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المقدمة
 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

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

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

والحديث عنه مع الأقارب والأ�سدقاء بدون خوف اأو تهرب.
كان م���ن الطبيع���ي اأن اأبداأ البحث عن اأي �س���يء من�س���ور ع���ن المر�ض، 
وبحثت ف���ي المكتبة العربية ولكن لالأ�س���ف وجدت اأنها تفتق���ر اإلى المراجع 
الب�س���يطة وال�سل�س���ة التي تتحدث عن هذا المر�ض ب�س���تى اأنواعه؛ فالمراجع 
المتاحة اإما متخ�س�س���ة للغاية ي�س���عب على غير المتخ�س�ض التعامل معها 
وا�س���تيعابها ب�س���هولة، اأو متاحة بلغة غي���ر اللغة العربية تحتاج اإلى �س���خ�ض 
متبحر في اللغات ليفهم ما بها. ولأنني على يقين من اأنه ل بد لكل اإن�سان اأن 
يحظى بن�س���يب وافر من الثقافة العامة عن هذا المر�ض، فقد راأيت اأن من 
واجبي اأن اأ�س���هم في م�ساعدة اإخواني المتحدثين بالعربية على مواجهة هذا 
المر�ض واأخذت على عاتقي مهمة توفير م�سادر �سهلة وب�سيطة على الإن�سان 
العادي ليتعرف على موؤ�س���رات هذا المر�ض واأعرا�س���ه ومن ثم ي�س���تطيع اأن 
يقي نف�س���ه مغبة الآثار الناتجة عنه، بما في ذلك �س���وء الفهم. وحتى اإن لم 
تكن م�ساًبا بهذا المر�ض الع�سال ) وهو ما اأرجوه من المولى عز وجل ( فاإن 
التعرف عليه وعلى اأعرا�س���ه من الممكن اأن يجعلك �س���بًبا في اإنقاذ اإن�س���ان 

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

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

اآخر ما و�سل اإليه الطب في هذا المجال.
واأخي���ًرا وبعد جهد جهيد وبح���ث حثيث، وقع الختيار على كتيبات معهد 
ال�س���رطان الوطني الأمريكي كاأحد اأف�سل الم�سادر الثرية بالمعلومات التي 
كتبت باأ�س���لوب منا�سب للمر�سى على مختلف م�ستوياتهم الفكرية والثقافية. 
فقمن���ا بالكتابة للمعه���د واأذن لنا علماوؤه ومديروه بترجم���ة الكتيبات للقارئ 
العرب���ي دون التزام منهم بمراجعة الترجمة واعتمادها، ثم قام فريق علمي 
م���ن الجمعية ال�س���عودية الخيري���ة لمكافحة ال�س���رطان بمراجع���ة الكتيبات 
و�سياغتها باأ�سلوب ينا�س���ب القارئ العربي وتعديل محتواها بما يتنا�سب مع 

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

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

بمكتبة جرير لإ�سهامهم في اإخراج هذا العمل في اأف�سل �سكل ممكن.
واإنني اأرجو اأن يجد قارئ هذا الكتيب وبقية كتيبات ال�سل�س���لة ما ي�س���في 
الغلي���ل وي���روي الظم���اأ وي�س���اعده على تج���اوز المر����ض والتكيف م���ع تبعاته 

والمعرفة التامة التي ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�سديدة وتجاوزها.
واأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.

محمد العقيل
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نبذة عن الكتيب
)Leukemia(؛  الدم*  �سرطان  مر�ض  الكتيب  هذا  يتناول 
عام   فكل  للدم،  المكون  الن�سيج  في  يبداأ  الذي  ال�سرطان  وهو 
باأنهم  والأ طفال  البالغين  الأل��وف  من   ت�سخي�ض ع�سرات  يتم 

م�سابون بهذا المر�ض.

