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المقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

لعل ��ه كان �أ�س ��و�أ ي ��وم ف ��ي حياتي ،ذل ��ك النهار عندم ��ا ذهبت �إل ��ى الطبيب
لفح�ص بع�ض التغيرات التي �ش ��عرت بها ،لأخرج من عيادته في حالة نف�سية
ال �أح�س ��د عليها .نحن ن�س ��مع بالأخبار ال�س ��يئة عن الأمرا�ض والحوادث التي
تحل بالآخرين ،ولكن ناد ًرا ما نفكر �أنها �ست�صيبنا �شخ�ص ًّيا .وحتى لو خطر
على البال �أننا قد ن�ص ��اب بمر�ض ع�ضال في حياتنا ،ونحاول �أن نتخيل ردود
فعلنا الممكنة ،ف�إن ذلك يختفي عندما ي�صدمنا الواقع .وهذا ما ح�صل لي؛
حي ��ث �أفادني الطبيب يومئذ بعد درا�س ��ة الفحو�ص �أنني م�ص ��اب بالليمفوما
(�أو �سرطان الجهاز الليمفاوي) .وبد�أت الأفكار تعج بي وتت�ضارب في ر�أ�سي،
وبد�أت �أت�س ��اءل عن م�ص ��يري وكم من الأيام بقيت لي ف ��ي هذه الدنيا .تُرى
هل �س� ��أتمكن من ر�ؤية �أهلي و�أ�صدقائي؟ وكم �س� ��أعي�ش بعد ذلك؟ وكيف لي
�أن �أق�ض ��ي الأيام الباقية لي في هذه الحياة؟ كل هذه الأفكار كانت تدور في
ر�أ�سي وت�شغل بالي ليل نهار .و�أول �شيء فعلته هو تجديد و�صيتي.
و�أجزم ب�أن �آثار ال�ص ��دمة قد امتدت �إلى جميع المحيطين بي؛ فمري�ض
ال�س ��رطان يعاني الداء والدواء ،والأهل يعانون �ألم الم�صيبة وهول الفجيعة،
�إ�ض ��افة �إل ��ى �أن هذا ال ��داء ،وهو ف ��ي الحقيقة مئ ��ات الأن ��واع المختلفة في
مفهوما ف ��ي مخيلة الكثيرين
�ض ��راوتها وخطورته ��ا و�إمكانية عالجها ،يبقى
ً
على �أنه حكم بالموت ال �أكثر.
ولك ��ن مه�ًل�اً  ،فما بي ��ن طرفة عي ��ن وانتباهته ��ا يغير اهلل من ح ��ال �إلى
ح ��ال .لقد حدث تحول في م�س ��ار تفكيري �إلى النقي� ��ض ,فبينما كنت �أجري
الفحو�ص و�أهم بمغادرة عيادة الطبيب� ،أعطاني الطبيب بع�ض الكتب باللغة
ورويدا
الإنجليزي ��ة عن هذا المر�ض لقراءتها ومعرفة بع�ض المعلومات عنهً .
روي � ً�دا بد�أ الأم ��ل يدب في نف�س ��ي .وكنت كلم ��ا تعمقت في الق ��راءة ،زادني
لدي عن هذا المر�ض ،مثلي
الأمل قوة وتفا� اًؤل؛ فالفكرة الم�س ��بقة التي كانت َّ
مث ��ل الكثيرين من النا�س غير المخت�ص ��ين والذي حماهم اهلل من ر�ؤيته في
�أقاربه ��م ،هي �أنه قات ��ل وال ينجو منه �أحد .وهذه الفك ��رة مردها في المقام
الأول الجه ��ل .ولكن م ��ن خالل القراءة ،عرفت �أنه يمكن ال�ش ��فاء من بع�ض
�أن ��واع هذا المر�ض وبن�س ��ب كبيرة ,كما �أن معنوي ��ات المرء من �أهم العوامل
الت ��ي ت�س ��اعد ف ��ي التعافي .لق ��د رفعت القراءة ع ��ن هذا المر� ��ض فعلاً من
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معنويات ��ي وبد�أت الإيجابية تراود نظرتي للحياة م ��رة �أخرى .وبد�أت �أتكيف
مع ا�س ��تخدام كلمة المر�ض الخبيث والعالج الكيماوي وال �أجد غ�ضا�ضة في
ت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها ،وعلى يقين دائ ًما ب�أن لكل داء دواء ب�إذن اهلل.
علي بال�ش ��فاء .وخرجت من
وتابعت العالج لدى المخت�ص ��ينَّ ،
ومن اهلل َّ
هذه التجربة و�أنا على يقين من �أن �إتاحة المعلومات للم�ص ��ابين بهذا الداء
الخبي ��ث من الممكن �أن تُحدث اً
تحول جذر ًّيا ف ��ي تعاملهم معه وفي نظرتهم
أي�ض ��ا؛ فالفكرة المغلوطة عن
للحياة على وجه العموم وكذلك عند محبيهم � ً
ال�س ��رطان �أنه ال يمكن ال�شفاء منه مطلقًا ،ولكن ما وجدته هو �أنه في حاالت
كثيرة يمكن العالج من هذا المر�ض .وهذا يعتمد  -بعد ف�ض ��ل اهلل وكرمه -
على اكت�ش ��اف المر�ض مبك ًرا وقدرة الإن�سان على التكيف مع و�ضعه الجديد
والحديث عنه مع الأقارب والأ�صدقاء بدون خوف �أو تهرب.
كان م ��ن الطبيع ��ي �أن �أبد�أ البحث عن �أي �ش ��يء من�ش ��ور ع ��ن المر�ض،
وبحثت ف ��ي المكتبة العربية ولكن للأ�س ��ف وجدت �أنها تفتق ��ر �إلى المراجع
الب�س ��يطة وال�سل�س ��ة التي تتحدث عن هذا المر�ض ب�ش ��تى �أنواعه؛ فالمراجع
المتاحة �إما متخ�ص�ص ��ة للغاية ي�ص ��عب على غير المتخ�ص�ص التعامل معها
وا�س ��تيعابها ب�س ��هولة� ،أو متاحة بلغة غي ��ر اللغة العربية تحتاج �إلى �ش ��خ�ص
متبحر في اللغات ليفهم ما بها .ولأنني على يقين من �أنه ال بد لكل �إن�سان �أن
يحظى بن�ص ��يب وافر من الثقافة العامة عن هذا المر�ض ،فقد ر�أيت �أن من
واجبي �أن �أ�س ��هم في م�ساعدة �إخواني المتحدثين بالعربية على مواجهة هذا
المر�ض و�أخذت على عاتقي مهمة توفير م�صادر �سهلة وب�سيطة على الإن�سان
العادي ليتعرف على م�ؤ�ش ��رات هذا المر�ض و�أعرا�ض ��ه ومن ثم ي�س ��تطيع �أن
يقي نف�س ��ه مغبة الآثار الناتجة عنه ،بما في ذلك �س ��وء الفهم .وحتى �إن لم
تكن م�صا ًبا بهذا المر�ض الع�ضال ( وهو ما �أرجوه من المولى عز وجل ) ف�إن
التعرف عليه وعلى �أعرا�ض ��ه من الممكن �أن يجعلك �س ��ب ًبا في �إنقاذ �إن�س ��ان
حياته على المحك.
وم ��ن هنا ف�إنني �أهدي هذا الم�ش ��روع �إلى كل م�ص ��اب بال�س ��رطان ،وال
�أق�ص ��د بالم�ص ��ابين المر�ض ��ى فقط ،ب ��ل �أق�ص ��د كذلك ذويه ��م و�أحبابهم
و�أ�ص ��دقاءهم ومجتمعهم و�أطباءهم وممر�ض ��يهم؛ فالكل ي�صيبهم من هذا
الداء ن�صيب.
ومن هذا المنطلق ،فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�سعودية الخيرية
لمكافح ��ة ال�س ��رطان بفكرة �إيج ��اد مواد تثقيفية ب�ش ��كل احترافي لمر�ض ��ى
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ال�سرطان ،ووجدت لدى رئي�س مجل�س �إدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو
أكيدا على �أهميتها،
ونائبه الدكتور م�ش ��بب الع�سيري ترحي ًبا حا ًّرا بالفكرة وت� ً
مع الحاجة الما�س ��ة �إليها و�س ��ط موج هادر من المعلومات المتناق�ض ��ة التي
يجده ��ا الباحث .وقد تك ��رم الإخوة والأخوات في الجمعي ��ة ،وتكبدوا الكثير
من م�ش ��اق البحث للو�ص ��ول لتحقيق اله ��دف من هذه ال�سل�س ��لة ،وهو �إيجاد
معلومات ثرية للم�صابين بال�س ��رطان تتميز بالب�ساطة والم�صداقية وتعك�س
�آخر ما و�صل �إليه الطب في هذا المجال.
و�أخي� � ًرا وبعد جهد جهيد وبح ��ث حثيث ،وقع االختيار على كتيبات معهد
ال�س ��رطان الوطني الأمريكي ك�أحد �أف�ضل الم�صادر الثرية بالمعلومات التي
كتبت ب�أ�س ��لوب منا�سب للمر�ضى على مختلف م�ستوياتهم الفكرية والثقافية.
فقمن ��ا بالكتابة للمعه ��د و�أذن لنا علما�ؤه ومديروه بترجم ��ة الكتيبات للقارئ
العرب ��ي دون التزام منهم بمراجعة الترجمة واعتمادها ،ثم قام فريق علمي
م ��ن الجمعية ال�س ��عودية الخيري ��ة لمكافحة ال�س ��رطان بمراجع ��ة الكتيبات
و�صياغتها ب�أ�سلوب ينا�س ��ب القارئ العربي وتعديل محتواها بما يتنا�سب مع
عموما.
المجتمع ال�سعودي
خ�صو�صا والعربي ً
ً
وفي هذا ال�ص ��دد ال ي�س ��عني �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�ش ��كر وبالغ االمتنان
لجميع من �أ�س ��هم معنا في هذا الم�ش ��روع ،راج ًيا م ��ن اهلل الكريم قبوله منا
خال�ص ��ا ،و�أخ�ص بالذكر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�س
ومنهم عم ًال ً
مجل� ��س �إدارة الجمعي ��ة ال�س ��عودية الخيري ��ة لمكافحة ال�س ��رطان ,والدكتور
م�ش ��بب الع�س ��يري رئي�س هيئة تحري ��ر ال�سل�س ��لة ,والدكتورة ري ��م العمران,
والأ�س ��تاذ عبد الرحمن الخرا�شي الم�ش ��رف العام على الجمعية ,والأ�ستاذة
العنود ال�ش ��لوي المثقفة ال�ص ��حية بمدينة الملك فهد الطبية وكل من �أ�سهم
من فريق العمل الممتد.
كما �أتقدم بخال�ص ال�ش ��كر �إلى العاملين بق�سم الت�س ��ويق و�إدارة الن�شر
بمكتبة جرير لإ�سهامهم في �إخراج هذا العمل في �أف�ضل �شكل ممكن.
و�إنني �أرجو �أن يجد قارئ هذا الكتيب وبقية كتيبات ال�سل�س ��لة ما ي�ش ��في
الغلي ��ل وي ��روي الظم� ��أ وي�س ��اعده على تج ��اوز المر� ��ض والتكيف م ��ع تبعاته
والمعرفة التامة التي ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�شديدة وتجاوزها.
و�أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.
محمد العقيل
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نبذة عن هذا الكتيب
يتناول ه��ذا الكتيب ال�سرطان* ( )Cancerال��ذي ين� أش�
أي�ضا ب�أ�سماء �أخرى مثل
في الرحم ( ،)Uterusوهو معروف � ً
�سرطان الرحم ( )Uterine Cancerو�سرطان بطانة الرحم
(.)Ensdometrial Cancer
وفي كل عام يتم ت�شخي�ص حاالت ع�شرات �آالف الن�ساء
ب�أنها �إ�صابة ب�سرطان الرحم ،ويتعدى عمر معظمهن الـ 55
عامً ا.
والإلمام بالرعاية الطبية ل�سرطان الرحم قد ي�ساعدك
لك.
على لعب دور فعال في اختيار الرعاية الطبية المنا�سبة ِ
ويتناول هذا الكتيب ما يلي:
● ●ت�شخي�ص المر�ض ومراحله
● ●العالج والمتابعة الدورية
● ● الم�شاركة في الدرا�سات البحثية
يحتوي هذا الكتيب على قوائم �أ�سئلة قد ترغبين في طرحها
طبيبك .وي�ستفيد الكثيرون من ا�صطحاب قائمة بالأ�سئلة
ِ
على
عند زي��ارة الطبيب المعالج ,ولكي تتذكري ما قاله الطبيب،
يمكنك �أن تدوني المالحظات .ولعلك ترغبين في ا�صطحاب
ِ
�أحد �أفراد الأ�سرة �أو �صديقة معكِ عند زيارة الطبيب؛ لتدوين
المالحظات �أو ط��رح الأ�سئلة �أو مجرد اال�ستماع �إل��ى كالم
الطبيب.


