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المقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

لعل���ه كان اأ�س���واأ ي���وم ف���ي حياتي، ذل���ك النهار عندم���ا ذهبت اإل���ى 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 
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 
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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 م���ن الطبيع���ي اأن اأبداأ البحث عن اأي �س���يء من�س���ور ع���ن المر�ض، 
وبحثت ف���ي المكتبة العربية ولكن لالأ�س���ف وجدت اأنها تفتق���ر 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�س���هولة، اأو متاحة بلغة غي���ر اللغة العربية تحتاج اإلى �س���خ�ض 
متبحر في اللغات ليفهم ما بها. ولأنني على يقين من اأنه ل بد لكل اإن�سان اأن 
يحظى بن�س���يب وافر من الثقافة العامة عن هذا المر�ض، فقد راأيت اأن من 
واجبي اأن اأ�س���هم في م�ساعدة اإخواني المتحدثين بالعربية على مواجهة هذا 
المر�ض واأخذت على عاتقي مهمة توفير م�سادر �سهلة 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�ساًبا بهذا المر�ض الع�سال ) وهو ما اأرجوه من المولى عز وجل ( فاإن 
التعرف عليه وعلى اأعرا�س���ه من الممكن اأن يجعلك �س���بًبا في اإنقاذ اإن�س���ان 

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 الكتاب 
في  يبداأ  الذي   )cancer( ال�سرطان*  الكتاب  هذا  يتناول 

الحنجرة. وي�سمى هذا المر�ض ب�سرطان الحنجرة. 
في كل عام يعرف ع�سرات الألوف من  الرجال وثلثهن من 
يكونون  ومعظمهم  الحنجرة.  ب�سرطان  م�سابون  اأنهم  الن�ساء 

فوق �سن الخام�سة وال�ستين. 
معرفة الرعاية الطبية المتاحة ل�سرطان الحنجرة يمكن اأن 
تجعلك تلعب دوًرا فعاًل في اتخاذ الخيارات المتعلقة بالرعاية 

ال�سحية. يتناول هذا الكتيب ما يلي: 
الت�سخي�ض وتحديد مرحلة المر�ض●●
العالج والنقاهة●●
ال�ستراك في الدرا�سات البحثية●●

المفيد طرحها  من  اأ�سئلة  قوائم  على  الكتيب  هذا  يحتوي 
على الطبيب، فكثير من النا�ض يرون اأنه من المفيد اأخذ قائمة 
بالأ�سئلة لإعطائها للطبيب عند زيارته. ولكي تتذكر ما يقوله لك 
ا�سطحاب  ا  اأي�سً ويمكنك  المالحظات.  كتابة  يمكنك  الطبيب، 
اأو الأ�سدقاء معك عند الذهاب للتحدث مع  اأفراد العائلة  اأحد 
الطبيب، لتدوين المالحظات اأو طرح الأ�سئلة اأو مجرد ال�ستماع.

معاني  القامو�ض  ويو�سح  الكتيب،  هذا  بنهاية  القامو�ض  في  موجودة  مائل  بخط  المكتوبة  الكلمات  ٭ 
هذه الكلمات.  
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(Larynx) الحنجرة
الحنجرة ع�سو  )Organ( في الحلق. وتوجد في مقدمة 

الرقبة. 
يبلغ حجم هذا الع�سو حوالي 2 بو�ستين )اأي 5 �سنتيمترات( 

وهذا يعادل حجم الليمونة.
ا ا�سم �سندوق ال�سوت. ولديها  ويطلق على الحنجرة اأي�سً
 .)Vocal cords( ال�سوتية  الأحبال  يكونان  ع�سليان  رباطان 
الحنجرة  مقدمة  في  الموجود  الغ�سروف  على  يطلق  واأحياًنا 

ا�سم تفاحة اآدم. 
تتكون الحنجرة من ثالثة اأجزاء رئي�سية هي:

المزمار ●● اأعلى  هو   - الحنجرة  من  العلوي  الجزء  القمة: 
.).supraglottis(

وتوجد ●●  .)glottis( المزمار  هو  الأو�سط  الجزء  الو�سط: 
الأحبال ال�سوتية في هذا الجزء. 

●● .)Subglottis( المزمار  تحت  هو  ال�سفلي  الجزء  القاع: 
 .)Trachea( )ويت�سل بالق�سبة الهوائية )الرغامي
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ل�سان 
المزمار

الأحبال 
ال�سوتية

تحت المزمار

غ�سروف )توجد 
الأحبال ال�سوتية 

خلفه(
المزمار

ل�سان المزمار

الق�سبة الهوائية

والمزمار،  المزمار،  اأعلى  للحنجرة:  الرئي�سية  الأجزاء  ال�سورة  تو�سح 
وتحت المزمار.

تجويف الأنف

الفم

المرئ
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ل�سان المزمارالأحبال ال�سوتية

 الرغامى
)الق�سبة الهوائية(

غ�سروف

اأعلى. هذا ما ي�ستطيع الطبيب  تو�سح ال�سورة كيف تبدو الحنجرة من 
روؤيته بالمراآة. 

تفتح الحنجرة وتغلق لتمكنك من التنف�ض اأو التحدث اأو البلع: 
ال�سوتية ●● الأحبال  تغلق  اأنفا�سك،  تكتم  عندما  التنف�س: 

باإحكام. وعندما تزفر اأو ت�سهق، ت�سترخي الأحبال ال�سوتية 
وتفتح. 

ت�سبح ●● تتحدث  عندما  �سوتك.  الحنجرة  ن  تكوِّ التحدث: 
ا.  بع�سً بع�سها  من  وتقترب  م�سدودة  ال�سوتية  الأح��ب��ال 
ويجعلها  ال�سوتية  الأحبال  بين  الرئتين  الهواء من  ويندفع 
الل�سان  وي��ح��ول  ال�����س��وت.  اله��ت��زاز  ه��ذا  وي�سدر  تهتز. 

وال�سفتان والأ�سنان هذا ال�سوت اإلى كلمات. 
وال�سوائل، ●● الطعام  من  الرئتين  الحنجرة  تحمي  البلع: 

 )Epiglottis( فعند البلع يقوم ن�سيج ي�سمى ل�سان المزمار
بتغطية فتحة الحنجرة لمنع الطعام وال�سوائل من الو�سول 
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اأو  اإلى الرئتين. وتو�سح ال�سورة التالية كيف يمر الطعام 
من  طريقها  في   )esophagus( المريء  خالل  ال�سوائل 

الفم اإلى المعدة.

الهواء

الطعام

ل�سان المزمار
الحنجرة

الق�سبة الهوائية

المريء

الرئة

المعدة

تظهر ال�سورة الحنجرة والممرين الطبيعيين للهواء والطعام. 

)Cancer Cells( الخاليا ال�سرطانية
الأ�سا�سي  ال��م��ك��ون  ال��خ��الي��ا، وه��ي  ف��ي  ال�����س��رط��ان  ي��ب��داأ 
وبقية  للحنجرة  المكون  هي  والأن�سجة   .)Tissues( لالأن�سجة 

اأع�ساء الج�سم. 
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وفق  جديدة  خاليا  نة  مكوِّ وتنق�سم  العادية  الخاليا  تنمو 
في  كبيرة  العادية  الخاليا  ت�سبح  وعندما  لها.  الج�سم  احتياج 
ال�سن اأو ت�ساب بالتلف، فاإنها تموت، وتحل محلها خاليا جديدة.  
الخاليا  فتتكون  العملية،  ه��ذه  في  خلل  يحدث  واأح��ي��اًن��ا 
تموت  ول  اإليها،  محتاج  غير  الج�سم  يكون  عندما  الجديدة 
الخاليا  وتراكم  مفتر�ض.  هو  مثلما  التالفة  اأو  العجوز  الخاليا 
ورًم��ا  اأو  ا  نموًّ ت�سمى  الأن�سجة  من  كتلة  غالًبا  ي�سكل  ال��زائ��دة 

 .)Tumor(
ويمكن اأن تكون اأورام الحنجرة حميدة )Benign( )لي�ست 
والأورام  )�سرطانية(.   )Malignant( خبيثة  اأو  �سرطانية( 

الحميدة لي�ست �سارة مثل الأورام الخبيثة:
ال�سليلة ●● )مثل   )Malignant tumors( الحميدة  الأورام 

:))Nodules( اأو العقيدات )Polyps( المخاطية
ل ت�سكل عادًة تهديًدا للحياة. }
يمكن معالجتها اأو ا�ستئ�سالها ول تعاود النمو عادًة. }
ل تغزو الأن�سجة المجاورة. }
ل تنت�سر  لبقية اأجزاء الج�سم. }

الأورام الخبيثة:●●
قد ت�سكل تهديًدا للحياة. }
يمك���ن معالجته���ا ع���ادة اأو ا�ستئ�س���الها لكن يمك���ن اأن تنمو  }

مجدًدا.
يمكن اأن تغزو وتدمر الأن�سجة والأع�ساء المجاورة. }
يمكن اأن تنت�سر لبقية اأجزاء الج�سم. }

يمكن لخاليا �سرطان الحنجرة اأن تنت�سر من خالل الهرب 
الأوعية  النتقال عبر  الحنجرة. يمكنها  الموجود في  الورم  من 
 Lymph( و�سوًل للعقد الليمفاوية )Lymph vessels( الليفماوية
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 Blood( ا عبر الأوعية الدموية nodes(. ويمكنها النتقال اأي�سً

اأو الكبد. وبعد النت�سار،  اأو العظام،  vessels( و�سوًل للرئتين، 

الأن�سجة وتنمو  ببقية  اأن تت�سل خاليا �سرطان الحنجرة  يمكن 
مكونة اأوراًما جديدة قد تدمر تلك الأن�سجة. لحظ الق�سم الذي 
المقبلة  ال�سفحات  في  المر�ض  خطورة  مراحل  عن  يتحدث 

لمزيد من المعلومات عن انت�سار �سرطان الحنجرة. 

عوامل الخطورة
الحنجرة،  ب�سرطان  بالإ�سابة  المري�ض  اإبالغ  يتم  عندما 
من الطبيعي اأن يت�ساءل عن �سبب المر�ض. ل ي�ستطيع الأطباء 
دائًما تف�سير لماذا ي�ساب اأحد الأ�سخا�ض دون غيره ب�سرطان 

الحنجرة.
عوامل  لديهم  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض  اأن  نعلم  ذل��ك،  ورغ��م 
الآخرين  عن  عر�سة  اأكثر  تجعلهم   )risk factors( خطورة 
يزيد  قد  اأمر  هو  الخطورة  عامل  الحنجرة.  ب�سرطان  لالإ�سابة 

احتمال الإ�سابة بالمر�ض. 
ب�سرطان  الإ�سابة  حالت  معظم  في  التبغ  تدخين  يت�سبب 
الحنجرة. المدخنون ال�سر�سون الذين دخنوا التبغ فترة طويلة 

هم الأكثر عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان الحنجرة. 
ا اأن معاقري الخمر تزيد ن�سبة اإ�سابتهم ب�سرطان  ونجد اأي�سً
الحنجرة على الأ�سخا�ض الذين ل يتناولون الكحول. ويزيد خطر 
الإ�سابة بالمر�ض مع زيادة تناول ال�سخ�ض للكحول. ويزيد خطر 
الإ�سابة ب�سرطان الحنجرة لدى المدخنين ال�سر�سين ومعاقري 
الخمر اأكثر من غيرهم. ورغم ذلك، لي�ض كل من يتناول الكحول 

اأو يدخن ب�سراهة �سي�ساب بهذا المر�ض. 
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ما  الأخ��رى  المحتملة  الخطورة  عوامل  من  الكثير  هناك 
زالت قيد الدرا�سة. فعلى �سبيل المثال، يدر�ض الباحثون اإذا ما 
 )HPV( الب�سري  الحليمي  الورم  فيرو�ض  بعدوى  الإ�سابة  كانت 
الورم  فيرو�ض  ل.  اأم  الحنجرة  �سرطان  ت�سبب  اأن  الممكن  من 
اأن  الب�سري هو مجموعة فيرو�سات )Viruses( يمكن  الحليمي 
ت�سيب الج�سم بالعدوى، ومن الأمور الأخرى التي يجري بحثها 
اإلى  المعدة  من  لل�سائل  العك�سي  )التدفق  الرت��داد  كان  ما  اإذا 

الحلق( قد يزيد خطر الإ�سابة ب�سرطان الحنجرة. 
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كيف تقلع عن التدخين؟ 
اأي  في  الإق��الع  التبغ.  يدخن  �سخ�ض  لأي  مهم  الإق��الع 

وقت مفيد ل�سحتك. 
ب�سرطان  بالفعل  الم�سابين  ل��الأ���س��خ��ا���ض  بالن�سبة 
فر�سة  م��ن  يقلل  ق��د  التدخين  ع��ن  الإق���الع  ف��اإن  الحنجرة، 
من  يقلل  قد  الإق���الع  اأن  كما  ال��ع��الج،  بعد  ال�سرطان  ع��ودة 
فر�سة الإ�سابة بنوع اآخر من ال�سرطان )مثل �سرطان الرئة، 
اأو  الرئة،  اأمرا�ض  اأو  الفم(،  �سرطان  اأو  المريء  �سرطان  اأو 
اأمرا�ض القلب التي يت�سبب فيها التبغ. عالوة على ذلك، فاإن 

الإقالع عن التدخين يزيد كفاءة اأ�سكال عالج ال�سرطان. 
هناك الكثير من  الطرق التي ت�ساعد على ذلك: 

ا�ساأل طبيبك عن دواء اأو عالج بديل للنيكوتين. يمكن اأن ●●
يقترح الطبيب عدًدا من الأدوية التي ت�ساعد النا�ض على 

الإقالع عن التدخين. 

