساء اللواتي لم یصلن حتى اآلن إلى مرحلة إنقطاع 

الحیض، فإن إستئصال المبیضین سیؤدي إلى إنقطاع الحیض 
فوًرا. یُطلق على ذلك تسمیة إنقطاع الحیض جراحًیا. إن عملیة 

RRBSO ستؤدي أیًضا إلى العقم الدائم. 

یجب علیك مناقشة تأثیرات عملیة RRBSO مع الباحث الوراثي 
السریري أو المستشار المتخصص باألمراض الوراثیة الوراثیة، 

أو طبیب األمراض النسائیة الذي سیُجري العملیة الجراحیة و/
أو مع طبیب العائلة. 

العقم 
إن استئصال المبیضین یُسبِّب العقم الدائم. مما یعني إنك لن تتمكنین 
من الحمل بشكل طبیعي بعد الخضوع للجراحة. إذا كانت أسرتك لم 
تُكتمل بعد وترغبین في إنجاب األطفال في المستقبل، قد تكون ھناك 

خیارات للحفاظ على خصوبتك لكي تتمكني من الحمل مستقبًال. قد تشمل 
الخیارات جمع وتجمید البویضات أو األجنة (بویضات ُملقَّحة) قبل 

الخضوع للجراحة. غالًبا ما یكون ھذا اإلجراء باھظ الكلفة وال یؤدي 
دائًما إلى نجاح الحمل. قد یكون ممكًنا فحص األجنَّة لوجود الطفرات 
الجینیة لكن ذلك سیعني عادة تكبُّد تكالیف إضافیة. إن ھذه التكالیف ال 

تغطیھا مدیكیر وقد ال یغطیھا التأمین الصحي الخاص. إذا كنِت تریدین 
إنجاب األطفال في المستقبل، علیك مناقشة خیاراتك مع اختصاصي في 

 .RRBSO الخصوبة قبل إجراء عملیة

إنقطاع الحیض جراحًیا 
تصل غالبیة النساء لمرحلة انقطاع الحیض بشكل طبیعي 

عند بلوغھن ما بین ٤٥ ـ ٥٤ سنة من العمر. بالنسبة للنساء 
اللواتي لم یصلن حتى اآلن لمرحلة انقطاع الحیض، فإن عملیة 

RRBSO ستؤدي إلى إنقطاع فوري ودائم للحیض. قد یؤدي 
اإلنقطاع الجراحي للحیض إلى أعراض مثل الھبَّات الساخنة، 

ع تأثیرات اإلنقطاع  ق لیًال، وجفاف المھبل. قد تتنوَّ التعرُّ
الجراحي للحیض . تتعرَّض بعض النساء ألعراض معتدلة 

جًدا أو لعدم ظھور أي أعراض مطلًقا بینما تتعرض أخریات 
ألعراض شدیدة تستمر لفترة أطول. لألسف ال یوجد أي طریقة 

 RRBSO للتنبوء بما ستكون علیھ أعراضك بعد إجراء عملیة 
أو كم من الوقت ستستمر ھذه األعراض. 

٤٥ ـ ٥٤ سنة 
السن الذي تتعرَّض فیھ غالبیة 

النساء النقطاع الحیض الطبیعي. 
بالنسبة للنساء اللواتي لم تتعرضن 

حتى اآلن إلنقطاع الحیض، فإن 
عملیة RRBSO ستؤدي إلى 
إنقطاع فوري ودائم للحیض. 
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تتسم مرحلة إنقطاع الحیض بتغییرات تطرأ على أنماط دورة الحیض وغالًبا بالتعّرض لھبَّات ساخنة 
ق لیًال وجفاف المھبل. تعاني بعض النساء من إنقطاع الحیض في عمر أصغر من غیرھن وخاصة  والتعرُّ
اللواتي خضعن للعالج الكیمیائي كعالج للسرطان أو النساء األكثر عرضة لخطر اصابة بالسرطان اللواتي 

خضعن لعملیة RRBSO. إن تجربة كل إمرأة في إنقطاع الحیض مختلفة عن األخرى. 
معظم النساء اللواتي یتعرضن إلنقطاع الحیض الطبیعي ال 

یحتجن إلى العالج الطبي. ال نعلم ما إذا كانت النساء اللواتي 
یتعرضن إلنقطاع الحیض جراحًیا یواجھن أعراضًا أكثر حّدة 

أو لفترة أطول من النساء اللواتي یعانین من انقطاع الحیض 
بشكل طبیعي أو ما إذا كن سیحتجن لمعالجة أعراضھن. 

