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تمهيد
ــرات  ــدار ن ــدس بإص ــة –الق ــض الخريي ــاء املري ــة أصدق ــم جمعي تهت

ــز ورفــع مســتوى الوعــي  ــا إىل تعزي ــدف مــن خالله ــة ته ــات تثقيفي وكتيب

الصحــي خاصــة حــول مــرض  الرسطــان الــذي يعتــر واحــداً مــن األمــراض 

املزمنــة غــري الســارية مثــل الســكري وإرتفــاع ضغــط الــدم. وإصــدار كتيــب 

»الرسطــان حقائــق وتوصيــات«  كأحــد إصــدارات الجمعيــة يبحــث يف أكثــر 

ــد  ــي ق ــارات الت ــة إىل اإلستفس ــطني إضاف ــاراً يف فلس ــان إنتش ــواع الرسط أن

يبحــث املريــض أو أحــد أفــراد أرستــه أو أي شــخص آخــر لهــا عــن إجابــات. 

ــع  ــدث م ــك بالتح ــن ننصح ــل ونح ــرد دلي ــو مج ــب ه ــذا الكتي ــع ه وبالطب

طبيبــك ومناقشــته حــول أي مشــكلة صحيــة تعانــي منهــا. 

وبالرغــم مــن إرتفــاع عــدد حــاالت اإلصابــات املســجلة بمــرض الرسطــان 

يف جميــع أنحــاء العالــم املرتبطــة ببعــض أنمــاط الحيــاة كالســمنة، 

والتدخــني، وعــدم ممارســة التماريــن الرياضيــة وعــدم إتبــاع نظــام غذائــي 

صحــي ومتــوازن إال أن الكشــف املبكــر والتعــرف عــى العالمــات واألعــراض 

ــرض  ــخيص امل ــن تش ــن م ــان يُمّك ــواع الرسط ــض أن ــة ببع ــة لإلصاب األولي

ــات  ــي فحوص ــي ه ــة والت ــات الوقائي ــا أن الفحوص ــرة، كم ــة مبك يف مرحل

ألشــخاص »معافــني« ال تظهــر لديهــم أي أعــراض لإلصابــة باملــرض بهــدف 

ــة تــدل عــى اإلصابــة باملــرض وتحويلهــا  إكتشــاف أي حــاالت غــري طبيعي

للتشــخيص والعــالج املناســب والــذي بــدوره يلعــب دوراً مهمــا يف تقليــل عدد 

ــة إكتشــاف املــرض.   ــار أفضــل ســبل العــالج يف حال اإلصابــات ويف إختي

ــة أصدقــاء املريــض الخرييــة –القــدس بالشــكر الجزيــل  وتتوجــه جمعي

ــذا  ــة ه ــل طباع ــن أج ــل م ــة موباي ــه الوطني ــذي قدمت ــخي ال ــم الس للدع

ــذا  ــة ه ــداد ومراجع ــارك يف إع ــاهم وش ــن س ــكر كل م ــا ونش ــب. كم الكتي

ــي .   ــى تره ــة من ــح , واآلنس ــر  د. والء صبي ــص بالذك ــب ونخ الكتي
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مقدمة
يف كثــري مــن األحيــان يوصــف مــرض الرسطــان بأنــه مــرض مؤلــم وغــري 

ــاك أنــواع  ــه مــرض خطــري إال أن  هن ــه أن ــل للشــفاء. وممــا ال شــك في قاب

ــرى  ــواع أخ ــال وأن ــو فّع ــى نح ــا ع ــن عالجه ــان يمك ــن الرسط ــددة م متع

يمكــن الســيطرة عليهــا والتخفيــف مــن آثارهــا الجانبيــة.

إن ظهــور أكثــر مــن حالــة رسطــان واحــدة يف العائلــة هــو مجــرد صدفــة 

أو أمــر عــريض، ولكــن بعــض العائــالت تصنــف بأنهــا أكثــر عرضــة لإلصابة 

يف حــال تــم تشــخيص إصابــة جيلــني أو أكثــر بنفــس نــوع الرسطــان أو نوع 

آخــر مــن األنــواع املعروفــة بإرتباطهــا مــع بعــض أو أن اإلصابــة ظهــرت يف 

ســن مبكــر أو أن األورام هــي مــن النــوع  نــادر الحــدوث. 

ويف حــني أن تشــخيص اإلصابــة بالرسطــان قــد تشعرالشــخص املصــاب 

ــة  ــم كيفي ــت يتعل ــن الوق ــرة م ــد ف ــه بع ــق إال أن ــز والقل ــة والعج بالصدم

ــري إىل أن األرسة  ــات تش ــض الدراس ــا أن بع ــه.  كم ــش مع ــم والتعاي التأقل

والعالقــات اإلجتماعيــة لهــا تأثــري نفــي وعاطفــي عــى املريــض قد تُحّســن 

ــة  ــع كل حال ــف م ــم والتعاط ــاء التَفه ــداء األطب ــا أن إب ــه. كم ــة حيات نوعي

لهــا مــردود إيجابــي عــى صحــة املريــض النفســية والعاطفيــة وتعمــل عــى 

ــم  ــالل تقدي ــن خ ــان م ــرض الرسط ــي م ــدي وتخط ــض لتح ــاعدة املري مس

ــة.  ــارة والنصيح اإلستش

©جمعية أصدقاء املريض الخريية- القدس

الطبعة الخامسة

2015
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ما هو مرض السرطان؟
يتكــّون	جســم	اإلنســان	مــن	العديــد	مــن	الخاليــا	التــي	تنقســم	وتنمــو	وفــق	نظــام	معــن	إال	أنــه	
يف	بعــض	األحيــان	تفقــد	هــذه	الخاليــا	القــدرة	عــى	التحكــم	يف	نموهــا	فتبــدأ	باإلنقســام	العشــوائي	
ممــا	يــؤدي	إىل	تكــّون	كتلــة	نســيجية	غــر	طبيعيــة	وهــو	مــا	يعــرف	بالرسطــان	أو	الــورم	الخبيــث	
ومــن	مميزاتــه	الرئيســية	النمــو	الرسيــع	للخاليــا	غــر	الطبيعيــة	بــدون	ضوابــط،	وإمكانيــة	اإلنتقال	
ومهاجمــة	أعضــاء	أخــرى	يف	الجســم.	هنــاك	أنــواع		متعــددة	مــن	الرسطــان	وتتــم	تســمية	معظــم	
أنــواع	الرسطــان	نســبة	إىل	الجهــاز	أو	نــوع	الخاليــا	التــي	يبــدأ	منهــا	عــى	ســبيل	املثــال	يســمى	
ــا	 ــدأ	يف	الخالي ــذي	يب ــون	ويســمى	الرسطــان	ال ــون	برسطــان	القول ــدأ	يف	القول ــذي	يب الرسطــان	ال

القاعديــة	مــن	الجلــد	برسطــان	الخاليــا	القاعديــة.

يف	األغلــب،	فــإن	تحــول	الخاليــا الســليمة إىل رسطانيــة ســببها حــدوث تغيــرات يف املــادة الجينيــة 
امُلَوِرثــة.	وقــد يســبب هــذه التغــرات عوامــل مرسطنــة مثــل التدخــن،	أو األشــعة أو مــواد كيميائيــة 
أو أمــراض ُمعديــة	)كاإلصابــة بالفروســات(.	وهنــاك أيضــا عوامــل مشــجعة لحــدوث الرسطــان 
مثــل حــدوث خطــأ عشــوائي أو طفــرة يف نســخة الحمــض النــووي DNA عنــد انقســام الخليــة،	أو 

بســبب توريــث هــذا الخطــأ أو الطفــرة مــن الخليــة األم.

يعتــرب مــرض الرسطــان مــن األمــراض املزمنــة مثــل الســكري وإرتفــاع ضغــط الــدم والتــي يمكــن 
الوقايــة منــه بالتغذيــة الســليمة،	والحميــة واإلبتعــاد عــن بعــض عوامــل الخطــورة مثــل التدخــن 

والكحــول والبدانــة.	
وبحســب إحصائيــات وزارة الصحــة الفلســطينية لعــام 2013 فقــد بلــغ مجمــوع اإلصابــات املبلــغ 
عنهــا 2,189 حالــة منهــا 1127 حالــة عنــد اإلنــاث و1062 حالــة عنــد الذكــور.	يشــكل رسطــان 
الثــدي أعــى نســبة لالصابــة يف االنــاث مقارنــة بباقــي الرسطانــات حيــث تــم تســجيل  399 حالــة 
ــة يشــكل أعــى نســبة  ــد الذكــور.	بالنســبة للذكــور فــإن رسطــان الرئ ــد اإلنــاث وحالتــن عن عن
ــد  ــور و 37 عن ــد الذك ــة عن ــجيل 185 حال ــم تس ــث ت ــات حي ــي الرسطان ــة بباق ــة مقارن لالصاب

االنــاث.
 رسطــان القولــون واملســتقيم   لــكال الجنســن  يأتــي باملرتبــة الثانيــة  بعــد رسطــان الثــدي حيــث 
تــم تســجيل 112 حالــة لــدى االنــاث و 124 عنــد الذكــور وهنــا مــن الجديــر االشــارة اىل ان نســبة 
ــان  ــث كان رسط ــام 2010 حي ــة بع ــت مقارن ــد ارتفع ــتقيم ق ــون واملس ــان القول ــة برسط االصاب
ــكال  ــا( ل ــدم البيضــاء	)اللوكيمي ــات ال ــة	.	رسطــان كري ــة الثالث ــل املرتب ــتقيم يحت ــون واملس القول
الجنســن احتــل املرتبــة الثالثــة  حيــث تــم تســجيل 54 حالــة لــدى االنــاث و 81 عنــد الذكــور.	

يعــد مــرض الرسطــان املســبب الثانــي للوفيــات بــن الفلســطينن خــالل االعــوام الثالثــة االخــرة  
بعــد امــراض القلــب و االوعيــة الدمويــة.	
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توزيع نسب حاالت الرسطان املبلغ عنها حسب الفئة العمرية، يف الضفة 
الغربية 2013

املرجع: وزارة الصحة – مركز املعلومات الصحية الفلسطيني- التقرير الصحي السنوي فلسطن  2013

الرسم البياني يوضح النسبة املئوية ألعى عرة رسطانات مبلغ عنها، 
يف الضفة الغربية 2013
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عوامل الخطورة
يطلــق عــى العوامــل التــي تزيــد مــن إحتمــاالت تعــرض الشــخص لإلصابــة بالرسطــان مصطلــح 
عوامــل الخطــورة،		وتختلــف عوامــل الخطــورة املؤديــة لإلصابــة بالرسطــان مــن شــخص آلخــر 
لــذا ال يســتطيع األطبــاء عــادة تفســر ملــاذا يصــاب شــخص معــن بالرسطــان دون اآلخــر،	ولكــن 
ــة  ــال إصاب ــة أو إحتم ــن إمكاني ــد م ــة تزي ــورة معين ــل خط ــاك عوام ــر إىل أن هن ــاث تش األبح
الشــخص بالرسطــان،	وبعــض هــذه العوامــل يمكــن تجنبهــا ويســتطيع الشــخص حمايــة نفســه 

باإلبتعــاد عنهــا قــدر اإلمــكان.

