
الغدد 
الليمفاوية

كل ما تريد أن تعرفه عن

سرطان 

المشروع الخيري لترجمة ونشر كتب السرطان
بدعم





كل ما تريد أن تعرفه عن

الغدد 
الليمفاوية

سرطان 



حقوق الترجمة والنشر والتوزيع محفوظة
للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

وُيسمح بنسخ ونقل أي معلومة من هذا الكتيب
بشرط ذكر اسم الجمعية 

الطبعة األولى
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

بدعم

إخالء مسئولية
من  المحلية  للبيئة  المالئمة  التغييرات  بعض  مع  اقتباسه  تم  الكتيب  هذا 
المعلومات التي طورها معهد السرطان الوطني األمريكى. ولم يقم المعهد 
المذكور بمراجعة هذا الكتيب، وليس مسئواًل عن محتوياته. وقد تم مراجعته 

من جمعية مكافحة السرطان السعودية

This publication has been adapted with permission from the information 
originally developed by the National Cancer Institute, USA, which has not   
reviewed or approved this adaptation.



كل ما تريد أن تعرفه عن

الغدد الليمفاوية سرطان 





إلـــى أهلي وأصدقائـــي جميًعا 
فـــي  العامليـــن  جميـــع  وإلـــى 
الخيريـــة  الســـعودية  الجمعيـــة 

لمكافحة السرطان.

إهداء



المحتويات
المقدمة      1
نبذة عن هذا الكتيب   5
ما هى الْليمفوما الالهودجكينية  6
8 عوامل الخطر    

10 الأعرا�ض    
10 الت�شخي�ض    
13 ت�شنيف المراحل   
16 العالج   
26 الح�شول على راأي اآخر   
28 المتابعة الدورية   
28 التغذية والن�شاط البدنى  
29 المتابعة الدورية   
30 م�شادر الدعم    
32 الم�شاركة فى اأبحاث ال�شرطان 
34 القامو�ض    



1

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

لعل���ه كان اأ�سواأ يوم ف���ي حياتي، ذلك النهار عندما ذهب���ت اإلى الطبيب لفح�ص 
بع����ص التغيرات التي �س���عرت بها، الأخرج من عيادته في حالة نف�س���ية ال اأح�س���د 
عليها. نحن ن�سمع باالأخبار ال�سيئة عن االأمرا�ص والحوادث التي تحل باالآخرين، 
ولكن نادًرا ما نفكر اأنها �ست�س���يبنا �سخ�س���يًّا. وحتى لو خطر على البال اأننا قد 
ن�س���اب بمر�ص ع�س���ال في حياتنا، ونحاول اأن نتخي���ل ردود فعلنا الممكنة، فاإن 
ذلك يختفي عندما ي�س���دمنا الواقع. وهذا ما ح�س���ل لي؛ حيث اأفادني الطبيب 
يومئ���ذ بع���د درا�س���ة الفحو�ص اأنن���ي م�س���اب بالليمفوم���ا )اأو �س���رطان الجهاز 
الليمف���اوي(. وبداأت االأفكار تعج بي وتت�س���ارب في راأ�س���ي، وبداأت اأت�س���اءل عن 
م�س���يري وكم من االأي���ام بقيت لي في ه���ذه الدنيا. ُترى هل �س���اأتمكن من روؤية 
اأهلي واأ�س���دقائي؟ وكم �ساأعي�ص بعد ذلك؟ وكيف لي اأن اأق�سي االأيام الباقية لي 
في هذه الحياة؟ كل هذه االأفكار كانت تدور في راأ�سي وت�سغل بالي ليل نهار. واأول 

�سيء فعلته هو تجديد و�سيتي.
واأج���زم باأن اآثار ال�س���دمة قد امت���دت اإلى جميع المحيطي���ن بي؛ فمري�ص 
ال�س���رطان يعاني الداء وال���دواء، واالأهل يعانون األم الم�س���يبة وه���ول الفجيعة، 
اإ�س���افة اإلى اأن هذا الداء، وهو في الحقيقة مئات االأنواع المختلفة في �سراوتها 
وخطورته���ا واإمكاني���ة عالجها، يبقى مفهوًما في مخيل���ة الكثيرين على اأنه حكم 

بالموت ال اأكثر.
ولكن مهاًل، فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير اهلل من حال اإلى حال. لقد 
حدث تحول في م�س���ار تفكيري اإلى النقي�ص، فبينما كنت اأجري الفحو�ص واأهم 
بمغادرة عيادة الطبيب، اأعطاني الطبيب بع�ص الكتب باللغة االإنجليزية عن هذا 
المر����ص لقراءتها ومعرفة بع����ص المعلومات عنه. ورويًدا روي���ًدا بداأ االأمل يدب 
ف���ي نف�س���ي. وكنت كلما تعمقت في الق���راءة، زادني االأمل قوة وتف���اوؤاًل؛ فالفكرة 
الم�س���بقة الت���ي كانت لديَّ عن هذا المر�ص، مثلي مث���ل الكثيرين من النا�ص غير 
المخت�سين والذي حماهم اهلل من روؤيته في اأقاربهم، هي اأنه قاتل وال ينجو منه 
اأح���د. وه���ذه الفكرة مردها في المق���ام االأول الجهل. ولكن م���ن خالل القراءة، 
عرف���ت اأن���ه يمكن ال�س���فاء من بع�ص اأنواع هذا المر�ص وبن�س���ب كبي���رة، كما اأن 
معنوي���ات المرء من اأهم العوامل التي ت�س���اعد في التعافي. لق���د رفعت القراءة 

المقدمة
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ع���ن هذا المر�ص فعاًل من معنوياتي وب���داأت االإيجابية تراود نظرتي للحياة مرة 
اأخ���رى. وبداأت اأتكيف مع ا�س���تخدام كلمة المر�ص الخبيث والعالج الكيماوي وال 
اأجد غ�سا�سة في ت�س���مية االأ�سياء باأ�سمائها، وعلى يقين دائًما باأن لكل داء دواء 

باإذن اهلل.
وتابعت العالج لدى المخت�س���ين، ومنَّ اهلل عليَّ بال�سفاء. وخرجت من هذه 
التجرب���ة واأنا على يقين من اأن اإتاحة المعلومات للم�س���ابين بهذا الداء الخبيث 
ا في تعاملهم مع���ه وفي نظرتهم للحياة على  م���ن الممك���ن اأن ُتحدث تحواًل جذريًّ
���ا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�سرطان اأنه ال  وجه العموم وكذلك عند محبيهم اأي�سً
يمكن ال�س���فاء منه مطلًقا، ولكن ما وجدته هو اأنه في حاالت كثيرة يمكن العالج 
من هذا المر�ص. وهذا يعتمد - بعد ف�س���ل اهلل وكرمه - على اكت�س���اف المر�ص 
مبكًرا وقدرة االإن�س���ان على التكيف مع و�سعه الجديد والحديث عنه مع االأقارب 

واالأ�سدقاء بدون خوف اأو تهرب.
كان من الطبيعي اأن اأبداأ البحث عن اأي �سيء من�سور عن المر�ص، وبحثت في 
المكتبة العربية ولكن لالأ�سف وجدت اأنها تفتقر اإلى المراجع الب�سيطة وال�سل�سة 
التي تتحدث عن هذا المر�ص ب�س���تى اأنواعه؛ فالمراجع المتاحة اإما متخ�س�سة 
للغاية ي�سعب على غير المتخ�س�ص التعامل معها وا�ستيعابها ب�سهولة، اأو متاحة 
بلغ���ة غي���ر اللغ���ة العربية تحتاج اإلى �س���خ�ص متبح���ر في اللغات ليفه���م ما بها. 
والأنن���ي على يقين من اأنه ال بد لكل اإن�س���ان اأن يحظى بن�س���يب وافر من الثقافة 
العامة عن هذا المر�ص، فقد راأيت اأن من واجبي اأن اأ�سهم في م�ساعدة اإخواني 
المتحدثين بالعربية عل���ى مواجهة هذا المر�ص واأخذت على عاتقي مهمة توفير 
م�س���ادر �سهلة وب�سيطة على االإن�سان العادي ليتعرف على موؤ�سرات هذا المر�ص 
واأعرا�س���ه ومن ثم ي�س���تطيع اأن يقي نف�سه مغبة االآثار الناتجة عنه، بما في ذلك 
�س���وء الفهم. وحتى اإن لم تكن م�ساًبا بهذا المر�ص الع�سال ) وهو ما اأرجوه من 
المولى عز وجل ( فاإن التعرف عليه وعلى اأعرا�س���ه من الممكن اأن يجعلك �سبًبا 

في اإنقاذ اإن�سان حياته على المحك.
ومن هنا فاإنني اأهدي هذا الم�س���روع اإلى كل م�ساب بال�سرطان، وال اأق�سد 
بالم�س���ابين المر�س���ى فقط، بل اأق�س���د كذلك ذويهم واأحبابهم واأ�س���دقاءهم 

ومجتمعهم واأطباءهم وممر�سيهم؛ فالكل ي�سيبهم من هذا الداء ن�سيب.
وم���ن هذا المنطلق، فقد توجه���ت للزمالء في الجمعية ال�س���عودية الخيرية 
لمكافح���ة ال�س���رطان بفك���رة اإيج���اد م���واد تثقيفي���ة ب�س���كل احترافي لمر�س���ى 
ال�س���رطان، ووج���دت لدى رئي�ص مجل�ص اإدارة الجمعي���ة الدكتور عبد اهلل العمرو 
ا بالفكرة وتاأكيًدا على اأهميتها، مع  ونائبه الدكتور م�س���بب الع�سيري ترحيًبا حارًّ
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الحاجة الما�س���ة اإليها و�س���ط موج هادر من المعلومات المتناق�س���ة التي يجدها 
الباح���ث. وقد تك���رم االإخوة واالأخوات ف���ي الجمعية، وتكبدوا الكثير من م�س���اق 
البح���ث للو�س���ول لتحقيق الهدف من هذه ال�سل�س���لة، وهو اإيج���اد معلومات ثرية 
للم�س���ابين بال�سرطان تتميز بالب�ساطة والم�س���داقية وتعك�ص اآخر ما و�سل اإليه 

الطب في هذا المجال.
واأخي���ًرا وبع���د جهد جهي���د وبحث حثيث، وق���ع االختيار عل���ى كتيبات معهد 
ال�س���رطان الوطن���ي االأمريكي كاأحد اأف�س���ل الم�س���ادر الثري���ة بالمعلومات التي 
كتبت باأ�س���لوب منا�س���ب للمر�س���ى على مختلف م�س���توياتهم الفكرية والثقافية. 
فقمنا بالكتابة للمعهد واأذن لنا علماوؤه ومديروه بترجمة الكتيبات للقارئ العربي 
دون التزام منهم بمراجعة الترجمة واعتمادها، ثم قام فريق علمي من الجمعية 
ال�س���عودية الخيرية لمكافحة ال�س���رطان بمراجعة الكتيبات و�س���ياغتها باأ�سلوب 
ينا�س���ب الق���ارئ العربي وتعدي���ل محتواها بما يتنا�س���ب مع المجتمع ال�س���عودي 

ا والعربي عموًما. خ�سو�سً
وفي هذا ال�سدد ال ي�سعني اإال اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر وبالغ االمتنان لجميع 
من اأ�س���هم معنا في هذا الم�سروع، راجًيا من اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عماًل 
���ا، واأخ����ص بالذك���ر منهم الدكتور عب���د اهلل العمرو رئي����ص مجل�ص اإدارة  خال�سً
الجمعية ال�سعودية الخيرية لمكافحة ال�سرطان، والدكتور م�سبب الع�سيري رئي�ص 
هيئة تحرير ال�سل�سلة، والدكتورة ريم العمران، واالأ�ستاذ عبد الرحمن الخرا�سي 
الم�سرف العام على الجمعية، واالأ�ستاذة العنود ال�سلوي المثقفة ال�سحية بمدينة 

الملك فهد الطبية وكل من اأ�سهم من فريق العمل الممتد.
كما اأتقدم بخال�ص ال�سكر اإلى العاملين بق�سم الت�سويق واإدارة الن�سر بمكتبة 

جرير الإ�سهامهم في اإخراج هذا العمل في اأف�سل �سكل ممكن.
واإنن���ي اأرج���و اأن يجد قارئ ه���ذا الكتيب وبقية كتيبات ال�سل�س���لة ما ي�س���في 
الغليل ويروي الظماأ وي�س���اعده على تج���اوز المر�ص والتكيف مع تبعاته والمعرفة 

التامة التي ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�سديدة وتجاوزها.
واأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.

محمد العقيل
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نبذة عن هذا الكتيب
مو�سوع  لل�سرطان  القومي  المعهد  عن  ال�سادر  الكتيب  هذا  يتناول 
 ،)non-Hodgkin lymphoma( الالهودجكينية1  اللِّيمفوما  مر�ص 
لالإن�سان،   )immune system( المناعي  الجهاز  ي�سيب  �سرطان  وهو 
واخت�ساره باللغة االإنجليزية هو NHL. وفي كل عام، ت�سخ�ص مئات الالآالف   

باليمفوما الالهودجكينية. 

هذا الكتيب يتحدث عن اللِّيمفوما الالهودجكينية فقط، ولي�ص 
ت�سمى  )التي   Hodgkin lymphoma الهودجكينية  اللمفوما  عن 

ا بمر�ص هودجكن(.  اأي�سً
تتوافر  الهودجكينية  الليمفوما  بمر�ص  الم�سابون  والمر�سى 
يمكنهم  الكتيب،  ه��ذا  ق��راءة  من  وب��داًل  مختلفة.  ع��الج  خيارات  لهم 
قراءة الكتيب الذي يحمل عنوان ما تحتاج الى معرفته عن الليمفوما 

الهودجكينيه

الداعمة  والرعاية  والعالج،  الت�سخي�ص،  عن  الكتيب  هذا  يتحدث 
)supportive care(. ومعرفة الرعاية الطبية الالزمة لمر�سى اللِّيمفوما 
المتعلقة  القيام بدور فعال في اتخاذ الخيارات  اأن ي�ساعدك على  �ساأنه  من 

برعايتك ال�سحية.
طبيبك.  على  طرحها  يمكنك  اأ�سئلة  قوائم  الكتيب  ه��ذا  في  وتوجد 
يرى  العديد من النا�ص اأنهم يحققون ا�ستفادة  عند اأخذ قائمة من االأ�سئلة 
دفتر  ا�ستخدام  يمكنك  الطبيب،  يقوله  ما  تتذكر  ولكي  الطبيب.  زيارة  عند 
با�ستخدام  ل��ك  ي�سمح  اأن  الطبيب  �سل  اأو  يقوله،  م��ا  لتدوين  مالحظات 
اأ�سدقائك  اأو  عائلتك  اأف��راد  اأحد  ا�سطحاب  ا  اأي�سً ويمكنك  ت�سجيل.  جهاز 
اأو يدون  المحادثة،  لي�سترك معكما في  الطبيب؛  اإلى  للتحدث  حينما تذهب 

المالحظات، اأو ي�ستمع فح�سب.

