عناية صحية

إعادة بناء الثدي بواسطة اجلراحة الترميمية
وفق تقنيات متطورة وناجحة

الدكتور عماد حاج
اخصائي في اجلراحة العامة
وجراحة أمراض الثدي
مستشفى القديس جاورجيوس اجلامعي
يعتبر سرطان الثدي من أكثر األمراض السرطانية شيوعا ً عند النساء،
لهذا نرى ان البحوث العلمية ملعاجلة هذا املرض قد حققت في اآلونة
األخيرة خطوات كبيرة بإجتاه الشفاء التام وخصوصا ً في حال اكتشافه
باكرا ً.
لقد اصاب هذا التقدم العلمي جميع جوانب تشخيص وعالج سرطان
الثدي ،ان كان من ناحية العالج باألدوية او باألشعة ،وطبعا ً باجلراحة
التي ما زالت تعتبر احلجر األساس في عالج هذا املرض.
لقد تطورت جراحة الثدي مؤخرا ً بحيث اصبح باإلمكان اعادة تكوين
وترميم جميع اقسام هذا اجلزء من جسم املرأة في حال اصيبت
بسرطان الثدي ،وتعرضت ان إلستئصال جزئي او كلي بشكل يعيد لها
الثقة بالنفس من خالل احملافظة على انوثتها وجمالها.

ليقدم لها احسن اخليارات اجلراحية او استقدام اخصائي آخر له اخلبرة
في هذا اجملال بعد أخذ موافقة املريضة.
تعتمد هذه اخليارات في اجلراحة الترميمية على مرتكزات عديدة منها
ما له عالقة بنوع الورم ومنها ما هو يتالئم مع حجم الورم ،حجم الثدي
وبنية اجلسم ومنها ما هو مرتبط بخطة العالج العامة.
مع ان العوامل كثيرة يجب ان الننسى العامل األساسي وهو رغبة
املريضة في اختيار نوعية اجلراحة بعد الشرح الوافي واملناقشة
املسهبة لهذه اخليارات من قبل الطبيب األخصائي.
هناك نوعان من هذه اجلراحات من حيث توقيت اجراء هذه العملية
الترميمية:
اخليار الفوري immediate
breast reconstruction
التي تتم في نفس الوقت
لعملية األستئصال الكلي
او اجلزئي ،وهذا النوع اصبح
اكثر استعماال ً .واخليار
املؤجل delayed breast
 reconstructionوالــذي
يتم اجــراءه بعد اجلراحة
واملعاجلة
األستئصالية
باألدوية او باألشعة ،وذلك
تفاديا ً حلصول املضاعفات
والــتــوصــل الـــى افضل
النتائج.

تعتبر اجلراحة الترميمية حاليا ً جزءا ً مهما ً واساسيا ً من دائرة العالج
املتكاملة لسرطان الثدي في عصرنا احلالي.
يجب على النساء في مجتمعنا ان تعي ان هذا النوع من اجلراحة
الترميمية التجميلية قد اصبح متوفرا ً ،وهو حق لهم لذا على التقنيات املتبعة حاليا ً
املؤسسات اإلستشفائية واألطباء توفيرهذا النوع من العالج ملرضاهم جلراحة الثدي الترميمية
ثالث:
في حال إصابتهم.
األولــى ،تقنية استعمال
تطورت اجلراحة الترميمية ألمراض الثدي في اخلمسة عشرة سنة الثدي األصطناعي او ما
املاضية حتى اصبحت تعد في دول عدة اختصاصا ً جراحيا ً فرعيا ً بحد يعرف بال prosthesis or
ذاته يقدمه األطباء من عدة اختصاصات اساسية مثل اجلراحة العامة .implant ،لقد اصبحت
اجلراحية التجميلية او اجلراحة النسائية ممن درسوا ومترسوا باخلبرة في اخليارات في نوعيات هذه
هذا اإلختصاص .لهذا يجب على املريضة التأكد من ان لدى طبيبها التقنية عديدة ومتطورة
الذي سيجري لها جراحة الثدي الترميمية اخلبرة الوافرة واإلملام الكافي لتتالئم مــع مختلف
األحجام واألشكال.

 | 12العدد  | 46شتاء 2019

| الصحة واالنسان

الثانية ،استعمال جزء نسيجي من جسم املريضة (الظهر ،البطن،
الورك) او ما يعرف ب  Autologous tissue transferمبا في ذلك تقنية
حقن الدهون التي قد تكون رديفة هذه اجلراحات او اجلراحة اجملهرية
microscopic tissue transfer
اما التقنية الثالثة فهي استعمال التقنيات األولى والثانية معا ً بنسب
مختلفة.
قد يتسائل البعض عن طبيعة احلاالت التي ميكنها اإلستفادة من
اجلراحة الترميمية ،اجلواب هو :جميع التداخالت اجلراحية في الثدي ان
كانت بسبب اورام حميدة او خبيثة ففي جميع احلاالت يجب ان تتبع

األصول والتقنيات احلديثة في هذا األختصاص
()Reconstructive Breast Surgery
من املهم جدا ً ان يقدم الطبيب األخصائي شرحا ً وافيا ً عن نوع اجلراحة
الترميمية التي سيجريها مع توضيح فوائدها ،خطواتها ،مضاعفاتها،
كلفتها ومناقشة هذه اخليارات مع املريضة قبل األخذ مبوافقتها
للطريقة التي سيتم استخدامها.
اننا نأسف ألن مثل هذه اجلراحات ال تتمتع بالتغطية املادية الكافية من
قبل معظم اجلهات الضامنة العامة واخلاصة ،بعد ان اصبحت وفي دول
عدة جزءا من تكاليف العالج ملرضى سرطان الثدي والذي اصبح اليوم
مبنيا ً على اسس واصول ثابتة اي ما هو
معروف «بفريق العمل ذات األختصاصات
املتعددة»  multi-disciplinary teamالذي
يضمن دراسة كل حالة على حدا ومن قبل
عدد من االخصائني في اجلراحة ،جراحة
التجميل ،األمراض السرطانية ،األشعة،
الباثولوجيا الخ ...لوضع اخلطة العالجية
املناسبة (خارطة طريق) لكل من هذه
احلاالت وذلك لتقدميها للمريضة وأخذ
موافقتها بحيث تكون اجلراحة الترميمية
جزء من هذه اخلطة العالجية الكاملة.
ميكننا القول اذا انه من حق اي امرأة تصاب
بورم في الثدي حميدا ً كان ام خبيثا ً التوجه
الى طبيبها الذي بدوره يهتم ان يقدم لها
او ارشادها الى خطة عالجية مبنية على ما
مت اقرارة من قبل األخصائيني في هذا اجملال،
عندها ستحظى بأحسن السبل العالجية
واجلراحية بعد موافقتها املستنيرة من
خالل الشرح الوافي.
ان تقنيات اجلــراحــة الترميمية عند
األصابة بسرطان الثدي Oncoplastic
 Reconstructive Surgeryعديدة منها ما
هو سهل ومنها ما هو معقد .لذا لم يتم
التطرق اليها في هذا املقال لوفرتها وضيق
املساحة ،وحتما ً في املستقبل ستكون لنا
الفرصة ،وعلى مراحل لشرح هذا النوع
من اجلراحة بشكل مبسط وتثقيفي في
آن معا ً.
الهدف اآلن هو التوعية بأن الفرصة متاحة
لهؤالء املرضى باحلصول على افضل
العالجات اجلراحية خصوصا ً ان احسنوا
األختيار حصلوا على نتائج افضل من
ناحية الشفاء واملظهر.
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