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 3الفهرست
يف هذا الكتيب ليست هناك إشارات ظاهرة تذكر بامللكية
الفكرية ،ولكن احرتامها يبقى ملزما يف جميع األحوال.
عدم تثبيت البيانات عن موانع االستعامل واآلثار املرتتبة عليها
ال يسقط املسؤولية عن الجهة التي اقتبست بيانات ونصوصا
من الكتيب واستخدمتها بدون مراعاة حقوق امللكية الفكرية
والقوانني ذات الصلة.
النصوص الرسمية لهيئات رقابة امللكية الفكرية (عىل سبيل
املثال  BfArMو ) EMEAصالحة يف سياق هذا الكتيب
بالكامل والتقيد بها ملزم متاما.
إحاالت::

https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/aktuelle-themen/news/erhaltungstherapiebei-fortgeschrittenem-eierstockkrebs.html (Stand:
4.12.2019); https://www.krebsgesellschaft.de/onkointernetportal/basis-informationen-krebs/basis-informationen-krebs-allgemeine-informationen/sport;)bei-krebs-so-wichtig-wie-.html (Stand: 11.12.2019
https://www.krebsinformationsdienst.de/leben/
;)alltag/sport-nach-krebs.php (Stand: 11.12.2019
Matulonis UA et al. Niraparib Maintenance Treatment
)Improves Time Without Symptoms or Toxicity (TWiST
Versus Routine Surveillance in Recurrent Ovarian Cancer: A TWiST Analysis of the ENGOT-OV16/NOVA Trial.
Journal of Clinical Oncology, Onlinevorabveröffentlichung am 16. September 2019, DOI https://doi.
org/10.1200/JCO.19.00917; https://www.pharmazeutische-zeitung.de/rucaparib-bei-eierstockkrebs/
(Stand: 4.12.2019); https://mammamia-online.de/
allgemein/eierstockkrebs-das-rezidiv-behandlungsstrategien-im-ueberblick/ (Stand: 4.12.2019); https://
www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/
user_upload/Downloads/Patientenleitlinien/Patientenleitlinie_Eierstockkrebs_1920018.pdf
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 5مقدمة

األسس الجديدة لعالج رسطان
املبيض
Patientinnen-Leitlinie

PODCAST

Die Zweite Stimme

Film: Stilles Erbe

Prof. Dr. med. Jalid Sehouli

أثبتت دراسات أملانية ودولية أن العالج الوقايئ
من عودة الورم ،أصبح يندرج ضمن العالج متعدد
الوسائط لرسطان املبيض .فبفضل إدراج العالج
الوقايئ خالل السنوات القليلة املاضية ،تحسنت
كثريا فرص األطباء للسيطرة عىل أورام املبيض
وقناة فالوب والصفاق.
باإلضافة إىل عملية االستئصال والعالج الكياموي
أصبح العالج الوقايئ ثالث الوسائط العالجية
الفعالة ضد رسطانات املبيض وقاناة فالوب
والصفاق .لذا ينصح بوصف العالج الوقايئ لكل
مريضة يف مرحلة متقدمة من اإلصابة .فباألضافة
إىل فعاليته يف السيطرة عىل الورم ،يساعد العالج
الوقايئ عىل تحسني منض حياة املصابات باألورام
الخبيثة املذكورة ،من خالل إضعاف أعراضها.

للتعريف بإمكانيات هذا العالج الحديث ،ومن
جهة أخرى لإلجابة عىل كل األسئلة املتعلقة
به .فباإلضافة إىل احتواء الورم يلعب العالج
الوقايئ دورا مهام يف تحسني منط حياة املصابات
بالرسطان .لذلك وضعنا خارطة طريق للكتيب
معتمدين عىل إرشادات منظمة الصحة العاملية.
الخارطة تراعي األبعاد االجتامعية والجسدية
والنفسية للمريضة لتمكينها من حياة مستقرة
ومدها بالطاقة والقوة الرضوريتني ومتعة العيش
رغم املرض وتلك خصائص رضورية للتغلب عىل
الرسطان وهزميته.
سنواكب هذا الشعار يف كتيبنا من خالل رسومات
تعبريية ومتارين عىل الكتابة اإلبداعية.
نود تشجيعكن عىل رضورة الحديث بشأن العالج
الوقايئ مع أطبائكن وطبيباتكن .ألن الحديث إىل
الطباء يبقى أهم وأفضل مصدر للمعرفة حول
املرض بحسب استطالعات رأي دولية متعددة.
نأمل أن يكون هذا الكتيب مفيدا لكم ،كام نتطلع
إىل مقرتاحاتكم ومالحظاتكم.
الربوفيسور خالد سيهويل

الجمعية األملانية لرسطان املبيض

 7معلومات عن طرق العالج

Kapitel 7

حقائق عن رسطانات املبيض وقناة فالوب والصفاق
•	يف العامل أجمع تصاب سنويا  240.000امرأة برسطانات املبيض وقناة فالوب
والصفاق ،من بينهن  8000يف أملانيا .هذه الرسطانات تندرج ضمن أكرث سبعة أورام
فتكا بالنساء.
•	ينشأ رسطان املبيض عىل سطح الخاليا التي تغطي املبايض ،ويعرف علميا تحت
مسمى .Ovarialkarzinom

 3أسس لعالج متعدد الوسائط ضد رسطان املبيض

•	رسطان قناة فالوب ( )Tubenkarzinomرسطان شديد الخبث (بالالتينية Tuba
 uterinaوباإلغريقية )Salpinx
•	الصفاق أو الغشاء الربيتوين (باإلغريقية  )Peritonaionيغطي كافة البطن وقد يكون
مصدر تكون خاليا رسطانية خبيثة (رسطان الصفاق = )Peritoneskarzinom
• طبيا وعلميا يتعذر عىل املرء التمييز بني رسطان املبيض ورسطان قناة فالوب،
فالحالة املرضية لكليهام متطابقة .تكوين الورم يف رسطان املبيض يشبه كثريا تكوين
الورم يف قناة فالوب ،وبالتايل تتشابه أيضا طرق العالج الدوايئ والجراحة .وتؤكد
الدراسات الحديثة أن املصابات برسطان املبيض وقناة فالوب والصفاق تعالجن
بالطرق ذاتها.
•	تنبعث عن أورام املبيض وقناة فالوب والصفاق خاليا رسطانية تستقر منذ فرتة
متقدمة من املرض عىل مستوى الغشاء الربيتوين أو عىل الغدد اللمفاوية .وغالبا
مايتم تشخيصها يف فرتة متأخرة جدا من اإلصابة بأحد تلك الرسطانات .وبحسب
تصنيفات ( FIGOاالتحاد الدويل ألمراض النساء والتوليد) فإن انتشار النقيالت
الرسطانية خارج منطقة الحوض يعني أن الورم أضحى يف مرحلته الثالثة.
•	طبيعة التشخيص مرتبطة بعوامل مختلفة منها :مرحلة الورم ،بقايا الورم مابعد
العملية الجراحية إضافة إىل الوضع الصحي العام للمريضة والحالة الوظيفية
ألعضائها.
•	مشاركة مراكز العالج يف الدراسات الطبية يعزز كفاءتها العالجية .استفرسن رجاء عن
إمكانية املشاركة يف الدراسات التي ترشف عليها مؤسسة ( AGOرابطة أخصائيي
األورام النسائية) و ( NOGGOجمعية شامل رشق أملانيا ألبحاث رسطانات النساء)

 .1العملة الجراحية

 .2العالج الكياموي

 .3العالج الوقايئ

Bei Erstيف أول
التشخيص عادة ما
يكون استئصال الورم
فاتحة العالج .لكن يف
حال تشكل الورم مرة
أخرى بعد العملية فإن
الجراحة تصبح خيارا
فقط ويتوجب مناقشة
نجاعتها بكثري من الحذر
مع أطباء األمراض
الرسطانية املتخصصني.