على ●● م�ساعدتك  الأ�سنان  طبيب  اأو  الطبيب  من  اطلب 
لم�ساعدة  مدربين  متخ�س�سين  اأو  دورات  على  العثور 

الأ�سخا�ض على الكف عن ا�ستخدام التبغ. 
يمكنك ال�ستعانة بالن�سائح التالية: }
ف على طرق الإقالع عن التدخين. } تعرَّ
التحق بمجموعات ت�ساعد المدخنين على الإقالع. }
ا�س���ترك في درا�س���ة ع���ن ط���رق م�س���اعدة المدخنين على  }

الإقالع.

●●Smokefree.gov )http://www.ادخل على هذا الموقع
smokefree.gov(  فهذا الموق���ع يعد دلياًل لالإقالع عن 

التدخين ويقدم قائمة بالعديد من الم�سادر الأخرى.
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الأعرا�ض 
تعتمد اأعرا�ض �سرطان الحنجرة اعتماًدا اأ�سا�سيًّا على حجم 

الورم وموقعه. ومن بين الأعرا�ض ال�سائعة ل�سرطان الحنجرة:
�سوت مبحوح اأو اأية تغيرات في ال�سوت لمدة تزيد على 3 ●●

اأ�سابيع.
التهاب في الحنجرة اأو م�سكالت في البلع لمدة تزيد على ●●

6 اأ�سابيع. 
نتوء في الرقبة. ●●

ومن بين الأعرا�ض الأخرى: ●

م�ساكل في التنف�ض.●●
�سعال م�ستمر.●●
األم م�ستمر في الأذن. ●●

الحنجرة  ب�سرطان  الإ�سابة  عن  الأعرا�ض  هذه  تنجم  قد 
الأ�سخا�ض  يخبر  اأن  يجب  اأخ��رى.  �سحية  م�سكالت  ب�سبب  اأو 
الم�سابون بهذه الأعرا�ض الطبيب عن اأي من هذه الم�سكالت 

كي يتم ت�سخي�سها ومعالجتها �سريًعا قدر الإمكان.

الت�سخي�ض
ب�سرطان  ب��اإ���س��اب��ت��ك  ت��وح��ي  اأع���را����ض  ل��دي��ك  ك��ان��ت  اإذا 
الحنجرة، فقد يقوم الطبيب بفح�ض مو�سعي، فينظر الطبيب 
اإلى حلقك ويتح�س�ض رقبتك بحًثا عن اأي نتوء اأو تورم اأو غيرها 

من الم�سكالت. 
قد تخ�سع لواحد اأو اأكثر من هذه الفحو�سات:

●● :)Laryngoscopy( ال��م��ب��ا���س��ر  غ��ي��ر  ال��ح��ن��ج��رة  تنظير 
ي�ستخدم الطبيب مراآة �سغيرة لها يد طويلة لروؤية الحلق 
الأح��ب��ال  كانت  اإذا  مما  الطبيب  �سيتحقق  والحنجرة. 
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اأ�سواًتا  ت�سدر  عندما  طبيعي  ب�سكل  تتحرك  ال�سوتية 
قد  التقيوؤ،  من  ولمنعك  موؤلم،  غير  الفح�ض  هذا  معينة. 
يقوم الطبيب بر�ض مخدر مو�سعي على الحلق. ويتم هذا 

الفح�ض عادًة في عيادة الطبيب. 
التنظير المبا�سر: ي�ستخدم الطبيب اأنبوًبا م�سيًئا )منظار ●●

والحنجرة.  الحلق  لروؤية   )Laryngoscope( الحنجرة( 
يمكن اأن يكون هذا الأنبوب مرًنا اأو �سلًبا:

م���رن: ي�س���ع الطبي���ب اأنبوًبا مرًن���ا داخل الأنف و�س���وًل اإلى  }
الحل���ق، ويتم هذا الفح�ض عادة في عيادة الطبيب مع و�س���ع 

مخدر مو�سعي.
�س���لب: ي�سع الطبيب اأنبوًبا �س���لًبا داخل الفم وحتى الحلق.  }

وهن���اك اأداة ف���ي الأنبوب ال�س���لب يمكن اأن ت�س���تخدم لجمع 
عين���ات م���ن الأن�س���جة. وق���د يت���م ه���ذا الفح�ض ف���ي عيادة 
الطبي���ب، اأو عي���ادة خارجي���ة، اأو م�ست�س���فى. وع���ادًة م���ا يتم 
ا�س���تخدام مخدر ع���ام  )General anesthesia( في هذه 

الحالة.

●●
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قطعة ●● اأخ��ذ  فيه  يتم  طبي  اإج���راء   :)Biopsy( ال��خ��زع��ة 
�سغيرة من الن�سيج للبحث عن الخاليا ال�سرطانية. وعادًة 
يتم اأخذ الن�سيج من خالل منظار حنجرة �سلب في اأثناء 
الأمرا�ض  علم  اأخ�سائي  ويقوم  للمري�ض.  العام  التخدير 
المجهر  تحت  الن�سيج  بفح�ض  ذلك  بعد   )Pathologist(
الطريقة  ه��ي  والخزعة  ال�سرطانية.  الخاليا  ع��ن  بحًثا 
غير  المنطقة  ك��ان��ت  م��ا  اإذا  لمعرفة  الأك��ي��دة  ال��وح��ي��دة 

الطبيعية م�سابة بال�سرطان اأم ل. 

اإذا كنت في حاجة اإلى الفح�ض من خالل الخزعة فعليك 
اأن تطرح الأ�سئلة التالية على الطبيب: 

لماذا اأحتاج اإلى عمل خزعة؟●●

ما قدر الأن�سجة المتوقع اأخذها؟●●

كم �ست�ستغرق العملية؟ هل �ساأحتاج اإلى تخدير عام؟ ●●

اأو ●● للعدوى  التعر�ض  فر�ض  ما  مخاطر؟  اأي��ة  هناك  هل 
بع�ض  �سوتي  �ساأفقد  هل  الخزعة؟  اأخ��ذ  بعد  النزيف 

الوقت؟

هل �ساأكون قادًرا على الأكل وال�سرب ب�سورة طبيعية بعد ●●
اأخذ الخزعة؟

كم يلزم من الوقت حتى يتعافى حلقي؟●●

ما مدى �سرعة معرفتي بالنتائج؟●●

ب�ساأن ●● �سيتحدث معي  بال�سرطان، فمن  اإذا كنت م�ساًبا 
العالج؟ ومتى؟
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تحديد مرحلة المر�ض
الحنجرة،  �سرطان  بمر�ض  الإ�سابة  على  الطبيب  اأكد  اإذا 
لي�ساعد  المر�ض  )م��رح��ل��ة(  �سدة  م��دى  يعلم  اأن  يجب  ف��اإن��ه 
المري�ض على اختيار اأف�سل عالج ممكن، فعندما ينت�سر �سرطان 
الليمفاوية  العقد  في  ال�سرطانية  الخاليا  توجد  فقد  الحنجرة، 
في  الموجودة  الأخ���رى  الأن�سجة  في  اأو  الرقبة  في  الموجودة 
الرقبة. ويمكن اأن تنت�سر الخاليا ال�سرطانية في الرئتين والكبد 

والعظام وغيرها من اأجزاء الج�سم. 
لمعرفة اإذا ما غزا �سرطان الحنجرة الأن�سجة المجاورة اأو 
انت�سر فيها، قد يطلب الطبيب اإجراء اأحد الفحو�سات التالية اأو 

بع�سها: 
اأ�سعة �سينية على ال�سدر (Chest X-ray): يمكن اأن تظهر ●●

الأ�سعة ال�سينية على ال�سدر وجود ورم في الرئة. 
ال�سينية ●● الأ�سعة  اآل��ة   :(CT scan) المقطعية  الأ���س��ع��ة 

ال�سور  من  �سل�سلة  بالتقاط  تقوم  بالكمبيوتر  المو�سولة 
المف�سلة للرقبة، اأو ال�سدر اأو البطن. قد تاأخذ حقنة بها 
مادة �سبغية كي تظهر العقد الليمفاوية بو�سوح في ال�سور. 
والبطن  ال�سدر  على  المقطعية  الأ�سعة  تظهر  اأن  ويمكن 
وجود ال�سرطان في العقد الليمفاوية اأو الرئتين اأو اأي مكان 

اآخر. 
بها ●● كبيرة  اآلة  عن  عبارة   :(RMI) المغناطي�سي  الرنين 

�سور  للتقاط  ي�ستخدم  بكمبيوتر  مت�سل  قوي  مغناطي�ض 
الرنين  يظهر  البطن.  اأو  ال�سدر  اأو  الرقبة  عن  مف�سلة 
العقد  اأو  الدموية  الأوع��ي��ة  ف��ي  ال�سرطان  المغناطي�سي 

الليمفاوية اأو في الأن�سجة الأخرى الموجودة في البطن. 
عندما ينت�سر ال�سرطان من مكانه الأ�سلي اإلى جزء اآخر من 
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الج�سم، فاإن الورم الجديد يكون من نوع الخاليا المعتلة نف�سه، 
ويحمل ال�سم نف�سه للورم )الأ�سلي(. فمثاًل، اإذا انتقل �سرطان 
الحنجرة اإلى الرئة، فاإن الخاليا ال�سرطانية الموجودة في الرئة 
تكون خاليا �سرطان الحنجرة. ويطلق على المر�ض ا�سم �سرطان 
وتتم  الرئة.  �سرطان  ولي�ض   ،)Metastatic( النقيلي  الحنجرة 
واأحياًنا  ولي�ض �سرطان رئة.  اأنه �سرطان حنجرة،  معالجته على 

يطلق الأطباء على الورم الجديد ا�سم المر�ض "البعيد". 
ي�سف الأطباء حالة �سرطان الحنجرة اعتماًدا على حجم 
الورم، وحركة الأحبال ال�سوتية ب�سكل طبيعي، وغزو ال�سرطان 

لالأن�سجة المجاورة، وانت�سار ال�سرطان لبقية اأجزاء الج�سم: 
مرحلة مبكرة: المرحلة �سفر اأو المرحلة الأولى اأو الثانية ●●

من �سرطان الحنجرة يكون فيها الورم �سغيًرا عادًة، ونادًرا 
ما توجد الخاليا ال�سرطانية في العقد الليمفية.

�سرطان ●● من  الرابعة  اأو  الثالثة  المرحلة  متقدمة:  مرحلة 
اأو  المجاورة  الأن�سجة  غ��زا  قد  فيها  ال��ورم  يكون  الحنجرة 
اأو قد  الأخ��رى.  الج�سم  اأج��زاء  اأو  الليمفاية  العقد  اإلى  و�سل 
الأحبال  يمنع  الورم  لكن  الحنجرة فقط  ال�سرطان في  يكون 

ال�سوتية من التحرك ب�سورة طبيعية. 