 الكلمات المكتوبة بخط مائل موجودة في القامو�س بنهاية هذا الكتيب ،ويو�ضح القامو�س
معاني هذه الكلمات.
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وال يتناول هذا الكتاب الورم الخبيث في ع�ضلة الرحم/
�ساركوما الرحم ()Sarcoma؛ فهذا النوع هو ن��وع مختلف
من ال�سرطانات .وال�سيدات الم�صابات بـ �ساركوما الرحم
يتوافر لديهن خيارات عالجية مختلفة .ولالطالع على �أحدث
المعلومات عن �ساركوما الرحم ،برجاء زيارة الموقع الإلكتروني
ال� � �ت � ��ال � ��يhttp://www.cancer.gov/cancertopics/types/:
uterinesarcoma.

كما �أن هذا الكتيب ال يتناول مو�ضوع ال�سرطان الذي ين�ش�أ
في عنق الرحم ( .)Cervixولالطالع على �أحدث المعلومات
عن �سرطان عنق الرحم ،برجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي:
http://www.cancer.gov/cancertopics/types/cervical

الرحم
(Reproductive

الرحم هو ج��زء من الجهاز التنا�سلي
 )Systemلدى المر�أة ،وهو ع�ضو (� )Organأجوف موجود في
منطقة الحو�ض (.)Pelvis
ويتكون الرحم من ثالثة �أجزاء:
● ●الجزء العلوي :الجزء العلوي من الرحم (قاع الرحم/
 )Fundusوهو على �شكل قبة .ومن الجزء العلوي للرحم،
تمتد قناتا ف��ال��وب ( )Fallopian Tubesلت�صل �إل��ى
المبي�ضين (.)Ovaries
● ●ال� �ج ��زء الأو� � �س� ��ط :ه��و ال �ج��زء الأ� �س��ا� �س��ي م��ن ال��رح��م
( ،)Corpusوفي هذا الجزء ينمو الجنين.
● ●الجزء ال�سفلي :الجزء ال�ضيق �أ�سفل الرحم وهو ما يُطلق
عليه عنق الرحم .وعنق الرحم هو ممر م�ؤ ٍّد �إلى المهبل
(.)Vagina
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●

●

وجدار الرحم يتكون من طبقتين من الن�سيج (:)Tissue
●الطبقة الداخلية :الطبقة الداخلية (البطانة) للرحم ت�سمى
بطانة الرحم ( .)Endometriumوتنمو بطانة الرحم ويزداد
�سمكها كل �شهر لدى المر�أة في �سن الإنجاب ا�ستعدادًا للحمل.
و�إذا لم تحمل المر�أة ،تتهدم بطانة الرحم وتخرج على هيئة دفق
دم��وي ،ويُطلق على هذا الدفق الدموي دورة الحي�ض ال�شهرية
(.)Menstrual Period
●الطبقة الخارجية :الطبقة الخارجية من الن�سيج الع�ضلي
يطلق عليها ع�ضل الرحم (.)Myometrium

قناة فالوب

قناة فالوب
مبي�ض
بطانة الرحم
ع�ضل
المهبل

مبي�ض
الرحم
عنق الرحم

تظهر هذه ال�صورة الرحم والأن�سجة القريبة

الخاليا ال�سرطانية
يتكون ال�سرطان ف��ي الخاليا ( ،)Cellsوال�خ�لاي��ا هي
الوحدات التركيبية التي ت�شكل الأن�سجة ،والأن�سجة هي التي
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ت�شكل �أع�ضاء الج�سد.
تنمو الخاليا الطبيعية وتنق�سم لتكوّن خاليا جديدة وفقًا
لحاجة الج�سم �إليها .وعندما ت�شيخ الخاليا� ،أو تُدمر �أو تموت،
تحل محلها الخاليا الجديدة.
وفي بع�ض الأحيان ،يختل �سير هذه العملية ،فتتكوّن خاليا
جديدة رغم عدم حاجة الج�سم �إليها ،وال تموت الخاليا القديمة
كما ينبغي لها .وهذه الخاليا الزائدة ت�شكل كتلة من الن�سيج
ي�سمى بالورم (.)Tumor
وي�م�ك��ن ل �ل��ورم �أن ي �ك��ون حميدً ا(� )Benignأو خبيثًا
( )Malignantوالأورام الحميدة لي�ست �ضارة مثل الأورام
الخبيثة:
● ●الأورام الحميدة (مثل الورم الليفي� Fibroid/أو النتوء
� Polyp/أو االنتباذ الباطني الرحميEndometrosis /؛
فهي:
{ {نادرًا ما ت�شكل تهديدً ا على الحياة.
{ {يمك ��ن ا�ستئ�ص ��ال معظمها ب�س ��هولة ،وال تع ��اود النمو
غالبًا.
{ {ال ت�صيب الأن�سجة المحيطة بها.
{ {ال تنت�شر الخاليا الم�صابة بالأورام الحميدة �إلى بقية
�أجزاء الج�سم.
● ●�أما الأورام الخبيثة:
{ {فقد ت�شكل تهديدً ا على الحياة.
{ {عادة ما يمكن �إزالتها ،ولكنها تعاود النمو �أحيانًا.
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{ {يمكنه ��ا �إ�ص ��ابة الأن�س ��جة والأع�ض ��اء القريب ��ة منها
والت�سبب في �إتالفها (مثل المهبل).
{ {يمكنها االنت�شار في بقية �أجزاء الج�سم.
وق��د تنت�شر الخاليا ال�سرطانية م��ن خ�لال االنف�صال
عن ال��ورم الموجود بالرحم .ويمكنها االنت�شار عبر الأوعية
ال �إلى العقد اللمفية (Lymph
اللمفية ( )Lymph Vesselsو�صو ً
أي�ضا �أن تنت�شر الخاليا ال�سرطانية عبر
 ،)Nodesومن الممكن � ً
الأوعية الدموية ( )Blood Vesselsلت�صل �إلى الرئتين �أو الكبد
�أو العظام �أو المخ .وبعد االنت�شار ،ت�صيب الخاليا ال�سرطانية
�أن�سجة �أخرى وتنمو لتكوِّن �أورامً ا جديدة قد تدمر تلك الأن�سجة.
انظري الجزء الخا�ص بت�صنيف مراحل المر�ض لالطالع على
المعلومات الخا�صة ب�سرطان الرحم الذي ينت�شر.
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عوامل الخطورة
حالتك المر�ضية على �أنها �إ�صابة
ِ
حين يتم ت�شخي�ص
ب�سرطان ال��رح��م ،فمن الطبيعي �أن تت�ساءلي ع��ن الأ�سباب
التي قد �أدت �إلى �إ�صابتك بالمر�ض .وعاد ًة ال ي�ستطيع الأطباء
تو�ضيح �سبب �إ�صابة ام��ر�أة ما ب�سرطان الرحم وعدم �إ�صابة
�أخرى .ومع ذلك ،ف�إننا نعرف �أن هناك �سيدات لديهن عوامل
خطورة ( )Risk Factorsقد تجعلهن �أكثر عر�ضة من غيرهن
للإ�صابة ب�سرطان الرحم؛ وعامل الخطورة هو �شيء قد يزيد
من احتمالية الإ�صابة بالمر�ض.
وقد ك�شفت الدرا�سات عن عوامل الخطورة التالية للإ�صابة
ب�سرطان الرحم:
● ●النمو الزائد وال�ش ��اذ لبطانة الرحم (فرط تن�س ��ج بطانة
الرحم :)Endometrial Hyperplasia/تُعد الزيادة غير
الطبيعية في عدد الخاليا الموجودة في بطانة الرحم عامل
خطورة للإ�ص ��ابة ب�س ��رطان الرح ��م .وفرط التن�س ��ج لي�س
ورمً ا �سرطانيًّا ،ولكنه في بع�ض الأحيان يتطور �إلى الإ�صابة
ب�س ��رطان .ومن الأعرا�ض ال�شائعة لهذه الحالة نزول كمية
كبيرة من دم الحي�ض ،وحدوث نزيف بين دورات الحي�ض،
وحدوث نزيف بعد انقطاع الطم ��ث ( .)Menopauseومن
ال�شائع حدوث فرط التن�سج بعد �سن الأربعين.
وللوقاية من تحول فرط تن�سج بطانة الرحم �إلى �سرطان ،قد
يو�صي الطبيب ب ��إج��راء عملية جراحية ال�ستئ�صال الرحم
(� )Hysterectomyأو تلقي العالج الهرموني بجرعات من
ه��رم��ون البروجي�ستيرون ( )Progesteroneوفحو�صات
المتابعة الدورية.

●

●ال�سمنة :يزداد احتمال الإ�صابة ب�سرطان الرحم بالن�سبة
لل�سيدات الالتي يعانين ال�سمنة المفرطة.
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●

●

●

●

●

●ت��اري��خ البلوغ والإن �ج��اب :ي��زداد احتمال �إ�صابة ال�سيدة
ب�سرطان الرحم� ،إذا ما انطبق عليها واحد من ال�شروط
التالية على الأقل:
{ {عدم �إنجاب المر�أة من قبل.
{ {بدء دورة الحي�ض لديها قبل �سن الثانية ع�شرة.
{ {ا�س ��تمرار دورة الحي� ��ض لديه ��ا بع ��د تجاوزه ��ا �س ��ن
الخام�سة والخم�سين.
●تاريخ تعاطي هرمون الإ�ستروجين ( )Estrogenوحده:
ت��زداد مخاطر الإ�صابة ب�سرطان الرحم بين ال�سيدات
ال�لات��ي يتعاطين ه��رم��ون الإ� �س �ت��روج �ي��ن وح ��ده (دون
البروجي�ستيرون) على م��دار �سنوات للعالج الهرموني
النقطاع الطمث (.)Menopausal Hormone Therapy
●تاريخ تعاطي عقار التاموك�سيفين ( :)Tamoxifenتزداد
مخاطر الإ�صابة ب�سرطان الرحم لدى ال�سيدات الالتي
يتعاطين عقار التاموك�سيفين للوقاية من �سرطان الثدي �أو
لعالجه.
●تاريخ الخ�ضوع للعالج الإ�شعاعي ()Radiation Therapy
في منطقة الحو�ض :ت��زداد مخاطر الإ�صابة ب�سرطان
الرحم لدى ال�سيدات الالتي يخ�ضعن للعالج الإ�شعاعي في
منطقة الحو�ض.
●التاريخ المر�ضي للعائلة :تزداد مخاطر الإ�صابة ب�سرطان
الرحم لدى ال�سيدة التي لديها �أم �أو �أخت �أو ابنة م�صابة
بهذا المر�ض .كما تزداد مخاطر الإ�صابة ب�سرطان الرحم
ل��دى ال�سيدات الالتي ين�ش�أن في عائالت ي�ت��وارث فيها
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�سرطان القولون والم�ستقيم (� )Colorectal Cancerأو ما
يعرف با�سم متالزمة لين�ش (.)Lynch Syndrome
الكثير م��ن ال���س�ي��دات الم�صابات ب�سرطان ال��رح��م ال
يتعر�ضن لأي من عوامل الخطورة هذه ،والكثير من ال�سيدات
الالتي يتعر�ضن لتلك العوامل ال ي�صبن بالمر�ض.