يتبع عملية االستئصال
عادة العالج الكياموي،
والذي يحقن عرب الوريد.

يُفهم عىل أنه عالج طويل
املدى للحفاظ عىل النتائج التي
تحققت عىل مستوى احتواء
الورم بفضل العالج الكياموي
مثال .وهو عالج يوصف لفرتة
طويلة.

لذا فإن التشخيص األول
بعد استئصال الورم يعد
أهم عوامل التشخيص
يف رسطانات املبيض
وقناة فالوب والصفاق.

حتى بعد استئصال الورم
تبقى يف العادة خاليا
رسطانية خبيثة ،مجهرية
وغري مرئية والتي تكون
أساسا لعودة الورم.
وتستطيع الفحوصات
املختلفة تأكيد نجاعة
العالج الكياموي يف الحد
من مخاطر عودة الورم.
كذلك ميكن اللجوء إىل
العالج الكياموي عندما
تشخص عودة الورم
أثناء العالج الوقايئ.

قد يكون العالج الوقايئ متزامنا
مع العالج الكياموي ليستمر
بعده لفرتة أطول.
تحديد مدة العالج الوقايئ
مرتبط بطبيعة األدوية
املوصوفة وبتطور الحالة
املرضية

 8مترين الكتابة

 9مترين الكتابة

مترين الكتابة
من أجل مزيد من الثبات والقوة والشغف بالحياة

الثبات" :أستحق األفضل"
اكتبي  10مرات وبدون اختصار حتى النهاية جملة:
"أنا املرأة ،التي ."...اكتبي عنك بكل فخر ،عن محاسن
شخصك بعيدا عن املرض وتأثرياته عليك.
ستكتشفني ميزات كثرية لديك...
بعد ذلك حرري قصة امرأة استعادت شغفها بالحياة
وقدرتها وثباتها .قصة بطلة مثلك تعيش حياة يومية
هنيئة .وعندما طرأ طارئ مفجع غري كل حياتها ،لكنها
مل تستكن ومل تستسلم بل واجهت املصاعب واستفادت
من دعم مساعدين كام الحياة دامئا ،لتخرج من املأزق
كاألبطال ،وتستعيد ولو ببطء ثباتها..لتستمر حياتها
أكرث حيوية من ذي قبل.

الحقوق محفوظة للدكتورة أداك بريمورادي ،الجمعية األوروبية للثقافة والطب

 11معلومات عن العالج

 10معلومات عن العالج

املعرفة مهمة:
فهم العالج الدوايئ

بفضل العديد من اإلجراءات
الدوائية وغري الدوائية ميكن
فعل الكثري لحرص اآلثار
الجانبية

العالج الكياموي

كيف يعمل العالج الكياموي؟
Die meisteمعظم امل ُركّبات الدوائية املستخدمة
يف العالج الكياموي ،تعمل وفق املبدإ نفسه .إنها
تستهدف عمليات االستقالب داخل الخلية وتعرقل
عملية منو الخاليا الرسطانية وتكاثرها.
سمة التكاثر الرسيع التي متيز الخاليا الرسطانية
تستغل طبيا ،إذ تركز املركّبات الدوائية املستخدمة
يف العالج الكياموي مفعولها عموما داخل الخاليا
رسيعة االنشطار والتكاثر ،ألنها متتلك نشاطا
استقالبيا عاليا ،لتصبح هدفا لهجامت األدوية.

يعقب العالج الكياموي عملية استئصال الورم،
بهدف القضاء عىل الخاليا الرسطالنية املتبقية يف
الجسم .فليس ممكنا دامئا استئصالها كاملة من
خالل تدخل جراحي .كام أن رسطانات املبيض
وقناة فالوب والصفاق ال تشخص يف الغالب إال
يف مراحل متقدمة من املرض ،حينها يكون الورم
قد كون نقيالت رسطانية يف مناطق مختلفة من
الجسم.

تستخدم يف العالج الكياموي تقليديا مستحرضات
دوائية تحتوى عىل ماديت البالتني والتكسان
املستخلص من شجرة الطقسوس.

يف املقابل تحدد نتيجة العالج الكياموي أسس
العالج الوقايئ .ويف حال عاودت األورام ظهورها
أثناء العالج الوقايئ ميكن اللجوء إىل العالج
الكياموي مرة أخرى.

تهاجم تلك األدوية الحمض النووي للخاليا
الرسطانية وتدمره ،من خالل تقطيع مايعرف
بسالسل الحمض النووي ،مايسفر عن موت الخاليا
الرسطانية.

احتواء اآلثار الجانبية
يف الجسم البرشي توجد أيضا خاليا سليمة
تتقاسم مع الخاليا الرسطانية خاصية االنشطار
والتكاثر الرسيعني ،لذا تتأثر مثلها مبفعول العالج
الكياموي ،فتظهر آثار جانبية عىل الجسم" .فال
تأثري دوائيا بدون تأثري جانبي" وليست أدوية
عالج الرسطانات يف ذلك استثناء ،بيد أن حدة
اآلثار الجانبية تختلف من مصابة إىل أخرى.
من بني اآلثار الجانبية املشرتكة ملعظم أدوية
الرسطان :Zytostatika
• رضر مؤقت يف تكوين خاليا الدم
• تساقط الشعر
• استفراغ وغثيان
• شعور بالصمم
• وهن مستمر
• اإلمساك واإلسهال (أيضا بعد جراحة األمعاء)
قد تبقى هذه األعراض ألشهر بل لسنوات بعد
العالج الكياموي ،لذا يُنصح بإخطار الطبيب
بجميع األعراض حتى لو كانت عملية عالج الورم
قد انتهت .ميثل اإلعياء أكرث اآلثار الجانبية شيوعا
للعالج الكياموي ،ويظهر اإلعياء عىل املريضة
من خالل أعراض كثرية من بينها :الوهن الرسيع،
صعوبة التنفس ،ثقل األرجل ،وصعوبة امليش
ملسافات طويلة.

قد تعاين املريضات أيضا من مشاكل النوم وضعف
الرتكيز وقلة الشهية لألكل .يضاف إىل ذلك
أحيانا فقر الدم مام يعزز حالة الوهن الجسدي
املوجودة أصال .ويساعد فحص الدم يف التأكد من
وجود فقر فيه من عدمه .وميكن تصحيح أي فقر
طارئ من خالل ُمن ِتجات الدم أو ُحقن الهرمونات.
ضد الغثيان واالستفراغ توجد توليفة واسعة من
األدوية الفعالة ،يستطيع طبيبك أو طبيبتك اللجوء
إليها.
قد ترتاجع حدة اآلثار الجانبية خالل عملية
العالج.
ويقول جل املريضات إنهن استعدن نشاطهن
وعدن إىل حياتهن الطبيعية.
وهذه اإلجراءات قد تساعد يف حال الشعور
بالوهن
•	تدوين املذكرات اليومية وتضمينها األهداف
التي تحققت واألحداث اليومية إضافة إىل
اآلالم
•	املواضبة عىل امليش أو أي نشاط جسدي يف
الهواء الطلق
• األكل املتقطع عىل فرتات وبكميات صغرية
•	توفري الظروف املناسبة لنوم هنيء ويف محيط
نظيف ،كام ينصح بعدم أكل وجبات ثقيلة
قبل الخلود إىل النوم
• ترك الوظائف املتعبة لألصدقاء واألقارب
تحدثن رجاء إىل طبيبتكن أو طبيبكن عن األوجاع
واآلثار الجانبية وكل يشء يضعف يقينكن،
فاألطباء ميلكون عالجات فعالة ملعظم اآلثار
الجانبية الناجمة عن أدوية الرسطانات.