الھبَّات الساخنة 
إن الھبَّات الساخنة ھي إحدى أعراض إنقطاع الحیض األكثر 
شیوًعا. إنھا تؤثر على ما یفوق ۸۰٪ (أو أربع من أصل كل 

خمس نساء) وتبدأ عموًما بشعور من الدفء في الصدر أو 
ق  البطن ویرتفع لیصل إلى الرأس والعنق. قد یحدث التعرُّ

أیًضا في بعض األحیان. بالنسبة إلنقطاع الحیض الطبیعي، فإن 
ق لیًال غالًبا ما تكون على أشدھا في السنة  الھبَّات الساخنة والتعرُّ

التي یحدث فیھا إنقطاع الحیض وتستمر قرابة أربع سنوات. 

جفاف المھبل 
یؤثر جفاف المھبل على حوالي ٦۰ بالمئة (أو ثالث من أصل 

كل خمس نساء) بعد إنقطاع الحیض. قد تستمر األعراض 
لسنوات عدیدة وقد تشمل األلم واالنزعاج أثناء ممارسة الجنس 

واإلنزعاج أو المضایقة في المھبل والفرج (خارج المھبل). 
ویعتقد أن ذلك یحدث عند إنخفاض مستویات اإلستروجین بعد 

إنقطاع الحیض. 

إن أقراص أو كریمات المھبل التي تحتوي على جرعة منخفضة 
من اإلستروجین یمكن استعمالھا لوحدھا أو مع العالج الھرموني 

بعد انقطاع الحیض (MHT) من أجل تخفیف جفاف المھبل. 
الة وسلیمة لالستعمال عادة بعد إجراء عملیة  ھذه العالجات فعَّ
RRBSO. یمكن لطبیب العائلة أو إختصاصي إنقطاع الحیض 
تقدیم استشارة لك حول العالجات بشأن جفاف المھبل. إذا كنِت 
قد أصبت سابًقا بسرطان الثدي، علیك التحدث إلى اختصاصي 

األورام السرطانیة قبل استعمالك لإلستروجینات المھبلیة.

تعاُملك مع حالة إنقطاع الحیض 

األعراض 
نحن ال نعرف ما إذا كانت النساء 
اللواتي یتعرضن النقطاع الحیض 

جراحًیا یشعرن بأعراض أشد حدة 
أو أطول فترة من تلك التي تتعرض 

لھا النساء اللواتي یعانین من انقطاع 
الحیض بشكل طبیعي. 
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ممارسة الجنس وانقطاع الحیض 
تالحظ بعض النساء تغییًرا في رغبتھن وتجربتھن في ممارسة 

الجنس بعد إنقطاع الحیض. تشعر بعضھن بفقدان الرغبة أو 
الشھوة أو االستمتاع بالجنس، وھو أمر قد یُسبِّب اإلزعاج وقد 
یؤثر على العالقات الحمیمة. إن الوظیفة الجنسیة مسألة معقدة 

وتتأثر جراء طاقتك ونظرتك الذاتیة وعالقاتك. إن جراحة الثدي 
لتخفیض المخاطر أو لمعالجة سرطان الثدي قد تؤثر أیًضا على 

نظرتك إلى جسمك وإلى الوظیفة الجنسیة. 

قد تشمل عالجات اإلضطرابات الجنسیة ھرمونات اإلستروجین 
المھبلیة ومواد منع االحتكاك للجفاف المھبلي والنصائح 
ن ھرمون  واإلرشاد إما لوحدك أو مع شریكك. قد یحسِّ

التوستستیرون الوظیفة الجنسیة بعد إنقطاع الحیض لكن لیس 
معروف ما إذا كانت منتجات التوستستیرون آمنة لالستعمال من 

ِقَبل النساء األكثر عرضة لخطر اإلصابة بالسرطان.

اضطراب النوم 
إن اضطراب النوم أكثر شیوًعا مع التقدُّم في العمر. بعد عملیة 

RRBSO، تالحظ بعض النساء تغییر في أنماط النوم لدیھن. 
ق لیًال الذي یؤدي إلى إضطراب النوم یمكن معالجتھ  إن التعرُّ

من خالل الوسائط الھرمونیة وغیر الھرمونیة وھناك سبل 
الة تشمل العالج السلوكي المعرفي (CBT). إن العالج  أخرى فعَّ

السلوكي المعرفي (CBT) یعلّم استراتیجیات تُساعد في تغییر 
السلوكیات وتساعد الشخص على اتباع خطوات عملیة لتخفیف 

 CBT وطأة األعراض لدیھ. ھناك عدة موارد ذات صلة ِبـ
متوافرة عبر اإلنترنت. 

