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المقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

لعله كان اأ�س���واأ يوم ف���ي حياتي، ذلك النهار عندم���ا ذهبت اإلى الطبيب 
لفح�ض بع�ض التغيرات التي �س���عرت بها، لأخرج من عيادته في حالة نف�سية 
ل اأح�س���د عليها. نحن ن�س���مع بالأخبار ال�س���يئة عن الأمرا�ض والحوادث التي 
تحل بالآخرين، ولكن نادًرا ما نفكر اأنها �ست�سيبنا �سخ�سيًّا. وحتى لو خطر 
على البال اأننا قد ن�س���اب بمر�ض ع�سال في حياتنا، ونحاول اأن نتخيل ردود 
فعلنا الممكنة، فاإن ذلك يختفي عندما ي�سدمنا الواقع. وهذا ما ح�سل لي؛ 
حي���ث اأفادني الطبيب يومئذ بعد درا�س���ة الفحو�ض اأنني م�س���اب بالليمفوما 
)اأو �سرطان الجهاز الليمفاوي(. وبداأت الأفكار تعج بي وتت�سارب في راأ�سي، 
وبداأت اأت�س���اءل عن م�س���يري وكم من الأيام بقيت لي ف���ي هذه الدنيا. ُترى 
هل �س���اأتمكن من روؤية اأهلي واأ�سدقائي؟ وكم �س���اأعي�ض بعد ذلك؟ وكيف لي 
اأن اأق�س���ي الأيام الباقية لي في هذه الحياة؟ كل هذه الأفكار كانت تدور في 

راأ�سي وت�سغل بالي ليل نهار. واأول �سيء فعلته هو تجديد و�سيتي.
واأجزم باأن اآثار ال�س���دمة قد امتدت اإلى جميع المحيطين بي؛ فمري�ض 
ال�س���رطان يعاني الداء والدواء، والأهل يعانون األم الم�سيبة وهول الفجيعة، 
اإ�س���افة اإل���ى اأن هذا ال���داء، وهو ف���ي الحقيقة مئ���ات الأن���واع المختلفة في 
�س���راوتها وخطورته���ا واإمكانية عالجها، يبقى مفهوًما ف���ي مخيلة الكثيرين 

على اأنه حكم بالموت ل اأكثر.
ولك���ن مه���اًل، فما بي���ن طرفة عي���ن وانتباهته���ا يغير اهلل من ح���ال اإلى 
ح���ال. لقد حدث تحول في م�س���ار تفكيري اإلى النقي����ض، فبينما كنت اأجري 
الفحو�ض واأهم بمغادرة عيادة الطبيب، اأعطاني الطبيب بع�ض الكتب باللغة 
الإنجليزي���ة عن هذا المر�ض لقراءتها ومعرفة بع�ض المعلومات عنه. ورويًدا 
روي���ًدا بداأ الأم���ل يدب في نف�س���ي. وكنت كلم���ا تعمقت في الق���راءة، زادني 
الأمل قوة وتفاوؤًل؛ فالفكرة الم�س���بقة التي كانت لديَّ عن هذا المر�ض، مثلي 
مث���ل الكثيرين من النا�ض غير المخت�س���ين والذي حماهم اهلل من روؤيته في 
اأقاربه���م، هي اأنه قات���ل ول ينجو منه اأحد. وهذه الفك���رة مردها في المقام 
الأول الجه���ل. ولكن م���ن خالل القراءة، عرفت اأنه يمكن ال�س���فاء من بع�ض 
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اأن���واع هذا المر�ض وبن�س���ب كبيرة، كما اأن معنوي���ات المرء من اأهم العوامل 
الت���ي ت�س���اعد ف���ي التعافي. لق���د رفعت القراءة ع���ن هذا المر����ض فعاًل من 
معنويات���ي وبداأت الإيجابية تراود نظرتي للحياة م���رة اأخرى. وبداأت اأتكيف 
مع ا�س���تخدام كلمة المر�ض الخبيث والعالج الكيماوي ول اأجد غ�سا�سة في 

ت�سمية الأ�سياء باأ�سمائها، وعلى يقين دائًما باأن لكل داء دواء باإذن اهلل.
وتابعت العالج لدى المخت�س���ين، ومنَّ اهلل عليَّ بال�س���فاء. وخرجت من 
هذه التجربة واأنا على يقين من اأن اإتاحة المعلومات للم�س���ابين بهذا الداء 
ا ف���ي تعاملهم معه وفي نظرتهم  الخبي���ث من الممكن اأن ُتحدث تحوًل جذريًّ
���ا؛ فالفكرة المغلوطة عن  للحياة على وجه العموم وكذلك عند محبيهم اأي�سً
ال�س���رطان اأنه ل يمكن ال�سفاء منه مطلًقا، ولكن ما وجدته هو اأنه في حالت 
كثيرة يمكن العالج من هذا المر�ض. وهذا يعتمد - بعد ف�س���ل اهلل وكرمه - 
على اكت�س���اف المر�ض مبكًرا وقدرة الإن�سان على التكيف مع و�سعه الجديد 

والحديث عنه مع الأقارب والأ�سدقاء بدون خوف اأو تهرب.
كان من الطبيعي اأن اأبداأ البحث عن اأي �سيء من�سور عن المر�ض، وبحثت 
ف����ي المكتبة العربية ولكن لالأ�س����ف وجدت اأنها تفتقر اإلى المراجع الب�س����يطة 
وال�سل�س����ة التي تتحدث عن هذا المر�ض ب�س����تى اأنواعه؛ فالمراجع المتاحة اإما 
متخ�س�س����ة للغاية ي�س����عب على غير المتخ�س�����ض التعامل معها وا�س����تيعابها 
ب�سهولة، اأو متاحة بلغة غير اللغة العربية تحتاج اإلى �سخ�ض متبحر في اللغات 
ليفه����م ما بها. ولأنني على يقين من اأنه ل بد لكل اإن�س����ان اأن يحظى بن�س����يب 
واف����ر من الثقافة العامة عن هذا المر�ض، فقد راأيت اأن من واجبي اأن اأ�س����هم 
في م�س����اعدة اإخواني المتحدثين بالعربية عل����ى مواجهة هذا المر�ض واأخذت 
على عاتقي مهمة توفير م�س����ادر �س����هلة وب�سيطة على الإن�سان العادي ليتعرف 
على موؤ�س����رات هذا المر�ض واأعرا�س����ه ومن ثم ي�س����تطيع اأن يقي نف�س����ه مغبة 
الآثار الناتجة عنه، بما في ذلك �س����وء الفهم. وحتى اإن لم تكن م�س����اًبا بهذا 
المر�ض الع�سال ) وهو ما اأرجوه من المولى عز وجل ( فاإن التعرف عليه وعلى 

اأعرا�سه من الممكن اأن يجعلك �سبًبا في اإنقاذ اإن�سان حياته على المحك.
وم���ن هنا فاإنني اأهدي هذا الم�س���روع اإلى كل م�س���اب بال�س���رطان، ول 
اأق�س���د بالم�س���ابين المر�س���ى فقط، ب���ل اأق�س���د كذلك ذويه���م واأحبابهم 
واأ�س���دقاءهم ومجتمعهم واأطباءهم وممر�س���يهم؛ فالكل ي�سيبهم من هذا 

الداء ن�سيب.
ومن هذا المنطلق، فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�سعودية الخيرية 
لمكافح���ة ال�س���رطان بفكرة اإيج���اد مواد تثقيفية ب�س���كل احترافي لمر�س���ى 
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ال�سرطان، ووجدت لدى رئي�ض مجل�ض اإدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو 
ا بالفكرة وتاأكيًدا على اأهميتها،  ونائبه الدكتور م�س���بب الع�سيري ترحيًبا حارًّ
مع الحاجة الما�س���ة اإليها و�س���ط موج هادر من المعلومات المتناق�س���ة التي 
يجده���ا الباحث. وقد تك���رم الإخوة والأخوات في الجمعي���ة، وتكبدوا الكثير 
من م�س���اق البحث للو�س���ول لتحقيق اله���دف من هذه ال�سل�س���لة، وهو اإيجاد 
معلومات ثرية للم�سابين بال�س���رطان تتميز بالب�ساطة والم�سداقية وتعك�ض 

اآخر ما و�سل اإليه الطب في هذا المجال.
واأخي���ًرا وبعد جهد جهيد وبح���ث حثيث، وقع الختيار على كتيبات معهد 
ال�س���رطان الوطني الأمريكي كاأحد اأف�سل الم�سادر الثرية بالمعلومات التي 
كتبت باأ�س���لوب منا�سب للمر�سى على مختلف م�ستوياتهم الفكرية والثقافية. 
فقمن���ا بالكتابة للمعه���د واأذن لنا علماوؤه 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�سياغتها باأ�سلوب ينا�س���ب القارئ العربي وتعديل محتواها بما يتنا�سب مع 

ا والعربي عموًما. المجتمع ال�سعودي خ�سو�سً
وفي هذا ال�س���دد ل ي�س���عني اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�س���كر وبالغ المتنان 
لجميع من اأ�س���هم معنا في هذا الم�س���روع، راجًيا م���ن اهلل الكريم قبوله منا 
���ا، واأخ�ض بالذكر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�ض  ومنهم عماًل خال�سً
مجل����ض اإدارة الجمعي���ة ال�س���عودية الخيري���ة لمكافحة ال�س���رطان، والدكتور 
م�س���بب الع�س���يري رئي�ض هيئة تحري���ر ال�سل�س���لة، والدكتورة ري���م العمران، 
والأ�س���تاذ عبد الرحمن الخرا�سي الم�س���رف العام على الجمعية، والأ�ستاذة 
العنود ال�س���لوي المثقفة ال�س���حية بمدينة الملك فهد الطبية وكل من اأ�سهم 

من فريق العمل الممتد.
كما اأتقدم بخال�ض ال�س���كر اإلى العاملين بق�سم الت�س���ويق واإدارة الن�سر 

بمكتبة جرير لإ�سهامهم في اإخراج هذا العمل في اأف�سل �سكل ممكن.
واإنني اأرجو اأن يجد قارئ هذا الكتيب وبقية كتيبات ال�سل�س���لة ما ي�س���في 
الغلي���ل وي���روي الظم���اأ وي�س���اعده على تج���اوز المر����ض والتكيف م���ع 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
المخ  )اأورام  المخ*  في  تبداأ  التي  الأورام  الكتيب  هذا  يتناول 
األف  ي�ساب  حيث   )Primary Brain Tumors الأول���ي���ة 

الأ�سخا�ض كل عام بورم بداأ في المخ.

وُيعنى هذا الكتيب باأورام المخ الأولية فقط، فال�سرطان 
اأج��زاء  اآخ��ر من  اأي جزء  قادًما من  المخ  اإل��ى  ينت�سر  ال��ذي 

الج�سم يختلف عن ورم المخ الأولي.
ومن المعروف اأن �سرطان الرئة و�سرطان الثدي و�سرطان 
الكلى و�سرطان الجلد وغيرها من اأنواع ال�سرطانات الأخرى 
هذه  ت�سمى  ذل��ك،  يحدث  وحين  المخ.  اإل��ى  لت�سل  تنت�سر 

.Metastaitc brain Tumors الأورام اأورام المخ المنت�سر
عالجية  خيارات  المنت�سرة  المخ  اأورام  لمر�سى  ويتاح 
الذي  المكان  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  فالعالج  مختلفة، 
ربما كنت  الكتيب،  وبدل من قراءة هذا  ال�سرطان.  فيه  بداأ 

 .Metastatic Cancer بحاجة اإلى قراءة ن�سرة
الداعمة،  والرعاية  والعالج  الت�سخي�ض  الكتيب  هذا  يتناول 
اأن  يمكن  المخ  لأورام  الطبية  الرعاية  ع��ن  المزيد  فمعرفة 
ب�ساأن  خ��ي��ارات  ات��خ��اذ  ف��ي  الفعالة  الم�ساركة  على  ي�ساعدك 

الرعاية الخا�سة بك.

* الكلمات المكتوبة بالحروف المائلة مذكورة في القامو�ض المرفق في نهاية الكتيب، حيث يقوم 
القامو�ض ب�سرح تلك الم�سطلحات.
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في  ترغب  قد  التي  الأ�سئلة  من  قوائم  الكتيب  ه��ذا  ي�سم 
من  اأنه  يرون  النا�ض  من  فكثير  المعالج،  طبيبك  على  طرحها 
زيارتهم  في  وا�سطحابها  الأ�سئلة  ببع�ض  قائمة  اإع��داد  المفيد 
بع�ض  تدوين  يمكنك  الطبيب،  يقوله  ما  تتذكر  ولكي  للطبيب. 
اأف��راد  اأح��د  ا�سطحاب  في  ا  اأي�سً ترغب  وربما  المالحظات. 
لتدوين   � الطبيب  اإل��ى  التحدث  عند  اأ�سدقائك  اأو  اأ���س��رت��ك 

المالحظات اأو طرح الأ�سئلة اأو لمجرد ال�ستماع.
رجاًء  المخ،  اأورام  ب�ساأن  المعلومات  اأح��دث  على  لالطالع 

تف�سل بزيارة موقع: 

المخ
المخ هو كتلة اإ�سفنجية رقيقة، وتتم حمايته بما يلي:

عظام الجمجمة●●
●● )Meninges ثالث طبقات رفيعة من الأن�سجة )ال�سحايا
●● )cerebrospinal fluid ال�سائل الدماغي )ال�سائل ال�سوكي

وعبر  ال�سحايا  بين  الموجودة  الفراغات  عبر  يتدفق  الذي 
الفراغات )البطينات Ventricles( الموجودة داخل المخ. 
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هذه ال�سورة تظهر المخ والبنايات المجاورة له.