هذه  القامو�ص  هذا  وي�سرح  القامو�ص،  في  توجد  المائلة  بالحروف  المكتوبة  الكلمات   1
الم�سطلحات.
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ما هى اللِّيمفوما الالهودجكينية؟
اللِّيمفوما الالهودجكينية هي �سرطان ي�سيب خاليا )cells( الجهاز 
 )infections( العدوى  محاربة  هي  المناعي  الجهاز  ووظيفة  المناعي، 

واالأمرا�ص االأخرى.
الجهاز  من  ج��زًءا   )lymphatic system( اللمفي  الجهاز  ويعد 

المناعي، وي�ستمل الجهاز اللمفي على االآتي: 
اللمفي  الجهاز  يحتوي   :)Lymph vessels( اللمفية  الأوعية 
اأن�سجة  كل  اللمفية في  االأوعية  وتتفرع هذه  اللمفية،  االأوعية  �سبكة من  على 

)tissues( الج�سم.
ال�سائل اللمفي )Lymph(: تنقل االأوعية اللمفية �سائاًل �سفاًفا ي�سمى ●●

 white( البي�ساء  الدم  خاليا  على  اللمف  ويحتوي  اللمفي.  بال�سائل 
مثل   )lymphocytes( اللمفية  الخاليا  وخا�سة   ،)blood cells

الخاليا البائية والتائية.
اللمفية ●● االأوع��ي��ة  تت�سل   :)Lymph nodes( اللمفية  العقد 

وتوجد  اللمفية.  بالعقد  ت�سمى  الن�سيج  من  م�ستديرة  �سغيرة  بكتل 
العنق، واالإبطين، وال�سدر، والبطن  اللمفية في  العقد  مجموعات من 
خاليا  اللمفية  العقد  وتخزن    .)groin( ��ة  واالأُْرِب��َيّ  ،)abdomen(
الدم البي�ساء، وتحب�ص وتتخل�ص من البكتيريا )bacteria( اأو المواد 

ال�سارة االأخرى التي قد توجد في ال�سائل اللمفي.
اأجزاء اأخرى من الجهاز اللمفي: ت�سمل هذه االأجزاء االأخرى من ●●

 ،)thymus( والغدة ال�سعترية ،)tonsils( الجهاز اللمفي اللوزتين
اأخرى  اأجزاء  ا في  اأي�سً اللمفي  الن�سيج  والطحال )spleen(. ويوجد 

من الج�سم كالمعدة، والجلد، واالأمعاء الدقيقة. 

مر�ص  فاإن  الج�سم،  اأج��زاء  من  عديد  في  يوجد  اللمفي  الن�سيج  الأن  ونظًرا 
العقد  في  اكت�سافه  يتم  ما  وعادة  اأي جزء منها.  في  البدء  يمكنه  اللِّيمفوما 

اللمفية اأواًل. 
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اللوزة

الطحال

االأوعية 
اللمفية

الغدة 
اللمفية

الغدة 
ال�سعترية

الحجاب 
الحاجز

هذه ال�سورة تو�سح العقد الليمفية فوق الحجاب الحاجز واأ�سفل منه، وتو�سح 
ا االأوعية اللمفية، واللوزتين، والغدة ال�سعترية، والطحال اأي�سً
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خاليااللِّيمفوما الالهودجكينية
تحدث االإ�سابة اللِّيمفوما الالهودجكينية عندما ت�سبح الخاليا اللمفية 
الطبيعية  غير  الخاليا  هذه  فتقوم  طبيعية،  غير  ع��ادة(  البائية  )الخاليا 
باالنق�سام مكونة ن�سًخا من نف�سها، وتقوم الخاليا الجديدة باالنق�سام عدة 
غير  والخاليا  الطبيعية.  غير  الخاليا  من  والمزيد  المزيد  مكونة  م��رات 
بحماية  تقوم  ال  الخاليا  وهذه  ذلك.  لها  يفتر�ص  عندما  تموت  ال  الطبيعية 
�ص هذه الخاليا الزائدة عادة ما  الج�سم من العدوى واالأمرا�ص االأخرى. وتكدُّ

.)tumor( ي�سكل كتلة من الن�سيج ت�سمى بالتورم اأو الورم
المعلومات عن  المزيد من  لتح�سل على  المراحل  اإلى ت�سنيف  انظر 

اللِّيمفوما التي انت�سرت. 

عوامل الخطر
اللِّيمفوما  االأ���س��خ��ا���ص  بع�ص  اإ���س��اب��ة  �سبب  االأط��ب��اء  يعلم  م��ا  ن����ادًرا 
عوامل  هناك  اأن  اأظهرت  االأبحاث  ولكن  االآخر،  بع�سهم  دون  الالهودجكينية 
خطر )risk factors( معينة تزيد من فر�سة اإ�سابة ال�سخ�ص بهذا المر�ص.
اللِّيمفوما  باالإ�سابة  الخا�سة  الخطر  عوامل  ت�سمل  عامة،  وب�سورة 

الالهودجكينية االآتي: 
اللِّيمفوما ●● االإ���س��اب��ة  خطر  ي���زداد  ق��د  المناعي:  الجهاز  �سعف 

الالهودجكينية عند وجود جهاز مناعي �سعيف ) وتلك الحالة قد تكون 
وراثية )inherited condition( اأو ناجمة عن اأخذ عقاقير معينة 

بعد زراعة اأحد االأع�ساء(.
العدوى ●● من  معينة  اأن��واع  من  المعاناة  العدوى:  من  معينة  اأن��واع 

فاإن  ذلك،  ورغم  الالهودجكينية.  اللِّيمفوما  االإ�سابة  خطر  من  تزيد 
اللِّيمفوما الالهودجكينية لي�ست معدية، فال يمكنك التقاط العدوى من 
�سخ�ص م�ساب بها. وهذه هي االأنواع الرئي�سية للعدوى التي تزيد من 

خطر االإ�سابة باللِّيمفوما:
{  HIV )Human الب�س���رية  المناع���ة  نق����ص  فيرو����ص 

 )virus( هذا هو الفيرو�ص :)immunodeficiency virus
الم�س���بب لمر�ص االإي���دز )AIDS(. والمر�س���ى الم�س���ابون به 

معر�سون لالإ�سابةاللِّيمفوما الالهودجكينية بدرجة كبيرة.
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{  :EBV )Epstein-Barr virus( فيرو�ص اإيب�س���تاين - ب���ار
هناك �س���لة بين عدوى هذا الفيرو�ص وزيادة خطر االإ�س���ابة 
باللِّيمفوم���ا. وف���ي اأفريقي���ا، هن���اك �س���لة بين الع���دوى بهذا 
 Burkitt( بورك���ت  لمفوم���ا  بمر����ص  واالإ�س���ابة  الفيرو����ص 

.)lymphoma
الملوي���ة البوابي���ة )Helicobacter pylori(: ه���ي بكتيريا  }

���ا تزي���د من خطر االإ�س���ابة  ت�س���بب ق���رح المع���دة، وهي اأي�سً
باللِّيمفوما في بطانة المعدة. 

{  )1-HTLV( فيرو�ص ابي�سا�ص الدم التائي الخاليا الب�سري
اللِّيمفوم���ا  فيرو����ص   /)Human T-cell leukemia(
)lymphoma virus(: ه���ذا الفيرو����ص يزي���د م���ن خط���ر 

 .)leukemia( االإ�سابة باللِّيمفوما وابي�سا�ص الدم
{  :)Hepatitis C virus( �س���ي  الكب���دي  االلته���اب  فيرو����ص 

اكت�س���فت بع�ص الدرا�س���ات زيادة خطر االإ�س���ابة باللِّيمفوما لدى 
مر�سى االلتهاب الكبدي �سي. وهناك حاجة اإلى اإجراء المزيد من 
االأبحاث لفهم دور االلتهاب الكبدي �سي في االإ�سابة باللِّيمفوما. 

العمر: رغم اأن اللِّيمفوما الالهودجكينية يمكنها اإ�سابة ال�سباب، فاإن ●●
فر�سة االإ�سابة بها تزيد بزيادة العمر. وكثير من المر�سى بالليمفوما 

الالهودجكينية تزيد اأعمارهم على 60 عاًما. 
ويق���وم الباحثون بدرا�س���ة ال�س���منة )obesity( وعوامل الخطر  }

االأخرى التي ت�س���اعد على االإ�س���ابة بالليمفوما الالهودجكينية. 
االأع�س���اب  بمبي���دات  عمله���م  يرتب���ط  الذي���ن  واالأ�س���خا�ص 
)herbicides( اأو م���واد كيماوي���ة اأخ���رى معين���ة ق���د ي���زداد 
���ا  خطر اإ�س���ابتهم بهذا المر�ص. وهوؤالء الباحثون يفت�س���ون اأي�سً
عن ال�س���لة المحتملة بين ا�س���تخدام اأ�س���باغ ال�س���عر التي كانت 

ت�ستخدم قبل عام 1980 واالإ�سابة باللِّيمفوما الالهودجكينية.
ووجود عامل اأو اأكثر من عوامل الخطر ال يعني اأن ال�سخ�ص �سي�ساب 
ال  الخطر  عوامل  لديهم  تتوافر  الذين  االأ�سخا�ص  من  فكثير  بالليمفوما، 

ي�سابون بال�سرطان اأبًدا.
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االأعرا�ص
يمكن للِّيمفوما الالهودجكينية اأن ت�سبب العديد من االأعرا�ص مثل:

تورم غير موؤلم للعقد الليمفية في العنق، واالإبطين، واالأربية.●●
خ�سارة وزن غير مف�سرة.●●
حمى.●●
ق ليلي غزير.●● تعرُّ
�سعال، اأو �سعوبة تنف�ص، اأو األم في ال�سدر. ●●
�سعف وتعب ال ينتهيان. ●●
األم، اأو تورُّم، اأو �سعور باالمتالء في البطن.●●

ال�سرطان؛  عن  ناتجة  االأعرا�ص  هذه  تكون  ال  االأحيان،  من  كثير  وفي 
فيمكن للعدوى اأو الم�سكالت ال�سحية االأخرى اأن ت�سبب ظهور هذه االأعرا�ص 
ا. ويجب على كل من ال تزول عنه هذه االأعرا�ص في غ�سون اأ�سبوعين اأن  اأي�سً

يقوم بزيارة الطبيب؛ لكي ت�سخ�ص هذه الم�سكالت ال�سحية وُتعالج. 

الت�سخي�ص
اإذا كان لديك تورم في العقد الليمفية اأو اأي عار�ص اآخر يوحى باأنك 
ربما تكون م�ساًبا باللِّيمفوما الالهودجكينية، ف�سيحاول طبيبك معرفة �سبب 

الم�سكلة، وقد ي�ساألك عن تاريخك الطبي وتاريخ عائلتك. 
وقد تجرى لك بع�ص هذه الفحو�سات واالختبارات:

الفح�ص البدني: يبحث الطبيب عن عقد لمفية متورمة في عنقك، ●●
ا وجود تورم في الطحال اأو الكبد. واإبطيك، واأربيتك. و�سيتحرى اأي�سً
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●● complete( فحو�سات الدم: يجري المعمل ا تحلياًل دموًيا �ساماًل
ا  blood count( لفح�ص عدد خاليا الدم البي�ساء. ويفح�ص اأي�سً
الالكتات  هيدروجين  نازعة  اإنزيم  مثل  االأخ��رى  وال��م��واد  الخاليا 
الليمفوما  ت�سبب  فقد   .LDH )lactate dehydrogenase(

زيادة في م�ستوى هذا االإنزيم.
لل�سدر ●● ا  فح�سً تجري  قد  ال�سينية:  بالأ�سعة  ال�سدر  فح�ص 

اأو عالمات  باالأ�سعة ال�سينية للبحث عن وجود تورم في العقد اللمفية 
اأخرى للمر�ص في ال�سدر.

ال��م��وؤك��دة ●● ال��وح��ي��دة  الطريقة  ه��و  االخ��ت��زاع   :)Biopsy(العينة  
كاملة  لمفية  عقدة  الطبيب  ي�ستئ�سل  وق��د  الليمفوما.  لت�سخي�ص 
)اختزاع  منها  ج��زًءا  اأو   )excisional biopsy �سامل  )اختزاع 
)ال�سفط  رفيعة  اإبرة  وا�ستخدام   .)incisional biopsy اقتطاعي 
اأن  عادة  يمكنه  ال   )  fine needle aspiration الرفيعة  باالإبرة 
الباثولوجيا  اأخ�سائي  لي�ستطيع  كافية  بدرجة  كبيرة  عينة  ي�ستاأ�سل 
)pathologist( ت�سخي�ص الليمفوما من خاللها. فا�ستئ�سال عقدة 
المجهر  ي�ستخدم  الباثولوجيا  واأخ�سائي  اأف�سل.  يعد  كاملة  لمفية 

لفح�ص الن�سيج بحًثا عن خاليا اللِّيمفوما.

اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على الطبيب قبل اإجراء االختزاع:
كيف �ستجرى عملية اأخذ العينة ؟●●
اأين �ساأجريها؟●●
هل علّي القيام باأي �سيء ا�ستعداًدا لها؟ ●●
ما المدة التي �ست�ستغرقها؟ وهل �ساأكون متيقًظا حينها؟ وهل توؤلم؟●●
اأو ●● اأو ع��دوى،  ت��ورم،  اأي��ة مخاطر؟ وما فر�ص ح��دوث  هل هناك 

نزيف بعد االختزاع؟ 
ما المدة التي �ساأ�ستغرقها للتعافي؟ ●●
متى �ساأعلم بالنتائج؟ ومن �سيقوم ب�سرحها لي؟ ●●
التحدث معي ●● يمكنه  بالفعل، فمن  بال�سرطان  واإذا كنت م�ساًبا 

عن الخطوة التالية؟ ومتى؟        
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اأنواعاللِّيمفوما الالهودجكينية
الليمفوما  نوع  الباثولوجيا  اأخ�سائي  يحدد  الليمفوما،  اكت�ساف  عند 
هي  �سيوًعا  واأك��ث��ره��ا  اللِّيمفوما،  م��ن  ع��دي��دة  اأن���واع  وت��وج��د  ت��ق��ري��ره.  ف��ي 
 diffuse large B-cell( االنت�سار  المتو�سعة  البائية  الخاليا  ليمفوما 

.)follicular lymphoma( والليممفوما الجريبية )lymphoma
ويمكن تق�سيم اأنواع الليمفوما وفًقا ل�سرعة نموها اإلى: 

ا بمنخف�سة الدرجة ●● لمفومة ك�سولة )Indolent lymphoma( )وت�سمى اأي�سً
low-grade( وهى تنمو ببطء، وتت�سبب فى ظهور القليل من االأعرا�ص. 