الأعرا�ض
من الأعرا�ض ال�شائعة ل�سرطان الرحم حدوث نزيف مهبلي
غير طبيعي .قد يبد�أ بتدفق �سائل ملطخ بقطرات من الدماء،
ثم يحتوي تدريجيًّا على دماء غزيرة .وبعد انقطاع الطمث ،يُعد
النزيف المهبلي �أمرًا غير طبيعي.
ومن الأعرا�ض ال�شائعة ل�سرطان الرحم ما يلي:
● ●نزف مهبلي غير طبيعي� ،أو تبقيع� ،أو �إفرازات
● ●�ألم �أو �صعوبة في التبوُّل
● ●�ألم في �أثناء ممار�سة العالقة الحميمة
● ●�ألم في منطقة الحو�ض
قد تكون هذه الأعرا�ض ناتجة عن �سرطان الرحم �أو �أية
م�شكالت �صحية �أخ��رى .ويجب على ال�سيدات الالتي يظهر
عليهن هذه الأع��را���ض زي��ارة الطبيب لكي يتم ت�شخي�ص تلك
الم�شكالت ال�صحية وعالجها في �أ�سرع وقت ممكن.

الت�شخي�ص
�إذا ظهرت عليك هذه الأعرا�ض التي ت�شير �إلى الإ�صابة
ب�سرطان الرحم ،ف�سيحاول طبيبك معرفة ال�سبب الحقيقي وراء
تلك الم�شكالت.
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●

●

●

لعلك تخ�ضعين لفح�ص بدني وتجرين فحو�صات الدم.
ولعلك تخ�ضعين لواحد �أو �أكثر من الفحو�صات التالية:
●فح�ص منطقة الحو�ض ( :)Pelvic Examيفح�ص الطبيب
الرحم والمهبل والأن�سجة القريبة بحثًا عن �أي��ة كتل �أو
تغيرات في ال�شكل والحجم.
●الموجات ف��وق ال�صوتية ( :)Ultrasoundيعتمد جهاز
الموجات فوق ال�صوتية على ا�ستخدام موجات �صوتية ال
يمكن للإن�سان �سماعها ،وتكون الموجات ال�صوتية نمطً ا
من الأ�صداء التي ترتد داخل منطقة الحو�ض ،وتكون هذه
الأ�صداء �صورة للرحم والأن�سجة القريبة منه .ومن �أجل
الح�صول على �صورة �أف�ضل للرحم ،يمكن �إدخال الجهاز
�إلى الرحم (الفح�ص بالموجات ال�صوتية عبر المهبل/
.)Transvaginal Ultrasound
●�أخ��ذ عينة ( :)Biopsyهي عبارة عن ا�ستخراج ن�سيج
بحثًا عن خاليا �سرطانية .يتم �إدخ��ال �أنبوب رفيع عبر
المهبل �إلى الرحم .ويقوم الطبيب المعالج بك�شط رقيق
و�سحب عينات من الن�سيج .ويقوم �أخ�صائي علم الأمرا�ض
( )Pathologistبفح�ص الن�سيج تحت المجهر بحثًا عن
خاليا �سرطانية .وفي معظم الحاالت ،يكون �أخذ العينة
الطريقة الوحيدة للت�أكد من وجود الخاليا ال�سرطانية.
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�أ�سئلة قد ترغبين في طرحها على طبيبك قبل �أخذ
العينة:
لماذا �أحتاج �إلى �أخذ عينة؟
ما المدة التي ي�ستغرقها الأمر؟ هل �س�أكون في كامل
وعيي؟ هل �سيكون م�ؤلمًا؟
ما احتماالت الإ�صابة بعدوى �أو نزيف بعد �أخذ العينة؟
هل هناك �أية مخاطر �أخرى؟
متى �س�أعرف النتيجة؟ كيف �أح�صل على ن�سخة من
تقرير �أخ�صائي علم الأمرا�ض؟
�إذا كنت م�صابة بال�سرطان بالفعل ،فمن ال��ذي
�سيتحدث معي عن العالج؟ ومتى؟
درجة الورم
�إذا تم اكت�شاف خاليا �سرطانية ،ف�سيقوم �أخ�صائي علم
الأم��را���ض بفح�ص عينات الأن�سجة من الرحم تحت المجهر
لمعرفة درجة ال��ورم .وت�شير درجة الورم �إلى �أي مدى يختلف
أي�ضا �إلى
ن�سيج الورم عن الن�سيج الطبيعي للرحم ,وربما ي�شير � ً
ال�سرعة المحتملة لنمو الورم.
فدرجة الورم المتقدمة ت�شير �إلى نمو الورم على نحو �أ�سرع
من ال��درج��ات المتدنية ,ويزيد احتمال انت�شار الأورام ذات
الدرجات المتقدمة ،وي�ستعين الطبيب بدرجة الورم بالإ�ضافة
�إلى العوامل الأخرى لطرح الخيارات العالجية على المري�ضة.
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ت�صنيف المراحل
�إذا تم ت�شخي�ص حالتك المر�ضية على �أنها �إ�صابة ب�سرطان
الرحم ،فيتعين على الطبيب معرفة حجم المر�ض (ومراحله)
لي�ساعدك على اختيار �أف�ضل عالج .وتتوقف مرحلة المر�ض
على �إذا ما كان ال�سرطان قد انت�شر �إلى الأن�سجة القريبة �أو �إلى
�أجزاء �أخرى من الج�سم.
وعندما ينت�شر ال�سرطان من من�ش�أه الأ�صلي �إلى �أجزاء
�أخ��رى من الج�سم ،يحتوي ال��ورم الجديد على ن��وع الخاليا
المعتلة نف�سه ،ويطلق عليه اال�سم ذاته الذي يطلق على الورم
الأ�صليّ  .على �سبيل المثال� ،إذا انت�شر �سرطان الرحم �إلى الرئة،
ف�إن الخاليا ال�سرطانية الموجودة في الرئة هي في الحقيقة
خاليا �سرطان الرحم .وهذا المر�ض هو �سرطان الرحم الثانوي
�أو المنت�شر ( ،)Metastaticولي�س �سرطان رئ��ة .وف��ي بع�ض
الأحيان ،ي�سمي الأطباء الورم الجديد بال�سرطان "الثانوي �أو
المنت�شر".
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لمعرفة �إذا ما كان �سرطان الرحم قد انت�شر �أم ال ،ربما
منك طبيبك القيام بواحد �أو �أكثر من هذه الفحو�صات:
يطلب ِ
● ●فحو�صات معملية :يمكن الختبار بابانيكوال ()Pap Test
�إظهار �إذا ما كانت الخاليا ال�سرطانية قد انت�شرت �إلى عنق
الرحم �أم ال ،وتظهر الفحو�صات المعملية مدى قيام الكبد
أي�ضا القيام
والكليتين بوظائفها .وقد يطلب منك الطبيب � ً
بفحو�صات دم لمعرفة م�ستوى م��ادة م�ست�ضد ال�سرطان
 .)125-CA( 125وقد ت�سبب الإ�صابة بال�سرطان بارتفاع
ن�سبة م�ست�ضد ال�سرطان.
● ●الأ�شعة ال�سينية ) (X-Rayعلى ال�صدر :قد تظهر الأ�شعة
ال�سينية على ال�صدر وجود ورم في الرئة.
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● ●الت�صوير المقطعي بالحا�سوب ) :(CT scanيلتقط جهاز
الأ�شعة ال�سينية المو�صل بالحا�سوب �سل�سلة من ال�صور
التف�صيلية لمناطق الحو�ض �أو البطن �أو ال�صدر ,وقد تتلقى
المري�ضة حقنة بمادة �صبغية (.)Contrast Material
ويمكن للت�صوير المقطعي بالحا�سوب �أن يظهر الخاليا
ال�سرطانية في الرحم �أو العقد اللمفية� ،أو الرئتين� ،أو
غيرها من الأع�ضاء.
● ●الت�صوير بالرنين المغناطي�سي ) :(MRIيتم ا�ستخدام
ج�ه��از �ضخم م��زود بمغناطي�س ق��وي مو�صل بحا�سوب
اللتقاط �صورة تف�صيلية للرحم والعقد اللمفية .وربما
تتلقى المري�ضة حقنة بمادة �صبغية .ويمكن للت�صوير
بالرنين المغناطي�سي �إظهار الخاليا ال�سرطانية في الرحم
�أو العقد اللمفية �أو غيرها من الأن�سجة الموجودة في
البطن.
وفي معظم الحاالت ،تقت�ضي الحاجة �إجراء عملية جراحية
لمعرفة مرحلة �سرطان ال��رح��م .يقوم ال�ج��راح ()Surgeon
با�ستئ�صال الرحم وقد ي�أخذ عينات للأن�سجة الموجودة بمنطقة
الحو�ض والبطن .وبعد ا�ستئ�صال الرحم ،يتم فح�صه لمعرفة
م��دى عمق نمو ال��ورم ،كما �أن��ه يتم فح�ص عينات �أخ��رى من
الأن�سجة بحثًا عن خاليا �سرطانية.
وفيما يلي مراحل �سرطان الرحم:
● ●المرحلة  : 0يتم العثور على خاليا معتلة في �سطح البطانة
الداخلية للرحم فقط .وي�سمي الأطباء هذا النوع ال�سرطان
المو�ضعي (.)Carcinoma in Situ
● ●المرحلة  :1ينمو ال��ورم خالل البطانة الداخلية للرحم
وي�صل �إلى بطانة الرحم ،وربما ينت�شر في ع�ضل الرحم.
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●
●

●

●المرحلة  :2ينت�شر الورم في عنق الرحم.
●المرحلة  :3ينمو ال��ورم عبر الرحم لي�صل �إل��ى الخاليا
القريبة مثل المهبل �أو العقد اللمفية.
●المرحلة  :4ينت�شر ال��ورم في المثانة �أو الأم�ع��اء� ،أو قد
تنت�شر الخاليا ال�سرطانية �إلى �أج��زاء من الج�سم بعيدة
عن الرحم مثل الكبد �أو الرئتين �أو العظام.

العالج
تتمثل خيارات العالج بالن�سبة للم�صابات ب�سرطان الرحم
في الجراحة ( )Surgeryوال�ع�لاج الإ�شعاعي (Radiation
 ،)Therapyوالعالج الكيميائي ( ،)Chemotherapyوالعالج
الهرموني ( .)Hormone Therapyوربما تتلقين �أكثر من نوع
من طرق العالج هذه.
ويتوقف العالج المنا�سب لحالتك ،بالأ�سا�س ،على العوامل
التالية:
● ●�إذا ما كان الورم قد انت�شر في الطبقة الع�ضلية للرحم.
● ●�إذا ما كان الورم قد انت�شر في الأن�سجة الموجودة خارج
الرحم.
● ●�إذا ما كان الورم قد انت�شر �إلى �أجزاء �أخرى من الج�سم.
● ●درجة الورم.
● ●العمر وال�صحة العامة.
ويف�ضل وج ��ود ف��ري��ق م��ن المتخ�ص�صين لم�ساعدتك
على و�ضع خطة عالجية .وق��د يحيلك طبيبك المعالج �إل��ى
�أح��د المتخ�ص�صين� ،أو ربما تطلبين �أن��ت الإح��ال��ة .ومن بين
المتخ�ص�صين القائمين على ع�لاج �سرطان ال��رح��م �أطباء
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�أمرا�ض الن�ساء (� )Gynecologistأخ�صائيو الأورام الن�سائية
(�( )Gynecologic Oncologistأطباء متخ�ص�صون في عالج
ال�سرطانات لدى ال�سيدات) و �أخ�صائيو عالج الأورام بالعقاقير
( ،)Medical oncologistsو�أخ�صائيو عالج الأورام بالإ�شعاع
( .))Radiation oncologistsوق��د ي�شتمل فريق الرعاية
ال�صحية الخا�ص بك على ممر�ضة �أورام ()Oncology Nurse
و�أخ�صائي تغذية معتمد (.)Registered Dietitian
ي�ستطيع ف��ري��ق ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�خ��ا���ص ب��ك و�صف
خيارات العالج المتاح �أمامك ،والنتائج المتوقعة لكل طريقة
عالج والآث��ار الجانبية ( )Side Effectsالمحتملة .ونظرًا لأن
عالج ال�سرطان عاد ًة ما يتلف الخاليا والأن�سجة ال�سليمة ،ف�إن
الآثار الجانبية �أمر �شائع .وقبل بدء العالج� ،سَ لِي فريق الرعاية
ال�صحية الخا�ص بك عن الآثار الجانبية المحتملة و�إلى �أي مدى
قد تت�أثر �أن�شطتك المعتادة .ويمكنك التعاون مع فريق الرعاية
ال�صحية لو�ضع خطة عالجية تلبي احتياجاتك.
وفي �أي مرحلة من مراحل المر�ض ،تكون الرعاية الداعمة
( )Supportive Careمتاح ��ة لل�س ��يطرة على الأل ��م والأعرا�ض
الأخ ��رى ،وتخفيف حدة الآثار الجانبية للعالج وتهدئة المخاوف
االنفعالي ��ة .ويمكن ��ك الح�ص ��ول عل ��ى معلوم ��ات ع ��ن الرعاية
الداعمة من خ�ل�ال الموق ��ع الإلكتروني التال ��يhttp://www. :
cancer.gov/cancerinfo/coping

