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المقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لعله كان �أ�س ��و�أ يوم ف ��ي حياتي ،ذلك النهار عندم ��ا ذهبت �إلى الطبيب
لفح�ص بع�ض التغيرات التي �ش ��عرت بها ،لأخرج من عيادته في حالة نف�سية
ال �أح�س ��د عليها .نحن ن�س ��مع بالأخبار ال�س ��يئة عن الأمرا�ض والحوادث التي
تحل بالآخرين ،ولكن ناد ًرا ما نفكر �أنها �ست�صيبنا �شخ�ص ًّيا .وحتى لو خطر
على البال �أننا قد ن�ص ��اب بمر�ض ع�ضال في حياتنا ،ونحاول �أن نتخيل ردود
فعلنا الممكنة ،ف�إن ذلك يختفي عندما ي�صدمنا الواقع .وهذا ما ح�صل لي؛
حي ��ث �أفادني الطبيب يومئذ بعد درا�س ��ة الفحو�ص �أنني م�ص ��اب بالليمفوما
(�أو �سرطان الجهاز الليمفاوي) .وبد�أت الأفكار تعج بي وتت�ضارب في ر�أ�سي،
وبد�أت �أت�س ��اءل عن م�ص ��يري وكم من الأيام بقيت لي ف ��ي هذه الدنيا .تُرى
هل �س� ��أتمكن من ر�ؤية �أهلي و�أ�صدقائي؟ وكم �س� ��أعي�ش بعد ذلك؟ وكيف لي
�أن �أق�ض ��ي الأيام الباقية لي في هذه الحياة؟ كل هذه الأفكار كانت تدور في
ر�أ�سي وت�شغل بالي ليل نهار .و�أول �شيء فعلته هو تجديد و�صيتي.
و�أجزم ب�أن �آثار ال�ص ��دمة قد امتدت �إلى جميع المحيطين بي؛ فمري�ض
ال�س ��رطان يعاني الداء والدواء ،والأهل يعانون �ألم الم�صيبة وهول الفجيعة،
�إ�ض ��افة �إل ��ى �أن هذا ال ��داء ،وهو ف ��ي الحقيقة مئ ��ات الأن ��واع المختلفة في
مفهوما ف ��ي مخيلة الكثيرين
�ض ��راوتها وخطورته ��ا و�إمكانية عالجها ،يبقى
ً
على �أنه حكم بالموت ال �أكثر.
ولك ��ن مه�ًل�اً  ،فما بي ��ن طرفة عي ��ن وانتباهته ��ا يغير اهلل من ح ��ال �إلى
ح ��ال .لقد حدث تحول في م�س ��ار تفكيري �إلى النقي� ��ض ,فبينما كنت �أجري
الفحو�ص و�أهم بمغادرة عيادة الطبيب� ،أعطاني الطبيب بع�ض الكتب باللغة
ورويدا
الإنجليزي ��ة عن هذا المر�ض لقراءتها ومعرفة بع�ض المعلومات عنهً .
روي � ً�دا بد�أ الأم ��ل يدب في نف�س ��ي .وكنت كلم ��ا تعمقت في الق ��راءة ،زادني
لدي عن هذا المر�ض ،مثلي
الأمل قوة وتفا� اًؤل؛ فالفكرة الم�س ��بقة التي كانت َّ
مث ��ل الكثيرين من النا�س غير المخت�ص ��ين والذي حماهم اهلل من ر�ؤيته في
�أقاربه ��م ،هي �أنه قات ��ل وال ينجو منه �أحد .وهذه الفك ��رة مردها في المقام
الأول الجه ��ل .ولكن م ��ن خالل القراءة ،عرفت �أنه يمكن ال�ش ��فاء من بع�ض
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�أن ��واع هذا المر�ض وبن�س ��ب كبيرة ,كما �أن معنوي ��ات المرء من �أهم العوامل
الت ��ي ت�س ��اعد ف ��ي التعافي .لق ��د رفعت القراءة ع ��ن هذا المر� ��ض فعلاً من
معنويات ��ي وبد�أت الإيجابية تراود نظرتي للحياة م ��رة �أخرى .وبد�أت �أتكيف
مع ا�س ��تخدام كلمة المر�ض الخبيث والعالج الكيماوي وال �أجد غ�ضا�ضة في
ت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها ،وعلى يقين دائ ًما ب�أن لكل داء دواء ب�إذن اهلل.
علي بال�ش ��فاء .وخرجت من
وتابعت العالج لدى المخت�ص ��ينَّ ،
ومن اهلل َّ
هذه التجربة و�أنا على يقين من �أن �إتاحة المعلومات للم�ص ��ابين بهذا الداء
الخبي ��ث من الممكن �أن تُحدث اً
تحول جذر ًّيا ف ��ي تعاملهم معه وفي نظرتهم
أي�ض ��ا؛ فالفكرة المغلوطة عن
للحياة على وجه العموم وكذلك عند محبيهم � ً
ال�س ��رطان �أنه ال يمكن ال�شفاء منه مطلقًا ،ولكن ما وجدته هو �أنه في حاالت
كثيرة يمكن العالج من هذا المر�ض .وهذا يعتمد  -بعد ف�ض ��ل اهلل وكرمه -
على اكت�ش ��اف المر�ض مبك ًرا وقدرة الإن�سان على التكيف مع و�ضعه الجديد
والحديث عنه مع الأقارب والأ�صدقاء بدون خوف �أو تهرب.
كان من الطبيعي �أن �أبد�أ البحث عن �أي �شيء من�شور عن المر�ض ،وبحثت
ف ��ي المكتبة العربية ولكن للأ�س ��ف وجدت �أنها تفتقر �إلى المراجع الب�س ��يطة
وال�سل�س ��ة التي تتحدث عن هذا المر�ض ب�ش ��تى �أنواعه؛ فالمراجع المتاحة �إما
متخ�ص�ص ��ة للغاية ي�ص ��عب على غير المتخ�ص ���ص التعامل معها وا�س ��تيعابها
ب�سهولة� ،أو متاحة بلغة غير اللغة العربية تحتاج �إلى �شخ�ص متبحر في اللغات
ليفه ��م ما بها .ولأنني على يقين من �أنه ال بد لكل �إن�س ��ان �أن يحظى بن�ص ��يب
واف ��ر من الثقافة العامة عن هذا المر�ض ،فقد ر�أيت �أن من واجبي �أن �أ�س ��هم
في م�س ��اعدة �إخواني المتحدثين بالعربية عل ��ى مواجهة هذا المر�ض و�أخذت
على عاتقي مهمة توفير م�ص ��ادر �س ��هلة وب�سيطة على الإن�سان العادي ليتعرف
على م�ؤ�ش ��رات هذا المر�ض و�أعرا�ض ��ه ومن ثم ي�س ��تطيع �أن يقي نف�س ��ه مغبة
الآثار الناتجة عنه ،بما في ذلك �س ��وء الفهم .وحتى �إن لم تكن م�ص ��ا ًبا بهذا
المر�ض الع�ضال ( وهو ما �أرجوه من المولى عز وجل ) ف�إن التعرف عليه وعلى
�أعرا�ضه من الممكن �أن يجعلك �سب ًبا في �إنقاذ �إن�سان حياته على المحك.
وم ��ن هنا ف�إنني �أهدي هذا الم�ش ��روع �إلى كل م�ص ��اب بال�س ��رطان ،وال
�أق�ص ��د بالم�ص ��ابين المر�ض ��ى فقط ،ب ��ل �أق�ص ��د كذلك ذويه ��م و�أحبابهم
و�أ�ص ��دقاءهم ومجتمعهم و�أطباءهم وممر�ض ��يهم؛ فالكل ي�صيبهم من هذا
الداء ن�صيب.
ومن هذا المنطلق ،فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�سعودية الخيرية
لمكافح ��ة ال�س ��رطان بفكرة �إيج ��اد مواد تثقيفية ب�ش ��كل احترافي لمر�ض ��ى
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ال�سرطان ،ووجدت لدى رئي�س مجل�س �إدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو
أكيدا على �أهميتها،
ونائبه الدكتور م�ش ��بب الع�سيري ترحي ًبا حا ًّرا بالفكرة وت� ً
مع الحاجة الما�س ��ة �إليها و�س ��ط موج هادر من المعلومات المتناق�ض ��ة التي
يجده ��ا الباحث .وقد تك ��رم الإخوة والأخوات في الجمعي ��ة ،وتكبدوا الكثير
من م�ش ��اق البحث للو�ص ��ول لتحقيق اله ��دف من هذه ال�سل�س ��لة ،وهو �إيجاد
معلومات ثرية للم�صابين بال�س ��رطان تتميز بالب�ساطة والم�صداقية وتعك�س
�آخر ما و�صل �إليه الطب في هذا المجال.
و�أخي� � ًرا وبعد جهد جهيد وبح ��ث حثيث ،وقع االختيار على كتيبات معهد
ال�س ��رطان الوطني الأمريكي ك�أحد �أف�ضل الم�صادر الثرية بالمعلومات التي
كتبت ب�أ�س ��لوب منا�سب للمر�ضى على مختلف م�ستوياتهم الفكرية والثقافية.
فقمن ��ا بالكتابة للمعه ��د و�أذن لنا علما�ؤه ومديروه بترجم ��ة الكتيبات للقارئ
العرب ��ي دون التزام منهم بمراجعة الترجمة واعتمادها ،ثم قام فريق علمي
م ��ن الجمعية ال�س ��عودية الخيري ��ة لمكافحة ال�س ��رطان بمراجع ��ة الكتيبات
و�صياغتها ب�أ�سلوب ينا�س ��ب القارئ العربي وتعديل محتواها بما يتنا�سب مع
عموما.
المجتمع ال�سعودي
خ�صو�صا والعربي ً
ً
وفي هذا ال�ص ��دد ال ي�س ��عني �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�ش ��كر وبالغ االمتنان
لجميع من �أ�س ��هم معنا في هذا الم�ش ��روع ،راج ًيا م ��ن اهلل الكريم قبوله منا
خال�ص ��ا ،و�أخ�ص بالذكر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�س
ومنهم عم ًال ً
مجل� ��س �إدارة الجمعي ��ة ال�س ��عودية الخيري ��ة لمكافحة ال�س ��رطان ,والدكتور
م�ش ��بب الع�س ��يري رئي�س هيئة تحري ��ر ال�سل�س ��لة ,والدكتورة ري ��م العمران,
والأ�س ��تاذ عبد الرحمن الخرا�شي الم�ش ��رف العام على الجمعية ,والأ�ستاذة
العنود ال�ش ��لوي المثقفة ال�ص ��حية بمدينة الملك فهد الطبية وكل من �أ�سهم
من فريق العمل الممتد.
كما �أتقدم بخال�ص ال�ش ��كر �إلى العاملين بق�سم الت�س ��ويق و�إدارة الن�شر
بمكتبة جرير لإ�سهامهم في �إخراج هذا العمل في �أف�ضل �شكل ممكن.
و�إنني �أرجو �أن يجد قارئ هذا الكتيب وبقية كتيبات ال�سل�س ��لة ما ي�ش ��في
الغلي ��ل وي ��روي الظم� ��أ وي�س ��اعده على تج ��اوز المر� ��ض والتكيف م ��ع تبعاته
والمعرفة التامة التي ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�شديدة وتجاوزها.
و�أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.
محمد العقيل
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نبذة عن هذا الكتيب
يتناول ه��ذا الكتيب ال�سرطان* ( )cancerال��ذي ين�ش�أ
في الكبد (وه��و ما ي�سمى بـ �سرطان الكبد الأول��ي Primary
) .Liver Cancerففي كل عام ،يتم ت�شخي�ص ع�شرات الآالف
في مختلف �أنحاء العالم ب�أنها �إ�صابة ب�سرطان الكبد الأولي،
عاما.
ومعظم ه�ؤالء المر�ضى تتعدى �أعمارهم الـ ً 64
ال يتناول مو�ضوع هذا الكتيب �سوى ال�سرطان الذي ين�ش�أ في
الكبد وح�سب؛ وهذا الكتيب غير معني بال�سرطان الذي ينت�شر
من مكان �آخر لي�صل �إلى الكبد.
ومن ال�شائع �أن تنت�شر الخاليا ال�سرطانية )(metastasize
�إلى الكبد من جراء �إ�صابة القولون �أو الرئتين �أو الثديين �أو �أي
ع�ضو من �أع�ضاء الج�سم بال�سرطان .وحين تنت�شر الخاليا
ال�سرطانية من �أع�ضاء �أخرى لت�صل �إلى الكبد ،ال ُيعتبر المري�ض
م�صا ًبا ب�سرطان الكبد .وع��و�ً��ض��ا ع��ن ذل��ك ،ف ��إن ال�سرطان
الذي ي�صيب الكبد ُي�سمى با�سم الع�ضو )� (Organأو الن�سيج
 )(Tissueالذي بد�أ به نمو الخاليا ال�سرطانية .على �سبيل
المثال� ،سرطان القولون ال��ذي ينت�شر لي�صيب الكبد ي�سمى
�سرطان القولون الثانوي �أو المنت�شر ) ،(Metastaticولي�س
�سرطان الكبد.
�شيوعا
ويعتبر ال�سرطان الثانوي �أو المنت�شر في الكبد �أكثر ً
من �سرطان الكبد الأولي.
وتتاح للم�صابين بال�سرطان الثانوي �أو المنت�شر في الكبد
خيارات عالجية تختلف عن المر�ضى الم�صابين ب�سرطان الكبد
الأول��ي .ويعتمد العالج في الأ�سا�س على المكان الذي يبد�أ فيه
الخاليا ال�سرطانية.
* الكلمات المكتوبة بخط مائل موجودة في القامو�س بنهاية هذا الكتيب ،ويو�ضح القامو�س معاني
هذه الكلمات.
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�إن الإلمام بالرعاية الطبية ل�سرطان الكبد قد ي�ساعدك على
القيام بدور فعال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الطبية
التي �ستتلقاها .ويتناول هذا الكتيب ما يلي:
● ●ت�شخي�ص المر�ض ومراحله
● ●العالج والرعاية الداعمة )(Supportive care
● ●الم�شاركة في الدرا�سات البحثية
ويحتوي هذا الكتيب على قائمة بالأ�سئلة التي قد ترغب في
طرحها على طبيبك المعالج ،فكثير من النا�س ي�ستفيدون من
ا�صطحاب قائمة بالأ�سئلة عند زي��ارة الطبيب المعالج .ولكي
تتذكر ما قاله الطبيب ،يمكنك �أن تدون المالحظات �أو ت�س�أل
الطبيب عن �إمكانية ا�ستخدام جهاز ت�سجيل .ولعلك ترغب
في ا�صطحاب �أحد �أفراد الأ�سرة �أو الأ�صدقاء معك عند زيارة
الطبيب ،لتدوين المالحظات �أو طرح الأ�سئلة �أو مجرد اال�ستماع
�إلى كالم الطبيب.
ولالط�ل�اع عل ��ى �أحدث المعلوم ��ات عن �س ��رطان الكبد ،قم
بزيارة ه ��ذا الموق ��ع الإلكترون ��يhttp://www.cancer.gov/ :
cancertopics/types/liver.