)مثل  بها  القيام  نقرر  التي  الأم��ور  اإدارة  على  المخ  يعمل 
)مثل  وع��ي  ب��ال  بها  نقوم  التي  والأم���ور  الحديث(  اأو  الم�سي 
)الب�سر  حوا�سنا  عن  الم�سئول  هو  المخ  اأن  كما  التنف�ض(. 
الذاكرة  وم�سئول كذلك عن  وال�سم(،  والتذوق  واللم�ض  وال�سمع 

والم�ساعر وال�سمات ال�سخ�سية.
تقوم �سبكة من الأع�ساب بحمل الر�سائل ذهاًبا واإياًبا بين 
مبا�سرة  تذهب  الأع�ساب  فبع�ض  الج�سم،  اأع�ساء  وباقي  المخ 
فيما  الدماغ؛  اأج��زاء  من  وغيرها  والأذن  العين  اإل��ى  المخ  من 
ت�سري اأع�ساب اأخرى عبر الحبل ال�سوكي كي ت�سل المخ بغيره 

من اأع�ساء الج�سم.
 glial cells وداخل المخ والحبل ال�سوكي، تحيط الخاليا الدبقية

بالخاليا الع�سبية nerve cells وتعمل على تثبيتها في اأماكنها.

جمجمة

�سحايا
مخ

جمجمة

 البطينات 
)مملوءة بال�سائل(

�سائل

مخ

ال�سائل بين ال�سحايا

الحبل
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اأن�سطة  في  المخ  من  الأ�سا�سية  الثالثة  الأج���زاء  وتتحكم 
مختلفة:

ال�سادرة ●● المعلومات  الدماغ  ي�ستخدم   :Cerebrum الدماغ 
ج�سمنا  واإخبار  حولنا  ي��دور  بما  اإخبارنا  في  الحوا�ض  عن 
بكيفية ال�ستجابة، وهو يتحكم في عمليات القراءة والتفكير 

والتعلم والكالم والعواطف.
 cerebral م��خ��ي��ة  ك���رة  ن�����س��ف��ي  اإل����ى  ال���دم���اغ  وي��ن��ق�����س��م 
hemisphere اأي�سر واأيمن. فالن�سف المخي الأيمن يتحكم في 
الن�سف  اأما  الج�سم.  الأي�سر من  بالجانب  الموجودة  الع�سالت 

الأي�سر فيتحكم في الع�سالت الموجودة بالجانب الأيمن منه.
المخيخ Cerebellum: يتحكم المخيخ في توازن الج�سم من ●●

اأجل الم�سي والوقوف، وغيرهما من التحركات المعقدة.
ال�سوكي، ●● بالحبل  المخ  ي�سل جذع   :Brain stem المخ  جذع 

الدم  و�سغط  الج�سم  ح��رارة  ودرج��ة  التنف�ض  في  ويتحكم 
وغيره من الوظائف الأ�سا�سية التي يقوم بها الج�سم.

هذه ال�سورة تو�سح الأجزاء الأ�سا�سية للمخ

احلبل ال�سوكي

املخيخ

جذع املخ

الدماغ

الدماغ

جذع المخ

الحبل ال�سوكى

المخيخ
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مراحل الورم واأنواعه
تلك  تموت  وتتلف،  ال�سليمة   cells الخاليا  معظم  ت�سيخ  عندما 
الخاليا وتحل محلها خاليا اأخرى جديدة. واأحياًنا، تحدث تلك العملية 
ول  اإليها،  الحاجة  عدم  حين  في  جديدة  خاليا  فتنمو  خاطئ،  ب�سكل 
الخاليا  وتراكم  لها.  ينبغي  وقتما  التالفة  اأو  القديمة  الخاليا  تموت 

الزائدة يكون كتلة من الأن�سجة ت�سمى ت�سخًما اأو ورًما.
اأو خبيثة   Benign اأن تكون حميدة  اإما  واأورام المخ الأولية 

:malignant
●● :cancer اأورام المخ الحميدة: ل تحتوي على خاليا �سرطانية

عادة ما يمكن ا�ستئ�سال الأورام الحميدة ونادًرا ما تعود  }
مرة اأخرى.

ع���ادة م���ا يك���ون لأورام الم���خ الحمي���دة ح���دود اأو حافة  }
وا�س���حة. ونادًرا ما تغ���زو الخاليا ال�س���رطانية الحميدة 
الأن�س���جة المجاورة لها. وهي ل تنت�سر لأجزاء اأخرى من 
الج�س���م؛ غير اأن الأورام الحميدة قد ت�سغط على اأماكن 

ح�سا�سة من المخ وت�سبب م�سكالت �سحية خطيرة.
على عك����ض الأورام الحميدة التي ت�س���يب معظم اأجزاء  }

الج�س���م الأخرى، فاإن اأورام المخ الحميدة ت�س���كل خطًرا 
على الحياة.

قد تتحول اأورام المخ الحميدة اإلى اأورام خبيثة. }
اأورام المخ الخبيثة: ت�سمى )�سرطان المخ( وتحتوي على ●●

خاليا �سرطانية:
تك���ون الأورام الخبيثة في العادة اأكث���ر خطورة وغالًبا ما  }

ت�سكل خطًرا على الحياة.
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ومن المرج���ح اأن تنمو ب�س���رعة وتتجمع اأو تغزو اأن�س���جة  }
المخ ال�سليمة المجاورة لها.

قد تنف�س���ل الخاليا ال�س���رطانية عن اأورام المخ الخبيثة  }
وتنت�س���ر لأجزاء اأخرى من المخ اأو الحبل ال�سوكي. لكنها 

نادًرا ما تنت�سر لأجزاء اأخرى من الج�سم.

درجات الورم
فمرحلة   ،grade للدرجة  تبًعا  المخ  اأورام  الأطباء  ي�سنف 

الورم ت�سير اإلى النحو الذي تبدو عليه تحت عد�سة المجهر:
درجة grade I 1: يكون الن�سيج فيها حميًدا. وتبدو الخاليا ●●

اأقرب ما تكون اإلى خاليا المخ ال�سليمة، وتنمو ببطء.
درجة grade II 2: يكون الن�سيج فيها خبيًثا، وتبدو الخاليا ●●

في  الخاليا  عليه  تبدو  عما  العادية  بالخاليا  �سبًها  اأق��ل 
الدرجة 01.

مظهر ●● فيها  الخبيث  للن�سيج  يكون   :grade III  3 درج���ة 
الخاليا  وتنمو  ال�سليمة.  الخاليا  مظهر  عن  تماًما  مختلف 

.)anaplastic الم�سابة ب�سرعة ن�سطة )ك�سمية
درجة grade IV 4: يكون للن�سيج الخبيث خاليا تبدو غير ●●

�سليمة على الإطالق وتميل للنمو ب�سرعة فائقة.
طبيعية  و2(   1( الأول���ى  ال��درج��ات  ف��ي  ال���ورم  خاليا  تبدو 
الدرجات  الأورام في  اأبطاأ من خاليا  ب�سكل  اأكبر، وتنمو  ب�سكل 

المتقدمة )3 و4(.
الأولى  الدرجات  ذات  الأورام  تتحول  قد  الوقت،  مرور  ومع 
اإلى اأورام من الدرجات المتقدمة؛ غير اأن هذا التحول اإلى ورم 
من الدرجة المتقدمة يحدث بين البالغين اأكثر من حدوثه بين 

الأطفال.
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اأنواع اأورام المخ الأولية
ال�سم  عليها  ويطلق  الأولية.  المخ  لأورام  عدة  اأن��واع  هناك 
طبًقا لنوع الخاليا اأو جزء المخ الذي بداأت فيه. فمعظم اأورام 
الدبقية.  الخاليا  في  يبداأ  المثال،  �سبيل  على  الأول��ي��ة،  المخ 

 .glioma وي�سمى هذا النوع بالورم الدبقي
معظم اأنواع الورم ال�سائعة بين البالغين هي:

ورم نجمي Astrocytoma:ينبع الورم من خاليا دبقية نجمية ●●
تكون  اأن  astrocytes: ويمكن  وت�سمى خاليا نجمية  ال�سكل 
في اأية درجة من درجات الورم. وعند البالغين، تن�ساأ الأورام 

النجمية في معظم الحالت داخل الدماغ.  
{  :grade I or II astrocytoma 2 ورم نجمي من الدرجة 1 اأو

ويمكن اأن يطلق عليه ورم دبقي ذو درجة منخف�سة.
ورم نجمي من الدرجة grade III astrocytoma 3: اأحياًنا  }

يطلق عليه ورم نجمي ذو درجة عالية اأو ورم ك�سمي.
ورم نجم���ي م���ن الدرج���ة grade IV astrocytoma 4: ق���د  }

يطلق عليه ورم اأرومي دبقي glioblastoma اأو ورم نجمي 
خبيث. 

ال�سحايا. ●● الورم في  ين�ساأ  Meningioma: وفيها  ورم �سحائي 
يكون  ما  وع��ادة   .3 اأو   2 اأو   1 الدرجة  من  يكون  اأن  ويمكن 

حميًدا )درجة 1( وبطيء النمو.
ورم الدبقيات قليلة التغ�سن Oligodendroglioma: ورم ينبع ●●

الأع�ساب  تغطي  التي  الدهنية  للمادة  المكونة  الخاليا  من 
به  ي�ساب  من  واأكثر  الدماغ،  ي�سيب  ما  وع��ادة  وتحميها. 

عادة هم البالغون. وقد يكون من الدرجتين 2 اأو 3.
اأما بين الأطفال، فاأكثر اأنواع الورم �سيوًعا هي:
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ورم اأرومي نخاعي Medulloblastoma: عادة ما ين�ساأ الورم ●●
في المخيخ، واأحياًنا يطلق عليه ورم الأديم الع�سبي الظاهر 
البدائي Primitive neuroectodermal tumor. ويكون من 

الدرجة 4.
●● :Grad I or II astrocytoma اأو 2:  ورم نجمي من المرحلة 1 

في  الأطفال  بين  المنخف�سة  الدرجة  ذو  الورم  هذا  يحدث 
اأي مكان فى المخ، واأكثر اأنواع الأورام النجمية �سيوًعا لدجى 
 Jurenil ال�سبيانى  ال�سعبرى  النجمى  ال��ورم  هي  الأطفال 

Pilocytiv، وهو من الدرجة 1.

في ●● ال��ورم  ه��ذا  ين�ساأ   :Ependymoma ع�سبي  ب��ط��ان��ي  ورم 
الخاليا التي تبطن البطينات اأو في القناة المركزية للحبل 
ال�سوكي. ومن ال�سائع اأن ي�سيب الأطفال والنا�سئين، ويمكن 

اأن يكون من الدرجات 1 اأو 2 اأو 3.
هذا ●● ي�سيب   :Brain stem glioma الدبقي  الدماغ  جذع  ورم 

بدرجة  يكون  اأن  ويمكن  المخ.  من  ال�سفلي  الجزء  ال��ورم 
الدبقي  الورم  هو  �سيوًعا  اأنواعه  واأكثر  عالية.  اأو  منخف�سة 
  .diffuse intrinsic pontine glioma الج�سري المنت�سر
يمكنك الح�سول على مزيد من المعلومات عن اأنواع اأورام 
http://www.cancer.gov/cancertopica/ موقع  من  المخ 

 .types/brain
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عوامل الخطر  
فمن  المخ،  في  ب��ورم  م�ساب  باأنك  الأط��ب��اء  يخبرك  حين 
الطبيعي اأن تت�ساءل عن �سبب اإ�سابتك بهذا المر�ض؛ غير اأنه ل 
اأحد يعرف الأ�سباب الحقيقية وراء اأورام المخ، ونادًرا ما يكون 
الأطباء على علم ب�سبب اإ�سابة �سخ�ض ما بورم في المخ في حين 

ل ي�ساب غيره به.
ويجري الباحثون درا�سات على ما اإذا كان المعر�سون لعوامل 
في  بورم  لالإ�سابة  غيرهم  من  عر�سة  الأكثر  هم  معينة  خطر 
المخ. فعامل الخطر اأمر قد يزيد من فر�ض الإ�سابة بمر�ض ما.
وقد اأ�سفرت الدرا�سات عن العثور على عوامل الخطر التالية 

التي توؤدي لالإ�سابة باأورام المخ:
الإ�سعاع الموؤين Ionizing radiation: يمكن لالإ�سعاع الموؤين ●●

ال�سينية  الأ�سعة  من  كبيرة  لجرعات  التعر�ض  عن  الناتج 
المنبعث من   radiation therapy )مثل العالج الإ�سعاعي 
جهاز �سخم موجه نحو الراأ�ض( وغيره من م�سادر الإ�سعاع 
يتعر�سون  فمن  ورم.  اإلى  ي��وؤدي  للخلية  تلف  في  يت�سبب  اأن 
لالإ�سعاع الموؤين هم الأكثر عر�سة لالإ�سابة بورم في المخ، 

من قبيل الورم ال�سحائي اأو الدبقي.
النادر ●● من   :Family history للعائلة  المر�سي  التاريخ   

من  ا  جدًّ قليل  فعدد  ما.  عائلة  داخل  المخ  اأورام  تنتقل  اأن 
العائالت لديهم عدة اأفراد م�سابون باأورام في المخ.