· العمــر:	الــذي	يعتــرب	عامــل	الخطــر	األكثــر	أهميــة؛	إذ	كلمــا	تقــدم	اإلنســان	يف	العمــر	أصبــح		
أكثــر	عرضــة	لإلصابــة	بالرسطــان.

· ــن		 ــة:	األشــخاص	الذي ــي والبدان ــاط البدن ــة النش ــول وقل ــة، الخم ــري الصحي ــة غ التغذي
تنطبــق	عليهــم	هــذه	األمــور	قــد	يكونــون	أكثرعرضــة	لإلصابــة	بعــدة	أنــواع	مــن	الرسطــان.	
ــة	 ــة	لإلصاب ــر	عرض ــون		أكث ــون	يكون ــاول	الده ــن	تن ــرون	م ــن	يكث ــخاص	الذي ــال	األش مث
ــة	 ــورة	اإلصاب ــن	خط ــد	م ــة	تزي ــا	أن	البدان ــتات.	كم ــم،	والربوس ــون،	والرح ــان	القول برسط

ــم.	 ــكى	والرح ــريء	وال ــون	وامل ــدي	والقول ــان	الث برسط

· ــة		 ــن	الوقاي ــي	يمك ــاة	والت ــان	وللوف ــببة	للرسط ــل	املس ــم	العوام ــن	أه ــان(:	م ــغ )الدخ التب
منهــا.		التبــغ	ومشــتقاته	أو	القــرب	مــن	املدخنــن	)تدخــن	ســلبي(	تزيــد	مــن	خطــر	اإلصابــة	
بالرسطــان.	التدخــن	يســبب	رسطــان	الرئــة	والحنجــرة	والفــم	واملــريء	واملثانــة	والــكى	واملعدة	
والحلــق	والبنكريــاس	وعنــق	الرحــم.	بينمــا	األشــخاص	الذيــن	يستنشــقون	أو	يمضغــون	التبــغ	

أكثــر	عرضــة	لإلصابــة	برسطــان	الفــم.

· ــد		 ــا	ق ــواع	الفروســات	أو	البكتري ــدوى	ببعــض	أن ــا:	الع ــواع	الفروســات	والبكتري بعــض	أن
ــق	 ــذي	يســبب	رسطــان	عن ــل	فــروس HPV	ال ــة	بالرسطــان.	مث ــد	مــن	خطــورة	اإلصاب تزي

ــد.	 ــد	يســبب	رسطــان	الكب ــوع	B أو	C	ق ــد	مــن	ن الرحــم،	أو	فــروس	الكب

· بعــض املــواد الكيماويــة ومــواد أخــرى:	العاملــون	يف	املصانــع	الكيماويــة	أو	أعمــال	البنــاء		
أو	الذيــن	يتعرضــون	لإلسبســت	والبنزيــن	والصبغــات	أكثــر	عرضــة	لإلصابــة	بالرسطــان.

· ــر		 ــرة	وي ــيخوخة	الب ــبب	ش ــارة	يس ــمس	الّض ــعة	الش ــرض	ألش ــمس:	التع ــعة الش أش
ــد. ــان	الجل ــة	برسط ــؤدي	لإلصاب ــد	ي ــد	وق بالجل

· اإلشــعاع:	التعــرض	لإلشــعاع	يدمــر	الخاليــا	ويــؤدي	لإلصابــة	بالرسطــان	خاصــة	رسطــان		
الــدم	والغــدة	الدرقيــة	والثــدي	والرئــة	واملعــدة.
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· بعــض الهرمونــات:	إســتخدام	هرمــون	اإلســروجن	لوحــده	عنــد	الســيدات	يف	مرحلــة	ســن		
األمــان	)مــا	بعــد	إنقطــاع	الطمــث(	قــد	يزيــد	مــن	خطــورة	اإلصابــة	برسطــان	الثــدي.		

· ــم		 ــان	الف ــان	خاصــة	رسط ــة	بالرسط ــاالت	اإلصاب ــن	إحتم ــد	م ــول	يزي ــول:	رشب	الكح الكح
والحلــق	واملــريء	والحنجــرة	والكبــد	والثــدي،	وهــذه	اإلحتمــاالت	تصبــح	أكثــر	إذا	كان	الشــخص	

ــاً. مدخن

· ــات،		 ــرات	يف	الجين ــأ	بســبب	تغ ــواع	الرسطــان	تنش ــان:	معظــم	أن ــي للرسط ــخ العائ التاري
وبعــض	التغــرات	الجينيــة	تزيــد	مــن	خطــورة	اإلصابــة	بالرسطــان	ومــن	املمكــن	أن	تنتقــل	
ــي	. ــخ	العائ ــط	بالتاري ــاً	ترتب ــات	عموم ــاء.	حــوايل	%10-5	مــن	الرسطان ــاء	إىل	األبن مــن	اآلب

إشارات تحذيرية عامة
ــباب	ال	 ــا	)ألس ــر	أحيان ــد	تظه ــن	ق ــرض	مع ــراض	مل ــن	األع ــد	م إن	العدي
تتعلــق	بالرسطــان(،	ولكــن	يف	حالــة	إســتمرار	هــذه	األعــراض	لفــرة	تزيــد	
ــل	الفحوصــات	 ــب	لعم ــة	الطبي ــذا	يســتدعي	مراجع ــإن	ه ــن	أســبوعن	ف ع

ــة.	 الالزم

وتتمثل هذه األعراض عند الكبار يف:

حدوث	تغّرات	واضحة	يف	وظيفة	األمعاء	أو	املثانة		§
وجود	جروح،	رضوض	أو	كدمات	ال	تشفى	بشكل	طبيعي	§
نزيف	أو	إفرازات	غر	طبيعية	من	الثدي	أو	املهبل	§
ظهور	كثافة	أو	كتلة	يف	الثدي	أو	الخصية	أو	أي	مكان	آخر	يف	الجسم	§
إنزعاج	بعد	تناول	الطعام		§
صعوبة	يف	البلع	§
ظهور	شامة	جديدة	عى	الجلد	أو	حدوث	تغر	يف	حجم	أو	لون	شامة	موجودة	سابقا	§
سعال		مستمر	أو	بحة	يف	الصوت	§
زيادة	أو	نقصان	يف	الوزن	بدون	سبب	معروف	§
الشعور	بالضعف	أو	التعب	الشديد	§
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سرطان الرئة

أما عند األطفال فاألعراض هي:

· إرتفاع	مستمر	يف	درجة	الحرارة	
· ألم	مستمرخاصة		يف		األطراف،	الركبة،	األكتاف	أو	ألم	يف	املعدة	
· صداع	يف	الصباح	مع	قيء	
· كتلة	غر	طبيعية	يف	الجسم	
· بقع	حمراء	عى	الجلد	
· برة	شاحبة	خاصة	إذا	صاَحبَها	كسل،		حمى	،	كدمات	غر	معروفة	السبب.	
· تغّر	يف	التوازن	الحركي	أو	طريقة	امليش	أو	يف	الترصفات	الطبيعية	للطفل		
· تغّر	يف	عيون	الطفل	)إنحراف	أو	َحَول	مفاجىء(	
· تشّوه	يف	الوجه		

أنواع السرطان

الحقائق:
· رسطــان	الرئــة	ينتــج	عــن	إنقســام	ونمــو	غــر	طبيعــي	للنســيج		

ــواع	الرسطــان	 ــر	أن ــة.	وهــو	أكث ــات	الهوائي ــذي	يُبطــن	القصب ال
إنتشــاراً	بــن	الذكــور	ولكنــه	آخــذ	باإلزديــاد	عنــد	النســاء	بســبب	

إزديــاد		عــدد	املدخنــات.	
· يمكــن	الوقايــه	منــه	إىل	حــد	كبــر	ولكــن	مــع	ذلــك	مــا	زال	يــؤدي		

إىل	العديــد	مــن	الوفيــات	ســنوياً.
· ــم		 ــرة	الحج ــا	صغ ــان	ذو	الخالي ــا	:	الرسط ــان	وهم ــذا	الرسط ــيان	له ــان	رئيس ــاك	نوع هن

والرسطــان	ذو	الخاليــا	غــر	صغــرة	الحجــم،		وتحديــد	النــوع	يعتمــد	عــى	شــكل	هــذه	الخاليــا	
تحــت	املجهــر.	

األشخاص األكثر عرضة لإلصابة: 
· ــن		 ــر	املدخن ــا	غ ــة	وأيض ــان	الرئ ــة	برسط ــخاص	عرضــة	لإلصاب ــر	األش ــم	أكث ــون	ه املدخن

ــة. ــة		لإلصاب ــا	عرض ــم	أيض ــلبي(	ه ــن	الس ــن	)التدخ ــن	مدخن ــرب	م ــن	بالق املتواجدي

· ــة	بشــكل		 ــي	موجــود	يف	الرب ــازي	مشــع	غــر	مرئ ــرص	غ ــرادون	وهــو	عن ــاز	ال التعــرض	لغ
ــي. طبيع

· ــض		 ــتخدم	يف	بع ــاف تس ــن	ألي ــارة	ع ــو	عب ــت(	وه ــري	)اإلسبس ــر	الصخ ــرض	للحري التع
ــات. الصناع

· إرتفاع	نسبة	التلوث	يف	الهواء.	