ا ●● اأي�سً )وت�سمى   )Aggressive lymphoma( عنيفة  لمفومة 
الدرجة   والعالية   intermediate-grade ال��درج��ة  بالمتو�سطة 
فى ظهور  وتت�سبب  اأكبر،  ب�سرعة  وتنت�سر  تنمو  وهى   )high-grade
اأعرا�ص حادة. وبمرور الوقت، يتحول العديد من اللمفومات الك�سولة 

اإلى لمفومات عنيفة.
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ويمكنك  الح�سول على ا�ست�سارة اأخرى حول نوع اللِّيمفوما التي لديك. 
وتختلف خطة العالج تبًعا لنوع اللِّيمفوما. ويمكن الأخ�سائي باثولوجيا بمركز 
اإحالة كبير اأن يعيد فح�ص عينة االختزاع الخا�سة بك. انظر الجزء الخا�ص 

بالح�سول على راأي اآخر في هذا الكتاب لمزيد من المعلومات. 

ت�سنيف المراحل
يحتاج الطبيب اإلى معرفة لمدى )اأو لمرحلة( اللِّيمفوما الالهودجكينية 
لمعرفة  دقيقة  محاولة  هو  المرحلة  وت�سنيف  لها.  عالج  اأف�سل  لتخطيط 

اأجزاء الج�سم المتاأثرة بالمر�ص. 
اأي  اإلى  االنت�سار  ويمكنها  اللمفية،  العقد  فى  تبداأاللِّيمفوما  ما  وعادة 
والرئتين،  الكبد،  اإلى  تنت�سر  قد  المثال،  �سبيل  على  الج�سم.  من  اآخر  جزء 

 .)bone marrow( والعظم، ومخ العظم
وت�سنيف المرحلة قد يتطلب هذه الفحو�سات: 

عينة  مخ )نخاع( العظم )Bone marrow biopsy(: ي�ستخدم ●●
العظم  العظم ومخ  اإبرة �سميكة ال�ستئ�سال عينة �سغيرة من  الطبيب 
للتخدير  ويمكن  اأخ���رى،  كبيرة  عظمة  من  اأو  الحرقفي  العظم  من 
االألم.  تخفيف  على  ي�ساعد  اأن   )Local anesthesia( المو�سعي 

ويقوم اأخ�سائي الباثولوجيا بالبحث عناللِّيمفوما في هذه العينة.
االأ�سعة ●● جهاز  يلتقط   :)CT scan( بالحا�سوب  المقطعي  الت�سوير 

اأو  ال�سينية المو�سل بالحا�سوب �سل�سلة من ال�سور التف�سيلية للراأ�ص، 
العنق، اأو البطن، اأو الحو�ص )pelvis(. وقد ُيحقن ال�سخ�ص بمادة 
ا  التباين )injection of contrast material(، وقد ي�سرب اأي�سً
الطبيب  على  هذه  التباين  مادة  وتي�سر  التباين.  مادة  من  اآخر  نوًعا 
روؤية العقد اللمفية المتورمة والموا�سع المعتلة االأخرى خالل الك�سف 

باالأ�سعة ال�سينية.
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�سور ●● الطبيب  يطلب  قد   :)MRI( المغناطي�سي  بالرنين  الت�سوير 
الرنين المغناطي�سي للحبل ال�سوكي )spinal cord(، اأو مخ العظم، 
ا  قويًّ مغناطي�ًسا  المغناطي�سي  بالرنين  الت�سوير  وي�ستخدم  المخ.  اأو 
�سا�سة  على  للن�سيج  تف�سيلية  �سور  بتكوين  ويقوم  بحا�سوب.  مو�ساًل 

الحا�سوب اأو الفيلم.
جهاز ●● ُي�سدر    :)Ultrasound( ال�سوتية  فوق  الموجات  فح�ص 

الموجات فوق ال�سوتية موجات ال يمكنك �سماعها. ويتم االإم�ساك بجهاز 
�سغير يحمل في اليد على مقربة من الج�سم، وت�سطدم هذه الموجات 
بالقرب من االأن�سجة، في�ستخدم الحا�سوب هذه االأ�سداء لت�سكيل �سورة. 
ويكون �سدى االأورام مختلًفا عن �سدى االأن�سجة ال�سليمة. ويمكن لل�سورة 

اأن تبين الموا�سع التي من المحتمل اأن تكون اأوراًما. 
البزل القطني )Spinal tap(: ي�ستخدم الطبيب اإبرة طويلة رفيعة ●●

التخدير  وي�ستخدم  الفقري.  بالعمود  الموجود  ال�سائل  الأخذ عينة من 
المري�ص  على  ويجب  االأل���م.  على  ال�سيطرة  في  لي�ساعد  المو�سعي 
ي�ساب  ال  لكي  العملية  ه��ذه  بعد  �ساعات  لب�سع  م�ستوًيا  ي�ستلقي  اأن 
اأو  اللِّيمفوما  بال�سداع. والمعمل يفح�ص هذا ال�سائل بحًثا عن خاليا 

م�سكالت اأخرى. 
ياأخذ ●●  :)PET scan( البوزيتروني  بالإ�سدار  المقطعي  الت�سوير 

 .)radioactive( المري�ص حقنة بها مقدار قليل من ال�سكر الم�سع
وير�سم اأحد االأجهزة �سوًرا محو�سبة لل�سكر الذي ت�ستخدمه الخاليا في 
الخاليا  اأ�سرع من  ب�سورة  ال�سكر  ت�ستخدم  اللِّيمفوما  الج�سم. وخاليا 
الطبيعية، وتبدو المناطق الم�سابة باللِّيمفوما اأ�سد �سطوًعا في ال�سور. 
اللمفية  العقد  اللمفومية )في  المرحلة وفًقا لمو�سع الخاليا  وُت�سنف 
عدد  على  ا  اأي�سً الت�سنيف  ويعتمد  االأخ��رى(.  االأن�سجة  اأو  االأع�ساء  في  اأو 

الموا�سع الم�سابة. ومراحل اللِّيمفوما الالهودجكينية هي:
المرحلة الأولى: توجد الخاليا اللمفومية في مجموعة واحدة من ●●

الخاليا  هذه  تتواجد  لم  اإذا  اأو  االإبطين(،  اأو  )كالعنق  اللمفية  العقد 
من  واح��د  ج��زء  في  موجودة  تكون  فاإنها  اللمفية،  العقد  في  المعتلة 

الن�سيج اأو الع�سو )كالرئتين، ولكن ال توجد في الكبد اأو مخ العظم(.
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على ●● مجموعتين  في  اللمفومية  الخاليا  توجد  الثانية:  المرحلة 
الحاجز  الحجاب  م��ن  نف�سه  الجانب  ف��ي  اللمفية  العقد  م��ن  االأق���ل 
)diaphragm( )اإما باالأعلى واإما باالأ�سفل(، )انظر �سورة الحجاب 
الحاجز(، اأو في جزء واحد من الع�سو وفي العقد اللمفية القريبة منه 
)في الجانب نف�سه من الحجاب الحاجز(. وقد توجد خاليا لمفومية 
في مجموعات اأخرى من العقد اللمفية في الجانب نف�سه من الحجاب 

الحاجز. 
اأعلى ●● في  اللمفية  العقد  في  اللِّيمفوما  توجد  الثالثة:  المرحلة 

ا في جزء واحد من الن�سيج اأو  واأ�سفل الحجاب الحاجز. وقد توجد اأي�سً
الع�سو القريب من مجموعات العقد اللمفية هذه.

المرحلة الرابعة: توجد الخاليا اللمفومية في اأجزاء عديدة من ●●
ع�سو اأو ن�سيج واحد اأو اأكثر )اإ�سافة اإلى العقد اللمفية(، اأو توجد في 

الكبد،اأو الدم، اأو مخ العظم.
االنتكا�سة: يعود المر�ص بعد انتهاء العالج.

المراحل  هذه  الطبيب  ي�سنف  قد  هذا،  المراحل  تعداد  اإلى  واإ�سافة 
اإلى اأ اأو ب:

ق ليلي غزير، اأو حمى.●● اأ: ال يحدث للمري�ص خ�سارة وزن، اأو تعرُّ
ق ليلي غزير، اأو حمى.●● ب: يحدث للمري�ص خ�سارة وزن، اأو تعرُّ
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العالج
يمكن لطبيبك اأن يو�سح لك خيارات العالج المتاحة والنتائج المتوقعة 
منها. ويمكنك اأنت وطبيبك العمل مًعا على و�سع خطة عالجية تلبي حاجاتك. 
منه  تطلب  اأن  اأن��ت  يمكنك  اأو  اأخ�سائي،  اإل��ى  طبيبك  يحيلك  وق��د 
اللِّيمفوما  يعالجون  الذين  االأخ�سائيين  بين  ومن  اأخ�سائي.  اإل��ى  اإحالتك 
الالهودجكينية اأخ�سائيو الدم )hematologists(، واأخ�سائيو معالجة 
االأورام باالأدوية )medical oncologists(، واأخ�سائيو معالجة االأورام 
باالإ�سعاع )radiation oncologists(. وقد يقترح عليك الطبيب اختيار 
االأحيان،  من  كثير  وفي  اللِّيمفوما.  عالج  في  متخ�س�ص  اأورام  اأخ�سائي 
يعمل هذا النوع من االأخ�سائيين في المراكز االأكاديمية الكبرى. وقد ي�سمل 
 oncology( فريق الرعاية ال�سحية الخا�ص بك ممر�سة خا�سة باالأورام

.)registered dietitian( ا nurse( واأخ�سائي نظم غذائية معتمدًّ
ويعتمد خيار العالج اعتماًدا اأ�سا�سيًّا على االآتي:

نوع اللِّيمفوما الالهودجكينية ) مثل اللِّيمفوما الجريبية(. ●●
مرحلتها )موا�سع االإ�سابة باللِّيمفوما(. ●●
�سرعة نمو ال�سرطان )لمفومة ك�سولة اأم عنيفة(. ●●
�سنك .●●
المعاناة من م�سكالت �سحية اأخرى اأو ال. ●●

ظهور  ي�ساحبها  ال  ك�سولة  الهودجكينية  بلِّمفومُة  م�ساًبا  كنت  اإذا 
حالتك  الطبيب  ويراقب  الفور.  على  العالج  اإل��ى  تحتاج  ال  فقد  اأع��را���ص، 
المعاناة من االأعرا�ص.  ال�سحية عن كثب لكي يبداأ العالج عندما تبداأ فى 
 watchful( وعدم بدء عالج ال�سرطان على الفور ي�سمى باالنتظار اليقظ

.)waiting
واإذا كنت م�ساًبا بلمفومة الهودجكينية ك�سولة مع ظهور اأعرا�ص، فقد 
 biological  ( وبيولوجيًّا   )chemotherapy( كيماويًّا  عالًجا  تتلقى 
 )Radiation therapy( االإ�سعاعي  العالج  ي�ستخدم  وقد   .)therapy

مع مر�سى المرحلة 1 اأو 2 من اللِّيمفوما.
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واإذا كنت م�ساًبا بلمفومة الهودجكينية عنيفة، فعادة ما يتم عالجها 
ا. كيماويًّا وبيولوجيًّا. وقد ي�ستخدم العالج االإ�سعاعي اأي�سً

واإذا عادت اللِّيمفوما الالهودجكينية بعد انتهاء العالج، فاإن االأطباء 
 .)recurrence( االنتكا�سة  اأو   )relapse( المر�ص  برجوع  ي�سمونها 
جرعات  يتلقون  العالج  انتهاء  بعد  اللِّيمفوما  اإليهم  تعود  الذين  والمر�سى 
اإجراء  اأو كليهما مًعا، وذلك بعد  اأو االإ�سعاعي،  الكيماوي،  عالية من العالج 

.)stem cell transplantation( عملية زراعة خاليا جذعية
وقد ترغب في معرفة االآثار الجانبية )side effects( للعالج، وكيفية 
تاأثيره على اأن�سطتك المعتادة. ونظًرا الأن العالج الكيماوي واالإ�سعاعي غالًبا 
اآثار  ال�سائع ظهور  فاإنه من  ال�سليمة،  واالأن�سجة  الخاليا  في  تلًفا  ي�سببان  ما 
جانبية لهما. وقد تختلف االآثار الجانبية من مري�ص اإلى اآخر، وقد تتغير من 
جل�سة عالجية اإلى اأخرى تليها. وقبل بدء العالج، �سوف يقوم فريق الرعاية 
ال�سحية الخا�ص بك بتو�سيح االآثار الجانبية المحتملة، و�سيقترحون عليك 

طرًقا ت�ساعدك في التعامل معها.
وفى اأية مرحلة من مراحل هذا المر�ص، يمكنك الح�سول على الرعاية 
االألم  على  ال�سيطرة  في  ت�ساعدك  رعاية  هي  الداعمة  والرعاية  الداعمة. 
التغلب  وفي  للعالج،  الجانبية  االآثار  من  التخفيف  وفي  االأخرى،  واالأعرا�ص 
الجزء  اإل��ى  انظر  ال�سرطان.  ت�سخي�ص  لك  يجلبها  قد  التي  الم�ساعر  على 

الخا�ص بالرعاية الداعمة في هذا الكتيب.
وقد ترغب في التحدث اإلى طبيبك ب�ساأن الم�ساركة في تجربة �سريرية 
)clinical trial(، وهي درا�سة بحثية لطرق العالج الجديدة. انظر الجزء 

الخا�ص بالم�ساركة في بحث �سرطاني في هذا الكتيب. 
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اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك قبل بدء العالج:
ن�سخة ●● الح�سول على  يمكنني  ؟ وهل  لديَّ التي  اللِّيمفوما  نوع  ما 