ومو�ضوع هذا الكتيب هو �سرطان الكبد عند البالغين ،وال
يتناول هذا الكتيب �سرطان الكبد لدى الأطفال.
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الكبد
تعد الكبد �أكبر ع�ضو بداخل البطن ) ،(Abdomenوتقع
الكبد خلف ال�ضلوع في الجانب الأيمن من الج�سم.
● ●وت�ؤدي الكبد دورًا مهمًّا للحفاظ على حالتك ال�صحية:
● ●التخل�ص من المواد ال�ضارة بالدم.
● ●ت�صنيع الإنزيمات ) (Enzymesوال�صفراء ) (Bileالتي ت�ساعد
على ه�ضم الطعام.
تحويل الطعام �إلى مواد �ضرورية للنمو والإعا�شة.
وهناك وعاءان يمدان الكبد بالدم ،وت�أتي معظم كمية الدماء
من الوريد البابي الكبدي )� ،(Hepatic Portal Veinأما باقي
الكمية فت�أتي من ال�شريان الكبدي ).(Hepatic Artery
المريء
الكبد

ال�ضلوع

الطحال

الحوي�صلة
الوريد

المعدة

ال�شريان

الأمعاء
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الخاليا ال�سرطانية
يتكون ال�سرطان في الخاليا ) ،(Cellsوالخاليا هي الوحدات
التركيبية التي ت�شكل الأن�سجة ،والأن�سجة هي التي ت�شكل �أع�ضاء
الج�سد.
وتنمو الخاليا الطبيعية وتنق�سم لتك ّون خاليا جديدة وفقًا
لحاجة الج�سم �إليها .وعندما ت�شيخ الخاليا الطبيعية �أو تتلف،
ف�إنها تموت وتحل محلها الخاليا الجديدة.
وفي بع�ض الأحيان ،يختل �سير هذه العملية ،فتتك ّون خاليا
ج��دي��دة رغ��م ع��دم ح��اج��ة الج�سم �إل�ي�ه��ا ،وال ت�م��وت الخاليا
ال�شائخة �أو التالفة كما هو مقدر لها �أن تكون .وهذه الخاليا
ورما ).(Tumor
الزائدة ت�شكل كتلة من الن�سيج تُ�سمى ً
حميدا )(Benign
ويمكن للورم الموجود بالكبد �أن يكون
ً
�أو خبي ًثا ) .(Malignantوالأورام الحميدة لي�ست �ضارة مثل
الأورام الخبيثة.
● ●الأورام الحميدة:
{{نادرًا ما ت�شكل تهديدً ا على الحياة.
{{يمكن ا�ستئ�صالها ب�سهولة ،وال تعاود النمو عادة.
{{ال تغزو الأن�سجة المحيطة بها.
{{ال تنت�شر �إلى بقية �أجزاء الج�سم.
● ●الأورام الخبيثة:
{{قد ت�شكل الأورام الخبيثة تهديدً ا على الحياة.
{{كثيرًا ما يمكن ا�ستئ�صالها ،ولكنها تعاود النمو.
{{يمكنها غزو الأن�س ��جة والأع�ض ��اء القريبة منها والت�سبب
في �إتالفها (مثل المعدة �أو الأمعاء).
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{{يمكن للأورام الخبيثة االنت�شار في بقية �أجزاء الج�سم.
تبد�أ معظم �سرطانات الكبد الأول �ي��ة في الخاليا الكبدية
) ،(Hepatocytesوه��ذا النوع من ال�سرطان ُي�سمى �سرطان
ال �خ�لاي��ا ال �ك �ب��دي��ة � (Hepatocellular Carcinomaأو
).Malignant Hepatoma
ويمكن لخاليا �سرطان الكبد �أن تنت�شر من خالل االنف�صال
ع��ن ال��ورم الرئي�سي .وتنت�شر تلك الخاليا ف��ي الأ��س��ا���س من
خالل الأوعية الدموية؛ ويمكن العثور على خاليا �سرطان الكبد
في العقد الليمفاوية ) .(Lymph Nodesوقد تعلق الخاليا
أوراما جديدة قد تتلف
ال�سرطانية ب�أن�سجة �أخرى وتنمو لتكون � ً
تلك الأن�سجة .انظر الجزء الخا�ص بت�صنيف مراحل المر�ض
للمزيد من المعلومات عن انت�شار �سرطان الكبد في �أن�سجة �أو
�أع�ضاء �أخرى.

عوامل الخطورة
حين يتم ت�شخي�ص حالتك المر�ضية على �أن�ه��ا �إ�صابة
بال�سرطان ،فمن الطبيعي �أن تت�ساءل عن الأ�سباب التي قد �أدت
دوما تو�ضيح �سبب
�إلى �إ�صابتك بالمر�ض .وال ي�ستطيع الأطباء ً
�إ�صابة �شخ�ص ما ب�سرطان الكبد وعدم �إ�صابة �شخ�ص �آخر به.
أ�شخا�صا لديهم عوامل خطورة
ومع ذلك ،ف�إننا نعرف �أن هناك �
ً
) (Risk Factorقد تجعلهم �أكثر عر�ضة من غيرهم للإ�صابة
ب�سرطان الكبد .وعامل الخطورة هو �شيء قد يزيد احتمالية
الإ�صابة بالمر�ض.
وقد ك�شفت الدرا�سات عن عوامل الخطورة التالية للإ�صابة
ب�سرطان الكبد:
● ●الإ�صابة بفيرو�س التهاب الكبد الوبائي (ب) (Hepatitis
)� B Virus – HBVأو فيرو�س التهاب الكبد الوبائي (جـ)
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) :(Hepatitis C Virus – HCVقد تتم الإ�صابة ب�سرطان
الكبد بعد �سنوات من الإ�صابة بواحد من هذين الفيرو�سين.
وتُعد الإ�صابة بفيرو�س التهاب الكبد الوبائي (ب) �أو (جـ)
ال�سبب الرئي�سي للإ�صابة ب�سرطان الكبد على م�ستوى
العالم.
وينتقل فيرو�س التهاب الكبد الوبائي (ب) و(جـ) من �شخ�ص
لآخر عبر الدم (مثل م�شاركة الآخرين في ا�ستخدام المحاقن
نف�سها) �أو من خالل المعا�شرة الزوجية .وقد ي�صاب الجنين
بهذا الفيرو�س من خ�لال الأم الم�صابة .ورغ��م �أن الإ�صابة
بفيرو�س التهاب الكبد الوبائي (ب) و(جـ) معدي ًة ،ف�إن �سرطان
الكبد لي�س معد ًيا؛ فال يمكن ل�شخ�ص �أن ي�صاب ب�سرطان الكبد
من خالل التقاط العدوى من �شخ�ص �آخر.
وربما ال تظهر �أع��را���ض الإ�صابة بفيرو�س التهاب الكبد
الوبائي (ب) و(جـ) على ال�شخ�ص الم�صاب ،ولكن فحو�صات
الدم يمكنها �أن تظهر الإ�صابة ب�أي من الفيرو�سين ،ف�إذا ظهرت
الإ��ص��اب��ة م��ن خ�لال الفحو�صات ،ف�سيقترح الطبيب العالج
المنا�سب .وربما يناق�ش الطبيب معك �سبل الوقاية من نقل
العدوى للآخرين.
�أما بالن�سبة للأ�شخا�ص غير الم�صابين بفيرو�س التهاب
الكبد الوبائي (ب) ،ف�إن اللقاح الم�ضاد ) (Vaccineلاللتهاب
الكبد الوبائي (ب) قد يمنع الإ�صابة بعدوى فيرو�س التهاب
الكبد الوبائي .ويعمل الباحثون على تطوير لقاح م�ضاد لعدوى
الإ�صابة بالتهاب الكبد الوبائي (جـ).
● ●تناول الكحوليات :يزيد تناول الكحوليات خطر الإ�صابة
ب�سرطان الكبد و�أنواع �أخرى من ال�سرطان .وتزداد الخطورة
بزيادة جرعة الكحول التي يتناولها ال�شخ�ص.
● ●�أفالتوك�سين ) :(Aflatoxinقد يت�سبب الأفالتوك�سين،
وهو عبارة عن م��ادة �ضارة تكونها �أن��واع معينة من العفن
9