9

األعراض:
· سعال	مزمن،	وقد	يصاحبه	ظهور	دم	يف	البلغم	
· آالم	يف	الصدر	
· ضيق	يف	التنفس	
· إلتهاب 	متكرر يف الرئة		

التشخيص:
· الفحص	الطبي	ومعرفة	عادات	التدخن	ومدى	التعرض	للدخان	)إذا	كان	غر	مدخنا(	
· عمل	أشعة	للصدر	
· فحص	البلغم	تحت	املجهر	
· منظار	للقصبات	الهوائية		Bronchoscopy،	وأخذ	عينة	من	الورم		للفحص	
· أشعة	مقطعية	

الوقاية:
رسطان	الرئة	هو	أحد	األنواع	القليلة	من	الرسطان	التي	من	املمكن	الوقاية	منها	ألن	معظم	حاالت	اإلصابة	

سببها	التدخن
· ــن		 ــالع	ع ــاعدتك		لإلق ــك	مس ــن	طبيب ــب	م ــاً	فاطل ــت		مدخن إذا	كن

ــن التدخ
· إذا	كنت	غر	مدخن	فال	تبدأ	بالتدخن	
· إذا	كان	أصدقــاؤك	أو	أحــد	أفــراد	عائلتــك	مــن	املدخنــن	فســاعدهم	يف		

التوقــف	عــن	التدخــن،	ألنــك	أنــت		أيضــا	تتــرر	مــن	هــذا

الكشف المبكر: 
الفحوصــات	التــي	يمكــن	إجراؤهــا	هــي	صــورة	أشــعة	للصــدر	وبشــكل	عــام	فــإن	الكشــف	املبكــر	
ال	يقلــل	مــن	عــدد		الوفيــات.	ولكــن	عنــد	األشــخاص	األكثــر	عرضــة	لإلصابــة	فيمكــن	عمــل	صــورة	

طبقيــة		CT	للرئــة.
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الحقائق:
· األمعــاء	الغليظــة	هــي	الجــزء	الســفي	مــن	الجهــاز	الهضمــي،	ويســمى		

ــون	 ــو	آخــر	20-25	ســم	مــن	القول ــا	املســتقيم	فه ــون.	أم أيضــاً	القول
قبــل	فتحــة	الــرج.

· ــأورام 	 ــدأ ب ــون( تب ــة	)القول ــاء الغليظ ــان األمع ــاالت رسط ــم ح معظ
حميــدة	)لحميــات( يف جــدار األمعــاء ثــم يكــرب حجمهــا وقــد تتحــول إىل 

رسطــان.
· أحد أكثر  أنواع الرسطان إنتشارا بن الرجال والنساء.		

األشخاص األكثر عرضة لإلصابة:
· وجود ورم يف األمعاء الغليظة أو املستقيم	
· إلتهابات مزمنة يف األمعاء الغليظة	
· ــة 	 ــروات والفاكه ــر إىل الخ ــي تفتق ــة والت ــون الحيواني ــة بالده ــة الغني ــات الغذائي الوجب

ــة. ــر اإلصاب ــن خط ــد م ــاف تزي واأللي
· قلة الحركة والنشاط البدني	
· البدانة	
· التدخن	
· الكحول	
· وجود تاريخ عائي لإلصابة برسطان األمعاء الغليظة واملستقيم	

األعراض:
ــاء الغليظــة واملســتقيم يف املراحــل األوىل  ــة برسطــان األمع ــاك أعــراض لإلصاب ــادة ال يكــون هن ع
لذلــك فالفحوصــات الوقائيــة تعتــرب يف غايــة األهميــة،	ولكــن بعــض األعــراض قــد تظهــر يف املراحل 

املتأخــرة مــن املــرض وهي:

· نزيف من املستقيم	
· وجود دم أحمر يف الرباز	
· تغر يف عادات اإلخراج	)إسهال أو إمساك(  	
· إضطراب عام يف املعدة	)إنتفاخ يف البطن،	مغص،	إمتالء وتشنجات(	
· الشعور بعدم إفراغ األمعاء أوتعاقب اإلسهال واإلمساك 	
· غازات يف البطن	
· فقدان الوزن بدون سبب واضح	
· تعب دائم ومستمر	)أنيميا بدون سبب واضح(	

سرطان القولون والمستقيم
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التشخيص: 
· الفحص	الرسيري	من	قبل الطبيب		
· فحص		مخربي	للكشف	عن	وجود	دم	يف	الرباز		
· تنظر	لألمعاء	الغليظة	واملستقيم	وأخذ	عينة	للفحص	
· تلوين	لألمعاء	بالباريوم	وفحصها	تحت	األشعة		

الوقاية: 
ــات(	وقــد	يتحــول	بعضهــا	إىل	أنســجة	 ــدة	)لحمي ــدأ	بنمــو	أورام	حمي معظــم	أنــواع	الرسطــان		تب

رسطانيــة	،	لــذا	يجــب:

1	 إزالة	الورم	جراحياً	عند	إكتشافه	قبل	أن	يتحول	إىل	رسطان.
2	 تغير	أسلوب	الحياة	عن	طريق:.

	 املحافظة	عى	وزن	مناسب	وتخفيف	الوزن			يف	حالة	أ.
السمنة

	 تناول	وجبات	غذائية	متوازنة	ومتنوعة	تحتوي	عى	ب.
الخضار	والفاكهة	واأللياف	والتقليل		من		الدهون	

الحيوانية	
	 اإلمتناع	عن		التدخن	ورشب	الكحول.ت.

الكشف المبكر: 
عليك	مراجعة	الطبيب	

· إذا	الحظت	أي	تغرات	غر	طبيعية	يف	عادات	األمعاء		
· ثــم	إجــراء	الفحوصــات	الطبيــة	الالزمــة	أنظــر	صفحــة	التوصيــات	)خاصــة	األشــخاص	األكثــر		

عرضــة	لإلصابــة(،	وهنــاك	أدلــة	قويــة	عــى	أن	الكشــف	املبكــر	عــن	رسطــان	األمعــاء	الغليظــة	
)القولــون(	ورسطــان	املســتقيم	تقلــل	مــن	عــدد	الوفيــات

الحقائق:
· ــا		 ــدأ	رسطــان	الثــدي	عــادة	يف	قنــوات	الحليــب	والغــدد	التــي	تنتــج	الحليــب	)وهــي	الخالي يب

ــدي(.	 ــة	للث املكون
· رسطــان	الثــدي	أكثــر	انــواع	الرسطــان	إنتشــاراً	بــن	الســيدات	يف	فلســطن،	والعديــد	مــن	هــذه			

الحــاالت	يمكــن	إنقاذهــا	بالكشــف	املبكــر.
· ــي	للمــرض	أو	أي	مــن	عوامــل		 ــخ	عائ ــس	لديهــن	تاري ــدي	لي ــات	برسطــان	الث معظــم	املصاب

الخطــورة	األخــرى.	
· رسطان	الثدي	يظهر	يف	أي	عمر	ولكن	إحتماالت	اإلصابة	تصبح	أكرب	مع	التقدم	يف		العمر.		
· من	املمكن	أن	يصاب	الرجال	أيضا		برسطان	الثدي	ولكن	بنسبة	ضئيلة.	

سرطان الثدي



12

السيدات األكثر عرضة لإلصابة:
· عامل	الخطورة	األكرب	هو	كونها	إمرأة	
· التقدم	يف	العمر	
· تاريخ	شخيص	لإلصابة	بالرسطان	
· عدم	إنجاب	األطفال	أو	إنجاب	الطفل		األول	بعد	سن	الثالثن	
· بداية	أول	دورة	شهرية	يف	سن	مبكرة	أقل	من	12	سنة	
· إنقطاع	الدورة	الشهرية	يف	سن	متأخرة	بعد	عمر	55	سنة		
· تاريخ	عائي		لإلصابة	برسطان	الثدي	)األم	أو	األخت(		

أسباب أخرى لإلصابة:
· البدانة	
· إستخدام	الهرمونات	
· التعرض	لإلشعاع	
· رشب	الكحول	

األعراض: 
ظهور	بعض	األعراض	غر	الطبيعية	يف	أحد الثديني	وتتمثل	يف:

· تغر	يف	شكل	أو	حجم	الثدي	
· اإلحساس	بوجود	كتلة	غر	مؤملة	يف	الثدي		
· ألم	غر	مرتبط	بمواعيد	الدورة	وبدون	وجود	كتلة	
· إنكماش	يف	الجلد	
· 	خروج		إفرازات	من	الحلمة	بشكل	تلقائي		
· تغرات	يف	الحلمة	
· تضخم	يف	العقد	الليمفاوية	وخاصة	تحت	اإلبط	

الوقاية:
· املحافظة	عى	الوزن	
· تحديد	كمية	الكحول		

التشخيص:
· الفحص	الرسيري	من	قبل	الطبيب	
· تصوير	الثدي	باألشعة	)املاموغرايف(	
· التصوير	باملوجات	فوق	الصوتية		
· فحص	عينة	من	الكتلة	



13

توصيات الكشف المبكر: )أنظري صفحة التوصيات(
· الفحص	الذاتي:	عى	جميع	اإلناث	من	عمر	18	سنه	فما	فوق	عمل	هذا		الفحص	مرة	واحدة	يف	الشهر		

بعد	أسبوع	من	إنتهاء	الدورة	الشهرية
· الفحص	الطبي	
· 	تصوير	الثدي	باألشعة	)أنظري	صفحة	التوصيات(	

الحقائق: 
· رسطان	عنق	الرحم	يحدث	عندما	تتغر	طبيعة	الخاليا	املكونة	لعنق	الرحم		)وهو	العضو	الذي	يصل		

بن	الرحم	واملهبل(	
· هذا	النوع	من	الرسطان	ينمو	ببطء	وقد	ال	تظهر	أي	أعراض تدل	عى	اإلصابة	به	يف	املراحل	األوىل		
· يمكن	الكشف	عنه	من	خالل	الفحص	الدوري	واملنتظم	عى	شكل	مسحة	عنق	الرحم	حيث	يكشط			

الطبيب	/	ة	عينة	من		الخاليا	يف	عنق	الرحم	للفحص	املخربي	
· 	 HPV	فروس	هو	الرئييس	اإلصابة	سبب
· تزداد	إحتماالت	اإلصابة	مع	التقدم	يف		العمر	بدءا	من	عمر	35		سنه	فما	فوق		

السيدات األكثر عرضة لإلصابة )العديد من هذه العوامل يمكن تفاديها(
· اإلصابة	بأحد	األمراض	املنقولة	جنسيا،		مثل	إلتهاب	الكالميديا	أو	اإللتهابات	الفروسية		
· إستعمال	حبوب	منع	الحمل	لفرات	طويلة	
· تعّدد	الركاء	الجنسين	عند	املرأة	أو	أن	يكون	رشيكها	ذا	عالقات	جنسية	متعددة	
· الحمل	املتكرر		
· التدخن	
· البدانة	
· تاريخ	عائي	لإلصابة	برسطان	عنق	الرحم	

األعراض: 
يف	العــادة	ليــس	هنــاك	أعــراض	أوليــة	تــدل	عــى	اإلصابــة	برسطــان	عنــق	الرحــم،	ولكــن	األعــراض	

التاليــة	قــد	تــدل	عــى	املــرض:

· نزيف	مهبي	غر	طبيعي	
· إفرازات غر طبيعية أو وجود رائحة كريهة من املهبل	
· الم	خالل	اإلتصال	الجنيس	

ويف املراحل املتأخرة تظهر األعراض التالية:
· نزيف	مهبي	
· ألم	يف	الحوض		
· ألم	يف	الظهر	

سرطان عنق الرحم
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· فقدان	الشهية	
· فقدان	الوزن	
· إرهاق	

التشخيص: 
· الفحص	الطبي		
· مسحة	عنق	الرحم			
· التنظر	وأخذ	عينة		

ويجب عدم إهمال  إجراء الفحص خاصة إذا كان:
· هناك	إحتمال	أكرب	إلصابتك	باملرض		
· أجريــت	فحــص	وظهــر	فيــه	حتــى	ولــو	بشــكل	بســيط	وجــود	بعــض	الخاليــا	غــر	الطبيعيــة،		

ــاك	نمــو	 ــه	ليــس	هن ــك	إعــادة	الفحــص	مــرة	أخــرى	بعــد		ســنة	أو	ســنتن	والتأكــد	أن فعلي
رسطانــي.