العالج
الحنجرة  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  م��ن  المبكرة  المرحلة  ف��ي 
اأو بالمعالجة   )Surgery( يمكن اأن ُيعالج المر�سى بالجراحة
المراحل  مر�سى  اأم��ا   .)Radiation therapy( الإ�سعاعية 
خالل  من  ُيعالجوا  اأن  فيمكن  الحنجرة  �سرطان  من  المتقدمة 
المري�ض،  يتلقى  اأن  يمكن  فمثاًل،  متزامنة.  عالجات  مجموعة 
 )Chemotherapy( المعالجة الإ�سعاعية والمعالجة الكيماوية

في الوقت نف�سه. 
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اآخر  خياًرا  يعد   )Targeted therapy( الموجه  والعالج 
لمر�سى المراحل المتقدمة من �سرطان الحنجرة. 

الحالة  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  ال��ع��الج  ن��وع  اختيار  ويعتمد 
ال�سحية العامة، وعلى مكان بداية �سرطان الحنجرة، وانت�سار 

ال�سرطان. 
قد تح�سل على فريق من المتخ�س�سين للم�ساعدة على و�سع 
يمكنك  اأو  متخ�س�ض،  اإلى  الطبيب  يحيلك  وقد  العالجية.  الخطة 
المتخ�س�سين  وم��ن  متخ�س�ض.  اإل��ى  الإح��ال��ة  منه  تطلب  اأن  اأن��ت 

الذين يعالجون �سرطان الحنجرة:
●●)Otolaryngologists( اأطباء الأنف والأذن والحنجرة
اأطباء الجراحة العامة )Surgeons( في الراأ�ض والرقبة●●
●●)Oncologists( اأطباء الأورام
●●)Radiation Oncologists( اأطباء عالج الأورام بالإ�سعاع

يعملون  ق��د  ال��ذي��ن  ال�سحية  الرعاية  متخ�س�سي  وم��ن 
 )Dentist( الأ�سنان  طبيب  المتخ�س�سين:  ه��وؤلء  مع  كفريق 
وطبيب   ،)Plastic surgeon( التجميلية  الجراحات  وطبيب 
الجراحات التكميلية )Reconstructive surgeon(، واأخ�سائي 
 ،)Speech-language pathologist( والتخاطب  النطق 
وممر�سة اأورام )Oncology nurse(، واأخ�سائي تغذية معتمد 
 Mental( وم�ست�سار ال�سحة العقلية ،)Registered dietitian(

 .)health counselor

العالج  خ��ي��ارات  بو�سف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  فريق  يقوم 
 Side( الجانبية  والآثار  منها،  لكل  المتوقعة  والنتائج  المتاحة، 
ا اإلى التفكير في تاأثير  effects( المحتملة. ويحتاج المري�ض اأي�سً

العالج على الأكل والبلع والتحدث، واإذا ما كان العالج �سيغير من 
�سكله في اأثناء العالج وبعده. يمكنك مع فريق الرعاية ال�سحية 
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العمل مًعا لو�سع الخطة العالجية التي تنا�سب احتياجاتك.
الح�سول  يمكنك  وبعده  اأثنائه  وفي  ال�سرطان  عالج  قبل 
الألم  على  )Supportive care(لل�سيطرة  داعمة  رعاية  على 
للعالج  الجانبية  الآث���ار  م��ن  وللتخفيف  الأخ���رى  والأع��را���ض 
معلومات  على  الح�سول  يمكنك  العاطفية.  الم�ساكل  ولتخفيف 
http://www.cancer. عن الرعاية الداعمة من خالل هذا الموقع

gov/cancertopics/coping

اإلى  الن�سمام  ب�ساأن  الطبيب  مع  التحدث  ا  اأي�سً يمكنك 
اإحدى التجارب العيادية )Clinical trials(. والتجارب العيادية 
هي درا�سات بحثية تختبر المعالجات الجديدة. اإنها خيار مهم 
الذي  الجزء  انظر  الحنجرة.  �سرطان  حالت  كل  في  للمر�سى 
يتحدث عن ال�ستراك في اأبحاث ال�سرطان المعرو�ض فيما يلي 

في �سفحات هذا الكتيب. 
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اطرح على طبيبك الأ�سئلة التالية قبل بدء العالج:

الورم ●● المر�ض؟ وهل خرج  وما مرحلة  ال��ورم؟  ما حجم 
عن الحنجرة اأو انتقل اإلى الأع�ساء الأخرى؟

تقترح ●● ه��ل  اأم��ام��ي؟  المتاحة  العالجية  ال��خ��ي��ارات  م��ا 
اأ�سلوبي  من  مزيًجا  اأم  بالإ�سعاع  العالج  اأم  الجراحة 

العالج؟ ولماذا؟

ما الفوائد المتوقعة من كل نوع من اأنواع العالج؟●●

ما فر�ستي في الحتفاظ ب�سوتي عند العالج بالجراحة ●●
اأو عند العالج بالإ�سعاع اأو عند العالج بالطريقتين مًعا؟

ماذا يمكنني اأن اأفعل ا�ستعداًدا للعالج؟●●

الحالة ●● وفي هذه  الم�ست�سفى؟  في  البقاء  اإلى  اأحتاج  هل 
كم �ساأمكث فيها؟

طريقة ●● لكل  المتوقعة  الجانبية  والأعرا�ض  المخاطر  ما 
 عالج؟ وكيف يمكن ال�سيطرة على هذه الآثار الجانبية؟

التاأمين  �سيغطي  وه��ل  للعالج؟  المتوقعة  التكلفة  م��ا 
ال�سحي هذه التكلفة؟

كيف �سيوؤثر العالج على اأن�سطتي الطبيعية؟●●

هل الخ�سوع لدرا�سة بحثية )تجربة عيادية( خيار جيد ●●
بالن�سبة لي؟

ب�ساأن ●● ل�ست�سارته  اآخر  طبيًبا  عليَّ  تقترح  اأن  يمكن  هل 
الخيارات العالجية المتاحة اأمامي؟

كم مرة يجب اأن اأقوم بالفحو�سات؟●●
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الجراحة
تعد الجراحة عالًجا �سائًعا للمر�سى الم�سابين ب�سرطان 
 )Scalpel( الحنجرة. يمكن اأن تتم الجراحة با�ستخدام م�سرط
الليزر  جراحة  اإج��راء  ويمكن   .)Laser( الليزر  با�ستخدام  اأو 

با�ستخدام منظار الحنجرة.
واختيار  الجراحة  اأن��واع  عن  الجراح  مع  التحدث  يمكنك 

النوع المنا�سب لك:
ا���س��ت��ئ�����س��ال ج����زء م���ن ال��ح��ن��ج��رة: ح��ي��ث ي��ق��وم ال��ج��راح ●●

وال��ذي  الحنجرة  من  فقط  الم�ساب  الجزء  با�ستئ�سال 
يحتوي على الورم.

ا���س��ت��ئ�����س��ال ال��ح��ن��ج��رة ب��اأك��م��ل��ه��ا: ح��ي��ث ي��ق��وم ال��ج��راح ●●
با�ستئ�سال الحنجرة بالكامل مع بع�ض الأن�سجة المجاورة. 
المنطقة  في  الليمفاوية  العقد  بع�ض  ا�ستئ�سال  يتم  وقد 

ا.  اأي�سً
ي�ستغرق التماثل لل�سفاء وقًتا طوياًل بعد الجراحة، وتختلف 
المدة الالزمة للتعافي من �سخ�ض لآخر. ومن ال�سائع اأن ي�سعر 
الرقبة  تتورم  وقد  الوقت،  بع�ض  التعب  اأو  بال�سعف  المري�ض 

ا.  اأي�سً
ا بالألم اأو النزعاج في الأيام الأولى. ويمكن  وقد ت�سعر اأي�سً
اإجراء  وقبل  الألم.  ال�سيطرة على هذا  الأدوي��ة على  ت�ساعدك  اأن 
اأو  الطبيب  مع  الأل��م  تخفيف  خطة  مناق�سة  يمكنك  الجراحة، 
الممر�سة. وبعد الجراحة، يمكن اأن يقوم الطبيب بتعديل الخطة 

اإذا اأردت زيادة ال�سيطرة على الألم. 
اأو  الطعام  اأو  البلع  على  قدرتك  على  الجراحة  توؤثر  قد 
التحدث. وقد تحتاج اإلى جراحة ترميمية اأو تجميلية لإعادة بناء 
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الأن�سجة. وقد ي�ستخدم الجراح اأن�سجة من جزء اآخر من الج�سم 
لإ�سالح الحلق. ويمكن اإجراء الجراحة الترميمية اأو التجميلية 
اإجراء  اأو يمكنك  اأي وقت بعد ا�ستئ�سال الورم ال�سرطاني،  في 
لك  ليحدد  الطبيب  مع  تحدث  لح��ق.  وق��ت  في  الجراحة  تلك 

الطريقة المنا�سبة لك. 
اإذا فقدت قدرتك على التحدث بع�ض الوقت بعد الجراحة، 
فقد يكون من المفيد ال�ستعانة بمفكرة اأو اأية اأداة للكتابة )مثل 
لكتابة  كمبيوتر  اأو  محمول،  هاتف  اأو  ال�سحري(  الكتابة  ل��وح 
الر�سائل. وقبل اإجراء الجراحة، يمكنك ت�سجيل �سوتك على اآلة 
الرد على الهاتف اأو على البريد ال�سوتي لإخبار المت�سلين باأنك 
فقدت �سوتك. يمكنك قراءة جزء اإعادة التاأهيل في ال�سفحات 

المقبلة.
قد يحتاج بع�ض الأ�سخا�ض اإلى اأنبوب تغذية موؤقت. لحظ 

الجزء الخا�ض بالتغذية في ال�سفحات المقبلة. 

ثقب الق�سبة الهوائية
ممر  هو  الثقب  وه��ذا  ثقب،  عمل  اإل��ى  الجراح  يحتاج  قد 

هوائي جديد من خالل فتحة في مقدمة الرقبة.
من  والرئتين  الهوائية  الق�سبة  من  ويخرج  الهواء  ويدخل 
بال�ستيكي  اأو  معدني  اأن��ب��وب  تركيب  ويتم  الثقب.  ه��ذا  خ��الل 
)اأنبوب الق�سبة الهوائية()Trachea tube(  يجعل هذا الممر 

الهوائي الجديد مفتوًحا. 
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الق�سبة الهوائية

الق�سبة الهوائية

الثقب هو فتحة جديدة في الق�سبة الهوائية. ويدخل الهواء ويخرج من 
الرئتين من خالل هذه الفتحة. 
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الق�سبة الهوائية

المريء

الرئة

الهواء
الطعام

ل�سان الحنجرة

تظهر ال�سورة الممر الجديد للهواء بعد ا�ستئ�سال الحنجرة بالكامل. 