) ،(Moldفي الإ�صابة ب�سرطان الكبد .وق��د تتكون مادة
الأفالتوك�سين في الفول ال�سوداني والذرة وغيرها من البذور
والحبوب .وترتفع ن�سب تواجد الأفالتوك�سين في مناطق
ب�آ�سيا �أو �إفريقيا .ومع ذل��ك ،ف��إن الواليات المتحدة تتبع
معايير ال�سالمة بخ�صو�ص الحد من مادة الأفالتوك�سين في
الأغذية.
داء اختزان الحديد :قد تزداد الإ�صابة ب�سرطان الكبد و�سط
الأ�شخا�ص الم�صابين بداء اختزان الحديد والذي يت�سبب في
اختزان كميات كبيرة من الحديد في الكبد وغيره من �أع�ضاء
الج�سم.
مر�ضا
● ●التليف الكبدي ) :(Cirrhosisيُعد التليف الكبدي ً
خطيرًا ي�صيب ال�شخ�ص حين تتلف خاليا الكبد ويحل
محلها �أن�سجة ندبية .وهناك عوامل متعددة ت�سبب التليف
الكبدي من بينها عدوى بفيرو�س التهاب الكبد الوبائي (ب)
�أو (جـ) ،تناول الكحوليات ب�شراهة ،تخزين كميات كبيرة
من الحديد في الكبد ،عقاقير معينة وطفيليات )(Parasites
معينة .وجميع حاالت الإ�صابة ب�سرطان الكبد في الواليات
المتحدة ناجمة عن �إ�صابة ال�شخ�ص بتليف الكبد ،من جراء
عدوى الإ�صابة بالتهاب الكبد الوبائي (ب) �أو (جـ) عاد ًة �أو
من جراء تناول الكحوليات ب�شراهة.
● ●ال�سمنة ومر�ض ال�سكري ):(Obesity and Diabetes
�أظهرت الدرا�سات �أن ال�سمنة ومر�ض ال�سكري قد يُعتبران
�أحد عوامل الخطورة المهمة في الإ�صابة ب�سرطان الكبد.
وكلما زادت عوامل الخطورة لدى �شخ�ص ،زادت احتمالية
�إ�صابته ب�سرطان الكبد .ورغم وجود الكثير من الأ�شخا�ص ممن
تتوافر لديهم عوامل الخطورة للإ�صابة ب�سرطان الكبد ،ف�إنهم
ال ُي�صابون بهذا المر�ض.
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الأعرا�ض
ع��اد ًة ال تظهر �أعرا�ض للإ�صابة المبكرة ب�سرطان الكبد.
ولكن حين ي��زداد حجم الخاليا ال�سرطانية ،ربما يالحظ
واحدا �أو �أكثر من هذه الأعرا�ض ال�شائعة:
المري�ض ً
● ●ال�شعور ب�ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن
● ●ظهور ورم �أو ال�شعور بثقل في الجزء العلوي من البطن
● ●انتفاخ البطن
● ●فقدان ال�شهية وال�شعور باالمتالء
● ●فقدان الوزن
● ●ال�شعور بال�ضعف �أو الإجهاد
● ●ال�شعور بالغثيان والتقي�ؤ
● ●ا�صفرار الجلد وملتحمة العينيين و�شحوب ل��ون البراز،
وي�صير ل��ون ال �ب��ول غ��ام� ًق��ا م��ن ج ��راء الإ� �ص��اب��ة باليرقان
)(Jaundice

● ●الحمى
قد تظهر هذه الأعرا�ض نتيجة للإ�صابة ب�سرطان الكبد �أو �أية
م�شكالت �صحية �أخرى� .إذا ظهرت عليك �أي من هذه الأعرا�ض،
تتعين عليك زيارة الطبيب لكي يتم ت�شخي�ص الم�شاكل ال�صحية
ومعالجتها في وقت مبكر بقدر الإمكان.
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الت�شخي�ص
أعرا�ضا ت�شير �إلى الإ�صابة ب�سرطان الكبد،
�إذا كنت تعاني � ً
ف�سيحاول طبيبك المعالج البحث عما ي�سبب هذه الم�شكالت.
وربما تخ�ضع لواحد من الفحو�صات التالية �أو �أكثر:
● ●الفح�ص ال�ب��دن��ي� :سيقوم طبيبك المعالج بالك�شف على
بطنك للت�أكد من وج��ود �أي انتفاخ �أو تغيرات في �شكل �أو
حجم الكبد ،والطحال ) ،(Spleenو�أية �أع�ضاء �أخرى قريبة
أي�ضا عن وجود ا�ست�سقاء
من الكبد .ويك�شف طبيبك المعالج � ً
بالبطن ) ،(Ascitesوهو عبارة عن تجمع غير طبيعي لل�سوائل
في البطن .كما �سيقوم بفح�ص جلدك وعينيك بحثًا عن جود
عالمات الإ�صابة باليرقان.
● ●فحو�صات الدم :ربما تتم اال�ستعانة بالعديد من فحو�صات
الدم للك�شف عن م�شاكل الكبد .وتك�شف فحو�صات الدم عن
وجود �ألفا فيتو بروتين ) ،(Alpha-fetoproteinوقد يكون
ارتفاع ن�سب الألفا فيتو بروتين �إ�شارة �إلى الإ�صابة ب�سرطان
الكبد .وتبين فحو�صات الدم الأخرى م�ستوى �أداء وظائف
الكبد.
● ●الت�صوير المقطعي بالحا�سوب ) :(CT Scanيلتقط جهاز
الأ�شعة ال�سينية المو�صل بالحا�سوب �سل�سلة من ال�صور
التف�صيلية للكبد والأع���ض��اء الأخ ��رى والأوع �ي��ة الدموية
ال�م��وج��ودة ف��ي البطن .وق��د يتلقى المري�ض حقنة �صبغية
)(Contrast Materialليظهر الكبد بو�ضوح في ال�صور.
وم��ن خ�لال الت�صوير المقطعي بالحا�سوب ،ي��رى طبيبك
المعالج الأورام ال�م��وج��ودة بالكبد �أو ف��ي �أي مكان �آخ��ر
بالبطن.
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● ●الت�صوير بالرنين المغناطي�سي ) :(MRIيتم ا�ستخدام
جهاز �ضخم مزود بمغناطي�س قوي مو�صل بحا�سوب اللتقاط
�صورة تف�صيلية للمناطق الداخلية من الج�سم .وفي بع�ض
الأحيان ،يتم ا�ستخدام مادة �صبغية اللتقاط �صورة وا�ضحة
للمناطق غير الطبيعية.
● ●الفح�ص بالموجات فوق ال�صوتية ):(Ultrasound Test
ي�ستخدم جهاز الموجات فوق ال�صوتية موجات �صوتية ال
ي�ستطيع الإن�سان �سماعها .وتنتج عن الموجات ال�صوتية
نمطً ا للأ�صداء في �أثناء ارتدادها على الأع�ضاء الداخلية.
يكون �صدى ال�صوت �صورة �أو مخطط الموجات فوق ال�صوتية
) (Sonogramللكبد والأع���ض��اء الأخ ��رى ال�م��وج��ودة في
البطن .وقد ينتج عن الأورام �أ�صداء تختلف عن الأ�صداء
الناتجة عن الأن�سجة ال�سليمة.
● ●�أخ��ذ عينة ) :(Biopsyلي�ست هناك حاجة �إل��ى �أخ��ذ عينة
لت�شخي�ص الإ�صابة ب�سرطان الكبد ،ولكن في بع�ض الحاالت،
قد ي�ست�أ�صل الطبيب عينة من الأن�سجة .وي�ستخدم �أخ�صائي
علم الأم��را���ض ) (Pathologistالميكرو�سكوب لفح�ص
الخاليا ال�سرطانية في الأن�سجة.
وقد يح�صل الطبيب على الن�سيج بعدة طرق من بينها:
● ●�إدخال �إبرة تحت الجلد :يقوم الطبيب ب�إدخال �إبرة رفيعة
في الكبد وي�ست�أ�صل ج��زءًا �صغيرًا من الأن�سجة .وقد تتم
اال�ستعانة بالت�صوير المقطعي بالحا�سوب �أو الفح�ص
بالموجات ال�صوتية لتوجيه الإبرة.
● ●جراحة المناظير ) :(Laparoscopic Surgeryيقوم حارجلا
) (Surgeonبفتح ب�ضعة �شقوق ) (Incisionsفي البطن،
ويتم �إدخ��ال �أنبوب رفيع وخفيف (م �ن �ظ��ار)Laparoscope/
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خالل ال�شق .والمنظار مزود ب�أداة ال�ستئ�صال الن�سيج من
الكبد.
● ●جراحة مفتوحة ) :(Open Surgeryي�ستطيع الجراح �أن
ي�ست�أ�صل ن�سيجً ا من الكبد من خالل �إحداث �شق كبير به.
�أ�سئلة قد ترغب في طرحها على الطبيب قبل �أخذ العينة:
● ●كيف �ست�ؤثر نتائج �أخذ العينة على خطة العالج؟
● ●�أي نوع من العينات �سيتم �أخذها مني؟
● ●ما المدة التي ي�ستغرقها �أخذ العينة؟ وهل �س�أكون متيقظً ا
حينها؟ وهل هي م�ؤلمة؟
● ●هل هناك مخاطرة من انت�شار ال�سرطان با�ستخدام
الإبرة في عملية �أخذ العينة؟ ما مدى احتمالية العدوى �أو
حدوث النزيف بعد �أخذ العملية؟ 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�صابًا بال�سرطان بالفعل ،فمن الذي �سيتحدث
معي عن العالج؟ ومتى؟
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ت�صنيف المراحل
�إذا تم ت�شخي�ص حالتك المر�ضية على �أنها �إ�صابة ب�سرطان
الكبد ،ف�إنه يتعين على طبيبك معرفة حجم المر�ض (�أو مرحلة
المر�ض) لي�ساعدك على اختيار �أف�ضل عالج .و ُيعد ت�صنيف
المراحل محاولة للبحث عما �إذا كانت الخاليا ال�سرطانية قد
انت�شرت �إلى �أماكن �أخرى �أم ال ،و�إذا كانت قد انت�شرت بالفعل،
ف�أي �أجزاء الج�سم مت�ضررة من ذلك.
وعندما ينت�شر �سرطان الكبد ،فمن الممكن �أن تتواجد
الخاليا ال�سرطانية في الرئتين .ومن الممكن �أن تتواجد الخاليا
ال�سرطانية في العظام والعقد الليمفية القريبة من الكبد.
وعندما ينت�شر ال�سرطان من مو�ضعه الأ�صلي �إل��ى �أج��زاء
�أخ��رى من الج�سم ،يحتوي ال��ورم الجديد على ن��وع الخاليا
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المعتلة نف�سه ،ويطلق عليه اال�سم ذاته الذي يطلق على الورم
الأ��ص�ل� ّ�ي .على �سبيل المثال� ،إذا انت�شر �سرطان الكبد �إلى
العظام ،ف�إن الخاليا ال�سرطانية الموجودة في العظام هي في
الحقيقة خاليا �سرطان الكبد .وهذا المر�ض هو �سرطان الكبد
الثانوي �أو المنت�شر ،ولي�س �سرطان عظام .وفي بع�ض الأحيان،
ي�سمي الأطباء الورم الجديد بال�سرطان "الثانوي �أو المنت�شر".
ومن �أج��ل معرفة ما �إذا كان �سرطان الكبد قد انت�شر في
�أجزاء �أخرى من الج�سم ،ف�إن طبيبك المعالج قد يطلب منك
�إجراء واحد �أو �أكثر من الفحو�صات التالية:
● ●�إج��راء ت�صوير مقطعي بالحا�سوب على منطقة ال�صدر:
ع��اد ًة ما تبين الأ�شعة المقطعية بالحا�سوب ما �إذا كان
�سرطان الكبد قد انت�شر �إلى الرئتين �أم ال.
● ●�أ�شعة على العظام :يحقنك الطبيب بكمية �صغيرة من مادة
�إ�شعاعية ) (Radioactiveفي الوريد ،وت�سير هذه المادة في
مجرى الدم وتتجمع في العظام .وهناك ماكينة يُطلق عليها
الما�سح تقوم بتتبع الإ�شعاع ) (Radiationوقيا�س كميته.
ويلتقط الما�سح �صورًا للعظام ،وقد تظهر ال�صور الخاليا
ال�سرطانية التي قد انت�شرت في العظام.
● ●الت َّْ�صوي ُر ال َمقْطَ عِيُّ بِالإ ِْ�صدار البوزيتروني ّ ): (PET Scan
يتم حقنك بكمية �صغيرة من ال�سكر الم�شع .وي�صدر ال�سكر
الم�شع �إ�شارات يلتقطها ما�سح الت�صوير المقطعي بالإ�صدار
البوزيتروني ،ومن ثم يكون الما�سح �صورًا لأماكن بج�سدك
يتر�سب فيها ال�سكر الم�شع .وتظهر الخاليا ال�سرطانية
بلون �أفتح في ال�صور لأنها تمت�ص ال�سكر على نحو �أ�سرع
من الخاليا الطبيعية .ويبين الت�صوير المقطعي بالإ�صدار
البوزيتروني ما �إذا ك��ان �سرطان الكبد قد انت�شر �أم لم
ينت�شر.
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العالج
تتمثل خيارات العالج بالن�سبة للمر�ضى الم�صابين ب�سرطان
الكبد في الجراحة (مت�ض ��منة نقل الكبد وزراعته) واال�ستئ�ص ��ال
) (Ablationواالن�ص ��مام ) (Embolizationوالع�ل�اج الموج ��ه
) ،(Targeted Therapyوالع�ل�اج الإ�ش ��عاعي (Radiation
) ،Therapyوالعالج الكيميائي ) .(Chemotherapyوربما تتلقى
مزيجا من طرق العالج هذه.
ً
● ●ويتوقف العالج المنا�سب لحالتك ،بالأ�سا�س ،على العوامل
التالية:
● ●عدد الأورام الموجودة في الكبد وحجمها ومو�ضعها.
● ●�إل��ى �أي م��دى يقوم الكبد بوظائفه وم��ا �إذا ك��ان المري�ض
م�صابًا بتليف الكبد.
● ●ما �إذا كانت الخاليا ال�سرطانية قد انت�شرت خارج الكبد.
وهناك عوامل �أخرى لو�ضعها في االعتبار من بينها العمر،
والحالة ال�صحية العامة ،والمخاوف التي ت�ساورك ب�ش�أن طرق
العالج والآثار الجانبية المحتملة لكل طريقة عالجية.
وفي الوقت الراهن ،يمكن ال�شفاء من �سرطان الكبد فقط
�إذا تم اكت�شافه في مرحلة مبكرة (قبل �أن ينت�شر في �أجزاء
�أخرى من الج�سم) و�إذا ما كان المري�ض يتمتع بحالة �صحية
جيدة لإجراء عملية جراحية له� .أما بالن�سبة للمر�ضى الذين
ال ي�ستطيعون الخ�ضوع للعمليات الجراحية ،فهناك طرق عالج
�أخ��رى قد ت�ساعدهم على العي�ش لمدة �أط��ول وال�شعور بحالة
�صحية �أف�ضل .والكثير من الأطباء ي�شجعون مر�ضى �سرطان
الكبد للم�شاركة في تجربة �سريرية ) ،(Clinical Trailوهي
عبارة عن درا�سة بحثية عن طرق العالج الجديدة ،وهي خيار
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مهم لمر�ضى �سرطان الكبد بمختلف مراحله .انظر الجزء
الخا�ص بالم�شاركة في �أبحاث ال�سرطان.
وق ��د يحيلك طبيب ��ك المعالج �إل ��ى �أحد المتخ�ص�ص ��ين� ،أو
ربما تطلب �أنت الإحالة .ومن بين المتخ�ص�ص ��ين القائمين على
عالج �س ��رطان الكبد الأطباء الجراحين (وعلى وجه الخ�صو�ص
جراحو الكبد ) (Hepatobiliary Surgeonsو�أخ�صائيو جراحة
الأورام ) (Surgical Oncologistوجراح ��و نق ��ل وزراعة الأع�ض ��اء
) (Transplant Surgeonsو�أخ�ص ��ائيو الجه ��از اله�ض ��مي
) (Gastroenterologistsو�أخ�ص ��ائيو الأورام (Medical
) ،oncologistsو�أخ�ص ��ائيو ع�ل�اج الأورام بالإ�ش ��عاع (Radiation
)) .oncologistsوقد ي�ش ��تمل فريق الرعاية ال�ص ��حية الخا�ص
بك على ممر�ض ��ة �أورام ) (Oncology Nurseو�أخ�ص ��ائي تغذية
معتمد ).(Registered Dietitian

