
إنجــــاب
 دليلك لكل ما يخص الصحـة
اإلنجابيــــــة والخصوبــــــــة لـــدى

مرضى سرطان الثدي 



تجد بالدليل:س

ماهي الخصوبة

هل عالجات سرطان الثدي تؤثر على الخصوبة؟

مدى تأثير عالجات سرطان الثدي على الخصوبة؟  

الخيارات المتوفرة للحفاظ على الخصوبة

 -للمتزوجة 

-الغير متزوجة

 أفضل وقت لمناقشة موضوع الخصوبة مع
طبيبك

أسئلة تسألها طبيبك

 متى أفضل وقت لإلقدام على الحمل بعد انتهاء
من الرحلة العالجية؟



ماهي الخصوبة ؟س

ببساطة ، الخصوبة هي

القدرة على إنجاب األطفال 

تتأثر خصوبتك بعدة عوامل منها:س

عمرك،  تقل الخصوبة بشكل طبيعي مع تقدم بالعمر

وزنك، النحافة أو زيادة الوزن بشكل ملحوظ

عدد البويضات وجودتها

 سالمة الرحم

مستوى الهرمون

 بعض المشاكل الصحية، مثل: األورام الليفية ،

أمراض الحوض ، بعض عالجات السرطان



ال!س
 ولكن! ممكن يكون لبعض عالجات سرطان
 الثدي تأثير على الخصوبة ، فقد تسبب عقم

 مؤقت أو دائم أو تزيد من صعوبة الحمل بعد
انتهاء العالج

 ويعتمد حجم تأثيرها على عدة عوامل 
منها:س

نوع السرطانعمر المصابة

مخزون المبايض  نوع العالج
المستعمل ومدته

هل كل عالجات سرطان؟
الثدي تؤثر على الخصوبة؟ 



 طيـــب بما أن مو كــــل
  عالجـات السرطان تأثر

 إيش هي العالجات اللي
تأثر  وايش مدى تأثيرها؟

؟



؟

 عالجات سرطان الثدي اللي
ممكن تؤثر على الخصوبة

تذكري كل حالة تختلف عن األخرى

 في حـــالة رغبتــــــك باإلنجــاب بالمستـــــقبل احرصــي على
 سؤال طبيــــــبك عن احتمالية تأثير عالجك على الخصوبة
واإلجـــــــراءات اللي يمــــــــــكن اتخــــاذها لحماية الخصوبـــــة

هرمونيجراحيإشعاعيكيماوي

ايـــــــش

الحاالت 

اللي يأثر 

فيــــــها؟   

هل في

عوامل 

أخــــرى 

تؤثـــــر؟ 

مـــــدى

التأثير 

 عنـــــــد أخـــــذ
 بعض مــــن
 أنــــــــواعـــــــــه
 مـــــثــــــل وال 

تقتصر على:س

 Cytoxan-
 Platinol -

Adriamycin-

-مدة أخذ  عالج
الكيمـــاوي 

-نوع السرطان

-عمر المصابة

 مؤقت
أو دائم

 مؤقت
أو دائم

 مؤقت
أو دائم

 غالًبا
 مؤقت وقد
يتأثر بالعمر

-مســــــــــــــــــــاحة
منطقة العالج 

-الجرعـــــــــــــــــــــة

-نوع العالجال يوجد

-مدة أخذ العالج

-عمر المصابة

 عند أخذه حول
هذه المناطق

 -المبايض 

-الرحم 

-الغدة النخامية

 عند إجــــراء إحدى
 هذه الجراحـــات:س

 ا-استئصـــــــال
الرحــــــــــــــــــــــــم

إ-إزالة المبايض 

-جراحــــة عنــــق
الرحــــــــــــــــــــــــــم 

-جراحة الغــدة 

النخــــاميــــــــــــة 

 عند أخذ بعض
 من أنواعه التي
 تمنع أو تثــــبط
 الهرمونــــــــــــــات
 المسؤولة عن
الخصـــــــــــــوبـــة