من التقرير الذي اأر�سله اأخ�سائي الباثولوجيا؟ 
ما مرحلة هذا المر�ص؟ واأين توجد االأورام في ج�سمى؟●●
ما خيارات العالج المتاحة لي؟ واأيها تزكيه لي؟ ولماذا؟●●
هل �ساأتلقى اأكثر من نوع من العالج؟ ●●
اأن ●● ما المنافع المتوقعة من كل نوع من العالج؟ وكيف �سنعرف 

من  للتاأكد  �ستجرى  التي  الفحو�سات  وما  نفًعا؟  يجدي  العالج 
فاعليته؟ وكم عدد المرات التي �ساأجري فيها هذه الفحو�سات؟ 

الذي ●● وما  ع��الج؟  لكل  المحتملة  الجانبية  واالآث��ار  المخاطر  ما 
يمكننا فعله لل�سيطرة على االآثار الجانبية؟ 

ما مدة ا�ستمرار العالج؟●●
هل �ساأ�سطر اإلى البقاء في الم�ست�سفى؟ وفي هذه الحالة، ما مدة ●●

بقائي بها؟ 
ما الذي يمكنني فعله للعناية بنف�سي في اأثناء العالج؟ ●●
كم �ستبلغ تكلفة العالج؟ وهل �سيغطي التاأمين ال�سحي الخا�ص ●●

بي تكلفته؟
كيف �سيوؤثر العالج على اأن�سطتي المعتادة؟●●
هل �ستكون م�ساركتي في تجربة �سريرية منا�سبة لي؟ ●●
كم مرة �ساأحتاج اإلى اإجراء فحو�سات طبية �ساملة؟●●
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النتظار اليقظ
عالج  بتاأجيل  يقومون  اليقظ  االن��ت��ظ��ار  ي��خ��ت��ارون  ال��ذي��ن  المر�سى 
ال�سرطان اإلى حين بدء معاناتهم من االأعرا�ص . وقد يقترح االأطباء االنتظار 
اليقظ اأحياًنا على المر�سى ذوي اللِّيمفوما الك�سولة؛ فهوؤالء المر�سى قد ال  
يتقل�ص  وقد  لل�سرطان.  طوياًل  عالًجا  تتطلب  �سحية  م�سكالت  من  يعانون 
يمكن  العالج،  تاأجيل  خالل  ومن  ع��الج.  دون  ق�سيرة  لفترة  اأحياًنا  ال��ورم 

للمر�سى تجنب االآثار الجانبية الخا�سة بالعالج الكيماوي واالإ�سعاعي. 
اإذا اتفقت مع طبيبك على جدوى االنتظار اليقظ، ف�سوف يقوم الطبيب 
من  عانيت  اإذا  العالج  تتلقى  و�سوف  اأ�سهر(.  ثالثة  )كل  بانتظام  بفح�سك 

االأعرا�ص اأو �ساءت حالتك.
اأن يقلقوا  اليقظ؛ الأنهم ال يريدون  وال يختار بع�ص المر�سى االنتظار 
اختاروا  من  على  ويجب  بعالجه.  القيام  دون  لديهم  �سرطان  وج��ود  ب�ساأن 
االنتظار اليقظ ثم �سعروا بالقلق بعد ذلك مناق�سة �سعورهم هذا مع الطبيب.

االنتظار  اختيار  قبل  الطبيب  على  طرحها  في  ترغب  قد  اأ�سئلة 
اليقظ:

بعد ●● راأيي  العدول عن  يمكنني  اليقظ، فهل  االنتظار  اإذا اخترت 
ذلك؟

هل �ستزداد �سعوبة عالج المر�ص بعدها؟●●
كم مرة �ساأقوم باإجراء فحو�سات طبية �ساملة؟ ●●
وفي اأثناء اإجراء هذه الفحو�سات، ما الم�سكالت ال�سحية التي ●●

يجب علّي االإبالغ عنها؟
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العالج الكيماوي
على  للق�ساء  عقاقير  للِّمفومُةبا�ستخدام  الكيماوي  العالج  يجرى 
 )systemic therapy( ال�سامل  بالعالج  ي�سمى  وهو  اللمفومية.  الخاليا 
الخاليا  اإلى  الو�سول  ويمكنها  ال��دم،  مجرى  خالل  من  تنتقل  العقاقير  الأن 

اللمفومية في كل اأجزاء الج�سم تقريًبا.
في  الحقن  اأو  الوريد،  اأو  الفم،  طريق  عن  كيماويًّا  عالًجا  تتلقى  وقد 
خا�ص  مكان  في  ع��ادة  العالج  ويجرى  ال�سوكي.  بالحبل  المحيط  ال��ف��راغ 
بالمر�سى الخارجيين في الم�ست�سفى،. ويحتاج بع�ص المر�سى اإلى البقاء في 

الم�ست�سفى خالل فترة العالج.  
عالجية  فترة  يق�سي  فالمري�ص  دورات،  في  الكيماوي  العالج  ويعطى 
مرحلة  على  يعتمدان  ال��دورات  وعدد  الراحة  فترة  وطول  راح��ة.  فترة  تليها 

المر�ص والعقاقير الم�سادة لل�سرطان الم�ستخدمة. 
الملوية  بع��دوى  االإ�سابة  نتيجة  المعدة  في  مفومُة  لديك ِّ كانت  اإذا 
اللِّيمفوما  هذه  الطبيب  يعالج  فقد   ،)Helicobacter pylori( البوابية 
العقاقير  معالجة  وبعد   .)antibiotics( الحيوية  الم�سادات  با�ستخدام 

ا. لهذه العدوى، قد ت�سفى من اللِّيمفوما اأي�سً
نوع  على  اأ�سا�سيًّا  اعتماًدا  تعتمد  الكيماوي  للعالج  الجانبية  واالآث��ار 
�سريعة  ال�سليمة  بالخاليا  ت�سر  اأن  للعقاقير  ويمكن  وكميتها.  العقاقير 

االنق�سام مثل:
خاليا ●● م�ستويات  من  الكيماوي  العالج  يخف�ص  عندما  الدم:  خاليا 

الدم ال�سليمة، ت�سبح اأكثر عر�سة لالإ�سابة بالعدوى، اأو الكدمات، اأو 
النزيف، و�ست�سعر بال�سعف والتعب ال�سديدين. و�سيجري فريق الرعاية 
ال�سحية فحو�سات للدم لتحرى الم�ستويات المنخف�سة لخاليا الدم. 
واإذا كانت الم�ستويات منخف�سة، فهناك اأدوية يمكنها م�ساعدة ج�سمك 

على اإنتاج خاليا دم جديدة.
ت�ساقط ●● ي�سبب  اأن  الكيماوي  للعالج  يمكن  ال�سعر:  جذور  خاليا 

اللون  حيث  من  مختلًفا  يكون  قد  ولكنه  النمو،  يعاود  و�سوف  ال�سعر. 
وال�سكل.
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 digestive tract: قد ي�سبب العالج الكيماوي �سعًفا في ال�سهية، اأو ●●
ولت�ساأل  وال�سفتين.  الفم  التهابات في  اأو  االإ�سهال،  اأو  والتقيوؤ،  الغثيان 
اأو العالجات االأخرى  فريق الرعاية ال�سحية الخا�ص بك عن االأدوية 

التي ت�ساعد على مواجهة هذه الم�سكالت. 
ت�سبب  قد  الالهودجكينية  اللِّيمفوما  في عالج  الم�ستخدمة  والعقاقير 
ا، اأو قروًحا، اأو �سداًعا، اأو اآالًما اأخرى. وقد ي�سبح جلدك  ا طفًحا جلديًّ اأي�سً

داكًنا. وقد تكت�سب اأظافرك حروًفا اأو ت�سبح داكنة اللون.
ويمكن لطبيبك اأن يقترح عليك طرًقا للتحكم في العديد من هذه االآثار 
الجانبية. وقد تحقق ا�ستفادة من قراءة الكتيب الذي اأ�سدره المعهد القومي 
تجد  و���س��وف   .Chemotherapy and You ع��ن��وان  ويحمل  لل�سرطان 

تو�سيًحا لكيفية الح�سول على الكتيبات التي ي�سدرها المعهد. 

العالج  تلقي  قبل  الطبيب  على  طرحها  ف��ي  ترغب  ق��د  اأ�سئلة 
الكيماوي:

ما العقار اأو العقاقير التي �ساآخذها؟●●
التي ●● ال��م��رات  ع��دد  وم��ا  �سينتهي؟  ومتى  ال��ع��الج؟  �سيبداأ  متى 

�ساأتلقى فيها العالج؟ 
يمكنني ●● وهل  عنها؟  اإبالغك  علّي  يجب  التي  الجانبية  االآثار  ما 

تجنب اأي من هذه االآثار الجانبية اأو عالجها؟ 
هل �ستكون هناك اآثار جانبية م�ستمرة؟●●

العالج البيولوجي
عالًجا  الالهودجكينية  اللِّيمفوما  من  معينة  باأنواع  المر�سى  يتلقى 
محاربة  على  المناعي  الجهاز  ي�ساعد  العالج  من  النوع  وه��ذا  بيولوجيًّا. 

ال�سرطان. 
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 Monoclonal( الن�سيلة  االأح���ادي���ة  ال��م�����س��ادة  واالأج�������س���ام 
اللِّيمفوما.  لعالج  الم�ستخدم  البيولوجي  العالج  نوع  هى   )antibodies
االلت�ساق  ويمكنها  معمليًّا  ُتح�سر  بروتينات  عن  عبارة  االأج�سام  وه��ذه 
خاليا  على  الق�ساء  على  المناعي  الجهاز  لم�ساعدة  ال�سرطانية  بالخاليا 
اللِّيمفوما. ويعطى المر�سى هذا العالج عن طريق الوريد في مكتب الطبيب، 

اأو العيادة، اأو الم�ست�سفى.
وقد تظهر اأعرا�ص م�سابهة لالأنفلونزا كالحمى، واالرتجاف، وال�سداع، 
ما  ون��ادًرا  عالجها.  ي�سهل  الجانبية  االآث��ار  من  وكثير  والغثيان.  وال�سعف، 
تحدث للمري�ص اآثار جانبية اأ�سد خطورة كم�سكالت في التنف�ص، اأو انخفا�ص 
�سغط الدم، اأو طفح جلدي �سديد. ويمكن لطبيبك اأو ممر�ستك اأن يخبراك 

عن االآثار الجانبية التي يمكنك توقعها، وكيفية معالجتها.

العالج  تلقي  قبل  الطبيب  على  طرحها  ف��ي  ترغب  ق��د  اأ�سئلة 
البيولوجي:

ما الذى يفعله هذا العالج؟●●
هل �ساأ�سطر اإلى البقاء في الم�ست�سفى؟●●
كيف �سنعرف اأن العالج يجدي نفًعا؟ ●●
كم تبلغ المدة التي �ساأتلقى فيها العالج البيولوجي؟ ●●
هل �ستحدث لديَّ اآثار جانبية خالل العالج؟ واإلى متى �ست�ستمر ●●

هذه االآثار الجانبية؟ وما الذي يمكننا فعله حيالها؟ 
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العالج الإ�سعاعي
ا بالمعالجة االإ�سعاعية( اأ�سعة  ي�ستخدم العالج االإ�سعاعي )وي�سمى اأي�سً
ذات طاقة عالية للق�ساء على خاليا اللِّيمفوما الالهودجكينية. ويمكن للعالج 

االإ�سعاعي اأن يقل�ص االأورام وي�ساعد في ال�سيطرة على االألم.
ويوجد نوعان من العالج االإ�سعاعي يتم ا�ستخدامهما لعالج المر�سى 

الم�سابين باللِّيمفوما، وهما:
اال�ستعانة ●● تتم  الخارجي )External radiation(: حيث  الإ�سعاع 

الخاليا  فيه  تجمعت  ال��ذي  الجزء  على  االأ�سعة  ُي�سوب  كبير  بجهاز 
ا  مو�سعيًًّ عالًجا  يعد  العالج  من  النوع  وه��ذا  الج�سم.  من  اللمفية 
يتم  التي  المنطقة  في  الخاليا  على  يوؤثر  الأنه  )local therapy(؛ 
عالجها فقط. ويتردد كثير من المر�سى على الم�ست�سفيات اأو العيادات 

من اأجل تلقي العالج لمدة 5 اأيام اأ�سبوعيًّا على مدار عدة اأ�سابيع.
بع�ص ●● يتم حقن  وفيه   :)Systemic radiation( ال�سامل الإ�سعاع 

اأج��زاء  كل  في  تنت�سر  م�سعة  بمادة  باللِّيمفوما  الم�سابين  المر�سى 
االأحادية  الم�سادة   االأج�سام  مع  الم�سعة  المادة  هذه  وتتحد  الج�سم. 
بتدمير هذه  االإ�سعاع  ويقوم  اللمفية،  الخاليا  تفت�ص عن  التي  الن�سيلة 

الخاليا. 
نوع  على  اأ�سا�سيًّا  اعتماًدا  االإ�سعاعي  للعالج  الجانبية  االآث��ار  وتعتمد 
على  الج�سم.  من  عالجه  يتم  ال��ذي  والجزء  وم��ق��داره،  االإ�سعاعي،  العالج 
�سبيل المثال، يمكن لالإ�سعاع الخارجي الموجه اإلى البطن اأن ي�سبب الغثيان، 
ت�سعر  فقد  وعنقك،  �سدرك  معالجة  تجرى  وعندما  واالإ���س��ه��ال.  والتقيوؤ، 
بجفاف واحتقان في الحلق وبع�ص ال�سعوبة في البلع. عالوة على ذلك، قد 
ي�سبح الجلد في المو�سع المعالج اأحمر، وجاًفا، ورخًوا. وقد يت�ساقط ال�سعر 

ا.  في هذا المو�سع اأي�سً
وفى اأغلب الظن �ست�سبح متعًبا جًدا خالل العالج باالإ�سعاع الخارجي، 
وخا�سة خالل االأ�سابيع التالية للعالج. والراحة مهمة، ولكن عادة ما ين�سح 

االأطباء بمحاولة الحفاظ على الن�ساط قدر االإمكان. 
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ا  اأي�سً ي�سعرون  قد  �سامل  اإ�سعاعي  لعالج  يخ�سعون  الذين  والمر�سى 
بتعب �سديد، وقد يكونون اأكثر عر�سة لالإ�سابة بالعدوى. 