ي�ستطيع فريق الرعاية ال�صحية الخا�ص بك و�صف خيارات
العالج المتاح �أمامك ،والنتائج المتوقعة لكل طريقة عالج والآثار
الجانبية ) (Side Effectsالمحتملة .ونظ ًرا لأن عالج ال�سرطان
عاد ًة ما يتلف الخاليا والأن�سجة ال�سليمة ،ف�إن الآثار الجانبية
�أم��ر �شائع .وقبل ب��دء ال�ع�لاج� ،سل 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.
الجراحة
متاحا �أمام مر�ضى �سرطان
تُعد العمليات الجراحية خيا ًرا ً
الكبد في مراحله المبكرة ,وقد ي�ست�أ�صل الج ّراح الكبد بالكامل
�أو الجزء الم�صاب بال�سرطان وح�سب .و�إذا تم ا�ستئ�صال الكبد
بالكامل ،فقد ي�ستبدل بها ن�سيج كبد �سليم م�أخوذ من متبرع.
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ويمكنك التحدث مع طبيبك الجراح حول �أن��واع الجراحة
المختلفة وما ينا�سبك منها.
ا�ستئ�صال جزء من الكبد
ُيطلق على ه��ذا ال�ن��وع م��ن العمليات الجراحية م�صطلح
اال�ستئ�صال الجزئي للكبد ( .)Partial Hepatectomyوقد
يجري مري�ض �سرطان الكبد عملية جراحية ال�ستئ�صال جزء
من الكبد �إذا �أظهرت الفحو�صات المعملية �أن الكبد ت��ؤدي
وظائفها على �أكمل وجه ،و�إذا لم يتبين �أن الخاليا ال�سرطانية
قد انت�شرت في العقد الليمفية القريبة من الكبد �أو في �أية �أجزاء
�أخرى من الج�سم.
ي�ست�أ�صل الجراح الورم بالإ�ضافة �إلى �أن�سجة الكبد ال�سليمة
المتاخمة للورم .ويتوقف حجم العملية الجراحية على حجم
أي�ضا على �أداء
الخاليا ال�سرطانية وعددها ومو�ضعها ،ويتوقف � ً
الكبد لوظائفها.
ومن الممكن ا�ستئ�صال ما يقرب من  %80من الكبد ،ويترك
الجراح �أن�سجة الكبد ال�سليمة ،ويقوم ما تبقى من هذه الأن�سجة
ال�سليمة بوظائف الكبد .كما �أنه يمكن للكبد �أن تعيد �إنتاج خاليا
جديدة تحل محل الجزء الم�ست�أ�صل ،وتنمو الخاليا الجديدة
على مدار عدة �أ�سابيع.
وي�ستغرق المري�ض وقتًا للتعافي بعد �إجراء العملية الجراحية،
وتختلف فترة التعافي من �شخ�ص لآخر .ولعلك ت�شعر ب�ألم �أو
ب�إرهاق على م��دار الأي��ام الأول��ى .وقد ت�ساعدك الأدوي��ة على
ال�سيطرة على ال�شعور بالألم .وقبل �إجراء العملية الجراحية،
يتعين عليك �أن تناق�ش مع طبيبك المعالج �أو ممر�ضتك خطة
�أدوي��ة م�سكنات الأل��م .وبعد �إج��راء العملية الجراحية ،يمكن
لطبيبك المعالج �أن يقوم بتعديل الخطة وفقًا لما تقت�ضيه
حاجتك �إلى مزيد من ال�سيطرة على الألم.
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ومن ال�شائع �أن ت�شعر بالإرهاق �أو ال�ضعف لفترة ق�صيرة،
وربما تعاني الإ�سهال وال�شعور باالمتالء.
و�سوف تخ�ضع لمالحظة فريق الرعاية ال�صحية لمراقبة
�أية عالمات على حدوث نزيف �أو عدوى �أو ف�شل كبدي �أو �أية
م�شكالت �صحية �أخرى.
نقل الكبد وزراعتها
متاحا �إذا ما كان الورم �صغير
ُيعد نقل وزراعة الكبد خيا ًرا ً
الحجم ،ولم ينت�شر المر�ض خارج الكبد ،وتوافر متبرع منا�سب
ب�أن�سجة الكبد.
�شخ�صا متوفًى �أو على قيد
وقد يكون المتبرع بن�سيج الكبد
ً
الحياة ،و�إذا كان ال�شخ�ص المتبرع على قيد الحياة ،ي�ؤخذ جزء
من ن�سيج الكبد ،ال الكبد ب�أكملها.
وبينما ينتظر المري�ض المتبرع المنا�سب لن�سيج الكبد،
يقوم فريق الرعاية ال�صحية بمتابعة الحالة ال�صحية للمري�ض
وتقديم طرق عالجية �أخرى.
وبمجرد �أن يتوافر المتبرع المنا�سب لن�سيج الكبد ،ي�ست�أ�صل
ال �ج��راح الكبد ب�أكملها للمري�ض (�أي يقوم ب ��إج��راء عملية
ا�ستئ�صال كبد بالكامل) ويحل محلها الن�سيج المتبرع به.
وبعد �إج��راء العملية الجراحية ،يقدم لك فريق الرعاية
ال�صحية الأدوي��ة لل�سيطرة على ال�شعور بالألم .وربما تحتاج
�إلى المكوث بالم�ست�شفى لمدة عدة �أ�سابيع .وخالل هذه الفترة،
يراقب فريق الرعاية ال�صحية مدى تقبل الج�سم لأن�سجة الكبد
الجديدة .و�سوف تتناول �أدوية تمنع الجهاز المناعي (Immune
) Systemمن رف�ض الكبد الجديدة .وقد تت�سبب هذه العقاقير
في حدوث انتفاخ بالوجه� ،أو ارتفاع �ضغط الدم� ,أو زيادة نمو
�شعر الج�سم.
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اال�ستئ�صال
تدمر طرق اال�ستئ�صال الخاليا ال�سرطانية بالكبد .و ُيعد
اال�ستئ�صال طريقة عالجية للتحكم في �سرطان الكبد وزيادة
فر�ص الحياة .ومن الممكن اال�ستعانة بهذه الطريقة العالجية
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين ينتظرون نقل الكبد وزراعتها� ،أو من
الممكن اال�ستعانة بها بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين ال ي�ستطيعون
الخ�ضوع للعمليات الجراحية �أو زراعة الكبد .وقد يحول تليف
الكبد �أو �أية م�شاكل �صحية �أخرى تت�سبب في �ضعف �أداء الكبد
�أو مو�ضع الورم داخل الكبد �أو �أية م�شكالت �صحية �أخرى دون
�إجراء عملية ا�ستئ�صال الورم.
وت�شتمل طرق اال�ستئ�صال على ما يلي:
● ●اال� � �س � �ت � �ئ � �� � �ص� ��ال ب� ��وا� � �س � �ط� ��ة ال � � �م� � ��وج� � ��ات ال� � �ت � ��رددي � ��ة
) :(Radiofrequency Ablationي�ستخدم الطبيب م�سبارًا
خا�صا يحتوي على �أقطاب كهربائية �صغيرة تقتل الخاليا
ًّ
ال�سرطانية بالحرارة .وقد تتم اال�ستعانة بالموجات فوق
ال�صوتية �أو الت�صوير المقطعي بالحا�سوب �أو الت�صوير
بالرنين المغناطي�سي لتوجيه الم�سبار نحو ال��ورم .وعادةً،
ما يقوم الطبيب ب�إدخال الم�سبار مبا�شرة تحت الجلد ،وقد
يحتاج المري�ض �إلى تخدير مو�ضعي ).(Local Anesthesia
وفي بع�ض الأحيان ،تقت�ضي الحاجة �إجراء العملية الجراحية
تحت ت�أثير تخدير ع��ام ) .(General Anesthesiaيقوم
الطبيب ب��إدخ��ال م�سبار من خ�لال فتحة �صغيرة بالبطن
(با�ستخدام المنظار) �أو من خالل فتحة �أو�سع تُفتح في
جدار البطن.
ي�شعر بع�ض المر�ضى ب��الأل��م وق��د ي�صاب بع�ضهم بحمى
طفيفة بعد �إجراء هذه العملية .وعادةً ،ال تكون هناك حاجة
للمكوث ليلة كاملة بالم�ست�شفى.
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نوعا من
و ُيعد اال�ستئ�صال بوا�سطة الموجات الترددية ً
المعالجة بفرط الحرارة ) .(Hyperthermia Therapyومن
بين طرق العالج الأخرى التي ت�ستخدم الحرارة لتدمير �أورام
الكبد الليزر ) (Laserوالعالج بالموجبات الكهرومغناطي�سية
الق�صيرة  ،)(Microwave Therapyولكن هذه الطرق �أقل
ا�ستخداما من اال�ستئ�صال بوا�سطة الموجات .
ً
● ●حقنة �إيثانول تحت الجلد (Percuptaneous Ethanol
)IInjectionي�ستعين الطبيب بالموجات ف��وق ال�صوتية
لتوجيه �إبرة رفيعة بداخل الورم الموجود في الكبد .ويتم
حقن الكحول (الإيثانول) مبا�شرة في الورم لقتل الخاليا
ال�سرطانية .وقد تتم العملية مرة واحدة �أ�سبوعيًّا �أو مرتين
في الأ�سبوع .وع��اد ًة ما يتم ا�ستخدام التخدير المو�ضعي،
ولكن �إذا كان هناك عدد كبير من الأورام في الكبد ،فربما
تقت�ضي الحاجة تخديرًا عامًّا.
وربما تعاني الحمى �أو ال�شعور بالألم بعد الحقن .وقد يقترح
عليك الطبيب تناول �أدوية لتخفيف حدة هذه الم�شاكل.
االن�صمام
�أما بالن�سبة للمر�ضى الذين ال ي�ستطيعون �إجراء العمليات
الجراحية �أو �إجراء عملية نقل الكبد وزراعتها ،ف�إن االن�صمام
�أو االن�صمام الكيميائي ) (Chemoembolizationقد يكون
متاحا .يقوم الطبيب ب�إدخال ق�سطرة رفيعة �إلى ال�شريان
خيا ًرا ً
الموجود بال�ساق ويحرك الق�سطرة لت�صل �إلى ال�شريان الكبدي.
ولإحداث االن�صمام ،يقوم الطبيب بحقن قطعة �إ�سفنجية �صغيرة
�أو ج�سيمات �أخرى بداخل الق�سطرة .وتعمل هذه الج�سيمات على
�إعاقة تدفق الدم خالل ال�شريان .وقد يكون االن�سداد م�ؤقتًا �أو
دائ ًما وفقًا لنوع الج�سيمات الم�ستخدمة.
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وب��دون تدفق ال��دم ف��ي ال�شريان الكبدي ،تموت الخاليا
ال�سرطانية .ورغم ان�سداد ال�شريان الكبدي ،ف�إن �أن�سجة الكبد
ال�سليمة ت�ستقبل الدم من خالل الوريد البابي الكبدي.
ولإح��داث االن�صمام الكيميائي ،يقوم الطبيب بحقن عقار
م�ضاد لل�سرطان (ال�ع�لاج الكيميائي) بال�شريان قبل حقن
الج�سيمات ال�صغيرة التي تعوق �سريان الدم .ومع �إعاقة �سريان
الدم ،يبقى العقار في الكبد لمدة �أطول.
و�ستكون بحاجة �إلى الم�سكنات من �أجل �إجراء هذه العملية،
ولكن لن تحتاج �إل��ى تخدير ع��ام ،و�ستبقى بالم�ست�شفى لمدة
يومين �أو ثالثة �أيام بعد تلقي العالج.
وعادة ما يت�سبب االن�صمام في �آالم بالبطن و�شعور بالغثيان
والرغبة في التقي�ؤ وارت�ف��اع درج��ة ال �ح��رارة .وق��د ي�صف لك
طبيبك �أدوي��ة للحد من هذه الم�شكالت ال�صحية .وقد ي�شعر
بع�ض المر�ضى بالإجهاد ال�شديد على مدار �أ�سابيع عدة بعد
تلقي العالج.
العالج الموجه
ق��د يتلقى مر�ضى ��س��رط��ان الكبد ال��ذي��ن ال ي�ستطيعون
عالجا موج ًها على
الخ�ضوع للعمليات الجراحية �أو زراعة الكبد ً
نوعا من العالج الموجه
هيئة عقار .وتُعد �أقرا�ص ً Sorafenib
المو�صى به لعالج �سرطان الكبد.
وتت�ضمن الآثار الجانبية ال�شعور بالغثيان والقيء وقرح الفم
وفقدان ال�شهية .وفي بع�ض الأحيان قد يعاني المري�ض �أل ًما في
ال�صدر �أو نزيف الدم �أو بثو ًرا في اليد �أو القدم .كما يت�سبب
العقار في ارتفاع �ضغط الدم ,و�سيقوم فريق الرعاية ال�صحية
بقيا�س �ضغط الدم لك كثي ًرا خالل الأ�سابيع ال�ستة الأولى من
تلقي العالج.
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العالج الإ�شعاعي
ي�ستخدم العالج الإ�شعاعي �أ�شعة ذات طاقة عالية للق�ضاء
الخاليا ال�سرطانية .وربما يكون العالج الإ�شعاعي خيا ًرا �أمام
عدد قليل من المر�ضى الذين ال ي�ستطيعون �إج��راء العمليات
أي�ضا في
الجراحية .وربما يتم ا�ستخدام العالج الإ�شعاعي � ً
تخفيف �ألم انت�شار �سرطان الكبد في العظام.
وي�ستعين الأط �ب��اء بنوعين م��ن ال�ع�لاج الإ�شعاعي لعالج
�سرطان الكبد:
● ●ال �ع�ل�اج الإ� �ش �ع��اع��ي ال �خ��ارج��ي (External Radiation
) :Therapyي�صدر الإ�شعاع من جهاز كبير ،ويوجه الجهاز
الإ�شعاع على منطقتي ال�صدر والبطن.
● ●ال �ع�ل�اج الإ� �ش �ع��اع��ي ال��داخ �ل��ي (Internal Radiation
) :Therapyي�صدر الإ��ش�ع��اع م��ن ك��ري��ات م�شعة �صغيرة.
وي�ستخدم الطبيب ق�سطرة لحقن الكريات الم�شعة ال�صغيرة
في ال�شريان الكبدي .وتعوق هذه الكريات ال�صغيرة تدفق
الدم �إلى الورم الموجود بالكبد.
وت�شتمل الآث ��ار الجانبية للعالج الإ�شعاعي على ال�شعور
بالغثيان �أو التقي�ؤ �أو الإ��س�ه��ال .و�سيقدم لك فريق الرعاية
ال�صحية طر ًقا لعالج الآثار الجانبية �أو ال�سيطرة عليها.
العالج الكيميائي
في بع�ض الأحيانُ ،ي�ستخدم العالج الكيميائي ,وهو عبارة
ع��ن ا�ستخدام عقاقير لتدمير الخاليا ال�سرطانية ،لعالج
�سرطان الكبد .وع��اد ًة ما ت�ؤخذ العقاقير من خ�لال الوريد
( الحقن الوريدي .)Intravenous /ويدخل العقار مجرى الدم
وينت�شر خالل الج�سم.
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ويمكن تلقي ال�ع�لاج الكيميائي ف��ي ال�ع�ي��ادات الخارجية
بالم�ست�شفى� ،أو في عيادة الطبيب� ،أو في المنزل .ون��اد ًرا ما
يتعين عليك البقاء في الم�ست�شفى.
وتتوقف الآث��ار الجانبية للعالج الكيميائي بالأ�سا�س على
نوعية العقاقير ومقدار الجرعات .وت�شتمل الآث��ار الجانبية
ال�شائعة على ال�شعور بالغثيان والتقي�ؤ وفقدان ال�شهية وال�شعور
بال�صداع وارتفاع درجة الحرارة وال�شعور بالبرودة وال�ضعف.
وت�ؤدي بع�ض العقاقير �إلى خف�ض عدد خاليا الدم ال�سليمة،
ومن ثم تكون �أكثر عر�ضة للعدوى �أو الكدمات �أو النزيف ب�سهولة
وال�شعور بال�ضعف والإنهاك .و�سيتابع فريق الرعاية ال�صحية
انخفا�ض ن�سب خاليا الدم .وقد تخف حدة بع�ض الآثار الجانبية
من خالل تناول الأدوية.
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�أ�� �س� �ئ� �ل ��ة ق� ��د ت���رغ���ب ف� ��ي ط ��رح� �ه ��ا ع� �ل ��ى ط�ب�ي�ب��ك
قبل بدء العالج:
● ●م� ��ا م ��رح� �ل ��ة ال � �م� ��ر�� ��ض؟ وه� � ��ل ان� �ت� ��� �ش ��ر ���س��رط��ان
الكبد؟
● ●هل �أعاني تليف الكبد؟
● ●ه��ل �أح� �ت ��اج �إل� ��ى ال �م��زي��د م��ن ال �ف �ح��و� �ص��ات لتحديد
ما �إذا كنت بحاجة �إلى �إجراء عملية جراحية؟
● ●ما الهدف من العالج؟ ما خيارات العالج المتاحة �أمامي؟
�أي الخيارات تو�صي بها لي؟ ولماذا؟
● ●ما الفوائد المتوقعة من كل نوع من �أنواع العالج؟
● ●ما المخاطر والآثار الجانبية المحتملة لكل نوع من �أنواع
العالج؟ كيف يمكن ال�سيطرة على الآثار الجانبية؟
● ●هل �س�أحتاج �إلى البقاء في الم�ست�شفى؟ �إذا كان الأمر
كذلك ،فما المدة التي �س�أق�ضيها في الم�ست�شفى؟
● ●كيف �ستقوم بمعالجة �ألمي؟
● ●فما تكلفة العالج؟ هل �سيقوم الت�أمين الطبي الخا�ص بي
بتغطية التكلفة؟
● ●هل �ستنا�سبني الم�شاركة في تجربة �سريرية (درا�سة
بحثية)؟
● ●كم مرة �س�أحتاج �إلى �إجراء فحو�صات؟
● ●هل يمكنك �أن تو�صي بزيارة �أطباء �آخرين للح�صول على
ر�أي �آخر بخ�صو�ص خيارات العالج المتاحة �أمامي؟
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ا�ست�شارة طبيب �آخر
قبل بدء العالج ،لعلك ترغب في الح�صول على ر�أي �آخر
بخ�صو�ص ت�شخي�ص حالتك ال�صحية ،ومرحلة المر�ض ،وخطة
أي�ضا في البحث عن مركز طبي يتمتع
العالج .ولعلك ترغب � ً
بقدر كبير من الخبرة في مجال عالج مر�ضى �سرطان الكبد.
أي�ضا في الحديث �إلى �أطباء �آخرين ب�ش�أن خيارات
ولعلك ترغب � ً
العالج والآثار الجانبية والنتائج المتوقعة .على �سبيل المثال،
يمكنك �أن تناق�ش خطة العالج مع جراح الكبد و�أخ�صائي عالج
الأورام بالإ�شعاع و�أخ�صائي الأورام.
ي�ساور بع�ض المر�ضى القلق من ا�ستياء الطبيب المعالج
من طلبهم الح�صول على ر�أي �آخر ،ولكن العك�س هو ال�صحيح؛
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 الآخ��ر
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 الأم���ور .ولعلك ت�شع بمزيد م��ن الثقة ب��ال�ق��رارات التي
اتخذتها ،و�أنت مدرك �أنك �ألقيت نظرة على الخيارات الأخرى
المتاحة �أمامك.
وجهدا في جمع التقارير الطبية و�إعدادها
وقد ت�ستغرق وقتًا ً
لزيارة طبيب �آخر .وفي معظم الحاالت ،ال ب�أ�س من ا�ستغراق
عدة �أ�سابيع للح�صول على ر�أي �آخر ،ال يقلل ت�أجيل العالج من
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فاعليته .وللت�أكد من ذلك ،تجب 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�أل طبيبك �أو جمعية طبية محلية �أو حكومية �أو
م�ست�شفى قريب �أو كلية طب عن �أ�سماء المتخ�ص�صين.

