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المقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لعله كان �أ�س ��و�أ يوم ف ��ي حياتي ،ذلك النهار عندم ��ا ذهبت �إلى الطبيب
لفح�ص بع�ض التغيرات التي �ش ��عرت بها ،لأخرج من عيادته في حالة نف�سية
ال �أح�س ��د عليها .نحن ن�س ��مع بالأخبار ال�س ��يئة عن الأمرا�ض والحوادث التي
تحل بالآخرين ،ولكن ناد ًرا ما نفكر �أنها �ست�صيبنا �شخ�ص ًّيا .وحتى لو خطر
على البال �أننا قد ن�ص ��اب بمر�ض ع�ضال في حياتنا ،ونحاول �أن نتخيل ردود
فعلنا الممكنة ،ف�إن ذلك يختفي عندما ي�صدمنا الواقع .وهذا ما ح�صل لي؛
حي ��ث �أفادني الطبيب يومئذ بعد درا�س ��ة الفحو�ص �أنني م�ص ��اب بالليمفوما
(�أو �سرطان الجهاز الليمفاوي) .وبد�أت الأفكار تعج بي وتت�ضارب في ر�أ�سي،
وبد�أت �أت�س ��اءل عن م�ص ��يري وكم من الأيام بقيت لي ف ��ي هذه الدنيا .تُرى
هل �س� ��أتمكن من ر�ؤية �أهلي و�أ�صدقائي؟ وكم �س� ��أعي�ش بعد ذلك؟ وكيف لي
�أن �أق�ض ��ي الأيام الباقية لي في هذه الحياة؟ كل هذه الأفكار كانت تدور في
ر�أ�سي وت�شغل بالي ليل نهار .و�أول �شيء فعلته هو تجديد و�صيتي.
و�أجزم ب�أن �آثار ال�ص ��دمة قد امتدت �إلى جميع المحيطين بي؛ فمري�ض
ال�س ��رطان يعاني الداء والدواء ،والأهل يعانون �ألم الم�صيبة وهول الفجيعة،
�إ�ض ��افة �إل ��ى �أن هذا ال ��داء ،وهو ف ��ي الحقيقة مئ ��ات الأن ��واع المختلفة في
مفهوما ف ��ي مخيلة الكثيرين
�ض ��راوتها وخطورته ��ا و�إمكانية عالجها ،يبقى
ً
على �أنه حكم بالموت ال �أكثر.
ولك ��ن مه�ًل�اً  ،فما بي ��ن طرفة عي ��ن وانتباهته ��ا يغير اهلل من ح ��ال �إلى
ح ��ال .لقد حدث تحول في م�س ��ار تفكيري �إلى النقي� ��ض ,فبينما كنت �أجري
الفحو�ص و�أهم بمغادرة عيادة الطبيب� ،أعطاني الطبيب بع�ض الكتب باللغة
ورويدا
الإنجليزي ��ة عن هذا المر�ض لقراءتها ومعرفة بع�ض المعلومات عنهً .
روي � ً�دا بد�أ الأم ��ل يدب في نف�س ��ي .وكنت كلم ��ا تعمقت في الق ��راءة ،زادني
لدي عن هذا المر�ض ،مثلي
الأمل قوة وتفا� اًؤل؛ فالفكرة الم�س ��بقة التي كانت َّ
مث ��ل الكثيرين من النا�س غير المخت�ص ��ين والذي حماهم اهلل من ر�ؤيته في
�أقاربه ��م ،هي �أنه قات ��ل وال ينجو منه �أحد .وهذه الفك ��رة مردها في المقام
الأول الجه ��ل .ولكن م ��ن خالل القراءة ،عرفت �أنه يمكن ال�ش ��فاء من بع�ض
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�أن ��واع هذا المر�ض وبن�س ��ب كبيرة ,كما �أن معنوي ��ات المرء من �أهم العوامل
الت ��ي ت�س ��اعد ف ��ي التعافي .لق ��د رفعت القراءة ع ��ن هذا المر� ��ض فعلاً من
معنويات ��ي وبد�أت الإيجابية تراود نظرتي للحياة م ��رة �أخرى .وبد�أت �أتكيف
مع ا�س ��تخدام كلمة المر�ض الخبيث والعالج الكيماوي وال �أجد غ�ضا�ضة في
ت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها ،وعلى يقين دائ ًما ب�أن لكل داء دواء ب�إذن اهلل.
علي بال�ش ��فاء .وخرجت من
وتابعت العالج لدى المخت�ص ��ينَّ ،
ومن اهلل َّ
هذه التجربة و�أنا على يقين من �أن �إتاحة المعلومات للم�ص ��ابين بهذا الداء
الخبي ��ث من الممكن �أن تُحدث اً
تحول جذر ًّيا ف ��ي تعاملهم معه وفي نظرتهم
أي�ض ��ا؛ فالفكرة المغلوطة عن
للحياة على وجه العموم وكذلك عند محبيهم � ً
ال�س ��رطان �أنه ال يمكن ال�شفاء منه مطلقًا ،ولكن ما وجدته هو �أنه في حاالت
كثيرة يمكن العالج من هذا المر�ض .وهذا يعتمد  -بعد ف�ض ��ل اهلل وكرمه -
على اكت�ش ��اف المر�ض مبك ًرا وقدرة الإن�سان على التكيف مع و�ضعه الجديد
والحديث عنه مع الأقارب والأ�صدقاء بدون خوف �أو تهرب.
كان من الطبيعي �أن �أبد�أ البحث عن �أي �شيء من�شور عن المر�ض ،وبحثت
ف ��ي المكتبة العربية ولكن للأ�س ��ف وجدت �أنها تفتقر �إلى المراجع الب�س ��يطة
وال�سل�س ��ة التي تتحدث عن هذا المر�ض ب�ش ��تى �أنواعه؛ فالمراجع المتاحة �إما
متخ�ص�ص ��ة للغاية ي�ص ��عب على غير المتخ�ص ���ص التعامل معها وا�س ��تيعابها
ب�سهولة� ،أو متاحة بلغة غير اللغة العربية تحتاج �إلى �شخ�ص متبحر في اللغات
ليفه ��م ما بها .ولأنني على يقين من �أنه ال بد لكل �إن�س ��ان �أن يحظى بن�ص ��يب
واف ��ر من الثقافة العامة عن هذا المر�ض ،فقد ر�أيت �أن من واجبي �أن �أ�س ��هم
في م�س ��اعدة �إخواني المتحدثين بالعربية عل ��ى مواجهة هذا المر�ض و�أخذت
على عاتقي مهمة توفير م�ص ��ادر �س ��هلة وب�سيطة على الإن�سان العادي ليتعرف
على م�ؤ�ش ��رات هذا المر�ض و�أعرا�ض ��ه ومن ثم ي�س ��تطيع �أن يقي نف�س ��ه مغبة
الآثار الناتجة عنه ،بما في ذلك �س ��وء الفهم .وحتى �إن لم تكن م�ص ��ا ًبا بهذا
المر�ض الع�ضال ( وهو ما �أرجوه من المولى عز وجل ) ف�إن التعرف عليه وعلى
�أعرا�ضه من الممكن �أن يجعلك �سب ًبا في �إنقاذ �إن�سان حياته على المحك.
وم ��ن هنا ف�إنني �أهدي هذا الم�ش ��روع �إلى كل م�ص ��اب بال�س ��رطان ،وال
�أق�ص ��د بالم�ص ��ابين المر�ض ��ى فقط ،ب ��ل �أق�ص ��د كذلك ذويه ��م و�أحبابهم
و�أ�ص ��دقاءهم ومجتمعهم و�أطباءهم وممر�ض ��يهم؛ فالكل ي�صيبهم من هذا
الداء ن�صيب.
ومن هذا المنطلق ،فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�سعودية الخيرية
لمكافح ��ة ال�س ��رطان بفكرة �إيج ��اد مواد تثقيفية ب�ش ��كل احترافي لمر�ض ��ى
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ال�سرطان ،ووجدت لدى رئي�س مجل�س �إدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو
أكيدا على �أهميتها،
ونائبه الدكتور م�ش ��بب الع�سيري ترحي ًبا حا ًّرا بالفكرة وت� ً
مع الحاجة الما�س ��ة �إليها و�س ��ط موج هادر من المعلومات المتناق�ض ��ة التي
يجده ��ا الباحث .وقد تك ��رم الإخوة والأخوات في الجمعي ��ة ،وتكبدوا الكثير
من م�ش ��اق البحث للو�ص ��ول لتحقيق اله ��دف من هذه ال�سل�س ��لة ،وهو �إيجاد
معلومات ثرية للم�صابين بال�س ��رطان تتميز بالب�ساطة والم�صداقية وتعك�س
�آخر ما و�صل �إليه الطب في هذا المجال.
و�أخي� � ًرا وبعد جهد جهيد وبح ��ث حثيث ،وقع االختيار على كتيبات معهد
ال�س ��رطان الوطني الأمريكي ك�أحد �أف�ضل الم�صادر الثرية بالمعلومات التي
كتبت ب�أ�س ��لوب منا�سب للمر�ضى على مختلف م�ستوياتهم الفكرية والثقافية.
فقمن ��ا بالكتابة للمعه ��د و�أذن لنا علما�ؤه ومديروه بترجم ��ة الكتيبات للقارئ
العرب ��ي دون التزام منهم بمراجعة الترجمة واعتمادها ،ثم قام فريق علمي
م ��ن الجمعية ال�س ��عودية الخيري ��ة لمكافحة ال�س ��رطان بمراجع ��ة الكتيبات
و�صياغتها ب�أ�سلوب ينا�س ��ب القارئ العربي وتعديل محتواها بما يتنا�سب مع
عموما.
المجتمع ال�سعودي
خ�صو�صا والعربي ً
ً
وفي هذا ال�ص ��دد ال ي�س ��عني �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�ش ��كر وبالغ االمتنان
لجميع من �أ�س ��هم معنا في هذا الم�ش ��روع ،راج ًيا م ��ن اهلل الكريم قبوله منا
خال�ص ��ا ،و�أخ�ص بالذكر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�س
ومنهم عم ًال ً
مجل� ��س �إدارة الجمعي ��ة ال�س ��عودية الخيري ��ة لمكافحة ال�س ��رطان ,والدكتور
م�ش ��بب الع�س ��يري رئي�س هيئة تحري ��ر ال�سل�س ��لة ,والدكتورة ري ��م العمران,
والأ�س ��تاذ عبد الرحمن الخرا�شي الم�ش ��رف العام على الجمعية ,والأ�ستاذة
العنود ال�ش ��لوي المثقفة ال�ص ��حية بمدينة الملك فهد الطبية وكل من �أ�سهم
من فريق العمل الممتد.
كما �أتقدم بخال�ص ال�ش ��كر �إلى العاملين بق�سم الت�س ��ويق و�إدارة الن�شر
بمكتبة جرير لإ�سهامهم في �إخراج هذا العمل في �أف�ضل �شكل ممكن.
و�إنني �أرجو �أن يجد قارئ هذا الكتيب وبقية كتيبات ال�سل�س ��لة ما ي�ش ��في
الغلي ��ل وي ��روي الظم� ��أ وي�س ��اعده على تج ��اوز المر� ��ض والتكيف م ��ع تبعاته
والمعرفة التامة التي ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�شديدة وتجاوزها.
و�أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.
محمد العقيل
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نبذة عن هذا الكتيب
يتناول هذا الكتيب الأورام التي تبد�أ في المخ* (�أورام المخ
الأول �ي��ة  )Primary Brain Tumorsحيث ي�صاب �أالف
الأ�شخا�ص كل عام بورم بد�أ في المخ.
و ُيعنى هذا الكتيب ب�أورام المخ الأولية فقط ،فال�سرطان
قادما من �أي جزء �آخ��ر من �أج��زاء
ال��ذي ينت�شر �إل��ى المخ ً
الج�سم يختلف عن ورم المخ الأولي.
ومن المعروف �أن �سرطان الرئة و�سرطان الثدي و�سرطان
الكلى و�سرطان الجلد وغيرها من �أنواع ال�سرطانات الأخرى
تنت�شر لت�صل �إل��ى المخ .وحين يحدث ذل��ك ،ت�سمى هذه
الأورام �أورام المخ المنت�شر .Metastaitc brain Tumors
ويتاح لمر�ضى �أورام المخ المنت�شرة خيارات عالجية
مختلفة ،فالعالج يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على المكان الذي
بد�أ فيه ال�سرطان .وبدال من قراءة هذا الكتيب ،ربما كنت
بحاجة �إلى قراءة ن�شرة .Metastatic Cancer
يتناول هذا الكتيب الت�شخي�ص والعالج والرعاية الداعمة،
فمعرفة المزيد ع��ن الرعاية الطبية لأورام المخ يمكن �أن
ي�ساعدك على الم�شاركة الفعالة ف��ي ات�خ��اذ خ�ي��ارات ب�ش�أن
الرعاية الخا�صة بك.