واإذا كنت تتلقى عالًجا اإ�سعاعيًّا وكيماويًّا في الوقت ذاته، ف�سوف تكون 
ويمكنك  جدا.  موؤلمة  الجانبية  االآثار  تكون  وقد  �سوًءا.  اأ�سد  الجانبية  االآثار 

التحدث اإلى طبيبك ب�ساأن الطرق التي يمكنها التخفيف منها.
وقد تحقق ا�ستفادة من قراءة الكتيب الذي بعنوان ما الذي تحتاج ان 

Radiation Therapy and You   تعرفه عن العالج باالأ�سعة

العالج  ب��دء  قبل  الطبيب  على  طرحها  ف��ي  ت��رغ��ب  ق��د  اأ�سئلة 
االإ�سعاعي:

 لماذا اأحتاج اإلى هذا النوع من العالج؟ ●●
متى �سيبداأ العالج؟ ومتى �سينتهي؟●●
ما المخاطر واالآثار الجانبية لهذا العالج؟ وما الذي يمكننا فعله ●●

حيالها؟ 
كيف �ساأ�سعر خالل العالج؟●●
كيف �سيوؤثر العالج على اأن�سطتي المعتادة؟●●
هل هناك اأية اآثار جانبية م�ستمرة؟  ●●
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زراعة الخاليا الجذعية
اإذا تجددت االإ�سابة باللِّيمفوما بعد العالج، فقد تجرى للمري�ص عملية 
زرع خاليا جذعية )stem cells(. وزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم 
تمكن المري�ص من تلقي جرعات عالية من العالج الكيميائي، اأو االإ�سعاعي، 
اأو كليهما مًعا. وهذه الجرعات الكبيرة تدمر كاًل من خاليا اللِّيمفوما وخاليا 

الدم ال�سليمة في مخ العظم. 
تلقي  وبعد  الم�ست�سفى.  في  الجذعية  الخاليا  زراع��ة  عملية  وتجرى 
المري�ص جرعة عالية من العالج، يعطى الخاليا الجذعية ال�سليمة المكونة 
في  الحجم  كبيرة  االأوردة  اأح��د  في  و�سعه  يتم  مرن  اأنبوب  خالل  من  للدم 
منطقة الرقبة اأو ال�سدر. وتنمو خاليا دم جديدة من الخاليا الجذعية التي 

تم زرعها.
واأنواع  متبرع،  من  اأو  المري�ص  من  الجذعية  الخاليا  هذه  توؤخذ  وقد 

زراعة الخاليا الجذعية هي:
●● )Autologous stem cell زراعة الخاليا الجذعية ذاتية المن�ساأ

الخاليا  ي�ستخدم  الزراعة  من  النوع  هذا   :transplantation(
تلقيه  قبل  الجذعية  الخاليا  ا�ستئ�سال  ويتم  للمري�ص ذاته.  الجذعية 
على  للق�ساء  الخاليا  معالجة هذه  تتم  وقد  العالج،  من  عالية  جرعة 
الخاليا اللمفومية التي ربما تكون موجودة بها. ويجرى تجميد الخاليا 
الجذعية وتخزينها. وبعد تلقي المري�ص جرعة عالية من العالج، تتم 

تدفئة الخاليا الجذعية واإعادة زراعتها في ج�سمه.
●● )Allogeneic stem قريب  متبرع  من  الجذعية  الخاليا  زراع��ة 

الخاليا  على  الح�سول  يمكن  اأحياًنا   :cell transplantation(
اأحد  اأو  االأخ���ت،  اأو  االأخ،  يكون  وق��د  متبرع.  من  ال�سليمة  الجذعية 
متبرع   من  الخاليا  توؤخذ  وق��د  الخاليا.  بهذه  المتبرع  هو  الوالدين 
غريب . ويجري االأطباء فحو�سات دم للتاأكد من تطابق خاليا المتبرع 

مع خاليا المري�ص.
●● )Syngeneic stem cell م�سانجة  جذعية  خ��الي��ا  زراع���ة 

خاليا  ي�ستخدم  ال��زراع��ة  من  النوع  وه��ذا   :transplantation(
جذعية من توءم المري�ص المتطابق المتمتع بال�سحة.



2627

اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على الطبيب قبل اإجراء عملية زراعة 
الخاليا الجذعية:

زراعة ●● من  المختلفة  لالأنواع  المحتملة  والمخاطر  الفوائد  ما 
الخاليا الجذعية؟ 

ما نوع الزراعة الذي �سيجرى لي؟ واإذا احتجت اإلى متبرع، فكيف ●●
�سيمكننا العثور عليه؟ 

ما المدة التي �ساأحتاج اإلى ق�سائها في الم�ست�سفى؟ وهل �ساأحتاج ●●
اإلى رعاية خا�سة؟ وكيف �ستتم وقايتي من الجراثيم؟ 

كيف �سنعلم اأن العالج يجدي نفًعا؟ ●●
ما الذي يمكننا فعله اإزاء االآثار الجانبية؟●●
كيف �سيوؤثر العالج على اأن�سطتي المعتادة؟●●
ما حجم فر�ستي في ال�سفاء التام؟  ●●

الح�سول على راأي اآخر
قبل بدء العالج، قد تحتاج اإلى راأي اآخر حول ت�سخي�ص المر�ص وخطة 
العالج. والعديد من �سركات التاأمين تغطي الح�سول على راأي اآخر اإذا طلبت 

منها اأنت اأو طبيبك ذلك.
لزيارة  واإعدادها  الطبية  التقارير  جمع  في  وجهًدا  وقًتا  ت�ستغرق  وقد 
طبيب اآخر. وفي كثير من الحاالت، تاأجيل العالج قلياًل ال يجعله اأقل فاعلية. 
وللتاأكد من ذلك، يجب عليك مناق�سة اأمر هذا التاأجيل مع طبيبك. وفي بع�ص 
االأحيان، يحتاج مر�سى اللِّيمفوما الالهودجكينية اإلى تلقي العالج على الفور. 
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اآخر،  راأي  على  منه  للح�سول  طبيب  على  للعثور  عديدة  طرق  وتوجد 
فيمكنك �سوؤال طبيبك، اأو اإحدى الجمعيات المحلية اأو الحكومية، اأو م�ست�سفى 

قريب، اأو اإحدى كليات الطب عن اأ�سماء االأخ�سائيين. 
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 المتابعة الدورية 
�سحية  م�سكالت  فى  وعالجها  الالهودجكينية  اللِّيمفوما  تت�سبب  قد 
ال�سيطرة  اأو  الم�سكالت  هذه  من  للوقاية  داعمة  رعاية  تتلقى  وقد  اأخ��رى. 

عليها، ولكي ت�سعر بالراحة ومتعة الحياة خالل فترة العالج. 
وقد تاأخذ م�سادات حيوية وعقاقير اأخرى للم�ساعدة على وقايتك من 
باأن  الخا�سة بك  ال�سحية  الرعاية  بالعدوى. وربما ين�سحك فريق  االإ�سابة 
تتجنب الزحام واالأ�سخا�ص الم�سابين بالبرد اأو االأمرا�ص المعدية االأخرى؛ 
فاإذا اأ�سبت بعدوى ، فقد ي�سبح االأمر خطيًرا، و�سوف تحتاج اإلى عالج على 

الفور.
ا اإلى االإ�سابة بفقر  وقد توؤدي اللِّيمفوما الالهودجكينية وعالجها اأي�سً
الدم )anemia(، وهو ما يجعلك ت�سعر بالتعب ال�سديد. ويمكن للعقاقير اأو 
نقل الدم )blood transfusions( اأن ي�ساعد على معالجة هذه الم�سكلة.

التغذية والن�ساط البدني
يظل  واأن  جيًدا  يتغذى  باأن  بنف�سه  المري�ص  يعتني  اأن  ال�سرورى  من 

ن�سيًطا قدر ما ي�ستطيع.
الحرارية ليحافظ  ال�سعرات  اإلى مقدار منا�سب من  المري�ص  ويحتاج 
ا اإلى قدر كاٍف من البروتين ليحافظ على قواه.  على وزن جيد. ويحتاج اأي�سً
من  المزيد  له  وتوفر  بال�سحة،  ال�سعور  على  ت�ساعده  قد  الجيدة  والتغذية 

الطاقة.
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وفي بع�ص االأحيان، وخا�سة في اأثناء العالج اأو بعده بقليل، قد ال ت�سعر 
بالرغبة في الطعام، وقد ت�سعر بعدم الراحة اأو بالتعب، وقد تجد اأن االأغذية 
الجانبية  االآثار  تجعلك  قد  كعادتها. عالوة على ذلك،  يعد طعمها جيًدا  لم 
في  �سعوبة  تجد  الفم(  ق��روح  اأو  التقيوؤ،  اأو  الغثيان،  اأو  ال�سهية،  )ك�سعف 
التغذية ب�سكل جيد . ويمكن للطبيب، اأو اأخ�سائي التغذية، اأو �سخ�ص اآخر من 
مقدمي الرعاية ال�سحية اأن يقترح عليك طرًقا للتعامل مع هذه الم�سكالت.. 
يظلون  عندما  بتح�سن  ي�سعرون  اأنف�سهم  النا�ص  من  العديد  ويجد 
تبقيك  اأن  االأخرى  واالأن�سطة  وال�سباحة،  واليوجا،  للم�سي،  ويمكن  ن�سطين. 
قويًّا، واأن تزيد من طاقتك. وقد تقلل التمارين الريا�سية من ال�سعور بالغثيان 
ا اأن ت�ساعد على تخفيف حدة  واالألم، وتي�سر التعامل مع العالج، ويمكنها اأي�سً
التوتر. ومهما كان الن�ساط البدني الذي اخترته لنف�سك، فلتتاأكد من مراجعة 
األًما اأو م�سكالت  ا، اإذا �سبب لك ن�ساطك هذا  طبيبك قبل البدء فيه. واأي�سً

اأخرى، فلتتاأكد من اإعالم طبيبك اأو ممر�ستك بها.

المتابعة الدورية
من  االنتهاء  بعد  منتظمة  عامة  فحو�سات  اإج��راء  اإل��ى  تحتاج  �سوف 
عالج اللِّيمفوما الالهودجكينية. و�سيقوم الطبيب بمراقبة عملية �سفائك عن 
قرب، وتحري عودة اللِّيمفوما. وت�ساعد الفحو�سات الطبية العامة في �سمان 
اقت�ست  متى  ومعالجتها  ال�سحية  حالتك  في  تغيرات  اأية  حدوث  مالحظة 
ا بدنّيًّا، وفحو�سات معملية،  الحاجة ذلك. وقد ت�سمل هذه الفحو�سات فح�سً
ا لل�سدر باالأ�سعة ال�سينية، وطرًقا اأخرى للفح�ص. وما بين زياراتك  وفح�سً
المنتظمة للطبيب يجب عليك االت�سال به على الفور اإذا اأ�سبت باأية م�سكلة 

�سحية.
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اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على الطبيب بعد انتهائك من العالج:
كم عدد مرات الفحو�سات العامة التي �ساأحتاج اإلى اإجرائها؟ ●●
ما هي فحو�سات رعاية المتابعة التي تقترح علّي اإجراءها؟ ●●
اأو ●● ال�سحية  الم�سكالت  ما  العامة،  للفحو�سات  اإجرائي  بين  ما 

االأعرا�ص التي يجب علّي اإعالمك بها؟  

م�سادر الدعم
�ساأنه  من  الالهودجكينية  اللِّيمفوما  بمر�ص  باإ�سابتك  درايتك  اإن 
التغيرات.  التعامل مع هذه  وقد ي�سعب   . يغير حياتك وحياة من حولك  اأن 
الم�ساعر  من  العديد  واأ�سدقاءك  وعائلتك،  اأنت،  ت��راودك  اأن  المعتاد  ومن 

المختلفة، وم�ساعر الحيرة اأحياًنا.
والبقاء  الجانبية،  االآث��ار  ومواجهة  العالجات  ب�ساأن  المخاوف  وتعد 
ا  بالم�ست�سفى، وتناول االأقرا�ص الطبية اأمًرا �سائًعا. وقد ي�سيبك القلق اأي�سً
ب�ساأن رعايتك لعائلتك، اأو االحتفاظ بعملك، اأو ممار�ستك لالأن�سطة اليومية 

الم�ستمرة.
ويمكنك التوجه اإلى االأ�سخا�ص التالين لتلقي الدعم:

ال�سحية ●● الرعاية  فريق  اأع�ساء  وبقية  والممر�سات،  لالأطباء،  يمكن 
الخا�ص بك اأن يجيبوا على اأ�سئلتك عن العالج، اأو العمل، اأو االأن�سطة 

االأخرى.
اأو ●● ال�سحة،  م�ست�ساري  اأو  االجتماعيين،  االأخ�سائيين  باأحد  اْلِتَقاوؤك 

ا اإذا رغبت في التحدث عن  رجال الدين من �ساأنه اأن يكون نافًعا اأي�سً
م�ساعرك اأو مخاوفك الأحد. وفي الغالب، يمكن لالأخ�سائي االجتماعي 
و�سائل  اأو  المالية،  الم�ساعدة  لك  لتقدم  م�سادر  عليك  يقترح  اأن 

الموا�سالت، اأو الرعاية المنزلية، اأو الدعم العاطفي.
هذه  وف��ي  الم�ساعدة.  ل��ك  تقدم  اأن  ا  اأي�سً ال��دع��م  لجماعات  يمكن 
اأو عائالتهم  اأو عائالتهم مع المر�سى االآخرين  الجماعات، يلتقي المر�سى 

لم�ساركة ما تعلموه عن التعامل مع المر�ص واآثار العالج. 
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الم�ساركة في اأبحاث ال�سرطان 
لنا  وتك�سف  اللِّيمفوما.  لعالج  جديدة  ط��رق  بدرا�سة  االأط��ب��اء   يقوم 
اإذا  عما   ) المر�سى  فيها  يتطوع  بحثية  درا�سات  )وهي  ال�سريرية  التجارب 
اإلى  االأبحاث  اأدت  وقد  ال.  اأم  وفعالة  اآمنة  الواعدة  العالجية  الطرق  كانت 

اإحراز بع�ص التقدم بالفعل. 
ويدر�ص الباحثون العديد من اأنواع العالجات الخا�سة باللِّيمفوما مثل:

العالج الكيماوي: يختبر االأطباء عقاقير جديدة تق�سي على الخاليا ●●
الدوائية،  والمركبات  العقاقير  من  العديد  ويجربون  ال�سرطانية، 
ا طرًقا لدمج العقاقير مع العالجات االأخرى كالعالج  وي�ستك�سفون اأي�سً

البيولوجي.
العالج ●● ال�ستخدام  اخ��ت��ب��اًرا  االأط��ب��اء  يجري  الإ�سعاعي:  العالج 

االإ�سعاعي بمفرده، وال�ستخدامه مع العالج الكيماوي.
العالج البيولوجي: هناك اأنواع جديدة من العالج البيولوجي قيد ●●

 )vaccines( لقاحات  الباحثون   يعد  المثال،  �سبيل  على  الدرا�سة. 
الخاليا  على  الق�ساء  ف��ي  المناعي  الجهاز  ت�ساعد  ق��د  لل�سرطان 
ا نوًعا من العالج البيولوجي ي�ساعد في  اللِّيمفوما. وهم يدر�سون اأي�سً

و�سول االإ�سعاع اإلى الخاليا ال�سرطانية مبا�سرة.
الخاليا ●● زراعة  بدرا�سة  االأطباء  يقوم  الجذعية:  الخاليا  زراعة 

باللِّيمفوما  اإ�سابتهم  ت�سخي�ص  تم  الذين  المر�سى  ل��دى  الجذعية 
حديًثا، ولدى من تمت معالجتهم بالفعل.  