الرعاية الداعمة
م��ن الممكن �أن يت�سبب �سرطان الكبد وال�ع�لاج منه في
م�شكالت �صحية �أخ��رى ،ويمكنك الح�صول على رعاية دعامة
قبل الخ�ضوع للعالج وفي �أثناء تلقي العالج وبعده.
�وع��ا م��ن ال�ع�لاج لل�سيطرة على
و ُت�ع��د ال��رع��اي��ة ال��داع�م��ة ن� ً
الألم والأعرا�ض الأخرى لتخفيف حدة الآثار الجانبية للعالج،
ولم�ساعدتك على التكيف مع ال�شعور الذي ي�صاب به المري�ض
بعد ت�شخي�ص �إ�صابته بال�سرطان .ولعلك تتلقى الرعاية الداعمة
لمنع حدوث تلك الم�شكالت �أو ال�سيطرة عليها وتح�سين حالتك
النف�سية وتح�سين حياتك خالل تلقي العالج.
ال�سيطرة على الألم
يت�سبب �سرطان الكبد وعالجه في ال�شعور بالألم ،و�سيقترح
عليك طبيبك �أو �أخ�صائي ال�سيطرة على الأل��م ع��دة طرق
لتخفيف الألم �أو تقليل حدته.
● ●الأدوي ��ة الم�سكنِّة للألم :ع��ادة ما ت�سكِّن الأدوي��ة الأل��م.
(وهذه الأدوية قد تجعل المري�ض ي�شعر بالنعا�س والإم�ساك،
ولكن ال��راح��ة وت�ن��اول الأدوي ��ة الملينة ق��د ي�ساعدان على
تخفيف الألم).
● ●العالج الإ�شعاعي :يمكن للعالج الإ�شعاعي �أن يحد من الألم
من خالل تقلي�ص الخاليا ال�سرطانية.
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● ●تخدير الع�صب :ربما يحقن الطبيب كمية من الكحول في
المنطقة المحيطة ب�أع�صاب معينة موجودة في البطن لوقف
ال�شعور بالألم.
وقد يقترح فريق الرعاية ال�صحية طر ًقا �أخ��رى لتخفيف
الأل��م �أو تقليل ح��دت��ه .على �سبيل ال�م�ث��ال ،يمكن اال�ستعانة
بالتدليك� ،أو الوخز بالإبر ) � ،(Acupunctureأو ال�ضغط الإبري
)� (Acupressureإل��ى جانب ط��رق �أخ��رى .كما يمكنك تعلم
تقليل حدة الألم من خالل تقنيات اال�سترخاء مثل اال�ستماع �إلى
المو�سيقى الهادئة �أو التنف�س ببطء وهدوء.
الحزن والم�شاعر الأخرى
من الطبيعي �أن ت�شعر بالحزن �أو القلق �أو االرت�ب��اك بعد
ت�شخي�ص الإ�صابة بمر�ض خطير .ويجد بع�ض المر�ضى �أنه من
المفيد الحديث عن م�شاعرهم .انظر الجزء الخا�ص بم�صادر
الدعم.