یمكن إلضطراب النوم أن یؤثر على جودة الحیاة ویؤدي إلى 
تغییرات في المزاج كاإلكتائب مثًال. كما إنھ قد یكون أحد 

أعراض اإلكتائب. تحدثي إلى طبیبك بشأن طرق العالج لتحسین 
نومك. بالنسبة لمرضى السرطان، یقدم مركز پیتر ماك كالوم 
 (Peter MacCallum Cancer Centre) لمكافحة السرطان

المساعدة في مجال النوم من خالل البرنامج النفسي اإلجتماعي 
 .CanـSleep لمرضى األورام الذي یُعرف ببرنامج
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إضطرابات المزاج ـ القلق واإلكتائب 
إن القلق واإلكتائب أكثر شیوًعا عند النساء مقارنة بالرجال. قد 
یؤدي إنقطاع الحیض إلى إرتفاًعا في أعراض اإلكتائب والتي 
ن بعد إنقطاع الحیض. رغم عدم معرفة الكثیر عن غالًبا ما تتحسَّ

RRBSO والمزاج، إالَّ أن الدراسات قد بیَّنت أن ھذه الجراحة 
 قد تخفض القلق ذات العالقة بالسرطان. األدویة والعالجات 

قد تساعد:

یمكن لبعض األدویة المضادة لإلكتائب تقلیل الھبَّات الساخنة • 
 والمساعدة في تحسین المزاج. یمكن للطبیب أن یصف 

ھذه األدویة.

بي العالج السلوكي المعرفي (CBT) إما مع معالج •    جرِّ
أو ضمن مجموعة أو عبر اإلنترنت (أونالین).

  إلتحقي بمجموعة للدعم وتحدثي مع نساء أخریات في وضع • 
مشابھ. قد یساعد مجلس مكافحة السرطان في فكتوریا

(Cancer Council Victoria) من خالل اقتراح مجموعة 
دعم مالئمة.

أمراض القلب 
إن أمراض القلب ھي السبب الرئیس للوفیات عند النساء. إن 
ر للحیض قد یزید من خطر اإلصابة بمرض  اإلنقطاع الُمبكِّ

القلب.

تشمل الطرق الُمثبتة لخفض خطر أمراض القلب:

عدم التدخین• 

 شرب الكحول باعتدال (أو االمتناع عنھ)• 

   الحفاظ على مستویات طبیعیة لضغط الدم وسكر • 
الدم والكولستیرول

ممارسة التمارین البدنیة بانتظام• 

الحفاظ على وزن صحي• 

تناول الغذاء الصحي• 

الة للمشاكل الصحیة كارتفاع ضغط الدم • اإلدارة الفعَّ
والسكري والكولستیرول.

قد تؤدي ھذه العوامل أیًضا إلى تخفیض مخاطر اإلصابة 
بالسكري والجلطة الدماغیة.
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صحة العظام 
 إن إنقطاع الحیض المبكر قد یزید من خطر ھشاشة العظام

(osteoporosis) والكسور. یمكن لصورة كثافة العظام قیاس 
سماكة وقوة عظامك والمساعدة في معرفة ما إذا كنت أكثر 
عرضة لخطر التعرُّض لكسر العظام. بعد انقطاع الحیض 
ُمبكًرا، ینبغي على النساء إجراء صورة لكثافة العظام مرة 

كل سنتین لحین بلوغھن سن الخمسین. إن تناول العالج 
الھرموني بعد انقطاع الحیض (MHT) قد یحافظ على العظام 

ویمنع تعّرضھا للكسور. إذا كنت غیر قادرة على تناول العالج 
الھرموني بعد انقطاع الحیض (MHT)، فإن طبیبك قد یوصي 
بأدویة أخرى لمنع ھشاشة العظام أو معالجتھا. تشمل عوامل 

أنماط الحیاة التي تساعد في الحفاظ على صحة عظامك ما یلي:

 تمارین حمل األثقال • 

 كمیة كافیة من الكالسیوم والفیتامین (د) • 

 االمتناع عن التدخین • 

زیادة الوزن وكتلة العضالت 
یُسبِّب إنقطاع الحیض الطبیعي بتغییرات في تكوین الجسم 

لكنھ ال یتسبِّب عادة في زیادة الوزن. لیس معروف ما إذا كان 
إنقطاع الحیض جراحًیا یتسبِّب في زیادة الوزن. التغییرات في 
مكونات الجسم التي قد تالحظھا النساء تشمل الزیادة في دھون 

البطن وفقدان الكتلة العضلیة. إن أفضل طریقة للحفاظ على 
وزن صحي وزیادة الكتلة العضلیة ھي ممارسة التمارین. وإذا 

ن صحتك  صاحب ذلك تناول الغذاء الصحي فإن ذلك سیُحسِّ
بشكل عام وقد یخفِّض من خطر إصابتك باألمراض الشائعة 

طویلة األمد مثل السكري وأمراض القلب. 

السلس البولي 
ب البول) مسألة شائعة لدى النساء من  إن السلس البولي (تسرُّ

كافة األعمار لكنھا تُصبح أكثر شیوًعا مع التقدُّم في العمر. 
تشمل العوامل التي تزید من خطر اإلصابة بسلس البول الحمل 

والوالدة وزیادة الوزن. 

ورغم أن إنقطاع الحیض ال یزید من خطر السلس البولي، 
 (MHT) إّال أن تناول العالج الھرموني بعد انقطاع الحیض

على شكل لصقات أوأقراص قد یزید من ھذا الخطر. إالَّ 
ل  ن أعراض اإلسراع للتبوُّ أن اإلیستروجین المھبلي قد یُحسِّ
ل فوًرا). یتوفر لدى مؤسسة  (الحاجة المفاجئة والُملحة للتبوُّ

 Continence Foundation of) السلس البولي في أوسترالیا
Australia) المزید من المعلومات بخصوص السلس البولي. 

التمارین البدنیة 
الطریقة األفضل للحفاظ على وزن 
صحي وزیادة الكتلة العضلیة ھي 
التمارین البدنیة. وعندما یترافق 
ذلك مع اتباع نظام غذائي صحي 
فإن صحتك العامة ستتحسن وقد 

یخفض ذلك من خطر اإلصابة 
بأمراض طویلة األمد كالسكري 

وأمراض القلب.
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(MHT) العالج الھرموني بعد انقطاع الحیض

النساء اللواتي یتعرضن إلنقطاع الحیض ُمبكًرا (دون سن ٤۰) أو في مرحلة ُمبكرة (دون ٤٥ سنة) ُینصحن 
عادة بأخذ العالج الھرموني بعد انقطاع الحیض (MHT) حتى بلوغھن سن الخمسین. ویعالج ذلك أعراض 

إنقطاع الحیض ویخفِّض من خطر ھشاشة العظام والتعرُّض للكسور.

إن عالج MHT آمن عموًما بالنسبة للنساء األكثر عرضة 
 للمخاطر شرط أالَّ یكن قد أصبن بسرطان الثدي في السابق. 

ق لیًال. إنھ العالج األكثر فعالیة للھبات الساخنة والتعرُّ

ق  ھناك أدویة أخرى یمكن لھا معالجة الھبَّات الساخنة والتعرُّ
لیًال والتي ال تحتوي على ھرمونات، لكن ھذه األدویة لیست 

الة مثل العالجات الھرمونیة وال تحمي العظام. وھي ال تُعالِج  فعَّ
 جفاف المھبل.

الخیارات الخالیة من العقاقیر لمعالجة الھبَّات الساخنة 
ق لیًال تشمل العالج السلوكي المعرفي (CBT) والتنویم  والتعرُّ
الة  المغناطیسي ووخز اإلبر. لكن ھذه العالجات قد ال تكون فعَّ

مثل العالج الھرموني بعد انقطاع الحیض (MHT). ویمكن 
الختصاصي إنقطاع الحیض أو طبیب أمراض النساء أو طبیب 

العائلة مناقشة ھذه الخیارات معك.

إن قرار ما إذا ستستعملین العالج الھرموني بعد انقطاع الحیض
(MHT) أم ال یعتمد على رغباتك وعمرك وتاریخك الطبي السابق.

أما األسباب التي تدعو لتجنُّب العالج الھرموني MHT فتشمل 
اإلصابة السابقة بسرطان الثدي أو بجلطات دم في الساق أو 

الرئة أو مرض القلب أو ارتفاع ضغط الدم غیر الُمعالج وبعض 
أنواع أمراض الكبد.