اأول  م��ن  ي��ك��ون��ون  ق��د  ال�سريرية  للتجارب  المن�سمون  وال��م��ر���س��ى 
الم�ستفيدين اإذا اأظهر اأحد االأ�ساليب العالجية الجديدة فاعليته. وحتى اإذا 
لم ينتفعوا ب�سورة مبا�سرة، فما زالوا يقدمون الم�ساعدة لالأطباء في تعلم 
ال�سريرية  التجارب  اأن  ال�سيطرة عليها. ورغم  اللِّيمفوما وكيفية  المزيد عن 
لحماية  بو�سعهم  ما  كل  يبذلون  الباحثين  ف��اإن  المخاطر،  بع�ص  تحمل  قد 

مر�ساهم.
عليك  يجب  ال�سريرية،  التجارب  في  بالم�ساركة  ا  مهتّمًّ كنت  واإذا 

التحدث اإلى طبيبك. 
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القامو�ص
توجد تعريفات الآالف الم�سطلحات في قامو�ص م�سطلحات ال�سرطان 
زيارة  ويمكنك االطالع عليه من خالل  لل�سرطان،  القومي  بالمعهد  الخا�ص 

 . http://www.cancer.gov/dictionary :الموقع التالي
والمعدة،  البنكريا�ص،  على  تحتوي  التي  المنطقة   :)abdomen( البطن 

واالأمعاء، والكبد، والمرارة، واأع�ساء اأخرى من الج�سم.
اللِّيمفوما  من  نوع   :)Aggressive lymphoma( العنيفة  اللِّيمفوما 
ي�سيب  ما  كثيًرا  وهو  �سديدة.  اأعرا�ص  ظهور  وي�سبب  �سريًعا،  وينت�سر  ينمو 
المتعلقة  )اللِّيمفوما  الب�سرية  المناعة  نق�ص  بفيرو�ص  الم�سابين  المر�سى 
اللِّيمفوما  اأو  الدرجة،  متو�سطة  باللِّيمفوما  ا  اأي�سً وي�سمى  االإي��دز(.  بمر�ص 

عالية الدرجة. 
االإ�سابة  عن  وينتج  المكت�سبة،  المناعة  نق�ص  مر�ص   :)AIDS( الإي��دز 
خطورة  تزداد  االإي��دز  ومر�سى   .)HIV( الب�سرية  المناعة  نق�ص  بفيرو�ص 
تعر�سهم لالإ�سابة باأنواع معينة من ال�سرطان، والكت�ساب العدوى التي عادة 

ما ت�سيب االأ�سخا�ص ذوي الجهاز المناعي ال�سعيف.
 )Allogeneic stem cell الخيفية  ال��ج��ذع��ي��ة  ال��خ��الي��ا  زراع����ة 
)transplantation: طريقة عالجية يتلقى فيها المري�ص خاليا جذعية 
مكونة للدم )وهي الخاليا التي تتكون منها كل خاليا الدم( من متبرع م�سابه 
اأو  اأًخا  له في الجينات، ولكن لي�ص مطابًقا له. وعادة ما يكون هذا المتبرع 

ا غريًبا. اأخًتا للمري�ص، ولكن يمكن اأن يكون المتبرع �سخ�سً
الحمراء  الدم  فيها عدد خاليا  يكون  الدم )anemia(: حالة �سحية  فقر 

اأقل من المعتاد. 
التي  العدوى  عالج  في  ي�ستخدم  عقار   :)antibiotic( الحيوي  الم�ساد 

ت�سببها البكتيريا اأو الميكروبات االأخرى.
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 )Autologous stem cell المن�ساأ  ذاتية  الجذعية  الخاليا  زراع��ة 
)transplantation: طريقة عالجية يتم فيها ا�ستئ�سال خاليا جذعية 
مكونة للدم )وهي الخاليا التي تتكون منها كل خاليا الدم(، وتخزينها، ثم 

تعاد اإلى المري�ص ذاته الحًقا.
خلية بائية )B cell(: خلية دم بي�ساء توجد في مخ العظم. وبو�سفها جزًءا 
من الجهاز المناعي، تقوم الخاليا البائية باإنتاج االأج�سام الم�سادة، وت�ساعد 

ا بالخلية اللمفية البائية.  في محاربة العدوى. وهي ت�سمى اأي�سً
الميكروبات  من  كبيرة  مجموعة  عن  عبارة  هي   :)bacteria( البكتيريا 
الحيوانات  في  واالأمرا�ص  بالعدوى  االإ�سابة  بع�سها  وي�سبب  الخلية.  اأحادية 

والب�سر.
لتن�سيط  ي�ستخدم  عالج   :)Biological therapy( البيولوجي  العالج 
وال��ع��دوى،  ال�سرطان،  لمحاربة  ن�ساطه  تجديد  اأو  المناعي  الجهاز  ق��درة 
ت�سببها  معينة  جانبية  اآثار  لتقليل  ا  اأي�سً ي�ستخدم  وهو  االأخ��رى.  واالأمرا�ص 
بع�ص عالجات ال�سرطان. وت�سمل العوامل الم�ستخدمة في العالج البيولوجي 
يكون  وقد  واللقاحات.  النمو،  وعوامل  الن�سيلة،  االأحادية  الم�سادة  االأج�سام 
بالمعالجة  ا  اأي�سً ي�سمى  وه��و  لل�سرطان.  م�ساد  مبا�سر  اأث��ر  العوامل  لهذه 
البيولوجية  اال�ستجابة  الت  بُمَعدِّ المعالجة  و  الحيوية،  والمعالجة  المناعية، 

. )BRM(
العينة )Biopsy(: هو عملية ا�ستئ�سال بع�ص الخاليا اأو االأن�سجة لفح�سها 
من قبل اأخ�سائي الباثولوجيا. ويمكن الأخ�سائي الباثولوجيا درا�سة الن�سيج 
با�ستخدام المجهر، اأو اإجراء فحو�سات على الخاليا والن�سيج. وعندما يتم 
ا�ستئ�سال عينة فقط من الن�سيج، فهذه العملية ت�سمى باالختزاع االقتطاعي. 
وعندما يتم ا�ستئ�سال كتلة كاملة اأو منطقة ي�ستبه في اإ�سابتها، فهذه العملية 
ت�سمى باالختزاع ال�سامل. وعندما يتم ا�ستئ�سال عينة من الن�سيج اأو ال�سائل 
باالختزاع  ت�سمى  العملية  فهذه  لذلك،  مخ�س�سة  اإب��رة  با�ستخدام  اللمفي 

االإبري اأو ال�سفط باالإبرة الرفيعة.
اأو مكوناته في االأوعية  اإدخال الدم   :)blood transfusion( نقل الدم

الدموية للمري�ص.
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مخ )نخاع( العظم )bone marrow(: ن�سيج رقيق �سبيه باالإ�سفنج يوجد 
في منت�سف غالبية العظام، ويقوم باإنتاج خاليا الدم البي�ساء، والحمراء، 

وال�سفائح الدموية.
عينة مخ العظم )Bone marrow biopsy(: عملية ا�ستئ�سال عينة من 

ن�سيج مخ العظم با�ستخدام اإبرة لفح�سها بالمجهر.  
لمفومة بوركت )Burkitt lymphoma(: نوع عنيف )�سريع النمو( من 
اللِّيمفوما الالهودجكينية البائية الخاليا غالًبا ما ي�سيب االأطفال وال�سباب. 
وقد يوؤثر هذا المر�ص على الفكين، اأو الجهاز الع�سبي المركزي، اأو االأح�ساء، 
رئي�سية  اأن��واع  ثالثة  وهناك  اأخ��رى.  اأع�ساء  اأو  المبي�سين،  اأو  الكليتين،  اأو 
ولمفومة  المناعة(.  بنق�ص  ومتعلقة  ومتوطنة،   ، متفرقة   ( بوركت  للمفومة 
قارة  في  توجد  والمتوطنة  العالم،  في  مكان  كل  في  المتفرقةتوجد  بوركت 

اأفريقيا، اأما المتعلقة بنق�ص المناعة فكثيًرا ما توجد لدى مر�سى االإيدز.
فيها  تنق�سم  التي  االأمرا�ص  به  تو�سف  م�سطلح   :)Cancer( ال�سرطان 
االأن�سجة  تهاجم  اأن  ال�سرطانية  للخاليا  ويمكن  تحكم.  بال  المعتلة  الخاليا 
القريبة، واأن تنت�سر في مجرى الدم والجهاز اللمفي وتنتقل من خاللهما اإلى 

االأجزاء االأخرى من الج�سم.
وكل  الج�سم.  اأن�سجة  تكون  التي  المفردة  ال��وح��دة  هي   :)cell( الخلية 

الكائنات الحية تتركب من خلية واحدة اأو اأكثر.
التي  بالعقاقير  للعالج  طريقة   :)Chemotherapy( الكيماوي  العالج 

تق�سي على الخاليا ال�سرطانية.
التجربة ال�سريرية )Clinical trial(: نوع من الدرا�سات البحثية تختبر 
مدى نجاح االأ�ساليب الطبية الجديدة مع المر�سى. وتختبر هذه الدرا�سات 
اأو عالج  اأو ت�سخي�سه،  اأو الوقاية منه،  الطرق الجديدة في تحري المر�ص، 

ا بالدرا�سة ال�سريرية. االأمرا�ص. وت�سمى اأي�سً
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التحليل د الدموي ال�سامل )CBC )complete blood count: فح�ص 
عينة من الدم للتحقق من عدد خاليا الدم الحمراء، والبي�ساء، وال�سفائح 

ا بعد خاليا الدم. الدموية. وهو ي�سمى اأي�سً
تكون  لمفومة  هي   :)Contiguous lymphoma( متجاورة  لمفومة 

فيها العقد اللمفية الم�سابة بال�سرطان متجاورة.
اأخرى  مادة  اأو  �سبغ  عن  عبارة   :)contrast material( التباين  مادة 
ت�ساعد على اإظهار المناطق المعتلة داخل الج�سد. وتعطى عن طريق الحقن 
في الوريد، اأو حقنة �سرجية، اأو عن طريق الفم. وت�ستخدم مادة التباين مع 
الت�سوير  اأو  بالحا�سوب،  المقطعي  الت�سوير  اأو  ال�سينية،  باالأ�سعة  الت�سوير 

بالرنين المغناطي�سي، اأو غيرها من الفحو�سات الت�سويرية االأخرى.
مقطعي  ت�سوير  عن  عبارة   :)CT scan( بالحا�سوب  المقطعي  الت�سوير 
ُتلتقط فيه �سل�سلة من ال�سور التف�سيلية لمناطق داخل الج�سد  محو�سب، و 
بجهاز  مت�سل  حا�سوب  بوا�سطة  ال�سور  هذه  تكوين  ويتم  زواي��ا،  عدة  من 
الت�سوير  اأو  الحا�سوبي،  المقطعي  بالت�سوير  ا  اأي�سً وي�سمى  ال�سينية.  االأ�سعة 

.)CAT( المقطعي المحوري المحو�سب
اأ�سفل  تقع  التي  الرفيعة  الع�سلة  هو   :)diaphragm( الحاجز  الحجاب 

الرئتين والقلب، وتف�سل ال�سدر عن البطن. 
 )diffuse large B-cell النت�سار  المتو�سعة  البائية  الخاليا  لمفومة 
الخاليا  البائية  الالهودجكينية  اللِّيمفوما  من  نوع  هي   :lymphoma(
)�سرطان الجهاز المناعي( التي عادة ما تكون عنيفة )�سريعة النمو(، وهي 
في  للورم  �سريع  بنمو  وتتميز  �سيوًعا،  الالهودجكينية  اللِّيمفوما  اأن��واع  اأكثر 
العقد اللمفية، والطحال، والكبد، ومخ العظم، اأو االأع�ساء االأخرى. وت�سمل 
ق ليلي غزير، وفقدان وزن. وهناك  اأعرا�سها االأخرى االإ�سابة بحمى، و تعرُّ

اأنواع فرعية من لمفومة الخاليا البائية المتو�سعة االنت�سار.  
القناة اله�سمية )digestive tract(: هى االأع�ساء التي يمر من خاللها 
الطعام وال�سراب عندما يتم بلعهما، وه�سمهما، والتخل�ص من ف�سالتهما. 
وهذه االأع�ساء هي الفم، والمريء، واالأمعاء الدقيقة والغليظة، والم�ستقيم، 

وال�سرج.
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فيرو�ص   :EBV )Epstein-Barr virus( ب��ار   - اإيب�ستاين  فيرو�ص 
�سائع يظل خاماًل لدى كثير من المر�سى. وهو ي�سبب االإ�سابة بمر�ص كثرة 
الوحيدات العدائية، وله �سلة باأمرا�ص �سرطانية معينة مثل لمفومة بوركت، 

واللِّيمفوما االأرومية المناعية، وال�سرطان االأنفي البلعومي.
اختزاع �سامل )excisional biopsy(: اأ�سلوب جراحي يتم فيه ا�ستئ�سال 
تكتالت كاملة اأو منطقة م�ستبه بها؛ من اأجل الت�سخي�ص. ثم يجرى فح�ص 

للن�سيج بوا�سطة المجهر.   
العالج بالإ�سعاع الخارجي )External radiation therapy(: نوع من 
اأ�سعة ذات طاقة عالية  لت�سويب  ي�ستخدم جهاًزا خارجيًّا  االإ�سعاعي  العالج 

ا بالعالج االإ�سعاعي الخارجي الم�سدر. على ال�سرطان. وي�سمى اأي�سً
ا�ستئ�سال   :)  fine needle aspiration( الرفيعة  بالإبرة  ال�سفط 
بالمجهر.  لفح�سها  لذلك  مخ�س�سة  اإب��رة  با�ستخدام  ال�سائل  اأو  الن�سيج 

ا باالختزاع االإبري. وي�سمى اأي�سً
اللِّيمفوما  من  نوع   :)follicular lymphoma( الجريبية  اللِّيمفوما 
ما  عادة  التي  المناعي(  الجهاز  )�سرطان  الخاليا  البائية  الالهودجكينية 
تكون ك�سولة )بطيئة النمو(. فتنمو خاليا الورم في �سورة مجموعات لت�سكل 
عقًدا ن�سيجية �سغيرة. وهناك العديد من االأنواع الفرعية للمفومة الجريبية.