التغذية
م��ن المهم �أن تفي بحاجاتك الغذائية قبل تلقي عالج
ال�سرطان وف��ي �أثناء العالج وبعد االنتهاء منه� .أن��ت بحاجة
�إل��ى الكمية المنا�سبة من ال�سعرات الحرارية والبروتينات
والفيتامينات والمعادن� .إن الح�صول على التغذية المنا�سبة
�سي�ساعدك على ال�شعور بالتح�سن والح�صول على مزيد من
الطاقة.
ومع ذلك ،لعلك ت�شعر بالتعب �أو الإرهاق ،وربما تفقد رغبتك
في تناول الطعام ,وربما تعاني الآثار الجانبية للعالج مثل �ضعف
ال�شهية �أو ال�شعور بالغثيان �أو القيء �أو الإ�سهال .وي�ستطيع
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طبيبك �أو �أخ�صائي التغذية المعتمد �أو مقدم الرعاية ال�صحية
�أن ين�صحك بخ�صو�ص طرق الح�صول على تغذية �صحية.

و ُيعد التخطيط بحر�ص والفح�ص ال��دوري �أمرين مهمين.
وقد ي�صعب �سرطان الكبد والعالج منه عليك ه�ضم الطعام
والحفاظ على وزن��ك .و�سيقوم طبيبك بمتابعة فقدان الوزن
وال�شعور بال�ضعف والخمول.
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المتابعة الدورية

�ستكون بحاجة �إلى فح�ص دوري (كل ثالثة �أ�شهر مث ًال) بعد
تلقي عالج �سرطان الكبد .ي�ساعدك الفح�ص الدوري على �ضمان
مالحظة �أية تغيرات في الحالة ال�صحية ومعالجتها �إذا تطلب
الأمر� .إذا كنت تعاني �أية م�شكالت �صحية ما بين فترات الفح�ص
الدوري ،ف�إنه يجب عليك االت�صال بطبيبك.
وفي بع�ض الأحيان ،يعاود �سرطان الكبد الظهور مرة �أخرى
بعد العالج ،و�سيفح�ص طبيبك المعالج عالمات عودة المر�ض
مرة �أخرى .وقد ت�شتمل الفحو�صات الدورية على فح�ص بدني
�أو فحو�صات الدم �أو �أ�شعة بالموجات فوق ال�صوتية �أو �أ�شعة
مقطعية بالحا�سوب �أو غيرها من الفحو�صات.
�أما بالن�سبة للمر�ضى الذين تمت زراعة كبد لهم ،ف�سيفح�ص
الطبيب �إلى �أي مدى تقوم الكبد الجديدة بوظائفها .و�ستخ�ضع
لمالحظة الطبيب لك عن قرب للت�أكد من �أن ج�سمك لم يرف�ض
الكبد الجديدة .وربما يرغب المر�ضى الذين تمت زراعة كبد
لهم في مناق�شة الطبيب في نوعية فحو�صات المتابعة التي
�سيحتاجون �إليها وجدولها الزمني.

م�صادر الدعم
�إن معرفة �إ�صابتك ب�سرطان الكبد قد تغير حياتك وحياة
المقربين منك .وقد ي�صعب التعامل مع هذه التغيرات .ومن
الطبيعي بالن�سبة ل��ك ،ولأ��س��رت��ك ولأ��ص��دق��ائ��ك اللجوء �إل��ى
الم�ساعدة للتكيف مع الم�شاعر المرتبطة بت�شخي�ص الحالة على
�أنها �إ�صابة بال�سرطان.
ومن ال�شائع ال�شعور بالقلق حيال طرق العالج وال�سيطرة
على الآث��ار الجانبية والبقاء في الم�ست�شفى وتكلفة الرعاية
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أي�ضا حيال رعاية �أ�سرتك �أو حفاظك على
الطبية .ولعلك تقلق � ً
عمل �أو موا�صلة �أن�شطتك اليومية.
و�إليك الأماكن التي يمكنك �أن تذهب �إليها لتح�صل على
الدعم:
● ●وي�ستطيع الأطباء والممر�ضات وغيرهم من �أع�ضاء فريق
الرعاية ال�صحية الخا�ص بك �أن يجيب عن الأ�سئلة الخا�صة
بالعالج �أو العمل �أو الأن�شطة الأخرى.
● ●والتقا�ؤك بالأخ�صائيين االجتماعيين وم�ست�شاري ال�صحة
أي�ضا� ،إذا
و�أخ�صائيي التوعية الدينية من �ش�أنه �أن يفيدك � ً
رغبت في التحدث عن م�شاعرك �أو مخاوفك لأحد .وكثيرًا
ما يمكن للأخ�صائيين االجتماعيين �أن يقترحوا عليك
الموارد 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 ذويهم مر�ضى �آخرين �أو
غيرهم من �أف��راد �أ�سرهم لم�شاركة ما تعلموه من التكيف
مع المر�ض والآث��ار الناجمة عن تلقي العالج .وق��د تقدم
المجموعات الدعم ب�صورة �شخ�صية �أو عبر الهاتف �أو من
خالل الإنترنت .ولعلك ترغب في الحديث �إلى �أحد �أفراد
فريق الرعاية ال�صحية حول �إيجاد مجموعة دعم لك.

الم�شاركة في �أبحاث ال�سرطان
�أحدثت �أبحاث ال�سرطان تطو ًرا حقيق ًّيا في اكت�شاف �سرطان
الكبد وعالجه .وب�سبب الأبحاث ،يمكن لمر�ضى �سرطان الكبد
التطلع لحياة �أف�ضل� .إن ا�ستمرار البحث يبعث الأم��ل ،في
الم�ستقبل ،لعالج عدد �أكبر من مر�ضى �سرطان الكبد بنجاح.
يقوم الأطباء في جميع �أنحاء العالم ب�إجراء عدة تجارب
�سريرية (وه��ي درا��س��ات بحثية يتطوع المر�ضى بالم�شاركة
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فيها) .وهذه التجارب م�صممة للبحث عن طرق جديدة للوقاية
من �سرطان الكبد واكت�شاف عالج فعال له.
ويعكف الأطباء على درا�سة �أن��واع عديدة من العالج وما
ي�صحب هذه الأنواع:
● ●زراع��ة الكبد :تجري درا�سة بعنوان Adult to adult living
 Donor liver Transplantation cohort studyتحت رعاية
المعهد القومي لل�سكر و�أمرا�ض الجهاز اله�ضمي والكبد.
وه��ذه الدرا�سة البحثية تدر�س �أيهما �أف�ضل :زراع��ة كبد
بالكامل من متبرع متوفى �أم زراعة جزء من الكبد من متبرع
على قيد الحياة.
● ●اال��س�ت�ئ���ص��ال ب��وا� �س �ط��ة ال �م��وج��ات ال�لا��س�ل�ك�ي��ة وال �ع�لاج
الكيميائي :يدر�س الأطباء المزج بين اال�ستئ�صال بوا�سطة
الموجات الال�سلكية والعقاقير الم�ضادة لل�سرطان.
● ●العالج الموجه :يعكف الأطباء على درا�سة �أنواع جديدة من
العالجات الموجهة لمر�ضى �سرطان الكبد.
ورغم �أن المر�ضى الم�شاركين في التجارب قد ال ي�ستفيدون
إ�سهاما مه ًّما من خالل م�ساعدة
مبا�شرة ،ف�إنهم قد يقدمون � ً
الأطباء ومعرفة الكثير عن �سرطان الكبد 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.
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�إذا كنت مهت ًّما بالم�شاركة في التجارب ال�سريرية ،فناق�ش
الأمر مع طبيبك.

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

http://www.cancer.gov/dictionary.