* الكلمات المكتوبة بالحروف المائلة مذكورة في القامو�س المرفق في نهاية الكتيب ،حيث يقوم
القامو�س ب�شرح تلك الم�صطلحات.
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ي�ضم ه��ذا الكتيب قوائم من الأ�سئلة التي قد ترغب في
طرحها على طبيبك المعالج ،فكثير من النا�س يرون �أنه من
المفيد �إع��داد قائمة ببع�ض الأ�سئلة وا�صطحابها في زيارتهم
للطبيب .ولكي تتذكر ما يقوله الطبيب ،يمكنك تدوين بع�ض
أي�ضا في ا�صطحاب �أح��د �أف��راد
المالحظات .وربما ترغب � ً
�أ��س��رت��ك �أو �أ�صدقائك عند التحدث �إل��ى الطبيب ـ لتدوين
المالحظات �أو طرح الأ�سئلة �أو لمجرد اال�ستماع.
لالطالع على �أح��دث المعلومات ب�ش�أن �أورام المخ ،رجا ًء
تف�ضل بزيارة موقع:

المخ
المخ هو كتلة �إ�سفنجية رقيقة ،وتتم حمايته بما يلي:
● ●عظام الجمجمة
● ●ثالث طبقات رفيعة من الأن�سجة (ال�سحايا )Meninges
● ●ال�سائل الدماغي (ال�سائل ال�شوكي )cerebrospinal fluid
الذي يتدفق عبر الفراغات الموجودة بين ال�سحايا وعبر
الفراغات (البطينات  )Ventriclesالموجودة داخل المخ.
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جمجمة

�سحايا

مخ

�سائل

جمجمة

مخ

البطينات
(مملوءة بال�سائل)
ال�سائل بين ال�سحايا
الحبل

هذه ال�صورة تظهر المخ والبنايات المجاورة له.
يعمل المخ على �إدارة الأم��ور التي نقرر القيام بها (مثل
الم�شي �أو الحديث) والأم ��ور التي نقوم بها ب�لا وع��ي (مثل
التنف�س) .كما �أن المخ هو الم�سئول عن حوا�سنا (الب�صر
وال�سمع واللم�س والتذوق وال�شم) ،وم�سئول كذلك عن الذاكرة
والم�شاعر وال�سمات ال�شخ�صية.
تقوم �شبكة من الأع�صاب بحمل الر�سائل ذها ًبا و�إيا ًبا بين
المخ وباقي �أع�ضاء الج�سم ،فبع�ض الأع�صاب تذهب مبا�شرة
من المخ �إل��ى العين والأذن وغيرها من �أج��زاء الدماغ؛ فيما
ت�سري �أع�صاب �أخرى عبر الحبل ال�شوكي كي ت�صل المخ بغيره
من �أع�ضاء الج�سم.
وداخل المخ والحبل ال�شوكي ،تحيط الخاليا الدبقية glial cells
بالخاليا الع�صبية  nerve cellsوتعمل على تثبيتها في �أماكنها.
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وتتحكم الأج��زاء الثالثة الأ�سا�سية من المخ في �أن�شطة
مختلفة:
● ●الدماغ  :Cerebrumي�ستخدم الدماغ المعلومات ال�صادرة
عن الحوا�س في �إخبارنا بما ي��دور حولنا و�إخبار ج�سمنا
بكيفية اال�ستجابة ،وهو يتحكم في عمليات القراءة والتفكير
والتعلم والكالم والعواطف.
وي�ن�ق���س��م ال ��دم ��اغ �إل� ��ى ن���ص�ف��ي ك ��رة م�خ�ي��ة cerebral
� hemisphereأي�سر و�أيمن .فالن�صف المخي الأيمن يتحكم في
الع�ضالت الموجودة بالجانب الأي�سر من الج�سم� .أما الن�صف
الأي�سر فيتحكم في الع�ضالت الموجودة بالجانب الأيمن منه.
● ●المخيخ  :Cerebellumيتحكم المخيخ في توازن الج�سم من
�أجل الم�شي والوقوف ،وغيرهما من التحركات المعقدة.
● ●جذع المخ  :Brain stemي�صل جذع المخ بالحبل ال�شوكي،
ويتحكم في التنف�س ودرج��ة ح��رارة الج�سم و�ضغط الدم
وغيره من الوظائف الأ�سا�سية التي يقوم بها الج�سم.
الدماغ