ويدر�ض الباحثون ما اإذا كان ا�ستخدام الهواتف المحمولة اأو 
الإ�سابة بجرح في الراأ�ض اأو التعر�ض لكيماويات معينة في العمل 
تظهر  ولم  المهمة.  الخطر  مغناطي�سية من عوامل  لمجالت  اأو 
الدرا�سات �سالت قوية بين عوامل الخطر المحتملة تلك وبين 

اأورام المخ، لكننا بحاجة اإلى مزيد من الأبحاث.
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الأعرا�ض
الورم  حجم  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  المخ  ورم  اأعرا�ض  تعتمد 
على  ال��ورم  �سغط  عن  الأع��را���ض  تنتج  وربما  ومكانه.  ونوعه 
ا عند اإعاقة  ع�سب ما اأو اإتالفه لجزء من المخ. كما تنتج اأي�سً
عندما  اأو  وحوله،  المخ  عبر  يتدفق  الذي  ال�سائل  �سريان  الورم 

ينتفخ المخ ب�سبب تراكم ال�سائل.
اإليك اأكثر اأعرا�ض اأورام المخ �سيوًعا:

اآلم �سداع )عادة ما تكون اأ�سواأ في ال�سباح(●●
غثيان وقيء●●
تغيرات في الكالم اأو الروؤية اأو ال�سمع●●
م�سكالت في التوازن اأو الم�سي●●
تغيرات في الحالة المزاجية اأو ال�سمات ال�سخ�سية اأو القدرة ●●

على التركيز
م�سكالت في الذاكرة●●
اأو ●●  seizures )ت�سنجات  ارتجافها  اأو  الع�سالت  تخلخل 

ا�سطرابات عنيفة(
تنميل اأو وخز في الذراعين اأو ال�ساقين●●

وفي معظم الأحيان، ل يكون ورم المخ هو المت�سبب في هذه 
الأعرا�ض. فربما ت�سببت عنها م�سكلة �سحية اأخرى. فاإذا كنت 
اأيًّا من هذه الأعرا�ض، فيجب اأن تخبر طبيبك حتى يتم  تعاني 

ت�سخي�ض الم�سكلة ومعالجتها.
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الت�شخي�ض 
المخ،  في  ب��ورم  باإ�سابتك  توحي  ا  اأعرا�سً تعاني  كنت  اإذا 
عن  وي�ساألك  لج�سمك  بدني  فح�ض  باإجراء  الطبيب  ف�سيقوم 
التاريخ ال�سحي العائلي وال�سخ�سي. وقد تخ�سع لواحد اأو اأكثر 

من الفحو�سات التالية:
الطبيب ●● يفح�ض  وفيه   :Neurologic exam ع�سبي  فح�ض 

الروؤية وال�سمع والنتباه وقوة الع�سالت والتنا�سق والنعاك�سات. كما 
الناتج عن �سغط  يفح�ض الطبيب عينيك كي يبحث عن النتفاخ 

الورم على الع�سب المت�سل بالعين والمخ.
به ●● ج��ه��از �سخم   :MRI ال��م��غ��ن��اط��ي�����س��ي  ب��ال��رن��ي��ن  ال��ت�����س��وي��ر   

مغناطي�ض قوي مو�سل بجهاز كمبيوتر ي�ستخدم في �سناعة 
�سبغية  م���ادة  حقن  يتم  واأح��ي��اًن��ا  ل��ل��راأ���ض.  مف�سلة  ���س��ور 
يدك  اأو  بذراعك  الدموي  الوعاء  في   contrast material

كي ت�ساعد على اإظهار الختالفات في اأن�سجة المخ. ويمكن 
لل�سور اأن تظهر المناطق الم�سابة، كالورم مثال.

الت�سوير المقطعي بالحا�سوب CT scan: هي اآلة اأ�سعة �سينية ●●
ال�سورة  من  �سل�سلة  بالتقاط  تقوم  حا�سوب  بجهاز  مو�سلة 
ُت�ستخدم اإحدى المواد ال�سبغية عن  المف�سلة للراأ�ض. وقد 
اليد.  اأو  ال��ذراع  في  الدموية  الأوعية  اأحد  في  طريق حقنها 
وتعمل المادة ال�سبغية على ت�سهيل ظهور المناطق الم�سابة.

قد يطلب منك طبيبك اإجراء فحو�سات اأخرى:
�سورة وعائية Angiogram: �سبغة يتم حقنها في مجرى الدم ●●

تعمل على اإظهار الأوعية الدموية في المخ على اأ�سعة �سينية. 
واإذا كان المخ م�ساًبا بورم، فقد تظهر الأ�سعة ال�سينية الورم 

اأو الأوعية الدموية التي يتواجد فيها الورم.
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ب�سحب عينة من ●● الطبيب  يقوم  قد   :Spinal tap بزل قطني 
المخ  داخل  الفراغات  يمالأ  الذي  )ال�سائل  ال�سوكي  ال�سائل 
با�ستخدام  الإج��راء  هذا  ويتم  وحولهما(.  ال�سوكي  والحبل 
الطبيب  وي�ستخدم   .local anesthesia المو�سعي  المخدر 
اإبرة رفيعة طويلة ل�سحب ال�سائل من الجزء ال�سفلي للعمود 
دقيقة.   30 نحو  القطني  البزل  عملية  وت�ستغرق  الفقري. 
تحمي  كي  بعدها  �ساعات  لعدة  م�ستقيًما  ت�ستلقي  اأن  ويجب 
المعمل  ال�سداع. ومن ثم يفح�ض  باآلم  ال�سعور  نف�سك من 
ال�سائل اإذا ما كان يحتوي على خاليا �سرطانية اأو غيرها من 

مظاهر الم�سكلة.
احتوائه ●● لبحث  الن�سيج  ا�ستئ�سال  وتعني   :Biopsy الخزعة 

علم  اإخ�����س��ائ��ي  ي��ق��وم  ع��دم��ه.  م��ن  �سرطانية  خ��الي��ا  على 
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الأمرا�ض pathologist بفح�ض الخاليا تحت عد�سة المجهر 
تظهر  اأن  للخزعة  ويمكن  م�سابة.  خ��الي��ا  وج���ود  لبحث 
ال�سرطان وتغيرات الأن�سجة التي قد توؤدي لل�سرطان وغيرها 
الوحيدة  الموؤكدة  الطريقة  الخزعة هي  وتعد  الحالت.  من 

لت�سخي�ض ورم المخ ومعرفة درجته وو�سع خطة لعالجه.
ويمكن للجراح surgeon اأن يح�س���ل على الن�س���يج لبحث  }

وجود خاليا �سرطانية فيه بطريقتين:
{  Biopsy at the same time خزعة في وقت العالج نف�سه

as treatment: وفي���ه ياأخ���ذ الجراح عينة من الن�س���يج 

اأثناء خ�س���وعك العملية الجراحية surgery ل�ستئ�سال 
جزء من الورم اأو الورم كامال. انظر ق�سم الجراحة. 

خزع���ة م�سوب���ة Stereotactic: يمكن���ك اأن تتلقي تخديًرا  }
 general anesthesia Local Or ���ا  كليًّ اأو  ا  مو�س���ععيًّ
واأن ترتدي اإطار راأ�ض �س���لًبا لإتمام هذا الإجراء. ويقوم 
الجراح باإحداث �س���ق incision �س���غير ف���ي فروة الراأ�ض 
داخ���ل   )burr hole مثق���اب  �س���غيرة )فتح���ة  وفتح���ة 
الجمجم���ة. وي�س���تخدم الت�س���وير المقطعي والت�س���وير 
بالرني���ن المغناطي�س���ي في اإر�س���اد الإبرة داخ���ل الفتحة 
اإل���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 عميًقا داخل الم���خ اأو داخل جزء من 

المخ ل يمكن اإجراء العملية الجراحية فيه.
غير اأنه اإذا كان الورم في جذع المخ اأو منطقة معينة اأخرى، 
فربما ل يتمكن الطبيب من �سحب ن�سيج من الورم دون الإ�سرار 
الطبيب  ي�ستخدم  ال��ح��ال��ة،  ه��ذه  وف��ي  ال�سليم.  ال��م��خ  بن�سيج 
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من  غيرهما  اأو  المقطعي  الت�سوير  اأو  المغناطي�سي  الت�سوير 
الفحو�سات الت�سويرية لمعرفة اأكبر قدر ممكن من المعلومات 

عن ورم المخ.       

ربما يرغب من يحتاج اإلى اإجراء عملية خزعة اإلى طرح 
الأ�سئلة التالية على الطبيب:

الخزعة ●● نتائج  �ستوؤثر  وكيف  الخزعة؟  اإلى  اأحتاج  لماذا 
على خطة العالج الخا�سة بي؟

اأي نوع من الخزعة �سيجرى لي؟●●
وهل ●● م�ستيقًظا؟  �ساأكون  وه��ل  العملية؟  ت�ستغرق  وك��م 

�ساأ�سعر باألم؟
عملية ●● اإج����راء  بعد  ال��ن��زي��ف  اأو  ال��ع��دوى  اح��ت��م��الت  م��ا 

الخزعة؟ وهل هناك اأية مخاطر اأخرى؟
متى يمكنني معرفة النتائج؟●●
اإذا كنت م�ساًبا بالفعل بورم في المخ، من الذي �سيتحدث ●●

اإلّي ب�ساأن العالج؟ ومتى؟

العالج 

العالج.  خيارات  من  العديد  المخ  اأورام  مر�سى  اأمام  يتاح 
الإ�سعاعي  والعالج   surgery الجراحة  في  الخيارات  وتتمثل 
 .chemotherapy الكيميائي  والعالج   radiation therapy
وكثير من المر�سى يتلقون خليًطا من العالجات في الوقت نف�سه. 

يعتمد اختيار العالج ب�سكل اأ�سا�سي على ما يلي:
نوع ورم المخ ودرجته●●
موقعه في المخ●●
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حجمه●●
�سنك و�سحتك العامة●●

ا اإلى  بالن�سبة لبع�ض اأنواع �سرطان المخ، يحتاج الطبيب اأي�سً
معرفة ما اإذا كانت الخاليا ال�سرطانية متواجدة داخل ال�سائل 

الدماغي.
والنتائج  ال��ع��الج  خ��ي��ارات  ل��ك  ي�سف  اأن  لطبيبك  ويمكن 
لأن  ونظًرا  المحتملة.   side effects الجانبية  والآثار  المتوقعة 
ال�سليمة،  والأن�سجة  الخاليا  يتلف  ما  ع��ادة  ال�سرطان  ع��الج 
فاإن الآثار الجانبية اأمر معروف. قبل اأن تبداأ العالج، يجب اأن 
ت�ساأل فريق العناية الطبية الخا�ض بك عن الأعرا�ض الجانبية 
المحتملة، وكيف �سيوؤثر العالج على اأن�سطتك الطبيعية. ويمكنك 
خطة  و�سع  على  بك  الخا�ض  الطبية  العناية  فريق  مع  العمل 

للعالج من �ساأنها اأن تلبي احتياجاتك ال�سخ�سية والطبية.
في  الم�ساركة  ب�ساأن  طبيبك  اإل��ى  الحديث  في  ترغب  ربما 
clinical trial، وهي درا�سات بحثية على طرق  تجربة عيادية 
عالجية جديدة. انظر ق�سم الم�ساركة في اأبحاث على ال�سرطان.
ع��الج  ف��ي  خ��ب��رة  ذي  لمتخ�س�ض  طبيبك  يحيلك  رب��م��ا 
اأو ربما يمكنك اأن تطلب منه اإحالتك.  �سرطان الغدة الدرقية، 
المخ  اأورام  عالج  في  المتخ�س�سين  الأطباء  مجموعة  وت�سم 
اإخ�سائي الأمرا�ض الع�سبية neurologist، واإخ�سائي جراحة 
الأع�ساب  اأورام  واإخ�سائي   ،neurosurgeon الأع�����س��اب 
بالعقاقير  الأورام  ع��الج  واأخ�سائي   neuro-oncologist
بالإ�سعاع  الأورام  عالج  واإخ�سائي   ،medical oncologist
الأع�ساب  اأورام  عالج  واإخ�سائي   ،radiation oncologist

.neuroradiologist بالأ�سعة
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ا: ممر�سة  وقد ي�سم فريق الرعاية الطبية الخا�سة بك اأي�سً
معتمًدا  تغذية  واإخ�سائي   ،oncology nurse الأورام  لعالج 
 mental النف�سية  ال�سحة  وم�ست�سار   registered dietitian
 social ا  اجتماعيًّ ��ا  واإخ�����س��ائ��يًّ  ،health counselor
 ،physical therapist طبيعي  ع��الج  واإخ�سائي   ،worker
 ،occupational therapist الوظيفي  ال��ع��الج  واأخ�����س��ائ��ي 
عالج  واإخ�سائي   ،speech therapist تخاطب  واأخ�سائي 
الأطفال  physical medicine specialist. وقد يحتاج  بدني 
المدر�سي. )يحتوي  العمل  ي�ساعدونهم على  اإلى معلمين  كذلك 
المعالجين  المعلومات حول  التاأهيل على مزيد من  اإعادة  ق�سم 

والمعلمين(.
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اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك قبل بدء العالج:
ما نوع الورم الذي اأعانيه؟●●
هل هو حميد اأم خبيث؟●●
ما درجة الورم؟●●
تن�سحني ●● واأيها  اأمامي؟  المتاحة  العالجية  الخيارات  ما 