 13معلومات عن العالج

 12معلومات عن العالج

العالج الوقايئ أضحى
اليوم أساسيا يف محاربة
رسطان املبيض

العالج الوقايئ
ماهو العالج الوقايئ؟
أصبح العالج الوقايئ مكونا مهام يف منظومة
عالج أنواع كثرية من األورام الرسطانية .الغاية
من العالج الوقايئ هو منع عودة الورم للتشكل
بعد العالج الكياموي أو كحد أدىن احتواء تطوره.
يسمى هذا العالج باإلنجليزية “Maintenance
 ”Therapieولذا فإنه عالج يُوصف الستخدام
طويل املدى.
من كالم الخرباء

بروفيسور ،خالد سيهويل
""يجب دامئا أن يكون العالج الوقايئ أحد اإلمكانيات
العالجية املعتمدة يف حالة اإلصابة برسطان املبيض أو قناة
فالوب أو الصفاق"

ملاذا يحظى العالج الوقايئ بأهمية كبرية يف عالج
رسطانات املبيض وقناة فالوب والصفاق؟
بعد تطوير العديد من األدوية مثل األجسام
املضادة أو ما بات يعرف مبثبطات  PARPأصبح
بوسع األطباء وصف العالج الوقايئ ملريضاتهم
برسطانات املبيض وقناة فالوب والصفاق .تتيح
املستحرضات الدوائية الجديدة استشفاء طويل
املدى بعد عملية جراحية وعالج كياموي ناجحني.
هذا العالج املبتكر والجديد مينح األطباء فرصة
تحويل الرسطان من مرض قاتل إىل مرض مزمن،
مبعنى منح املريضة فرصة التعايش لفرتة طويلة
مع مرض غري قابل للعالج يف األصل ولرمبا الشفاء
منه بالكامل.
يف املايض كان األطباء ميددون فرتة العالج الكياموي إلطالة
مدة عيش املريضة بالرسطان ،مبعنى آخر كانوا يرفعون
عدد جلسات العالج الكياموي .لكن الدراسات ذات الصلة
أظهرت أن تلك الطريقة مل تفد املريضات مطلقا يف البقاء
لفرتة أطول عىل قيد الحياة بل عىل العكس من ذلك متاما
أرضت بهن كثريا وزادت من حدة اآلثار الناجمة عن العالج
الكياموي مثل الصمم وفقر الدم والوهن الشديد.

مبيان :األجسام املضادة وهي تلتصق بالخلية الرسطانية

العالج الوقايئ بواسطة األجسام املضادة
أول تجربة ناجحة للعالج الوقايئ ضد رسطان
املبيض حدثت عام  2011باستخدام مانع الورم
الوعايئ "بيفاسيزوماب" ويصنف هذا املركب
الدوايئ ضمن فئة األجسام املضادة.
يندرج العالج باألجسام املضادة الخاصة ضمن
العالجات املوجهة ضد الرسطان ،إذ تستهدف
تلك األجسام حرصيا الخاليا املهيأة الستقبالها ،هنا
نتحدث عن مبدإ "املفتاح والقفل" .يعني ذلك
أن الجسم املضاد يكتشف بُنى عىل سطح الخلية
الرسطانية ،تتيح له إمكانية االلتحام بتلك الخلية
وتعطيلها متاما.

بيفاسيزوماب يثبط العوامل التي متكّن الخلية
الرسطانية من النمو وهي املعروفة بـ "عوامل
منو بطانة األوعية الدموية" ويرمز لها يف لغة
الطب اختصارا بـ  .VEGFيتعلق األمر هنا
بالعوامل املسؤولة عن منو األوعية التي متد الخلية
الرسطانية بالتغذية الرضورية لنموها .تحتاج
الخاليا الرسطانية ،كخاليا رسطان املبيض مثال ،إىل
األكسجني والعديد من العنارص املغذية .وهي
بذلك تشبه جميع األعضاء واألنسجة .وعندما يبلغ
الورم حجام معينا فإنه يحتاج إىل أوعية خاصة
به ،متده بالغذاء الرضوري للنمو .ويف ذلك تلعب
عوامل منو بطانة األوعية  VEGFدورا هائال،
فعندما يكتمل منو تلك األوعية فإن حجم الورم
يتعاظم باستمرار ،ألن الخاليا الرسطانية ال متوت
عندما تكتمل دورة حياتها كام تفعل مثيالتها
السليمة باستمرار لتجديد نفسها.
يتعرف البيفاسيزوماب عىل العوامل املسؤولة عن
منو األوعية الدموية يف الخلية الرسطانية ويعطل
عملها .وبهذا اليكتسب الورم أوعية دموية جديدة
فيتوقف منوه.
من كالم الخرباء

بروفيسورة ،إلينا لوانا برايكو
"إذا شعرتن بآثار جانبية أو الحظنت أعراضا ،حتى لو مل
ترين عالقة لها باملرض أو األدوية ،فأخربن رجاء أطباءكن
املعالجني"
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مبيان :تأثري العالج الكياموي

العالج باألجسام املضادة ،يالئم من؟
يوصف العالج باألجسام املضادة بالتزامن مع
بداية العالج الكياموي وبعد نهايته يستمر ملدة
عام إضايف.
بيفاسيزوماب يوصف أيضا للمريضات اللوايت
عاودهن الورم ومل ي ُك َّن يتناولن قبلها عالجا
باألجسام املضادة.
يف هذه الحالة ال تحدد مدة العالج باألجسام
املضادة ويبقى ذلك رهن تأثريه يف انحسار الورم
ومدى تحمل املريضة له.

عالج الوقاية من عودة الورم مبثبطات بارب PARP
قبل بضع سنوات فقط تعززت قامئة العالجات
الوقائية لرسطانات املبيض وقناة فالوب والصفاق
مبركب دوايئ جديد وهو مثبطات بارب ،أو
مثبطات أنزيم إصالح الخاليا.
تكمن إحدى خصائص الجسم البرشي يف اإلصالح
الذايت لألعطال التي تصيب بُنية الجينات.
وامليكانزم املسؤول عن ذلك هو الـ PARP
يتعلق األمر بأنزميات يفزها الجسم وتوجد يف
العديد من الخاليا .وتقوم بوظائف مهمة يف
الجسم البرشي عندما تتعرض سالسل الحمض
النووي للتلف بسبب املرض وغريه وتقوم هذه
األنزميات بإصالح تلك األعطال ليتعاىف الجسم
مجددا.

مبيان :تأثري البارب PARP

يف طب الرسطان تحمل هذه الخاصية املهمة تأثريا
عكسيا لكل النتائج املرجوة من العالج الكياموي.
إذ تقوم أنزميات البارب بإصالح كل التلف الذي
يصيب الخاليا الرسطانية بفعل املركبات الدوائية
التي تحتوي عىل البالتني وتستخدم يف العالج
الكياموي ،هكذا تتمكن تلك الخاليا من استعادة
وظيفة االنشطار والتكتاثر لينحرس مفعول العالج
الكياموي ،ويصبح احتامل عودة الرسطان كبريا
جدا .تستطيع مثبطات البارب منع عملية اإلصالح
التلقايئ للخاليا الرسطانية ،التي متوت مبجرد تلف
سالسل حمضها النووي  .DNAبفضل األبحاث
املعمقة وطويلة األمد انضم عدد كبري من
مثبطات البارب إىل قامئة املثبطات املستخدمة يف
عالج رسطانات املبيض وقناة فالوب والصفاق.