الوقاية:
· عدم	إستعمال	حبوب	منع الحمل	لفرة	طويلة	وإستخدام	وسائل	بديلة	لتنظيم	األرسة	
· 	التوقف	عن	التدخن		
· التطعيم	

الكشف المبكر:
· هنــاك	دليــل	قــوي	عــى	أن	الكشــف	املبكر)عنــد	الســيدات	األكثرعرضــة	لإلصابــة(	يقلــل	نســبة		

ــاالت	 ــون	إحتم ــل.	وتك ــى	األق ــبة	80٪	ع ــم	بنس ــق	الرح ــان	عن ــن	رسط ــة	ع ــات	الناجم الوفي
ــت	 ــة	إذا	كان ــتن،		وخاص ــن	الس ــاوز	أعماره ــي	تتج ــيدات	اللوات ــدى	الس ــة	ل ــة		ضئيل اإلصاب
ــد	ملــن	 ــل	قــوي	عــى	أن	الفحــص	غــر	مفي ــاك	أيضــا	دلي فحوصاتهــن	الســابقة	ســلبية.	وهن

ــدة	 ــة	إســتئصال	للرحــم	بســبب	وجــود	تغــرات	حمي ــن	عملي أجري
· ــق		 ــرات	يف	عن ــة	تغ ــخيص	أي ــي	دوري	لتش ــص	مهب ــل	فح ــل	عم ــن	أج ــة	م ــة	الصحي التوعي

ــراً	 ــم	مبك الرح
· عمــل	مســحة	مــن	عنــق	الرحــم	مــرة	واحــدة	كل	1-5	ســنوات،	وذلــك	إعتمــادا	عــى	النشــاط		

الجنــيس	للمــرأة	)أنظــري صفحــة التوصيــات(.
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الحقائق:
· رسطان	الرحم	يبدأ	عادة	من	بطانة	الرحم،	وسبب	اإلصابة	هو	إرتفاع	مستوى	هرمون اإلسروجن يف 	

الجسم لفرة طويلة من الزمن
· إذا لم يعالج الرسطان مبكراً	فإنه من املمكن أن ينتر إىل أعضاء أخرى يف الجسم	

السيدات األكثر عرضة لإلصابة:
· اللواتي فوق األربعن من العمر 	
· اللواتي لم يُنجبن عى اإلطالق أو اللواتي أصبن بالعقم 	
· بداية أول دورة شهرية يف سن مبكرة أقل من 12 سنة	
· إنقطاع الدورة الشهرية يف سن متأخرة بعد عمر 55 سنة 	
· إستخدام هرمون  اإلسروجن لوحده بدون الربوجسرون	
· إرتفاع ضغط الدم او السكري	
· 	polycystic ovary syndrome وجود أكياس متعددة يف املبيض
· تاريخ شخيص لوجود أورام أو تغرات حميدة يف الرحم	
· البدانة	
· اللواتي يستخدمن التاموكسفن لعالج رسطان الثدي 	

األعراض:
· نزيــف غــر طبيعــي مــن الرحــم أو دورة شــهرية غــر طبيعيــة	)	إســتمرار الــدورة الشــهرية  	

أكثــر مــن ســبعة أيــام أو تعاقــب الــدورة الشــهرية كل ثالثــة أســابيع أو أقــل. 
· نزيف بن أوقات الدورة الطبيعية قبل سن األمان	
· نزيف  مهبي بعد إنقطاع الدورة	
· نزيف بعد املمارسة الجنسية 	
· فقر دم بسبب النزف الشديد 	
· ألم يف أسفل البطن وتقلصات يف منطقة الحوض	)غر مرتبط بمواعيد الدورة(.	
· إفرازات مهبلية بعد إنقطاع الدورة	

التشخيص:
· الفحص الطبي	
· الفحص باملوجات فوق الصوتية	
· فحص عينة من بطانة ونسيج الرحم 	

الوقاية والكشف المبكر:
· اإلبتعاد	عن	البدانة	
· املراجعة	الطبية	الدورية	أثناء	إستخدام	هرمون	اإلسروجن	لوحده	أو	أثناء	تناول	التاموكسفن		

سرطان الرحم
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الحقائق:
· املبيــض	هــو	أحــد	أجــزاء	الجهــاز	التناســي	عنــد	األنثــى	يقــع		يف	ســفل	البطــن	عــى	جانبــي	الرحــم		

ووظيفتــه	إنتــاج	البويضــات	وبعــض	الهرمونــات	األنثويــة	مثــل	هرمــون	اإلســروجن	والربوجســرون
· يبدأ	رسطان	املبيض	عادة	من	الخاليا	التي	تشكل	هذا	العضو	
· يف	عــام	2010	بلــغ	عــدد	اإلصابــات	املســجلة	يف	الضفــة	الغربيــة	5.1٪	)املرجــع:	وزارة	الصحــة		

الفلســطينية	لعــام	2010( 

النساء األكثر عرضة لإلصابة:
· التقدم	يف	العمر	
· البدانه،	مؤرش	كتلة	الجسم	أكثر	من	30	
· بعض	أدوية	عالج	العقم	
· عدم	اإلنجاب	
· التاريخ	العائي	
· تاريخ	شخيص	لإلصابة	برسطان	الثدي	
· العقم	غر	معروف	السبب.	
· إستعمال	جرعة	عالية	من	اإلسروجن	لفرة	طويلة	دون	إستعمال	الربوجسرون.	

األعراض:
يف	أغلــب	الحــاالت	ال	يوجــد	أعــراض	تــدل	عــى	اإلصابــة	والتــي	قــد	تســتمر	لعــدة	أشــهر	قبــل	أن	

يتــم	تشــخيصها	ومعظــم	النســاء	املصابــات	برسطــان	املبيــض	يشــتكن	مــن:	
· آالم	يف	البطن	أو	عدم	الراحة	
· كتلة	يف	البطن	
· إنتفاخ	وآالم	يف	الظهر	
· كثرة	التبول		
· اإلمساك	
· التعب	
· آالم	الحوض	
· نزيف	مهبي	غر	طبيعي	
· فقدان	الوزن		
· يمكن	أن	يكون	هناك	تراكم	السوائل	)استسقاء(	يف	تجويف	البطن 	

التشخيص:
· فحص	رسيري	ملنطقة	الحوض	
· فحص	للدم	

سرطان المبيض
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· فحص	باملوجات	فوق	الصوتية	
· يجب	تأكيد	التشخيص	مع	الجراحة	وأخذ	عينات	للفحص	املخربي	

الوقاية:
إذا	كانــت	املــرأه	ضمــن	فئــة	النســاء	األكثــر	عرضــة	لإلصابــة	فأحــد	أســاليب	الوقايــة	املحتملــة	هــي	

ــتئصال	املبيض.	 إس

الكشف المبكر:
ال	ينصح	بعمل	فحوصات	للكشف	املبكر	عن	رسطان	املبيض	لعدم	وجود	أي	تجارب	تشر	إىل	زيادة	

فرص	النجاه	عند	اللواتي	يخضعن	لهذه	الفحوصات.

الحقائق:
· تدخن	التبغ	هو	امُلسبب	األول	لإلصابة	برسطان	املثانة	
· إحتماالت	اإلصابة	تزداد	مع	التقدم	يف	العمر		
· نسبة	إنتشاره	بن		الرجال	هي	أكثر	بثالث	مرات	منها	بن	النساء	
· ــاز		 ــويل	)الجه ــاز	الب ــب	الجه ــي	تصي ــة	90٪	مــن	حــاالت	الرسطــان	الت يشــكل	رسطــان	املثان

البــويل	يتكــون	مــن	الكليــة،	الحالــب،	املثانــة،	فتحــة	البــول(	وهــو	أحــد	األنــواع	املنتــرة	بكثــرة	
بــن	الذكــور	يف	فلســطن.

عوامل الخطورة:
· ــط		 ــودة	يف	محي ــة	املوج ــواد	املرسطن ــبب	امل ــة	بس ــال	أكثرعرضــة	لإلصاب ــض	العم ــة:	بع املهن

ــود	والتعــرض	 ــادن	والجل ــان	والنســيج	واملع ــة	والده ــك	والطباع ــال	امليكاني ــل	عم ــل	)مث العم
ــاحنات( ــائقو	الش ــك	س ــعر	وكذل ــات	الش لصبغ

· بعض	أنواع	األدوية	التي	تستخدم	يف	عالج	الرسطان	وأمراض	أخرى	
· تاريخ	عائي	لإلصابة	برسطان	املثانة	
· تاريخ	شخيص	لإلصابة	برسطان	املثانة	
· إلتهاب	املثانة	املزمن	)إلتهاب	مجرى	البول(	أو	وجود	حصوات	يف	الجهاز	البويل	

األعراض:
· وجود	دم	يف	البول،	قد	يظهر	ذلك	بشكل	واضح	بالعن	املجردة	أو	عند	الفحص	املجهري		
· كثرة	التبول	
· حرقة	وألم	عند	التبول	

سرطان المثانة
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التشخيص:
· تاريخ	طبي	كامل	ملعرفة	إحتماالت	اإلصابة		
· فحوصات	مخربية	وتحليل	للبول	وتتضمن:	

1.فحص	لوجود	دم	يف	البول
2.فحص	لوجود	إلتهاب	يف	البول
3.فحص	لوجود	خاليا	رسطانية

4.منظار	للجهاز	البويل
5.هناك	فحوصات	أخرى		مثل	الفحص	باملوجات	فوق	الصوتية	والتصوير	الطبقي.

الوقاية: 
· اإلبتعاد	عن	التدخن	
· عالج	إلتهابات	املسالك	البولية	وعدم	إهمالها	
· أخذ	الحيطة	والحذر	عند	التعامل	مع	املواد	الكيماوية		

الحقائق:
· بالرغــم	مــن	وجــود	مئــات	مــن	حــاالت	رسطــان	الجلــد	التــي	يتــم	تشــخيصها	ســنوياً	،	فــإن		

معظــم	هــذه	الرسطانــات	مــن	الســهل	معالجتهــا	والشــفاء	منهــا.	
· هنــاك	عــدة	أنــواع	مــن	األورام	الخبيثــة	التــي	تصيــب	الجلــد	وهــي		ورم	الخليــة	القاعديــة	ويبــدأ		

عــى	هيئــة	نتــوء	أو	تــورم	وردي	صغــر	يكــرب	ببــطء،		ورسطــان	الخليــة	الحرشــفية	الــذي	يبــدأ	
عــى	شــكل	تضخــم	يف	الجلــد	أو	نتــوء	وتــورم	ثــم	يتــآكل	و	يكــّون	قرحــة	ذات	قــرة.