يمكنه  الدم  ب�سرطان  الخا�سة  الطبية  بالرعاية  اإلمامك  اإن 
اأن ي�ساعدك على القيام بدور فعال في اتخاذ القرارات المتعلقة 

بالرعاية الطبية التي �ستتلقاها . وهذا الكتيب يطلعك على: 
الت�سخي�ض●●
طرق العالج●●
الرعاية الداعمة )Supportive Care( التي قد تحتاج اإليها ●●

قبل العالج اأو في اأثنائه اأو بعده.
ل��ك الأط��ب��اء خ��الل زي��ارات ●● ق��د يجريها  التي  الخ��ت��ب��ارات 

المتابعة الدورية
الم�ساركة في الدرا�سات البحثية●●

على  طرحها  يمكنك  اأ�سئلة  قوائم  على  يحتوي  الكتيب  هذا 
طبيبك الخا�ض، فكثير من النا�ض يجدون ا�سطحاب قائمة من 
يقوله  ما  تتذكر  ولكي  مفيًدا.  اأمًرا  الطبيب  زيارة  عند  الأ�سئلة 
في حالة  اأ�سئلة  تطرح  اأو  تدون مالحظات  اأن  يمكنك  الطبيب، 
ا ا�سطحاب �سديق  ا�ستخدامك جهاز ت�سجيل. كما يمكنك اأي�سً
اأو اأحد اأفراد عائلتك عندما تتحدث مع طبيبك لي�ساعدك على 

تدوين المالحظات، وطرح الأ�سئلة اأو حتى مجرد ال�ستماع.

*  �ستجد الكلمات المكتوبة بخط مائل في القامو�ض الوارد بالكتيب، و�ستجد فيه �سرًحا وافًيا لها.
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منك  نرجو  ال��دم،  ب�سرطان  المتعلقة  المعلومات  لأح��دث 
http://www.cancer.gov/ ال��ت��ال��ي:  ال��م��وق��ع  زي����ارة 

 .cancertopics/types/leukemia

ما �سرطان الدم؟
للدم.  المكون  الن�سيج  في  ين�ساأ  �سرطان  هو  الدم  �سرطان 
ولتفهم ال�سرطان، من المفيد اأن تعرف كيف تتكون خاليا الدم 

الطبيعية.

خاليا الدم الطبيعية 
تنمو اأغلب خاليا الدم من خاليا توجد في النخاع العظمي 
 .)Stem Cells( الجذعية  الخاليا  ت�سمى   )Bone Marrow(
مركز  في  توجد  التي  الرخوة  المادة  هو  العظمي  النخاع  ويعد 

اأغلب العظام.

خاليا  من  مختلفة  اأنواًعا  لتكّون  الجذعية  الخاليا  تن�سج 
الدم، ولكل منها وظيفة محددة:

 White Blood( ال��ب��ي�����س��اء  ال�����دم  خ���الي���ا 
العدوى  محاربة  على  ت�ساعد  وه��ي   :)Cells
)Infection(. وهناك اأنواع عديدة من خاليا 

الدم البي�ساء.
 :)Red Blood Cells( الحمراء  الدم  خاليا 
وهي تحمل الأك�سجين اإلى الأن�سجة في مختلف 

اأنحاء الج�سم.
ت�ساعد  وهي   :)Platelets( الدموية  ال�سفائح 
على تكوين جلطات الدم التي توقف اأي نزيف.
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تن�ساأ خاليا الدم البي�ساء، وخاليا الدم الحمراء وال�سفائح 
اإليها،  الج�سم  لحاجة  نظًرا  الجذعية  الخاليا  من  الدموية 
وتحل  تموت،  فاإنها  للتلف،  تتعر�ض  اأو  الخاليا  ت�سيخ  وعندما 

محلها خاليا جديدة.

تظهر ال�سورة الواردة بالأ�سفل كيف تنمو الخاليا الجذعية 
اإلى اأنواع مختلفة من خاليا الدم البي�ساء. في البداية، تن�سج 
خلية  اأو  نخاعية  جذعية  خلية  اإل��ى  فتتحول  الجذعية  الخلية 

جذعية ليمفاوية:
اأروم��ة ●● )Myeloid(اإلى  النخاعية  الجذعية  الخلية  تتحول 

اأو  حمراء،  دم  خلية  الأروم��ة  تكون  وقد  نخاعية.   )Blast(
الدم  لخاليا  العديدة  الأ�سكال  من  �سكاًل  اأو  دموية  �سفائح 