مبيان :تأثري مثبطات البارب PARP

عىل عكس العالج باألجسام املضادة والتي
تستخدم بالتزامن مع العالج الكياموي ،ال توصف
مثبطات البارب إال بعد نجاح عالج كياموي
مبكربات تحتوي مادة البالتني والهدف منع عملية
إصالح خاليا الورم عىل املدى الطويل .ويشرتط
قبل وصف العالج مبثبطات البارب التأكد من
نجاح العالج الكياموي يف تفكيك الورم أو ضموره
إىل حد كبري.
من كالم الخرباء

كارولني مازور
(مريضة سابقة وعضوة مؤسسة للجمعية
األملانية لرسطان املبيض)
"أفضل الخيارات هو املشاركة يف الدراسات ،فتلك ميزة
تساعد يف تعزيز الجودة"
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بعض اآلثار الجانبية ناجم
عن العالج الكياموي

ماهي اآلثار الجانبية املحتملة للعالج الوقايئ؟
يتعلق األمر بعوامل مختلفة وأهمها ،نوع العالج
الوقايئ املوصوف ونتائج العالجات الرسطانية
السابقة.
يف مرحلة "عالج الخط األول" تتم املوافقة حال ًيا
عىل العالج الوقايئ فقط للنساء املصابات بطفرة
يف الجينات القامعة للورم وتعرف اختصارا بـ:
( BRCAيتم اكتشافها يف الدم أو األنسجة) .أما
عندما تحدث انتكاسة ،أي عندما يعاود الورم
الظهور بشكل هجومي فإن العالج الوقايئ يوصف
لجميع املصابات بال استثناء.
مدة العالج:
•	يف مرحلة عالج الخط األول :بشكل عام 24
شهرا قابلة للتمديد يف حال شخص األطباء
وجود أورام
•	يف حال االنتكاسة :مادام الورم مل يتعاظم
حجام ومادام جسم املريضة قادر عىل
تحمل الدواء

أحيانا تكون اآلثار الجانبية لدى املريضات ناجمة
عن العالج الكياموي وال عالقة لها بالعالج الوقايئ.
عىل سبيل املثال التعب وفقر الدم وهام أثران
قد يرافقان املريضة لفرتة طويلة بعد العالج
الكياموي.
يالحظ الطباء ان بعض اآلثار تزداد حدة بني
جلسة عالج كياموي وأخرى .هنا يتحدث األطباء
عن اآلثار الجانبية الرتاكمية والتي قد تكون لها
أحيانا أسباب أخرى مرتبطة بتطور الورم.
إذا شعرتن بآالم متواصة ،تحدثن عىل وجه
الرسعة مع طبيبتكن أو طبيبكن .فهناك العديد
من اإلجراءات الدوائية وغري الدوائية التي قد
تساعدكن عىل التخلص من تلك اآلمل.

بيفاسيزوماب:
•	ارتفاع ضغط الدم :بواسطة األدوية ميكن
احتواء هذا األثر ،لذا يعترب قياس ضغط الدم
بانتظام أمرا مهام.
•	ضعف وظيفة الكىل :من أجل االستجابة يف
الوقت املناسب ألي اضطرابات ،يجب فحص
تركيز الربوتني يف البول بانتظام
•	بطء التئام الجروح :يجب وقف العالج قبل
ثالثة أسابيع تقريبا من أي عملية جراحية
مقررة.
•	الجلطات واالنسدادات :استخدم مميعات الدم
بعد استشارة الطبيب.

مثبطات بارب :PARP
اآلثار الجانبية املحتملة ملثبطات  ،PARPتكون
عادة خفيفة ومنها:
• التعب والوهن
• الغثيان واالستفراغ
• أمل يف األمعاء
• تغري يف حاسة الذوق
• فقدان الشهية
• فقر الدم
• انخفاض الصفائح الدموية
• صداع الرأس
• ارتفاع ضغط الدم
•	ارتفاع قيم الكبد (بدون ضعف
يف وظائف لكبد)
يف األشهر األوىل من العالج الوقايئ يجري األطباء
مراقبة دقيقة للغاية لحالة املريضة .ويف حال
ظهرت عليها تأثريات جانبية غري مرجوة ،يلجأون
عادة إىل خفض الجرعة .واملهم أن مفعول العالج ال
يرتاجع بسبب ذلك الخفض!
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يف الكتيب التايل تجدين معلومات عن األدوية
املختلفة لعالج رسطان املبيض ،ومفعولها وطريقة
تناولها ومعلومات عن سريورة العالج املثىل واآلثار
الجانبية املمكنة:
•	بروفيسور خالد سيهويل :أدوية ضد رسطانات
املبيض ،قناة فالوب والصفاق :املفعول واآلثار
الجانبية.
تاريخ النرش  ،2019دار أكايدموس العملية للنرش
ميكن طلب الكتيب من الجمعية األملانية لرسطان
املبيض

بأي وثرية يتساقط الشعر؟
نادرا ما يحدث تساقط الشعر بفعل العالج
باألجسام املضادة (بيفاسيزوماب) أو مثبطات
بارب .غالبا ما ينجم تساقط الشعر عن العالج
الكياموي أما العالج الوقايئ من عودة الورم فال
يتسبب يف ذلك عادة.

كيف يُراقَب املفعول الناجح للعالج الوقايئ؟
إضافة إىل التحمل تعترب املتابعة املرافقة للعالج
أحد أهم أسسه .لذلك من الرضوري إجراء
عمليات مسح دقيقة ومنتظمة لآلثار الجانبية
إضافة غىل الفحوصات الرسيرية.

ما العمل عندما ال يكون العالج الوقايئ فعاال؟
أثبت دراسات حديثة أن قسام من النساء
املصابات برسطانات املبيض وقناة فالوب
والصفاق ،ينجني بعد شفائهن من عودة الورم عىل
املدى الطويل .ويعكف العلامء حاليا عىل دراسة
طبيعة النساء وأنواع الورام التي تندرج يف هذا
اإلطار .حتى اآلن ليست هناك نتائج ومعلومات
يقينية يف هذا الشأن .لكن الخرب املفرح هو أن
كل مصابة ميكن أن تلتحق بقامئة الناجيات من
االنتكاسة بعودة الورم بعد العالج.
عندما يعود الورم إليكن بعد العالج الكياموي
والعالج الوقايئ فإن األطباء سيتحدثون إليكن عن
الخطوات العالجية املمكنة .ومهام تكن حالتكن
صعبة ،إال أن هناك إمكانيات عالجية مبتكرة
وفعالة .اسألن رجاء عن اإلمكانيات املتاحة
للمشاركة يف دراسات جارسية لتطوير عالجات
جديدة.

هناك عوامل كثرية يراعيها األطباء لتحدد آليات
العالج الجديدة املالمئة لحالتكن ومن بينها:
• العالج املسبق
•	املدة الزمنية الفاصلة بني العالج الكياموي
(العالج الوقايئ) وعودة الورم للظهور
• اآلثار الجانبية للعالج املسبق
• األعراض الراهنة
• الحالة الصحية اآلنية
•	وظيفة الكىل ،نوعية األنسجة ،وطبيع الطفرة
يف الجينات القامعة للورم BRCA
بطبيعة الحال تلعب أيضا توقعاتكن وآراؤكن دورا
مهام.
بشكل عام ميكن أن يكون اللجوء إىل العملية
الجراحية ناجعا رغم خضوع املريضة لعملية
استئصال سابقة .كذلك ميكن معاودة العالج
الكياموي إضافة إىل وصف عالج وقايئ مرة أخرى
لتحقيق نتائج أفضل.
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مترين الكتابة
ألجل مزيد من الثبات واإلرصار

واإلقبال عىل الحياة
الثبات :لقد تجاوزت العديد من األزمات
تأميل حجم الطاقة والقوة لديك ،وفكيك حروف كلمة
"القوة" وارفقي بكل حرف كل مايخطر ببالك" .الـ"
مثال الحب الذي حظيت به أو أغدقت به عىل غريك؟
"القاف" القدرة عىل التحمل والتي تعززها الصداقة
والقرابة والوقت الذي تقضينه يف العمل اإلبداعي؟
ابحثي عن كلامت وجمل تعربين بها عن معاين متدك
بالقوة الرضورية للحياة.