به؟ ولماذا؟
ما الفوائد المتوقعة لكل نوع من اأنواع العالج؟●●
كيف يمكنني ال�ستعداد للعالج؟●●
هل �ساأكون بحاجة للبقاء في الم�ست�سفى؟ واإن كان الأمر ●●

كذلك، فكم �ساأمكث فيها؟
ما المخاطر والآثار الجانبية المتوقعة لكل نوع من اأنواع ●●

العالج؟ وكيف يمكننا التحكم في الآثار الجانبية؟
كم يتكلف العالج؟ وهل �سيغطيه التاأمين ال�سحي الخا�ض ●●

بي؟
مدى ●● وما  الطبيعية؟  اأن�سطتي  على  العالج  �سيوؤثر  كيف 

اأو  التحدث  اأو  الم�سي  كيفية  تعلم  اإلى  حاجتي  احتمالية 
القراءة اأو الكتابة بعد العالج؟

)التجربة ●● البحث  درا���س��ة  في  الم�ساركة  تنا�سبني  هل 
العيادية(؟

هل يمكنك تر�سيح اأطباء اآخرين يمكنهم اإعطاء راأي اآخر ●●
حول خيارات العالج؟

كم مرة يلزمني اإجراء فحو�سات؟ ●●
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الجراحة
اأنواع  لمعظم  الأول  العالج  هي  المعتاد  في  الجراحة  تكون 
اأورام المخ. وقبل بدء العملية، قد تتلقى تخديًرا كليًّا ويتم حلق 

فروة راأ�سك. وربما ل تكون بحاجة لحلق فروة الراأ�ض بالكامل.
ثقب  بعملية  الجمجمة  لفتح  الجراحية  العملية  وت�سمى 
فروة  في  فتحة  الجراح  يثقب  حيث  craniotomy؛  الجمجمة 
ا من المنا�سير الطبية في ا�ستئ�سال  راأ�سك وي�ستخدم نوًعا خا�سًّ

جزء من عظام الجمجمة.
باإزالة جزء من ورم  وقد تكون م�ستيقًظا عند قيام الجراح 
من  ممكن  ق��در  اأكبر  يزيل  فالجراح  بالكامل؛  اإزال��ت��ه  اأو  المخ 
الورم. وقد يطلب منك تحريك �ساقك اأو العد اأو ترديد الحروف 
الهجائية اأو رواية ق�سة؛ فقدرتك على تنفيذ تلك الأوامر ي�ساعد 

الجراح على حماية اأجزاء مهمة من المخ.
المفتوح  ال��ج��زء  بتغطية  ال��ج��راح  يقوم  ال���ورم،  اإزال���ة  بعد 
من  اأو  المعدن  من  قطعة  اأو  العظام  من  بقطعة  الجمجمة  من 

البال�ستيك، ومن ثم يقوم ب�سد فتحة فروة الراأ�ض. 
واأحياًنا تكون العملية غير ممكنة. فاإذا كان الورم في جذع 
اإزال��ة  عن  الجراح  يعجز  فربما  معينة،  اأخ��رى  مناطق  اأو  المخ 
يتلقى من  ثم  ومن  ال�سليمة،  المخ  باأن�سجة  الإ�سرار  دون  الورم 
ا اأو غيره  لي�ض لديهم القدرة على اإجراء الجراحة عالًجا اإ�سعاعيًّ

من اأنواع العالج.
وقد ت�سعر باآلم ال�سداع اأو عدم ارتياح خالل الأيام القليلة 
الأولى بعد اإجراء العملية؛ غير اأن الدواء باإمكانه عادة اأن يتحكم 
اأن تناق�ض خطة تخفيف  اإجراء الجراحة  في الألم. فعليك قبل 
الألم مع فريق الرعاية الطبية الخا�ض بك. ويمكن للفريق بعد 
اإجراء العملية اأن يعدل في الخطة اإذا كنت بحاجة اإلى مزيد من 
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الراحة.
ا بالتعب اأو الوهن. وتختلف المدة المطلوبة  اأي�سً وقد ت�سعر 
ب�سعة  تق�سي  فربما  لآخ��ر؛  �سخ�ض  من  الجراحة  بعد  للتعافي 

اأيام في الم�ست�سفى.
جراحة  بعد  �سيوًعا  اأقل  اأخرى  م�سكالت  حدوث  يمكن  كما 
داخل  ال�سائل  يتراكم  اأو  المخ  ينتفخ  فقد  المخ؛  ورم  ا�ستئ�سال 
الجمجمة. و�سوف يراقبك فريق الرعاية الطبية تح�سًبا لبوادر 
 steroids انتفاخ اأو تراكم لل�سائل. وقد تتلقى بع�ض المن�سطات
كي ت�ساعد على تخفيف النتفاخ للمخ. وربما كنت بحاجة لإجراء 
عملية جراحية اأخرى ل�سحب ال�سائل. وربما يدخل الجراح اأنبوًبا 
)shunt( في اإحدى بطينات المخ )يتم و�سع الأنبوب عند بع�ض 
اإدخال  يتم  المخ(.  ورم  على  الجراحة  اإج��راء  قبل  الأ�سخا�ض 
المعدة  اآخر من الج�سم -  الجلد وتو�سيله بجزء  الأنبوب تحت 
عادة. ويتم من خالله حمل ال�سائل الزائد من المخ وت�سريفه 
من  بدل  القلب  اإلى  ال�سائل  ت�سريف  يتم  واأحياًنا  المعدة.  في 

المعدة.
اإجراء الجراحة. فاإذا  والعدوى م�سكلة اأخرى قد تطراأ بعد 
باإعطائك  ال�سحية  الرعاية  فريق  ف�سيقوم  ال��ع��دوى،  حدثت 

.antibiotic ا ا حيويًّ م�سادًّ
ال�سليمة؛  بالأن�سجة  الإ�سرار  اإل��ى  المخ  جراحة  ت��وؤدي  وقد 
اأدى  فلربما  خطيرة،  م�سكلة  يمثل  اأن  الممكن  من  المخ  وتلف 
ا  اإلى م�سكالت في التفكير اأو الروؤية اأو التحدث، وقد ي�سبب اأي�سً
تغيرات �سخ�سية اأو ت�سنجات، وتختفي معظم هذه الم�سكالت اأو 
تقل تدريجيًّا مع الوقت، غير اأن تلف المخ اأحياًنا ما يظل ب�سكل 
عالج  اأو  طبيعي  لعالج  المري�ض  خ�سوع  اإلى  يحتاج  وقد  دائم، 

تخاطب اأو عالج وظيفي. انظر ق�سم اإعادة التاأهيل. 
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اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك عن الجراحة:
هل تقترح اإجراء جراحة؟●●
كيف �سيكون �سعوري بعد الجراحة؟●●
ماذا �ستفعل لي اإذا �سعرت بالألم؟●●
ما المدة التي �ساأق�سيها في الم�ست�سفى؟●●
هل �ساأعاني اآثاًرا بعيدة المدى؟ وهل �سيعاود �سعري النمو ●●

من جديد؟ وهل هناك اآثار جانبية ل�ستخدام المعدن اأو 
البال�ستيك ليحل محل العظام داخل الجمجمة؟

متى يمكنني الرجوع اإلى اأن�سطتي الطبيعية؟●●
ما فر�ستي في الو�سول اإلى �سفاء كامل؟●●

العالج الإ�شعاعي
ال�سرطانية  الخاليا  على  بالق�ساء  الإ�سعاعي  العالج  يقوم 
عن طريق الأ�سعة ال�سينية x-rays عالية الطاقة اأو اأ�سعة جاما 

 .protons اأو البروتونات gamma rays
عادة ما يتبع العالج الإ�سعاعي العملية الجراحية، فالإ�سعاع 
يق�سي على الخاليا ال�سرطانية التي قد تكون باقية في المنطقة. 
عملية  اإجراء  يمكنهم  ل  ممن  الأ�سخا�ض  بع�ض  يخ�سع  واأحياًنا 

جراحية للعالج الإ�سعاعي بدل منها.
العالج  من  داخليًّا  واآخ��ر  ا  خارجيًّ نوًعا  الأطباء  وي�ستخدم 

الإ�سعاعي لعالج اأورام المخ:
فيه ●●  :External radiation therapy خارجي  اإ�سعاعي  ع��اج 

يذهب المري�ض اإلى م�ست�سفى اأو عيادة، ويقوم جهاز �سخم 
الخاليا  غزو  لحتمالية  ونظًرا  الراأ�ض.  اإلى  الأ�سعة  بتوجيه 
يتم  فقد  بالورم،  المحيطة  ال�سليمة  لالأن�سجة  ال�سرطانية 
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يتم  اأو  له،  المجاورة  المخ  واأن�سجة  للورم  الإ�سعاع  توجيه 
توجيهه اإلى المخ بالكامل. ويحتاج بع�ض المر�سى اإلى توجيه 
العالج  جدول  ويتوقف  ا.  اأي�سً ال�سوكي  الحبل  على  الإ�سعاع 
على �سنك ونوع الورم وحجمه. فالعالج الإ�سعاعي الخارجي 
الذي  الإ�سعاعي  العالج  في  �سيوًعا  الطرق  اأكثر  هو  المجزاأ 
الإ�سعاع  جرعة  واإعطاء  المخ.  اأورام  مر�سى  مع  ي�ستخدم 
الن�سيج  حماية  على  ي�ساعد  اأ�سابيع  عدة  م��دار  على  كاملة 
ال�سليم المتواجد داخل منطقة الورم. وعادة ما تكون جل�سات 
العالج 5 اأيام من كل اأ�سبوع لمدة عدة اأ�سابيع. وتكون المدة 
القيا�سية للزيارة اأقل من �ساعة واحدة، ول ي�ستغرق كل عالج 

�سوى ب�سع دقائق. 
بع�ض المراكز العالجية تدر�ض طرًقا اأخرى لإعطاء العالج 

الإ�سعاعي الخارجي، وهى:
{  Intensity-modultaed ال��ك��ث��اف��ة  م��ع��دل  اإ���س��ع��اع��ي  ع���اج 

radiation therapy اأو عاج اإ�سعاعي امتثالي ثاثي الأبعاد 

 :3-dimensional conformal radiation therapy

اأج��ه��زة  با�ستخدام  ال��ع��الج  م��ن  النوعيات  تلك  ت��ق��وم 
الحا�سوب بهدف القتراب من ورم المخ من اأجل تقليل 

فر�ض اإتالف الأن�سجة ال�سليمة.
{  Proton beam radiation بروتون���ى  اإ�سعاع���ي  ع���اج 

therapy: يك���ون م�س���در الإ�س���عاع في���ه ه���و البروتونات 

بدل من الأ�س���عة ال�س���ينية. ويقوم الطبيب بتوجيه اأ�س���عة 
البروت���ون اإلى ال���ورم. وتكون جرع���ة الإ�س���عاع الموجهة 
اإلى الن�س���يج ال�س���ليم من قبل البروت���ون اأقل من الجرعة 

الموجهة اإليه من قبل الأ�سعة ال�سينية.
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{  :Stereotactic radiation therapy عاج اإ�سعاعي م�سوب
يتم توجيه اإ�س���عاعات �سيقة من الأ�سعة ال�سينية اأو اأ�سعة 
جام���ا اإلى الورم من زواي���ا مختلفة. ومن اأجل تنفيذ هذا 
الإجراء، عليك اأن ترتدي اإطاًرا متيًنا على الراأ�ض. ويمكن 
توجي���ه العالج في اأثناء جل�س���ة عالجية واحدة )جراحة 
اأو   Stereotactic radiosurgery) م�س���وبة  اإ�س���عاعية 

خالل عدة زيارات.
)عاج ●●  Internal radiation therapy داخلي  اإ�سعاعي  ع��اج 

ا�ستخدام  ال�سائع  من  كثبي(:لي�ض  ع��اج  اأو  م���زروع  اإ�سعاعي 
قيد  ي��زال  ل  وهو  المخ،  اأورام  عالج  في  الداخلي  الإ�سعاع 
 radioactive الدرا�سة. وياأتي الإ�سعاع من خالل مادة م�سعة
تكون متواجدة عادة بداخل زروع �سغيرة ت�سمى بذوًرا. ويتم 
و�سع البذور داخل المخ واإطالق الإ�سعاع لعدة اأ�سهر. ولي�ض 

من ال�سروري اأن تتم اإزالة البذور فور انتهاء الإ�سعاع.
بع�ض المر�سى ل يعانون اآثاًرا جانبية اأو يعانون اآثاًرا ل تكاد 
المر�سى  يعاني  نادرة قد  اأحيان  العالج. وفي  اإجراء  بعد  تذكر 
غثياًنا لعدة �ساعات بعد اإجراء العالج الإ�سعاعي الخارجي. غير 
لم�ساعدتك  طرًقا  يقترح  اأن  باإمكانه  الطبية  الرعاية  فريق  اأن 
الإ�سعاعي  العالج  يت�سبب  وقد  الم�سكلة.  تلك  مع  التكيف  على 
عالجية.  جل�سة  كل  مع  ال�سديد  ب��الإره��اق  �سعورك  في  ا  اأي�سً
ورغم اأهمية الراحة، اإل اأن الأطباء عادة ما ين�سحون المر�سى 

بمحاولة ممار�سة الن�ساط قدر الإمكان.
ا، اأن يت�سبب العالج الإ�سعاعي الخارجي في  ومن ال�سائع اأي�سً
الراأ�ض.  العالج من  الذي يجرى عليه  الجزء  ال�سعر من  فقدان 
لكن عادة ما يعود ال�سعر لنموه في غ�سون ب�سعة اأ�سهر. كما اأن 
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بالحمرار  والأذنين  الراأ�ض  فروة  ي�سيب  قد  الإ�سعاعي  العالج 
والجفاف والح�سا�سية. ويمكن لفريق الرعاية الطبية اأن يقترح 

طرًقا للحد من تلك الم�سكالت.
المخ،  اأن�سجة  انتفاخ  في  الإ�سعاعي  العالج  يت�سبب  اأحياًنا 
وقد ت�سعر باآلم ال�سداع اأو ارتفاع في �سغط الدم. ويعمل فريق 
الرعاية الطبية على مراقبة العالمات التي ت�سير اإلى وجود تلك 
ال�سعور  هذا  من  يقلل  دواء  اإعطاء  يمكنهم  ثم  ومن  الم�سكلة، 

بعدم الرتياح.
اأحياًنا يقتل الإ�سعاع اأن�سجة المخ ال�سليمة. ورغم ندرة هذه 
اأو  ال�سداع  اآلم  ت�سبب  اأن  يمكن  الجانبية  الآث��ار  فاإن  الحالة، 

ت�سنجات، بل وت�سبب الوفاة.
 pituitary gland النخامية  بالغدة  الإ�سعاع  ي�سر  وق��د 
يت�سبب،  قد  ال�سرر  وه��ذا  المخ.  داخ��ل  المناطق  من  وغيرها 
عند الأطفال، في م�سكالت في التعلم اأو بطء في النمو. كما اأن 

الإ�سعاع يزيد من خطر الإ�سابة باأورام ثانوية فيما بعد.
 Radiation Therapy and You ربما يفيدك قراءة كتيب

عن العالج الإ�سعاع. 