وق��د ترغبين في الحديث مع طبيبك عن الم�شاركة في
التجارب ال�سريرية ( ،)Clinical Trailوهي عبارة عن درا�سة
بحثية عن ط��رق العالج الجديدة ،وه��ي خيار مهم لمر�ضى
�سرطان ال��رح��م بمختلف م��راح�ل��ه .ان�ظ��ري ال�ج��زء الخا�ص
بالم�شاركة في �أبحاث ال�سرطان.
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�أ�سئلة قد ترغبين في طرحها على طبيبك قبل بدء
العالج:
ما درجة الورم؟ وما مرحلة المر�ض؟ وهل انت�شر الورم
في الطبقة الع�ضلية للرحم �أم انتقل �إلى ع�ضو �آخر؟
ما خ�ي��ارات العالج المتاحة �أم��ام��ي؟ �أي الخيارات
تو�صي بها لي؟ ولماذا؟
ما الفوائد المتوقعة من كل نوع من �أنواع العالج؟
ما الذي يمكنني القيام به ا�ستعدادًا لتلقي العالج؟
هل �س�أحتاج �إلى البقاء في الم�ست�شفى؟ �إذا كان الأمر
كذلك ،ما المدة التي �س�أق�ضيها في الم�ست�شفى؟
ما المخاطر والآث��ار الجانبية المحتملة لكل نوع من
�أنواع العالج؟ كيف يمكن ال�سيطرة على الآثار الجانبية؟
ما تكلفة العالج المحتملة؟ هل �سيقوم الت�أمين الطبي
الخا�ص بي بتغطية التكلفة؟
�إلى �أي مدى �سي�ؤثر العالج على �أن�شطتي المعتادة؟
هل الم�شاركة في درا�سة بحثية (تجربة �سريرية)
خيار جيد بالن�سبة لي؟
هل يمكنك �أن تر�شح لي �أطباء �آخرين للح�صول على
ر�أي ثانٍ بخ�صو�ص خيارات العالج المتاحة �أمامي؟
كم مرة �س�أحتاج �إلى �إجراء فحو�صات؟
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الجراحة
تُعد الجراحة من �أكثر ط��رق العالج ال�شائعة لل�سيدات
الم�صابات ب�سرطان ال��رح��م ,ويمكنك التحدث م��ع طبيبك
الجراح حول نوعية الجراحات (ا�ستئ�صال الرحم) و�أي منها
لك.
منا�سبة ِ
وعادة ما يقوم الجراح با�ستئ�صال الرحم وعنقه والأن�سجة
القريبة منه ,وقد ت�شتمل الأن�سجة القريبة على:
● ●المبي�ضين
● ●قناتي فالوب
● ●العقد اللمفية القريبة
● ●جزء من المهبل
وتختلف مدة التعافي بعد �إجراء العملية من �سيدة لأخرى,
وبعد ا�ستئ�صال الرحم ،تغادر معظم ال�سيدات الم�ست�شفى في
غ�ضون يومين ،ولكن بع�ض ال�سيدات يغادرن في اليوم نف�سه.
و�ستعودين على الأرجح �إلى مزاولة �أن�شطتك المعتادة في غ�ضون
من � 4إلى � 8أ�سابيع بعد �إجراء الجراحة.
وربما تعانين بع�ض الألم �أو الإجهاد على مدار الأيام القليلة
الأولى .وقد ت�ساعد الأدوية في ال�سيطرة على الآالم .وقبل �إجراء
الجراحة ،يجب �أن تناق�شي الخطة المو�ضوعة لت�سكين الآالم مع
طبيبك �أو ممر�ضتك .وبعد �إج��راء الجراحة ،قد يدخل طبيبك
تعديالت على الخطة �إذا كنتِ بحاجة �إلى المزيد من ال�سيطرة
على الألم.
ومن ال�شائع �أن ت�شعري بال�ضعف �أو الإجهاد لبع�ض الوقت.
ولعلك تعانين ال�شعور بالغثيان �أو التقي�ؤ .بع�ض ال�سيدات ي�شعرن
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بالإم�ساك بعد �إج��راء الجراحة �أو يحدث لهن تبول ال �إرادي؛
ولكن هذه الآثار عادة ما تكون م�ؤقتة.
و�إذا لم ينقطع عنك الطمث بعد ،فلن تجيئك ال��دورة
ال�شهرية بعد �إجراء الجراحة ،ولن تكوني قادرة على الإنجاب,
أي�ضا الهبّات ال�ساخنة وجفاف المهبل والتعرق
وربما تعانين � ً
الليلي .وه��ذه الأع��را���ض نتيجة للفقد المفاجئ للهرمونات
الأنثوية .تحدثي مع طبيبك �أو ممر�ضتك ب�ش�أن الأعرا�ض لكي
تتمكني من التعاون على و�ضع خطة عالج .وقد يفيدك تناول
بع�ض العقاقير وتغيير �أ�سلوب حياتك ،ومعظم الأعرا�ض تختفي
�أو تقل مع مرور الوقت.
وقد تت�سبب جراحة ا�ستئ�صال العقد اللمفية في حدوث
الوذمة اللمفية ( ,)Lymphedemaوهي عبارة عن ت��ورم في
�إحدى ال�ساقين �أو في كلتيهما .ويمكن لفريق الرعاية ال�صحية
الخا�ص بك �أن يخبرك بكيفية الوقاية من الوذمة اللمفية �أو
تخفيف �ألمها.
وبالن�سبة لبع�ض ال�سيدات ،قد ي�ؤثر ا�ستئ�صال الرحم على
ممار�سة العالقة الحميمة؛ فربما ت�شعرين بالحيرة مما ي�ؤدي �إلى
�صعوبة ال�شعور بالحميمية في �أثناء ممار�سة العالقة الحميمة.
ومن المفيد �أن تطلعي �شريك حياتك على هذه الم�شاعر .وفي
بع�ض الأحيان ،يتحدث الزوجان مع م�ست�شار العالقات الزوجية
لي�ساعدهما على التعبير عن مخاوفهما.
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�أ�سئلة قد ترغبين في طرحها على طبيبك قبل �إجراء
العملية الجراحية:
● ●ما نوع العملية الجراحية التي تر�شحها لي؟ ولماذا؟
● ●ه��ل �سيتم ا�ستئ�صال العقد اللمفية �أو غيرها من
الأن�سجة؟ ولماذا؟
● ●كيف �س�أ�شعر بعد �إجراء العملية الجراحية؟ �إذا �شعرت
ب�ألم ،فكيف يمكن ال�سيطرة عليه؟
● ●ما المدة التي �س�أق�ضيها في الم�ست�شفى؟
● ●متى يمكنني العودة �إلى ممار�سة �أن�شطتي الطبيعية؟
● ●ما الآثار الجانبية طويلة المدى للعملية الجراحية؟
● ●كيف �ست�ؤثر العملية الجراحية على حياتي الجن�سية؟
العالج بالإ�شعاع
يُعد العالج بالإ�شعاع خيارًا لل�سيدات الالتي يعانين �سرطان
الرحم بمختلف مراحله .ومن الممكن ا�ستخدامه قبل �إجراء
العملية الجراحية �أو بعدها� .أم��ا بالن�سبة لل�سيدات الالتي ال
ي�ستطعن �إجراء عمليات جراحية لأ�سباب طبية �أخرى ،فقد تتم
اال�ستعانة بالعالج بالإ�شعاع لتدمير الخاليا ال�سرطانية الموجودة
في الرحم� .أما بالن�سبة لل�سيدات الم�صابات بال�سرطان الذي
انت�شر في �أن�سجة �أخ��رى خ��ارج الرحم فقد يخ�ضعن للعالج
بالإ�شعاع �أو العالج الكيميائي.
وي�ستخدم العالج الإ�شعاعي �أ�شعة ذات طاقة عالية للق�ضاء
على الخاليا ال�سرطانية؛ فهذه الأ��ش�ع��ة ت��ؤث��ر على الخاليا
الموجودة في المنطقة التي يتم عالجها وحدها.
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وي�ستخدم الأط�ب��اء نوعين من العالج الإ�شعاعي لعالج
�سرطان الرحم .وبع�ض ال�سيدات يتلقين كال النوعين:
● ●ال �ع�لاج الإ��ش�ع��اع��ي ال �خ��ارج��ي (External Radiation
) :Therapyي�صدر الإ�شعاع من جهاز كبير موجهًا لمنطقة
الحو�ض �أو غيرها من المناطق الم�صابة ب�سرطان ,وعادة
ما يتم تلقي العالج في م�ست�شفى �أو عيادة .وقد تتلقين
العالج بالإ�شعاع الخارجي خم�س م��رات �أ�سبوعيًّا على
مدار عدة �أ�سابيع ,وت�ستغرق كل جل�سة عالجية ب�ضع دقائق
وح�سب.
● ●ال �ع�ل�اج الإ� �ش �ع��اع��ي ال��داخ �ل��ي(Internal Radiation
) :Therapyوي�ط�ل��ق عليها ال�م�ع��ال�ج��ة ب��الإ� �ش �ع��اع عن
ق��رب ( )Brachytherapyوفيها يتم �إدخ ��ال �أ�سطوانة
�ضيقة عبر المهبل ويتم ملء هذه الأ�سطوانة بمادة م�شعة
( .)Radioactiveوعاد ًة ما ت�ستمر الجل�سة العالجية لب�ضع
دق��ائ��ق فقط ويمكنك ال�ع��ودة �إل��ى المنزل مبا�شرة .وه��ذه
الطريقة ال�شائعة للمعالجة عن قرب قد تتكرر مرتين �أو �أكثر
على مدار عدة �أ�سابيع ,وبمجرد �أن يتم �إزالة المادة الم�شعة،
ال يتبقى �شيء من الن�شاط الإ�شعاعي في الج�سم.
وت�ت��وق��ف الآث� ��ار الجانبية ب��الأ��س��ا���س على نوعية العالج
الإ�شعاعي الم�ستخدم ،وكمية الإ�شعاع الم�ستخدمة ،و�أي جزء
من الج�سم يخ�ضع للعالج .وتعر�ض البطن ومنطقة الحو�ض �إلى
الإ�شعاع الخارجي قد ي�سبب ال�شعور بالغثيان �أو التقي�ؤ �أو الإ�سهال
�أو م�شكالت في التبول ,وقد يت�ساقط �شعر منطقة العانة لديك,
وق��د ي�صير ل��ون الب�شرة في المنطقة الخا�ضعة للعالج �أحمر
ويحدث جفاف للجلد وي�صير الجلد ح�سا�سً ا.