قبل اأن تغادر الم�ست�سفي �سيدربك فريق الرعاية ال�سحية 
اإزال��ة  كيفية  ع��ن  ف�سيخبرونك  بالثقب،  الهتمام  كيفية  ع��ن 
الهوائي،  المجرى  تنظيف  وكيفية  الرغامي،  وتنظيفه  الأنبوب 

والهتمام بالجلد المحيط بالثقب. 
عليك اتباع الن�سائح التالية: 

حافظ على نظافة الجلد المحيط بالثقب.●●
ا فا�ستخدم جهاز ترطيب.●● اإذا كان الهواء جافًّ
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اإذا كان الهواء مترًبا اأو مدخًنا فقم بتغطية الثقب بو�ساح اأو ●●
ا لذلك.  رباط عنق اأو غطاء م�سمم خ�سي�سً

احم الثقب من الماء، وقم بتغطية الثقب قبل ال�ستحمام. ●●
قم بتغطية الثقب عند ال�سعال اأو العط�ض. ●●

كثير من الأ�سخا�ض يحتاجون اإلى هذا الثقب حتى التماثل 
ويغلق  الأنبوب  اإزالة  تتم  الجراحة  اأيام من  وبعد  لل�سفاء فقط. 
الثقب. اأما في حالة اإزالة الحنجرة بالكامل، ف�سوف يكون الثقب 

دائًما. 
مزاولة  باإمكانهم  الثقوب  اأ�سحاب  لالأ�سخا�ض  بالن�سبة 
جميع الأعمال المعتادة، ويمكنهم القيام بكل الأمور التي كانوا 
يقومون بها قبل الجراحة. ورغم ذلك، ل يمكنهم حب�ض اأنفا�سهم 
ومن ثم فاإن حمل الأ�سياء الثقيلة قد يكون �سعًبا بالن�سبة لهم. 
اأو  ال�سباحة  ممار�سة  الممكن  من  يكون  لن  ذل��ك،  على  ع��الوة 
الماء  اإبعاد  على  والتدريب  دون جهاز خا�ض  الماء  على  التزلج 

عن الرئتين. 
وطريقة  �سكلهم  من  بالحرج  الأ�سخا�ض  بع�ض  ي�سعر  قد 
ب�ساأن  القلق  ي��راوده��م  وق��د  الثقب،  وج��ود  اأث��ن��اء  ف��ي  كالمهم 
على  تاأثيرها  ب�ساأن  ا  اأي�سً يقلقون  وقد  تجاههم.  النا�ض  �سعور 
عن  التحدث  اأن  ي��رون  الأ�سخا�ض  من  كثير  الحميمة.  العالقة 
في  المذكورة  الدعم  م�سادر  لحظ  مفيد.  اأمر  المخاوف  هذه 

ال�سفحات القادمة في الكتاب. 
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اطرح على طبيبك الأ�سئلة التالية قبل اإجراء الجراحة:

هل تقترح الجراحة ل�ستئ�سال الورم؟ لماذا؟ هل اأحتاج ●●
اإلى ا�ستئ�سال اأي من العقد الليمفاوية ؟ هل اأحتاج اإلى 

ا�ستئ�سال اأية اأن�سجة اأخرى من الرقبة؟

منطقة ●● تحتاج  هل  ال�سرطاني،  ال��ورم  اإزال��ة  عملية  بعد 
من  اآخر  اأن�سجة من جزء  اإ�سالح من خالل  اإلى  الحلق 

الج�سم؟

ما الهدف من الجراحة؟ ●●

كيف �ساأ�سعر بعد الجراحة؟ كم �ساأمكث في الم�ست�سفى؟●●

ما مخاطر الجراحة؟●●

هل ●● التحدث؟  اأو  الأكل  اأو  البلع  في  م�ساكل  �ساأواجه  هل 
النطق  اأخ�سائي  م��ن  الم�ساعدة  تلقي  اإل��ى  �ساأحتاج 

والتخاطب؟

كيف �ستبدو رقبتي بعد الجراحة؟ هل �سيبقى اأثر للجرح؟●●

اإذا كنت في حاجة اإلى ثقب فهل تقترح ارتداء �سوار طبي ●●
مكتوب عليه "متنف�ض للرقبة"؟

هل �ساأحتاج اإلى جراحة ترميمية اأو تجميلية؟ واأين يمكن ●●
اإجراء هذه الجراحة؟

العالج الإ�سعاعي
الخاليا  لقتل  الطاقة  عالية  اأ�سعة  العالج  هذا  ي�ستخدم 
اأية  في  الحنجرة  �سرطان  لمر�سى  متاح  خيار  اإنه  ال�سرطانية. 
مرحلة من مراحل المر�ض. قد يختار المر�سى الم�سابون باأورام 
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�سغيرة العالج الإ�سعاعي بدًل من الجراحة، وقد ي�ستخدم هذا 
ا بعد الجراحة لتدمير الخاليا ال�سرطانية التي قد  العالج اأي�سً

تكون موجودة في المنطقة. 
يحتاج  وقد  الج�سم،  خارج  كبيرة  اآلة  من  الإ�سعاع  يخرج 
المري�ض اإلى الذهاب للم�ست�سفى اأو للعيادة مرة في اليوم لمدة 
كل  وت�ستغرق  اأ�سابيع.  عدة  مدار  على  الأ�سبوع  في  اأيام  خم�سة 

جل�سة  ب�سع دقائق . 
الجانبية  الآث��ار  ي�سبب  قد  الرقبة  في  الإ�سعاعي  العالج 

التالية:
ال��ت��ه��اب ال��ح��ل��ق و���س��ع��وب��ة ف��ي ال��ب��ل��ع: ق��د ي�ساب الحلق ●●

باللتهاب، اأو ت�سعر بوجود كتلة في الحلق، وقد تجد �سعوبة 
في البلع. 

�سعيًفا ●● اأو  اأج�ض  ال�سوت  ي�سبح  قد  ال�سوت:  في  تغيرات 
وت�سبب  الحنجرة،  ت��ت��ورم  ق��د  الإ�سعاعي.  ال��ع��الج  خ��الل 
تغييرات في ال�سوت، وقد يو�سي الطبيب بدواء يقلل هذا 

التورم. 
تغيرات في ب�سرة منطقة الرقبة: قد ت�سبح الب�سرة في ●●

العناية  ا  ج��دًّ المهم  من  جافة.  اأو  حمراء  الرقبة  منطقة 
مع  للهواء  الرقبة  تعري�ض  المهم  ومن  بالب�سرة.  الجيدة 
ا ارتداء مالب�ض تحتك  اأي�سً ال�سم�ض. وتجنب  حمايتها من 
عدم  ويلزم  المنطقة،  هذه  حالقة  عدم  ويجب  بالرقبة، 
دون  الرقبة  منطقة  على  الكريم  اأو  اللو�سن  ا�ستخدام 
الجلدية  التغيرات  هذه  تزول  ما  وعادة  الطبيب.  م�ساورة 

عند انتهاء العالج. 
العالج ●● ي���وؤذي  اأن  يمكن  ال���درق���ي���ة:  ال���غ���دة  ف���ي  ت��غ��ي��رات 

يوجد  الرقبة  في  ع�سو  )وه��ي  الدرقية  الغدة  الإ�سعاعي 
اأ�سفل �سندوق ال�سوت(. واإذا لم تفرز الغدة الدرقية كمية 
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فقد   ،)Thyroid hormone( الدرقي الهرمون  كافية من 
بالبرد،  وت�سعر  ال��وزن،  من  مزيًدا  وتكت�سب  بالتعب  ت�سعر 
قيا�ض  للطبيب  يمكن  وال�سعر.  الب�سرة  بجفاف  وت�ساب 
م�ستوى الهرمون الدرقي من خالل تحليل الدم. واإذا كان 
ا، فقد تحتاج اإلى تعاطي حبوب الهرمون  الم�ستوى منخف�سً

الدرقي. 
الأ�سابيع ●● في  �سيما  ل  ال�سديد  بالتعب  ت�سعر  قد  التعب: 

لكن  ا،  ج��دًّ مهمة  الراحة  الإ�سعاعي.  العالج  من  الأخيرة 
الأطباء عادة ين�سحون الأ�سخا�ض بالحفاظ على ن�ساطهم 

قدر الإمكان. 
فقدان الوزن: قد تفقد الوزن اإذا كان لديك التهاب الحلق ●●

اإلى  الأ�سخا�ض  بع�ض  يحتاج  وقد  البلع.  في  م�سكالت  اأو 
في  بالتغذية  الخا�ض  الجزء  انظر  موؤقت.  تغذية  اأنبوب 

ال�سفحات المقبلة. 
بع�ض الآثار الجانبية تختفي بعد نهاية العالج الإ�سعاعي، 
للعالج  الجانبية  الآث��ار  اأن  ورغم  اأط��ول.  فترة  ي�ستمر  وبع�سها 
الإ�سعاعي قد تكون مزعجة، لكن الطبيب يمكنه عادًة معالجتها 
م�ساكل  باأية  الطبيب  تبلغ  اأن  المفيد  ومن  عليها.  ال�سيطرة  اأو 

تتعر�ض لها كي يتمكن من م�ساعدتك على تخفيفها. 
من المفيد اأن تقراأ هذا الكتيب الذي يتحدث عن ال�سرطان 

.Radiation Therapy and You والعالج الإ�سعاعي
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للعالج  الخ�سوع  قبل  التالية  الأ�سئلة  اطرح على طبيبك 
الإ�سعاعي:

ما الهدف من هذا العالج؟●●

متى �ستبداأ جل�سات العالج؟ ومتى �ستنتهي؟●●

ما المخاطر والآثار الجانبية لهذا العالج؟ وماذا يمكنني ●●
اأن اأفعل ب�ساأنها؟

فعله ●● يمكنني  ال��ذي  ما  ال��ع��الج؟  اأث��ن��اء  في  �ساأ�سعر  بم 
للعناية بنف�سي؟

هل هناك اآثار جانبية طويلة الأمد؟●●

فهل ●● الإ�سعاعي،  العالج  بعد  اأخ��رى  مرة  ال��ورم  عاد  اإذا 
�ستكون الجراحة خياًرا متاًحا؟

العالج الكيماوي 
ي�ستخدم العالج الكيماوي اأدوية تقتل الخاليا ال�سرطانية. 
من  عادًة  اإعطاوؤها  يتم  الحنجرة  �سرطان  تعالج  التي  والأدوي��ة 
الأدوي��ة  فتدخل   .)Intravenous( )وري��دي��ة(  الأوردة  خ��الل 

مجرى الدم وتنتقل خالل الج�سم. 
في  الإ�سعاعي  والعالج  الكيماوي  العالج  يتم  الغالب  في 
عيادة  ف��ي  الكيماوي  ال��ع��الج  تتلقى  اأن  ويمكن  نف�سه.  ال��وق��ت 
في  اأو  الطبيب  عيادة  في  اأو  الم�ست�سفيات  اأح��د  في  خارجية 
الم�ست�سفى  في  المكوث  اإلى  الأ�سخا�ض  بع�ض  ويحتاج  المنزل. 

في اأثناء العالج. 
الأدوي��ة  نوعية  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  الجانبية  الآث��ار  تعتمد 
التي يتم تعاطيها وكميتها. يقوم العالج الكيماوي بقتل الخاليا 
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ا  اأي�سً تقتل  اأن  يمكن  الأدوي���ة  لكن  النمو،  �سريعة  ال�سرطانية 
الخاليا ال�سليمة التي تنق�سم ب�سكل �سريع: 

الدم ●● خاليا  م�ستويات  الأدوي��ة  تقلل  عندما  ال���دم:  خاليا 
ال�سليمة، ت�سبح اأكثر عر�سة للعدوى اأو الكدمات اأو النزف 
الرعاية  فريق  و�سيقوم  والتعب.  بال�سعف  وت�سعر  ب�سهولة، 
م�ستويات  انخفا�ض  لكت�ساف  الفح�ض  باإجراء  ال�سحية 
يقوم  فقد  منخف�سة،  الم�ستويات  كانت  واإذا  الدم.  خاليا 
فريق الرعاية ال�سحية باإيقاف العالج الكيماوي لفترة اأو 

تقليل جرعة الدواء. 
الكيماوي ●● العالج  ي�سبب  قد  ال�سعر:  ج��ذور  ف��ي  الخاليا 

فقدان ال�سعر. واإذا فقدت �سعرك، ف�سوف ينمو مرة اأخرى، 
لكن قد يتغير لونه اأو ملم�سه.