العالج  ح��ول  طبيبك  على  طرحها  في  ترغب  قد  اأ�سئلة 
الإ�سعاعي:

لماذا اأحتاج اإلى هذا العالج؟●●
متى تبداأ جل�سات العالج؟ ومتى تنتهي؟●●
كيف �ساأ�سعر في اأثناء العالج؟ وهل هناك اآثار جانبية؟●●
ماذا اأفعل كي اأعتني بنف�سي في اأثناء العالج؟●●
كيف �سنعرف اإذا ما كان الإ�سعاع يحقق نجاًحا اأم ل؟●●
هل �ساأكون قادًرا على موا�سلة اأن�سطتي الطبيعية في اأثناء ●●

العالج؟
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العالج الكيميائي
العقاقير  ا�ستخدام  اأي  الكيميائي،  العالج  ي�ستخدم  اأحياًنا 
يتم  وقد  المخ.  اأورام  ال�سرطانية، في عالج  الخاليا  تدمير  في 

اإعطاوؤه بالطرق التالية:
عن طريق الفم اأو الوريد )وريدي intravenous(: قد يتم ●●

اإعطاء العالج الكيميائي في اأثناء العالج الإ�سعاعي وبعده، 
حيث تدخل العقاقير مجرى الدم وتنتقل عبر الج�سم. وقد 
اأو  الم�ست�سفى،  من  الخارجية  العيادات  اإح��دى  في  يعطى 
تكون  ونادًرا ما  المنزل.  اأو في  المعالج،  الطبيب  في عيادة 

بحاجة للمكوث داخل الم�ست�سفى.
اأ�سا�سي على  ب�سكل  الكيميائي  للعالج  الجانبية  الآثار  تعتمد 
الآثار  وتت�سمن  وكميتها.  للمري�ض  تعطى  التي  العقاقير  نوعية 
وال�سداع  ال�سهية  وفقدان  والقيء  الغثيان  المعروفة  الجانبية 
م�ستوى  من  العقاقير  قللت  واإذا  والوهن.  والرتجاف  والحمى 
اأو  بالعدوى  ت�ساب  اأن  المرجح  فمن  ال�سليمة،  ال��دم  خاليا 
واإره���اق  ب�سعف  ت�سعر  واأن  ب�سهولة،  ال��ن��زي��ف  اأو  ال��ك��دم��ات 
�سديدين. و�سوف يقوم فريق الرعاية الطبية بفح�ض انخفا�ض 
بع�ض  حدة  تخفيف  يمكن  وقد  بالج�سم.  الدم  خاليا  م�ستويات 

الآثار الجانبية بالعقاقير.
لبع�ض ●● بالن�سبة  المخ:  عن طريق رقائق يتم و�سعها داخل 

يقوم  عالية،  درجة  من  المخ  في  بورم  الم�سابين  البالغين 
كل  تكون  اأن  على  المخ؛  داخل  رقاقات  عدة  بغر�ض  الجراح 
رقاقة في حجم العملة المعدنية ال�سغيرة. وبعد مرور عدة 
اأ�سابيع، تتحلل الرقائق، مطلقة العقار المعالج داخل المخ، 
ا على  حيث يقوم بقتل الخاليا ال�سرطانية. وقد ي�ساعد اأي�سً
منع الورم من الرجوع اإلى المخ ثانية بعد جراحة ا�ستئ�ساله.



2829

التي  الرقائق  غر�ض  يتلقون  الذين  المر�سى،  مراقبة  ويتم 
تحتوي على عقار، من قبل فريق الرعاية الطبية للتاأكد من عدم 
معالجة  ويمكن  الجراحة.  اإجراء  بعد  بالعدوى  موؤ�سرات  وجود 

العدوى با�ستخدام اأحد الم�سادات الحيوية.
 Chemotherapy and You ربما ترغب في قراءة كتيب 

عن العالج الكيميائي. 

العالج  ب�ساأن  طبيبك  على  طرحها  في  ترغب  قد  اأ�سئلة 
الكيميائي:

لماذا اأحتاج لتلقي هذا العالج؟●●
كيف �سيكون تاأثيره؟●●
هل �ستكون للعالج اآثار جانبية؟ وكيف يتم التعامل معها؟●●
متى تبداأ جل�سات العالج؟ ومتى تنتهي؟●●
كيف �سيوؤثر العالج على اأن�سطتي الطبيعية؟ ●●

الح�شول على راأي اآخر  
راأي  اأن تح�سل على  تود  ربما   ، العالج  تلقي  البدء في  قبل 
اآخر بالن�سبة للت�سخي�ض والخطة العالجية. يخ�سى بع�ض النا�ض 
راأي  عن  البحث  ق��رروا  اإذا  بال�ستياء  الطبيب  ي�سعر  اأن  من 
اآخر، لكن العك�ض هو ال�سحيح عادة. فمعظم الأطباء يرحبون 
بالراأي الآخر، وكثير من �سركات التاأمين ال�سحي تدفع تكاليف 
اإن  اأو طبيبك ذلك، بل  اأنت  اإذا طلبت  اآخر  راأي  الح�سول على 

بع�ض �سركات التاأمين تطلب راأًيا اآخر.
اآخر، فربما يتفق الطبيب الثاني مع  واإذا ح�سلت على راأي 
الطبيب  يقترح  وربما  العالجية،  والخطة  الت�سخي�ض  في  الأول 
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لديك  يكون  الحالتين،  كلتا  وفي  للعالج.  اأخ��رى  طريقة  الثاني 
فيمكنك  بالتحكم.  اأكبر  �سعور  وربما   - المعلومات  من  المزيد 
اأن ت�سعر بمزيد من الثقة في القرارات التي تتخذها، علًما باأنك 

اطلعت على كل الخيارات المتاحة.

ال�سجالت  تجمع  كي  والجهد  الوقت  بع�ض  اإلى  تحتاج  ربما 
معظم  وف��ي  اآخ���ر.  طبيب  ع��ن  وتبحث  ب��ك  الخا�سة  الطبية 
اأ�سابيع  ب�سعة  ا�ستغراق  في  م�سكلة  هناك  تكون  لن  الحالت، 
يقلل  ل  العالج  بدء  في  فالتاأخير  اآخ��ر؛  راأي  على  الح�سول  في 
عادة من فاعليته. ولكي تتاأكد من هذا، يجب اأن تناق�ض م�ساألة 
التاأخير هذه مع طبيبك الخا�ض. فبع�ض الم�سابين باأورام المخ 

يحتاجون اإلى تلقي العالج على الفور.
اآخر.  راأًي��ا  يعطيك  على طبيب  للح�سول  وهناك عدة طرق 
الطبية  الجمعيات  اإحدى  اأو  المعالج  طبيبك  ت�ساأل  اأن  فيمكنك 
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على  الطب  كليات  اأو  المجاورة  الم�ست�سفيات  اأحد  اأو  المحلية 
اأ�سماء الإخ�سائيين.

التغذية

طريق  عن  بنف�سك  تعتني  اأن  لك  بالن�سبة  ال�سروري  من 
من  منا�سبة  كميات  لتلقي  بحاجة  ف��اأن��ت  ال�سليمة.  التغذية 
بحاجة  و�ستكون  مثالي.  بوزن  تحتفظ  كي  الحرارية  ال�سعرات 
البدنية.  قوتك  عليك  يحفظ  كي  البروتين  من  يكفي  لما  ا  اأي�سً
اأكبر  اأن ت�ساعدك على ال�سعور بارتياح  فالتغذية ال�سليمة يمكن 

وعلى اكت�ساب مزيد من الطاقة.
اأو بعده مبا�سرة،  العالج  اأثناء  اأحياًنا، خا�سة في  ت�سعر  قد 
بعدم وجود �سهية للطعام. وقد تكون متعًبا اأو مرهًقا. وقد تجد 
اأن مذاق الطعام لم يعد جيًدا كالمعتاد. كما اأن �سعف ال�سهية 
الجانبية  الآث��ار  من  وغيرها  الفم  والتهابات  والقيء  والغثيان 
اأو  الخا�ض،  لطبيبك  ويمكن  الطعام.  تناول  عليك  ت�سعب  قد 
ال�سحية  الرعاية  مقدمي  من  غيرهما  اأو  التغذية،  اإخ�سائي 
كتيب  يحتوي  كما  الم�سكالت.  تلك  مع  للتعامل  ط��رق  اقتراح 

Eating Hints على الكثير من الأفكار والو�سفات المفيدة. 

الرعاية الداعمة

قد يوؤدي ورم المخ وعالجه اإلى م�سكالت �سحية اأخرى. وقد 
تتلقى رعاية داعمة من اأجل منع تلك الم�سكالت اأو التحكم فيها.
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عالج  وب��ع��د  اأث��ن��اء  وف��ي  قبل  داع��م��ة  رع��اي��ة  تلقي  يمكنك 
ومن  لديك  الراحلة  م�ستوى  من  تح�سن  اأن  فيمكنها  ال�سرطان، 

جودة الحياة في اأثناء العالج.
حل  على  ي�ساعدك  اأن  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  لفريق  ويمكن 

الم�سكالت التالية:
اإلى ●● يحتاجون  المخ  اأورام  مر�سى  من  كثير  ال��م��خ:  ت���ورم 

الأ�ستيرويد كي ي�ساعدهم على تخفيف تورم المخ. 
الت�سنجات: قد ت�سبب اأورام المخ ت�سنجات )ا�سطرابات(. ●●

اأن ت�ساعد على منع تلك الت�سنجات  ويمكن لبع�ض العقاقير 
اأو التحكم فيها.

داخل ●● ال�سائل  تراكم  اإذا  الجمجمة:  ف��ي  ال�سائل  ت��راك��م 
و�سوف  ل�سحبه.  اأنبوب  بو�سع  الجراح  يقوم  الجمجمة، فقد 
الخا�ض  ال��ج��زء  ف��ي  ب��الأن��ب��وب  الخا�سة  المعلومات  تجد 

بالجراحة من ق�سم العالج.
الحزن وغيره من الم�ساعر: من الطبيعي اأن ت�سعر بالحزن ●●

بمر�ض  بالإ�سابة  ت�سخي�سك  بعد  ال�سطراب  اأو  القلق  اأو 
اأنه من المفيد اأن يتحدثوا  خطير. وبع�ض المر�سى يجدون 
عن م�ساعرهم - انظر م�سادر الدعم لمزيد من المعلومات.

اإلى  اأورام المخ يتلقون رعاية داعمة جنًبا  كثير من مر�سى 
جنب مع العالج الذي ي�ستهدف اإبطاء تقدم المر�ض. وبع�سهم 
ا للورم ويكتفي فقط بتلقي الرعاية  يقرر األ يتلقى عالًجا م�سادًّ

الداعمة للتحكم في اأعرا�ض المر�ض.
من  الداعمة  الرعاية  عن  معلومات  على  الح�سول  يمكنك 
http://www.cancer.gov/cancerinfo/ موقع  زي��ارة  خالل 

 coping
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اإعادة التاأهيل

ا من خطة العالج. وتعتمد  قد تكون اإعادة التاأهيل جزًءا مهمًّ
تاأثير الورم على  اإعادة التاأهيل على احتياجاتك ومدى  اأهداف 

قدرتك في اإنجاز الأن�سطة اليومية.
بع�ض المر�سى ل ي�ستعيدون قدرتهم الكاملة التي كانوا عليها 
قبل الإ�سابة بورم المخ والخ�سوع لعالجه؛ غير اأن فريق الرعاية 
ال�سحية يبذل كل ما بو�سعه كي ي�ساعدك على الرجوع لأن�سطتك 

المعتادة في اأ�سرع وقت ممكن. 
وهناك عدة اأنواع من المعالجين الذين يمكنهم م�ساعدتك:

اإخ�سائي العاج الطبيعي: قد ت�سبب اأورام المخ وعالجها ●●
ال�سعف  ا  اأي�سً ت�سبب  وق��د   .Paralysis بال�سلل  الإ���س��اب��ة 
الطبيعي  العالج  اإخ�سائيو  وي�ساعد  التوازن.  في  وم�سكالت 

المر�سى على ا�ستعادة قوتهم وتوازنهم.
المر�سى ●● التخاطب  اإخ�سائيو  ي�ساعد  تخاطب:  اأخ�سائي 

الذين يعانون م�سكالت في التحدث والتعبير عن الأفكار اأو 
البلع.