جذع المخ
المخيخ

الحبل ال�شوكى

هذه ال�صورة تو�ضح الأجزاء الأ�سا�سية للمخ
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مراحل الورم و�أنواعه
عندما ت�شيخ معظم الخاليا  cellsال�سليمة وتتلف ،تموت تلك
الخاليا وتحل محلها خاليا �أخرى جديدة .و�أحيا ًنا ،تحدث تلك العملية
ب�شكل خاطئ ،فتنمو خاليا جديدة في حين عدم الحاجة �إليها ،وال
تموت الخاليا القديمة �أو التالفة وقتما ينبغي لها .وتراكم الخاليا
الزائدة يكون كتلة من الأن�سجة ت�سمى ت�ضخ ًما �أو ور ًما.
و�أورام المخ الأولية �إما �أن تكون حميدة � Benignأو خبيثة
:malignant
● ●�أورام المخ الحميدة :ال تحتوي على خاليا �سرطانية :cancer
{{عادة ما يمكن ا�ستئ�صال الأورام الحميدة ونادرًا ما تعود
مرة �أخرى.
{{ع ��ادة م ��ا يك ��ون لأورام الم ��خ الحمي ��دة ح ��دود �أو حافة
وا�ض ��حة .ونادرًا ما تغ ��زو الخاليا ال�س ��رطانية الحميدة
الأن�س ��جة المجاورة لها .وهي ال تنت�شر لأجزاء �أخرى من
الج�س ��م؛ غير �أن الأورام الحميدة قد ت�ضغط على �أماكن
ح�سا�سة من المخ وت�سبب م�شكالت �صحية خطيرة.
{{على عك� ��س الأورام الحميدة التي ت�ص ��يب معظم �أجزاء
الج�س ��م الأخرى ،ف�إن �أورام المخ الحميدة ت�ش ��كل خطرًا
على الحياة.
{{قد تتحول �أورام المخ الحميدة �إلى �أورام خبيثة.
● ●�أورام المخ الخبيثة :ت�سمى (�سرطان المخ) وتحتوي على
خاليا �سرطانية:
{{تك ��ون الأورام الخبيثة في العادة �أكث ��ر خطورة وغالبًا ما
ت�شكل خطرًا على الحياة.
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{{ومن المرج ��ح �أن تنمو ب�س ��رعة وتتجمع �أو تغزو �أن�س ��جة
المخ ال�سليمة المجاورة لها.
{{قد تنف�ص ��ل الخاليا ال�س ��رطانية عن �أورام المخ الخبيثة
وتنت�ش ��ر لأجزاء �أخرى من المخ �أو الحبل ال�شوكي .لكنها
نادرًا ما تنت�شر لأجزاء �أخرى من الج�سم.
درجات الورم
ي�صنف الأطباء �أورام المخ تب ًعا للدرجة  ،gradeفمرحلة
الورم ت�شير �إلى النحو الذي تبدو عليه تحت عد�سة المجهر:
● ●درجة  :grade I 1يكون الن�سيج فيها حميدً ا .وتبدو الخاليا
�أقرب ما تكون �إلى خاليا المخ ال�سليمة ،وتنمو ببطء.
● ●درجة  :grade II 2يكون الن�سيج فيها خبيثًا ،وتبدو الخاليا
�أق��ل �شبهًا بالخاليا العادية عما تبدو عليه الخاليا في
الدرجة .01
● ●درج��ة  :grade III 3يكون للن�سيج الخبيث فيها مظهر
مختلف تمامً ا عن مظهر الخاليا ال�سليمة .وتنمو الخاليا
الم�صابة ب�سرعة ن�شطة (ك�شمية .)anaplastic
● ●درجة  :grade IV 4يكون للن�سيج الخبيث خاليا تبدو غير
�سليمة على الإطالق وتميل للنمو ب�سرعة فائقة.
تبدو خاليا ال��ورم ف��ي ال��درج��ات الأول ��ى ( 1و )2طبيعية
ب�شكل �أكبر ،وتنمو ب�شكل �أبط�أ من خاليا الأورام في الدرجات
المتقدمة ( 3و.)4
ومع مرور الوقت ،قد تتحول الأورام ذات الدرجات الأولى
�إلى �أورام من الدرجات المتقدمة؛ غير �أن هذا التحول �إلى ورم
من الدرجة المتقدمة يحدث بين البالغين �أكثر من حدوثه بين
الأطفال.
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�أنواع �أورام المخ الأولية
هناك �أن��واع عدة لأورام المخ الأولية .ويطلق عليها اال�سم
طبقًا لنوع الخاليا �أو جزء المخ الذي بد�أت فيه .فمعظم �أورام
المخ الأول�ي��ة ،على �سبيل المثال ،يبد�أ في الخاليا الدبقية.
وي�سمى هذا النوع بالورم الدبقي .glioma
معظم �أنواع الورم ال�شائعة بين البالغين هي:
● ●ورم نجمي :Astrocytomaينبع الورم من خاليا دبقية نجمية
ال�شكل وت�سمى خاليا نجمية  :astrocytesويمكن �أن تكون
في �أية درجة من درجات الورم .وعند البالغين ،تن�ش�أ الأورام
النجمية في معظم الحاالت داخل الدماغ.
{{ورم نجمي من الدرجة � 1أو :grade I or II astrocytoma 2
ويمكن �أن يطلق عليه ورم دبقي ذو درجة منخف�ضة.
{{ورم نجمي من الدرجة � :grade III astrocytoma 3أحيانًا
يطلق عليه ورم نجمي ذو درجة عالية �أو ورم ك�شمي.
{{ورم نجم ��ي م ��ن الدرج ��ة  :grade IV astrocytoma 4ق ��د
يطلق عليه ورم �أرومي دبقي � glioblastomaأو ورم نجمي
خبيث.
● ●ورم �سحائي  :Meningiomaوفيها ين�ش�أ الورم في ال�سحايا.
ويمكن �أن يكون من الدرجة � 1أو � 2أو  .3وع��ادة ما يكون
حميدً ا (درجة  )1وبطيء النمو.
● ●ورم الدبقيات قليلة التغ�صن  :Oligodendrogliomaورم ينبع
من الخاليا المكونة للمادة الدهنية التي تغطي الأع�صاب
وتحميها .وع��ادة ما ي�صيب الدماغ ،و�أكثر من ي�صاب به
عادة هم البالغون .وقد يكون من الدرجتين � 2أو .3
�شيوعا هي:
�أما بين الأطفال ،ف�أكثر �أنواع الورم ً
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● ●ورم �أرومي نخاعي  :Medulloblastomaعادة ما ين�ش�أ الورم
في المخيخ ،و�أحيانًا يطلق عليه ورم الأديم الع�صبي الظاهر
البدائي  .Primitive neuroectodermal tumorويكون من
الدرجة .4
● ●ورم نجمي من المرحلة � 1أو :Grad I or II astrocytoma :2
يحدث هذا الورم ذو الدرجة المنخف�ضة بين الأطفال في
�أي مكان فى المخ ،و�أكثر �أنواع الأورام النجمية �شيوعً ا لدجى
الأطفال هي ال��ورم النجمى ال�شعبرى ال�صبيانى Jurenil
 ،Pilocytivوهو من الدرجة .1
● ●ورم ب�ط��ان��ي ع�صبي  :Ependymomaين�ش�أ ه��ذا ال��ورم في
الخاليا التي تبطن البطينات �أو في القناة المركزية للحبل
ال�شوكي .ومن ال�شائع �أن ي�صيب الأطفال والنا�شئين ،ويمكن
�أن يكون من الدرجات � 1أو � 2أو .3
● ●ورم جذع الدماغ الدبقي  :Brain stem gliomaي�صيب هذا
ال��ورم الجزء ال�سفلي من المخ .ويمكن �أن يكون بدرجة
منخف�ضة �أو عالية .و�أكثر �أنواعه �شيوعً ا هو الورم الدبقي
الج�سري المنت�شر .diffuse intrinsic pontine glioma
يمكنك الح�صول على مزيد من المعلومات عن �أنواع �أورام
المخ من موقع http://www.cancer.gov/cancertopica/
.types/brain
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عوامل الخطر
حين يخبرك الأط�ب��اء ب�أنك م�صاب ب��ورم في المخ ،فمن
الطبيعي �أن تت�ساءل عن �سبب �إ�صابتك بهذا المر�ض؛ غير �أنه ال
�أحد يعرف الأ�سباب الحقيقية وراء �أورام المخ ،وناد ًرا ما يكون
الأطباء على علم ب�سبب �إ�صابة �شخ�ص ما بورم في المخ في حين
ال ي�صاب غيره به.
ويجري الباحثون درا�سات على ما �إذا كان المعر�ضون لعوامل
خطر معينة هم الأكثر عر�ضة من غيرهم للإ�صابة بورم في
المخ .فعامل الخطر �أمر قد يزيد من فر�ص الإ�صابة بمر�ض ما.
وقد �أ�سفرت الدرا�سات عن العثور على عوامل الخطر التالية
التي ت�ؤدي للإ�صابة ب�أورام المخ:
● ●الإ�شعاع الم�ؤين  :Ionizing radiationيمكن للإ�شعاع الم�ؤين
الناتج عن التعر�ض لجرعات كبيرة من الأ�شعة ال�سينية
(مثل العالج الإ�شعاعي  radiation therapyالمنبعث من
جهاز �ضخم موجه نحو الر�أ�س) وغيره من م�صادر الإ�شعاع
�أن يت�سبب في تلف للخلية ي��ؤدي �إلى ورم .فمن يتعر�ضون
للإ�شعاع الم�ؤين هم الأكثر عر�ضة للإ�صابة بورم في المخ،
من قبيل الورم ال�سحائي �أو الدبقي.
● ● التاريخ المر�ضي للعائلة  :Family historyمن النادر
�أن تنتقل �أورام المخ داخل عائلة ما .فعدد قليل جدًّا من
العائالت لديهم عدة �أفراد م�صابون ب�أورام في المخ.
ويدر�س الباحثون ما �إذا كان ا�ستخدام الهواتف المحمولة �أو
الإ�صابة بجرح في الر�أ�س �أو التعر�ض لكيماويات معينة في العمل
�أو لمجاالت مغناطي�سية من عوامل الخطر المهمة .ولم تظهر
الدرا�سات �صالت قوية بين عوامل الخطر المحتملة تلك وبين
�أورام المخ ،لكننا بحاجة �إلى مزيد من الأبحاث.
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الأعرا�ض
تعتمد �أعرا�ض ورم المخ ب�شكل �أ�سا�سي على حجم الورم
ونوعه ومكانه .وربما تنتج الأع��را���ض عن �ضغط ال��ورم على
أي�ضا عند �إعاقة
ع�صب ما �أو �إتالفه لجزء من المخ .كما تنتج � ً
الورم �سريان ال�سائل الذي يتدفق عبر المخ وحوله� ،أو عندما
ينتفخ المخ ب�سبب تراكم ال�سائل.
�شيوعا:
�إليك �أكثر �أعرا�ض �أورام المخ ً
● ●�آالم �صداع (عادة ما تكون �أ�سو�أ في ال�صباح)
● ●غثيان وقيء
● ●تغيرات في الكالم �أو الر�ؤية �أو ال�سمع
● ●م�شكالت في التوازن �أو الم�شي
● ●تغيرات في الحالة المزاجية �أو ال�سمات ال�شخ�صية �أو القدرة
على التركيز
● ●م�شكالت في الذاكرة
● ●تخلخل الع�ضالت �أو ارتجافها (ت�شنجات � seizuresأو
ا�ضطرابات عنيفة)
● ●تنميل �أو وخز في الذراعين �أو ال�ساقين
وفي معظم الأحيان ،ال يكون ورم المخ هو المت�سبب في هذه
الأعرا�ض .فربما ت�سببت عنها م�شكلة �صحية �أخرى .ف�إذا كنت
تعاني �أ ًّيا من هذه الأعرا�ض ،فيجب �أن تخبر طبيبك حتى يتم
ت�شخي�ص الم�شكلة ومعالجتها.
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الت�شخي�ص
أعرا�ضا توحي ب�إ�صابتك ب��ورم في المخ،
�إذا كنت تعاني � ً
ف�سيقوم الطبيب ب�إجراء فح�ص بدني لج�سمك وي�س�ألك عن
التاريخ ال�صحي العائلي وال�شخ�صي .وقد تخ�ضع لواحد �أو �أكثر
من الفحو�صات التالية:
● ●فح�ص ع�صبي  :Neurologic examوفيه يفح�ص الطبيب
الر�ؤية وال�سمع واالنتباه وقوة الع�ضالت والتنا�سق واالنعاك�سات .كما
يفح�ص الطبيب عينيك كي يبحث عن االنتفاخ الناتج عن �ضغط
الورم على الع�صب المت�صل بالعين والمخ.
● ● ال�ت���ص��وي��ر ب��ال��رن�ي��ن ال�م�غ�ن��اط�ي���س��ي  :MRIج�ه��از �ضخم به
مغناطي�س قوي مو�صل بجهاز كمبيوتر ي�ستخدم في �صناعة
��ص��ور مف�صلة ل�ل��ر�أ���س .و�أح �ي��ا ًن��ا يتم حقن م��ادة �صبغية
 contrast materialفي الوعاء الدموي بذراعك �أو يدك
كي ت�ساعد على �إظهار االختالفات في �أن�سجة المخ .ويمكن
لل�صور �أن تظهر المناطق الم�صابة ،كالورم مثال.
● ●الت�صوير المقطعي بالحا�سوب  :CT scanهي �آلة �أ�شعة �سينية
مو�صلة بجهاز حا�سوب تقوم بالتقاط �سل�سلة من ال�صورة
المف�صلة للر�أ�س .وقد تُ�ستخدم �إحدى المواد ال�صبغية عن
طريق حقنها في �أحد الأوعية الدموية في ال��ذراع �أو اليد.
وتعمل المادة ال�صبغية على ت�سهيل ظهور المناطق الم�صابة.
قد يطلب منك طبيبك �إجراء فحو�صات �أخرى:
● ●�صورة وعائية � :Angiogramصبغة يتم حقنها في مجرى الدم
تعمل على �إظهار الأوعية الدموية في المخ على �أ�شعة �سينية.
و�إذا كان المخ م�صابًا بورم ،فقد تظهر الأ�شعة ال�سينية الورم
�أو الأوعية الدموية التي يتواجد فيها الورم.
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● ●بزل قطني  :Spinal tapقد يقوم الطبيب ب�سحب عينة من
ال�سائل ال�شوكي (ال�سائل الذي يملأ الفراغات داخل المخ
والحبل ال�شوكي وحولهما) .ويتم هذا الإج��راء با�ستخدام
المخدر المو�ضعي  .local anesthesiaوي�ستخدم الطبيب
�إبرة رفيعة طويلة ل�سحب ال�سائل من الجزء ال�سفلي للعمود
الفقري .وت�ستغرق عملية البزل القطني نحو  30دقيقة.
ويجب �أن ت�ستلقي م�ستقيمًا لعدة �ساعات بعدها كي تحمي
نف�سك من ال�شعور ب�آالم ال�صداع .ومن ثم يفح�ص المعمل
ال�سائل �إذا ما كان يحتوي على خاليا �سرطانية �أو غيرها من
مظاهر الم�شكلة.
● ●الخزعة  :Biopsyوتعني ا�ستئ�صال الن�سيج لبحث احتوائه
على خ�لاي��ا �سرطانية م��ن ع��دم��ه .ي�ق��وم �إخ���ص��ائ��ي علم
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الأمرا�ض  pathologistبفح�ص الخاليا تحت عد�سة المجهر
لبحث وج��ود خ�لاي��ا م�صابة .ويمكن للخزعة �أن تظهر
ال�سرطان وتغيرات الأن�سجة التي قد ت�ؤدي لل�سرطان وغيرها
من الحاالت .وتعد الخزعة هي الطريقة الم�ؤكدة الوحيدة
لت�شخي�ص ورم المخ ومعرفة درجته وو�ضع خطة لعالجه.
{{ويمكن للجراح � surgeonأن يح�ص ��ل على الن�س ��يج لبحث
وجود خاليا �سرطانية فيه بطريقتين:
{{خزعة في وقت العالج نف�سه Biopsy at the same time
 :as treatmentوفي ��ه ي�أخ ��ذ الجراح عينة من الن�س ��يج
�أثناء خ�ض ��وعك العملية الجراحية  surgeryال�ستئ�صال
جزء من الورم �أو الورم كامال .انظر ق�سم الجراحة.
{{خزع ��ة م�صوب ��ة  :Stereotacticيمكن ��ك �أن تتلقي تخديرًا
مو�ض ��ععيًّا �أو كل ًّي ��ا general anesthesia Local Or
و�أن ترتدي �إطار ر�أ�س �ص ��لبًا لإتمام هذا الإجراء .ويقوم
الجراح ب�إحداث �ش ��ق � incisionص ��غير ف ��ي فروة الر�أ�س
وفتح ��ة �ص ��غيرة (فتح ��ة مثق ��اب  )burr holeداخ ��ل
الجمجم ��ة .وي�س ��تخدم الت�ص ��وير المقطعي والت�ص ��وير
بالرني ��ن المغناطي�س ��ي في �إر�ش ��اد الإبرة داخ ��ل الفتحة
�إل ��ى موقع الورم .ومن ثم يقوم الجراح ب�س ��حب عينة من
الن�سيج بوا�سطة الإبرة .ويمكن ا�ستخدام الخزعة بالإبرة
عندم ��ا يكون الورم عميقًا داخل الم ��خ �أو داخل جزء من
المخ ال يمكن �إجراء العملية الجراحية فيه.
غير �أنه �إذا كان الورم في جذع المخ �أو منطقة معينة �أخرى،
فربما ال يتمكن الطبيب من �سحب ن�سيج من الورم دون الإ�ضرار
بن�سيج ال�م��خ ال�سليم .وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ،ي�ستخدم الطبيب
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الت�صوير المغناطي�سي �أو الت�صوير المقطعي �أو غيرهما من
الفحو�صات الت�صويرية لمعرفة �أكبر قدر ممكن من المعلومات
عن ورم المخ.
ربما يرغب من يحتاج �إلى �إجراء عملية خزعة �إلى طرح
الأ�سئلة التالية على الطبيب:
● ●لماذا �أحتاج �إلى الخزعة؟ وكيف �ست�ؤثر نتائج الخزعة
على خطة العالج الخا�صة بي؟
● ●�أي نوع من الخزعة �سيجرى لي؟
● ●وك��م ت�ستغرق العملية؟ وه��ل �س�أكون م�ستيقظً ا؟ وهل
�س�أ�شعر ب�ألم؟
● ●م��ا اح�ت�م��االت ال �ع��دوى �أو ال�ن��زي��ف بعد �إج���راء عملية
الخزعة؟ وهل هناك �أية مخاطر �أخرى؟
● ●متى يمكنني معرفة النتائج؟
● ●�إذا كنت م�صابًا بالفعل بورم في المخ ،من الذي �سيتحدث
�إليّ ب�ش�أن العالج؟ ومتى؟

العالج
يتاح �أمام مر�ضى �أورام المخ العديد من خيارات العالج.
وتتمثل الخيارات في الجراحة  surgeryوالعالج الإ�شعاعي
 radiation therapyوالعالج الكيميائي .chemotherapy
وكثير من المر�ضى يتلقون ً
خليطا من العالجات في الوقت نف�سه.
يعتمد اختيار العالج ب�شكل �أ�سا�سي على ما يلي:
● ●نوع ورم المخ ودرجته
● ●موقعه في المخ