النساء اللواتي ما زلن یتمتعن بوجود الرحم یجب علیھن أخذ 
مزیج من عالج ھرمونات MHT التي تتضمن اإلستروجین 
وبروجستوجین (ھرمون شبیھ بالپروجستیرون). یؤخذ ھذا 

البروجستروجین على شكل أقراص أو كلصقة. كما یمكن أن 
یُعطى باستعمال جھاز یتم إدخالھ داخل الرحم (IUD) یُعرف ِبـ 
.RRBSO والذي یمكن إدخالھ في وقت إجراء عملیة Mirena

.RRBSO علیك مناقشة ھذا األمر مع جراحك قبل إجراء عملیة

النساء اللواتي خضعن إلستئصال الرحم أو لدیھن جھاز
Mirena ال یحتجن سوى الستعمال اإلستروجین. ویُعطى ھذا 

العالج على شكل لصقة أو ِجل أو قرص. ویمكن لطبیب العائلة 
أو طبیب أمراض النساء أو اختصاصي إنقطاع الحیض مناقشة 

الخیارات معك.

العالج الھرموني
إن عالج MHT آمن عموًما بالنسبة 
للنساء األكثر عرضة للمخاطر شرط 

أالَّ یكن قد أصبن بسرطان الثدي 
في السابق. إنھ العالج األكثر فعالیة 

ق لیًال  للھبات الساخنة والتعرُّ
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فحص الثدي للنساء 
المعّرضات بشكل كبیر لخطر 

اإلصابة بسرطان الثدي 

إن وجود الطفرات الجینیة BRCA (BRCA1 و
BRCA2) تزید من خطر اإلصابة بسرطان الثدي 

وبعض السرطانات األخرى.

تختار بعض النساء تناول أدویة تخفِّض مخاطر اإلصابة 
بسرطان الثدي مثل عقار tamoxifen وتختار بعضھن استئصال 

الثدیین (استئصال مزدوج) لتخفیض الخطر لدیھن. وبعكس 
سرطان المبیض، فإن فحص سرطان الثدي یمكن أن یكتشف 

المرض في مرحلة ُمبكرة مما یؤدي إلى تحسین نتائج عالجھ. 
إن نوع الفحص الُمستعمل للكشف عن سرطان الثدي لدى النساء 

األكثر عرضة للمخاطر یعتمد على عمرك وعلى ما إذا قد 
بلغت سن انقطاع الحیض. قد یتطلّب األمر إجراء صورة رنین 

مغناطیسي (MRI) وصورة باألمواج فوق الصوتیة و/أو تصویر 
الثدي باألشعة (ماموغرام). بإمكان العیادة العائلیة للسرطان 
وجراح الثدي وطبیب العائلة تزویدك بأفضل برامج المسح 

الطبي بالنسبة لك. 

 العنایة المتواصلة بعد 
RRBSO عملیة

بعد عملیتك الجراحیة، سیقوم طبیبك الجراح بإحالتك ثانیة إلى 
طبیب العائلة الخاص بك والذي یمكنھ:

مراقبة صحتك العامة وصحة عظامك•

  تقییم وإدارة تأثیر عملیتك الجراحیة وتأثیراتھا الجانبیة • 
وأي أمور تحتاج للمتابعة

تزویدك بالمعلومات حول أعراض السرطان• 

التأُكد من حصولك على أي فحوصات مستقبلیة ورعایة •
تخصصیة إذا كنِت معرضة بشكل كبیر لخطر اإلصابة 

بسرطانات أخرى.
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 Australasian Menopause Society
www.menopause.org.au

تتضمن مجموعة من المعلومات المتنوعة عن إنقطاع الحیض، 
ھرمونات MHT /العالج الھرموني البدیل HRT والبدائل التي 

تساعد النساء في اإلنتقال إلى  مرحلة إنقطاع الحیض.

 Betterhealth Channel
www.betterhealth.vic.gov.au

 تقدم معلومات صحیة عالیة الجودة یسھل فھمھا حول سلسلة 
من قضایا الصحة.

 Breastscreen Victoria 
www.breastscreen.org.au

تُعنى مؤسسة فحص الثدي في فكتوریا بفحص النساء للكشف 
عن سرطان الثدي. یتضمن موقع المؤسسة اإللكتروني 

معلومات عن مؤشرات وأعراض سرطان الثدي.