23

ومن المرجح �أن ت�شعري بالإجهاد خالل العالج الإ�شعاعي
الخارجي ،وبخا�صة بعد �أ�سابيع من تلقي العالج .ومن المهم
ق�سط من ال��راح��ة ،غير �أن الأط�ب��اء ع��اد ًة ما ين�صحون
�أخ��ذ ٍ
المر�ضى بمزاولة �أن�شطتهم بحما�س بقدر ما يمكنهم.
وبالن�سبة لل�سيدات الالتي لم يخ�ضعن لعملية ا�ستئ�صال
المبي�ضين ،ف�إن العالج الإ�شعاعي الخارجي الذي يتم توجيهه
على منطقة الحو�ض قد ي�ضر بالمبي�ضين .وع��اد ًة ما تتوقف
دورة الحي�ض .وقد ت�شعر ال�سيدة بالهبات ال�ساخنة وغيرها
من �أعرا�ض انقطاع الطمث .ومن المرجح �أكثر �أن تعود دورة
الحي�ض مرة �أخرى بالن�سبة لل�سيدات الأ�صغر �سنًّا.
وبعد تلقي �أيٍّ من نوعي العالج الإ�شعاعي ،قد ت�شعرين بجفاف
في المهبل �أو ت�شعرين بالحكة �أو الحرقان ,وقد ين�صحك الطبيب
بعدم ممار�سة العالقة الحميمة �إال بعد ب�ضعة �أ�سابيع من انتهاء
العالج بالإ�شعاع.
أي�ضا ،والمهبل
وربما ي�سبب العالج الإ�شعاعي �ضيق المهبل � ً
ال�ضيق ي�صعب ممار�سة العالقة الحميمة �أو فحو�صات المتابعة.
وهناك طرق للوقاية من هذه الم�شكالت .ولكن �إذا واجهتِ هذه
الم�شكالت ،ف�إن فريق الرعاية ال�صحية �سيخبرك بطرق لتو�سيع
المهبل.
ورغم �أن الآثار الجانبية للعالج الإ�شعاعي قد تكون محبطة،
ف�إنها عاد ًة ما يتم عالجها �أو ال�سيطرة عليها .تحدثي مع طبيبك
�أو ممر�ضتك عن طرق تخفيف حدة الإرهاق.
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�أ�سئلة ق��د ترغبين ف��ي طرحها على طبيبك ع��ن العالج
الإ�شعاعي:
● ●لماذا �أحتاج �إلى هذا النوع من العالج؟
● ●�أي نوع من العالج الإ�شعاعي تو�صي به لي؟
● ●متى �سيبد�أ العالج؟ ومتى �سينتهي؟
● ●هل �س�أحتاج �إلى البقاء في الم�ست�شفى؟
● ●كيف �س�أ�شعر في �أثناء العالج؟
● ●كيف �سي�ؤثر العالج الإ�شعاعي على حياتي الجن�سية؟
● ●كيف �سنعرف �أن العالج الإ�شعاعي ي�ؤتي ثماره؟
● ●هل �س�أ�شكو من �أية �آثار جانبية على المدى الطويل؟
العالج الكيميائي
ي�ستعين العالج الكيميائي بعقاقير للق�ضاء على الخاليا
ال�سرطانية .وقد يتم اال�ستعانة بالعالج الكيميائي بعد �إجراء
العملية الجراحية لعالج �سرطان الرحم الذي تتزايد احتماالت
معاودته مرة �أخرى بعد العالج .على �سبيل المثال ،قد تزداد
مخاطر معاودة الإ�صابة ب�سرطان الرحم ذي الدرجة المتقدمة
�أو من المرحلة � ،2أو المرحلة � ،3أو المرحلة  .4كما �أن العالج
الكيميائي يُ�ستخدم مع ال�سيدات الالتي ال ي�ستطعن الخ�ضوع
لعمليات جراحية ال�ستئ�صال �سرطان الرحم بالكامل� .أما
بالن�سبة للحاالت المتقدمة من ال�سرطان ،فقد يُ�ستخدم العالج
الكيميائي وحده �أو بجانب العالج الإ�شعاعي.
وتتوقف الآث��ار الجانبية بالأ�سا�س على نوعية العقاقير
الم�ستخدمة وجرعاتها .وي��دم��ر ال�ع�لاج الكيميائي الخاليا
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ال�سرطانية التي تنمو �سريعًا ،غير �أن العقار قد ي�ضر بالخاليا
أي�ضا؛ مما ي�ؤدي �إلى انق�سامها �سريعًا.
ال�سليمة � ً
● ●خاليا الدم :عندما تقلل العقاقير عدد خاليا الدم ال�سليمة،
تكونين �أكثر عر�ضة للعدوى �أو الكدمات �أو النزيف ب�سهولة
وال�شعور بال�ضعف والإن �ه��اك .و�سيتابع فريق الرعاية
ال�صحية انخفا�ض ن�سب خاليا الدم .و�إذا انخف�ض عدد
خاليا الدم ،فربما يوقف فريق الرعاية ال�صحية الخا�ص
بك العالج الكيميائي لبع�ض الوقت �أو يقلل كمية الجرعة
الم�ستخدمة من العقار .وقد تقل حدة بع�ض الآثار الجانبية
من خالل تناول الأدوي��ة التي ت�ساعد ج�سمك على تكوين
خاليا دم جديدة.
● ●خاليا ج��ذور ال�شعر :ق��د يت�سبب ال�ع�لاج الكيميائي في
ت�ساقط ال�شعر .ف�إذا فقدت �شعرك ،ف�إنه �سينمو مرة �أخرى
بعد انتهاء العالج ،ولكن قد يختلف لونه وملم�سه.
● ●الخاليا المبطنة للجهاز اله�ضمي :قد ي�ضعف العالج
الكيميائي ال�شهية وي�سبب ال�شعور بالغثيان وال�ق��يء �أو
الإ�سهال �أو تقرحات الفم وال�شفتين .و�سيقوم فريق الرعاية
ال�صحية الخا�ص بك بو�صف �أدوي��ة واقتراح طرق �أخرى
لت�ساعدك على تخطي هذه الم�شكالت .وعاد ًة ما تختفي
هذه الم�شكالت بمجرد �أن ينتهي العالج.
ومن بين الآثار الجانبية المحتملة الطفح الجلدي �أو �شعور
بوخز �أو تنميل في يديك وقدميك� ،أو م�شكالت �سمعية �أو فقدان
االت��زان �أو �آالم المفا�صل �أو تورم ال�ساقين والقدمين .ويمكن
لفريق الرعاية ال�صحية الخا�ص بك �أن يقترح عليك طرقًا
لل�سيطرة على العديد من هذه الم�شكالت .ومعظم هذه الآثار
الجانبية تختفي بمجرد �أن ينتهي العالج.
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العالج الهرموني
بع�ض الأورام في الرحم تحتاج �إل��ى الهرمونات لتنمو.
وتحتوي ه��ذه الأورام على م�ستقبالت هرمونية (Hormone
 )Receptorsلهرمونات الإ�ستروجين �أو البروجي�ستيرون �أو
كليهما .و�إذا �أثبتت الفحو�صات المعملية �أن ال��ورم الموجود
في رحمك يحتوي على هذه الم�ستقبالت ،فربما يكون العالج
الهرموني خيارًا متاحً ا �أمامك.
وقد تتم اال�ستعانة بالعالج الهرموني لل�سيدات الم�صابات
ب�سرطان الرحم في مراحله المتقدمة ,كما �أن بع�ض ال�سيدات
الم�صابات ب�سرطان الرحم في مرحلته  1والالتي يرغبن في
الحمل والإنجاب يخترن العالج الهرموني ب��د ًال من الخ�ضوع
لعملية جراحية.
وتُعد �أقرا�ص البروجي�ستيرون من �أكثر العقاقير �شيوعً ا
والم�ستخدمة كعالج هرموني .ومن بين الآثار الجانبية المحتملة
زيادة الوزن وتورم الثديين ورخاوتهما.
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طبيبك قبل الخ�ضوع
ِ
�أ�سئلة قد ترغبين في طرحها على
للعالج الكيميائي �أو الهرموني:
● ●لماذا �أحتاج �إلى هذه الطريقة العالجية؟
● ●�أي عقار �أو عقاقير �س�أتناولها؟
● ●كيف تعمل هذه العقاقير؟
● ●متى �سيبد�أ العالج؟ ومتى �سينتهي؟
● ●كيف �س�أ�شعر في �أثناء تلقي العالج؟ ما الآثار الجانبية
للعالج؟ هل هناك �أية �آثار جانبية دائمة؟ ماذا يمكنني
القيام به حيالها؟

ا�ست�شارة طبيب �آخر
قبل بدء العالج ،لعلك ترغبين في الح�صول على ر�أي �آخر
بخ�صو�ص ت�شخي�ص حالتك ال�صحية ،ومرحلة المر�ض ،وخطة
العالج .وي�ساور بع�ض المر�ضى القلق من ا�ستياء الطبيب المعالج
من رغبتهم في ا�ست�شارة طبيب �آخر ،ولكن العك�س �صحيح عادةً؛
فمعظم الأطباء يرحبون بالح�صول على ر�أي �آخر .والعديد من
�شركات الت�أمين الطبي تغطي تكلفة الح�صول على ر�أي �آخر �إذا
ما طلب منك الطبيب المعالج ذلك .وبع�ض �شركات الت�أمين
الطبي تطلب الح�صول على ر�أي �آخر.
�إذا ح�صلت على ر�أي �آخ��ر ،فربما يوافق الطبيب الآخر
على ت�شخي�ص الطبيب الأول وعلى خطة العالج� .أو ربما يقترح
الطبيب الآخر طريقة �أخرى للعالج .وعلى �أية حال� ،سيتوافر
لديك المزيد من المعلومات وربما �سيزيد �شعورك بال�سيطرة
على الأمور .ولعلك ت�شعرين بمزيد من الثقة في القرارات التي
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اتخذتها ،و�أنت مدركة ب�أنك �ألقيت نظرة على الخيارات الأخرى
المتاحة �أمامك.
وق��د ت�ستغرقين وق� ًت��ا وج�ه��دً ا ف��ي جمع التقارير الطبية
و�إعدادها لزيارة طبيب �آخر .وفي معظم الحاالت ،ال ب�أ�س من
ا�ستغراق عدة �أ�سابيع للح�صول على ر�أي �آخر ،وال يقلل ت�أجيل
العالج من فاعليته .وللت�أكد من ذلك ،يجب عليك مناق�شة �أمر
هذا الت�أجيل مع طبيبك.
وهناك عدة طرق للعثور على طبيب للح�صول على ر�أي
�آخر .يمكنك �أن ت�س�ألي طبيبك �أو جمعية طبية محلية �أو حكومية
�أو م�ست�شفى قريب �أو كلية طب عن �أ�سماء المتخ�ص�صين.
ويمكنك الح�صول على معلومات عن مراكز العالج القريبة
ِ
منك.
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التغذية
من المهم بالن�سبة لك �أن تعتني جيدً ا بنف�سك قبل الخ�ضوع
لعالج ال�سرطان وف��ي �أثنائه وبعده .واالعتناء بنف�سك يعني
تناول الطعام جيدً ا لكي تح�صلي على كمية ال�سعرات الحرارية
أي�ضا �إلى كمية
المنا�سبة للحفاظ على وزن جيد .و�ستحتاجين � ً
كافية من البروتين لتحافظي على قواك .والتغذية الجيدة قد
ت�ساعدك على ال�شعور بالتح�سن واكت�ساب مزيد من الطاقة.
وف��ي بع�ض الأح �ي��ان ،وخا�صة ف��ي �أث�ن��اء ال�ع�لاج �أو بعده
مبا�شرة ،قد ال ت�شعرين بالرغبة في تناول الطعام .وقد ت�شعرين
بالإرهاق �أو التعب .وربما تجدين مذاق الطعام لي�س جيدً ا مثلما
تعودتِ عليه من قبل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,ف�إن الآثار الجانبية
للعالج (مثل �ضعف ال�شهية �أو ال�شعور بالغثيان �أو القيء �أو بثور
الفم) قد ت�صعب عليك تناول الطعام جيدً ا.
ويمكن لطبيبك �أو �أخ�صائي التغذية المعتمد �أو غيره من
مقدمي الرعاية ال�صحية �أن يقدم لك طرقًا لي�ساعدك على
تلبية احتياجاتك الغذائية.