· رسطــان	الجلــد	الصبغــي	)امليالنومــا(	هــو	النــوع	الثالــث	وهــو	أخطــر	أنــواع	رسطــان	الجلــد،		
ويبــدأ	عــى	هيئــة	شــامة	أو	هالــة	قــد	تكــون	مصحوبــة	بالحكــة		أو	اإللتهــاب	وتكــرب	ثــم	تكــّون	
قــرة	وتنــزف،	وقــد	يظهــر	حــول	الشــامة	مســاحة	حمــراء	أو	بقــع	بنيــة	أو	حلقــة	بيضــاء	،	

وقــد	يكــون	الــورم	مســطحاً	أو	مرتفعــاً	عــن	ســطح	الجلــد	ويختلــف	يف	الحجــم	واللــون.

األشخاص األكثر عرضة لإلصابة: 
· ــرة		 ــة	مــن	ذوي	الب ــر	عرضــة	لإلصاب ــر	أكث ــرة	الفاتحــة	والشــعر	األشــقر	أو	األحم ذوو	الب

ــة الغامق
· الذين	يقضون	أوقات	طويلة	تحت	أشعة		الشمس	
· الذيــن	تعرضــوا	لحــروق	الشــمس		الشــديدة	وهــم	أطفــال	)أقــل	مــن	18	ســنه(	لــذا	مــن	املهــم		

حمايــة	األطفــال	مــن	أشــعة	الشــمس	الحارقــة	املبــارشة.
· تاريخ عائي لإلصابة  برسطان الجلد الصبغي	)ميالنوما(.	

سرطان الجلد



19

األعراض:
عليك مراجعة الطبيب فورا إذا الحظت:

· ظهور نتوءات أو شامات عى الجلد	
· تغر يف حجم أو شكل شامة أو بقعة عى الجلد	
· ظهور أي مساحة عى الجلد بلون مختلف	

التشخيص:
أخذ عينة من النتوء أو الشامة التي ظهرت عى الجلد وفحصها تحت املجهر

الوقاية: 
	معظم	أنواع	رسطان	الجلد	يمكن	الوقاية	منها	عن	طريق:

· عدم	التعرض	لفرات	طويلة	ألشعة	الشمس	املبارشة	خالل	ساعات	النهار	
· إرتــداء	مالبــس	مناســبة:	قمصــان	بأكمــام	طويلــة	وقبعــة،	وضع	نظــارات	شمســية	وإســتخدام		

كريــم	واق	مــن	أشــعة	الشــمس
· حماية	األطفال	من	أشعة	الشمس	حتى	ال	يصابوا	بالحروق.		

الكشف المبكر: 
· فحص	الجلد		بإستمرار	ومالحظة	ظهور	أي	شامات	أو	نتوءات	جديدة	عى	الجلد	
· مراجعة	طبيب	أمراض	جلدية	للفحص	والتأكد	من	السبب	حتى	لو	كان	التغر	بسيطاً		

الحقائق: 
· ــل		 ــد	الرج ــي	عن ــاز	التناس ــاء	الجه ــد	أعض ــي	أح ــتات	ه ــدة	الربوس غ

وتكــون	بحجــم	حبــة	الجــوز،	وتقــع	أســفل	املثانــه	أمــام	فتحــة	الــرج.		
ــة	 ــر	عــى	طريق ــه	أن	يؤث ــإن	أي	تضخــم	يف	الربوســتات	يمكن ــك	ف ولذل

التبــول.
· تنــاول	اللحــوم	بكثــرة	أو	األغذيــة	التــي	تحتــوى	عــى	نســبة	كبــرة	مــن		

ــة	 ــاالت	اإلصاب ــادة	احتم ــه	دور يف	زي ــون	ل ــد	يك ــة	ق ــون	الحيواني الده
برسطــان الربوســتات. 

األشخاص األكثر عرضة لإلصابة:
جميع	الرجال	عرضة	لإلصابة	برسطان	الربوستات	ويزداد	هذا	الخطر	مع:

1	 التقدم	يف	العمر.

سرطان البروستات
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2	 وجــود	تاريــخ	عائــي	لإلصابــة	بهــذا	النــوع	مــن	الرسطــان	خاصــة	األقــارب	مــن	الدرجــة	األوىل	.
)مثــل	الجــد،	األب	واألخ(

3	 بعض	التغرات	يف	الربوستات.

األعراض:
· كثرة	التبول	خاصة	يف	الليل	
· عدم	القدرة	عى	التحكم	بالتبول	
· التبول	بطريقة	متقطعة	
· ضعف	وبطء	البول		
· اإلحساس	بعدم	إفراغ	املثانه	بعد	اإلنتهاء	من	التبول	
· وجود	دم	يف	البول	
· وجود	ألم	أو	حرقة	عند	التبول	
· وجود	ألم	يف	أسفل	الظهر	أو	الحوض	أو	أعى	الفخذ	

التشخيص:
· الفحص		الطبي للربوستات		
· إجــراء	فحــص	دم	خــاص	)PSA (		يف	حالــة	وجــود	األعــراض	الســابقة	مــن	عمــر	50	ســنة	فمــا		

. ق فو

الكشف المبكر:
أن	يقــوم	كل	رجــل	إبتــداء	مــن	عمــر50	ســنة	فمــا	فــوق	بعمــل	فحــص	للربوســتات	مــرة	يف	الســنة	

.	PSA	فحــص	وإجــراء	والتناســلية	البوليــة	املســالك	طبيــب	عنــد

الحقائق:
رسطــان الــدم هــو مــرض خبيــث يصيــب الخاليــا املكونــة للــدم،	ويتميــز بزيــادة عــدد كريــات 
ــا  ــام بواجباته ــا القي ــي ال يمكنه ــم والت ــاع العظ ــدم ونخ ــة يف ال ــر الناضج ــاء غ ــدم البيض ال
الطبيعيــة يف الدفــاع عــن الجســم والتخلــص مــن الجراثيــم أو امليكروبــات أو الفروســات،		إضافــة 
ــدم  ــا ال ــاج خالي ــة تحــد مــن قــدرة الجســم عــى إنت ــا غــر الطبيعي إىل ذلــك فــإن هــذه الخالي
الحمــراء الروريــة يف حمــل األوكســجن وإيصالــه إىل مختلــف أنســجة الجســم وأعضائــه.	وتحــد 
أيضــا مــن إنتــاج الصفائــح الدمويــة املســؤولة عــن تخثــر الــدم وإيقــاف النــزف عنــد حــدوث 

جــرح ما.

سرطان كريات الدم البيضاء )اللوكيميا(



21

األعراض:
· إرتفاع يف درجة الحرارة وظهور أعراض أخرى تشبه اإلنفلونزا	
· تعب وفقدان الشهية 	
· آالم يف العظام و املفاصل 	
· إنتفاخ ونزف من اللثة وظهور بقع زرقاء صغره تحت الجلد تعرف بإسم الَحرَبات 	
· هبــوط يف جميــع مكونــات الــدم مــن عــدد كريــات الــدم الحمــراء وعــدد الصفائــح الدمويــة 	

وكذلــك يف أعــداد كريــات الــدم البيضــاء الناضجــة الســليمة
· تضخم يف الكبد و الطحال	)وأحيانا العقد  الليمفاوية(	

مسبب�ات المرض:
إن الســبب الرئيــيس للمــرض غــر معــروف تمامــا حتــى اآلن.		ولكــن هنــاك عــدة عوامــل يمكنهــا 

أن تجعــل الشــخص أكثــر عرضــة لإلصابــة برسطــان الــدم وهــي:-

· ــل الكلورمفينيكــول	)عــالج مضــاد للميكروبــات( 	 ــة: مث ــات الكيميائي التعــرض لبعــض املركب
والبنزيــن وبعــض املبيــدات الحريــة.	وكذلــك هنــاك بعــض األدويــة التــي تســتخدم يف عــالج 

بعــض أنــواع الرسطــان وبعــض األدويــة املثبطــة للمناعــة   
· خلل يف بعض الكروموسومات كما يف متالزمة داون )	األطفال املنغولين(  	
· بعض  أنواع الفروسات 	
· ــن 	 ــرىض الذي ــك امل ــعة وكذل ــي األش ــاء و فني ــد أطب ــال عن ــعة مث ــتمر لإلش ــرض املس التع

ــة ــرات طويل ــعة ولف ــن األش ــرة م ــات كب ــون لكمي يتعرض

تشخيص المرض:
يتم تشخيص املرض مخربيا وذلك بإجراء عدة فحوصات و من أهمها:  

· تعــداد كامــل ملكونــات الــدم ويمكــن مــن خــالل هــذا الفحــص إعطــاء إشــارات أوليــة بإحتمال 	
ــة برسطــان الدم    اإلصاب

· ــض 	 ــا ببع ــد صبغه ــر بع ــت املجه ــا تح ــم وفحصه ــاع العظ ــن نخ ــة( م ــة	)خزع ــذ عين أخ
ــدم.	 ــان يف ال ــود رسط ــر إىل وج ــي تش ــة الت ــات الخاص الصبغ

العالج 
ــة املريــض وحــدة  ــدم.	ويعتمــد ذلــك عــى حال ــاك عــدة طــرق مســتخدمة لعــالج رسطــان ال هن

ــواع العالجــات إســتخداما:  ــر أن املــرض ونــوع املــرض.	ومــن أكث
1	 العالج الكيماوي: ويتم فيه إعطاء املريض أدوية  للقضاء عى الخاليا الرسطانية   .
2	 العالج باألشعة: يستخدم لكل الجسم يف حالة زراعة نخاع  العظم.
3	 زراعة نخاع العظم .
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العالج المساعد: 
1	 نقل الدم: وذلك ملعالجه فقر الدم والنزيف .
2	 املضادات الحيوية لعالج العدوى الناتجة عن النقص يف املناعة وملقاومة األمراض .

أنواع سرطان الدم:
ــن . 1 ــج ع ــاد:)Acute Myeloid Leukemia (AML ينت ــي الح ــدم النخاع ــان ال رسط

تغــر يف الخصائــص الجينيــة للخاليــا التــي ينتجهــا النخــاع العظمــي.	ويكثــر هــذا املــرض 
لــدى البالغــن ويقــل لــدى األطفــال وينتــر بــن الذكــور أكثــر مــن اإلنــاث.