17

● ●حجمه
● ●�سنك و�صحتك العامة
أي�ضا �إلى
بالن�سبة لبع�ض �أنواع �سرطان المخ ،يحتاج الطبيب � ً
معرفة ما �إذا كانت الخاليا ال�سرطانية متواجدة داخل ال�سائل
الدماغي.
ويمكن لطبيبك �أن ي�صف ل��ك خ�ي��ارات ال�ع�لاج والنتائج
المتوقعة والآثار الجانبية  side effectsالمحتملة .ونظ ًرا لأن
ع�لاج ال�سرطان ع��ادة ما يتلف الخاليا والأن�سجة ال�سليمة،
ف�إن الآثار الجانبية �أمر معروف .قبل �أن تبد�أ العالج ،يجب �أن
ت�س�أل فريق العناية الطبية الخا�ص بك عن الأعرا�ض الجانبية
المحتملة ،وكيف �سي�ؤثر العالج على �أن�شطتك الطبيعية .ويمكنك
العمل مع فريق العناية الطبية الخا�ص بك على و�ضع خطة
للعالج من �ش�أنها �أن تلبي احتياجاتك ال�شخ�صية والطبية.
ربما ترغب في الحديث �إل��ى طبيبك ب�ش�أن الم�شاركة في
تجربة عيادية  ،clinical trialوهي درا�سات بحثية على طرق
عالجية جديدة .انظر ق�سم الم�شاركة في �أبحاث على ال�سرطان.
رب�م��ا يحيلك طبيبك لمتخ�ص�ص ذي خ�ب��رة ف��ي ع�لاج
�سرطان الغدة الدرقية� ،أو ربما يمكنك �أن تطلب منه �إحالتك.
وت�ضم مجموعة الأطباء المتخ�ص�صين في عالج �أورام المخ
�إخ�صائي الأمرا�ض الع�صبية  ،neurologistو�إخ�صائي جراحة
الأع���ص��اب  ،neurosurgeonو�إخ�صائي �أورام الأع�صاب
 neuro-oncologistو�أخ�صائي ع�لاج الأورام بالعقاقير
 ،medical oncologistو�إخ�صائي عالج الأورام بالإ�شعاع
 ،radiation oncologistو�إخ�صائي عالج �أورام الأع�صاب
بالأ�شعة .neuroradiologist
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أي�ضا :ممر�ضة
وقد ي�ضم فريق الرعاية الطبية الخا�صة بك � ً
معتمدا
لعالج الأورام  ،oncology nurseو�إخ�صائي تغذية
ً
 registered dietitianوم�ست�شار ال�صحة النف�سية mental
 ،health counselorو�إخ���ص��ائ� ًّي��ا اجتماع ًّيا social
 ،workerو�إخ�صائي ع�لاج طبيعي ،physical therapist
و�أخ���ص��ائ��ي ال�ع�لاج الوظيفي ،occupational therapist
و�أخ�صائي تخاطب  ،speech therapistو�إخ�صائي عالج
بدني  .physical medicine specialistوقد يحتاج الأطفال
كذلك �إلى معلمين ي�ساعدونهم على العمل المدر�سي( .يحتوي
ق�سم �إعادة الت�أهيل على مزيد من المعلومات حول المعالجين
والمعلمين).
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�أ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك قبل بدء العالج:
● ●ما نوع الورم الذي �أعانيه؟
● ●هل هو حميد �أم خبيث؟
● ●ما درجة الورم؟
● ●ما الخيارات العالجية المتاحة �أمامي؟ و�أيها تن�صحني
به؟ ولماذا؟
● ●ما الفوائد المتوقعة لكل نوع من �أنواع العالج؟
● ●كيف يمكنني اال�ستعداد للعالج؟
● ●هل �س�أكون بحاجة للبقاء في الم�ست�شفى؟ و�إن كان الأمر
كذلك ،فكم �س�أمكث فيها؟
● ●ما المخاطر والآثار الجانبية المتوقعة لكل نوع من �أنواع
العالج؟ وكيف يمكننا التحكم في الآثار الجانبية؟
● ●كم يتكلف العالج؟ وهل �سيغطيه الت�أمين ال�صحي الخا�ص
بي؟
● ●كيف �سي�ؤثر العالج على �أن�شطتي الطبيعية؟ وما مدى
احتمالية حاجتي �إلى تعلم كيفية الم�شي �أو التحدث �أو
القراءة �أو الكتابة بعد العالج؟
● ●هل تنا�سبني الم�شاركة في درا��س��ة البحث (التجربة
العيادية)؟
● ●هل يمكنك تر�شيح �أطباء �آخرين يمكنهم �إعطاء ر�أي �آخر
حول خيارات العالج؟
● ●كم مرة يلزمني �إجراء فحو�صات؟
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الجراحة
تكون الجراحة في المعتاد هي العالج الأول لمعظم �أنواع
�أورام المخ .وقبل بدء العملية ،قد تتلقى تخدي ًرا كل ًّيا ويتم حلق
فروة ر�أ�سك .وربما ال تكون بحاجة لحلق فروة الر�أ�س بالكامل.
وت�سمى العملية الجراحية لفتح الجمجمة بعملية ثقب
الجمجمة craniotomy؛ حيث يثقب الجراح فتحة في فروة
خا�صا من المنا�شير الطبية في ا�ستئ�صال
ر�أ�سك وي�ستخدم ً
نوعا ًّ
جزء من عظام الجمجمة.
ً
م�ستيقظا عند قيام الجراح ب�إزالة جزء من ورم
وقد تكون
المخ �أو �إزال�ت��ه بالكامل؛ فالجراح يزيل �أكبر ق��در ممكن من
الورم .وقد يطلب منك تحريك �ساقك �أو العد �أو ترديد الحروف
الهجائية �أو رواية ق�صة؛ فقدرتك على تنفيذ تلك الأوامر ي�ساعد
الجراح على حماية �أجزاء مهمة من المخ.
بعد �إزال ��ة ال ��ورم ،يقوم ال�ج��راح بتغطية ال�ج��زء المفتوح
من الجمجمة بقطعة من العظام �أو قطعة من المعدن �أو من
البال�ستيك ،ومن ثم يقوم ب�سد فتحة فروة الر�أ�س.
و�أحيا ًنا تكون العملية غير ممكنة .ف�إذا كان الورم في جذع
المخ �أو مناطق �أخ��رى معينة ،فربما يعجز الجراح عن �إزال��ة
الورم دون الإ�ضرار ب�أن�سجة المخ ال�سليمة ،ومن ثم يتلقى من
عالجا �إ�شعاع ًّيا �أو غيره
لي�س لديهم القدرة على �إجراء الجراحة ً
من �أنواع العالج.
وقد ت�شعر ب�آالم ال�صداع �أو عدم ارتياح خالل الأيام القليلة
الأولى بعد �إجراء العملية؛ غير �أن الدواء ب�إمكانه عادة �أن يتحكم
في الألم .فعليك قبل �إجراء الجراحة �أن تناق�ش خطة تخفيف
الألم مع فريق الرعاية الطبية الخا�ص بك .ويمكن للفريق بعد
�إجراء العملية �أن يعدل في الخطة �إذا كنت بحاجة �إلى مزيد من
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الراحة.
أي�ضا بالتعب �أو الوهن .وتختلف المدة المطلوبة
وقد ت�شعر � ً
للتعافي بعد الجراحة من �شخ�ص لآخ��ر؛ فربما تق�ضي ب�ضعة
�أيام في الم�ست�شفى.
�شيوعا بعد جراحة
كما يمكن حدوث م�شكالت �أخرى �أقل ً
ا�ستئ�صال ورم المخ؛ فقد ينتفخ المخ �أو يتراكم ال�سائل داخل
الجمجمة .و�سوف يراقبك فريق الرعاية الطبية تح�س ًبا لبوادر
انتفاخ �أو تراكم لل�سائل .وقد تتلقى بع�ض المن�شطات steroids
كي ت�ساعد على تخفيف االنتفاخ للمخ .وربما كنت بحاجة لإجراء
عملية جراحية �أخرى ل�سحب ال�سائل .وربما يدخل الجراح �أنبو ًبا
( )shuntفي �إحدى بطينات المخ (يتم و�ضع الأنبوب عند بع�ض
الأ�شخا�ص قبل �إج��راء الجراحة على ورم المخ) .يتم �إدخال
الأنبوب تحت الجلد وتو�صيله بجزء �آخر من الج�سم  -المعدة
عادة .ويتم من خالله حمل ال�سائل الزائد من المخ وت�صريفه
في المعدة .و�أحيا ًنا يتم ت�صريف ال�سائل �إلى القلب بدال من
المعدة.
والعدوى م�شكلة �أخرى قد تطر�أ بعد �إجراء الجراحة .ف�إذا
حدثت ال�ع��دوى ،ف�سيقوم فريق الرعاية ال�صحية ب�إعطائك
م�ضا ًّدا حيو ًّيا .antibiotic
وقد ت��ؤدي جراحة المخ �إل��ى الإ�ضرار بالأن�سجة ال�سليمة؛
وتلف المخ من الممكن �أن يمثل م�شكلة خطيرة ،فلربما �أدى
أي�ضا
�إلى م�شكالت في التفكير �أو الر�ؤية �أو التحدث ،وقد ي�سبب � ً
تغيرات �شخ�صية �أو ت�شنجات ،وتختفي معظم هذه الم�شكالت �أو
تقل تدريج ًّيا مع الوقت ،غير �أن تلف المخ �أحيا ًنا ما يظل ب�شكل
دائم ،وقد يحتاج �إلى خ�ضوع المري�ض لعالج طبيعي �أو عالج
تخاطب �أو عالج وظيفي .انظر ق�سم �إعادة الت�أهيل.
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�أ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك عن الجراحة:
● ●هل تقترح �إجراء جراحة؟
● ●كيف �سيكون �شعوري بعد الجراحة؟
● ●ماذا �ستفعل لي �إذا �شعرت بالألم؟
● ●ما المدة التي �س�أق�ضيها في الم�ست�شفى؟
● ●هل �س�أعاني �آثارًا بعيدة المدى؟ وهل �سيعاود �شعري النمو
من جديد؟ وهل هناك �آثار جانبية ال�ستخدام المعدن �أو
البال�ستيك ليحل محل العظام داخل الجمجمة؟
● ●متى يمكنني الرجوع �إلى �أن�شطتي الطبيعية؟
● ●ما فر�صتي في الو�صول �إلى �شفاء كامل؟
العالج الإ�شعاعي
يقوم العالج الإ�شعاعي بالق�ضاء على الخاليا ال�سرطانية
عن طريق الأ�شعة ال�سينية  x-raysعالية الطاقة �أو �أ�شعة جاما
� gamma raysأو البروتونات .protons
عادة ما يتبع العالج الإ�شعاعي العملية الجراحية ،فالإ�شعاع
يق�ضي على الخاليا ال�سرطانية التي قد تكون باقية في المنطقة.
و�أحيا ًنا يخ�ضع بع�ض الأ�شخا�ص ممن ال يمكنهم �إجراء عملية
جراحية للعالج الإ�شعاعي بدال منها.
نوعا خارج ًّيا و�آخ��ر داخل ًّيا من العالج
وي�ستخدم الأطباء ً
الإ�شعاعي لعالج �أورام المخ:
● ●ع�لاج �إ�شعاعي خارجي  :External radiation therapyفيه
يذهب المري�ض �إلى م�ست�شفى �أو عيادة ،ويقوم جهاز �ضخم
بتوجيه الأ�شعة �إلى الر�أ�س .ونظرًا الحتمالية غزو الخاليا
ال�سرطانية للأن�سجة ال�سليمة المحيطة بالورم ،فقد يتم
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توجيه الإ�شعاع للورم و�أن�سجة المخ المجاورة له� ،أو يتم
توجيهه �إلى المخ بالكامل .ويحتاج بع�ض المر�ضى �إلى توجيه
أي�ضا .ويتوقف جدول العالج
الإ�شعاع على الحبل ال�شوكي � ً
على �سنك ونوع الورم وحجمه .فالعالج الإ�شعاعي الخارجي
المجز�أ هو �أكثر الطرق �شيوعً ا في العالج الإ�شعاعي الذي
ي�ستخدم مع مر�ضى �أورام المخ .و�إعطاء جرعة الإ�شعاع
كاملة على م��دار عدة �أ�سابيع ي�ساعد على حماية الن�سيج
ال�سليم المتواجد داخل منطقة الورم .وعادة ما تكون جل�سات
العالج � 5أيام من كل �أ�سبوع لمدة عدة �أ�سابيع .وتكون المدة
القيا�سية للزيارة �أقل من �ساعة واحدة ،وال ي�ستغرق كل عالج
�سوى ب�ضع دقائق.
بع�ض المراكز العالجية تدر�س طر ًقا �أخرى لإعطاء العالج
الإ�شعاعي الخارجي ،وهى:
{{ع�ل�اج �إ��ش�ع��اع��ي م �ع��دل ال�ك�ث��اف��ة Intensity-modultaed
� radiation therapyأو عالج �إ�شعاعي امتثالي ثالثي الأبعاد
:3-dimensional conformal radiation therapy
ت�ق��وم تلك النوعيات م��ن ال�ع�لاج با�ستخدام �أج�ه��زة
الحا�سوب بهدف االقتراب من ورم المخ من �أجل تقليل
فر�ص �إتالف الأن�سجة ال�سليمة.
{{ع�ل�اج �إ�شعاع ��ي بروتون ��ى Proton beam radiation
 :therapyيك ��ون م�ص ��در الإ�ش ��عاع في ��ه ه ��و البروتونات
بدال من الأ�ش ��عة ال�س ��ينية .ويقوم الطبيب بتوجيه �أ�ش ��عة
البروت ��ون �إلى ال ��ورم .وتكون جرع ��ة الإ�ش ��عاع الموجهة
�إلى الن�س ��يج ال�س ��ليم من قبل البروت ��ون �أقل من الجرعة
الموجهة �إليه من قبل الأ�شعة ال�سينية.
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{{عالج �إ�شعاعي م�صوب :Stereotactic radiation therapy
يتم توجيه �إ�ش ��عاعات �ضيقة من الأ�شعة ال�سينية �أو �أ�شعة
جام ��ا �إلى الورم من زواي ��ا مختلفة .ومن �أجل تنفيذ هذا
الإجراء ،عليك �أن ترتدي �إطارًا متينًا على الر�أ�س .ويمكن
توجي ��ه العالج في �أثناء جل�س ��ة عالجية واحدة (جراحة
�إ�ش ��عاعية م�ص ��وبة )� Stereotactic radiosurgeryأو
خالل عدة زيارات.
radiation therapy

( Internalعالج

● ●ع�لاج �إ�شعاعي داخلي
�إ�شعاعي م ��زروع �أو ع�لاج كثبي):لي�س من ال�شائع ا�ستخدام