الحقوق محفوظة للدكتورة أداك بريمورادي ،الجمعية األوروبية للثقافة والطب
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إنجاح العالج الوقايئ
بالتعاون بني
املرىض واألطباء

أمور تستطيع كل مريضة القيام
بها أثناء العالج الوقايئ

تنسيق العالج الوقايئ مع الحياة
اليومية ،كيف؟
يف أي عيادة خاصة يُحقن دواء "بيفاسيزوماب" يف
الوريد برسعة ويرس .ونادرا ما يحدد األطباء سقفا
زمنيا للعالج مبثبطات البارب ،فهي متاحة عىل
شكل عقاقري يتم تناولها يف املنزل.

تناول األدوية
التزمي بتناول ادويتك بانتظام ومثلام وصف
الطبيب .ويف حال نسيت تناول إحدى الجرعات أو
استفرغت لسبب ما بعد تناول إحداها مبارشة فال
داعي للقلق .ال يتوجب عليك يف هذه الحالة أخذ
جرعة إضافية لتدارك مفعول الجرعة الضائعة.
عليك فقط االلتزام بتناول الجرعة املقبلة يف
موعدها املحدد.
يف حال قرر طبيبتك أو طبيبك تعديل مقدار
الجرعة بسبب تغريات طارئة يف تعداد الدم ،فال
تأثري لذلك عىل فعالية العالج.

عيادات املراقبة
ال تنيس زيارات الطبيب املقررة إلنجاح مراقبة
منتظمة لقيم الدم ،فمن خاللها تعرف اآلثار
الجانبية وتحدد آليات مواجهتها .تذكري دامئا
بعد أي زيارة للطبيب ،تحديد املوعد الذي يليه.
واسأيل طبيتك أو طبيبك عن كيفية التعامل مع
اآلالم الطارئة وكيف تستطيعني الحصول عىل
موعد رسيع عند الطوارئ .واسأيل أيضا عن أضمن
الطرق للتواصل مع طبيبك املعالج.
وليك تكوين يف أتم االستعداد للموعد املقبل،
ينصح بكتابة مذكرات يومية عن العالج ،تأخذينها
معك يف عيادات املراقبة كلها ،وتوثقينا فيها
كامل األسئلة والواجبات العالجية واآلالم واآلثار
الجانبية.

شهادات مريضات

سيمرا غابرييل 3 ،انتكاسات
"شعرت باالنزعاج بداية عندما ُوصف يل العالج الوقايئ
بدون تحديد سقف زمني .كان ذلك قبل  4سنوات ،أما
اليوم فقد تعودت عىل الدواء بشكل جيد متاما"
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منط حياة إيجايب وصحي
أثناء العالج الوقايئ تستطيعني فعل الكثري لتكريس
حياة ملؤها الرىض واالطمئنان .بوسعك اختيار منط
حياة إيجايب وصحي .إنها الطريقة املثىل لتعايش
إيجايب مع املرض يحول دون السقوط يف اليأس
وانتظار األسوأ.
تحت الروابط التالية تجدين مزيدا من املعلومات عن
موضوع الرياضة والحركة للمصابات بالرسطان:
www.dkfz.de
> Menü: Startseite > Leben mit Krebs > Alltag
mit Krebs > Sport und Bewegung
www.krebsgesellschaft.de
> Menü: Basis-Informationen Krebs > Bewusst
leben – Krebs vorbeugen > Bewegung > Sport bei
Krebs: So wichtig wie ein Medikament
“Infobroschüre: „Bewegung und Sport bei Krebs
– Die Blauen Ratgeber, Nr. 48, herausgegeben
von der Deutschen Krebshilfe
> Download- und Bestellmöglichkeit
unter www.krebshilfe.de
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أدرجي الرياضة والحركة ضمن برنامجك اليومي
أظهرت الدراسات أن مامرسة مرىض الرسطان
للرياضة والحركة أثناء العالج له تأثريات إيجابية
عديدة.
من بينها:
•	خفض اآلالم وتداعيات املرض وتفادي تأثريات
األدوية التي تقل كلام نجحت جهود احتواء
الورم
• خفض الشعور بالتعب
•	زيادة القدرة عىل التحمل واللياقة البدنية
• دعم مسار العالج ومقاومة املرض
•	التأثري النفيس اإليجايب وتفادي السقوط يف
االكتئاب
يؤدي النشاط البدين إىل تحسني اللياقة ومينح
الجسم املرونة ومزيدا من الثقة .كل ذلك يعزز
الشعور باستعادة املريضة املواضبة عىل الرياضة
لجزء من حياتها اليومية قبل اإلصابة.
يحدد نوع الرياضة ووتريتها بناء عىل الرغبة
الشخصية والوضع الصحي لكل مريضة عىل حدة.
تحديث إىل طبيبتك أو طبيبك عن نوعية الرياضة
املناسبة لك أاثناء العالج الوقايئ.

انتبهي إىل مزايا الغذاء املتوازن
تلعب موازنة الطعام الطيب مع قيمته الغذائية
دورا مهام بالنسبة لعدد كبري من مرىض الرسطان.
وذلك ألسباب كثرية منها:
•	يحسن اختيار األغذية املناسبة والصحية منط
الحياة
•	تستطيع التغذية املنتقاة بعناية تحسني الوضع
الصحي برمته
•	يخفض الغذاء الصحي اآلثار الجانبية للعالج
مثل عرس الهضم والغثيان وفقدان الشهية
الناجمة عن العالج الوقايئ
مراعاة هذه العوامل مهمة أيضا خالل فرتة العالج
الوقايئ وإذا كانت لديكن أسئلة حول مسألة
التغذية ،ال ترتددن يف سؤال طبيبتكن أو طبيبكن،
أو استشارة خبري تغذية.

تجدن هنا معلومات حول موضوع التغذية والرسطان:
– “Infobroschüre: „Ernährung bei Krebs
Die Blauen Ratgeber, Nr. 46, herausgegeben
von der Deutschen Krebshilfe
> Download- und Bestellmöglichkeit
unter www.krebshilfe.de
www.dkfz.de
> Menü: Startseite > Leben mit Krebs > Alltag
mit Krebs > Ernährung

Susanne Diehm · Jutta Michaud · Jalid Sehouli

Patientinnen mit Krebserkrankung und deren Angehörige finden in diesem praktischen Übungsbuch eine Fülle verschiedener Anleitungen zum
Kreativen Schreiben. Die vorgestellten Methoden und Schreibübungen
helfen dabei, die Diagnose einer Krebserkrankung konstruktiv zu verarbeiten, neue innere Stabilität zu gewinnen und wichtige Schritte auf dem
Weg zur Genesung zu unternehmen.

أين تجدن املساعدة األمثل؟

Eine wertvolle Hilfe für alle Patientinnen und deren Angehörige.

Prof. Dr. Jalid Sehouli (zweiter von rechts) ist Direktor der Klinik für Gynäkologie an der Berliner
Charité und Gründer der Deutschen Stiftung
Eierstockkrebs. Als weltweit anerkannter Krebsspezialist engagiert er sich in besonderer Weise für
eine verbesserte Information und Aufklärung von
Krebspatienten und deren Angehörigen.

الجمعية األملانية لرسطان املبيض
هدف الجمعية الخريية غري الربحية توفري
املعلومات ونرش الوعي عن رسطان املبيض ودعم
www.  هلة صفحة الجمعية.األبحاث حوله
 تجدن معلوماتstiftungeierstockkrebs.de
ونتائج بحوث منشورة باإلضافة إىل املشاريع
البحثية الجارية واألنشطة املتعلقة برسطانات
.املبيض وقناة فالوب والصفاق
Die Illustratorin und Ärztin Dr. Adak Pirmorady
(rechts) begann nach ihrer Promotion an der Charité eine psychoanalytische Ausbildung am Berliner
Institut für Psychotherapie und Psychoanalyse
sowie einen Master für psychoanalytische Kulturwissenschaften.