المتابعة الدورية
�ستكونين بحاجة �إل��ى القيام بفحو�صات دوري��ة (م��ن 3
�إلى � 6أ�شهر مثالً) بعد تلقي عالج �سرطان الرحم .وت�ساعد
الفحو�صات على الت�أكد من عدم حدوث �أي تغيرات في حالتك
ال�صحية ومعالجتها �إذا ما اقت�ضت الحاجة.
يجب �أن تت�صلي بطبيبك �إذا واج �ه��تِ �أي��ة م�شكلة من
الم�شكالت ال�صحية التالية ما بين فترات الفح�ص الدوري:

30

● ●حدوث نزيف من المهبل �أو المثانة �أو الم�ستقيم
● ●انتفاخ البطن �أو تورم ال�ساقين
● ●�ألم في البطن �أو منطقة الحو�ض
● ●�ضيق في التنف�س �أو ال�سعال
● ●فقدان ال�شهية �أو الوزن بدون �سبب معلوم
وقد يعاود �سرطان الرحم الظهور مرة �أخ��رى بعد تلقي
العالج .و�سيفح�صك الطبيب للت�أكد من عدم عودة المر�ض مرة
�أخرى .وقد ت�شتمل الفحو�صات على الك�شف على منطقة الحو�ض
�أو فحو�صات معملية (مثل م�ست�ضد ال�سرطان � ) 125أو �إجراء
�أ�شعة �سينية على ال�صدر �أو الت�صوير المقطعي بالحا�سوب �أو
الت�صوير بالرنين المغناطي�سي.

م�صادر الدعم
�إن معرفتك بالإ�صابة ب�سرطان الرحم قد يغير من حياتك
وحياة المقربين منك ,وقد ي�صعب التعامل مع هذه التغيرات.
ومن الطبيعي بالن�سبة لك ولأ�سرتك ولأ�صدقائك �أن تحتاجوا
�إلى تلقي الم�ساعدة ب�ش�أن التعامل مع الم�شاعر التي ت�صاحب
الت�شخي�ص بالإ�صابة بمر�ض ال�سرطان.
وال�م�خ��اوف ب�ش�أن جل�سات ال�ع�لاج والتعامل م��ع الآث��ار
الجانبية ،والبقاء بالم�ست�شفى ،وتناول الأقرا�ص الطبية تعد
أي�ضا ب�ش�أن رعاية �أ�سرتك �أو
أي�ضا .وقد ت�شعرين بالقلق � ً
�شائعة � ً
الحفاظ على عملك �أو موا�صلة القيام ب�أن�شطتك اليومية.
و�إل �ي��ك الم�صادر التي يمكنك اال�ستعانة بها م��ن �أج��ل
الح�صول على الدعم:
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●

●

●

●وي�ستطيع الأطباء والممر�ضات وغيرهم من �أع�ضاء فريق
الرعاية ال�صحية الخا�ص ب��ك �أن يجيبوا ع��ن الأ�سئلة
الخا�صة بالعالج �أو العمل �أو الأن�شطة الأخرى.
●التقا�ؤك بالأخ�صائيين االجتماعيين وم�ست�شاري ال�صحة
أي�ضا �إذا رغبت في
ورج��ال الدين من �ش�أنه �أن يفيدك � ً
التحدث عن م�شاعرك �أو مخاوفك لأحد ,وكثيرًا ما يمكن
للأخ�صائيين االجتماعيين �أن يقترحوا عليك الم�صادر
من �أجل الم�ساعدات المادية �أو التنقل �أو الرعاية المنزلية
�أو الدعم العاطفي.

أي�ضا؛ ففي هذه
●من الممكن �أن تفيدك مجموعات الدعم � ً
المجموعات ،يلتقي المر�ضى �أو ذووهم مع مر�ضى �آخرين
�أو غيرهم من �أف��راد �أ�سرهم لم�شاركة ما تعلموه ب�ش�أن
التكيف مع المر�ض والآثار الناجمة عن تلقي العالج .وقد
تقدم هذه المجموعات الدعم ب�صورة �شخ�صية �أو عبر
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●

الهاتف �أو من خالل الإنترنت .ولعلك ترغبين في الحديث
�إلى �أحد �أفراد فريق الرعاية ال�صحية حول �إيجاد مجموعة
دعم لك.
●قد يفيدك طبيبك �أو م�ست�شار ال�صحة الجن�سية �إذا ما
�ساورك القلق �أنتِ و�شريك حياتك ب�ش�أن الآث��ار الجانبية
ل�سرطان الرحم على المعا�شرة الزوجية� .سلي طبيبك عن
الآثار الجانبية المحتملة للعالج ومدى احتمالية ا�ستمرار
ه��ذه الآث� ��ار الجانبية .وبغ�ض النظر ع��ن االح�ت�م��االت
الم�ستقبلية ،فربما ت�ستفيدين �أن��ت و�شريك حياتك من
مخاوفك.
ِ
مناق�شة

الم�شاركة في �أبحاث ال�سرطان
يقوم الأطباء في جميع �أنحاء العالم ب�إجراء عدة تجارب
�سريرية (وه��ي درا��س��ات بحثية يتطوع المر�ضى بالم�شاركة
فيها) .وهذه التجارب م�صممة للبحث عن طرق عالجية جديدة
�آمنة وفعالة.
ورغ ��م �أن ال�م��ر��ض��ى ال�م���ش��ارك�ي��ن ف��ي ال �ت �ج��ارب ق��د ال
ي�ستفيدون منها مبا�شرة ،ف�إنهم قد يقدمون �إ�سهامً ا مهمًّا من
خالل م�ساعدة الأطباء على معرفة المزيد عن �سرطان الرحم
وكيفية ال�سيطرة على المر�ض .ورغم �أن التجارب ال�سريرية قد
تفر�ض بع�ض المخاطر ،ف�إن الأطباء يبذلون ق�صارى جهدهم
لحماية مر�ضاهم.
ويعكف الأط �ب��اء على درا� �س��ة ط��رق ج��دي��دة لال�ستعانة
بالعمليات الجراحية والعالج الكيميائي والعالج الإ�شعاعي
والعالج الهرموني لعالج �سرطان الرحم.
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● ●العمليات الجراحية :يعكف الأطباء على درا�سة �إذا ما
كانت الوذمة اللمفية تظهر بعد خ�ضوع ال�سيدة لواحدة
من الأنواع الثالثة من العمليات ال�ستئ�صال الرحم والعقد
اللمفية القريبة:
{ {يق ��وم الج ��راح بعم ��ل فتح ��ة ( )Incisionكبي ��رة
ال�ستئ�صال الرحم والعقد اللمفية.
{ {يق ��وم الج ��راح بعمل فتحات �ص ��غيرة لإدخ ��ال منظار
البطن ( .)Laparoscopeومنظ ��ار البطن هو عبارة
ع ��ن �أنب ��وب رفي ��ع وم�ض ��يء م ��زود بعد�س ��ة لفح�ص
الأج ��زاء الداخلي ��ة .وي�س ��تعين الجراح ب� ��أداة ملحقة
بالمنظار ال�ستئ�ص ��ال الرحم والعقد اللمفية (جراحة
المناظير.)Laparoscopic Surgery/
{ {يق ��وم الجراح با�ستئ�ص ��ال الرحم من خ�ل�ال المهبل
والقي ��ام بفتح ��ات �ص ��غيرة لك ��ي يدخ ��ل المنظار من
خالله وي�ستخدمه في ا�ستئ�صال الغدد اللمفية.
● ●العالج الإ�شعاعي والعالج الكيميائي:
{ {بالن�سبة لل�سيدات الالتي خ�ضعن للعمليات الجراحية:
يقارن الأطب ��اء فاعلي ��ة العالج الإ�ش ��عاعي الخارجي
بالمعالج ��ة الإ�ش ��عاعية عن ق ��رب الذي يتب ��ع العالج
الكيميائي.
{ {يق ��ارن الأطب ��اء الع�ل�اج الكيميائ ��ي بمف ��رده بالمزج
بين الع�ل�اج الكيميائي والعالج الإ�ش ��عاعي الخارجي
والمعالجة الإ�شعاعية عن قرب.
�إذا كنت مهتمة بالم�شاركة في التجارب ال�سريرية ،فناق�شي
الأمر مع طبيبك.

34

القامو�س
يوجد تعريفات ب��آالف الم�صطلحات على الموقع التالي:

http://www.cancer.gov/dictionary.
ورم حميد ( :)Benignغير �سرطاني .ويمكن للأورام الحميدة �أن

تت�ضخم ،ولكنها ال تنت�شر �أو ت�صل �إلى الأع�ضاء الأخرى من الج�سد.
�أخ ��ذ العينة ( :)Biopsyه��و عملية ا�ستئ�صال بع�ض الخاليا
�أو الأن�سجة لفح�صها من قبل �أخ�صائي علم الأم��را���ض .ويمكن
لأخ�صائي علم الأم��را���ض درا�سة الن�سيج با�ستخدام المجهر� ،أو
�إجراء فحو�صات �أخرى على الخاليا �أو الن�سيج.
الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة (� :)Blood Vesselأن�ب��وب يمر م��ن خالله
الدم ويدور حول الج�سم ,وت�شتمل الأوعية الدموية على �شبكة من
ال�شرايين والأوردة وال�شعيرات الدموية والعروق.
المعالجة الإ�شعاعية عن قرب ( :)Brachytherapyنوع من
العالج الإ�شعاعي وفيها يتم تثبيت مادة م�شعة في الإبر �أو الحبوب �أو
الأ�سالك �أو الق�ساطر تُو�ضع مبا�شرة بالقرب من الورم .ويطلق عليه
العالج الإ�شعاعي المزروع والعالج الإ�شعاعي الداخلي.
م�ست�ضد ال �� �س��رط��ان  :)CA-125( 125م ��ادة يمكن العثور
عليها بكميات كبيرة في دم المر�ضى الم�صابين ب�أنواع معينة من
ال�سرطانات؛ من بينها �سرطان المبي�ض .وقد ت�ساعد م�ستويات
م�ست�ضد ال�سرطان  125على متابعة مدى فاعلية عالجات ال�سرطان
�أو �إذا ما كان هناك �إمكانية لمعاودة الإ�صابة بالمر�ض مرة �أخرى.
ال�سرطان ( :)Cancerم�صطلح تو�صف به الأمرا�ض التي تنق�سم
فيها الخاليا المعتلة بال تحكم .ويمكن للخاليا ال�سرطانية �أن تهاجم
الأن�سجة القريبة ،و�أن تنت�شر في مجرى الدم والجهاز الليمفاوي
وتنتقل من خاللهما �إلى الأجزاء الأخرى من الج�سم.
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ال�سرطان المو�ضعي ( :)Carcinoma in situمجموعة من
الخاليا غير الطبيعية التي تبقى في المكان الذي تكونت فيه لأول
مرة ،وال تنت�شر �إلى �أماكن �أخرى .وربما تتحول هذه الخاليا غير
الطبيعة �إلى خاليا �سرطانية وتنت�شر لت�صل �إلى الأن�سجة ال�سليمة
القريبة منها .ويطلق عليها مرحلة �صفر من المر�ض.
الخلية ( :)Cellوحدة فردية تت�ألف منها �أن�سجة الج�سم .وتتكون
جميع الكائنات الحية من خلية واحدة �أو �أكثر.
عنق ال��رح��م ( :)Cervixعبارة عن الجزء ال�سفلي ال�ضيق من
الرحم الذي ي�شكل القناة الموجودة بين الرحم والمهبل.
العالج الكيميائي ( :)Chemotherapyطريقة للعالج بالعقاقير
التي تق�ضي على الخاليا ال�سرطانية.
ال�ت�ج��رب��ة ال���س��ري��ري��ة ( :)Clinical trialن��وع م��ن الدرا�سات
البحثية تختبر مدى نجاح الأ�ساليب الطبية الجديدة مع المر�ضى.
وتختبر هذه الدرا�سات الطرق الجديدة في التنظير الإ�شعاعي� ،أو
أي�ضا بالدرا�سة
الوقاية� ،أو الت�شخي�ص� ،أو عالج الأمرا�ض .وت�سمى � ً
ال�سريرية.
�سرطان القولون والم�ستقيم (� :)Colorectal cancerسرطان
ي�صيب القولون (�أط��ول جزء من الأمعاء الغليظة) �أو الم�ستقيم
(الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة الذي ي�سبق ال�شرج ،والبالغ طوله
ب�ضع بو�صات) �أو كليهما م ًعا.
مادة �صبغية ( :)Contrast Materialعبارة عن مادة ت�ساعد
على تمييز المناطق غير الطبيعية داخل الج�سم ,ويتم حقنها في
الوريد �أو من خالل حقنة �شرجية �أو ت�ؤخذ عن طريق الفم .ويمكن
ا�ستخدام المادة ال�صبغية مع الأ�شعة ال�سينية �أو الت�صوير المقطعي
بالحا�سوب �أو الت�صوير بالرنين المغناطي�سي �أو غيرها من فحو�صات
الت�صوير.
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الجزء الأ�سا�سي من الرحم ( :)Corpusهو �أ�سا�س ج�سم الرحم.
الت�صوير المقطعي بالحا�سوب ( :)CT scanهو عبارة عن
ت�صوير مقطعي محو�سب ،ويتم فيه التقاط �سل�سلة من ال�صور
التف�صيلية لمناطق داخل الج�سد من عدة زوايا ،ويتم تكوين هذه
ال�صور بوا�سطة حا�سوب مت�صل بجهاز الأ�شعة ال�سينية .وي�سمى
�أي��ً��ض��ا بالت�صوير المقطعي الحا�سوبي� ،أو الت�صوير المقطعي
المحوري المحو�سب (.)CAT
متعلق ببطانة الرحم ( :)Endometrialمتعلق ببطانة الرحم
وهي طبقة من الأن�سجة تبطن الرحم.
االنتباذ الباطني الرحمي ( :)Endometrosisنوع من الأورام
الحميدة يكون فيها الأن�سجة التي تبدو مثل ن�سيج بطانة الرحم تنمو
في �أماكن غير طبيعية بالبطن.
بطانة الرحم ( :)Endometriumطبقة من الأن�سجة التي تبطن
الرحم.
الإ�ستروجين ( :)Estrogenن��وع من الهرمونات التي ينتجها
الج�سم ي�ساعد على تنمية خ�صائ�ص الجن�س لدى الإناث والحفاظ
عليها ونمو العظام .ومن الممكن �أن يتم �إنتاج هرمون الإ�ستروجين
في المعمل .وقد ي�ستخدم الهرمون كو�سيلة لتحديد الن�سل وعالج
�أع��را���ض انقطاع الطمث وا�ضطرابات ال��دورة ال�شهرية وتخلخل
العظام وغيرها من الم�شكالت ال�صحية.
(External Radiation