الإ�شعاع الداخلي في عالج �أورام المخ ،وهو ال ي��زال قيد
الدرا�سة .وي�أتي الإ�شعاع من خالل مادة م�شعة radioactive
تكون متواجدة عادة بداخل زروع �صغيرة ت�سمى بذورًا .ويتم
و�ضع البذور داخل المخ و�إطالق الإ�شعاع لعدة �أ�شهر .ولي�س
من ال�ضروري �أن تتم �إزالة البذور فور انتهاء الإ�شعاع.
بع�ض المر�ضى ال يعانون �آثا ًرا جانبية �أو يعانون �آثا ًرا ال تكاد
تذكر بعد �إجراء العالج .وفي �أحيان نادرة قد يعاني المر�ضى
غثيا ًنا لعدة �ساعات بعد �إجراء العالج الإ�شعاعي الخارجي .غير
�أن فريق الرعاية الطبية ب�إمكانه �أن يقترح طر ًقا لم�ساعدتك
على التكيف مع تلك الم�شكلة .وقد يت�سبب العالج الإ�شعاعي
أي�ضا في �شعورك ب��الإره��اق ال�شديد مع كل جل�سة عالجية.
� ً
ورغم �أهمية الراحة� ،إال �أن الأطباء عادة ما ين�صحون المر�ضى
بمحاولة ممار�سة الن�شاط قدر الإمكان.
أي�ضا� ،أن يت�سبب العالج الإ�شعاعي الخارجي في
ومن ال�شائع � ً
فقدان ال�شعر من الجزء الذي يجرى عليه العالج من الر�أ�س.
لكن عادة ما يعود ال�شعر لنموه في غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر .كما �أن
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العالج الإ�شعاعي قد ي�صيب فروة الر�أ�س والأذنين باالحمرار
والجفاف والح�سا�سية .ويمكن لفريق الرعاية الطبية �أن يقترح
طر ًقا للحد من تلك الم�شكالت.
�أحيا ًنا يت�سبب العالج الإ�شعاعي في انتفاخ �أن�سجة المخ،
وقد ت�شعر ب�آالم ال�صداع �أو ارتفاع في �ضغط الدم .ويعمل فريق
الرعاية الطبية على مراقبة العالمات التي ت�شير �إلى وجود تلك
الم�شكلة ،ومن ثم يمكنهم �إعطاء دواء يقلل من هذا ال�شعور
بعدم االرتياح.
�أحيا ًنا يقتل الإ�شعاع �أن�سجة المخ ال�سليمة .ورغم ندرة هذه
الحالة ،ف�إن الآث��ار الجانبية يمكن �أن ت�سبب �آالم ال�صداع �أو
ت�شنجات ،بل وت�سبب الوفاة.
وق��د ي�ضر الإ�شعاع بالغدة النخامية pituitary gland
وغيرها من المناطق داخ��ل المخ .وه��ذا ال�ضرر قد يت�سبب،
عند الأطفال ،في م�شكالت في التعلم �أو بطء في النمو .كما �أن
الإ�شعاع يزيد من خطر الإ�صابة ب�أورام ثانوية فيما بعد.
ربما يفيدك قراءة كتيب Radiation Therapy and You
عن العالج الإ�شعاع.
�أ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك ح��ول العالج
الإ�شعاعي:
● ●لماذا �أحتاج �إلى هذا العالج؟
● ●متى تبد�أ جل�سات العالج؟ ومتى تنتهي؟
● ●كيف �س�أ�شعر في �أثناء العالج؟ وهل هناك �آثار جانبية؟
● ●ماذا �أفعل كي �أعتني بنف�سي في �أثناء العالج؟
● ●كيف �سنعرف �إذا ما كان الإ�شعاع يحقق نجاحً ا �أم ال؟
● ●هل �س�أكون قادرًا على موا�صلة �أن�شطتي الطبيعية في �أثناء
العالج؟
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العالج الكيميائي
�أحيا ًنا ي�ستخدم العالج الكيميائي� ،أي ا�ستخدام العقاقير
في تدمير الخاليا ال�سرطانية ،في عالج �أورام المخ .وقد يتم
�إعطا�ؤه بالطرق التالية:
● ●عن طريق الفم �أو الوريد (وريدي  :)intravenousقد يتم
�إعطاء العالج الكيميائي في �أثناء العالج الإ�شعاعي وبعده،
حيث تدخل العقاقير مجرى الدم وتنتقل عبر الج�سم .وقد
يعطى في �إح��دى العيادات الخارجية من الم�ست�شفى� ،أو
في عيادة الطبيب المعالج� ،أو في المنزل .ونادرًا ما تكون
بحاجة للمكوث داخل الم�ست�شفى.
تعتمد الآثار الجانبية للعالج الكيميائي ب�شكل �أ�سا�سي على
نوعية العقاقير التي تعطى للمري�ض وكميتها .وتت�ضمن الآثار
الجانبية المعروفة الغثيان والقيء وفقدان ال�شهية وال�صداع
والحمى واالرتجاف والوهن .و�إذا قللت العقاقير من م�ستوى
خاليا ال��دم ال�سليمة ،فمن المرجح �أن ت�صاب بالعدوى �أو
ال�ك��دم��ات �أو ال�ن��زي��ف ب�سهولة ،و�أن ت�شعر ب�ضعف و�إره ��اق
�شديدين .و�سوف يقوم فريق الرعاية الطبية بفح�ص انخفا�ض
م�ستويات خاليا الدم بالج�سم .وقد يمكن تخفيف حدة بع�ض
الآثار الجانبية بالعقاقير.
● ●عن طريق رقائق يتم و�ضعها داخل المخ :بالن�سبة لبع�ض
البالغين الم�صابين بورم في المخ من درجة عالية ،يقوم
الجراح بغر�س عدة رقاقات داخل المخ؛ على �أن تكون كل
رقاقة في حجم العملة المعدنية ال�صغيرة .وبعد مرور عدة
�أ�سابيع ،تتحلل الرقائق ،مطلقة العقار المعالج داخل المخ،
أي�ضا على
حيث يقوم بقتل الخاليا ال�سرطانية .وقد ي�ساعد � ً
منع الورم من الرجوع �إلى المخ ثانية بعد جراحة ا�ستئ�صاله.
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ويتم مراقبة المر�ضى ،الذين يتلقون غر�س الرقائق التي
تحتوي على عقار ،من قبل فريق الرعاية الطبية للت�أكد من عدم
وجود م�ؤ�شرات بالعدوى بعد �إجراء الجراحة .ويمكن معالجة
العدوى با�ستخدام �أحد الم�ضادات الحيوية.
ربما ترغب في قراءة كتيب Chemotherapy and You
عن العالج الكيميائي.
�أ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك ب�ش�أن العالج
الكيميائي:
● ●لماذا �أحتاج لتلقي هذا العالج؟
● ●كيف �سيكون ت�أثيره؟
● ●هل �ستكون للعالج �آثار جانبية؟ وكيف يتم التعامل معها؟
● ●متى تبد�أ جل�سات العالج؟ ومتى تنتهي؟
● ●كيف �سي�ؤثر العالج على �أن�شطتي الطبيعية؟

الح�صول على ر�أي �آخر
قبل البدء في تلقي العالج  ،ربما تود �أن تح�صل على ر�أي
�آخر بالن�سبة للت�شخي�ص والخطة العالجية .يخ�شى بع�ض النا�س
من �أن ي�شعر الطبيب باال�ستياء �إذا ق��رروا البحث عن ر�أي
�آخر ،لكن العك�س هو ال�صحيح عادة .فمعظم الأطباء يرحبون
بالر�أي الآخر ،وكثير من �شركات الت�أمين ال�صحي تدفع تكاليف
الح�صول على ر�أي �آخر �إذا طلبت �أنت �أو طبيبك ذلك ،بل �إن
بع�ض �شركات الت�أمين تطلب ر�أ ًيا �آخر.
و�إذا ح�صلت على ر�أي �آخر ،فربما يتفق الطبيب الثاني مع
الأول في الت�شخي�ص والخطة العالجية ،وربما يقترح الطبيب
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الثاني طريقة �أخ��رى للعالج .وفي كلتا الحالتين ،يكون لديك
المزيد من المعلومات  -وربما �شعور �أكبر بالتحكم .فيمكنك
�أن ت�شعر بمزيد من الثقة في القرارات التي تتخذها ،عل ًما ب�أنك
اطلعت على كل الخيارات المتاحة.

ربما تحتاج �إلى بع�ض الوقت والجهد كي تجمع ال�سجالت
الطبية الخا�صة ب��ك وتبحث ع��ن طبيب �آخ ��ر .وف��ي معظم
الحاالت ،لن تكون هناك م�شكلة في ا�ستغراق ب�ضعة �أ�سابيع
في الح�صول على ر�أي �آخ��ر؛ فالت�أخير في بدء العالج ال يقلل
عادة من فاعليته .ولكي تت�أكد من هذا ،يجب �أن تناق�ش م�س�ألة
الت�أخير هذه مع طبيبك الخا�ص .فبع�ض الم�صابين ب�أورام المخ
يحتاجون �إلى تلقي العالج على الفور.
وهناك عدة طرق للح�صول على طبيب يعطيك ر�أ ًي��ا �آخر.
فيمكنك �أن ت�س�أل طبيبك المعالج �أو �إحدى الجمعيات الطبية
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المحلية �أو �أحد الم�ست�شفيات المجاورة �أو كليات الطب على
�أ�سماء الإخ�صائيين.

التغذية
من ال�ضروري بالن�سبة لك �أن تعتني بنف�سك عن طريق
التغذية ال�سليمة .ف��أن��ت بحاجة لتلقي كميات منا�سبة من
ال�سعرات الحرارية كي تحتفظ بوزن مثالي .و�ستكون بحاجة
أي�ضا لما يكفي من البروتين كي يحفظ عليك قوتك البدنية.
� ً
فالتغذية ال�سليمة يمكن �أن ت�ساعدك على ال�شعور بارتياح �أكبر
وعلى اكت�ساب مزيد من الطاقة.
قد ت�شعر �أحيا ًنا ،خا�صة في �أثناء العالج �أو بعده مبا�شرة،
بعدم وجود �شهية للطعام .وقد تكون متع ًبا �أو مرهقًا .وقد تجد
جيدا كالمعتاد .كما �أن �ضعف ال�شهية
�أن مذاق الطعام لم يعد ً
والغثيان والقيء والتهابات الفم وغيرها من الآث��ار الجانبية
قد ت�صعب عليك تناول الطعام .ويمكن لطبيبك الخا�ص� ،أو
�إخ�صائي التغذية� ،أو غيرهما من مقدمي الرعاية ال�صحية
اقتراح ط��رق للتعامل مع تلك الم�شكالت .كما يحتوي كتيب
 Eating Hintsعلى الكثير من الأفكار والو�صفات المفيدة.