اإخ�سائي عاج وظيفي: ي�ساعد اإخ�سائي العالج الوظيفي ●●
الحياتية  الأن�سطة  مع  التعامل  كيفية  تعلم  على  المر�سى 
الحمام  وا���س��ت��خ��دام  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  قبيل  م��ن  ال��ي��وم��ي��ة، 

والغت�سال وارتداء المالب�ض.
البدني ●● العالج  اأخ�سائيو  ي�ساعد  ب��دن��ي:  ع��اج  اأخ�سائي 

ن�ساط  في  البقاء  على  معينة  تمارين  طريق  عن  المر�سى 
على  المر�سى  م�ساعدة  فيمكنهم  الإم��ك��ان.  ق��در  م�ستمر 

ا�ستعادة القدرات المفقودة والأن�سطة اليومية المعتادة.
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بع�ض  ال��م��خ  ف��ي  ب�����اأورام  الم�سابين  ل��الأط��ف��ال  ي��ك��ون  ق��د 
معلمون  لالأطفال  يتوفر  فاأحياًنا  الخا�سة.  البدنية  الحتياجات 
يعانون  الذين  الأط��ف��ال  يحتاج  وق��د  بالمنزل.  اأو  بالم�ست�سفى 
خا�سة  ف�سول  اأو  خ�سو�سيين  لمدر�سين  التعلم  في  م�سكالت 

عند العودة اإلى المدر�سة.

المتابعة الدورية

بعد عالج  دورية  فحو�سات  اإج��راء  اإلى  بحاجة  تكون  �سوف 
ورم  من  معينة  لأن��واع  بالن�سبة  الفحو�سات،  وتكون  المخ.  ورم 
المخ، كل 3 اأ�سهر على �سبيل المثال. وت�ساعدك هذه الفحو�سات 
على التاأكد من ت�سجيل اأي تغيرات تطراأ على �سحتك ومعالجتها 
اإذا تطّلب الأمر. واإذا عانيت اأية م�ساكل �سحية بين الفحو�سات، 

فعليك اأن تت�سل بطبيبك.
اإليك.  ال��ورم  عودة  لتحري  فح�ض  باإجراء  الطبيب  �سيقوم 
ال�سحية  الم�سكالت  اكت�ساف  على  ا  اأي�سً الفحو�سات  وت�ساعد 

التي قد تنتج عن عالج ال�سرطان.
وفحو�سات  دقيًقا  ج�سديًّا  ا  فح�سً الفحو�سات  ت�سمن  وقد 
بالرنين  ت�سوير  اأو  مقطعية  اأ�سعات  اإلى  بالإ�سافة  لالأع�ساب، 
الطبيب  ف�سيقوم  اأنبوًبا،  ت�ستخدم  كنت  واإذا  المغناطي�سي. 

بفح�ض كفاءته في الأداء.
الأ�سئلة  على  الإج��اب��ة  على  ت�ساعدك  اإ���س��دارات  وه��ن��اك 
ويمكنك  الهتمامات.  من  وغيرها  المتابعة  برعاية  الخا�سة 
 Facing Forward: life After كتيب  قراءة  من  ال�ستفادة 
ن�سرة  ق��راءة  في  ا  اأي�سً ترغب  وربما   .Cancer Treatment

.Follow-up Care After Cancer treatment
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م�شادر الدعم
 اإن معرفتك باإ�سابتك بورم في المخ يمكن اأن يغير حياتك 
تلك  التعامل مع  ال�سعب  اإليك. وقد يكون من  المقربين  وحياة 
اأن  واأ�سدقائك  ولعائلتك  لك  بالن�سبة  الطبيعي  ومن  التغيرات. 
تكونوا بحاجة للم�ساعدة على التاأقلم مع الم�ساعر الناتجة عن 

الت�سخي�ض بالمر�ض.
الجانبية  الآث���ار  مع  والتعامل  العالج  ب�ساأن  القلق  اأن  كما 
ربما  �سائع.  اأم��ر  العالجية  والفواتير  الم�ست�سفى  في  والبقاء 
على  الحفاظ  اأو  بعائلتك  العتناء  حيال  ا  اأي�سً القلق  ينتابك 

وظيفتك اأو المحافظة على الأن�سطة اليومية.
اأجل  من  بها  ت�ستعين  اأن  يمكن  التي  الم�سادر  بع�ض  اإليك 

الدعم:
فريق ●● اأع�ساء  من  وغيرهم  والممر�سين  الأط��ب��اء  باإمكان 

حول  اأ�سئلتك  عن  يجيبوا  اأن  بك  الخا�ض  الطبية  العناية 
العالج اأو العمل اأو الأن�سطة الأخرى.

رجال ●● اأو  ال�ست�سارات  مقدمو  اأو  الجتماعيون  الإخ�سائيون 
الدين يمكنهم م�ساعدتك اإذا اأردت التحدث عن م�ساعرك 
الجتماعيون  الإخ�سائيون  يقترح  ما  وغالًبا  مخاوفك.  اأو 
موارد للم�ساعدة المالية اأو الموا�سالت اأو الرعاية المنزلية 

اأو الدعم المعنوي.
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ا. ●● اأي�سً الم�ساعدة  يقدموا  اأن  الدعم  لمجموعات  يمكن  كما 
عائالتهم  اأفراد  اأو  المر�سى  يلتقي  المجموعات،  تلك  ففي 
تعلموه  م��ا  لم�ساركة  عائالتهم  اأو  الآخ��ري��ن  المر�سى  م��ع 
ال�سرطان والآثار الجانبية  التاأقلم والتعامل مع مر�ض  حول 
اأو  لوجه  وجًها  الدعم  المجموعات  تلك  تقدم  وقد  للعالج. 
اإلى  التحدث  في  ترغب  وقد  الإنترنت.  عبر  اأو  الهاتف  عبر 
البحث  بك حول  الخا�ض  الطبية  الرعاية  فريق  اأف��راد  اأحد 

عن مجموعة دعم.
كتيب  قراءة  يمكنك  التاأقلم،  ب�ساأن  ن�سائح  على  للح�سول 

 .Taking Time: Support for People With Cancer
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الم�شاركة في اأبحاث ال�شرطان
لقد اأدت اأبحاث ال�سرطان اإلى تقدم هائل في اكت�ساف اأورام 
ا من الأمل باأن  المخ ومعالجتها. فالبحث الم�ستمر يعطي ب�سي�سً

ا. يتم عالج مزيد من مر�سى اأورام المخ م�ستقبال بنجاح اأي�سً
ع��دة من  اأن��واًع��ا  ال��ب��الد،  الأط��ب��اء، على م�ستوى  وي��ج��ري 
النا�ض  يتطوع  التي  البحثية  )ال��درا���س��ات  العيادية  التجارب 
ا من  بالم�ساركة فيها(. وهذه التجارب العيادية معدة خ�سي�سً

اأجل معرفة ما اإذا كانت الطرق الجديدة اآمنة وفعالة اأم ل.
البالغين  لعالج  اأف�سل  ط��رق  على  العثور  الأط��ب��اء  ويحاول 
العقاقير  يفح�سون  فهم  المخ.  اأورام  مر�سى  من  والأط��ف��ال 
الجديدة ويدمجون العالج بالعقاقير مع العالج الإ�سعاعي. كما 
اأنهم يدر�سون مدى تقليل العقاقير لالآثار الجانبية الناتجة عن 

العالج.
ب�سكل  العيادية  للتجربة  الخا�سعون  ي�ستفد  لم  اإن  وحتى 
الأطباء  بم�ساعدة  فعالة  م�ساهمة  يقدمون  يزالون  فال  مبا�سر، 
على معرفة المزيد حول اأورام المخ وكيفية التحكم فيها. ورغم 
الأطباء  اأن  اإل  الخطر،  �سيء من  اإلى  المري�ض  تعر�ض  قد  اأنها 

يبذلون كل ما بو�سعهم كي يحموا مر�ساهم.
اإذا كنت ترغب في الم�ساركة في تجربة عيادية، فتحدث اإلى 
 Taking طبيبك في هذا ال�ساأن. وربما تحتاج اإلى قراءة كتيب
فهو   ،Part in Cancer Treatment Research Studies
والمخاطر  الفوائد  ويو�سح  العالج  درا�سات  تطبيق  كيفية  يبين 

المحتملة.
http:// العيادية  بالتجارب  ا  ق�سًما خا�سًّ الموقع  ويقدم هذا 
معلومات  على  يحتوي  وهو   .www.cancer.gov/clinicaltrials
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مف�سلة  معلومات  اإلى  بالإ�سافة  العيادية،  التجارب  حول  عامة 
عن درا�سات حالة معينة عن اأورام المخ. 

القامو�ض
يحتوي الموقع التالي على تعريفات لآلف الم�سطلحات  في 
http://www.:بال�سرطان الخا�سة  الم�سطلحات  قامو�ض  ق�سم 

 .cancer.gov/dictionary

 3-dimensional الأب���ع���اد  ث��اث��ي  ام��ت��ث��ال��ي  اإ���س��ع��اع��ي  ع���اج 
فيه  ي�ستخدم  اإج���راء   :conformal radiation therapy

وهذا  للورم.  الأبعاد  ثالثية  �سور  التقاط  اأج��ل  من  الحا�سوب 
يمكن الأطباء من اإعطاء اأكبر جرعة ممكنة من الإ�سعاع الموجه 

اإلى الورم، فيما يحفظ الن�سيج ال�سليم قدر الإمكان.
الخاليا  لو�سف  ي�ستخدم  م�سطلح   :anaplastic ك�سمي  ورم 
ال�سرطانية �سريعة النق�سام ول ي�سبه الخاليا ال�سليمة اإل قليال.

�سورة وعائية Angiogram: اأ�سعة �سينية على الأوعية الدموية. 
الأ�سعة  في  الأوعية  تظهر  معينة  ب�سبغة  حقًنا  المري�ض  يتلقى 

ال�سينية.
م�ساد حيوي Antibiotic: عقار ي�ستخدم في عالج العدوى التي 

ت�سببها البكتيريا وغيرها من الج�سيمات ال�سئيلة.
تثبت  نجمة  �سكل  على  �سخمة  خلية   :astrocyte نجمية  خلية 
الخاليا الع�سبية وت�ساعدها على العمل كما ينبغي. وهي نوع من 

الخاليا الدبقية.
ورم نجمي Astrocytoma: ورم يبداأ في المخ اأو الحبل ال�سوكي 

في �سورة خاليا نجمية �سغيرة ت�سبه النجوم.
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الحميد  ال��ورم  ينمو  وقد  �سرطانيًّا.  لي�ض   :Benign حميد  ورم 
لي�سبح اأكبر، ولكنه ل ينت�سر ليمتد اإلى اأجزاء اأخرى من الج�سم.
الخزعة Biopsy: ا�ستئ�سال طبيب الأورام الخاليا اأو الأن�سجة 
من اأجل الفح�ض. وقد يقوم الطبيب بفح�ض الن�سيج تحت عد�سة 

المجهر اأو يجري فحو�سات اأخرى على الخاليا اأو الأن�سجة.
العاج الكثبي Brachytherapy: نوع من العالج الإ�سعاعي فيه 
يتم اإدخال المادة الم�سعة في اإبر اأو بذور اأو اأ�سالك اأو ق�سطرات 
ا  اأي�سً وي�سمى  منه.  بالقرب  اأو  مبا�سرة  ال��ورم  داخ��ل  وتو�سع 
والعالج  الداخلي  الإ�سعاعي  والعالج  الإ�سعاعي  الكثبي  بالعالج 

الإ�سعاعي المزروع.
جذع المخ Brain Stem: جزء من المخ مت�سل بالحبل ال�سوكي.
في  يقع  ورم   :Brain stem glioma الدبقي  المخ  ج��ذع  ورم 
الجزء الذي يو�سل المخ بالحبل ال�سوكي )جذع المخ(. وقد ينمو 

ب�سرعة اأو ببطء، طبًقا لدرجة الورم.
فتحة المثقاب Burr hole: فتحة �سغيرة في الجمجمة ت�سنع 

بوا�سطة مثقاب جراحي.
فيه  تنق�سم  م��ر���ض  اإل���ى  ي�سير  م�سطلح   :Cancer ���س��رط��ان 
الخايا الم�سابة دون تحكم، ويمكن اأن تغزو الأن�سجة المجاورة. 
ا لت�سل اإلى اأجزاء اأخرى من  وقد تنت�سر الخاليا ال�سرطانية اأي�سً

الج�سم من خالل الدم والأجهزة الليمفاوية.
خلية Cell: وحدة م�ستقلة تكون اأن�سجة الج�سم. وجميع الكائنات 

الحية تتكون من خلية واحدة اأو اأكثر.
اأ�سفل الراأ�ض من  Cerebellum: جزء من المخ يوجد  المخيخ 
الخلف بين الدماغ والجذع. ويتحكم المخيخ في التوازن الالزم 