Mit Schreiben zur Lebenskraft

Susanne Diehm (SUDI, zweite von links) und
Jutta Michaud (JUMI, links) sind Schreib-, Kunstund Kreativitätstherapeutinnen in Berlin. Der
Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Entwicklung
von Schreibangeboten, bei denen die Aktivierung
von Resilienz, Kreativität und Vertrauen in die
Selbstwirksamkeit im Mittelpunkt steht.
https://sudijumi.wordpress.com

Hilfe durch Kreatives Schreiben

Mit Schreiben
zur Lebenskraft
Übungsbuch für Frauen
mit Krebserkrankung
und ihre Angehörigen

Die Schreib-, Kunst- und Kreativitätstherapeutinnen Susanne Diehm und Jutta Michaud stellen
in ihrem praktischen Übungsbuch das von ihnen
entwickelte Konzept des Gesundheitsfördernden
Kreativen Schreibens (GKS) vor. Diese kreativen
Schreibübungen helfen Patientinnen mit Krebserkrankung dabei,
• sich zu vergegenwärtigen, was im Moment trägt,
• Kraftquellen aufzuspüren,
• das Wesentliche im Hier und Jetzt zu leben sowie
• positive Gefühle zu entwickeln.
Angehörige finden in einem gesonderten Kapitel
eigene Schreibimpulse, wie sie ihre kranken Familienmitglieder bestmöglich unterstützen können.
Prof. Dr. Jalid Sehouli leitet als ausgewiesener
Krebsspezialist sowohl die Kapitel für die Betroffenen als auch für die Angehörigen ein. Sein
Appell: »Lassen Sie sich bitte auf unser Buch ein,
und Sie werden bestimmt mit einer neuen Erfahrung belohnt.«

Diehm · Michaud · Sehouli

© Ahmed Abida

Mit Bildern von Adak Pirmorady
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Die Diagnose einer Krebserkrankung trifft Patientinnen wie Angehörige oft völlig unerwartet und
bewirkt häufig ein Gefühl der Ohnmacht. Diese
Ohnmacht gilt es zu überwinden, um sich der
Erkrankung konstruktiv stellen zu können. Kreatives Schreiben kann dabei entscheidende positive
Impulse setzen.

Weitere Informationen zu diesem Buch und
unserem gesamten lieferbaren Programm finden
Sie unter www.koesel.de | Kösel-Verlag München

DIWA

"ديفا" هي ملتقى رقمي للمصابات برسطانات
.املبيض وقناة فالوب والصفاق إضافة إىل أقاربهن
يجمع موقع ديفا الرقمي داعمني من مجاالت
الطب والثقافة واالقتصاد لتعزيز وعي املجتمع
 ترمز، وإذا ترجمت إىل العربية.بأمراض الرسطان
:"DIWA" الحروف األوىل السم امللتقى الرقمي
" نحن جميعا ضد رسطان املبيض، أنت،"أنا
مجموعات املساعدة الذاتية
تجد املريضات يف مثل هذه املجموعات فرصةI
لتبادل التجارب والحديث عن هم مشرتك مصدره
رسطان املبيض أو رسطان قناة فالوب أو رسطان
 ويتم الحديث عن العالج وعن الحالة.الصفاق
 يف أملانيا تعمل.النفسية لكل مريضة عىل حدة
مجموعة رسطان املبيض للمساعدة الذاتية بشكل
.وثيق مع رشكاء من القطاع الطبي
www. – عىل موقع النادي األملاين لرسطان املبيض
 – تجدن معلومات وافية عن رسطانovarsh.de
املبيض وعن جمعيات املساعدة الذاتية يف ربوع
.املانيا كلها

Buchtipp

عرب الكتابة نحو حياة أفضل – كتاب مترين
للمصابات بالرسطان
 يوتا ميشاود والربوفيسور جليد،تأليف سوزانه ديم
 رسومات الدكتورة أداك بريمورادي،سيهويل
(متوفر تحت الطلب لدى الجمعية األملانية
)لرسطان املبيض

عالجات ابتكارية
يؤكد معظم املصابات أنهن يجدن الراحة النفسية
يف التعبري عن أحاسيسهن أو رغباتهن بطرق
 يف-  كام يقلن-  ويساعدهن ذلك أيضا،إبداعية
.التعايش بطريقة أفضل مع العالج
من بني تلك الطرق العالج بالفن أو املوسيقى أو
 يف هذا اإلطار أطلقت الجمعية األملانية.الكتابة
لرسطان املبيض العديد من املشاريع ذات الصلة
للمريضات وأقاربهن وهي مبينة عىل هذا املوقع
www. أوwww.stiftungeierstockkrebs.de
 بوسعكن االستفادة من تلكschreibtour.info
.املشاريع واإلطالع عىل إمكانيات املشاركة

 بوسعكن،إذا أردتن معرفة املزيد عن آليات االسرتخاء
:زيارة املواقع التالية
www.krebsgesellschaft.de
> Menü: Basis-Informationen Krebs > Krebs
und Psyche > Entspannungstechniken für
Krebspatienten.

.تجدن هنا أيضا مزيدا من الروابط املهمة ذات الصلة

،الراغبات منكن يف استشارة نفسية متخصصة
.عليها التوجه إىل طبيبة نفسية أو طبيب نفيس
يستطيع األخصائيون النفسيون مساعدتكن عىل
.تجاوز الشعور بالخوف والضغط النفيس
Krebsfor� عىل موقع املركز األملاين ألبحاث الرسطا ن
: تجدن أخصائيني عىل مقربة منكنschungszentrum
www.dkfz.de
> Menü: Startseite > Service > Adressen und Links
> Psychoonkologen-Praxen

تقوية الوضع النفيس
 حاويل التفكري،رغم املرض وطول فرتة عالجه
 ابحثي عىل التنوع.يف جوانب الحياة اإليجابية
 تساعد شبكة العالقات.وتواصيل مع الناس
االجتامعية املستقرة والتواصل مع األهل واألصدقاء
عىل التعايش مع الحالة النفسية املرتتبة عىل معاناة
.ما
وتجد بعض املريضات راحة نفسية يف التعامل
مع مصابات مثلهن وهنا ينصح باالنخراط فيام
 وإليكن بعض.يعرف مبجموعات املساعدة الذاتية
 ويف نهاية27 العناوين يف أملانيا عىل الصفحة
.الكتيب
،من بني اإلجراءات املنصوح بها يف هذا الشأن أيضا
تدريب التحفيز الذايت والتدريب عىل اسرتخاء
العضالت حسب منوذج جاكبسون أو صقل تقنيات
.التأمل
تُلحظ التأثريات اإليجابية لهذه اإلجراءات عىل
:مستويات مختلفة
•	تحسن الشعور بالراحة ويزداد اإلقبال عىل
الحياة
•	تراجع الشعور بالغثيان والضغط النفيس
والشعور بالخوف
• تعزيز القدرة عىل تحمل األمل
• تخفيف حدة الضغط النفيس واالكتئاب
• رفع القدرة عىل االستيعاب
• زيادة القدرة عىل الرتكيز

 28مترين الكتابة

 29مترين الكتابة

تتمرين الكتابة
لألجل مزيد من الثبات واإلرصار

واإلقبال عىل الحياة
اإلقبال عىل الحياة :تراقيص عرب ذكرياتك
اكتبي خمس جمل تبدأ بالتعبري التايل ":يرسين تذكر"...
ثم اختاري إحدى تلك الذكريات واكتبي عنها بتفصيل
وكأنك تعيشينها للتو ،رصيف األفعال يف الحارض مثال:
"أسمع" ،"...أرى" ،"...أحس" ،"...أتذوق" ،"...أشم"...
دعي ألوان املايض تصبغ حارضك وتنري حياتك اآلنية!