الأُْرِبَيّة )groin(: المنطقة التي يلتقي فيها الفخذ بالبطن. 
من  نوع   :H. pylori )Helicobacter pylori( البوابية  الملوية 
البكتيريا ي�سبب حدوث التهاب وقرح في المعدة اأو االأمعاء الدقيقة. والمر�سى 
في  بال�سرطان  لالإ�سابة  عر�سة  اأكثر  يكونون  البوابية  بالملوية  الم�سابون 
المخاطية  باالأغ�سية  المرتبط  اللمفي  الن�سيج  لمفومة  ذلك  وي�سمل  المعدة، 

  .)MALT(
اأمرا�ص  عالج  في  متخ�س�ص  طبيب   :)hematologist( الدم  اأخ�سائي 

الدم.
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ي�سبب  فيرو�ص   :)Hepatitis C virus( �سي  الكبدي  اللتهاب  فيرو�ص 
التزاوج.  اأو  الدم  الفيرو�ص من خالل  هذا  وينتقل  الكبدي.  االلتهاب  مر�ص 

ا اإلى االأطفال المولودين الأمهات م�سابة به.  وتنتقل العدوى اأي�سً
مبيد الأع�ساب )herbicide(: مادة كيماوية تقتل النباتات. 

من  نوع   :)high-grade lymphoma  ( الدرجة  العالية  اللِّيمفوما 
المر�سى  لدى  وينت�سر  حادة.  اأعرا�ص  وذو  �سريًعا،  وينت�سر  ينمو  اللِّيمفوما 
الم�سابين بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�سرية )لمفومة متعلقة بمر�ص االإيدز(. 

ا باللِّيمفوما العنيفة اأو اللِّيمفوما المتو�سطة الدرجة. وهو ي�سمى اأي�سً
�سرطان  هي   :)Hodgkin lymphoma( الهودجكينية  اللِّيمفوما 
ريد  بخاليا  ي�سمى  الخاليا  من  نوع  بوجود  وتتميز  المناعي،  الجهاز  ي�سيب 
اأو  اللمفية،  العقد  في  موؤلم  غير  ت�سخًما  اأعرا�سها  وت�سمل  – �ستيرنبيرج. 
الطحال، اأو اأحد اأن�سجة الجهاز المناعي. وت�سمل االأعرا�ص االأخرى االإ�سابة 
ا بمر�ص  بحمى، اأو فقدان وزن، اأو تعب، اأو تعرق ليلي غزير. وهي ت�سمى اأي�سً

هودجكن.
 HIV )Human ال���ب�������س���ري���ة  ال���م���ن���اع���ة  ن���ق�������ص  ف����ي����رو�����ص 
نق�ص  لمر�ص  الم�سبب  الفيرو�ص  هو   :immunodeficiency virus(

 .)AIDS( المناعة المكت�سبة
 )Human T-cell الب�سري  الخاليا  التائي  ال��دم  ابي�سا�ص  فيرو�ص 
 )lymphoma virus  1 النوع  من  اللِّيمفوما  فيرو�ص   /leukemia(
:)type 1 نوع من الفيرو�سات ي�سيب الخاليا البائية )وهي نوع من خاليا 
الدم البي�ساء(، ويمكنه اأن ي�سبب مر�ص ابي�سا�ص الدم واللِّيمفوما. وينتقل 
هذا الفيرو�ص من خالل ا�ستعمال ال�سرنجات واالإبر الأكثر من �سخ�ص، ومن 
خالل نقل الدم اأو التزاوج، اأو ينتقل من االأم اإلى طفلها حديث الوالدة اأو من 

خالل الر�ساعة. 
االأع�ساء  من  معقدة  مجموعة   :)immune system( المناعي  الجهاز 

والخاليا التي تدافع عن الج�سم �سد االإ�سابة بالعدوى واالأمرا�ص االأخرى.
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فيه  يتم  جراحي  اأ�سلوب   :)incisional biopsy( اقتطاعي  اختزاع 
ا�ستئ�سال جزء من تكتل ن�سيجي اأو منطقة م�ستبه بها من اأجل الت�سخي�ص. 

ثم يجرى فح�ص الن�سيج بوا�سطة المجهر. 
اللِّيمفوما  من  ن��وع   :)Indolent lymphoma( الك�سولة  اللِّيمفوما 
ا باللِّيمفوما المنخف�سة  ينمو وينت�سر ببطء، وله اأعرا�ص قليلة. وي�سمى اأي�سً

الدرجة.
ويمكن  فيه.  وتكاثرها  للج�سم  الجراثيم  مهاجمة   :)infection( العدوى 
اإلى بقية الج�سد. وقد  اأي جزء من الج�سم، وتنت�سر منه  اأن ت�سيب  للعدوى 
تكون هذه الجراثيم من البكتيريا، اأو الفيرو�سات، اأو الخميرة، اأو الفطريات. 
تبًعا  االأخ��رى  ال�سحية  الم�سكالت  من  وغيرها  الحمى  ت�سبب  اأن  ويمكنها 
لمو�سع االإ�سابة. وعندما يكون الجهاز المناعي الطبيعي قويًّا، يمكنه محاربة 
اأن  ال�سرطان  لبع�ص عالجات  ويمكن  العدوى.  الج�سم من  ووقاية  الجراثيم 

ت�سعف الجهاز المناعي الطبيعى.
وراثي )Inherited(: ينتقل مع الجينات المنتقلة من الوالدين اإلى ن�سلهما 

)اأبنائهما(.
الحقن )Injection(: ا�ستخدام �سرنجة واإبرة في �سخ ال�سوائل اأو العقاقير 

 ."shot" في الج�سم، وغالًبا ما يطلق عليه
 ) intermediate-grade ال���درج���ة  ال��م��ت��و���س��ط��ة  ال��لِّ��ي��م��ف��وم��اة 
)lymphoma: نوع من اللِّيمفوما ينمو وينت�سر �سريًعا، وذو اأعرا�ص حادة. 
وينت�سر لدى المر�سى الم�سابين بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�سرية )لمفومة 
اللِّيمفوما  اأو  العنيفة  باللِّيمفوما  ا  اأي�سً ي�سمى  وهو  االإي��دز(.  بمر�ص  متعلقة 

المتو�سطة الدرجة. 
 :LDH )lactate dehydrogenase( اإنزيم نازعة هيدروجين الالكتات
هو اإنزيم من مجموعة اإنزيمات توجد في الدم واأن�سجة الج�سم االأخرى، وله 
�سلة باإنتاج الطاقة في الخاليا. وزيادة هذا االإنزيم في الدم عالمة على تلف 
ا  اأي�سً وي�سمى  االأخرى.  واالأمرا�ص  ال�سرطان  اأنواع  بع�ص  ووجود  الن�سيج  في 

اإنزيم نازعة هيدروجين حام�ص الالكتات.    
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ي�سيب  �سرطان  عن  عبارة  هو   :)Leukemia( ال��دم  ابي�سا�ص  مر�ص 
اإنتاج عدد كبير  االأن�سجة المكونة لخاليا الدم مثل مخ العظم، ويت�سبب فى 

من خاليا الدم ودخولها في مجرى الدم.
التخدير المو�سعي )Local anesthesia(: عقاقير ت�سبب فقداًنا موؤقًتا 
لالإح�سا�ص في جزء واحد من الج�سم. ويظل المري�ص منتبًها ولكنه ال ي�سعر 

بالجزء الذي تم تخديره. 
الورم  خاليا  في  توؤثر  معالجة  هو   :)Local therapy( المو�سعي  العالج 

والمو�سع القريب منه.
من  نوع   :)low-grade lymphoma  ( الدرجة  المنخف�سة  اللِّيمفوما 
باللِّيمفوما  ا  اأي�سً وي�سمى  قليلة.  اأعرا�ص  وذو  ببطء،  وينت�سر  ينمو  اللِّيمفوما 

الك�سولة.
ال�سائل اللمفي )Lymph(: هو ال�سائل ال�سفاف الذي ينتقل خالل الجهاز 
بالعدوى  االإ�سابة  محاربة  على  ت�ساعد  التي  الخاليا  بنقل  ويقوم  اللمفي، 

ا بال�سائل اللمفاوي. واالأمرا�ص االأخرى. وي�سمى اأي�سً
العقدة اللمفية )Lymph node(: عبارة عن كتلة م�ستديرة من الن�سيج 
بتر�سيح  اللمفية  العقد  وتقوم  ال�سام.  الن�سيج  من  بغالف  المحاط  اللمفي 
ال�سائل اللمفي )اأو ال�سائل اللمفاوي(، وتخزين الخاليا اللمفية )خاليا الدم 

ا بالغدة اللمفية. البي�ساء(، وتقع على طول االأوعية اللمفية. وت�سمى اأي�سً
اأنبوب رفيع ينقل ال�سائل اللمفي )اأو   :)Lymph vessel( الوعاء اللمفي
ا  اأي�سً وي�سمى  اللمفي.  الجهاز  في  البي�ساء  الدم  وخاليا  اللمفاوي(  ال�سائل 

بالوعاء اللمفاوي. 
تنتج  التي  واالأع�ساء  االأن�سجة   :)Lymphatic system( اللمفي الجهاز 
وتخزن وتنقل خاليا الدم البي�ساء التي تحارب العدوى واالأمرا�ص االأخرى. 
واالأوعية  اللمفية،  والعقد  ال�سعترية،  والغدة  الطحال،  الجهاز  هذا  وي�سمل 
الدم  وخاليا  اللمف  تنقل  التي  الرفيعة  االأنابيب  من  �سبكة  )وه��ي  اللمفية 
البي�ساء(. وتتفرع االأوعية اللمفية مثلما تتفرع االأوعية الدموية في كل اأن�سجة 

الج�سم.
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البي�ساء.  ال��دم  خاليا  من  نوع  هي   :)lymphocyte( اللمفية  الخلية 
وتلعب الخاليا اللمفية اأدواًرا عدة في الجهاز المناعي، وت�سمل هذه االأدوار 
بالعدوى  االإ�سابة  تحارب  التي  االأخ��رى  والمواد  الم�سادة  االأج�سام  اإنتاج 

واالأمرا�ص االأخرى. 
اللِّيمفوما )Lymphoma(: هي �سرطان ي�سيب خاليا الجهاز المناعي. 
باللِّيمفوما  منها  االأول  النوع  ي�سمى  اللِّيمفوما،  من  اأ�سا�سيان  نوعان  ويوجد 
الهودجكينية، والتي تت�سمن  نوعًا من الخاليا يدعى خاليا ريد- �ستيرنبيرج. 
والنوع الثاني ي�سمى باللِّيمفوما الالهودجكينية، والتي ت�سمل مجموعة كبيرة 
متنوعة من ال�سرطانات التي ت�سيب خاليا الجهاز المناعي. ويمكن تق�سيم 
هذا النوع الثاني اإلى �سرطان ك�سول )بطيء النمو(، و�سرطان عنيف )�سريع 
بطريقة  للعالج  وي�ستجيبان  يتفاعالن  الفرعيان  النوعان  وه��ذان  النمو(. 
مختلفة. ويمكن لهذين النوعين من اللِّيمفوما اأن ي�سيبا االأطفال والبالغين، 

ويتوقف ت�سخي�سهما وعالجهما على مرحلة ال�سرطان ونوعه. 
طبيب   :)Medical oncologist( بالأدوية  الأورام  معالجة  اأخ�سائي 
الكيماوي،  العالج  با�ستخدام  ومعالجته  ال�سرطان  ت�سخي�ص  في  متخ�س�ص 
للرعاية  الرئي�سي  المقدم  هو  االأورام  واأخ�سائي  والبيولوجي.  والهرموني، 
تن�سيق  ويمكنه  داعمة،  رعاية  ا  اأي�سً ويقدم  ال�سرطان،  لمري�ص  ال�سحية 

العالج الذي يقدمه االأخ�سائيون االآخرون.
 :)Monoclonal antibodies( الأج�سام الم�سادة الأحادية الن�سيلة
هذه االأج�سام عبارة عن نوع من البروتينات تح�سر معمليًّا ويمكنها االلت�ساق 
من  عديدة  اأن��واع  وتوجد  ال�سرطانية.  الخاليا  وب�سطح  الج�سم  في  بمواد 
مادة  عن  للبحث  معد  منها  نوع  وكل  الن�سيلة،  االأحادية  الم�سادة  االأج�سام 
مختلفة. وت�ستخدم هذه االأج�سام الم�سادة في عالج بع�ص اأنواع ال�سرطان، 
ت�ستخدم  اأن  ويمكن  منه.  االأخ��رى  االأن��واع  عالج  في  اأثرها  درا�سة  ويجرى 
اإلى  مبا�سرة  الم�سعة  المواد  اأو   ، ال�سموم  اأو  العقاقير،  نقل  اأو في  بمفردها، 

الورم.
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موجات  فيها  ت�ستخدم  طريقة   :)MRI( المغناطي�سي  بالرنين  الت�سوير 
للمناطق  تف�سيلية  �سور  لتكوين  بحا�سوب  مو�سل  قوي  ومغناطي�ص  الراديو 
الداخلية من الج�سم، ويمكن لهذه ال�سور اأن تبين االختالفات بين االأن�سجة 
لالأع�ساء  �سوًرا  ُيكون  المغناطي�سي  بالرنين  والت�سوير  والمعتلة.  ال�سليمة 
واالأن�سجة الرقيقة اأف�سل من اأ�ساليب الك�سف االإ�سعاعي االأخرى مثل الت�سوير 
المقطعي بالحا�سوب اأو االأ�سعة ال�سينية، وهو مفيد ب�سورة خا�سة في ت�سوير 
الداخلي  وال��ج��زء  للمفا�سل،  الرقيقة  واالأن�سجة  الفقري،  والعمود  المخ، 

.)NMRI( ا بت�سوير الرنين المغناطي�سي النووي للعظام. وهو ي�سمى اأي�سً
هي   :)Noncontiguous lymphoma( متجاورة  غير  لمفومة 
واإنما  متجاورة،  غير  بال�سرطان  الم�سابة  اللمفية  العقد  فيها  تكون  لمفومة 
تقع  التي  الرفيعة  )الع�سلة  الحاجز  الحجاب  من  ذاته  الجانب  في  موجودة 

اأ�سفل الرئتين وت�ساعد على التنف�ص، وتف�سل ال�سدر عن البطن(. 
 :NHL )Non-Hodgkin lymphoma( اللِّيمفوما الالهودجكينية
ت�سيب  اأن  ال�سرطانات  لهذه  ويمكن  المناعي.  الجهاز  �سرطانات  اأحد  هي 
اللمفية،  العقد  تتميز بت�سخم في  اأي مرحلة عمرية، وغالًبا ما  االإن�سان في 
ويمكن  منها،  مختلفة  عديدة  اأن��واع  وتوجد  وزن.  وفقدان  بحمى،  واالإ�سابة 
ويمكن  النمو(،  وك�سولة )بطيئة  النمو(،  اأنواع عنيفة )�سريعة  اإلى  تق�سيمها 
الخاليا.  وتائية  الخاليا،  بائية  الهودجكينية  لمفومات  اإلى  ا  اأي�سً تق�سيمها 
البائية الخاليا ت�سمل لمفومة بوركت، ولمفومة  واللمفومات الالهودجكينية 
الخاليا  البائية  االآرومية  واللِّيمفوما  االنت�سار،  المتو�سعة  البائية  الخاليا 
التائية  الالهودجكينية  واللمفومات  الغالفية.  الخاليا  ولمفومة  االأول��ي��ة، 
الخاليا ت�سمل مر�ص الفطار الفطراني، ولمفومة الخاليا الكبيرة المتحولة، 
واللِّيمفوما االآرومية التائية الخاليا االأولية. واللمفومات ذات ال�سلة باأمرا�ص 
العظم  مخ  زراعة  عمليات  اإجراء  بعد  المر�سى  ت�سيب  التي  اللمفي  التكاثر 
وزراعة الخاليا الجذعية عادة ما تكون لمفومات الهودجكينية بائية الخاليا. 

