
1 الموارد المتعلقة بسرطان المبيض

الجراحة
العالج األساسي أو الحاسم لمعظم سرطانات المبيض  •

يجريها دائًما طبيب األورام النسائية  •
أهداف الجراحة:   •

إزالة السرطان   •  
تحديد مرحلة السرطان  •  

إذا انتشر السرطان، فما مكان وحجم الترسبات؟    •  
يمكن إجراء الجراحة بإحدى طريقتين:  •

الجراحة المفتوحة )فتح البطن بشق جراحي واحد طويل(  •  
•  منظار البطن/الجراحة الروبوتية )فتح ثالثة أو أربعة   

شقوق جراحية صغيرة إلدخال أنبوب بكاميرا وأدوات 
جراحية(

يمكن إجراء الجراحة قبل العالج الكيميائي أو بعده   •

العالج الموجه
عقار يستهدف خاصية محددة أو فريدة للخاليا السرطانية  •

متوفر في حاالت سريرية محددة  •

العالج المناعي
عقار مصمم لزيادة نشاط الجهاز المناعي  •

متوفر في حاالت سريرية محددة  •

العالج الهرموني
عقار يوقف إنتاج هرمون في الجسم أو يوقف عمل أحد   •

الهرمونات
حبوب أو أدوية فموية   •

تُعطى عادةً بعد العالج الكيميائي و/أو الجراحة  •

العالجات

العالج الكيميائي
عامل كيميائي مطور لقتل الخاليا السرطانية  •

يمكن إعطاؤه بطرق متعددة )على سبيل المثال، عبر الوريد   •
)Intravenously ،IV(، عن طريق الفم، في التجاويف( 

يمكن إعطاؤه مع الجراحة أو من دونها   •
إذا كان من المخطط محاولة تقليص الورم السرطاني، يمكن   •

إعطاء العالج الكيميائي قبل الجراحة؛ يسمى هذا العالج 
الكيميائي التمهيدي المساعد

العالج الكيميائي الذي يُعطى بعد الجراحة يسمى العالج   •
المساعد  

العالج هو الخطة الموضوعة للعقار )العقاقير( بأمر من   •
الطبيب ويُعطى للمريض. بشكل عام، يُعطى العالج عبر 

الوريد )IV( أو باستخدام إبرة. لكن هناك طرقًا أخرى 
مقبولة، بناًء على العقار. 

الدورة هي عدد المرات التي سيُعطى فيها العقار أو مجموعة   •
العقاقير. على سبيل المثال، يتلقى المريض الدورة رقم 2 من 

6 دورات من العالج الكيميائي. 
مسار العالج هو طول مدة العالج الكيميائي. يوصف مسار   •

 العالج باألسابيع أو الشهور، وبالدورات. مثال: 
سيتلقى المريض 4 دورات من العقاقير X و4 دورات من 

العقار Y على مدار A إلى B أسابيع.  

العالج اإلشعاعي
استخدام األشعة السينية أو أنواع الطاقة األخرى لقتل الخاليا   •

السرطانية
ال يُستخدم عادةً في عالج سرطان المبيض   •

يمكن استخدامه إلدارة األعراض إذا انتشر السرطان إلى   •
أجزاء أخرى من الجسم )مثل الدماغ(