الحقوق محفوظة للدكتورة أداك بريمورادي ،الجمعية األوروبية للثقافة والطب
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Erhaltungstherapie

Anhang

Behandlung, die über mehrere Jahre oder lebenslänglich nach der ursprünglichen Therapie und
nachfolgend nicht mehr nachweisbarer Erkrankung
durchgeführt wird. Ihr Ziel ist es, ein Wiederauftre-

Glossar:
Was heißt das?

A

Adjuvante Therapie

Behandlung im Anschluss an eine Operation, bei

ten der Krebserkrankung zu verhindern.

der zwar der Tumor vollständig entfernt wurde,

Erythrozyten

man aufgrund von Erfahrungswerten aber davon

Erklärung wichtiger
Fachbegriffe rund
um die Erhaltungstherapie

ausgeht, dass im Körper weitere nicht nachweisba-

gung des Gewebes wichtig sind
F

re Mikrometastasen vorhanden sein könnten, die
Alopezie

B

Bauchfell

Biopsie

schleppt worden ist
FIGO-Klassifikation

der International Federation of Gynecology and

Krankengeschichte

Obstetrics (FIGO): Achtung 2014 gab es eine neue

Medikamente gegen Übelkeit und Erbrechen

Klassifikation, die einige Änderungen der Version

abnormes Bauchwasser

aus 1998 beinhaltet, daher bitte nachfragen.

auch: Peritoneum; feine Haut, die die Wand der

G

Gebärmutter

auch: Uterus; im weiblichen Unterleib gelegenes

Bauch- und Beckenhöhle auskleidet und einen gro-

muskulöses Hohlorgan, das zur Aufnahme des

ßen Teil der Bauch- und Beckenorgane überzieht

befruchteten Eies und zur Entwicklung der Frucht

Entnahme einer Gewebeprobe zur mikroskopi-

dient
Geschwulst

Übertragung von Blut eines Blutspenders auf einen

Neubildung von Gewebe in Form eines überschießenden Wachstums (siehe auch Tumor)

anderen Menschen durch intravenöse Infusion
BRCA-Gen

Stadien-Einteilung beim Eierstockkrebs von

Blutarmut

schen Untersuchung
Bluttransfusion

Tochtergeschwulst, die fernab des ursprünglichen
über Körperhöhlen, Blut- oder Lymphbahnen ver-

Schmerzmedikamente

Aszites

komplexes Bild eines Erschöpfungszustandes
Tumors aus einer Krebszelle hervorgeht, welche

Analgetika

Antiemetika

Fernmetastase

Haarausfall
Schmerzbekämpfung

Anämie

Fatigue-Syndrom

durch die Behandlung zerstört werden sollen
Analgesie

Anamnese

rote Blutkörperchen, die für die Sauerstoffversor-

Grading

bei der feingeweblichen Untersuchung wird unter

seltener Erbfaktor, auf dessen Grundlage Brust-

anderem auch die Ähnlichkeit des Tumors mit dem

oder/und Eierstockkrebs entstehen kann

Ursprungsgewebe festgelegt – je ähnlicher, desto
besser die Prognose

C

D

Computertomografie

computerunterstütztes diagnostisches Verfahren,

(CT)

das mit Röntgenstrahlen Bilder des menschlichen

für die Bekämpfung von bakteriellen Entzündungen

Körpers erzeugt, z.B. Quer- und Längsschnittbilder

sind

Diarrhö
DNA

Durchfall

Granulozyten

H

Hb

engl. Bezeichnung für Desoxyribonukleinsäure, die
Erbinformation der Zelle

Enzym

Abkürzung für Hämoglobin, Maß für die Zahl der
roten Blutkörperchen

High-grade-Karzinom
Histologie

E

eine Form von weißen Blutkörperchen, die wichtig

schnell wachsendes, sehr aggressives Karzinom
Lehre von den Geweben des Körpers; im Klinik-

Eiweiß (= Protein), das chemische Reaktionen in

alltag mikroskopischer (= feingeweblicher) Unter-

lebenden Organismen beschleunigt

suchungsbefund
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Metastasen

auch: Tochtergeschwulst; Absiedlung von Zellen
des ursprünglichen, sog. Primärtumors in das
Lymphsystem oder in bestimmte Organe über Blut-

I

Infusion
i. v.

Flüssigkeit mit oder ohne Wirkstoffe, die meist über

bahnen oder Körperhohlräume; Fernabsiedlungen

eine Vene (Gefäß) verabreicht wird

eines bösartigen Tumors

intravenös, über die Vene
N

K

Kardiotoxisch
Klinische Studie

Nebenwirkung, die das Herz betreffen
Klinische Studien dienen der Überprüfung neuer

Übelkeit
unerwünschte Begleiterscheinung einer Behandlung, die auftreten kann, aber nicht muss

Behandlungen oder deren Verbesserung. Sie wer-

Neoplasie

den nach strengen Regeln durchgeführt.
Kreatinin

Nausea
Nebenwirkung

Nephrotoxisch

Ausscheidungsform eines Muskelstoffwechselpro-

Neuropathie

bös- oder gutartige Neubildung von Gewebe
die Niere schädigend
Missempfindungen wie Kribbeln und Stechen,

dukts, gibt Auskunft über die Funktionsfähigkeit

Taubheitsgefühle in Füßen und Händen (Parästhe-

der Niere, wichtig für die Dosierung bestimmter

sien)

Medikamente (z. B. Carboplatin)
Kurative Behandlung

Behandlung mit dem Ziel der Heilung

O

Obstipation
Ototoxisch

L

Laxanzien

Medikamente zur Darmregulierung bei Verstopfung

Ovar

Leitlinien

Beschreibung der Standardtherapie für Erkrankun-

Ovarialkarzinom

Verstopfung
das Ohr schädigend
Eierstock
Eierstockkrebs

gen auf Basis des aktuellen Wissensstands
Leukozyten
Low-grade-Karzinom

weiße Blutkörperchen, wichtig für die Immunab-

P

Paclitaxel

aus der europäischen Eibe gewonnen wird und

langsam wachsendes, nicht sehr aggressives

erfolgreich in der Behandlung von Eierstock-, Brust-

Karzinom

und Lungenkrebs eingesetzt wird.
Palliative Therapie

M

Magnetresonanztomografie (MRT)

zytostatisches Krebsmedikament. Wirkstoff, der

wehr

computerunterstütztes bildgebendes Verfahren,
das auf dem Prinzip der Magnetresonanz beruht.

Maßnahmen, die zwar nicht das Leben verlängern,
aber die Beschwerden lindern

PARP

Enzymgruppe der Poly-ADP-Ribose-Polymerasen.

Die Untersuchung ist der Computertomografie

Die Wirkungen der PARP-Hemmer beruhen hierbei

(siehe auch dort) ähnlich, funktioniert aber ohne

auf der Hemmung der PARP-Enzyme, welche an der

Röntgenstrahlen

DNA-Reparatur der Krebszelle beteiligt sind, die

Maligner Tumor

bösartige Geschwulst, Krebs

den Schaden der Chemotherapie der Krebszelle

Malignom

maligner Tumor (siehe dort)

Mammografie

Röntgenuntersuchung der Brust; effektive Vorsorge- und Früherkennungsmethode für bösartige
Tumoren

reparieren will.
Peritoneum

siehe Bauchfell

Positronenemissions-

nuklearmedizinische Untersuchung, die Orte mit

tomografie (PET)

erhöhtem Stoffwechsel bildlich darstellt und auf
Absiedlungen hinweisen kann
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Physisch
Platinderivate

Körperlich
bestimmte Krebsmedikamente, die das Edelmetall
Platin enthalten (z. B. Carboplatin und Cisplatin)

Platinrefraktär

Wächst ein Tumor während einer platinhaltigen
Chemotherapie weiter, spricht man von einem

Platinresistenz

platinrefraktären Karzinom.