ال�م�ع��ال�ج��ة الإ��ش�ع��اع�ي��ة ال �خ��ارج��ة
 :)Therapyن��وع من العالج الإ�شعاعي الم�ستخدم فيه ماكينة

تهدف �إلى ت�سليط �أ�شعة ذات طاقة عالية على الخاليا ال�سرطانية
أي�ضا العالج الإ�شعاعي بالأ�شعة
من خارج الج�سم .ويطلق عليها � ً
الخارجية.
قناة فالوب ( :)Fallopian Tubeقناة �صغيرة تمر من خاللها
البوي�ضات من المبي�ض �إلى الرحم .وفي الجهاز التنا�سلي الأنثوي،
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يوجد مبي�ض واحد وقناة فالوب واحدة على جانبي الرحم.
الورم الليفي ( :)Fibroidورم ع�ضلي �أمل�س حميد ينمو عادة في
أي�ضا الورم الع�ضلي الأمل�س.
الرحم �أو الجهاز اله�ضمي .ويطلق عليه � ً
القاع ( :)Fundusالجزء الأكبر من الع�ضو الأج��وف ,وهو �أبعد
ما يكون عن فتحة الع�ضو ,ومن بين الأع�ضاء التي لها قاع المثانة
والمرارة والمعدة والرحم والعين وتجويف الأذن الو�سطى.

�أخ�صائيو الأورام الن�سائية

(Oncologist

:)Gynecologic

طبيب متخ�ص�ص في عالج الأورام ال�سرطانية للأع�ضاء التنا�سلية
للأنثى.
م�ستقبالت هرمونية ( :)Hormone Therapyبروتين الخلية
ال��ذي يرتبط ببروتين معين .وق��د تكون الم�ستقبالت الهرمونية
موجودة على �سطح الخلية �أو بداخلها .وتحدث تغيرات عديدة في
الخلية بعد ارتباطها بالم�ستقبل الخا�ص بها.
العالج الهرموني ( :)Hormone Therapyعبارة عن طريقة
معالجة تتم من خالل �إ�ضافة الهرمونات �أو تعطيلها �أو �إزالتها.
وبالن�سبة لحاالت معينة (في حالة الإ�صابة بال�سكري �أو انقطاع
الطمث مث ًال) ،يتم �إعطاء الهرمونات ل�ضبط الم�ستويات المنخف�ضة
للهرمونات .ومن �أجل �إبطاء نمو �سرطانات معينة �أو وقفها (مثل
�سرطان الثدي �أو البرو�ستاتا) ،قد يتلقى المري�ض هرمونات ُمخلقة
�أو عقاقير �أخرى لتعطيل الهرمونات الطبيعية بالج�سم .وفي بع�ض
الأحيان ،تكون هناك حاجة �إلى �إجراء عملية جراحية ال�ستئ�صال
ال�غ��دة ال�ت��ي تنتج ه��رم��و ًن��ا معينًا ,ويطلق عليه �أي��ً��ض��ا المعالجة
الهرمونية Endocrine therapy :و Hormonal Therapyو
.Hormone treatment
فرط التن�سج ( :)Hyperplasiaزيادة غير طبيعية لعدد الخاليا
الطبيعية في الع�ضو �أو الن�سيج.
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ا�ستئ�صال الرحم ( :)Hysterectomyعملية جراحية ال�ستئ�صال
الرحم وفي بع�ض الأحيان عنق الرحم ,وحين يتم ا�ستئ�صال الرحم
وعنقه ،ف�إنه يطلق على هذه العملية الجراحية اال�ستئ�صال الكامل
للرحم .وحين يتم ا�ستئ�صال الرحم فقط ،يطلق على هذه العملية
الجراحية اال�ستئ�صال الجزئي للرحم.
�شق/فتحة ( :)Incisionفتحة في الج�سم يتم من خاللها العملية
الجراحية.
الإ�شعاع الداخلي ( :)Internal radiationطريقة عالجية يتم
فيها و�ضع مادة م�شعة مثبتة في �إبر� ،أو بذور� ،أو �أ�سالك� ،أو ق�ساطر،
أي�ضا
و�إدخالها في ال��ورم مبا�شرة �أو بالقرب منه .ويطلق عليها � ً
المعالجة بالإ�شعاع عن قرب �أو العالج الإ�شعاعي المزروع.
الحقن الوريدي ( :)Intravenousهو حقن في الوريد مبا�شرة،
وعادة ما ي�شير �إلى طريقة حقن العقار �أو غيره من المواد من خالل
�إبرة �أو �أنبوب يتم �إدخاله في الوريد.
المنظار (� :)Laparoscopeأنبوب رفيع م�ضيء ي�ستخدم في
فح�ص الأن�سجة والأع�ضاء الداخلية بالبطن ،ويحتوي المنظار على
�ضوء وعد�سة للفح�ص وربما يكون مزو ًدا ب�أداة ال�ستئ�صال الن�سيج.
جراحة المناظير ( :)Laparoscopic Surgeryعملية جراحية
تُجرى با�ستخدام المنظار ،والمنظار عبارة عن �أداة رفيعة على
هيئة �أن�ب��وب م��زود ب�ضوء وعد�سة للفح�ص .ورب�م��ا يكون م��زو ًدا
ب�أداة ال�ستئ�صال الن�سيج لفح�صه تحت المجهر بح ًثا عن عالمات
أي�ضا عملية ا�ستئ�صال باال�ستعانة بالمنظار.
المر�ض .ويطلق عليها � ً
العقدة اللمفية ( :)Lymph nodeهي عبارة عن كتلة م�ستديرة
من الن�سيج اللمفي المحاط بغالف من الن�سيج ال�ضام .وتقوم العقد
اللمفية بتر�شيح الليمف (ال�سائل اللمفي) ،وتخزين اللمفاويات
(خاليا الدم البي�ضاء) ،وتقع على طول الأوعية اللمفية ,وت�سمى
أي�ضا بالغدة اللمفية.
� ً
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الوعاء اللمفي ( :)Lymph Vesselعبارة عن �أنبوب رفيع يحمل
ال�سائل اللمفي وخاليا الدم البي�ضاء عبر الجهاز اللمفي .ويطلق
عليه الأوعية اللمفية (.)Lymphatic Vessel
وذمة لمفية ( :)Lymphedemaحالة يتجمع فيها ال�سائل الفائ�ض في
الأن�سجة ويت�سبب في التورم .وقد تحدث الوذمة اللمفية في الذراع �أو القدم
بعد ا�ستئ�صال الأوعية اللمفية بعملية جراحية �أو عند �سدها �أو تدميرها.
متالزمة لين�ش ( :)Lynch syndromeا�ضطراب متوارث
يكون الأفراد المت�أثرون به �أكبر عر�ضة من غيرهم للإ�صابة ب�سرطان
القولون والم�ستقيم و�أنواع معينة من ال�سرطان ،ويحدث هذا عاد ًة قبل
أي�ضا �سرطان القولون غير النتوئي
�سن الخم�سين .كما ُيطلق عليه � ً
الوراثي.
ّ
خبيث (� :)Malignantأي �سرطاني ،والأورام الخبيثة يمكنها
مهاجمة الن�سيج القريب وتدميره واالنت�شار في الأجزاء الأخرى من
الج�سم.

�أخ�صائي عالج الأورام بالعقاقير (:)Medical oncologist

طبيب متخ�ص�ص في ت�شخي�ص ال�سرطان ومعالجته با�ستخدام
العالج الكيميائي ،والهرموني ،والبيولوجي .و�أخ�صائي الأورام هو
أي�ضا
المقدم الرئي�سي للرعاية ال�صحية لمري�ض ال�سرطان ،ويقدم � ً
رعاية داعمة ،ويمكنه تن�سيق العالج ال��ذي يقدمه الأخ�صائيون
الآخرون.

(Menopausal

ال� �ع�ل�اج ال �ه ��رم ��ون ��ي الن �ق �ط ��اع ال �ط �م��ث
 :)Hormone Therapyيتم �إعطاء ال�سيدة التي انقطع عنها