البي�ساء.
تتحول الخلية الجذعية الليمفاوية )Lymphoid( اإلى اأرومة ●●

العديدة  الأ�سكال  من  �سكاًل  الأروم��ة  تكون  وقد  ليمفاوية. 
اأو   )B Cells( البائية  الخاليا  مثل  البي�ساء،  الدم  لخاليا 

.)T Cells( الخاليا التائية

الأروم���ات  ع��ن  تنتج  التي  البي�ساء  ال��دم  خاليا  وتختلف 
الأروم��ات  عن  تنتج  التي  البي�ساء  ال��دم  خاليا  عن  النخاعية 

الليمفاوية.
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خلية جذعية

خلية نخاعية جذعية

انفجار جذعي

خاليا دم حمراء�صفائح دموية خاليا دم بي�صاء

انفجار ليمفاوي

خلية ليمفاوية جذعية

�سورة لخاليا الدم التي تتولد من الخاليا الجذعية

اإلى  تنتقل  ثم  العظمي  النخاع  في  تن�سج  الدم  اأغلب خاليا 
الأوعية الدموية )Blood Vessels(. وي�سمى الدم الذي يتدفق 
 Peripheral( المحيطي  الدم  القلب  وفي  الدموية  الأوعية  في 

.)Blood

خاليا �سرطان الدم
العظمي  النخاع  ينتج  الدم،  ب�سرطان  الم�ساب  ال�سخ�ض  في 
هي  الطبيعية  غير  الخاليا  وهذه  طبيعية،  غير  بي�ساء  دم  خاليا 

خاليا �سرطان الدم.
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على العك�ض من خاليا الدم الطبيعية، ل تموت خاليا �سرطان 
الدم في الوقت المحدد لموتها، وقد تحيط هذه الخاليا بخاليا 
وال�سفائح  الحمراء،  ال��دم  وخاليا  الطبيعية،  البي�ساء  ال��دم 
الدموية، وهو الأمر الذي ي�سعب على خاليا الدم الطبيعية اأداء 

عملها.

اأنواع �سرطان الدم
يمكن ت�سنيف اأنواع �سرطان الدم وفًقا لمدى ال�سرعة التي 
اأن  اإما  الدم  و�سرطان  �سوًءا.  حالته  وتزداد  المر�ض  بها  يتطور 
ا )عادة  يكون مزمًنا )عادة ما ت�سوء الحالة فيه ببطء( اأو حادًّ

ما ت�سوء الحالة فيه ب�سرعة(:
في ●●  :)Chronic Leukemia( ال��م��زم��ن  ال���دم  ���س��رط��ان 

مرحلة مبكرة من المر�ض، تكون خاليا �سرطان الدم ل تزال 
قادرة على اأداء بع�ض مهام خاليا الدم البي�ساء الطبيعية. 
البداية، وفي  الم�سابين في  اأعرا�ض على  اأية  وقد ل تظهر 
المزمن  الدم  �سرطان  الأطباء  يكت�سف  الأحيان،  من  كثير 

خالل الفح�ض الروتيني؛ اأي قبل ظهور اأية اأعرا�ض.
ازدي��اد  وم��ع  المزمن.  ال��دم  �سرطان  حالة  ت�سوء  وب��ب��طء، 
الأعرا�ض على  الدم، تظهر  الدم في  �سرطان  اأعداد خاليا 
 )Lymph Nodes( الليمفاوية  العقد  تورم  مثل  المري�ض، 
الأعرا�ض، عادة ما تكون  بالعدوى. وعند ظهور  الإ�سابة  اأو 

خفيفة في البداية ثم تزداد �سوًءا ب�سكل تدريجي.
تعجز خاليا ●●  :)Acute Leukemia( �سرطان الدم الحاد 

�سرطان الدم عن اأداء مهام خاليا الدم البي�ساء الطبيعية 
كبيرة.  ب�سرعة  الدم  �سرطان  خاليا  اأعداد  وتتزايد  تماًما. 