للم�سي والوقوف، وغيرها من اأعمال الحركة المعقدة.
ن�سفي  اأحد   :Cerebral hemisphere المخية  الكرة  ن�سف 
الع�سالت،  وظائف  في  يتحكم  ال��ذي  المخ  ج��زء  وه��و  ال��دم��اغ، 
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ا في الكالم والتفكير والعواطف والقراءة والكتابة  ويتحكم اأي�سً
على  الج�سم  ع�سالت  في  يتحكم  الأي��م��ن  فالن�سف  والتعلم. 
ع�سالت  في  الأي�سر  الن�سف  يتحكم  بينما  الأي�سر،  الجانب 

الجانب الأيمن من الج�سم.
ال�سائل الدماغي Cerebrospinal fluid: ال�سائل الذي يتدفق 
داخل وحول فراغات المخ والحبل ال�سوكي، وبين كل اثنين من 
والحبل  المخ  تغطي  التي  الرفيعة  الن�سيج  )طبقات  ال�سحايا 
ال�سوكي وتحميهما(. ويتكون ال�سائل الدماغي من اأن�سجة ت�سمى 

ال�سفيرة الم�سيمية داخل بطينات المخ )فراغات مجوفة(.
الدماغ Cerebrum: اأكبر جزء في المخ، وينق�سم اإلى ن�سفين 
المناطق  وتتحكم  ال��م��خ.  ن�سفي  ي�سميان  �سقين  اأو  مخيين 
ا  الموجودة داخل الدماغ في وظائف الع�سالت، كما تتحكم اأي�سً

في الكالم والتفكير والعواطف والقراءة والكتابة والتعلم.
با�ستخدام  ال��ع��الج   :Chemotherapy ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  ال��ع��اج 

العقاقير التي تدمر الخاليا ال�سرطانية.
التي  الأب��ح��اث  من  ن��وع   :Clinical Trial ال��ع��ي��ادي��ة  التجربة 
تفح�ض مدى نجاح الطرق الطبية الم�ستخدمة لعالج المر�سى. 
وهذه الدرا�سات تفح�ض المناهج الجديدة الخا�سة بالفح�ض اأو 

الوقاية اأو الت�سخي�ض اأو عالج المر�ض. 
مادة �سبغية contrast material: عبارة عن �سبغة اأو غيرها 
من المواد التي ت�ساعد على اإظهار المناطق غير ال�سليمة داخل 
الج�سم. ويتم اإعطاوؤها للمري�ض من خالل الحقن في الوريد اأو 
من خالل حقنة �سرجية اأو عن طريق الفم. وقد ُت�ستخدم المادة 
اأو  بالكمبيوتر  المقطعية  والأ�سعة  ال�سينية  الأ�سعة  في  ال�سبغية 
الت�سوير بالرنين المغناطي�سي اأو غيرها من فحو�سات الت�سوير 

والأ�سعة.
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جراحة ]ثقب الجمجمة[ Craniotomy: عملية جراحية يتم 
فيها اإحداث فتحة بالجمجمة.

الأ�سعة المقطعية بالكمبيوتر CT Scan: مجموعة من ال�سور 
ال�سور  زوايا مختلفة. هذه  ماأخوذة من  الج�سم  داخل  لمناطق 
يكونها الكمبيوتر المت�سل بجهاز الأ�سعة ال�سينية. ويطلق عليها 
اأيًّا ت�سوير �سعاعي طبقي بالكمبيوتر وَتْفري�سة مقطعية محورية 

محو�سبة وت�سوير مقطعي محو�سب.
 Diffuse intrinsic pontine منت�سر  ج�����س��ري  دب��ق��ي  ورم 
الع�سبي  الجهاز  ت�سيب  التي  الأورام  اأن��واع  من  نوع   :glioma

والحبل  المخ  من  )داع���م(  دبقي  ن�سيج  من  يتكون  المركزي 
ال�سوكي. وعادة ما ي�سيب الأطفال ويتكون داخل جذع المخ.

التي  المخ  اأورام  نوع من   :Ependymoma ورم بطاني ع�سبي 
المركزية  والقناة  ال�سوكي  للحبل  المبطنة  الخاليا  في  تبداأ 
)الفراغ المليء بال�سائل اأ�سفل المركز( اأو البطينات )فراغات 
مليئة بال�سائل في المخ(. وقد يتكون هذا الورم داخل ال�سفيرة 
الدماغي(.  ال�سائل  يكون  ال��ذي  البطينات  )ن�سيج  الم�سيمية 

ا بورم البطانة الع�سبية. وي�سمى اأي�سً
نوع   :External radiation therapy خارجي  اإ�سعاعي  عاج 
لتوجيه  معينة  اأج��ه��زة  ي�ستخدم  ال��ذي  الإ�سعاعي  العالج  من 

اأ�سعات عالية الطاقة نحو ال�سرطان من خارج الج�سد. 
الطاقة  عالي  الإ�سعاع  من  ن��وع   :Gamma Ray ج��ام��ا  اأ���س��ع��ة 

يختلف عن الأ�سعة ال�سينية.
فقدان  ت�سبب  عقاقير   :General anesthesia �سامل  تخدير 

الوعي اأو الإدراك وتوؤدي اإلى نوم المري�ض.
Glial cell: اأي من الخاليا التي تعمل على تثبيت  خلية دبقية 
وت�ستمل  بوظيفتها.  القيام  على  وت�ساعدها  الع�سبية  الخاليا 
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التغ�سن  قليلة  الدبقية  الخاليا  على  الدبقية  الخاليا  اأن���واع 
والخاليا النجمية والخاليا الدبقية ال�سغيرة وخاليا البطانات 

الع�سبية. وت�سمى اأي�سا بالدبق الع�سبي.
اأورام  من  النمو  �سريع  نوع   :Glioblastoma دبقي  اأروم��ي  ورم 
الدبقي  الن�سيج  م��ن  تتكون  التي  المركزي  الع�سبي  الجهاز 
)الداعم( للمخ والحبل ال�سوكي، ولديه خاليا تختلف تماًما عن 
الخاليا ال�سليمة. وعادة ما ي�سيب البالغين ويوؤثر على المخ اأكثر 
والورم   ،(GBM) اإم  بى  ا جي  اأي�سً وي�سمى  ال�سوكي.  الحبل  من 

الدبقي متعدد الأ�سكال وورم نجمي من الدرجة 4.
ورم دبقي Glioma: �سرطان في المخ يبداأ في الخاليا الدبقية 

)الخاليا التي تحيط بالخاليا الع�سبية وتدعمها(.
درجة الورم Grade: تعتمد درجة الورم على كيف تبدو الخاليا 
ال�سرطانية تحت عد�سة المجهر وعلى مدى �سرعة انت�سار الورم 

ونموه. ويختلف نظام التدريج من نوع �سرطان لآخر.
عاج اإ�سعاعي مزروع Implant radiation therapy: نوع من 
العالج الإ�سعاعي يتم فيه اإدخال المادة الم�سعة في اإبر اأو بذور 
اأو بالقرب  اأو ق�سطرات وتو�سع داخل الورم مبا�سرة  اأو اأ�سالك 
ا بالعالج الكثبي الإ�سعاعي والعالج الإ�سعاعي  منه. وي�سمى اأي�سً

الداخلي والعالج الإ�سعاعي الكثبي.
�سق incision: فتحة في الج�سم من اأجل اإجراء عملية جراحية.

 Intensity-modulated الكثاف���ه  مع���دل  اإ�سعاع���ي  ع���اج 
radiation therapy: ن���وع من العالج الإ�س���عاعي ثالثي الأبعاد 

الذي ت�س���تخدم فيه �س���ور محو�س���بة تعر�ض حجم الورم و�سكله. 
ويتم توجيه الإ�س���عاع بتركيز مختلف على ال���ورم من عدة زوايا. 
وه���ذا الن���وع من العالج الإ�س���عاعي يعم���ل على تقلي���ل احتمالية 

الإ�سرار بالن�سيج ال�سليم المجاور للورم.
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عاج اإ�سعاعي داخلي Internal radiation therapy: نوع من 
العالج الإ�سعاعي فيه يتم اإدخال المادة الم�سعة في اإبر اأو بذور 
اأو بالقرب  اأو ق�سطرات وتو�سع داخل الورم مبا�سرة  اأو اأ�سالك 
ا بالعالج الكثبي الإ�سعاعي والعالج الإ�سعاعي  منه. وي�سمى اأي�سً

الداخلي والعالج الإ�سعاعي الكثبي.
وريدي intravenous: في الوريد. عادة ما ي�سار بكلمة الوريدي 
اأو  اإبرة  المواد من خالل  اأو غيره من  اإعطاء عقار  اإلى طريقة 

اأنبوب يتم اإدخاله في الوريد.
ينتج  الإ�سعاع  من  نوع   :Ionizing radiation الموؤين  الإ�سعاع 
الغالف  تخترق  واأ�سعة  م�سعة  وم��واد  �سينية  اأ�سعة  اإج��راء  عن 
الجوي قادمة من الف�ساء الخارجي وغيرها من الم�سادر. وفي 
الكيميائي  الن�ساط  الموؤين من  الإ�سعاع  يزيد  الكبيرة،  جرعاته 
فيها  بما  �سحية  مخاطر  اإل��ى  ي��وؤدي  اأن  ويمكن  الخاليا،  داخ��ل 

ال�سرطان.
 :Juvenile pilocytic astrocytoma ورم نجمي �سعري الخايا
من  يتكون  الع�سبي  الجهاز  اأورام  اأن��واع  من  النمو  بطيء  نوع 
الن�سيج الدبقي للمخ والحبل ال�سوكي. وعادة ما ي�سيب الأطفال 
والنا�سئين. ويتكون في المخ اأكثر مما يتكون في الحبل ال�سوكي.

فقدان  ت�سبب  local anesthesia:عقاقير  مو�سعي  تخدير 
المري�ض  وي��ظ��ل  الج�سم.  م��ن  ج��زء  ف��ي  م��وؤق��ت  ب�سكل  ال��وع��ي 
م�ستيقًظا، لكنه ل ي�سعر بالجزء الذي تتم معالجته مع المخدر.

تغزو  وقد  �سرطاني،  ورم  عن  عبارة   :Malignant خبيث  ورم 
الأورام ال�سرطانية الأن�سجة القريبة وتدمرها وتنت�سر في اأجزاء 

اأخرى من الج�سم.
متخ�س�ض  طبيب   :Medical Oncologist اأورام  اإخ�����س��ائ��ي 
العالج  با�ستخدام  ومعالجته  ال�سرطان  مر�ض  ت�سخي�ض  في 
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الكيميائي، والهرموني، والبيولوجي. ويكون اإخ�سائي الأورام هو 
المقدم الرئي�سي للرعاية ال�سحية لمري�ض ال�سرطان، كما يقدم 
الإخ�سائيون  يقدمه  الذي  العالج  تن�سيق  ويمكنه  الدعم،  ا  اأي�سً

الآخرون.
ورم اأرومي دبقي نخاعي Medulloblastoma: ورم خبيث في 
المخ يبداأ في الجزء ال�سفلي من المخ ويمكن انت�ساره في العمود 
الفقري اأو غيره من اأجزاء الج�سم. وهو نوع من الورم الع�سبي 

البتدائي.
الأن�سجة  من  الرفيعة  الثالث  الطبقات   :Meninges ال�سحايا 

التي تغطي المخ والحبل ال�سوكي وتحميهما.
ورم ال�سحايا Meningioma: نوع من الأورام بطيئة النمو التي 
المخ  تغطي  الأن�سجة  من  رفيعة  )طبقات  ال�سحايا  في  تتكون 

والحبل ال�سوكي وتحميهما(. وعادة ما ي�سيب البالغين.
 :Mental health counselor النف�سي���ة  ال�سح���ة  م�ست�س���ار 
اإخ�سائي يتحدث اإلى المر�سى واأ�سرهم ب�ساأن الأمور ال�سخ�سية 

والعاطفية، ويمكنه م�ساعدتهم على اتخاذ قراراتهم.
انت�سار  تعني  وال��ت��ي  بالنقيلة،  متعلق   :Metastatic نقيلي 

ال�سرطان من جزء اإلى اآخر في الج�سم.
ت�سوير بالرنين المغناطي�سي MRI: اإجراء يتم فيه ا�ستخدام 
من  كمبيوتر  بجهاز  مت�سل  قوي  ومغناطي�ض  الراديو  موجات 
ال�سور  وهذه  الج�سد.  داخل  لمناطق  تف�سيلية  �سور  اأخذ  اأجل 
والأن�سجة  ال�سليمة  الأن�سجة  بين  الختالف  تظهر  اأن  يمكنها 
�سوًرا  ي�سدر  المغناطي�سي  بالرنين  والت�سوير  الم�سابة. 
ت�سدرها  التي  تلك  من  اأف�سل  ال��رخ��وة  والأن�سجة  لالأع�ساء 
اأو  تقنيات الت�سوير الأخرى، مثل الأ�سعة المقطعية بالكمبيوتر 
الأ�سعة ال�سينية. والت�سوير بالرنين المغناطي�سي مفيد على نحو 
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خا�ض لت�سوير المخ والعمود الفقري والأن�سجة الرخوة للمفا�سل 
ا بالت�سوير المغناطي�سي  والجزء الداخلي للعظام. وي�سمى اأي�سً

النووي.
ت�ستقبل  التي  الخاليا  من  نوع   :nerve cell الع�سبية  الخلية 
مرة  الج�سم  اإلى  ومنه  المخ،  اإلى  الج�سم  من  الر�سائل  وتر�سل 
اإلكتروني �سعيف.  اأخرى. ويتم اإر�سال الر�سائل عن طريق تيار 

ا بالنيترون. وي�سمى اأي�سً
طبيب   :neuro-onchologist الأع�������س���اب  اأورام  اإخ�����س��ائ��ي 
متخ�س�ض في ت�سخي�ض وعالج اأورام المخ وغيرها من الأورام 

التي ت�سيب الجهاز الع�سبي.
ع�سبي neurologic: له عالقة بالأع�ساب والجهاز الع�سبي.