الرعاية الداعمة
قد ي�ؤدي ورم المخ وعالجه �إلى م�شكالت �صحية �أخرى .وقد
تتلقى رعاية داعمة من �أجل منع تلك الم�شكالت �أو التحكم فيها.
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يمكنك تلقي رع��اي��ة داع �م��ة قبل وف��ي �أث �ن��اء وب�ع��د عالج
ال�سرطان ،فيمكنها �أن تح�سن من م�ستوى الراحلة لديك ومن
جودة الحياة في �أثناء العالج.
ويمكن لفريق ال��رع��اي��ة ال�صحية �أن ي�ساعدك على حل
الم�شكالت التالية:
● ●ت��ورم ال�م��خ :كثير من مر�ضى �أورام المخ يحتاجون �إلى
الأ�ستيرويد كي ي�ساعدهم على تخفيف تورم المخ.
● ●الت�شنجات :قد ت�سبب �أورام المخ ت�شنجات (ا�ضطرابات).
ويمكن لبع�ض العقاقير �أن ت�ساعد على منع تلك الت�شنجات
�أو التحكم فيها.
● ●ت��راك��م ال�سائل ف��ي الجمجمة� :إذا تراكم ال�سائل داخل
الجمجمة ،فقد يقوم الجراح بو�ضع �أنبوب ل�سحبه .و�سوف
تجد المعلومات الخا�صة ب��الأن�ب��وب ف��ي ال�ج��زء الخا�ص
بالجراحة من ق�سم العالج.
● ●الحزن وغيره من الم�شاعر :من الطبيعي �أن ت�شعر بالحزن
�أو القلق �أو اال�ضطراب بعد ت�شخي�صك بالإ�صابة بمر�ض
خطير .وبع�ض المر�ضى يجدون �أنه من المفيد �أن يتحدثوا
عن م�شاعرهم  -انظر م�صادر الدعم لمزيد من المعلومات.
كثير من مر�ضى �أورام المخ يتلقون رعاية داعمة جن ًبا �إلى
جنب مع العالج الذي ي�ستهدف �إبطاء تقدم المر�ض .وبع�ضهم
عالجا م�ضا ًّدا للورم ويكتفي فقط بتلقي الرعاية
يقرر �أال يتلقى ً
الداعمة للتحكم في �أعرا�ض المر�ض.
يمكنك الح�صول على معلومات عن الرعاية الداعمة من
خالل زي��ارة موقع http://www.cancer.gov/cancerinfo/
coping
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�إعادة الت�أهيل
قد تكون �إعادة الت�أهيل جز ًءا مه ًّما من خطة العالج .وتعتمد
�أهداف �إعادة الت�أهيل على احتياجاتك ومدى ت�أثير الورم على
قدرتك في �إنجاز الأن�شطة اليومية.
بع�ض المر�ضى ال ي�ستعيدون قدرتهم الكاملة التي كانوا عليها
قبل الإ�صابة بورم المخ والخ�ضوع لعالجه؛ غير �أن فريق الرعاية
ال�صحية يبذل كل ما بو�سعه كي ي�ساعدك على الرجوع لأن�شطتك
المعتادة في �أ�سرع وقت ممكن.
وهناك عدة �أنواع من المعالجين الذين يمكنهم م�ساعدتك:
● ●�إخ�صائي العالج الطبيعي :قد ت�سبب �أورام المخ وعالجها
أي�ضا ال�ضعف
الإ��ص��اب��ة بال�شلل  .Paralysisوق��د ت�سبب � ً
وم�شكالت في التوازن .وي�ساعد �إخ�صائيو العالج الطبيعي
المر�ضى على ا�ستعادة قوتهم وتوازنهم.
● ●�أخ�صائي تخاطب :ي�ساعد �إخ�صائيو التخاطب المر�ضى
الذين يعانون م�شكالت في التحدث والتعبير عن الأفكار �أو
البلع.
● ●�إخ�صائي عالج وظيفي :ي�ساعد �إخ�صائي العالج الوظيفي
المر�ضى على تعلم كيفية التعامل مع الأن�شطة الحياتية
ال�ي��وم�ي��ة ،م��ن قبيل ت �ن��اول ال�ط�ع��ام وا��س�ت�خ��دام الحمام
واالغت�سال وارتداء المالب�س.
● ●�أخ�صائي ع�لاج ب��دن��ي :ي�ساعد �أخ�صائيو العالج البدني
المر�ضى عن طريق تمارين معينة على البقاء في ن�شاط
م�ستمر ق��در الإم �ك��ان .فيمكنهم م�ساعدة المر�ضى على
ا�ستعادة القدرات المفقودة والأن�شطة اليومية المعتادة.
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ق��د ي�ك��ون ل�ل�أط �ف��ال الم�صابين ب � ��أورام ف��ي ال�م��خ بع�ض
االحتياجات البدنية الخا�صة .ف�أحيا ًنا يتوفر للأطفال معلمون
بالم�ست�شفى �أو بالمنزل .وق��د يحتاج الأط�ف��ال الذين يعانون
م�شكالت في التعلم لمدر�سين خ�صو�صيين �أو ف�صول خا�صة
عند العودة �إلى المدر�سة.

المتابعة الدورية
�سوف تكون بحاجة �إلى �إج��راء فحو�صات دورية بعد عالج
ورم المخ .وتكون الفحو�صات ،بالن�سبة لأن��واع معينة من ورم
المخ ،كل � 3أ�شهر على �سبيل المثال .وت�ساعدك هذه الفحو�صات
على الت�أكد من ت�سجيل �أي تغيرات تطر�أ على �صحتك ومعالجتها
�إذا تط ّلب الأمر .و�إذا عانيت �أية م�شاكل �صحية بين الفحو�صات،
فعليك �أن تت�صل بطبيبك.
�سيقوم الطبيب ب�إجراء فح�ص لتحري عودة ال��ورم �إليك.
أي�ضا على اكت�شاف الم�شكالت ال�صحية
وت�ساعد الفحو�صات � ً
التي قد تنتج عن عالج ال�سرطان.
فح�صا ج�سد ًّيا دقيقًا وفحو�صات
وقد ت�ضمن الفحو�صات ً
للأع�صاب ،بالإ�ضافة �إلى �أ�شعات مقطعية �أو ت�صوير بالرنين
المغناطي�سي .و�إذا كنت ت�ستخدم �أنبو ًبا ،ف�سيقوم الطبيب
بفح�ص كفاءته في الأداء.
وه�ن��اك �إ� �ص��دارات ت�ساعدك على الإج��اب��ة على الأ�سئلة
الخا�صة برعاية المتابعة وغيرها من االهتمامات .ويمكنك
اال�ستفادة من قراءة كتيب Facing Forward: life After
أي�ضا في ق��راءة ن�شرة
 .Cancer Treatmentوربما ترغب � ً

.Follow-up Care After Cancer treatment
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م�صادر الدعم
�إن معرفتك ب�إ�صابتك بورم في المخ يمكن �أن يغير حياتك
وحياة المقربين �إليك .وقد يكون من ال�صعب التعامل مع تلك
التغيرات .ومن الطبيعي بالن�سبة لك ولعائلتك و�أ�صدقائك �أن
تكونوا بحاجة للم�ساعدة على الت�أقلم مع الم�شاعر الناتجة عن
الت�شخي�ص بالمر�ض.
كما �أن القلق ب�ش�أن العالج والتعامل مع الآث��ار الجانبية
والبقاء في الم�ست�شفى والفواتير العالجية �أم��ر �شائع .ربما
أي�ضا حيال االعتناء بعائلتك �أو الحفاظ على
ينتابك القلق � ً
وظيفتك �أو المحافظة على الأن�شطة اليومية.
�إليك بع�ض الم�صادر التي يمكن �أن ت�ستعين بها من �أجل
الدعم:
● ●ب�إمكان الأط�ب��اء والممر�ضين وغيرهم من �أع�ضاء فريق
العناية الطبية الخا�ص بك �أن يجيبوا عن �أ�سئلتك حول
العالج �أو العمل �أو الأن�شطة الأخرى.
● ●الإخ�صائيون االجتماعيون �أو مقدمو اال�ست�شارات �أو رجال
الدين يمكنهم م�ساعدتك �إذا �أردت التحدث عن م�شاعرك
�أو مخاوفك .وغالبًا ما يقترح الإخ�صائيون االجتماعيون
موارد للم�ساعدة المالية �أو الموا�صالت �أو الرعاية المنزلية
�أو الدعم المعنوي.
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أي�ضا.
● ●كما يمكن لمجموعات الدعم �أن يقدموا الم�ساعدة � ً
ففي تلك المجموعات ،يلتقي المر�ضى �أو �أفراد عائالتهم
م��ع المر�ضى الآخ��ري��ن �أو عائالتهم لم�شاركة م��ا تعلموه
حول الت�أقلم والتعامل مع مر�ض ال�سرطان والآثار الجانبية
للعالج .وقد تقدم تلك المجموعات الدعم وجهًا لوجه �أو
عبر الهاتف �أو عبر الإنترنت .وقد ترغب في التحدث �إلى
�أحد �أف��راد فريق الرعاية الطبية الخا�ص بك حول البحث
عن مجموعة دعم.
للح�صول على ن�صائح ب�ش�أن الت�أقلم ،يمكنك قراءة كتيب

.Taking Time: Support for People With Cancer
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الم�شاركة في �أبحاث ال�سرطان
لقد �أدت �أبحاث ال�سرطان �إلى تقدم هائل في اكت�شاف �أورام
ب�صي�صا من الأمل ب�أن
المخ ومعالجتها .فالبحث الم�ستمر يعطي
ً
أي�ضا.
يتم عالج مزيد من مر�ضى �أورام المخ م�ستقبال بنجاح � ً
�واع��ا ع��دة من
وي�ج��ري الأط �ب��اء ،على م�ستوى ال �ب�لاد� ،أن� ً
التجارب العيادية (ال��درا��س��ات البحثية التي يتطوع النا�س
خ�صي�صا من
بالم�شاركة فيها) .وهذه التجارب العيادية معدة
ً
�أجل معرفة ما �إذا كانت الطرق الجديدة �آمنة وفعالة �أم ال.
ويحاول الأط�ب��اء العثور على ط��رق �أف�ضل لعالج البالغين
والأط �ف��ال من مر�ضى �أورام المخ .فهم يفح�صون العقاقير
الجديدة ويدمجون العالج بالعقاقير مع العالج الإ�شعاعي .كما
�أنهم يدر�سون مدى تقليل العقاقير للآثار الجانبية الناتجة عن
العالج.
وحتى �إن لم ي�ستفد الخا�ضعون للتجربة العيادية ب�شكل
مبا�شر ،فال يزالون يقدمون م�ساهمة فعالة بم�ساعدة الأطباء
على معرفة المزيد حول �أورام المخ وكيفية التحكم فيها .ورغم
�أنها قد تعر�ض المري�ض �إلى �شيء من الخطر� ،إال �أن الأطباء
يبذلون كل ما بو�سعهم كي يحموا مر�ضاهم.
�إذا كنت ترغب في الم�شاركة في تجربة عيادية ،فتحدث �إلى
طبيبك في هذا ال�ش�أن .وربما تحتاج �إلى قراءة كتيب Taking
 ،Part in Cancer Treatment Research Studiesفهو
يبين كيفية تطبيق درا�سات العالج ويو�ضح الفوائد والمخاطر
المحتملة.
خا�صا بالتجارب العيادية http://
ويقدم هذا الموقع ق�س ًما ًّ
 .www.cancer.gov/clinicaltrialsوهو يحتوي على معلومات
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عامة حول التجارب العيادية ،بالإ�ضافة �إلى معلومات مف�صلة
عن درا�سات حالة معينة عن �أورام المخ.