Resektion

chirurgische Entfernung/Abtragung

Sprechen Patienten mit einer Krebserkrankung

Response

Beurteilung der Wirksamkeit einer Therapie (Ansprechen)

nicht auf eine platinhaltige Chemotherapie an,
Reversibel

spricht man von einer Platinresistenz (siehe auch

Rezidiv

Rezidiv).
Platinsensitiv
Pleura
Pleuraerguss
Polyneuropathie

haltigen Chemotherapie spricht man von einem

motherapie (siehe auch Rezidiv)

Rezidiv, wenn der Tumor nach einem Mindest-

Lungenfell (bekleidet die Lungen)

zeitintervall von 6 Monaten nach Abschluss der

Flüssigkeitsansammlung im Bereich des Lungen-

Therapie (in dem der Krebs nicht gewachsen war)

fells

wieder auftritt.

durch Chemotherapie (z. B. mit dem Medikament
S

Sonogramm

die mittels Schwingungen oberhalb der menschli-

krankheit) verursachte Sensibilitätsstörungen, die

chen Hörgrenze Körperstrukturen unterschiedlicher

geprägt sein können

Dichte darstellt)

venöser Katheter, der in Verbindung mit einer

Sonografie
Staging

Standardtherapie

da sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund ver-

zum Fortschreiten der Erkrankung oder dem Ein-

gangener Studien nachweislich am besten wirksam

Vorbeugung

und verträglich ist.
Stomatitis
Studie

R

Reduktion
Regionäre Lymphknoten

Verminderung, Verkleinerung

Subileus

Entzündung der Mundschleimhaut
wissenschaftliche Untersuchung
Vorstufe eines Ileus (siehe dort), d. h. es liegt kein

zu einer bestimmten Körperregion gehörende

kompletter Darmverschluss vor. Meist ist ein Sub-

Lymphknoten. Beim Eierstockkrebs sind dies die

ileus durch Übelkeit, Erbrechen und Darmträgheit
charakterisiert.

Lymphknoten im Becken und an der Hauptschlagader (Aorta).
Remission

Behandlung, die die beste Aussicht auf Erfolg hat,

Zeitspanne vom Beginn einer klinischen Studie bis
treten des Todes

Prophylaxe

Einteilung von Tumoren in verschiedene Stadien
ist abhängig vom Stadium der Krebserkrankung.

platziert wird; dadurch kann wiederholt, z. B. für
Infusionen, anpunktiert werden

Ultraschall
anhand ihrer Größe und Ausbreitung. Die Therapie

Kunststoffkammer steht, die unter der Haut

lebenszeit

Ultraschalluntersuchung (Untersuchungsmethode,

auch durch andere Erkrankungen (z. B. Zuckerbesonders an den Füßen und Händen sehr aus-

progressionsfreie Über-

Wiederauftreten einer Erkrankung. Bei einer platin-

klinisches Ansprechen auf eine platinhaltige Che-

Paclitaxel, das aus der Eibe gewonnen wird), aber

Port

umkehrbar, wiederherstellbar

Ansprechen einer Therapie

Supportiva

Medikamente, die unterstützend oder vorbeugend
wirken (z. B. gegen Übelkeit oder Blutarmut)
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Supportive Therapie

unterstützende Maßnahmen, die der Patient
zusätzlich zur gezielten Tumortherapie benötigt;
Vorbeugung und Behandlung von Nebenwirkungen,
Behandlung von tumorbedingten Symptomen, Beschwerden und Störungen

Symptom
Systemisch

Krankheitszeichen
im weiteren Sinne den gesamten Organismus
betreffend

T

Thorax

Brustkorb

Thrombopenie

Verminderung der Blutplättchen (Thrombozyten)

Thrombozyten

Blutplättchen, wichtig für die Blutgerinnung

Transfusion

Übertragung von Blutprodukten (z. B. roten Blutkörperchen) bei schwerer Mangelerscheinung
(Anämie) oder großen Blutverlusten

Tube
Tumor

Eileiter
Schwellung, Geschwulst, Neubildung von Gewebe.
Ein Tumor kann bösartig (maligne) oder gutartig
(benigne) sein.

Tumormarker

Bezeichnung für Blutwerte, deren Bestimmung ggf.
Aussagen über den Tumor zum Ansprechen auf
eine Krebstherapie zulässt (z. B. CA-125). Aber der
Tuormarker alleine sollte keine Grundlage einer
Therapie sein!

Tumorstadien

das Ausmaß eines Tumors bei Diagnosestellung
wird klinisch in sog. Stadien eingeteilt

Z

zielgerichtete Therapie

wirkt gezielt nur gegen eine bestimmte Struktur
(z. B. Antikörper wie Bevacizumab)

U

Ureter

Harnleiter

Uterus

Gebärmutter (siehe auch dort)

Zwerchfell

Brusthöhle
Zyste

V

Vagina

Scheide

Vaginal

über den Weg der Scheide (z. B. bei der Ultraschalluntersuchung)

Vaginalsonografie

Ultraschalluntersuchung durch die Scheide

Gewebeschicht aus Muskeln zwischen Bauch- und

Zystitis
Zystoskopie
Zytostatika

flüssigkeitsgefüllter Hohlraum
Blasenentzündung
Blasenspiegelung
zellabtötende Medikamente, die das Tumorwachstum hemmen und auf sich schnell teilende Zellen
wirken

Mehr wissen!
Möchten Sie noch mehr über Eierstock-, Eileiter- und Bauchfellkrebs
oder über die Erhaltungstherapie erfahren?
Hier finden Sie weitere Informationen:
• Informationsbroschüren, Magazine, Bücher, Kalender, Therapiebegleiter und vieles mehr sind
auf der Website der Deutschen Stiftung Eierstockkrebs zusammengestellt:
www.stiftung-eierstockkrebs.de/infomaterial
• Videos, z.B. Erklärfilme und Animationen oder Interviews mit Patientinnen und Experten,
können Sie auf dem YouTube-Kanal der Stiftung anschauen: www.youtube.com > Suchbegriff:
„Deutsche Stiftung Eierstockkrebs Berlin“ → Empfehlungen:
Animationen: Aufklärungs-Clip zu Eierstockkrebs Teil 1 + 2
Ein Rezidiv tritt auf: Welche Therapieoption besteht nun bei Eierstockkrebs?
ASCO Neuigkeiten für Eierstockkrebs-Patientinnen von Prof. Jalid Sehouli
Außerdem: Interviews und Gespräche, z. B. mit Frau Lakotta-Just, Frau Vinzent, Frau Gabriel
• Informationen zur Therapie können Sie in der Patientenleitlinie Eierstockkrebs nachlesen:
www.leitlinienprogramm-onkologie.de > Menü: Patientenleitlinien > Eierstockkrebs
• Über aktuelle Studien und Teilnahmemöglichkeiten können Sie sich unter
www.studienportal-eierstockkrebs.de informieren
• Das Magazin "Die zweite Stimme" finden Sie auf der Website der Stiftung:
www.stiftung-eierstockkrebs.de > Menü: Infomaterial > Patientenmagazin
• Wenn Sie noch mehr über die verschiedenen Medikamente für die Eierstockkrebstherapie, ihre
Wirkweise, Verabreichung sowie über Therapieschemata oder Nebenwirkungen erfahren möchten,
können Sie sich in folgender Broschüre informieren:
Prof. Dr. med. Jalid Sehouli: Medikamente gegen Eierstock-, Eileiter- und Bauchfellkrebs:
Wirkungen und Nebenwirkungen. Auflage 2019, akademos Wissenschaftsverlag (Die Broschüre
kann bei der Deutschen Stiftung Eierstockkrebs bestellt werden.)
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