البطن ) :(Abdomenمنطقة من الج�سم تحتوي على البنكريا�س
والمعدة والأمعاء والكبد والمرارة وغيرها من الأع�ضاء.
اال�ستئ�صال ) :(Ablationفي الطب ،هو عبارة عن �إزالة جزء
من الج�سم �أو ن�سيج �أو تعطيل وظيفة الع�ضو .ومن الممكن �إجراء
اال�ستئ�صال من خالل عملية جراحية �أو عن طريق الهرمونات �أو
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من خالل العقاقير �أو بوا�سطة الموجات الال�سلكية �أو بالحرارة
�أو بغيرها من الطرق.
ال�ضغط الإبري ) :(Acupressureعملية تعري�ض �أجزاء معينة
من الج�سم لل�ضغط �أو التدليك المو�ضوعي لهذا الجزء من �أجل
ال�سيطرة على الأعرا�ض مثل الألم �أو ال�شعور بالغثيان ,وهي نوع
من الطب التكميلي والبديل.
ال � َوخْ � ُز الإ ْب � �ر ِّي ) :(Acupunctureتقنية غر�س �إب��رة رفيعة
تحت الجلد في موا�ضع معينة من الج�سم لل�سيطرة على الألم
والأعرا�ض الأخرى ,وهي نوع من الطب التكميلي والبديل.
�أفالتوك�سين ) :(Aflatoxinم��ادة �ضارة م�صنوعة من �أن��واع
مختلفة من العفن (عفن الر�شا�شية ال�صفراء (�أ�سبيرجللو�س
ف�لاف��و���س Aspergillus flavus) /والر�شا�شية المتطفلة
(�أ�سبيرجللو�س بار�ساتيكيو�س)Aspergillus parasiticus/
الموجودة عادة في الحبوب والجوز� .إن ا�ستهالك الأطعمة التي
تحتوي على مادة الأفالتوك�سين يمثل عامل خطورة للإ�صابة
أولي.
ب�سرطان الكبد ال ّ
�ألفا فيتو بروتين ( :)Alpha-fetoproteinهو بروتين يكونه
الجنين ب�صورة طبيعية ،وعادة ال يظهر هذا البروتين في دم
الرجال البالغين الذين يتمتعون ب�صحة جيدة �أو ال�سيدات (غير
الحوامل) .وارتفاع ن�سبة الألفا فيتو بروتين ي�شير �إلى وجود
�سرطان كبد �أولي �أو ورم الخاليا الجرثومية.
ا�ست�سقاء بالبطن ) :(Ascitesعبارة عن تجمع غير طبيعي
لل�سوائل في البطن قد ي�سبب انتفاخً ا .وفي المراحل المت�أخرة
من ال�سرطان ،قد توجد الخاليا ال�سرطانية في ال�سائل الموجود
في البطن .ويحدث ا�ست�سقاء بالبطن لدى المر�ضى الم�صابين
ب�أمرا�ض الكبد.
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ورم حميد ) :(Benignغير �سرطاني .ويمكن للأورام الحميدة
�أن تت�ضخم ،ولكنها ال تنت�شر �أو ت�صل �إلى الأع�ضاء الأخرى من
الج�سد.
ال�صفراء )� :(Bileسائل تنتجه الكبد ويخزن في المرارة .وتُفرز
ال�صفراء في الأمعاء الدقيقة لت�سهيل عملية ه�ضم الدهون.
�أخ��ذ العينة ) :(Biopsyهو عملية ا�ستئ�صال بع�ض الخاليا �أو
الأن�سجة لفح�صها من قبل �أخ�صائي علم الأمرا�ض .ويمكن
لأخ�صائي علم الأمرا�ض درا�سة الن�سيج با�ستخدام المجهر� ،أو
�إجراء فحو�صات �أخرى على الخاليا والن�سيج.
ت�صوير العظام ) :(Bone Scanتقنية اللتقاط �صور للعظام على
�شا�شة الحا�سوب �أو على فيلم .يتم حقن كمية قليلة من مادة
م�شعة في الوريد لي�سير عبر مجرى الدم ،وتتجمع المادة الم�شعة
في العظام ويتتبعها الما�سح.
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.
الخلية ) :(Cellوحدة فردية تت�ألف منها �أن�سجة الج�سم .وتتكون
جميع الكائنات الحية من خلية واحدة �أو �أكثر.
االن�صمام الكيميائي ) :(Chemoembolizationهي عملية تتم
فيها �إعاقة مجرى الدم الذي ي�صل �إلى الخاليا ال�سرطانية من
خالل �إج��راء عملية جراحية �أو بطريقة ميكانيكية ويتم حقن
العقاقير الم�ضادة لل�سرطان مبا�شرة في الخاليا ال�سرطانية.
وهذه العملية ت�سمح بتركيز �أعلى من العقار ليتواجد مبا�شرة
على الخاليا ال�سرطانية لمدة �أطول.
العالج الكيميائي ) :(Chemotherapyطريقة للعالج بالعقاقير
التي تق�ضي على الخاليا ال�سرطانية.
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التليف ال�ك�ب��دي  (Cirrhosis):ن��وع من الأم��را���ض المزمنة
والم�ستفحلة في الكبد ،حيث تحل �أن�سجة ندبية محل خاليا
الكبد.
التجربة ال�سريرية ) :(Clinical trialن��وع من الدرا�سات
البحثية تختبر م��دى ن�ج��اح الأ��س��ال�ي��ب الطبية ال�ج��دي��دة مع
المر�ضى .وتختبر هذه الدرا�سات الطرق الجديدة في التنظير
ال�شعاعي� ،أو الوقاية� ،أو الت�شخي�ص� ،أو عالج الأمرا�ض.
مادة �صبغية ) :(Contrast Materialعبارة عن مادة ت�ساعد
على تميز المناطق غير الطبيعية داخل الج�سم .ويتم حقنها في
الوريد �أو من خالل حقنة �شرجية �أو 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.
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 زواي��ا ،ويتم تكوين
هذه ال�صور بوا�سطة حا�سوب مت�صل بجهاز الأ�شعة ال�سينية.
أي�ضا بالت�صوير المقطعي الحا�سوبي� ،أو الت�صوير
وي�سمى � ً
المقطعي المحوري المحو�سب (CAT).
مر�ض ال�سكري )� : (Diabetesأح��د الأم��را���ض العديدة التي
تجعل الكليتين تكونان كمية كبيرة من البول .وعادة ما ي�شير
مر�ض ال�سكري �إلى وجود ن�سبة عالية من الجلوكوز (نوع من
ال�سكر) في الدم لأن الج�سم ال يفرز كمية كافية من الأن�سولين
�أو ال ي�ستغلها كما ينبغي.
االن�صمام ) :(Embolizationعبارة عن �سد ال�شريان عن طريق
�إح��داث جلطة �أو با�ستخدام مادة خارجية .ويمكن اال�ستعانة
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باالن�صمام كنوع من العالج لإعاقة تدفق ال��دم �إل��ى الخاليا
ال�سرطانية.
الإنزيمات ) :(Enzymesهي نوع من البروتينات تزيد �سرعة
التفاعالت الكيمائية في الج�سم.
ال� �ع�ل�اج الإ� �ش �ع ��اع ��ي ال �خ ��ارج ��ي (External Radiation
) :Therapyنوع من العالج الإ�شعاعي يتم فيه ا�ستخدام جهاز
لتوجيه �أ�شعة ذات طاقة عالية على الخاليا ال�سرطانية من خارج
أي�ضا العالج الإ�شعاعي بالأ�شعة الخارجية.
الج�سم .ويطلق عليه � ً
�أخ�صائي الجهاز اله�ضمي ) :(Gastroenterologistطبيب
متخ�ص�ص ف��ي ت�شخي�ص ا� �ض �ط��راب��ات ال �ج �ه��از اله�ضمي
ومعالجاتها.
تخدير ع��ام ) :(General Anesthesiaعقاقير تت�سبب في
فقدان الإح�سا�س �أو الوعي وتجعل المري�ض ينام.
ا�ستئ�صال الكبد ) :(Hepatectomyعملية جراحية ال�ستئ�صال
الكبد بالكامل �أو جزء منه.
ال�شريان الكبدي ) :(Hepatic Arteryوعاء دموي كبير ينقل
الدم �إلى الكبد.
الوريد البابي الكبدي ) :(Hepatic Portal Veinوعاء دموي
ينقل ال��دم �إل��ى الكبد من المعدة والأم�ع��اء الدقيقة والغليظة
والطحال والبنكريا�س وال�م��رارة .ويطلق عليه الوريد البابي
أي�ضا.
� ً
فيرو�س التهاب الكبد الوبائي (ب) – (Hepatitis B Virus
) :HBVفيرو�س ي�سبب التهاب الكبد .وي�صيب الآخرين وينتقل
�إليهم من خالل ال��دم �أو المعا�شرة الزوجية .وقد ُي�صاب به
الجنين وينتقل �إليه من خالل الأم الم�صاب بالفيرو�س.
فيرو�س التهاب الكبد الوبائي (جـ) – (Hepatitis C Virus
) :HCVفيرو�س ي�سبب التهاب الكبد .وي�صيب الآخرين وينتقل
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�إليهم من خ�لال ال��دم �أو االت�صال الجن�سي .وق��د ُي�صاب به
الجنين وينتقل �إليه من خالل الأم الم�صابة بالفيرو�س.
كبدي ) :(Hepatobiliaryكل ما هو مرتبط بالكبد والقنوات
ال�صفراوية و�/أو المرارة.
�سرطان الخاليا الكبدية ):(Hepatocellular Carcinoma
نوع من �أنواع ال�سرطانات الغدية وهو �أكثر �أنواع �سرطانات الكبد
�شيوعا.
ً
الخاليا الكبدية ) :(Hepatocytesالخاليا الموجودة داخل
الكبد.
�سرطان الكبد ) :(Hepatomaورم خبيث بالكبد.
المعالجة بفرط الحرارة ) :(Hyperthermia Therapyنوع
من العالج يتم فيه تعري�ض �أن�سجة الج�سم �إلى درجة حرارة
عالية لتدمير الخاليا ال�سرطانية �أو قتلها �أو لجعلها �أكثر
ح�سا�سية لآثار الإ�شعاع وعقاقير م�ضادة لل�سرطان معينة.
الجهاز المناعي ) :(Immune Systemمجموعة معقدة من
الأع�ضاء والخاليا التي تدافع عن الج�سم �ضد العدوى والأمرا�ض
الأخرى.
�شق ) :(Incisionفتحة في الج�سم تتم من خاللها العملية
الجراحية.
الإ�شعاع الداخلي ) :(Internal radiationطريقة عالجية يتم
فيها و�ضع مادة م�شعة مثبتة في �إب��ر� ،أو ب��ذور� ،أو �أ�سالك� ،أو
ق�ساطر ،في الورم مبا�شرة �أو بالقرب منه.
الأمعاء ) : (Intestineع�ضو طويل على هيئة �أنبوبة في البطن
يكمل عملية اله�ضم ،وينق�سم �إل��ى ج��ز�أي��ن :الأم�ع��اء الدقيقة
والأمعاء الغليظة.