أعراض سرطان الدم النخاعي الحاد:
تكــون هــذه عــى شــكل أعــراض عامــة ليســت بحــد ذاتهــا خاصــة بهــذا املــرض،	فمثــال يشــعر 
ــب  ــذل مجهــود وخفقــان بالقل ــد ب ــق يف التنفــس عن املريــض بضعــف عــام ودوار وإرهــاق وضي
وقــد يميــل إىل النــزف مــن اللثــة أو األنــف وقــد تظهــر عليــه آثــار نــزف تحــت الجلــد عــى شــكل 
ــد ترتفــع درجــة الحــرارة  ــة مــن الجســم وق ــة يف أنحــاء مختلف طفــح يف الســاقن أو بقــع دموي
ــدم،	وتســمى هــذه األعــراض  لديــه لوجــود عــدوى بكتريــة يف مــكان مــن الجســم أو عامــة يف ال
أعــراض فشــل النخــاع العظمــي وذلــك ألن ســببها ضعــف إنتــاج كريــات الــدم الحمــراء والبيضــاء 

والصفائــح الدمويــة.

رسطــان الــدم الليمفــاوي الحــاد: )Acute Lymphoid Leukemia )ALL		هــو	. 2
ــالل	يف	 ــبب	االخت ــدم	بس ــا	ال ــع	خالي ــن	تصني ــؤولة	ع ــا	املس ــب	الخالي ــي	يصي ــرض	رسطان م
ــد	األطفــال	بنســبة	كبــرة	ويصيــب	البالغــن	مــن	عمــر	50	فمــا	 الكروموســومات،	يظهــر	عن

ــاث.	 ــور	واإلن ــن	الذك ــه	ب ــة	ب ــوق	،	وتتســاوى	نســبة	اإلصاب ف

أعراض مرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد:
ال	تختلــف	أعــراض	رسطــان	الــدم	الليمفــاوي	الحــاد عــن	أعــراض	رسطــان	الــدم	النخاعــي	الحــاد	
ــاوي،	 ــدم	الليمف ــان	ال ــة	رسط ــة	يف	حال ــد	الليمفاوي ــم	العق ــتثناء	تضخ ــا	بإس ــي	ســبق	ذكره الت
ولذلــك	يعتــرب	التشــخيص	الدقيــق	وتمييــز كل	مــرض	عــن	اآلخــر	رضوريــاً	وذلــك	لكــون	عــالج	

املرضــن	مختلــف.	

رسطــان الــدم النخاعــي املزمــن:  )Chronic Myeloid Leukemia )CML		ويتصــف	. 3
برسعــة	إنتــاج	الخاليــا	غــر	الناضجــة	يف	نخــاع	العظــم	والــدم

أعراض سرطان الدم النخاعي المزمن:
بعــض	املــرىض	يبقــون	بــدون	أعــراض	لفــرة	طويلــة،	ويُكتشــف	املــرض	عندهــم	صدفــة	عنــد	
إجــراء	تحليــل	للــدم	فنجــد	تكاثــرا	لكريــات	الــدم	البيضــاء	وعنــد	إجــراء	مزيــد	مــن	الفحــوص	
ــة	 ــراض	الخفيف ــم	بعــض	األع ــاك	مــرىض	آخــرون	يوجــد	لديه ــذا	التشــخيص.	وهن نصــل	إىل	ه
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مثــل	أعــراض	فقــر	الــدم	)ضعــف،	إرهــاق،	صــداع،	خفقــان	بالقلــب،	ضيــق	يف	التنفــس	عنــد	بــذل	
مجهــود(		ويوجــد	لديهــم	أعــراض	نتيجــة	تضخــم	الطحــال	أو	الكبــد	ممــا	يــؤدي	إىل	ســوء	هضــم	
ــة	بســيطة	مــن	الطعــام.		وقــد	يشــعر	املريــض	بدوخــة	نتيجــة	 ــد	أكل	كمي ــالء	عن وشــعور	بامت

إرتفــاع	عــدد	كريــات	الــدم	البيضــاء	والــذي	يزيــد	مــن	كثافــة	ولزوجــة	الــدم	.	

4 . Chronic Lymphocytic Leukemia )CLL( :رسطــان الــدم الليمفــاوي املزمــن
ــاً.	 ــة	وظيفي ــر	فّعال ــا	غ ــا	ولكنه ــا	ناضجــة	جزئي ــاج	خالي ــوع	بإنت ــذا	الن ــز	ه ويتمي

أعراض سرطان الدم الليمفاوي المزمن 
يف	بعــض	األحيــان	ال	يشــتكي	املريــض	مــن	أي	أعــراض	وإنمــا يُكتشــف	املــرض	لديــه	عنــد	إجــراء	
ــان		يشــتكي	املريــض	 ــذا	املــرض.	ويف	بعــض	األحي ــة	به ــل	دم	ألســباب	أخــرى	غــر	متعلق تحلي
مــن	ظهــور	عقــد	ليمفاويــة	يف	العنــق	وتحــت	اإلبطــن	أو	يف أماكــن	أخــرى	وحــن	يعاينــه	الطبيــب	
ــان	 ــض	األحي ــرض.	ويف	بع ــذا امل ــود	ه ــة	يكتشــف	وج ــض	الفحوصــات	املخربي ــه	بع ــري	ل ويج
يســبب	هــذا	املــرض	تضخــم	يف	الطحــال	مــع	مــا	يرافقــه	مــن		أعــراض	مثــل	امتــالء أعــى	البطــن	
خاصــة	بعــد	األكل	ووجــود	ألــم	ناتــج	مــن	تضخــم	الطحــال	وكذلــك	يســبب	هــذا	املــرض	يف بعــض	
ــان	فقــر	دم	أو	نقصــان	يف	الصفائــح	الدمويــة	وهــذا	مــؤرش	إىل	إنتقــال	املــرض	إىل مراحــل	 األحي
متقدمــة	أو	يســبب	هــذا	املــرض	ضعفــاً	يف	املناعــة	مــع	وجــود	التهابــات	بكتريــة	متكــررة وذلــك	
ــن	 ــك	م ــا	يصاحــب	ذل ــة.	وم ــة	العادي ــا	الليمفاوي ــى	الخالي ــة	ع ــا	املترسطن ــة	الخالي ــة	غلب نتيج

نقــص	يف	إنتــاج	األجســام	املضــادة.

طرق عالج السرطان
ــا	 ــاب	كم ــو	املص ــورم	أو	العض ــتئصال	ال ــو	إس ــي:	ه ــالج الجراح الع
ــتات.	 ــدي	أو	الربوس ــتئصال	الث ــة	إس ــل	جراح ــات	مث ــدث	يف		جراح يح

إضافــة	إىل	أهميــة	العمليــة	الجراحيــة	يف	إســتئصال	الرسطــان،	فهــي	مهمــة	
أيضــا	لتحديــد	مرحلــة	الرسطــان	وإكتشــاف	إذا	تــم	غــزو	العقــد	الليمفاويــة	
مــن	قبــل	الخاليــا	الرسطانيــة.	وهــذه	املعلومــات	لهــا	تأثــر	كبر	عــى	اختيار	
ــون	 ــرى	تك ــان	أخ ــي.	ويف	أحي ــردود	العالج ــن	بامل ــالج	املناســب	والتكه الع

الجراحــة	مطلوبــة	للســيطرة	وتســكن	عــوارض	الرسطــان،	مثــل	الضغــط	عــى	الحبــل	الشــوكي	أو	
إنســداد	األمعــاء.	

العــالج اإلشــعاعي: هــو اســتخدام كميــة مــن األشــعة وتوجيههــا إىل الخاليــا الرسطانيــة لقتلها 
أو لتقليــص حجمهــا.	يتــم تطبيقــه إمــا عــى جســم املريــض مــن الخــارج ويســمى بعــالج حزمــة 
األشــعة الخارجــي أو داخــل جســم املريــض عــن طريــق العــالج املتفــرع.	العــالج باإلشــعة تأثــره 
موضعــي ومقتــرص عــى املنطقــة املــراد عالجهــا.	العــالج اإلشــعاعي يــؤذي ويدمــر املــادة املورثة يف 
الخاليــا،	عــى الرغــم أن هــذا العــالج يؤثــر عــى الخاليــا الرسطانيــة والســليمة،	لكــن معظــم الخاليا 
الســليمة تســتطيع أن تتعــاىف مــن األثــر اإلشــعاعي.	يهــدف العــالج اإلشــعاعي إىل تدمــر معظــم 
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الخاليــا الرسطانيــة مــع تقليــل األثــر عــى الخاليــا الســليمة.	لــذا فيكــون العــالج اإلشــعاعي مجــزأ 
إىل عــدة جرعــات،	إلعطــاء الخاليــا الســليمة الوقــت الســرجاع عافيتهــا بــن الجرعــات اإلشــعاعية.

يســتخدم العــالج اإلشــعاعي لجميــع أنــواع الرسطانــات الصلبــة،	كمــا يمكــن اســتخدامه يف حالــة 
رسطــان الــدم أو اللوكيميــا.	جرعــة األشــعة تحــدد حســب مــكان الرسطــان وحساســية الرسطــان 

لإلشــعاع.	

العــالج الكيمــاوي: هــو عــالج باألدويــة الكيماويــة والتــي لديهــا مفعــول قــوي وقــدرة عــى 
تدمــر الخاليــا الرسطانيــة يف الجســم.		العــالج يســتهدف الخاليــا رسيعــة االنقســام،	ومــن ثــم فهي 
غــر محــددة الهــدف فقــد تســتهدف الخاليــا الرسطانيــة والســليمة عــى حــد ســواء،	ولكــن الخاليــا 
الســليمة قــادرة عــى إصــالح أي رضر يحصــل نتيجــة العــالج.		أحيانــا يكــون تقديــم نوعــن مــن 

األدويــة إىل املريــض أفضــل مــن دواء واحــد،	ويســمى هــذا بتجميــع األدويــة الكيماويــة.

ــر يف  ــر كب ــتهدف أث ــالج املس ــتخدام الع ــام	1990،	كان إلس ــر	ع ــتهدف:	يف	أواخ ــالج امُلس الع
عــالج بعــض الرسطانــات.	واآلن يعتــرب مــن أهــم املجــاالت التــي تبحــث لعــالج الرسطــان.	يســتخدم 
هــذا العــالج أدويــة دقيقــة تســتهدف بروتينــات تظهــر يف الخاليــا الرسطانيــة.	وتلــك األدويــة هــي 
ــرة يف  ــج بكث ــرات وتنت ــن طف ــة ع ــات ناجم ــف بروتين ــوم بوق ــرة تق ــات صغ ــن جزيئ ــارة ع عب

الخليــة الرسطانيــة ألهميتهــا لتلــك الخليــة.