القامو�س
يحتوي الموقع التالي على تعريفات لآالف الم�صطلحات في
ق�سم قامو�س الم�صطلحات الخا�صة بال�سرطانhttp://www.:
.cancer.gov/dictionary
ع�ل�اج �إ� �ش �ع��اع��ي ام�ت�ث��ال��ي ث�لاث��ي الأب� �ع ��اد 3-dimensional
� :conformal radiation therapyإج ��راء ي�ستخدم فيه
الحا�سوب من �أج��ل التقاط �صور ثالثية الأبعاد للورم .وهذا
يمكن الأطباء من �إعطاء �أكبر جرعة ممكنة من الإ�شعاع الموجه
�إلى الورم ،فيما يحفظ الن�سيج ال�سليم قدر الإمكان.
ورم ك�شمي  :anaplasticم�صطلح ي�ستخدم لو�صف الخاليا
ال�سرطانية �سريعة االنق�سام وال ي�شبه الخاليا ال�سليمة �إال قليال.
�صورة وعائية � :Angiogramأ�شعة �سينية على الأوعية الدموية.
يتلقى المري�ض حقنًا ب�صبغة معينة تظهر الأوعية في الأ�شعة
ال�سينية.
م�ضاد حيوي  :Antibioticعقار ي�ستخدم في عالج العدوى التي
ت�سببها البكتيريا وغيرها من الج�سيمات ال�ضئيلة.
خلية نجمية  :astrocyteخلية �ضخمة على �شكل نجمة تثبت
الخاليا الع�صبية وت�ساعدها على العمل كما ينبغي .وهي نوع من
الخاليا الدبقية.
ورم نجمي  :Astrocytomaورم يبد�أ في المخ �أو الحبل ال�شوكي
في �صورة خاليا نجمية �صغيرة ت�شبه النجوم.
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ورم حميد  :Benignلي�س �سرطان ًّيا .وقد ينمو ال��ورم الحميد
لي�صبح �أكبر ،ولكنه ال ينت�شر ليمتد �إلى �أجزاء �أخرى من الج�سم.
الخزعة  :Biopsyا�ستئ�صال طبيب الأورام الخاليا �أو الأن�سجة
من �أجل الفح�ص .وقد يقوم الطبيب بفح�ص الن�سيج تحت عد�سة
المجهر �أو يجري فحو�صات �أخرى على الخاليا �أو الأن�سجة.
العالج الكثبي  :Brachytherapyنوع من العالج الإ�شعاعي فيه
يتم �إدخال المادة الم�شعة في �إبر �أو بذور �أو �أ�سالك �أو ق�سطرات
أي�ضا
وتو�ضع داخ��ل ال��ورم مبا�شرة �أو بالقرب منه .وي�سمى � ً
بالعالج الكثبي الإ�شعاعي والعالج الإ�شعاعي الداخلي والعالج
الإ�شعاعي المزروع.
جذع المخ  :Brain Stemجزء من المخ مت�صل بالحبل ال�شوكي.
ورم ج��ذع المخ الدبقي  :Brain stem gliomaورم يقع في
الجزء الذي يو�صل المخ بالحبل ال�شوكي (جذع المخ) .وقد ينمو
ب�سرعة �أو ببطء ،طبقًا لدرجة الورم.
فتحة المثقاب  :Burr holeفتحة �صغيرة في الجمجمة ت�صنع
بوا�سطة مثقاب جراحي.
��س��رط��ان  :Cancerم�صطلح ي�شير �إل��ى م��ر���ض تنق�سم فيه
الخاليا الم�صابة دون تحكم ،ويمكن �أن تغزو الأن�سجة المجاورة.
أي�ضا لت�صل �إلى �أجزاء �أخرى من
وقد تنت�شر الخاليا ال�سرطانية � ً
الج�سم من خالل الدم والأجهزة الليمفاوية.
خلية  :Cellوحدة م�ستقلة تكون �أن�سجة الج�سم .وجميع الكائنات
الحية تتكون من خلية واحدة �أو �أكثر.
المخيخ  :Cerebellumجزء من المخ يوجد �أ�سفل الر�أ�س من
الخلف بين الدماغ والجذع .ويتحكم المخيخ في التوازن الالزم
للم�شي والوقوف ،وغيرها من �أعمال الحركة المعقدة.
ن�صف الكرة المخية � :Cerebral hemisphereأحد ن�صفي
ال��دم��اغ ،وه��و ج��زء المخ ال��ذي يتحكم في وظائف الع�ضالت،
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أي�ضا في الكالم والتفكير والعواطف والقراءة والكتابة
ويتحكم � ً
والتعلم .فالن�صف الأي�م��ن يتحكم في ع�ضالت الج�سم على
الجانب الأي�سر ،بينما يتحكم الن�صف الأي�سر في ع�ضالت
الجانب الأيمن من الج�سم.
ال�سائل الدماغي  :Cerebrospinal fluidال�سائل الذي يتدفق
داخل وحول فراغات المخ والحبل ال�شوكي ،وبين كل اثنين من
ال�سحايا (طبقات الن�سيج الرفيعة التي تغطي المخ والحبل
ال�شوكي وتحميهما) .ويتكون ال�سائل الدماغي من �أن�سجة ت�سمى
ال�ضفيرة الم�شيمية داخل بطينات المخ (فراغات مجوفة).
الدماغ � :Cerebrumأكبر جزء في المخ ،وينق�سم �إلى ن�صفين
مخيين �أو �شقين ي�سميان ن�صفي ال�م��خ .وتتحكم المناطق
أي�ضا
الموجودة داخل الدماغ في وظائف الع�ضالت ،كما تتحكم � ً
في الكالم والتفكير والعواطف والقراءة والكتابة والتعلم.
ال �ع�لاج ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي  :Chemotherapyال�ع�لاج با�ستخدام
العقاقير التي تدمر الخاليا ال�سرطانية.
التجربة ال�ع�ي��ادي��ة  :Clinical Trialن��وع من الأب�ح��اث التي
تفح�ص مدى نجاح الطرق الطبية الم�ستخدمة لعالج المر�ضى.
وهذه الدرا�سات تفح�ص المناهج الجديدة الخا�صة بالفح�ص �أو
الوقاية �أو الت�شخي�ص �أو عالج المر�ض.
مادة �صبغية  :contrast materialعبارة عن �صبغة �أو غيرها
من المواد التي ت�ساعد على �إظهار المناطق غير ال�سليمة داخل
الج�سم .ويتم �إعطا�ؤها للمري�ض من خالل الحقن في الوريد �أو
من خالل حقنة �شرجية �أو عن طريق الفم .وقد تُ�ستخدم المادة
ال�صبغية في الأ�شعة ال�سينية والأ�شعة المقطعية بالكمبيوتر �أو
الت�صوير بالرنين المغناطي�سي �أو غيرها من فحو�صات الت�صوير
والأ�شعة.
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جراحة [ثقب الجمجمة]  :Craniotomyعملية جراحية يتم
فيها �إحداث فتحة بالجمجمة.
الأ�شعة المقطعية بالكمبيوتر  :CT Scanمجموعة من ال�صور
لمناطق داخل الج�سم م�أخوذة من زوايا مختلفة .هذه ال�صور
يكونها الكمبيوتر المت�صل بجهاز الأ�شعة ال�سينية .ويطلق عليها
�أ ًّيا ت�صوير �شعاعي طبقي بالكمبيوتر و َتفْري�سة مقطعية محورية
محو�سبة وت�صوير مقطعي محو�سب.
ورم دب �ق��ي ج���س��ري منت�شر Diffuse intrinsic pontine
 :gliomaنوع من �أن��واع الأورام التي ت�صيب الجهاز الع�صبي
المركزي يتكون من ن�سيج دبقي (داع��م) من المخ والحبل
ال�شوكي .وعادة ما ي�صيب الأطفال ويتكون داخل جذع المخ.
ورم بطاني ع�صبي  :Ependymomaنوع من �أورام المخ التي
تبد�أ في الخاليا المبطنة للحبل ال�شوكي والقناة المركزية
(الفراغ المليء بال�سائل �أ�سفل المركز) �أو البطينات (فراغات
مليئة بال�سائل في المخ) .وقد يتكون هذا الورم داخل ال�ضفيرة
الم�شيمية (ن�سيج البطينات ال��ذي يكون ال�سائل الدماغي).
أي�ضا بورم البطانة الع�صبية.
وي�سمى � ً
عالج �إ�شعاعي خارجي  :External radiation therapyنوع
من العالج الإ�شعاعي ال��ذي ي�ستخدم �أج�ه��زة معينة لتوجيه
�أ�شعات عالية الطاقة نحو ال�سرطان من خارج الج�سد.
�أ��ش�ع��ة ج��ام��ا  :Gamma Rayن��وع من الإ�شعاع عالي الطاقة
يختلف عن الأ�شعة ال�سينية.
تخدير �شامل  :General anesthesiaعقاقير ت�سبب فقدان
الوعي �أو الإدراك وت�ؤدي �إلى نوم المري�ض.
خلية دبقية � :Glial cellأي من الخاليا التي تعمل على تثبيت
الخاليا الع�صبية وت�ساعدها على القيام بوظيفتها .وت�شتمل
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�أن��واع الخاليا الدبقية على الخاليا الدبقية قليلة التغ�صن
والخاليا النجمية والخاليا الدبقية ال�صغيرة وخاليا البطانات
الع�صبية .وت�سمى �أي�ضا بالدبق الع�صبي.
ورم �أروم��ي دبقي  :Glioblastomaنوع �سريع النمو من �أورام
الجهاز الع�صبي المركزي التي تتكون م��ن الن�سيج الدبقي
تماما عن
(الداعم) للمخ والحبل ال�شوكي ،ولديه خاليا تختلف ً
الخاليا ال�سليمة .وعادة ما ي�صيب البالغين وي�ؤثر على المخ �أكثر
أي�ضا جي بى �إم ) ،(GBMوالورم
من الحبل ال�شوكي .وي�سمى � ً
الدبقي متعدد الأ�شكال وورم نجمي من الدرجة .4
ورم دبقي � :Gliomaسرطان في المخ يبد�أ في الخاليا الدبقية
(الخاليا التي تحيط بالخاليا الع�صبية وتدعمها).
درجة الورم  :Gradeتعتمد درجة الورم على كيف تبدو الخاليا
ال�سرطانية تحت عد�سة المجهر وعلى مدى �سرعة انت�شار الورم
ونموه .ويختلف نظام التدريج من نوع �سرطان لآخر.
عالج �إ�شعاعي مزروع  :Implant radiation therapyنوع من
العالج الإ�شعاعي يتم فيه �إدخال المادة الم�شعة في �إبر �أو بذور
�أو �أ�سالك �أو ق�سطرات وتو�ضع داخل الورم مبا�شرة �أو بالقرب
أي�ضا بالعالج الكثبي الإ�شعاعي والعالج الإ�شعاعي
منه .وي�سمى � ً
الداخلي والعالج الإ�شعاعي الكثبي.
�شق  :incisionفتحة في الج�سم من �أجل �إجراء عملية جراحية.
ع�ل�اج �إ�شعاع ��ي مع ��دل الكثاف ��ه Intensity-modulated
 :radiation therapyن ��وع من العالج الإ�ش ��عاعي ثالثي الأبعاد
الذي ت�س ��تخدم فيه �ص ��ور محو�س ��بة تعر�ض حجم الورم و�شكله.
ويتم توجيه الإ�ش ��عاع بتركيز مختلف على ال ��ورم من عدة زوايا.
وه ��ذا الن ��وع من العالج الإ�ش ��عاعي يعم ��ل على تقلي ��ل احتمالية
الإ�ضرار بالن�سيج ال�سليم المجاور للورم.
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عالج �إ�شعاعي داخلي  :Internal radiation therapyنوع من
العالج الإ�شعاعي فيه يتم �إدخال المادة الم�شعة في �إبر �أو بذور
�أو �أ�سالك �أو ق�سطرات وتو�ضع داخل الورم مبا�شرة �أو بالقرب
أي�ضا بالعالج الكثبي الإ�شعاعي والعالج الإ�شعاعي
منه .وي�سمى � ً
الداخلي والعالج الإ�شعاعي الكثبي.
وريدي  :intravenousفي الوريد .عادة ما ي�شار بكلمة الوريدي
�إلى طريقة �إعطاء عقار �أو غيره من المواد من خالل �إبرة �أو
�أنبوب يتم �إدخاله في الوريد.
الإ�شعاع الم�ؤين  :Ionizing radiationنوع من الإ�شعاع ينتج
عن �إج��راء �أ�شعة �سينية وم��واد م�شعة و�أ�شعة تخترق الغالف
الجوي قادمة من الف�ضاء الخارجي وغيرها من الم�صادر .وفي
جرعاته الكبيرة ،يزيد الإ�شعاع الم�ؤين من الن�شاط الكيميائي
داخ��ل الخاليا ،ويمكن �أن ي��ؤدي �إل��ى مخاطر �صحية بما فيها
ال�سرطان.
ورم نجمي �شعري الخاليا :Juvenile pilocytic astrocytoma
نوع بطيء النمو من �أن��واع �أورام الجهاز الع�صبي يتكون من
الن�سيج الدبقي للمخ والحبل ال�شوكي .وعادة ما ي�صيب الأطفال
والنا�شئين .ويتكون في المخ �أكثر مما يتكون في الحبل ال�شوكي.
تخدير مو�ضعي :local anesthesiaعقاقير ت�سبب فقدان
ال��وع��ي ب�شكل م��ؤق��ت ف��ي ج��زء م��ن الج�سم .وي�ظ��ل المري�ض
ً
م�ستيقظا ،لكنه ال ي�شعر بالجزء الذي تتم معالجته مع المخدر.
ورم خبيث  :Malignantعبارة عن ورم �سرطاني ،وقد تغزو
الأورام ال�سرطانية الأن�سجة القريبة وتدمرها وتنت�شر في �أجزاء
�أخرى من الج�سم.
�إخ���ص��ائ��ي �أورام  :Medical Oncologistطبيب متخ�ص�ص
في ت�شخي�ص مر�ض ال�سرطان ومعالجته با�ستخدام العالج
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الكيميائي ،والهرموني ،والبيولوجي .ويكون �إخ�صائي الأورام هو
المقدم الرئي�سي للرعاية ال�صحية لمري�ض ال�سرطان ،كما يقدم
أي�ضا الدعم ،ويمكنه تن�سيق العالج الذي يقدمه الإخ�صائيون
� ً
الآخرون.
ورم �أرومي دبقي نخاعي  :Medulloblastomaورم خبيث في