●● :(Digestive tract) اله�سمي  للجهاز  المنظمة  الخاليا 
والنعا�ض،  ال�سهية،  فقدان  الكيماوي  العالج  ي�سبب  اأن  يمكن 
يقوم  اأن  ويمكن  ال�سفاه.  اأو  الفم  والتهاب  والإ�سهال  والتقيوؤ 
فريق الرعاية ال�سحية باإعطائك اأدوية اأو اقتراح طرق اأخرى 

للتغلب على هذه الم�سكالت. 
الكيماوي  العالج  ي�سبب  اأن  يمكن  ذل��ك،  اإل��ى  بالإ�سافة 
اإلى جفاف الفم، وحدوث العدوى،  األًما في الفم واللثة، ويوؤدي 
وتغيرات في الطعم. كما اأن بع�ض الأدوية الم�ستخدمة في عالج 
�سرطان الحنجرة قد ت�سبب ال�سعور بالوخز اأو بالخدر في اليدين 
اأو  العالج  اأثناء  الم�ساكل فقط في  بهذه  ت�سعر  القدمين. قد  اأو 

لفترة ق�سيرة بعد انتهاء العالج. 
ن��و���س��ي ب���ق���راءة ه���ذا ال��ك��ت��ي��ب ع���ن ال���ع���الج ال��ك��ي��م��اوي  

 .Chemotherapy and You

العالج الموجه
بع�ض الم�سابين ب�سرطان الحنجرة يتلقون نوًعا من العالج 
يعرف بالعالج الموجه. وقد يمكن اأن ُيعطى جنًبا اإلى جنب مع 

العالج الإ�سعاعي. 
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)اإيربتوك�ض   )Cetuximab( �سيتوك�سيماب  عقار  ك��ان 
ا�ستخدامه  على  الموافقة  تتم  موجه  ع��الج  اأول   )  Erbitux

لعالج �سرطان الحنجرة. ويقوم عقار �سيتوك�سيماب باللت�ساق 
ال�سرطانية  الخاليا  نمو  م��ع  ويتداخل  ال�سرطانية  بالخاليا 
خالل  من  �سيتوك�سيماب  عقار  تاأخذ  وقد  ال�سرطان.  وانت�سار 
الوريد مرة في الأ�سبوع على مدار عدة اأ�سابيع في عيادة الطبيب 

اأو في الم�ست�سفى اأو في اأية عيادة اأخرى. 
بمراقبة  ال�سحية  الرعاية  فريق  �سيقوم  العالج  خ��الل 
ظهور اأية اأعرا�ض اأو م�سكالت، وبع�ض الأ�سخا�ض يتم اإعطاوؤهم 
اأدوية لمنع حدوث تفاعالت م�سببة للح�سا�سية. وقد ت�سمل الآثار 
واإ�سهال.  وقيء،  و�سداع،  وحمى،  جلدي  طفح  حدوث  الجانبية 

وت�سبح هذه الآثار الجانبية اأقل �سدة بعد اأول جل�سة عالجية. 
قد يكون من المفيد اأن تقراأ هذه الوثيقة التي تعر�ض حقائق 

.Targeted Cancer Therapies عن عقاقير العالج الموجه

اطرح على طبيبك هذه الأ�سئلة قبل بدء العالج الكيماوي 
اأو العالج الموجه:

لماذا اأحتاج اإلى هذا النوع من العالج؟ ●●

ما الدواء اأو الأدوية التي �ساأتعاطاها؟ ●●

ما اآلية عمل هذا الدواء؟●●

متى �سيبداأ هذا العالج؟ ومتى �سينتهي؟●●

الجانبية؟ ●● الآث��ار  وما  العالج؟  اأثناء  في  �ساأ�سعر  بماذا 
وهل �ست�ستمر هذه الآثار الجانبية؟ ماذا يمكنني اأن اأفعل 

حيالها؟
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راأي ثان
ب�ساأن  ثان  راأى  على  تح�سل  اأن  المفيد  من  العالج  بدء  قبل 
يقلق  قد  العالج.  وخطة  ال�سرطان،  مر�ض  ومرحلة  الت�سخي�ض، 
بع�ض الأ�سخا�ض من �سعور الطبيب بال�سيق في حالة اأخذ م�سورة 
طبيب اآخر غيره، ولكن عادة ما يكون العك�ض هو ال�سحيح، فمعظم 
�سركات  من  وكثير  ث��ان.  راأي  على  بالح�سول  يرحبون،  الأط��ب��اء 
طلب  اإذا  الآخر  الطبيب  ا�ست�سارة  نفقات  تغطي  ال�سحي  التاأمين 
طبيبك ذلك. وبع�ض ال�سركات هي من تطلب ا�ست�سارة طبيب اآخر. 
الآخر  الطبيب  يتفق  قد  اآخ��ر،  طبيب  ا�ست�سارة  حالة  وفي 
يقترح  قد  اأو  العالجية.  وخطته  الأول  الطبيب  ت�سخي�ض  مع 
الطبيب الآخر اأ�سلوًبا مختلًفا. وفي اأي من الحالتين، �ستح�سل 
ال�سيطرة،  من  اأكبر  بقدر  ال�سعور  وربما  اإ�سافية  معلومات  على 
ويمكنك اأن ت�سعر بمزيد من الثقة بالقرارات التي تتخذها لأنك 

تعرف اأنك اأدركت كل الخيارات المتاحة. 
الطبية  �سجالتك  لجمع  والجهد  الوقت  بع�ض  ت�ستغرق  قد 
عادًة  ي�سبب  ل  العالج  بداية  في  والتاأخير  اآخ��ر.  طبيب  وروؤي��ة 
انخفا�ض فاعلية العالج. ولتتاأكد من ذلك، يجب اأن تناق�ض اأمر 

هذا التاأخير مع طبيبك. 
ثانًيا.  راأًي��ا  يعطيك  طبيب  على  للعثور  كثيرة  طرق  هناك 
المحلية  الطبية  الجمعية  من  اأو  طبيبك  من  تطلب  اأن  يمكنك 
الأط��ب��اء  اأ�سماء  ال��ط��ب،  كلية  م��ن  اأو  قريب  م�ست�سفى  م��ن  اأو 

المتخ�س�سين في هذا المجال. 
ا الح�سول على معلومات حول الخيارات العالجية  يمكنك اأي�سً

من خالل مراكز عالج ال�سرطان الموجودة عبر الإنترنت.
وهناك م�سادر اأخرى يمكن العثور عليها في هذا المن�سور 
و�سيلة  اأو  اآخ��ر  طبيب  راأي  على  الح�سول  كيفية  يو�سح  ال��ذي 
 How to Find a Doctor or عالجية اأخرى لمر�سى ال�سرطان

.Treatment Facility If You Have Cancer
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التغذية
ال�سحية  الرعاية  عملية  من  ا  جدًّ ا  مهمًّ جزًءا  التغذية  تعد 
لمر�سى �سرطان الحنجرة، فالمري�ض يحتاج اإلى الح�سول على 
القدر المنا�سب من ال�سعرات الحرارية والبروتين والفيتامينات 
التماثل  اأج��ل  وم��ن  ال��ق��وة  على  للمحافظة  المعدنية  والأم���الح 

لل�سفاء. 
�سعوبة  يجد  قد  الحنجرة  �سرطان  فمري�ض  ذلك،  ورغم 
ي�سعر  وقد  التعب،  اأو  بالنزعاج  ي�سعر  وقد  الطعام،  تناول  في 
بم�سكالت في البلع اأو يفقد ال�سهية، وقد ي�سعر بالنعا�ض اأو القيء 
العالج  ب�سبب عقاقير  الإ�سهال  اأو  الإم�ساك  اأو  الفم،  اأو جفاف 

من ال�سرطان اأو اأدوية تخفيف الآلم. 
تواجهها في  اأية م�سكلة  ال�سحية عن  الرعاية  اأخبر فريق 
ا  اأي�سً اأو في ال�سرب، وقم باإخبار فريق الرعاية ال�سحية  الأكل 
اأو  المعدة  في  بحرقة  اأو  بالإم�ساك  اأو  بالإ�سهال  اإ�سابتك  عند 
غازات اأو األم في المعدة اأو نعا�ض اأو قيء بعد تناول الطعام، واإذا 
كنت تعاني فقداًنا في الوزن فباإمكان اأخ�سائي التغذية اختيار 

الأطعمة والمنتجات الغذائية التي تلبي احتياجاتك. 
ويمكنك قراءة كتاب Eating Hints فهو يحتوي على اأفكار 

وو�سفات غذائية مفيدة. 

م�سكالت البلع
فقد  البلع،  فى  �سعوبة  تواجه  اأن  احتمال  هناك  كان  اإذا 
يو�سي اأخ�سائي التغذية والطبيب بطريقة اأخرى لتلقي التغذية. 
الإ�سعاعي  العالج  خالل  اأو  الجراحة  بعد  المثال،  �سبيل  فعلى 
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ل�سرطان الحنجرة، قد يحتاج بع�ض الأ�سخا�ض اإلى اأنبوب تغذية 
موؤقت. واأنبوب التغذية هو اأنبوب مرن يمر عادًة اإلى المعدة من 
خالل �سق في البطن، ويمكن �سب اأي منتج �سائل بديل للوجبة 
كل  ال�سائلة  التغذية  منتجات  وتوفر  الأن��ب��وب،  ه��ذا  خ��الل  من 
ال�سعرات الحرارية والبروتين وغيرها من المغذيات التي تحتاج 

اإليها اإلى اأن ت�سبح قادًرا على البلع مرة اأخرى. 

اإعادة التاأهيل 
�سرطان الحنجرة وعالجه يمكن اأن ي�سببا �سعوبة في البلع 
والتحدث والتنف�ض. �سيقوم فريق الرعاية ال�سحية بم�ساعدتك 
وتعتمد  الإم��ك��ان.  ق��در  �سريًعا  العادية  لأن�سطتك  العودة  على 

اأهداف اإعادة التاأهيل على مدى خطورة المر�ض ونوع العالج.
الرقبة  ت�سبح  ق��د  الإ�سعاعي  ال��ع��الج  اأو  الجراحة  بعد   
الرعاية  فريق  و�سيقوم  �سعف،  اأو  ت�سلب  حالة  في  والكتفان 
تليين  على  ت�ساعد  التي  التمارين  بع�ض  بتعليمك  ال�سحية 

ع�سالت الرقبة والكتفين. 

تعلم التحدث مرة اأخرى
م�سكالت  منه  والعالج  الحنجرة  �سرطان  ي�سبب  اأن  يمكن 
ف��ي ال��ت��ح��دث. وي��ق��وم اأخ�����س��ائ��ي ال��ن��ط��ق وال��ت��خ��اط��ب بتقييم 
احتياجاتك والخطة العالجية الالزمة، وهذا قد ي�سمل التدريب 

على التحدث.
بالكامل،  الحنجرة  ا�ستئ�سال  اإلى  الحاجة  اقت�ست  واإذا 
فالتحدث  جديدة،  بطريقة  التحدث  تتعلم  اأن  لزاًما  ف�سيكون 
جزء من كل ما تقوم به تقريًبا، ولذلك فمن الطبيعي اأن ت�سعر 
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خ�سارة  اإن  حنجرتك.  ا�ستئ�سال  الالزم  من  كان  اإذا  بالخوف 
وال�سبر  الممار�سة  يتطلب  اإنه  �سعب،  اأمر  الكالم  على  القدرة 

لتعلم طرق جديدة للتحدث. 
النطق  اأخ�سائي  �سيقوم  بقليل  بعدها  اأو  الجراحة  قبل 

والتخاطب بتقديم خيارات للتحدث:
�سغيرة ●● اآلة  الإلكترونية هي  الحنجرة  اإلكترونية:  حنجرة 

ويتم  الحنجرة.  ا�ستئ�سال  بعد  التحدث  على  ت�ساعدك 
�سوت  الإلكترونية  الحنجرة  وت�سدر  بالبطارية.  �سحنها 
طنين ي�سبه الأحبال ال�سوتية. وهناك نماذج منها ت�ستخدم 

في الفم واأخرى يتم و�سعها على الرقبة. 
ل ●●  :(Esophageal speech( المريء  طريق  عن  الكالم 

يتم ا�ستخدام جهاز للكالم من خالل المريء لأن ال�سوت 
يتم من خالل الهواء. �سيقوم اأخ�سائي النطق والتخاطب 
ج��دران  من  التج�سوؤ  مثل  الهواء  اإ���س��دار  كيفية  بتعليمك 
تعلم  يمكنك  لكن  الممار�سة،  يتطلب  الأم��ر  ه��ذا  الحلق. 
ال�سفتين  من  المنطلق  الهواء  خالل  من  الكلمات  تكوين 