ــه	 ــا	الن ــن	ان	يربكن ــح	يمك ــذا	املصطل ــة.	ه ــاز	املناع ــى	جه ــر	ع ــالج	يؤث ــي: ع ــالج املناع الع
ــة	 ــا	فقــط	مــن	إعاق ــوم	تمكنن ــاز	املناعــة,	الوســائل	املوجــودة	الي ــة	جه ــه	يمكــن	تقوي ــا	ان يوهمن
جهــاز	املناعــة	)مــن	أجــل	تمكــن	عمليــة	زرع	االعضــاء(	والتوجــد	وســائل	يف	الطــب	اليــوم	)بمــا	

ــاز	املناعــة. ــل(	تقــوي	جه ــه	الطــب	البدي في

ــع	 ــق	من ــواع	الرسطــان	عــن	طري ــو	بعــض	أن ــة	نم ــم	عرقل ــي:		يمكــن	أن	تت ــالج الهرمون الع
بعــض	الهرمونــات.	مــن	األمثلــة	الشــائعة	لــألورام	الحساســة	للهرمــون	أنــواع	معينــة	مــن	رسطــان	
الثــدي	ورسطــان	الربوســتات.	وعنــد	منــع	هرمــون	االســروجن	أو	هرمــون	التستوســترون	غالبــا	ما	
يكــون	هــذا	إضافــة	هامــة	للعــالج.	ويف	أنــواع	أخــرى	مــن	الرسطــان	قــد	يكــون	إعطــاء	الهرمونــات	

مثــل	هرمــون	الربوجيســترون	)أو	مــواد	مشــابهة	تعمــل	نفــس	العمــل(،	مفيــدا	يف	العــالج.

ــرزت	 ــرض	الرسطــان.	وب ــة	م ــدة	يف	مكافح ــم	اإلســراتيجيات	الجدي ــن	أه ــي:	م ــالج الجين الع
أهميتــه	مــع	تعريــف	أمــراض	الرسطانــات	كأمــراض	جينيــة.	ولكــن	لــم	يثبــت	إىل	اآلن	أي	نــوع	مــن	

العــالج	الجينــي	يف	عــالج	الرسطــان	مــن	قبــل	إدارة	الــدواء	والغــذاء	األمريكيــة.	

ــام املســطحة  ــد داخــل العظ ــو النســيج املتواج ــي ه ــاع العظم ــم: النخ ــاع العظ ــة نخ زراع
ووظيفتــه إنتــاج خاليــا الــدم،	وتظهــر الحاجــة إىل زراعــة نخــاع العظــم عندمــا يعجــز النخــاع عــن 
ــه بســبب الرسطــان نفســه أو نتيجــة عــدم نجاعــة العــالج الكيمــاوي والعــالج باألشــعة.	 وظيفت
وتنقســم عمليــات الــزرع إىل نوعــن: زرع ذاتــي Autologous حيــث يؤخــذ النخــاع مــن املريــض 

نفســة أو مــن الغــر  Allogeneic   حيــث يؤخــذ النخــاع مــن متــربع.		
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العالج الُمكّمل والبديل
ــان	 ــا		نوع ــل	Complementary and Alternative Medicine CAM	هم ــل	والبدي ــالج	امُلكّم الع

ــالج	الرسطــان.	 ــادة	لع ــع	ع ــدي	املتب ــي	التقلي ــالج	الطب ــن	الع ــان	ع مختلف
يقصد	بالعالج	امُلكّمل:	الطرق	أو	املواد	املستخدمة	مع	العالج	املتبع.	ومن	أنواعها:

· ــيط		 ــى	تنش ــل	ع ــالج	تعم ــيلة	للع ــدم	وس ــي	أق ــة  Acupuncture		وه ــز باإلبرالصيني الوخ
مســارات	الطاقــة	الطبيعيــة	وإســتعادة	التــوازن	،	وتســتخدم	للســيطرة	عــى	األعــراض	الجانبيــة	

للعــالج	الكيمــاوي	مثــل	الغثيــان	والقــيء.

· العــالج بالزيــوت العطريــة:	يف	هــذا	النــوع	مــن	العــالج	يتــم	إســتخدام	العطــورأو	الزيــوت		
ــة	 ــه	العالجي ــت	قوت ــة	أو	زي ــكل	رائح ــه	ل ــث	أن ــة	حي ــية	معين ــة	ونفس ــد	بدني ــق	فوائ لتحقي

ــك. ــر	ذل ــدوى	وغ ــة	الع ــر	ومقاوم ــف	التوت ــل	تخفي الخاصــة	مث

ــة.	والعالجــات	 ــن	العالجــات	املتبع ــة	ع ــون	بديل ــواد	املســتخدمة	تك ــل:	امل ــالج	البدي ويقصــد	بالع
ــراض	 ــن	األع ــوف	م ــبب	الخ ــان	بس ــض	بإستحس ــا	البع ــد	قابله ــة،	وق ــدة	ومختلف ــة	عدي البديل
الجانبيــة	للعــالج	املتبــع،	وللتكلفــة.		إال	أن	بعــض	األخصائيــن	يعتربهــا	غــر	مجديــة	لعــدم		إثبــات	

ــت	الحــايل.	 ــا	يف	الوق كفاءته

ما الذي يحدد نوع العالج؟
عــالج	الرسطــان	قــد	يكــون	بنــوع	واحــد	مــن	العــالج	أو	مجموعــة	مــن	العالجــات	مــع	بعضهــا	
البعــض	ضمــن	خطــة	عالجيــة.	وتحــدد	الخطــة	العالجيــة	نــوع	العــالج	ومدتــه	حســب	املعطيــات	
الخاصــة	بــكل	مريــض	وإعتمــادا	عــى	إســتجابة	جســم	املريــض	للعالجــات	وتأثرهــا	عــى	حالتــه	

الصحيــة	العامــة.	
تعتــرب	الجراحــة،	العــالج	الكيمــاوي	والعــالج	باألشــعة	مــن	العالجــات	املتبعــة	للعديــد	مــن	أنــواع	

الرسطــان،	حيــث	يقــوم	الطبيــب	بدراســة	الحالــة	مــن	مختلــف	الجوانــب	بمــا	فيهــا:
 العمر	 
الحالة الصحية للمريض 	 
نوع الرسطان 	 
ــا		  ــزات	خالي ــص	أو	ممي ــف	الرسطــان	حســب	خصائ ــو	تصني ــورم » grading” وه ــة ال درج

الــورم		تحــت	املجهــر،	وتقســم	إىل	4	درجــات	بحســب	خطــورة	الــورم	.	الدرجــة	1	نمــو	الخاليــا	
ــرب	متوســطة		 ــة،	الدرجــة	2		تعت ــاالت	إنتشــاره	قليل ــي	وإحتم ــة	بطــيء	وغــر	عدوان الرسطاني

أمــا	الدرجــة	3	و4	فتتميــز	بنمــو	رسيــع	لخاليــا	الرسطــان	واحتمــال	أكــرب	إلنتشــاره.
ــان،		  ــار	الرسط ــو	وإنتش ــدى		نم ــة	م ــف		ملعرف ــو	تصني ــان ”staging«	وه ــة الرسط مرحل

 TNM	بــــ	تعــرف	ــك ــة	الشــائعة	لذل الطريق
ً        T تشر	إىل	مدى	نمو	الورم	موضعيا

       N  تشر	إىل	إنتشار	الورم	اىل	العقد	الليمفاوية
       M تشر	إىل	إنتشار	الرسطان	إىل	أعضاء	أخرى	يف	الجسم

تحديد		مرحلة	الرسطان	تساعد	الطبيب	ملعرفة	العالج	األفضل	وتوقع	نتائج	العالج
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تغذية مرىض السرطان
العــالج	الكيمــاوي	يضعــف	جهــاز	املناعــة	يف	الجســم	ويؤثــر	عــى	قدرتــه	عــى	إنتــاج	كريــات	الــدم	
البيضــاء	املســؤولة	عــن	التصــدي	لإللتهابــات	أو	األمــراض	املعديــة	التــي	قــد	يتعــرض	لهــا	الجســم	

ننصحــك	بالتــايل:

· غسل	اليدين	جيدا	قبل	البدء	بتحضر	الطعام	
· التأكد	من	نظافة	مكان	تحضر	الطعام	واألدوات	واألواني	املستخدمة	
· 	ً غسل	الخضار	والفاكهة	جيدا

بعض المقترحات: 
1	 ــة	. ــن	وعالي ــة	بالربوت ــون	غني ــى	أن	تك ــض،	ع ــا	املري ــة	يفضله ــن	أطعم ــات	م تحضــر	الوجب

ــة.	 ــعرات	الحراري الس
2	 ــات	. ــى	الوجب ــن	اإلقتصــار	ع ــت	أفضــل	م ــدار	الوق ــى	م ــددة	ع ــرة	متع ــات	صغ ــاول	وجب تن

ــادة.	 ــية	املعت الرئيس
3	 تــرك	اإلختيــار	للمريــض	يف	أن	يــأكل	ســاعة	يشــاء	وحــن	يشــعر	بالجــوع،	واإلحتفــاظ	بوجبــات	.

جاهــزة	يف	متنــاول	اليــد	مــن	أطعمــة	غنيــة	بالربوتــن	والســعرات	الحراريــة،	فوجبــة	صغــرة	
مــن	الطعــام	والســوائل	املناســبة	كل	ســاعة	أو	نحوهــا،	تســاعد		يف	زيــادة	كميــة	املــواد	الغذائيــة	

. ولة ملتنا ا
4	 ــة	عــن	طريــق	الفــم	عــى	الشــهية،	وثمــة	أنــواع	منهــا	يفضــل	. ــة	املتناول ــا	تؤثــر	األدوي أحيان

تناولــه	صباحــاً،		أو	مــع	منتصــف	النهــار،	و	يتــم	تنــاول	بعضهــا	عــى	معــدة	ممتلئــة،	وينبغــي	
إستشــارة	الطبيــب	املعالــج	عــن	الوقــت	املناســب	والطريقــة	امُلثــى	لتنــاول	هــذه	األدويــة.	

5	 تغيــر	بيئــة	و	أجــواء	تنــاول	الطعــام	قــد	يســاعد	يف	تغيــر	مــزاج	املريض	نحــو	األكل	وتشــجيعه	.
ــاول	املزيد.	 عــى	تن

6	 إعطــاء	املريــض	وقتــاً	كافيــاً	لتنــاول	الوجبــات	دون	اســتعجاله،	وتجنــب	املشــاحنات	أو	املعاقبــة					.
»	إذا	كان	املريــض	طفــالً«،		إذ	أن	إجبــاره	عــى	تنــاول	الطعــام	يزيــد	األمــور	ســوءاً.	