الطمث هرمونات (الإ�ستروجين �أو البروجي�ستيرون �أو كليهما)
لتعوي�ضها عن الهرمونات التي لم يعد المبي�ضان يفرزانها .ويطلق
أي�ضا العالج اال�ستبدالي بالهرمونات.
عليه � ً
انقطاع الطمث ( :)Menopauseفترة يتوقف فيها مبي�ض المر�أة
عن العمل وتنقطع الدورة ال�شهرية عنها .وعاد ًة ما ينقطع الطمث
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في �سن الخم�سين تقري ًبا .و ُيقال �إن المر�أة انقطع عنها الطمث �إذا
توقفت ال��دورة ال�شهرية لمدة � 12شه ًرا متعاق ًبا .وت�شتمل �أعرا�ض
انقطاع الطمث على ارتفاع درجة حرارة الجزء العلوي من الج�سم
والتغيرات المزاجية والتعرق الليلي وم�شكالت التركيز والعقم.
الدورة ال�شهرية ( :)Menstrual Periodعبارة عن تفريغ دوري
للدم والأن�سجة الموجودة في الرحم .ومن �سن البلوغ وحتى �سن
يوما تقري ًبا ولكنها ال تحدث
الي�أ�س ،تحدث الدورة ال�شهرية كل ً 28
في �أثناء الحمل.
ثانوي ( :)Metastaticمتعلق بالثانوي�،أو النقيلة ،والتي تعني
انت�شار ال�سرطان من مو�ضع �أولي (المكان الذي بد�أ فيه ال�سرطان)
�إلى مو�ضع �آخر في الج�سم.
الت�صوير بالرنين المغناطي�سي ( :)MRIطريقة ت�ستخدم
فيها موجات الراديو ومغناطي�س قوي مو�صل بحا�سوب لتكوين �صور
تف�صيلية للمناطق الداخلية من الج�سم ،ويمكن لهذه ال�صور �أن
تبين االختالفات بين الأن�سجة ال�سليمة والمعتلة .والت�صوير بالرنين
المغناطي�سي يك ِّون �صو ًرا للأع�ضاء والأن�سجة الرقيقة �أف�ضل من
�أ�ساليب الك�شف الإ�شعاعي الأخرى مثل الت�صوير المقطعي بالحا�سوب
�أو الأ�شعة ال�سينية ،وهو مفيد ب�صورة خا�صة في ت�صوير المخ ،والعمود
الفقري ،والأن�سجة الرقيقة للمفا�صل ،والجزء الداخلي للعظام .وهو
أي�ضا بت�صوير الرنين المغناطي�سي النووي.
ي�سمى � ً
ع�ضل ال��رح��م ( :)Myometriumالطبقة الع�ضلية الخارجية
للرحم.
ممر�ضة الأورام ( :)Oncology Nurseممر�ضة متخ�ص�صة في
معالجة مر�ضى ال�سرطان ورعايتهم.
ع�ضو ( :)Organجزء من الج�سم ي�ؤدي وظيفة معينة .على �سبيل
المثال ،القلب ع�ضو من �أع�ضاء الج�سم.
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المبي�ض ( :)Ovaryواح��د من الغدتين التنا�سليتين الأنثيين
اللتين يتم فيهما تكوين البوي�ضات .والمبي�ضان موجودان في منطقة
الحو�ض ،مبي�ض واحد على جانبي الرحم.
اختبار بابانيكوال ( :)Pap Testعملية يتم فيها ك�شط الأن�سجة
من عنق الرحم لفح�صها تحت المجهر ,و ُي�ستخدم هذا االختبار
لتعقب وجود ال�سرطان والتغيرات التي قد ت��ؤدي �إلى الإ�صابة به.
واختبار بابانيكوال قد يظهر الم�شكالت ال�صحية مثل العدوى �أو
االلتهاب ،وهي م�شكالت غير متعلقة بالإ�صابة بال�سرطان .ويطلق
عليه اختبار م�سحة عنق الرحم.
�أخ�صائي علم الأمرا�ض ( :)Pathologistطبيب يحدد الأمرا�ض
من خالل درا�سة الخاليا والأن�سجة تحت المجهر.
فح�ص منطقة الحو�ض ( :)Pelvic Examفح�ص بدني يقوم
فيه �أخ�صائي الرعاية ال�صحية بالبحث عن كتل �أو تغيرات في �شكل
المهبل �أو عنق الرحم �أو الرحم �أو قناتي فالوب �أو المبي�ضين �أو
الم�ستقيم .وي�ستخدم �أخ�صائي الرعاية ال�صحية منظا ًرا تجويف ًّيا
لفتحة المهبل و�إلقاء نظرة على عنق الرحم و�أخذ عينات لإجراء
اختبارات بابانيكوال.
الحو�ض :الجزء ال�سفلي من البطن الموجود بين عظام الورك.
النتوء ( :)Polypزيادة تنت�أ من الغ�شاء المخاطي.
بروج�سترون ( :)Progesteroneنوع من الهرمونات التي ينتجها
الج�سم والتي تلعب دو ًرا في الدورة ال�شهرية وحدوث الحمل .ومن
الممكن ت�صنيع البروج�سترون في المعمل .وقد ُي�ستخدم كو�سيلة
لتحديد الن�سل ومعالجة اال�ضطرابات في الدورة ال�شهرية والعقم
و�أعرا�ض انقطاع الطمث وغيرها من الحاالت المر�ضية.
�أخ�صائي العالج بالأ�شعة ( :)Radiation oncologistطبيب
متخ�ص�ص في ا�ستخدام الإ�شعاع في معالجة ال�سرطان.
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العالج الإ�شعاعي ( :)Radiation therapyهو ا�ستخدام �إ�شعاع
ذي طاقة عالية من الأ�شعة ال�سينية ،و�أ�شعة جاما ،والنيوترونات،
وم�صادر �أخرى للق�ضاء على الخاليا ال�سرطانية وتقلي�ص الورم.
وق��د ي�صدر الإ�شعاع من جهاز خ��ارج الج�سم (ال�ع�لاج بالإ�شعاع
الخارجي)� ،أو من مادة م�شعة تثبت في الج�سم بالقرب من الخاليا
ال�سرطانية (العالج بالإ�شعاع الداخلي) .والعالج الإ�شعاعي ال�شامل
ي�ستخدم مادة م�شعة -مثل ج�سم م�ضاد وحيد ال�سليلة م�شع -ت�سير
في مجرى ال��دم وتتخلل الأن�سجة وتمر خ�لال الج�سم .والعالج
أي�ضا بالمعالجة الإ�شعاعية.
الإ�شعاعي ي�سمى � ً
م�شع ( :)Radioactiveي�صدر عنه �إ�شعاع.
�أخ�صائي تغذية معتمد (� :)Registered dietitianأخ�صائي
متخ�ص�صا في ا�ستخدام الغذاء والتغذية في
محترف تلقى تدري ًبا
ً
الحفاظ على الج�سم في حالة �صحية �سليمة ,وربما ي�ساعد �أخ�صائي
التغذية المعتمد الفريق الطبي ف��ي تح�سين ال�صحة الغذائية
للمري�ض.
ال�ج�ه��از ال�ت�ن��ا��س�ل��ي ( :)Reproductive Systemالأع���ض��اء
الم�سئولة عن التنا�سل .وف��ي ال�سيدات ،يتكون ه��ذا الجهاز من
المبي�ضين وقناتي ف��ال��وب وال��رح��م وعنق ال��رح��م والمهبل .وفي
الرجال ،يتكون هذا الجهاز من البرو�ستاتا والخ�صيتين والق�ضيب.
ع��ام��ل ال�خ�ط��ورة ( :)Risk factorه��و �أي �شيء ق��د يزيد من
فر�صة ال�شخ�ص في الإ�صابة بالمر�ض .وت�شمل بع�ض الأمثلة عن
عوامل الخطر الخا�صة بال�سرطان عامل التاريخ المر�ضي للعائلة
مع ال�سرطان ،وا�ستخدام منتجات التبغ ،و�أغذية معينة ،والتعر�ض
للإ�شعاع �أو العوامل الأخ��رى الم�سببة لل�سرطان ،وتغيرات جينية
معينة.
�ساركوما (: )Sarcomaهو �سرطان العظم �أو الغ�ضروف �أو الدهون
�أو الع�ضالت �أو الأوعية الدموية �أو غيرها من الأن�سجة ال�ضامة �أو
الداعمة.
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الأثر الجانبي ( :)Side effectم�شكلة �صحية تحدث عندما ي�ؤثر
العالج على الأن�سجة والأع�ضاء ال�سليمة .ومن �أكثر الآثار الجانبية
�شيوعا ال�شعور بالتعب ،والأل��م ،والغثيان،
لعالج مر�ض ال�سرطان ً
والتقي�ؤ ،وتناق�ص عدد خاليا الدم ،و�سقوط ال�شعر ،والتهابات الفم.
الرعاية الداعمة ( :)Supportive careرعاية تقدم لتح�سين
حياة المر�ضى الذين �أ�صيبوا بمر�ض خطير �أو مهدد للحياة .والغاية من
الرعاية الداعمة هي الوقاية �أو المعالجة المبكرة قدر الإمكان لأعرا�ض
المر�ض� ،أو الآثار الجانبية للعالج� ،أو الم�شكالت النف�سية واالجتماعية،
أي�ضا بالرعاية المهدئة،
والروحية المتعلقة بالمر�ض �أو عالجه .وت�سمى � ً
�أو الملطفة� ،أو رعاية ال�سيطرة على �أعرا�ض المر�ض.
الجراح ( :)Surgeonطبيب يقوم با�ستئ�صال جزء من الج�سد �أو
�إ�صالحه من خالل �إجراء عملية جراحية للمري�ض.
الجراحة ( :)surgeryطريقة عالجية ت�ستخدم في ا�ستئ�صال
ج��زء م��ن الج�سم �أو �إ��ص�لاح��ه� ،أو اكت�شاف �إذا م��ا ك��ان المر�ض
موجودًا ،وت�سمى �أي�ضًا بالعملية الجراحية.
تاموك�سيفين ( :)Tamoxifenع�ق��ار ي�ستخدم ل�ع�لاج �أن��واع
أي�ضا في الوقاية من
معينة من �سرطان الثدي ,كما �أنه ي�ستخدم � ً
�سرطان الثدي بالن�سبة لل�سيدات الم�صابات ب�سرطان ٍ
البد بالغدد
الثديية (خاليا غير �سليمة في القنوات اللبنية بالثدي) وال�سيدات
الالتي يعانين خطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي بن�سبة كبيرة ,ويعيق
التاموك�سيفين ت�أثير هرمون الإ�ستروجين في الثدي.
ن�سيج ( :)Tissueمجموعة �أو طبقة من الخاليا تعمل م ًعا لأداء
وظيفة معينة.
(Transvaginal

الموج ��ات ال�صوتي ��ة عب ��ر المهب ��ل
� :)Ultrasoundإجراء م�س ��تخدم لفح�ص المهب ��ل والرحم وقناتي

فالوب والمبي�ضين والمثانة .يتم �إدخال �أداة �إلى المهبل ي�صدر عنها
موج ��ات �ص ��وتية ترتد في الأع�ض ��اء الموجودة ف ��ي منطقة الحو�ض,
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وتكون هذه الأمواج ال�ص ��وتية �أ�ص ��داء على �شا�شة الكمبيوتر؛ فت�شكل
�صورة ،وت�سمى هذه ال�صورة بمخطط الموجات فوق ال�صوتية.
ورم ( :)Tumorكتلة غير طبيعية من الأن�سجة التي تظهر حين
تنق�سم الخاليا �أكثر مما ينبغي �أو حين تموت هذه الخاليا حين ال
ينبغي لها �أن تموت .وقد تكون الأورام حميدة (غير �سرطانية) �أو
أي�ضا .Neoplasm
خبيثة (�سرطانية) .ويطلق عليها � ً
الموجات فوق ال�صوتية ( :)Ultrasoundموجات �صوتية ذات
طاقة عالية يتم �إطالقها فترتد داخل الأن�سجة والأع�ضاء الداخلية
للج�سم م�صدرة �أ�صداء ،ويتم عر�ض هذه الأ�صداء على �شا�شة جهاز
الموجات فوق ال�صوتية؛ فت�شكل �صورة لخاليا الج�سم ،وت�سمى هذه
ال�صورة بمخطط الموجات فوق ال�صوتية.
�سرطان الرحم ( :)Uterine Cancerخاليا �سرطانية تتكون في
الأن�سجة الموجودة في الرحم (ع�ضو كمثري ال�شكل �صغير و�أجوف
موجود في منطقة الحو�ض لدى ال�سيدة ينمو فيه الجنين) .وهناك
نوعان من �سرطان الرحم� :سرطان بطانة الرحم (ال�سرطان الذي
يبد�أ في الخاليا المبطنة للرحم) وورم خبيث في ع�ضلة الرحم/
�ساركوما الرحم (نوع نادر من ال�سرطان يبد�أ في ع�ضلة الرحم �أو
غيرها من الأن�سجة الموجودة به).
الرحم ( :)Uterusع�ضو كمثري ال�شكل �صغير و�أجوف في منطقة
الحو�ض لدى المر�أة .وفي هذا الع�ضو ينمو الجنين.
المهبل ( :)Vaginaالقناة الع�ضلية الممتدة خارج الرحم �إلى
أي�ضا.
الجزء الخارجي من الج�سم ,وت�سمى قناة الوالدة � ً
الأ�شعة ال�سينية ( :)X-raysنوع من الإ�شعاع ذي الطاقة العالية.
وت�ستخدم الأ�شعة ال�سينية بجرعات منخف�ضة في ت�شخي�ص الأمرا�ض
من خالل تكوين �صور للأجزاء الداخلية من الج�سم ،وت�ستخدم
بجرعات كبيرة في عالج ال�سرطان.
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