والل�سان والأ�سنان. 
●● (Tracheoesophageal والمريء  الهوائية  الق�سبة  بزل 

(puncture: يقوم الجراح بعمل فتحة �سغيرة بين الق�سبة 
الهوائية والمريء، ويتم و�سع �سمام في هذه الفتحة. ومن 
تغطية  خالل  من  التحدث  من  �ستتمكن  التدريب،  خالل 
هذه الفتحة، واإخراج الهواء من هذا الجهاز. ويقوم الهواء 

بتكوين اأ�سوات من خالل اهتزاز جدران الحلق. 
وعند  الإم��ك��ان.  ق��در  مبكًرا  ع��ادًة  التخاطب  ع��الج  يبداأ 
الخ�سوع للجراحة، فاإن عالج التخاطب قد ي�ستمر بعد مغادرة 

الم�ست�سفى. 
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اطرح على اأخ�سائي التخاطب هذه الأ�سئلة:

فريق ●● اإخبار  ال��الزم  والتحدث  البلع  م�سكالت  اأن��واع  ما 
لي  يقدمه  اأن  يمكن  ال��ذي  ما  عنها؟  ال�سحية  الرعاية 

اأخ�سائي التخاطب؟

فكيف ●● ال��ح��ن��ج��رة،  ا�ستئ�سال  ل��ج��راح��ة  خ�سعت  اإذا 
التواجد  اأثناء  ال�سحية في  الرعاية  �ساأتوا�سل مع فريق 
اأن��ا  لأ�ستعد  اأف��ع��ل  اأن  يمكنني  م���اذا  الم�ست�سفى؟  ف��ي 

واأ�سرتي؟

التي ●● التحدث  طريقة  ما  الحنجرة،  ا�ستئ�سال  حالة  في 
تو�سي بها؟

لي، ●● اإلكترونية خياًرا منا�سًبا  ا�ستخدام حنجرة  اإذا كان 
فكيف اأختار النموذج الأف�سل؟

هل يمكن اقتراح مجموعات دعم لالأ�سخا�ض الم�سابين ●●
بم�سكالت في البلع اأو التحدث؟
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الرعاية الدورية
�سهرين  ك��ل  م��رة  )م��ث��ل  دوري���ة  فحو�سات  اإل���ى  �ستحتاج 
ت�ساعد  الحنجرة.  �سرطان  من  العالج  بعد  الأول(  العام  خالل 
اإذا  وعالجها  �سحية  تغيرات  اأي��ة  مالحظة  على  الفحو�سات 

اقت�سى الأمر. 
الطبيب  و�سيقوم  العالج.  بعد  الحنجرة  �سرطان  يعود  قد 
الفحو�سات  تت�سمن  وقد  ال�سرطان.  لمعاودة  تح�سًبا  بفح�سك 
�سينية على  اأ�سعة  اأو عمل  الدم،  تحليل  اأو  بدني،  اإجراء فح�ض 

ال�سدر، اأو اأ�سعة مقطعية، اأو رنيًنا مغناطي�سيًّا. 
الممكن  من  الحنجرة  ب�سرطان  اأ�سيبوا  الذين  الأ�سخا�ض 
بنوع  الإ�سابة  واحتمال  ال�سرطان،  من  اآخ��ر  بنوع  ي�سابوا  اأن 
جديد من ال�سرطان يعد كبيًرا لالأ�سخا�ض المدخنين اأو معاقري 
الخمور. ويو�سي الأطباء ب�سدة المر�سى الذين اأ�سيبوا ب�سرطان 
الحنجرة ب�سرورة الإقالع عن التبغ وعدم تناول الكحول لتقليل 
التعر�ض لم�سكالت  اأو  ال�سرطان  بنوع جديد من  الإ�سابة  خطر 

�سحية اأخرى. 
ب�ساأن  ت��راودك  التي  الأ�سئلة  عن  تجيب  من�سورات  هناك 
الرعاية الدورية وغيرها من المخاوف. ومن المفيد اأن تقراأ هذا 
 Facing Forward: Life After Cancer Treatment الكتاب 
ا  فهو يتحدث عن الحياة بعد العالج من ال�سرطان. ويمكنك اأي�سً
الذي   Follow-up Care After Cancer المن�سور  هذا  قراءة 

يتحدث عن المتابعة بعد ال�سرطان. 
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م�سادر الدعم
تغير  اأن  يمكن  الحنجرة  ب�سرطان  م�ساب  اأن��ك  معرفة 
حياتك وحياة المقربين منك، وقد يكون من ال�سعب التعامل مع 
هذه التغيرات. ومن الطبيعي اأن تحتاج اأنت واأ�سرتك واأ�سدقاوؤك 
معرفة  تراودكم عند  التي  الم�ساعر  مع  للتعامل  الم�ساعدة  اإلى 

الإ�سابة بال�سرطان. 
من ال�سائع اأن تراودكم مخاوف ب�ساأن العالج والتحكم في 
الآثار الجانبية، والبقاء في الم�ست�سفى، والفواتير الطبية. وقد 
تقلق ب�ساأن رعاية الأ�سرة، اأو الحفاظ على الوظيفة، اأو ال�ستمرار 

في مزاولة الأن�سطة اليومية. 
اإليك الم�سادر التى يمكن اللجوء اإليها للدعم:

ال�سحية ●● الرعاية  وبقية طاقم فريق  والممر�سات  الأطباء 
اأو  العمل  اأو  العالج  حول  اأ�سئلتك  عن  الإجابة  باإمكانهم 

غيرها من الأن�سطة.
النف�سيون ●● الم�ست�سارون  اأو  الجتماعيون  الأخ�سائيون 

اأو  م�ساعرك  عن  معهم  تتحدث  اأن  يمكن  الدين  رجال  اأو 
من  الجتماعيون  الأخ�سائيون  يتمكن  وغالًبا  مخاوفك. 
اقتراح هيئات لتقديم الم�ساعدة المالية، اأو تقديم و�سيلة 

للتنقل، اأو للرعاية في المنزل، اأو للدعم العاطفي. 
مجموعات الدعم يمكن اأن تقدم الم�ساعدة لك. وفي هذه ●●

المجموعات يتقابل المري�ض اأو اأفراد اأ�سرته مع المر�سى 
الآخرين اأو اأفراد اأ�سرهم ليتحدثوا عما تعلموه عن التعامل 
مع ال�سرطان واآثار العالج. تقدم هذه المجموعات الدعم 
الإنترنت.  خ��الل  من  اأو  التليفون  خ��الل  من  اأو  ا  �سخ�سيًّ
ال�سحية  الرعاية  فريق  اأع�ساء  اأحد  مع  التحدث  يمكنك 

حول اإيجاد مجموعة الدعم المنا�سبة. 
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والخدمات ●● البرامج  لمعرفة  بالإنترنت  ال�ستعانة  يمكنك 
المقدمة لمر�سى ال�سرطان عبر المواقع المختلفة. 

هذا  اق��راأ  المر�ض  مع  التعامل  حول  الن�سائح  من  لمزيد 
 Taking ال�سرطان  مر�سى  دع��م  ع��ن  يتحدث  ال��ذي  الكتيب 

.Time: Support for People  With Cancer

ال�ستراك في اأبحاث ال�سرطان
من  مختلفة  اأن��واع  باإجراء  العالم  اأنحاء  كل  في  الأطباء  يقوم 
للبحث  الأ�سخا�ض  فيها  يخ�سع  بحثية  )درا�سات  العيادية  التجارب 
تطوًعا(. وتهدف التجارب العيادية اإلى معرفة مدى اأمان الأ�ساليب 

العالجية الحديثة وفاعليتها. 
من  مبا�سر  ب�سكل  للتجربة  الخا�سعون  ي�ستفد  لم  اإذا  وحتى 
معرفة  في  لالأطباء  خدمة  اأ�سدوا  قد  �سيكونون  فاإنهم  العالج، 
ورغم  عليه.  ال�سيطرة  وكيفية  الحنجرة  �سرطان  عن  المزيد 
كل  فاإن  المخاطر،  بع�ض  على  تنطوي  قد  العيادية  التجارب  اأن 

الأطباء قادرون على حماية مر�ساهم. 

يعكف الأطباء حاليًّا على درا�سة اأ�ساليب عالجية مختلفة 
ومزيج من العالجات المختلفة ل�سرطان الحنجرة ت�سمل ما يلي: 

الجراحة والعالج الموجه●●
الجراحة والعالج الإ�سعاعي والعالج الموجه●●
والعالج ●● الكيماوي  والعالج  الإ�سعاعي  والعالج  الجراحة 

الموجه
العالج الإ�سعاعي والعالج الكيماوي●●
العالج الكيماوي والعالج الموجه●●
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اإذا كنت ترغب في ال�ستراك في اأية تجربة عيادية فتحدث 
الكتيب  هذا  تقراأ  اأن  المفيد  ومن  الأم��ر.  هذا  عن  طبيبك  مع 
 Taking Part in Cancer Treatment Research Studies

لعالج  البحثية  ال��درا���س��ات  ف��ي  ال���س��ت��راك  ع��ن  يتحدث  ال��ذي 
العالجية  الدرا�سات  اإج��راء  يتم  كيف  ي�سف  فهو  ال�سرطان، 

ويف�سر فوائدها ومخاطرها المحتملة. 
http://www.cancer. الموقع  ه��ذا  على  الط��الع  ويمكنك 
فهو  العيادية،  التجارب  عن  يتحدث  ال��ذي   gov/clinicaltrials

بالإ�سافة  العيادية  التجارب  عن  عامة  معلومات  على  يحتوي 
اأجل  من  م�ستمرة  درا�سات محددة  تف�سيلية عن  معلومات  اإلى 

مر�سى �سرطان الحنجرة. 
ويمكنك الح�سول على معلومات اإ�سافية عن ال�سرطان من 
خالل مواقع الإنترنت المختلفة لمعرفة مزيد من التفا�سيل عن 

التجارب العيادية.

القامو�ض
هناك تعريفات لآلف من الم�سطلحات على الموقع التالي 
http://www.cancer. ال�سرطان.  قامو�ًسا لم�سطلحات  يعد  الذي 

gov/dictionary

ورم حميد (Benign): غير م�سرطن. قد تكبر الأورام الحميدة 
لكنها ل تنتقل اإلى اأجزاء اأخرى في الج�سم. ويطلق عليها اأورام 

غير خبيثة. 
خزعة (Biopsy): اأخذ عينة من الخاليا اأو الأن�سجة ليفح�سها 
الأمرا�ض  علم  اأخ�سائي  يفح�ض  قد  الأمرا�ض.  علم  اأخ�سائي 
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على  اأخ��رى  فحو�سات  يجري  اأو  الميكرو�سكوب  تحت  الن�سيج 
الخاليا اأو الأن�سجة.

الدم  عبره  ي�سري  اأنبوب  هو   :(Blood vessel) دم���وي  وع���اء 
ال�سرايين  من  �سبكة  من  الدموية  الأوعية  تتكون  الج�سم.  في 

وال�سرينات وال�سعيرات الرفيعة والعريقات والأوردة.
انق�سام  اإلى  لالإ�سارة  ي�ستخدم  م�سطلح   :(Cancer) �سرطان 
غير طبيعي وغير خا�سع لل�سيطرة للخاليا والذي يمكن اأن يغزو 
ال�سرطانية  الخاليا  تنت�سر  وقد  ال��ورم.  من  القريبة  الأن�سجة 
ا لت�سل اإلى اأجزاء اأخرى بالج�سم من خالل الدم والجهاز  اأي�سً

الليمفاوي.
الغ�سروف (Cartilage): ن�سيج قوي مرن يبطن المفا�سل ويعد 
المكون الأ�سا�سي لالأنف والأذنين والحنجرة وغيرها من اأجزاء 

الج�سم.
الخلية (Cell): الوحدة الم�ستقلة التي تكون اأن�سجة الج�سم. كل 

الكائنات الحية تتكون من خلية اأو اأكثر. 
الن�سيلة  اأح��ادي  م�ساد  ج�سم   :(Cetuximab) �سيتوك�سيماب 
والرقبة،  ال��راأ���ض  �سرطان  م��ن  معينة  اأن���واع  لعالج  ي�ستخدم 
الج�سم.  اأج��زاء  لبقية  انت�سر  ال��ذي  الغليظة  الأمعاء  و�سرطان 
وتتم درا�سته حاليًّا لعالج اأنواع اأخرى من ال�سرطان. يتم ت�سنيع 
تحديد  ويمكنها  المعمل  في  الن�سيلة  اأحادية  الم�سادة  الأج�سام 
ا  اأي�سً عليها  ويطلق  بها.  واللت�ساق  ال�سرطانية  الخاليا  مكان 

اإيربتوك�ض. 
با�ستخدام  ال��ع��الج   :(Chemotherapy) ال��ك��ي��م��اوي  ال��ع��الج 

العقاقير التي تدمر الخاليا ال�سرطانية. 
التي  الأبحاث  من  نوع   :(Clinical Trial) العيادية  التجربة 
تفح�ض مدى نجاح الطرق الطبية الم�ستخدمة لعالج المر�سى. 
بالفح�ض  الخا�سة  الجديدة  المناهج  تفح�ض  الدرا�سات  وهذه 
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ا  اأي�سً عليها  ويطلق  المر�ض.  اأو عالج  الت�سخي�ض  اأو  الوقاية  اأو 
الدرا�سات العيادية. 