ويتوقف الت�سخي�ص والعالج على مرحلة المر�ص ونوعه.
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ال�سمنة )obesity(: حالة مر�سية تتميز بوجود قدر عاٍل بدرجة غير عادية 
وغير �سحية من الدهون بالج�سم.

مخت�سة  ممر�سة   :)oncology nurse( ب���الأورام  خا�سة  ممر�سة 
بمعالجة مر�سى ال�سرطان ورعايتهم.

اأخ�سائي الباثولوجيا )Pathologist(: طبيب يحدد االأمرا�ص من خالل 
درا�سة الخاليا واالأن�سجة بوا�سطة المجهر.

الحو�ص )pelvis(: الجزء ال�سفلي من البطن الواقع بين عظمتي الوركين. 
الت�سوير المقطعي بالإ�سدار البوزيتروني )PET scan(: طريقة عالجية 
ال��وري��د،  ف��ي  )�سكر(  الم�سع  الجلوكوز  م��ن  �سغير  م��ق��دار  حقن  فيها  يتم 
وي�ستخدم جهاز م�سح في تكوين �سور محو�سبة تف�سيلية للمناطق الداخلية 
للج�سم التي ا�ستخدم بها الجلوكوز. ونظًرا الأن الخاليا ال�سرطانية غالًبا ما 
ت�ستهلك قدًرا اأكبر من الجلوكوز من الخاليا العادية، فاإن هذه ال�سور يمكن 

ا�ستخدامها في العثور على الخاليا ال�سرطانية في الج�سم.
اأخ�سائي معالجة الأورام بالإ�سعاع )Radiation oncologist(: طبيب 

متخ�س�ص في ا�ستخدام االإ�سعاع في معالجة ال�سرطان.
ذي  اإ�سعاع  ا�ستخدام  هو   :)Radiation therapy( الإ�سعاعي  العالج 
طاقة عالية من االأ�سعة ال�سينية، واأ�سعة جاما، والنيوترونات، وم�سادر اأخرى 
من  االإ�سعاع  ي�سدر  وقد  ال��ورم.  وتقلي�ص  ال�سرطانية  الخاليا  على  للق�ساء 
جهاز خارج الج�سم )العالج باالإ�سعاع الخارجي(، اأو من مادة م�سعة تثبت في 
الج�سم بالقرب من الخاليا ال�سرطانية )العالج باالإ�سعاع الداخلي(. والعالج 
االإ�سعاعي العام ي�ستخدم مادة م�سعة- مثل ج�سم م�ساد وحيد الن�سيلة م�سع- 

ا بالمعالجة االإ�سعاعية. تدور في الج�سم. والعالج االإ�سعاعي ي�سمى اأي�سً
م�سع )Radioactive(: ي�سدر اإ�سعاًعا.
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النتكا�سة )Recurrence(: عودة ال�سرطان بعد فترة من الزمن ال يمكن 
لي(  خاللها ر�سده. وقد يعود ال�سرطان اإلى المو�سع ذاته كالورم االأ�سلي )االأوَّ

ا بانتكا�سة ال�سرطان. اأو اإلى مو�سع اآخر من الج�سم. وهي ت�سمى اأي�سً
�سحي  اأخ�سائي   :)registered dietitian( عالجية   تغية  اأخ�سائي 
للحفاظ  والتغذية  الحمية  اأنظمة  ا�ستخدام  في  خا�ص  تدريب  على  حا�سل 
ال�سحة  تح�سين  على  الطبي  الفريق  م�ساعدة  وباإمكانه  الج�سم،  على �سحة 

الغذائية للمري�ص.
رجوع المر�ص )relapse(: عودة عالمات ال�سرطان واأعرا�سه بعد فترة من 

تح�سن ال�سحة. 
عامل الخطر )Risk factor(: هو اأي �سيء يزيد من فر�سة ال�سخ�ص في 
اكت�ساب المر�ص. وت�سمل بع�ص اأمثلة عوامل الخطر الخا�سة بال�سرطان عامل 
تاريخ العائلة مع ال�سرطان، وا�ستخدام منتجات التبغ، وعادات غذائية معينة، 
وال�سمنة، وعدم ممار�سة التمارين الريا�سية، والتعر�ص لالإ�سعاع اأو العوامل 

االأخرى الم�سببة لل�سرطان، وتغيرات جينية معينة.
الأثر الجانبي )Side effect(: م�سكلة �سحية تنتج عندما يوؤثر العالج على 
االأن�سجة واالأع�ساء ال�سليمة. ومن اأكثر االآثار الجانبية لعالج مر�ص ال�سرطان 
�سيوًعا ال�سعور بالتعب، واالألم، والغثيان، والتقيوؤ، وتناق�ص عدد خاليا الدم، 

و�سقوط ال�سعر، والتهابات في الفم.
من  يمتد  الع�سبي  الن�سيج  من  عمود   :)spinal cord( ال�سوكي  الحبل 
قاعدة الجمجمة اإلى موؤخرة الظهر، وهو محاط بثالثة اأغ�سية حماية، ومغلف 
بالفقرات )العمود الفقري(. والحبل ال�سوكي والمخ ي�سكالن الجهاز الع�سبي 
المركزي، وتنقل اأع�ساب الحبل ال�سوكي معظم الر�سائل المتناقلة بين المخ 

وبقية الج�سم.
في  اإبرة  غر�ص  فيها  يتم  عالجية  طريقة   :)Spinal tap( القطني  البزل 
الجزء ال�سفلى من العمود الفقري لجمع كمية من ال�سائل النخاعي اأو الإدخال 

ا بالثقب القطني.  العقاقير. وي�سمى اأي�سً
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باإنتاج  يقوم  وهو  اللمفي.  الجهاز  اأع�ساء  من  ع�سو   :)spleen( الطحال 
على خاليا  والق�ساء  الدم،  وتخزين خاليا  الدم،  وتر�سيح  اللمفية،  الخاليا 

الدم القديمة. ويقع في الجانب االأي�سر من البطن بالقرب من المعدة.
الخلية الجذعية )stem cell(: هي الخلية التي تنتج عنها االأنواع االأخرى 

من الخاليا، وتنتج خاليا الدم عن الخاليا الجذعية المكونة للدم. 
  :)stem cell transplantation(الجذعية الخاليا  زراع��ة  عملية 
طريقة عالجية يتم فيها ا�ستبدال الخاليا المكونة للدم غير النا�سجة التي 
اأتلفها عالج ال�سرطان. وتعطى الخاليا الجذعية للمري�ص بعد انتهاء العالج 
اإنتاج خاليا  فى  عمله  وا�ستمرار  عافيته  ا�سترداد  على  العظم  مخ  لم�ساعدة 

دم �سليمة. 
حياة  لتح�سين  تقدم  رعاية   :)Supportive care( الداعمة  الرعاية 
المر�سى الذين اأ�سيبوا بمر�ص خطير اأو مهدد للحياة. والغاية من الرعاية 
المر�ص،  الأعرا�ص  االإمكان  قدر  المبكرة  المعالجة  اأو  الوقاية  هي  الداعمة 
والروحية  واالجتماعية،  النف�سية  الم�سكالت  اأو  للعالج،  الجانبية  االآث��ار  اأو 
المريحة،  اأو  المهدئة،  بالرعاية  ا  اأي�سً اأو عالجه. وت�سمى  المتعلقة بالمر�ص 

اأو ال�سيطرة على االأعرا�ص.
 )Syngeneic stem cell م�����س��ان��ج��ة  ج��ذع��ي��ة  خ���الي���ا  زراع������ة 
)transplantation: طريقة عالجية يعطى فيها المري�ص خاليا جذعية 
مكونة للدم )وهي الخاليا التي تنتج عنها كل خاليا الدم( تم التبرع بها من 

قبل توءمه المتطابق المعافى �سحيًّا. 
العالج الإ�سعاعي ال�سامل )Systemic radiation therapy(: نوع من 
اأو  الم�سع  اليود  مثل  م�سعة،  مادة  حقن  اأو  ابتالع  فيه  يتم  االإ�سعاعي  العالج 
على  وتعثر  ال��دم،  مجرى  خالل  فتنتقل  م�سع،  الن�سيلة  اأح��ادي  م�ساد  ج�سم 

خاليا الورم وتق�سي عليها.
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تنتقل  مواد  ي�ستخدم  عالج  هو   :)Systemic therapy( ال�سامل  العالج 
خالل مجرى الدم، وتوؤثر على الخاليا في كل اأنحاء الج�سم.

الخاليا  يهاجم  البي�ساء  الدم  خاليا  من  نوع   :)T cell( التائية  الخلية 
هذا  وينتج  ال�سرطانية.  والخاليا  الغريبة،  والخاليا  بالفيرو�سات،  الم�سابة 
وهي  للج�سم.  المناعية  اال�ستجابة  تنظم  التي  المواد  من  عدًدا  ا  اأي�سً النوع 

ا بالخاليا اللمفية التائية.  ت�سمى اأي�سً
تنمو  اللمفي،  الجهاز  اأع�ساء  من  ع�سو   :)thymus( ال�سعترية  الغدة 

الخاليا اللمفية التائية وتتكاثر فيها، وتقع في ال�سدر خلف عظمة الق�ص. 
الن�سيج )tissue(: هو عبارة عن مجموعة اأو طبقة من الخاليا التي تعمل 

مًعا لتاأدية وظيفة معينة.
اللوزة )tonsil(: هي اإحدى كتلتين �سغيرتين من الن�سيج اللمفي توجدان 

على جانبي الحلق. 
الخاليا  تنق�سم  عندما  تنتج  الن�سيج  من  معتلة  كتلة   :)Tumor( ال��ورم 
فيه  لها  ينبغي  الذي  الحين  في  تموت  ال  عندما  اأو  ينبغي  مما  اأكبر  بمقدار 
ذلك. وقد تكون االأورام حميدة )غير �سرطانية( اأو خبيثة )�سرطانية(. وهو 

.)neoplasm( ا نفاخ ي�سمى اأي�سً
طاقة  ذات  �سوتية  موجات   :)Ultrasound( ال�سوتية  فوق  الموجات 
واالأع�ساء  االأن�سجة  داخ��ل  فترتد  اإطالقها  يتم   )ultrasound( عالية 
الداخلية للج�سم م�سدرة اأ�سداء، ويتم عر�ص هذه االأ�سداء على �سا�سة جهاز 
الموجات فوق ال�سوتية، فت�سكل �سورة لخاليا الج�سم، وت�سمى هذه ال�سورة 
بمخطط الموجات فوق ال�سوتية. والطريقة العالجية التي ت�ستخدم فيها هذه 

ا بتخطيط ال�سدى. الموجات ت�سمى اأي�سً
الغاية  المواد  من  مجموعة  اأو  م��ادة  عن  عبارة  هو   :)vaccine( اللقاح 
الجراثيم  من  اأن��واع  اأو  للورم  اال�ستجابة  على  المناعي  الجهاز  تحفيز  منها 
اأو الفيرو�سات. ويمكن للقاح اأن ي�ساعد الج�سم على اكت�ساف  مثل البكتيريا 

الخاليا ال�سرطانية اأو الجراثيم، والق�ساء عليها.
بالعدوى  الخاليا  اإ�سابة  يمكنه  الجراثيم  من  ن��وع   :)virus( الفيرو�ص 

والت�سبب في اكت�ساب المر�ص. 
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لحالة  ق��رب  ع��ن  مراقبة   :)watchful waiting( اليقظ  النتظار 
تغيرات.  اأو  اأعرا�ص  تظهر  اأن  اإلى  العالج  عن  التوقف  مع  ولكن  المري�ص، 

ا بالمالحظة.  وي�سمى اأي�سً
الخاليا  نوع من   :WBC )white blood cells( البي�ساء الدم  خاليا 
الخاليا  ت�سمل  البي�ساء  الدم  وخاليا  هيموجلوبين.  على  يحتوي  ال  الدموية 
و  البلعمية،  الخاليا  و  اليوزينية،  الخاليا  و  نيوتروفيل،  وخاليا  اللمفية، 
الخاليا البدينة. وي�سنع مخ العظم هذه الخاليا، وهي ت�ساعد الج�سم على 

محاربة العدوى واالأمرا�ص االأخرى.  
الأ�سعة ال�سينية )X-rays(: نوع من االإ�سعاع ذي الطاقة العالية. وت�ستخدم 
االأ�سعة ال�سينية بجرعات منخف�سة في ت�سخي�ص االأمرا�ص من خالل تكوين 
عالج  في  كبيرة  بجرعات  وت�ستخدم  الج�سم،  من  الداخلية  لالأجزاء  �سور 

ال�سرطان.
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