39

ال�ح�ق��ن ال��وري��دي ) : (Intravenousه��و الحقن ف��ي الوريد
مبا�شرة ،وعادة ما ي�شير �إلى طريقة حقن العقار �أو غيره من
المواد من خالل �إبرة �أو �أنبوب يتم �إدخاله في الوريد.
ال�ي��رق��ان ) :(Jaundiceحالة مر�ضية يتحول فيه ل��ون الجلد
وحدقة العينين �إل��ى اللون الأ�صفر ،وي�صير لون البول غامقًا
فاتحا �أكثر من المعتاد .ويحدث اليرقان
وي�صير لون البراز ً
حين ال ت�ؤدي الكبد وظائفها كما ينبغي �أو عند ان�سداد القناة
ال�صفراوية.
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 لال�ستئ�صال
الن�سيج.
جراحة المناظير ) :(Laparoscopic Surgeryعملية جراحية
تُجرى با�ستخدام المنظار ،والمنظار عبارة عن �أداة رفيعة
على هيئة �أنبوب م��زود ب�ضوء وعد�سة للفح�ص .وربما يكون
مزو ًدا ب�أداة ال�ستئ�صال الن�سيج لفح�صه تحت المجهر بح ًثا عن
عالمات المر�ض.
الليزر )� :(Laserأداة تركز ال�ضوء على الأمعاء ،وي�ستخدم �شعاع
رفيع في قطع الن�سيج �أو تدميره .ويتم ا�ستخدامه في الجراحات
متناهية ال�صغر والعالج ال�ضوئي الديناميكي ومختلف �أغرا�ض
الت�شخي�ص.
الكبد ) :(Liverع�ضو كبير موجود في الجزء العلوي من البطن.
تعمل الكبد على تنقية ال��دم وت�ساعد على عملية اله�ضم من
خالل �إفراز ال�صفراء.
تخدير مو�ضعي ) :(Local Anesthesiaعقاقير ت�سبب فقدان
ال�شعور في جزء واحد من �أجزاء الج�سم .ويبقى المري�ض واع ًيا
ولكنه ال ي�شعر بالجزء الخا�ضع لت�أثير التخدير.
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ال�ع�ق��دة الليمفاوية ) :(Lymph nodeه��ي ع�ب��ارة ع��ن كتلة
م�ستديرة من الن�سيج الليمفي المحاط بغالف من الن�سيج
ال���ض��ام .وت �ق��وم العقد الليمفية بتر�شيح الليمف (ال�سائل
الليمفي) ،وتخزين الليمفاويات (خاليا الدم البي�ضاء) ،وتقع
أي�ضا بالغدة الليمفية.
على طول الأوعية الليمفية .وت�سمى � ً
خبيث )� :(Malignantأي �سرطاني ،والأورام الخبيثة يمكنها
مهاجمة الن�سيج القريب وتدميره واالنت�شار في الأجزاء الأخرى
من الج�سم.
�أخ�صائي ع�لاج الأورام بالعقاقير ):(Medical oncologist
طبيب متخ�ص�ص في ت�شخي�ص ال�سرطان ومعالجته با�ستخدام
العالج الكيميائي ،والهرموني ،والبيولوجي .و�أخ�صائي عالج
الأورام بالعقاقير هو المقدم الرئي�سي للرعاية ال�صحية لمري�ض
أي�ضا رعاية داعمة ،ويمكنه تن�سيق العالج
ال�سرطان ،ويقدم � ً
الذي يقدمه الأخ�صائيون الآخرون.
انت�شار ثانوي ) :(Metastasizeعبارة عن انت�شار ال�سرطان من
مو�ضع �إلى �آخر في الج�سم .وعندما تنت�شر الخاليا ال�سرطانية
أوارم ��ا ثانوية ،ف ��إن ال��ورم الثانوي ي�شبه خاليا ال��ورم
وتكون � ً
الأ�صلي (الأ َّولي).
ثان ��وي ) (Metastaticمتعل ��ق بالثانوي،بالنقيل ��ة ،والت ��ي تعن ��ي
انت�شار ال�سرطان من مو�ضع �إلى مو�ضع �آخر في الج�سم.
ال � �ع�ل��اج ب ��ال� �م ��وج� �ب ��ات ال �ك �ه��روم �غ �ن��اط �ي �� �س �ي��ة ال �ق �� �ص �ي��رة
 (Microwave Therapy):نوع من العالج يتعر�ض فيها ن�سيج
الج�سم �إلى درجة حرارة عالية لتدمير الخاليا ال�سرطانية �أو
لجعل الخاليا ال�سرطانية وقتلها ح�سا�سة للإ�شعاع والعقاقير
الم�ضادة لل�سرطان ،ويطلق عليه العالج الحراري بالموجات
الكهرومغناطي�سية الق�صيرة.
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العفن ) :(Moldنوع من الفطريات ،وبع�ض الفطريات ت�سبب
الأمرا�ض عند الإن�سان.
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 يكون �صو ًرا للأع�ضاء والأن�سجة الرقيقة
�أف�ضل من �أ�ساليب الك�شف الإ�شعاعي الأخ��رى مثل الت�صوير
المقطعي بالحا�سوب �أو الأ�شعة ال�سينية ،وه��و مفيد ب�صورة
خا�صة في ت�صوير المخ ،والعمود الفقري ،والأن�سجة الرقيقة
أي�ضا بت�صوير
للمفا�صل ،والجزء الداخلي للعظام .وهو ي�سمى � ً
الرنين المغناطي�سي النووي.
عقيدة ) :(Noduleكتلة �أو عقدة قد تكون م�سرطنة �أو غير
م�سرطنة.
ال�سمنة  (Obesity):حالة مر�ضية تت�سم بارتفاع ن�سبة الدهون
في الج�سم بطريقة غير �صحية.
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.
الطفيلي ) :(Parasiteحيوان �أو نبات يتغذى على نوع �آخر من
الكائنات الحية.
�أخ�صائي علم الأمرا�ض ) : (Pathologistطبيب يحدد الأمرا�ض
من خالل درا�سة الخاليا والأن�سجة بوا�سطة المجهر.
حقنة �إي �ث��ان��ول ت�ح��ت ال�ج�ل��د (Percuptaneous Ethanol
) :Injectionهي حقنة �إيثانول (كحول) تُعطى تحت الجلد
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مبا�شرة في الورم لتدمير الخاليا ال�سرطانية.
البوزيتروني ((PET Scan:
الت َّْ�صوي ُر ال� َم� ْق� َ�ط� ِع� ُّ�ي ِب��الإِ�ْ��ص��دار
ّ
عملية يتم فيها حقن كمية �صغيرة من الجلوكوز الم�شع (�أو
ال�سكر الم�شع) داخ��ل الوريد ،ويتم ا�ستخدام ما�سح لتكوين
�صور تف�صيلية محو�سبة لمناطق بداخل الج�سم ي�ستنفد فيها
الجلوكوز .ونظ ًرا لأن الخاليا ال�سرطانية ت�ستهلك كمية الجلوكوز
�أكثر من الخاليا الطبيعية ،فمن الممكن ا�ستخدام ال�صور للعثور
على الخاليا ال�سرطانية في الج�سم.
الإ�شعاع ) :(Radiationيتم �إطالق الطاقة على هيئة ج�سيمات
�أو موجات كهرومغناطي�سية .ومن الم�صادر ال�شائعة للإ�شعاع
غاز ال��رادون والأ�شعة الكونية من الف�ضاء الخارجي والأ�شعة
ال�سينية الطبية.
�أخ�صائي العالج بالأ�شعة ) :(Radiation oncologistطبيب
متخ�ص�ص في ا�ستخدام الإ�شعاع في معالجة ال�سرطان.
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.
وقد ي�صدر الإ�شعاع من جهاز خارج الج�سم (العالج بالإ�شعاع
الخارجي)� ،أو من م��ادة م�شعة تثبت في الج�سم بالقرب من
الخاليا ال�سرطانية (ال�ع�لاج بالإ�شعاع ال��داخ�ل��ي) .والعالج
الإ�شعاعي ال�شامل ي�ستخدم م��ادة م�شعة  -مثل ج�سم م�ضاد
وحيد ال�سليلة م�شع  -ت�سير في مجرى الدم وتتخلل الأن�سجة
أي�ضا بالمعالجة
وتمر خالل الج�سم .والعالج الإ�شعاعي ي�سمى � ً
الإ�شعاعية.
م�شع ) :(Radioactiveي�صدر عنه �إ�شعاع.
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اال�ستئ�صال بوا�سطة الموجات الترددية
) :Ablationعبارة عن عملية تُ�ستخدم فيها موجات الراديو
لت�سخين الخاليا غير الطبيعية وتدميرها .وت�سير موجات
الراديو عبر �أقطاب كهربائية (�أجهزة �صغيرة تحمل معها �شحنة
الكهرباء) .ويمكن ا�ستخدام اال�ستئ�صال بوا�سطة الموجات
الال�سلكية في عالج ال�سرطان �أو �أمرا�ض �أخرى.
�أخ�صائي تغذية معتمد )� :(Registered dietitianأخ�صائي
متخ�ص�صا في ا�ستخدام الغذاء والتغذية
محترف تلقى تدري ًبا
ً
في الحفاظ على الج�سم في حالة �صحية �سليمة .وربما ي�ساعد
�أخ�صائي التغذية المعتمد الفريق الطبي على تح�سين ال�صحة
الغذائية للمري�ض.
عامل الخطورة ) :(Risk factorهو �أي �شيء قد يزيد فر�صة
ال�شخ�ص في الإ�صابة بالمر�ض .وت�شمل بع�ض الأمثلة عن عوامل
الخطورة الخا�صة بال�سرطان عامل تاريخ العائلة مع ال�سرطان،
وا�ستخدام منتجات التبغ ،و�أغذية معينة ،والتعر�ض للإ�شعاع �أو
العوامل الأخرى الم�سببة لل�سرطان ،وتغيرات جينية معينة.
الأث��ر الجانبي ) :(Side effectم�شكلة �صحية تحدث عندما
ي�ؤثر العالج على الأن�سجة والأع�ضاء ال�سليمة .ومن �أكثر الآثار
�شيوعا ال�شعور بالتعب ،والألم،
الجانبية لعالج مر�ض ال�سرطان ً
والغثيان ،والتقي�ؤ ،وتناق�ص عدد خاليا الدم ،و�سقوط ال�شعر،
والتهابات في الفم.
م�خ�ط��ط ال �م��وج��ات ف ��وق ال���ص��وت�ي��ة )� :(Sonogramصورة
محو�سبة للمناطق الداخلية من الج�سم تتكون من خالل ت�سليط
موجات �صوتية ذات طاقة عالية (موجات فوق �صوتية) على
الأن�سجة �أو الأع�ضاء الداخلية .ويطلق عليه مخطط ال�صدى.
�سورافينيب ) :(Sorafenibعقار ُي�ستخدم لعالج المراحل
المتقدمة من �سرطان الكبد و�أنواع من �سرطان الكبد ي�ستع�صي
(Radiofrequency
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معها ا�ستئ�صال الورم بالجراحة.
الطحال ) :(Spleenع�ضو من �أع�ضاء الجهاز الليمفي؛ يقوم
ب�إنتاج الخاليا الليمفية ،وتر�شيح الدم ،وتخزين خاليا الدم،
والق�ضاء على خاليا الدم القديمة ،ويقع في الجانب الأي�سر من
البطن بالقرب من المعدة.
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 الآث��ار الجانبية للعالج� ،أو
الم�شكالت النف�سية واالجتماعية ،والروحية المتعلقة بالمر�ض
أي�ضا بالرعاية المهدئة� ،أو الملطفة� ،أو رعاية
�أو عالجه .وت�سمى � ً
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
جزء من الج�سم �أو �إ�صالحه� ،أو اكت�شاف ما �إذا كان المر�ض
أي�ضا بالعملية الجراحية.
موجو ًدا ،وت�سمى � ً
�أخ�صائي ج��راح��ة الأورام ) :(Surgical Oncologistطبيب
متخ�ص�ص في �أخذ العينة وغيرها من الإج��راءات الجراحية
للمر�ضى ال�سرطان.
ال �ع�لاج ال�م��وج��ه ) :(Targeted Therapyطريقة عالجية
ي�ستخدم فيها العقاقير وغيرها م��ن ال �م��واد ،مثل الأج�سام
الم�ضادة وحيدة ال�سليلة لتحديد موقع الخاليا ال�سرطانية
ومهاجمتها .والعالج الموجه له �آث��ار جانبية �أقل من الطريق
العالجية الأخرى.
الأن�سجة  (Tissue):مجموعة من الخاليا �أو طبقة من الخاليا
تتعاون في �أداء وظيفة معينة.
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زراعة الأع�ضاء ) :(Transplantهي عملية جراحية يتم فيها
نقل ن�سيج �أو ع�ضو من منطقة بج�سم المري�ض �إلى منطقة �أخرى
�أو من �شخ�ص متبرع �إلى �شخ�ص مري�ض (م�ستقبل).
ج� ��راح زرع الأع �� �ض ��اء ) :(Transplant Surgeonطبيب
متخ�ص�ص في جراحات زرع الأع�ضاء .يقوم الجراح با�ستبدال
ع�ضو م�أخوذ من �شخ�ص متبرع بع�ضو �آخر.
ال��ورم (Tumor):كتلة معتلة من الن�سيج تنتج عندما تنق�سم
الخاليا بمقدار �أكبر مما ينبغي �أو عندما ال تموت كما ينبغي لها
ذلك في وقت محدد .وقد تكون الأورام حميدة (غير �سرطانية)
أي�ضا نفاخ (.)neoplasm
�أو خبيثة (�سرطانية) .وهو ي�سمى � ً
الموجات فوق ال�صوتية ) :(Ultrasoundموجات �صوتية ذات
طاقة عالية ( )ultrasoundيتم �إطالقها فترتد داخل الأن�سجة
والأع�ضاء الداخلية للج�سم م�صدرة �أ�صداء ،ويتم عر�ض هذه
الأ��ص��داء على �شا�شة جهاز الموجات ف��وق ال�صوتية ،فت�شكل
�صورة لخاليا الج�سم ،وت�سمى هذه ال�صورة بمخطط الموجات
ف��وق ال�صوتية .والطريقة العالجية التي ت�ستخدم فيها هذه
أي�ضا بتخطيط ال�صدى.
الموجات ت�سمى � ً
اللقاح )  : (vaccineعبارة عن مادة �أو مجموعة من المواد الغاية
منها تحفيز الجهاز المناعي على اال�ستجابة للورم �أو �أنواع من
الجراثيم مثل البكتيريا �أو الفيرو�سات .ويمكن للقاح �أن ي�ساعد
الج�سم على اكت�شاف الخاليا ال�سرطانية �أو الجراثيم ،والق�ضاء
عليها.
الأ�شعة ال�سينية  (X-rays):نوع 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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بدعم
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