مادة  عن  عبارة   :(Contrast material) ال�سبغية  ال��م��ادة 
المناطق  اإظهار  على  ت�ساعد  التي  المواد  من  غيرها  اأو  �سبغية 
غير ال�سليمة بداخل الج�سم. ويتم اإعطاوؤها للمري�ض من خالل 
الحقن في الوريد اأو من خالل حقنة �سرجية اأو عن طريق الفم. 
والأ�سعة  ال�سينية  الأ�سعة  في  ال�سبغية  المادة  ُت�ستخدم  وق��د 
اأو  المغناطي�سي  بالرنين  الت�سوير  اأو  بالكمبيوتر  المقطعية 

غيرها من فحو�سات الت�سوير والأ�سعة. 
الأ�سعة المقطعية بالكمبيوتر (CT scan): �سل�سلة من ال�سور 
مختلفة.  زواي��ا  من  ماأخوذة  الج�سم  داخل  لمناطق  التف�سيلية 
ويتم عمل هذه ال�سور من خالل كمبيوتر مو�سل بجهاز الأ�سعة 
بالكمبيوتر  المقطعية  الأ�سعة  ا  اأي�سً عليها  ويطلق  ال�سينية، 
الطبقي  والت�سوير  بالكمبيوتر  المحوري  الطبقي  والت�سوير 

بالكمبيوتر. 
في  متخ�س�ض  �سحي  م�سئول   :(Dentist) الأ���س��ن��ان  طبيب 
في  الموجودة  الأن�سجة  من  وغيرها  واللثة  بالأ�سنان  الهتمام 

الفم. 
الجهاز اله�سمي (Digestive tract): الأع�ساء التي يمر فيها 
الطعام وال�سوائل عند بلعها وه�سمها واإخراجها. وهذه الأع�ساء 
الغليظة  والأمعاء  الدقيقة  والأمعاء  والمعدة  والمريء  الفم  هي 

والم�ستقيم وال�سرج. 
ل�سان المزمار (Epiglottis): لحمة تغطي الق�سبة الهوائية في 

اأثناء البلع كي ل يدخل الطعام اإلى الرئتين. 
الكالم   :(Esophageal speech) المريء  طريق  عن  الكالم 
اأخرى.  مرة  واإخراجه  المريء  في  الهواء  ح�سر  عن  ال�سادر 

ي�ستخدم بعد ا�ستئ�سال حنجرة ال�سخ�ض. 
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اأنبوب ع�سلي يمر خالله الطعام من   : (Esophagus)المريء
الحلق اإلى المعدة. 

من  موؤقتة  حالة   :(General anesthesia) ال��ع��ام  التخدير 
ا.  العميق جدًّ النوم  ي�سبه  للوعي  التام  والفقدان  ال�سعور  فقدان 
يطلق  اأخ��رى  مواد  اأو  خا�سة  عقاقير  الحالة  هذه  في  ي�ستخدم 
عليها مبنجات. التخدير العام يجعل المر�سى ل ي�سعرون باألم 

خالل الجراحة اأو الإجراءات الأخرى. 
وهي  الحنجرة،  في  الو�سطى  المنطقة   :(Glottis) ال��م��زم��ار 

المنطقة التي توجد فيها الأحبال ال�سوتية. 
فيرو�س الورم الحليمي الب�سري (HPV): نوع من الفيرو�سات 
وتغيرات  الثاآليل(  )مثل  الأن�سجة  في  طبيعي  غير  ا  نموًّ ي�سبب 
من  معينة  باأنواع  طويلة  لمدة  العدوى  اإن  الخاليا.  في  اأخ��رى 
فيرو�ض الورم الحليمي الب�سري يمكن اأن ت�سبب �سرطان العنق. 
قد يلعب فيرو�ض الورم الحليمي الب�سري دوًرا في اأنواع اأخرى من 
و�سرطان  الرحم،  و�سرطان  ال�سرج،  �سرطان  مثل  ال�سرطانات 
الفرج، و�سرطان الق�سيب، و�سرطان الحلقوم، و�سرطان الخاليا 

الحر�سفية. 
هذه  ت�سير  الوريد.  خالل  اأو  داخ��ل   :(Intravenous) وري��دي 
الكلمة اإلى طريقة اإعطاء عقار اأو اأية مادة اأخرى من خالل اإبرة 

اأو اأنبوب يتم اإدخاله في الوريد.
يتكون  �سرطان   : (Laryngeal cancer)الحنجرة ���س��رط��ان 
الأحبال  التي تحتوي على  الحلق  الحنجرة )منطقة  اأن�سجة  في 
ال�سوتية، وت�ستخدم في التنف�ض والبلع والتحدث(. معظم اأنواع 
�سرطانات الحنجرة هي خاليا �سرطانية حر�سفية )وهو �سرطان 

يبداأ في خاليا م�سطحة تبطن الحنجرة(. 
الآلة  ي�سبه  رفيع  اأنبوب   :(Laryngoscope) الحنجرة  منظار 
يحتوي  ال�سوت(.  )�سندوق  الحنجرة  فح�ض  في  وي�ستخدم 
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على  يحتوي  وقد  للروؤية  وعد�سة  على م�سباح  الحنجرة  منظار 
اآلة لإزالة الن�سيج. 

للحنجرة  فح�ض   :(Laryngoscopy) ال��ح��ن��ج��رة  ت��ن��ظ��ي��ر 
اأو  مبا�سر(  غير  منظاري  )فح�ض  بمراآة  ال�سوت(  )�سندوق 

با�ستخدام منظار الحنجرة )فح�ض منظاري مبا�سر(. 
Larynx)(: منطقة الحلق التي تحتوي على الأحبال  الحنجرة 
ال�سوتية وت�ستخدم في التنف�ض، والبلع، والتحدث. ويطلق عليها 

ا �سندوق ال�سوت.  اأي�سً
الليزر (Laser): طريقة تحويل ال�سوء اإلى اأ�سعة مركزة �سيقة 
الن�سيج  مثل  تدميرها،  اأو  الأن�سجة  اأحد  قطع  في  ت�ستخدم  قد 
المجهرية،  الجراحة  في  الليزر  اأ�سعة  ت�ستخدم  ال�سرطاني. 
ت�سخي�ض  اإج���راءات  من  وغيرها  ال�سوئي،  الدينامي  والعالج 

وعالج المر�ض. 
م��وؤق��ت  ف��ق��دان   :(Local anesthesia) م��و���س��ع��ي  ت��خ��دي��ر 
لالإح�سا�ض في منطقة �سغيرة من الج�سم ب�سبب عقاقير خا�سة 
م�ستيقًظا  المري�ض  يظل  مبنجات.  عليها  يطلق  اأخرى  مواد  اأو 
تاأثير  تحت  الواقعة  الج�سم  من  المنطقة  بهذه  ي�سعر  ل  لكنه 

المخدر. 
عقدة ليمفية )عقدة ليمفاوية( (Lymph node): كتلة مدورة 
من الن�سيج الليمفاوي محاط بكب�سولة من الن�سيج ال�سام. تقوم 
وتخزن  الليمفاوي(،  )ال�سائل  الليمف  بتنقية  الليمفية  العقد 
في  وتوجد  البي�ساء(.  الدم  كرات  )خاليا  الليمفاوية  الخاليا 

ا الغدد الليمفية.  الأوعية الليمفاوية. ويطلق عليها اأي�سً
تحمل  رفيعة  قناة   :(Lymph vessel) )ليمف(  ليمفي  وع��اء 
عبر  البي�ساء  الدم  كرات  وخاليا  الليمفاوي(  )ال�سائل  الليمف 

ا الوعاء الليمفاوي.  الجهاز الليمفاوي. ويطلق عليها اأي�سً
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خبيث(Malignant) : �سرطاني. يمكن لالأورام ال�سرطانية اأن 
ا النتقال اإلى اأجزاء  تغزو وتدمر الن�سيج المجاور، ويمكنها اأي�سً

اأخرى من الج�سم. 
متخ�س�ض  طبيب   :(Medical oncologist) الأورام  اأخ�سائى 
الكيماوي،  العالج  با�ستخدام  ال�سرطان  وع��الج  ت�سخي�ض  في 
وفي  الموجه.  والعالج  البيولوجي،  والعالج  الهرموني،  والعالج 
في  الأ�سا�سي  الطبي  المخت�ض  هو  الأورام  طبيب  يكون  الغالب 
الرعاية  بتقديم  الأورام  طبيب  ويقوم  ال�سرطان.  مري�ض  عالج 
ا وقد يقوم بتن�سيق العالج مع اأطباء متخ�س�سين  الداعمة اأي�سً

اآخرين. 
 :(Mental health counselor) ع��ق��ل��ي��ة  ���س��ح��ة  م�����س��ت�����س��ار 
م�ساكلهم  عن  وذويهم  المر�سى  مع  التحدث  يمكنه  متخ�س�ض 
العاطفية وال�سخ�سية، ويمكنه م�ساعدتهم على اتخاذ القرارات. 
ال�سرطان  انت�سار  اأي  بالنتقال،  متعلق   :(Metastatic) نقيلي 

من المكان الذي بداأ فيه اإلى اأماكن اأخرى في الج�سم. 
الرنين المغناطي�سي (MRI): اإجراء يتم فيه ا�ستخدام موجات 
�سور  للتقاط  بالكمبيوتر  مو�سل  ق��وي  ومغناطي�ض  �سلكية  ل 
الفرق بين  مف�سلة لمناطق داخل الج�سم. وتظهر هذه ال�سور 
الن�سيج الطبيعي والن�سيج الم�ساب. ويلتقط الرنين المغناطي�سي 
�سوًرا لالأع�ساء والأن�سجة الرخوة اأف�سل من تلك الملتقطة من 
خالل اأ�ساليب الت�سوير الأخرى مثل الأ�سعة المقطعية اأو الأ�سعة 
في  خا�سة  ب�سفة  مفيًدا  المغناطي�سي  الرنين  ويعد  ال�سينية. 
ت�سوير المخ والعمود الفقري ومفا�سل الأن�سجة الرخوة وداخل 

ا الت�سوير بالرنين المغناطي�سي.  العظام. ويطلق عليه اأي�سً
عقيدة (Nodule): ورم اأو كتلة قد تكون خبيثة )�سرطانية( اأو 

حميدة )غير �سرطانية(. 
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في  متخ�س�سة  ممر�سة   :(Oncology nurse) اأورام  ممر�سة 
عالج مر�سى ال�سرطان ورعايتهم. 

ع�سًوا (Organ): جزء من الج�سم يوؤدي وظيفة معينة. فمثاًل، 
يعد القلب ع�سًوا من اأع�ساء الج�سم. 

طبيب   :(Otolaryngologist) وح��ن��ج��رة  واأذن  اأن���ف  طبيب 
متخ�س�ض في عالج اأمرا�ض الأذن والأنف والحلق. 

اأخ�سائي علم الأمرا�س (Pathologist): طبيب يقوم بالتعرف 
على الأمرا�ض من خالل درا�سة الخاليا والأن�سجة تحت المجهر. 
في  متخ�س�ض  ج��راح   :(Plastic surgeon) التجميل  ج��راح 
تقليل الجروح اأو الت�سوهات الناجمة عن الحوادث اأو العالج من 

الأمرا�ض. 
ال�سليلة المخاطية (Polyp): ورم ين�ساأ من الغ�ساء المخاطي. 