7	 ــدة	مــن	. ــات	زائ ــا	خــالل	املعالجــات	نظــراً	لتجمــع	كمي ــد	وزن	بعــض	املــرىض	أحيان ــد	يزي ق
الســوائل	بالجســم،	وينبغــي	عــدم	ترتيــب	نظــام	حميــة	للمريــض	لتخفيــف	وزنــه،	وإستشــارة	
ــام	إن	كان	 ــح	بالطع ــل	نســبة	املل ــويص	بتقلي ــد	ي ــذي	ق ــج	حــول	املوضــوع،	ال ــب	املعال الطبي
الــوزن	الزائــد	ناتجــاً	عــن	فــرط	الســوائل	بالجســم،	كمــا	قــد	يصــف	بعــض	األدويــة	املــدرة	

للبــول	للتخلــص	مــن	هــذه	الســوائل.	
8	 مراعــاة	رشب	الســوائل	خــالل	اليــوم	)مــاء،	عصائــر،	شــاي(	وليــس	عنــد	الوجبــات،	حيــث	أنهــا	.

ــا	أن	 ــة،	كم ــة	الصلب ــاول	األطعم ــن	تن ــض	م ــع	املري ــالء	وتمن تعطــي	الشــعور	بالشــبع	واإلمت
اســتخدام	املصاصــة	يفيــد	يف	تســهيل	الــرب		لزيــادة	معــدالت	الســوائل	يف	الجســم.	
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الرعاية الصحية والمتابعة
من الطبيعي أن يتساءل املريض بعد إنتهاء العالج ما هي الخطوة القادمة؟ 

ــي	 ــة	الت ــور	الروري ــن	األم ــة	م ــل	الفحوصــات	الطبي ــكل	دوري	وعم ــب	بش ــة	الطبي تعتربمراجع
عــى	املريــض	اإللتــزام	بهــا		بعــد	إنتهــاء	العــالج	ألنهــا	تســاعد	عــى	إكتشــاف	أي	تغــرات	صحيــة،	
التعــرف	عــى	التأثــرات	الجســمية	والنفســية	للعــالج	والتأكــد	مــن	عــدم	عــودة	أو	إنتشــار	املــرض.	

عند مراجعة الطبيب عى املريض إعالمه بــ :
· أي	أعراض	مثل	ألم،	تعب،	صعوبة	يف	النوم،	تغرات	يف	الوزن	)زيادة	أو	نقصان(	
· أي	أدوية،	فيتامينات	أو	أعشاب	يتناولها		

هل يمكن الشفاء من مرض  السرطان ؟؟
يف	الوقــت	الحــايل	نســبة	عاليــة	مــن	حــاالت	اإلصابــة	بالرسطــان	يمكــن	الشــفاء	منهــا	
إذا	تــم	إكتشــافها	وتشــخيصها	وعالجهــا	مبكــرا،	وهــذا	يعتمــد	عــى	نــوع	الرسطــان	

ومرحلــة	الرسطــان	وإســتجابة	جســم		املريــض	للعالجــات	التــي	يخضــع	لهــا.

وللشــفاء	مــن	الرسطــان	يجــب	القضــاء	عــى	جميــع	الخاليــا	الرسطانيــة،		لــذا	فــإن	
ــاف	 ــإن	إكتش ــف	ف ــة.	ولألس ــم	للغاي ــة	مه ــه	األولي ــرض	يف	مراحل ــن	امل ــف	ع الكش
املــرض	يف	مرحلــة	متأخــرة	ســببها	الــردد	يف	مراجعــة	الطبيــب	عنــد	ظهــور	األعراض.	
وبالطبــع	فحتــى	اآلن	هنــاك	أنــواع	مــن	الرسطــان	ال	يمكــن	الشــفاء	منهــا،	ولكــن	مــن	

املمكــن	التحكــم	فيهــا.
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نــصــائــح وتوصيات
 
ü§	يف	الرسطــان	بمــرض	اإلصابــة	إىل	تشــر	قــد	التــي	العــرة	األعــراض	عــى	التعــرف

مراحلــة	املبكــرة.
ü§.منتظم	بشكل	الذاتي	الفحص	بعمل	القيام
ü§	ــال ــر	إىل	إحتم ــة	تش ــر	طبيعي ــراض	غ ــه	أي	أع ــد	مالحظ ــة	عن ــرصف	برسع الت

ــان ــك	بالرسط إصابت
ü§	ــان ــر	الرسط ــك	خط ــب	نفس ــي	أن	تجنّ ــة	تعن ــان،	فاملعرف ــف	مهم ــي	والتثقي الوع

ــه. ــة	حدوث ــليم	يف	حال ــكل		س ــرصف	بش والت
ü§	الطبيــب	مــن	املســاعدة	وأطلــب	خطــرا،		يكــون	قــد	ألنــه	العشــوائي	العــالج	تجنــب

أو	املستشــفى.
ü§.حياتك	يفقدك	قد	الردد
ü§	الســيطرة	وبالتــايل	الرسطانيــة	األورام	الكتشــاف	الوســائل	أهــم	مــن	املبكــر	الفحــص

. عليها
ü§	ينبغــي	خطــورة	عامــل	يعتــرب	الرسطــان	مــن	بأنــواع	لإلصابــة	عائــي	تاريــخ	وجــود

التنبــه	إليــه.

إهــتــم بــنــفــســك عــن طــريــق:
الحرص	عى	تناول	الطعام	الصحي.	 
عدم	التدخن.	 
ممارسة	الرياضة.	 
حماية	برتك	من	أشعة	الشمس.	 
إتباع	وسائل	قواعد		السالمة	الصحية	واألمان	يف	العمل.	 
ــان		  ــنه(	برسط ــن	45	س ــل	م ــر	)أق ــر	مبك ــك	يف	عم ــة	ل ــت	قريب إذا	أصيب

الثــدي،	املبيــض	أو	األمعــاء	فعليــك	إستشــارة	الطبيــب		وعمــل	فحوصــات	
للكشــف	املبكــر	عــن	هــذه	األمــراض.

ــق		  ــص	لعن ــدي	وفح ــي	للث ــص		ذات ــل	فح ــك	عم ــيدة	فعلي ــت	س إذا	كن
ــم.	 الرح

ــع		  ــة	م ــة	الفحوصــات	الالزم ــك	متابع ــابقاً	علي ــان	س ــت	بالرسط اذا	اصب
ــك. طبيب
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توصيات الكشف المبكر  

فحوصــات الكشــف املبكــر عــن مــرض الرسطــان هــي فحوصــات وتحاليــل يقــوم بهــا األصحــاء 
بالرغــم مــن عــدم وجــود أي أعــراض للكشــف عــن اإلشــارات األوليــة لبعــض أنــواع الرسطــان.	وإذا 
اقــرح الطبيــب عمــل فحوصــات معينــة للكشــف املبكــر فهــذا ال يعنــي أنــه يعتقــد أنــك مريــض 
بالرسطــان،	فالكشــف املبكــر هــو عندمــا ال يوجــد أعــراض.		إذا كنــت غــر متأكــد مــن فوائــد 

الفحــص فيمكنــك ســؤال الطبيــب واإلستفســار عــن جــدوى الفحــص 

الفحوصاتالعمرنوع الرسطان

فحص	CT		بجرعة	مخففة55-74رسطان	الرئة

رسطان	القولون	
واملستقيم

50	سنة	فما	فوق
إذا	كان	هناك	تاريخ	
عائي	فيجب	البدء	
من	سن	مبكرة

فحص	لوجود	دم	يف	الرباز	مرة		كل	سنة
ــرة		 ــاء	م أو	تنظــر	ســيني		)sigmoidoscopy(	لألمع

كل	5		ســنوات
ــر	 ــنة	وتنظ ــرباز	كل	س ــود	دم	يف	ال ــص	لوج أو	فح
 5 كل	 مــرة	 	 	)sigmoidoscopy( لألمعــاء	 ســيني	

ــل( ــو	األفض ــذا	ه ــنوات	)ه س
تلويــن	لألمعــاء	بالباريــوم	وفحصهــا	تحــت	األشــعة	
مــرة	كل	5	ســنوات	أو	تنظــر	لألمعــاء	الغليظــة	مــرة	

كل	10	ســنوات

فحص	ذاتي	للثدي18	سنة	فما	فوقرسطان	الثدي

ــرة	كل	35-40	سنة ــي	م ــص	طب ــدة	وفح ــرة	واح ــرايف	م ماموغ
ــنتن	 س

ــرة	40-50	سنة ــي	م ــص	طب ــنتن	وفح ــرة	كل	س ــرايف	م ماموغ
ــنه	 بالس

 50	سنة
فما	فوق

ماموغرايف	وفحص	طبي	مرة	كل	سنة	

التصويــر	بالرنــن	املغناطيــيس	للنســاء	االكثــر	عرضة	
ــن	 ــرى	م ــوع	آخ ــدي	أو	اي	ن ــان	الث ــة	برسط لالصاب
الرسطــان	اضافــة	اىل	النســاء	اللواتــي	اجريــن	عمليــة	

اعــادة	بنــاء	للثــدي

فحص	طبي35	سنة	فما	فوقرسطان	الرحم
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الفحوصاتالعمرنوع الرسطان

عنــق	 رسطــان	
رحــم

مسحة	عنق	الرحم	مرة	واحدة	خالل	هذه	الفرة	20-25	سنة

مرة	كل	3-5	سنوات30	سنة	فما	فوق

االكثــر	رسطان	املبيض للســيدات	
عرضــة	لرسطــان	
املبيــض	والرحــم

فحــص	رسيــري	وتصويــر	باملوجــات	فــوق	الصوتيــة	
)عــرب	املهبــل(

ال	يوجد	فحص	للكشف	املبكررسطان	املثانة

فحص	ذاتي	وفحص	طبيرسطان	الجلد

رسطان		
الربوستات

فحص	طبي	و	فحص	دم	50PSA	سنة	فما	فوق

رسطان	كريات	
الدم	البيضاء	
)اللوكيميا(

فحص	دم	شامل
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خـــدمــاتــنــا

Ø§ والدعــم للمســاندة  »الــروق«  مجموعــة 
اإلجتماعــي والنفــي للمصابــات والناجيــات مــن 

الرسطــان

Ø§ توفري مستلزمات خاصة بمريضات الرسطان

Ø§ مــرض عــن  املبكــر  للكشــف  فحــص 
ترقق)هشاشة( العظام  

ــدي	 ــه	ملــرىض	رسطــان	الث ــذا	الفحــص	مــوىص	ب )ه
والربوستات(	

Ø§ ،برنامــج محــارضات التثقيــف الصحــي للســيدات
العاملــني الصحيــني توزيــع النــرات الطبيــة

Ø§ توفــري عــالج طبيعــي متخصــص باالطــراف
املتورمة )الليمفوديما( 