Cancer Council Victoria
www.cancervic.org.au

یتضمن ھذا الموقع اإللكتروني على معلومات عن مجموعة 
من السرطانات والعالجات إضافة إلى أین یمكن التوُصل إلى 

مجموعات الدعم.

 Continence Foundation of Australia
www.continence.org.au

تقدم المعلومات باإلنجلیزیة وعبر عدد من لغات المجتمع حول 
المثانة البولیة وصحة األمعاء.

 Counterpart
www.counterpart.org.au

النساء اللواتي تعرضن لتجربة من السرطان تقدمن الدعم 
للنساء الفكتوریات اللواتي ھن عرضة لسرطان الثدي أو إحدى 

السرطانات النسائیة.

Health Translations
www.healthtranslations.vic.gov.au

 تقدم معلومات صحیة عالیة الجودة یسھل فھمھا حول سلسلة 
من قضایا الصحة.

 Jean Hailes
www.jeanhailes.org.au

 تقدم مجموعة من المعلومات عن صحة النساء وتشمل 
انقطاع الحیض.

 Osteoporosis Australia
www.osteoporosis.org.au

معلومات عن صحة العظام وأیًضا عن الحیلولة دون اإلصابة 
بھشاشة العظام وكذلك التعایش مع األمر.

 Peter MacCallum Cancer Centre
www.petermac.org

تشمل معلومات عن التأثیر البدني والعاطفي واإلجتماعي 
لتشخیص السرطان لدى األشخاص الذین یعانون من السرطان 

وعائالتھم ومقدمي الرعایة لھم.

Royal Women’s Hospitalالمستشفى الملكي للنساء 
www.thewomens.org.au

للحصول على معلومات حول مجموعة من القضایا المتعلقة بصحة 
المرأة بما فیھا إنقطاع الحیض وصحة الثدي وسرطانات النساء.

VARTA
www.varta.org.au

تقدم VARTA المعلومات المستقلة والدعم لألفراد واألزواج 
ومھنیي الصحة حول الخصوبة والقضایا ذات الصلة بعالج 
المساعدة على اإلنجاب. تشمل ھذه التلقیح اإلصطناعي في 

 المختبر (IVF)، استخدام رحم إمرأة أخرى والحمل عبر 
شخص مانح.

لمزیٍد من المعلومات 
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شكًرا 

نود تقدیم الشكر لكل من ساھم في إعداد ھذا الُكتیب 
وال سیما النساء اللواتي شاركن في استطالع الرأي 

وتقدمن بمالحظاتھن وتعلیقاتھن. 

 كما نشكر العاملین في خدمة السرطان المدمجة 
 في غرب ووسط ملبورن الذین ساھموا في تمویل 

ھذا المشروع.

المالحظات والتعلیقات 
یھدف المستشفى الملكي للنساء إلى تطویر معلومات حول الصحة 
تعود بالفائدة على النساء وعائالتھن. إننا نرحب بتعلیقاتكم في كافة 

األوقات. إذا كان لدیكم ما ترغبون إشعارنا بھ بخصوص ھذا الُكتیب، 
 الرجاء االتصال بمستشفى النساء عبر الموقع 
.rwh.publications@thewomens.org.au

 كما یمكنكم إرسال التعلیقات إلى: 
Women’s Consumer Health Information 

Royal Women’s Hospital 
Cnr Grattan Street and Flemington Road 

Parkville VIC 3052

إخالء المسؤولیة 
یقدم ھذا الكتیِّب المعلومات العامة فقط. للحصول على استشارة 

بخصوص احتیاجاتك الصحیة، الرجاء السعي للحصول على استشارة 
من مھني الصحة المعني. ال یقبل المستشفى الملكي للنساء أي مسؤولیة 
جراء الخسارة أو الضرر الناجمین عن االعتماد على ھذا الُكتیِّب بدًال 

من مراجعة مھني یعمل في مجال الصحة. إذا كنِت بحاجة للعنایة الطبیة 
 العاجلة، الرجاء االتصال بقسم الطوارئ في أقرب مستشفى. 
© جمیع الحقوق محفوظة للمستشفى الملكي للنساء ۲۰۱۹



 إن صحة النساء ھامة 
یرجى قراءة معلوماتنا الصحیة 

 الرجاء زیارة الموقع: 
www.thewomens.org.au

Language Link

thewomens.org.au
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