اأخ�سائي العالج الإ�سعاعي (Radiation oncologist): طبيب 
متخ�س�ض في ا�ستخدام الإ�سعاع لعالج ال�سرطان. 

اإ�سعاع  ا�ستخدام   :(Radiation therapy) الإ�سعاعي  العالج 
واأ�سعة جاما، والنيوترونات،  ال�سينية،  الأ�سعة  عالي الطاقة من 
ال�سرطانية  الخاليا  لقتل  الم�سادر  من  وغيرها  والبروتونات، 

وتقلي�ض حجم الأورام. 
يمكنه  طبيب   :(Reconstructive surgeon) الترميم  ج��راح 
اأو اإعادة بناء )ترميم( جزء  من خالل الجراحة اإعادة ت�سكيل 

من الج�سم، مثل ثدي المراأة بعد جراحة �سرطان الثدي. 
�سحي  اأخ�سائي   :(Registered dietitian) تغذية  اأخ�سائي 
�سحة  على  للحفاظ   والتغذية  الحمية  ا�ستخدام  على  متدرب 
الج�سم. ويمكن لأخ�سائي التغذية م�ساعدة الفريق الطبي على 

تح�سين الحالة الغذائية للمري�ض. 
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الإ�سابة  فر�سة  يزيد  �سيء   :(Risk factor) الخطورة  عامل 
ال�سرطان  لمر�ض  الخطورة  عوامل  �سمن  من  ومثاًل  بالمر�ض. 
عامل العمر، والتاريخ المر�سي لالأ�سرة من حيث الإ�سابة باأنواع 
والتعر�ض  التبغ،  منتجات  وا�ستخدام  ال�سرطانات،  من  معينة 
اأو  بفيرو�سات  والعدوى  الكيماوية،  المواد  لبع�ض  اأو  لالإ�سعاع 

بكتيريا معينة، وبع�ض التغيرات الجينية المعينة. 
م�سرط (Scalpel): �سكين �سغيرة رفيعة ت�ستخدم في الجراحة. 
اأثر جانبي (Side effect): م�سكلة تحدث عند تاأثير العالج على 
الأن�سجة اأو الأع�ساء ال�سليمة. ومن الآثار الجانبية ال�سائعة عن 
العالج من ال�سرطان: التعب والألم والنعا�ض والقيء وانخفا�ض 

عدد خاليا الدم، وفقدان ال�سعر، وتقرحات الفم. 
 (Speech-language وال���ت���خ���اط���ب  ال���ن���ط���ق  اأخ�������س���ائ���ي 
(pathologist: متخ�س�ض يقوم بتقييم حالة الأ�سخا�ض الذين 
يعانون من م�سكالت في التوا�سل والبلع ويقوم بعالجهم. ويطلق 

ا اأخ�سائي التخاطب.  عليه اأي�سً
تحت المزمار (Subglottis): الجزء ال�سفلي من الحنجرة، وهي 
المنطقة التي تمتد من اأ�سفل الأحبال ال�سوتية اإلى اأعلى الق�سبة 

الهوائية. 
تقدم  التي  الرعاية   :(Supportive care) الداعمة  الرعاية 
اأو  خطيرة  باأمرا�ض  الم�سابين  المر�سى  حياة  جودة  لتح�سين 
مهددة لحياتهم. والهدف من الرعاية الداعمة هو منع اأعرا�ض 
الأع��را���ض  وك��ذل��ك  الإم��ك��ان،  ق��در  وعالجها  مبكًرا  المر�ض 
الم�سكالت  وكذلك  المر�ض،  من  العالج  عن  الناجمة  الجانبية 
النف�سية والجتماعية والروحانية المرتبطة بالمر�ض اأو بالعالج 
ا رعاية الراحة، اأو الرعاية التلطيفية، اأو  منه. ويطلق عليها اأي�سً

اإدارة الأعرا�ض. 
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من  العلوي  ال��ج��زء   :(Supraglottis) ال��م��زم��ار  ل�����س��ان  اأع��ل��ى 
وهو  المزمار،  ل�سان  فيها  بما  ال�سوت(  )�سندوق  الحنجرة 

المنطقة الواقعة فوق الحبال ال�سوتية. 
الجراح(Surgeon) : طبيب يقوم با�ستئ�سال اأو جزء من الج�سم 

من خالل اإجراء عملية للمري�ض اأو اإ�سالحه. 
الجراحة(Surgery) : اإجراء ل�ستئ�سال اأو جزء من الج�سم اأو 

اإ�سالحه اأو لمعرفة وجود اأحد الأمرا�ض. ويطلق عليها عملية. 
العالج  م��ن  ن��وع   :(Targeted therapy) ال��م��وج��ه  ال���ع���الج 
الم�سادة  الأج�سام  مثل  الأخ��رى  المواد  اأو  العقاقير  ي�ستخدم 
ومهاجمتها.  محددة  �سرطانية  خاليا  لتحديد  الن�سيلة  اأحادية 
العالج الموجه اآثاره الجانبية اأقل من اأنواع المعالجات الأخرى 

لمر�ض ال�سرطان. 
على  يوؤثر  هرمون   :(Thyroid hormone) الدرقي  الهرمون 
الج�سم،  ح��رارة  ودرج��ة  ال��دم،  و�سغط  القلب،  �سربات  معدل 
ت�سنيعه  ويتم  الدرقي،  الهرمون  الدرقية  الغدة  ت�سدر  والوزن. 

ا في المعامل.  اأي�سً
الخاليا  من  طبقة  اأو  الخاليا  من  مجموعة   :(Tissue) ن�سيج 

تعمل مًعا لأداء وظيفة معينة. 
اأو  معدني  اأنبوب   : (Trach tube)الهوائية الق�سبة  اأن��ب��وب 
بال�ستيكي طوله من بو�ستين اإلى ثالث بو�سات يو�سع في فتحة 
ا  جراحية في الق�سبة الهوائية لجعلها مفتوحة، ويطلق عليه اأي�سً

اأنبوب فتحة الق�سبة الهوائية. 
الق�سبة الهوائية (Trachea): مجرى هوائي يقود من الحنجرة 
كبيران  هوائيان  )ممران  ال�سعبتين  اإل��ى  ال�سوت(  )�سندوق 

ا الرغامى.  يقودان اإلى الرئتين(. يطلق عليه اأي�سً
 (Tracheoesophageal ال���م���ريء  ال��ه��وائ��ي��ة  ال��ق�����س��ب��ة  ب���زل 
المريء  بين  ال��ج��راح  ي�سنعها  �سغيرة  فتحة   :puncture)
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عن  الطعام  اإب��ع��اد  على  ال�سمام  ويعمل  الهوائية.  والق�سبة 
اأجل  المريء من  اإلى  الهواء  وال�سماح بدخول  الهوائية  الق�سبة 

التحدث من خالل المريء. 
الورم (Tumor): كتلة غير طبيعية من الأن�سجة تحدث عندما 
تنق�سم الخاليا ب�سكل اأكبر مما ينبغي اأو عندما ل تموت الخاليا 
اأو  الأورام حميدة )غير �سرطانية(  تكون  كما هو مفتر�ض. قد 

ا نمو حديث )نيوبالزم(. خبيثة )�سرطانية(. ويطلق عيها اأي�سً
فيرو�س (Virus): من الناحية الطبية هو كائن مجهري ب�سيط 
ا ي�سيب الخاليا وقد ي�سبب المر�ض، ونظًرا لأن الفيرو�سات  جدًّ

تتكاثر فقط داخل الخاليا الم�سابة، فال تعتبر كائنات حية.  
من  �سغيرين  رباطين  اأح��د   :(Vocal cord) ال�سوتي  الحبل 

الع�سالت الموجودة داخل الحنجرة يهتز لإ�سدار ال�سوت. 
الطاقة.  عالي  الإ�سعاع  من  ن��وع   :(X-ray) ال�سينية  الأ���س��ع��ة 
وت�ستخدم الأ�سعة ال�سينية بكميات قليلة لت�سخي�ض الأمرا�ض من 
في  كبيرة  بكميات  وت�ستخدم  الج�سم.  لداخل  �سور  عمل  خالل 

عالج ال�سرطان. 

مطبوعات متعلقة بال�سرطان
هناك الكثير من المطبوعات التي تتحدث عن ال�سرطان، 
ذكر منها بع�ض المن�سورات والمطبوعات في هذا الكتيب. وكثير 

منها متوافر على الإنترنت. 
يمكنك قراءة هذه المن�سورات عبر الإنترنت وطباعة ن�سخة 
خا�سة بك. يمكنك الح�سول على تلك المطبوعات عبر الإنترنت 

من خالل:
الهاتف: الت�سال بمراكز توزيعها المذكورة هواتفها على ●●

الموقع.
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الإنترنت: كثير من هذه المن�سورات يمكن قراءتها وتنزيلها ●●
http://www.cancer.gov/ الموقع  هذا  خالل  من  و�سراوؤها 

المقيمين  لالأ�سخا�ض  ي�سرح  الموقع  وه��ذا   publications

خارج الوليات المتحدة كيف يمكنهم اإر�سال طلب ال�سراء 
على  للح�سول  الفاك�ض  اأو  الإلكتروني  البريد  خ��الل  من 

كتيبات ال�سرطان. 

عالج ال�سرطان والرعاية الداعمة
كيف تجد طبيًبا ومركًزا لعالج ال�سرطان اإذا كنت م�ساًبا ●●

بال�سرطان
اأنت والعالج الإ�سعاعي●●
اأ�ساليب العالج الموجه●●
ال�سيطرة على الألم●●
ن�سائح غذائية●●

التعاي�ض مع ال�سرطان
تخ�سي�ض الوقت: دعم م�سابي مر�ض ال�سرطان●●

الحياة بعد العالج من ال�سرطان
المواجهة: الحياة بعد العالج من ال�سرطان●●
الرعاية الدورية بعد العالج من ال�سرطان●●
المواجهة: اأ�ساليب للتاأثير على ال�سرطان●●

 الحالة المتقدمة من ال�سرطان
 اأو تكرار عودة ال�سرطان

التعامل مع الحالة المتقدمة من ال�سرطان●●
عندما يعود ال�سرطان●●
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الطب التكميلي
التفكير في الطب التكميلي والطب البديل●●

مقدمو الرعاية
عندما يعالج �سخ�ض تحبه من ال�سرطان: الدعم لمقدمي ●●

الرعاية
من ●● متقدمة  بحالة  م�ساًبا  تحبه  �سخ�ض  يكون  عندما 

ال�سرطان: الدعم لمقدمي الرعاية
المواجهة: عندما يكون �سخ�ض تحبه قد اأكمل عالجه من ●●

ال�سرطان
لمر�سى ●● الرعاية  لمقدمي  الدعم  الرعاية:  مقدمي  رعاية 

ال�سرطان

الإقالع عن التدخين
تنقية الهواء: الإقالع الفوري عن التدخين●●

درا�سات بحثية
الخ�سوع في دار�سات بحثية لعالج ال�سرطان●●
تقديم الأن�سجة لأغرا�ض بحثية: ما تحتاج اإلى معرفته●●
البيولوجية ●● العينات  ال�سرطان:  لأب��ح��اث  بالأن�سجة  التبرع 

وبنوك العينات
من  للعالج  الخا�سعون  الأ�سخا�ض  يقراأ  اأن  المفيد  من 

�سرطان الحنجرة المن�سورات التالية:
ع�سر البلع●●
الهتمام بال�سوت●●
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ا�سطرابات التذوق●●
�سلل الأحبال ال�سوتية●●

الكتب متوافرة عبر الإنترنت من خالل هذا الموقع:
 http://www.nidcd.nih.gov

الحنجرة
كل ما تريد أن تعرفه عن

سرطان 

المشروع الخيري لترجمة ونشر كتب السرطان
بدعم بدعم
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الحنجرة
كل ما تريد أن تعرفه عن

سرطان 

المشروع الخيري لترجمة ونشر كتب السرطان
بدعم بدعم