اإخ�سائي اأع�ساب neurologist: طبيب متخ�س�ض في ت�سخي�ض 
وعالج اأمرا�ض الجهاز الع�سبي.

مدرب  طبيب   :neuroradiologist ع�سبية  اأ�سعة  اإخ�سائي 
واإخ��راج  التقاط  في  ومتخ�س�ض  الع�سبية  بالأ�سعة  علم  وعلى 
من  اأن��واع  با�ستخدام  ال�سور  وتخرج  الع�سبي.  للجهاز  �سور 
وغيرها من  ال�سوتية  والموجات  ال�سينية  الأ�سعة  مثل  الإ�سعاع، 

اأنواع الطاقة.
neurosurgeon: طبيب متخ�س�ض في جراحة  اأع�ساب  جراح 

المخ والعمود الفقري وغيرهما من اأع�ساء الجهاز الع�سبي.
 :Occupational therapist ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ع��اج  اإخ�����س��ائ��ي 
اإخ�سائي �سحى مدرب على م�ساعدة المر�سى والمعاقين على 

تعلم مزاولة اأن�سطتهم اليومية.
ورم الدبقيات قليلة التغ�سن Oligodendroglioma: ورم نادر 
)الخاليا  التغ�سن  قليلة  الدبقية  الخاليا  ي�سيب  النمو  بطيء 
التي تغطي وتحمي الخاليا الع�سبية في المخ والحبل ال�سوكي(. 

ا بالورم الدبقي. وي�سمى اأي�سً
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ممر�سة اأورام Oncology Nurse: هي ممر�سة متخ�س�سة في 
معالجة مر�سى ال�سرطان ورعايتهم.

من  ج��زء  ف��ي  الحركة  على  ال��ق��درة  ف��ق��دان   :paralysis �سلل 
الج�سم اأو في الج�سم بالكامل.

اإخ�سائي علم الأمرا�ض Pathologist: طبيب يحدد الأمرا�ض 
عن طريق درا�سة الخاليا والأن�سجة تحت عد�سة المجهر.

 :Physical medicine specialist البدني  العاج  اإخ�سائي 
المر�ض  م��ن  )ال��وق��اي��ة  البدني  ال��ع��الج  ف��ي  متخ�س�ض  طبيب 

ومعالجته بطرق بدنية من قبيل التمارين والأجهزة(. 
يقوم  Physical therapist: طبيب  الطبيعي  العاج  اإخ�سائي 
تقوية  على  ت�ساعد  التي  البدنية  والأن�سطة  التمارين  بتدري�ض 

الع�سالت وا�ستعادة القوة والحركة.
داخلية  الرئي�سية  الغدة   :pituitary gland النخامية  الغدة 
الأخرى  الغدد  في  تتحكم  التي  الهرمونات  تفرز  وهي  الإف��راز. 

وكثير من وظائف الج�سم، خا�سة النمو.
 :Primitive neuroectodermal tumor ورم ع�سبي ابتدائي
نوعية  نف�ض  من  تنمو  التي  ال�سرطانات  من  مجموعة  من  واحد 
م�ستركة.  وبيوكيميائية  جينية  �سمات  ولها  المبكرة،  الخاليا 
وبع�سها ينمو في المخ والجهاز الع�سبي المركزي، وبع�سها ينمو 

في مناطق خارج المخ مثل الختالجات والحو�ض وال�سدر.
البروتون Proton: ج�سيم �سغير موجب ال�سحنات ل�سيء يوجد 
داخل ذرات جميع العنا�سر. وتتولد �سيول البروتونات بفعل اآلة 

معينة يمكن ا�ستخدامها للعالج الإ�سعاعي.
 :Proton beam radiation therapy عاج اإ�سعاعي بروتوني
نوع من العالج الإ�سعاعي الخارجي عالي الطاقة ي�ستخدم �سيل 
تنبعث  التي  ال�سحنة(  موجبة  �سغيرة  )ج�سيمات  البروتونات 
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من اآلة معينة. ويختلف العالج الإ�سعاعي البروتوني عن الأ�سعة 
ال�سينية. 

طبيب   :Radiation oncologist الإ�سعاعي  العاج  اإخ�سائي 
متخ�س�ض في ا�ستخدام الإ�سعاع لعالج ال�سرطان.  

ا�ستخدام  ه��و   :Radiation therapy الإ���س��ع��اع��ي  ال���ع���اج 
جاما،  واأ�سعة  ال�سينية،  الأ�سعة  من  عالية  طاقة  ذي  اإ�سعاع 
على  للق�ساء  اأخ���رى  وم�سادر  وال��ب��روت��ون��ات،  والنيوترونات، 
من  الإ�سعاع  ينبعث  وقد  ال��ورم.  وتقلي�ض  ال�سرطانية  الخاليا 
مادة  من  اأو  الخارجي(،  الإ�سعاعي  )العالج  الج�سم  خارج  اآلة 
م�سعة تو�سع في الج�سم بالقرب من الخاليا ال�سرطانية )عالج 
اإ�سعاعي داخلي(. والعالج الإ�سعاعي ال�سامل ي�ستخدم ج�سيمات 
كل  فى  الأن�سجة  اإلى  الدم  عبر  تنتقل  الن�سيلة،  وحيدة  م�سادة 

اأنحاء الج�سم. 
م�سع Radioactive: ي�سدر اإ�سعاًعا.

رعاية  Registered Dietitian: خبير  تغذية معتمد  اإخ�سائي 
والتغذية  الغذاء  ا�ستخدام  في  ا  متخ�س�سً تدريًبا  تلقى  �سحية 
التغذية  اإخ�سائي  ي�ساعد  وق��د  الج�سم.  �سحة  على  للحفاظ 
المعتمد الفريق الطبي على تح�سين ال�سحة الغذائية للمري�ض.

فر�ض  م��ن  يزيد  ق��د  م��ا  �سيء   :Risk factor ال��خ��ط��ر  ع��ام��ل 
الإ�سابة  خطر  ع��وام��ل  بع�ض  وت�سمن  م��ا.  بمر�ض  الإ���س��اب��ة 
ب�سرطانات  بالإ�سابة  العائلة  وتاريخ  ال�سن،  ال�سرطان:  بمر�ض 
معينة، وا�ستخدام منتجات التبغ، وبع�ض عادات تناول الطعام، 
اأو  لالإ�سعاع،  والتعر�ض  التمرينات،  ممار�سة  وع��دم  وال�سمنة، 

غيرها من العوامل الم�سببة لل�سرطان وتغيرات جينية معينة.
تنتاب  اإرادي����ة  ل  مفاجئة  ح��رك��ة  تقل�ض؛   :Seizure ت�����س��ن��ج 

الع�سالت.
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اأنبوب shunt: في مجال الطب، هو قناة ت�سمح للدم اأو غيره من 
ال�سوائل بالتحرك من جزء لآخر داخل الج�سم. فالجراح، على 
�سبيل المثال، قد يقوم بزرع اأنبوب ل�سرف ال�سائل الدماغي من 
ا اأن يقوم بعمل تدفق الدم  المخ اإلى المعدة. ويمكن للجراح اأي�سً

الطبيعي ب�سناعة مجرى يوؤدي من وعاء دموي اإلى اآخر.
عندما  تحدث  �سحية  م�سكلة   :Side effect الجانبي  الأث���ر 
الآثار  اأكثر  ال�سليمة. ومن  الأن�سجة والأع�ساء  العالج على  يوؤثر 
الجانبية لعالج مر�ض ال�سرطان �سيوًعا ال�سعور بالتعب، والألم، 
ال�سعر،  وفقدان  الدم،  خاليا  عدد  وتناق�ض  والتقيوؤ،  والغثيان، 

والتهابات في الفم.
ب على  الإخ�سائي الجتماعي Social Work: متخ�س�ض مدرَّ
اأو  العاطفية  الحتياجات  عن  واأ�سرهم  المر�سى  اإلى  الحديث 

البدنية واإيجاد الخدمات الداعمة لهم. 
Speech therapist: اإخ�سائي يقوم بتقييم  اإخ�سائي تخاطب 

ومعالجة من يعانون م�سكالت في التوا�سل والبلع. 
رفيعة  اإبرة  و�سع  فيه  يتم  اإج��راء   :spinal tap القطني  البزل 
داخل الجزء ال�سفلي من العمود الفقري لتجميع ال�سائل الدماغي 

اأو لإعطاء عقار ما. 
خزعة م�سوبة stereotactic biopsy: عملية اختزاع ي�ستخدم 
موقع  اإيجاد  في  الأبعاد  ثالثي  فح�ض  وجهاز  الحا�سوب  فيها 
تحت  فح�سه  يتم  لكي  الن�سيج  ل�ستئ�سال  وال�ستر�ساد  ال��ورم 

عد�سة المجهر.
عاج اإ�سعاعي م�سوب stereotactic radiation therapy: نوع 
من العالج الإ�سعاعي الخارجي الذي ي�ستخدم اآلة معينة لو�سع 
وتق�سم  ال��ورم.  اإلى  مبا�سرة  الإ�سعاع  توجيه  ثم  ومن  المري�ض، 
جرعة الإ�سعاع الكاملة اإلى عدة جرعات اأ�سغر تعطى على مدار 
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المخ وغيرها من  اأورام  العملية في عالج  وت�ستخدم هذه  اأيام. 
اأخ��رى من  اأن��واع  لعالج  عليه  البحث  كما يجرى  المخ.  اأمرا�ض 

ال�سرطان مثل �سرطان الرئة. 
 :stereotactic radiosurgery م�سوبة  اإ�سعاعية  ج��راح��ة 
لو�سع  معينة  اآلة  ي�ستخدم  الخارجي  الإ�سعاعي  العالج  من  نوع 
المري�ض واإعطاء جرعة واحدة كبيرة من الإ�سعاع �سوب الورم. 
اأمرا�ض المخ التي  اأورام المخ وغيرها من  وي�ستخدم في عالج 
درا�سة  ا  اأي�سً الآن  وتجري  العادية.  بالجراحة  يمكن عالجها  ل 
بالجراحة  ا  اأي�سً وي�سمى  ال�سرطان.  من  اأخرى  اأنواًعا  معالجته 

الإ�سعاعية.
ي�ستخدم  العقاقير  من  نوع   :steroid drug الأ�ستيرويد  عقار 
في تخفيف الورم والنتفاخ. وبع�ض عقاقير الأ�ستيرويد لها اآثار 

ا. م�سادة للورم اأي�سً
حياة  جودة  لتح�سين  رعاية   :supportive care داعمة  رعاية 
ا خطيرة تهدد الحياة. والغر�ض  المر�سى الذين يعانون اأمرا�سً
معالجة  اأو  بالمر�ض  الإ�سابة  منع  هو  الداعمة  الرعاية  من 
الأعرا�ض باأ�سرع وقت ممكن، ومعالجة الآثار الجانبية الناتجة 
ال�سيكولوجية  الم�سكالت  ومعالجة  معين،  مر�ض  ع��الج  ع��ن 
والجتماعية والروحانية المتعلقة بمر�ض ما اأو بعالجه. وت�سمى 

ا برعاية الموا�ساة ورعاية التحكم في الأعرا�ض. اأي�سً
من  جزء  اإ�سالح  اأو  با�ستئ�سال  يقوم  طبيب   :surgeon ج��راح 

الج�سم باإجراء عملية جراحية للمري�ض.
اأو  الج�سم  م��ن  ج��زء  ل�ستئ�سال  اإج���راء   :Surgery ج��راح��ة 
ا  اأي�سً وي�سمى  به من عدمه.  وجود مر�ض  اكت�ساف  اأو  اإ�سالحه 

عملية جراحية.
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ن�سيج tissue: مجموعة من طبقات الخاليا التي تعمل مًعا من 
اأجل اأداء وظيفة معينة.

تنق�سم  عندما  تنتج  الن�سيج  من  معتلة  كتلة   :(Tumor) ال��ورم 
الحين  في  تموت  ل  عندما  اأو  ينبغي  مما  اأكبر  بمقدار  الخاليا 
الذي ينبغي لها ذلك. وقد تكون الأورام حميدة )غير �سرطانية( 

 .(neoplasm.) ا اأو خبيثة )�سرطانية(. وهو ي�سمى اأي�سً
بطينات ventricle: فجوة مملوءة بال�سائل داخل القلب اأو المخ.
الأ�سعة ال�سينية X-rays: نوع من الإ�سعاع ذي الطاقة العالية. 
ت�سخي�ض  في  منخف�سة  بجرعات  ال�سينية  الأ�سعة  وت�ستخدم 
الأمرا�ض من خالل تكوين �سور لالأجزاء الداخلية من الج�سم، 

وت�ستخدم بجرعات كبيرة في عالج ال�سرطان.
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المخ
كل ما تريد أن تعرفه عن

سرطان 

المشروع الخيري لترجمة ونشر كتب السرطان
بدعم بدعم