المخ يبد�أ في الجزء ال�سفلي من المخ ويمكن انت�شاره في العمود
الفقري �أو غيره من �أجزاء الج�سم .وهو نوع من الورم الع�صبي
االبتدائي.
ال�سحايا  :Meningesالطبقات الثالث الرفيعة من الأن�سجة
التي تغطي المخ والحبل ال�شوكي وتحميهما.
ورم ال�سحايا  :Meningiomaنوع من الأورام بطيئة النمو التي
تتكون في ال�سحايا (طبقات رفيعة من الأن�سجة تغطي المخ
والحبل ال�شوكي وتحميهما) .وعادة ما ي�صيب البالغين.
م�ست�ش ��ار ال�صح ��ة النف�سي ��ة :Mental health counselor
�إخ�صائي يتحدث �إلى المر�ضى و�أ�سرهم ب�ش�أن الأمور ال�شخ�صية
والعاطفية ،ويمكنه م�ساعدتهم على اتخاذ قراراتهم.
نقيلي  :Metastaticمتعلق بالنقيلة ،وال�ت��ي تعني انت�شار
ال�سرطان من جزء �إلى �آخر في الج�سم.
ت�صوير بالرنين المغناطي�سي � :MRIإجراء يتم فيه ا�ستخدام
موجات الراديو ومغناطي�س قوي مت�صل بجهاز كمبيوتر من
�أجل �أخذ �صور تف�صيلية لمناطق داخل الج�سد .وهذه ال�صور
يمكنها �أن تظهر االختالف بين الأن�سجة ال�سليمة والأن�سجة
الم�صابة .والت�صوير بالرنين المغناطي�سي ي�صدر �صو ًرا
للأع�ضاء والأن�سجة ال��رخ��وة �أف�ضل من تلك التي ت�صدرها
تقنيات الت�صوير الأخرى ،مثل الأ�شعة المقطعية بالكمبيوتر �أو
الأ�شعة ال�سينية .والت�صوير بالرنين المغناطي�سي مفيد على نحو
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خا�ص لت�صوير المخ والعمود الفقري والأن�سجة الرخوة للمفا�صل
أي�ضا بالت�صوير المغناطي�سي
والجزء الداخلي للعظام .وي�سمى � ً
النووي.
الخلية الع�صبية  :nerve cellنوع من الخاليا التي ت�ستقبل
وتر�سل الر�سائل من الج�سم �إلى المخ ،ومنه �إلى الج�سم مرة
�أخرى .ويتم �إر�سال الر�سائل عن طريق تيار �إلكتروني �ضعيف.
أي�ضا بالنيترون.
وي�سمى � ً
�إخ �� �ص��ائ��ي �أورام الأع �� �ص��اب  :neuro-onchologistطبيب
متخ�ص�ص في ت�شخي�ص وعالج �أورام المخ وغيرها من الأورام
التي ت�صيب الجهاز الع�صبي.
ع�صبي  :neurologicله عالقة بالأع�صاب والجهاز الع�صبي.
�إخ�صائي �أع�صاب  :neurologistطبيب متخ�ص�ص في ت�شخي�ص
وعالج �أمرا�ض الجهاز الع�صبي.
�إخ�صائي �أ�شعة ع�صبية  :neuroradiologistطبيب مدرب
وعلى علم بالأ�شعة الع�صبية ومتخ�ص�ص في التقاط و�إخ��راج
�صور للجهاز الع�صبي .وتخرج ال�صور با�ستخدام �أن��واع من
الإ�شعاع ،مثل الأ�شعة ال�سينية والموجات ال�صوتية وغيرها من
�أنواع الطاقة.
جراح �أع�صاب  :neurosurgeonطبيب متخ�ص�ص في جراحة
المخ والعمود الفقري وغيرهما من �أع�ضاء الجهاز الع�صبي.
�إخ���ص��ائ��ي ال �ع�لاج ال��وظ�ي�ف��ي :Occupational therapist
�إخ�صائي �صحى مدرب على م�ساعدة المر�ضى والمعاقين على
تعلم مزاولة �أن�شطتهم اليومية.
ورم الدبقيات قليلة التغ�صن  :Oligodendrogliomaورم نادر
بطيء النمو ي�صيب الخاليا الدبقية قليلة التغ�صن (الخاليا
التي تغطي وتحمي الخاليا الع�صبية في المخ والحبل ال�شوكي).
أي�ضا بالورم الدبقي.
وي�سمى � ً
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ممر�ضة �أورام  :Oncology Nurseهي ممر�ضة متخ�ص�صة في
معالجة مر�ضى ال�سرطان ورعايتهم.
�شلل  :paralysisف�ق��دان ال�ق��درة على الحركة ف��ي ج��زء من
الج�سم �أو في الج�سم بالكامل.
�إخ�صائي علم الأمرا�ض  :Pathologistطبيب يحدد الأمرا�ض
عن طريق درا�سة الخاليا والأن�سجة تحت عد�سة المجهر.
�إخ�صائي العالج البدني :Physical medicine specialist
طبيب متخ�ص�ص ف��ي ال�ع�لاج البدني (ال��وق��اي��ة م��ن المر�ض
ومعالجته بطرق بدنية من قبيل التمارين والأجهزة).
�إخ�صائي العالج الطبيعي  :Physical therapistطبيب يقوم
بتدري�س التمارين والأن�شطة البدنية التي ت�ساعد على تقوية
الع�ضالت وا�ستعادة القوة والحركة.
الغدة النخامية  :pituitary glandالغدة الرئي�سية داخلية
الإف��راز .وهي تفرز الهرمونات التي تتحكم في الغدد الأخرى
وكثير من وظائف الج�سم ،خا�صة النمو.
ورم ع�صبي ابتدائي :Primitive neuroectodermal tumor
واحد من مجموعة من ال�سرطانات التي تنمو من نف�س نوعية
الخاليا المبكرة ،ولها �سمات جينية وبيوكيميائية م�شتركة.
وبع�ضها ينمو في المخ والجهاز الع�صبي المركزي ،وبع�ضها ينمو
في مناطق خارج المخ مثل االختالجات والحو�ض وال�صدر.
البروتون  :Protonج�سيم �صغير موجب ال�شحنات ل�شيء يوجد
داخل ذرات جميع العنا�صر .وتتولد �سيول البروتونات بفعل �آلة
معينة يمكن ا�ستخدامها للعالج الإ�شعاعي.
عالج �إ�شعاعي بروتوني :Proton beam radiation therapy
نوع من العالج الإ�شعاعي الخارجي عالي الطاقة ي�ستخدم �سيل
البروتونات (ج�سيمات �صغيرة موجبة ال�شحنة) التي تنبعث
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من �آلة معينة .ويختلف العالج الإ�شعاعي البروتوني عن الأ�شعة
ال�سينية.
�إخ�صائي العالج الإ�شعاعي  :Radiation oncologistطبيب
متخ�ص�ص في ا�ستخدام الإ�شعاع لعالج ال�سرطان.
ال �ع�ل�اج الإ� �ش �ع��اع��ي  :Radiation therapyه��و ا�ستخدام
�إ�شعاع ذي طاقة عالية من الأ�شعة ال�سينية ،و�أ�شعة جاما،
والنيوترونات ،وال�ب��روت��ون��ات ،وم�صادر �أخ��رى للق�ضاء على
الخاليا ال�سرطانية وتقلي�ص ال��ورم .وقد ينبعث الإ�شعاع من
�آلة خارج الج�سم (العالج الإ�شعاعي الخارجي)� ،أو من مادة
م�شعة تو�ضع في الج�سم بالقرب من الخاليا ال�سرطانية (عالج
�إ�شعاعي داخلي) .والعالج الإ�شعاعي ال�شامل ي�ستخدم ج�سيمات
م�ضادة وحيدة الن�سيلة ،تنتقل عبر الدم �إلى الأن�سجة فى كل
�أنحاء الج�سم.
إ�شعاعا.
م�شع  :Radioactiveي�صدر � ً
�إخ�صائي تغذية معتمد  :Registered Dietitianخبير رعاية
متخ�ص�صا في ا�ستخدام الغذاء والتغذية
�صحية تلقى تدري ًبا
ً
للحفاظ على �صحة الج�سم .وق��د ي�ساعد �إخ�صائي التغذية
المعتمد الفريق الطبي على تح�سين ال�صحة الغذائية للمري�ض.
ع��ام��ل ال�خ�ط��ر � :Risk factorشيء م��ا ق��د يزيد م��ن فر�ص
الإ��ص��اب��ة بمر�ض م��ا .وت�ضمن بع�ض ع��وام��ل خطر الإ�صابة
بمر�ض ال�سرطان :ال�سن ،وتاريخ العائلة بالإ�صابة ب�سرطانات
معينة ،وا�ستخدام منتجات التبغ ،وبع�ض عادات تناول الطعام،
وال�سمنة ،وع��دم ممار�سة التمرينات ،والتعر�ض للإ�شعاع� ،أو
غيرها من العوامل الم�سببة لل�سرطان وتغيرات جينية معينة.
ت���ش�ن��ج  :Seizureتقل�ص؛ ح��رك��ة مفاجئة ال �إرادي� ��ة تنتاب
الع�ضالت.
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�أنبوب  :shuntفي مجال الطب ،هو قناة ت�سمح للدم �أو غيره من
ال�سوائل بالتحرك من جزء لآخر داخل الج�سم .فالجراح ،على
�سبيل المثال ،قد يقوم بزرع �أنبوب ل�صرف ال�سائل الدماغي من
أي�ضا �أن يقوم بعمل تدفق الدم
المخ �إلى المعدة .ويمكن للجراح � ً
الطبيعي ب�صناعة مجرى ي�ؤدي من وعاء دموي �إلى �آخر.
الأث ��ر الجانبي  :Side effectم�شكلة �صحية تحدث عندما
ي�ؤثر العالج على الأن�سجة والأع�ضاء ال�سليمة .ومن �أكثر الآثار
�شيوعا ال�شعور بالتعب ،والألم،
الجانبية لعالج مر�ض ال�سرطان ً
والغثيان ،والتقي�ؤ ،وتناق�ص عدد خاليا الدم ،وفقدان ال�شعر،
والتهابات في الفم.
الإخ�صائي االجتماعي  :Social Workمتخ�ص�ص مد َّرب على
الحديث �إلى المر�ضى و�أ�سرهم عن االحتياجات العاطفية �أو
البدنية و�إيجاد الخدمات الداعمة لهم.
�إخ�صائي تخاطب � :Speech therapistإخ�صائي يقوم بتقييم
ومعالجة من يعانون م�شكالت في التوا�صل والبلع.
البزل القطني � :spinal tapإج��راء يتم فيه و�ضع �إبرة رفيعة
داخل الجزء ال�سفلي من العمود الفقري لتجميع ال�سائل الدماغي
�أو لإعطاء عقار ما.
خزعة م�صوبة  :stereotactic biopsyعملية اختزاع ي�ستخدم
فيها الحا�سوب وجهاز فح�ص ثالثي الأبعاد في �إيجاد موقع
ال��ورم واال�ستر�شاد ال�ستئ�صال الن�سيج لكي يتم فح�صه تحت
عد�سة المجهر.
عالج �إ�شعاعي م�صوب  :stereotactic radiation therapyنوع
من العالج الإ�شعاعي الخارجي الذي ي�ستخدم �آلة معينة لو�ضع
المري�ض ،ومن ثم توجيه الإ�شعاع مبا�شرة �إلى ال��ورم .وتق�سم
جرعة الإ�شعاع الكاملة �إلى عدة جرعات �أ�صغر تعطى على مدار
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�أيام .وت�ستخدم هذه العملية في عالج �أورام المخ وغيرها من
�أمرا�ض المخ .كما يجرى البحث عليه لعالج �أن��واع �أخ��رى من
ال�سرطان مثل �سرطان الرئة.
ج��راح��ة �إ�شعاعية م�صوبة :stereotactic radiosurgery
نوع من العالج الإ�شعاعي الخارجي ي�ستخدم �آلة معينة لو�ضع
المري�ض و�إعطاء جرعة واحدة كبيرة من الإ�شعاع �صوب الورم.
وي�ستخدم في عالج �أورام المخ وغيرها من �أمرا�ض المخ التي
أي�ضا درا�سة
ال يمكن عالجها بالجراحة العادية .وتجري الآن � ً
أي�ضا بالجراحة
أنواعا �أخرى من ال�سرطان .وي�سمى � ً
معالجته � ً
الإ�شعاعية.
عقار الأ�ستيرويد  :steroid drugنوع من العقاقير ي�ستخدم
في تخفيف الورم واالنتفاخ .وبع�ض عقاقير الأ�ستيرويد لها �آثار
أي�ضا.
م�ضادة للورم � ً
رعاية داعمة  :supportive careرعاية لتح�سين جودة حياة
أمرا�ضا خطيرة تهدد الحياة .والغر�ض
المر�ضى الذين يعانون � ً
من الرعاية الداعمة هو منع الإ�صابة بالمر�ض �أو معالجة
الأعرا�ض ب�أ�سرع وقت ممكن ،ومعالجة الآثار الجانبية الناتجة
ع��ن ع�لاج مر�ض معين ،ومعالجة الم�شكالت ال�سيكولوجية
واالجتماعية والروحانية المتعلقة بمر�ض ما �أو بعالجه .وت�سمى
أي�ضا برعاية الموا�ساة ورعاية التحكم في الأعرا�ض.
� ً
ج��راح  :surgeonطبيب يقوم با�ستئ�صال �أو �إ�صالح جزء من
الج�سم ب�إجراء عملية جراحية للمري�ض.
ج��راح��ة � :Surgeryإج ��راء ال�ستئ�صال ج��زء م��ن الج�سم �أو
أي�ضا
�إ�صالحه �أو اكت�شاف وجود مر�ض به من عدمه .وي�سمى � ً
عملية جراحية.
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ن�سيج  :tissueمجموعة من طبقات الخاليا التي تعمل م ًعا من
�أجل �أداء وظيفة معينة.
ال��ورم ) :(Tumorكتلة معتلة من الن�سيج تنتج عندما تنق�سم
الخاليا بمقدار �أكبر مما ينبغي �أو عندما ال تموت في الحين
الذي ينبغي لها ذلك .وقد تكون الأورام حميدة (غير �سرطانية)
أي�ضا ).(neoplasm.
�أو خبيثة (�سرطانية) .وهو ي�سمى � ً
بطينات  :ventricleفجوة مملوءة بال�سائل داخل القلب �أو المخ.
الأ�شعة ال�سينية  :X-raysنوع من الإ�شعاع ذي الطاقة العالية.
وت�ستخدم الأ�شعة ال�سينية بجرعات منخف�ضة في ت�شخي�ص
الأمرا�ض من خالل تكوين �صور للأجزاء الداخلية من الج�سم،
وت�ستخدم بجرعات كبيرة في عالج ال�سرطان.
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