 المحافظة على الخصوبة
أثناء عالج سرطان الثدي

الطريقة
العالج باإلبر المثبطة

 للغـــــدة النخــــــــاميـــــــــة 
ووظائــــف المبيــــــــــــض

تجــــــمـــــيد
البويضات

 تجمــــيد
األجنـــة

تجميد
 أنسجة 
المبيض

آليتها؟

مـــــــــــــــين
تناسب؟ 

متى الوقــــت
اللي اسويها 
قبـــــــل الــبدء 
بعــــــــــــــــــــــالج

ســــرطـــــــــــان 
الـــــــــــــــــثدي؟

مزايــــــــاها؟

عيوبـــهــا؟

 أبره تعطى طوال فترة
 العالج الكيماوي بشكل

 شهري أو كل ثالثة أشهر.
 لتقليل أثر العالج

الكيماوي على المبايض

المتزوجة\الغير متزوجة

 بالتزامن مع العالج وقد
 تختلف على حسب الحالة

الصحة

 متوفرة في أغلب
 المستشفيات

 تحمي المبيض من األثر
 السلبي للعالج الكيماوي

 بنسبة جيدة بالمقارنة مع
عدم استعماله

 نسبة نجاحها أقل من
تجميد البويضات أو األجنة

الطريقة األقدم واألكثر تجربة على مستوى العالم

قد تسبب تأخير في بدء عالج الكيماوي

 نسبة الحمل المستقبلي تعتمد على عدد 
 البويضات المجمدة وعمر المريضة وقت التجميد
 وتكون النسب االعلى للنساء اصحاب العدد االكبر

من البويضات واألصغر سًنا عند التجميد

 بضعة أيام على حسبعلى األقل أسبوعينعلى األقل أسبوعين
الحالة الصحية

المتزوجة\الغير متزوجةالمتزوجة\الغير متزوجة المتزوجة

 قبل التجميد تبدأ المصابة باستعمال عدة انواع من
 االبر والحبوب بطريقة يومية لمدة أسبوعين بهدف
نمو عدد من البويـضات والتحــــــكم بالحالة الهرمونية
 وبعـــــــــدها يتم سحب البويــضات بمســاعدة األشعة
وعن المتزوجات  لغير  البطن  طريق  عن   الصوتية 

طريق المهبل للمتزوجات

 إزالة المبيض أو جزء
 من المبيض جراحًيا ثم
 تجمــــــــــيد أنســــــجـــــــــــة
 المبـــــــيض التي تحتوي
 على البويــــــــضات. بعد
 االنتــــــهاء من عــــــــــــالج
 السرطــــــــــان، يتم إذابة
 األنسجة وإعادتـــها إلى

المرأة

 يمكن استخدامه مع
تجميد البويضات

 بإمكانك الحمل بشكل
 طبيعي بعد العالج  أو مع

 استخدام تقنية أطفال
األنابيب

 تقنية جديدة وال تزال
تعتبر إجراء تجريبي

 غير متوفرة في جميع
المستشفيات

 يوجد العديد من الخيارات المتاحة، ولكن يعتمد تحديد الخيار المناسب لك

 على نوع السرطان الثدي، وخطتك العالجية والمدة الزمنية المتاحة لك قبل

بدء العالج. فيمكن لفريقك الطبي توضيح الخيارات المتاحة والمناسبة لك



 قبـــل البــــدء بعــــالج
سرطـــان الثـــــدي

 متى أفضل وقت لمناقشة
موضوع الخصوبة مع طبيبك؟

؟



؟
فّكري في طرح أسئلة على طبيبك مثل:س

 هل خطتي العالجية ممكن تؤثر على قدرتي على
الحمل بالمستقبل؟

 وال تنسين تكتبين كل األسئلة اللي في 
بالك قبل موعدك مع طبيبك

01

 هل فيه خيارات عالجية أخرى مناسبة لحالتي بدون
 ما تسبب لي مشاكل في الخصوبة؟

02

ايش هي أنواع عالجات الخصوبة المناسبة لحالتي؟ 03

ما احتمالية  رجوع خصوبتي بعد العالج ؟ 04

 ايش هي المطالب والتكاليف المتوقعة لعالجات
الخصوبة ؟

05

 هل الزم استخدام وسائل منع الحمل أثناء فترة
العالج؟

06



عمرك،  تقل الخصوبة بشكل طبيعي مع تقدم بالعمر

وزنك، النحافة أو زيادة الوزن بشكل ملحوظ

عدد البويضات وجودتها

 سالمة الرحم

مستوى الهرمون

 بعض المشاكل الصحية، مثل: األورام الليفية ،

أمراض الحوض ، بعض عالجات السرطان

ايش افضل وقت لإلقدام على
الحمل بعد انتهاء من العالج؟ 

 لذلــــك علــــــــيــــك استـــشــــارة
طبيبك قبل البدء بالمحاولة

 مافيه وقت مثالي لإلقدام على الحمل

فيخـــتلف الوقت المناســـب لكل حالـــة

باالنتــــــظار لمدة  ولكـــــن غالًبا ينصـــــح 

 سنتـــــين إلى 5 سنـــوات
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