وعادة ما ت�سوء حالة �سرطان الدم الحاد ب�سرعة.
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ا ت�سنيف اأنواع �سرطان الدم طبًقا لنوع خلية  من الممكن اأي�سً
الدم البي�س���اء الم�سابة، فقد يبداأ �سرطان الدم في الخاليا 
الليمفاوية اأو الخاليا النخاعية. انظر ل�س���ورة هذه الخاليا 
الواردة في هذا الكتيب وي�س���مى �س���رطان الدم الذي ي�سيب 
 )Lymphoid( ا��� الخالي���ا الليمفاوي���ة �س���رطان دم ليمفاويًّ
ابي�س���ا�ض  اأو   )Lymphocytic( ���ا  ليمفاويًّ ���ا  ابي�سا�سً اأو 
 .)Lymphoblastic Leukemia( الليمفاوي���ة  الأروم���ات 
اأما �س���رطان الدم الذي ي�س���يب الخاليا النخاعية في�س���مى 
���ا  ���ا نخاعيًّ ابي�سا�سً اأو   )Myeloid( ���ا  �س���رطان دم نخاعيًّ
النخاعي���ة  الأروم���ات  ابي�س���ا�ض  اأو   ،)Myelogenous(

.)Myeloblastic Leukemia(

وهناك اأربعة اأنواع �سائعة من �سرطان الدم:
●● Chronic( ال����م����زم����ن  ال���ل���ي���م���ف���اوي  ال��������دم  �����س����رط����ان 

الدم  �سرطان  ي�سيب   :)Lymphocytic Leukemia
ينمو  ما  وع��ادة  الليمفاوية،  الخاليا  كل  المزمن  الليمفاوي 
ببطء. وفي اأغلب الحالت، تكون اأعمار المر�سى الم�سابين 
ب�سرطان الدم قد تجاوزت الخام�سة والخم�سين. وهو ل يكاد 

ي�سيب الأطفال على الإطالق.
●● Chronic Myeloid( المزمن  النخاعي  ال��دم  �سرطان 

المزمن  النخاعي  ال��دم  �سرطان  ي�سيب   :)Leukemia
الخاليا النخاعية، وعادة ما ينمو ببطء في البداية. وي�سيب 
الدم حوالي 5000 حالة جديدة كل  النوع من �سرطان  هذا 

عام. وهو ي�سيب الأ�سخا�ض البالغين ب�سكل اأ�سا�سي.  
●● Acute Lymphocytic( سرطان الدم الليمفاوي الحاد�

الحاد  الليمفاوي  ال��دم  �سرطان  ي�سيب   :)Leukemia
الخاليا الليمفاوية، وعادة ما ينمو ب�سرعة. وي�سيب هذا النوع 
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من �سرطان الدم اأكثر من 5000 حالة جديدة كل عام. ويعد 
�سيوًعا  الدم  �سرطانات  اأكثر  الحاد  الليمفاوي  الدم  �سرطان 
الأ�سخا�ض  ي�سيب  اأن��ه  على  ع��الوة  ال�سغار،  الأط��ف��ال  بين 

ا. البالغين اأي�سً
●● Acute Myeloid( ال���ح���اد  ال��ن��خ��اع��ي  ال�����دم  ���س��رط��ان 

الخاليا  الحاد  النخاعي  الدم  �سرطان  ي�سيب   :)Leukemia
النخاعية وعادة ما ينمو ب�سرعة. وي�سيب هذا النوع من �سرطان 
الأطفال  ي�سيب  وهو  عام.  كل  جديدة  13000حالة  حوالي  الدم 

والأ�سخا�ض البالغين.
●● )Hairy Cell Leukemia( سرطان الدم م�سعر الخاليا�

ل  الكتيب  وه��ذا  المزمن.  ال��دم  �سرطان  من  ن��ادر  نوع  وهو 
اأخرى من  اأنواع  اأية  اأو  الخاليا  الدم م�سعر  �سرطان  يتناول 
�سرطان الدم النادرة، فجميع الحالت النادرة من �سرطان 
الدم تقل حالت الإ�سابة بها عن 6000 حالة جديدة كل عام.

عوامل الخطورة
اأن  الطبيعي  من  ب�سرطان،  م�ساب  اإن��ك  لك  يقال  عندما 
يعرف  اأحد  ول  المر�ض.  بهذا  اإ�سابتك  في  ت�سبب  عما  تت�ساءل 
بال�سبط الأ�سباب الحقيقية وراء الإ�سابة ب�سرطان الدم، فنادًرا 
ول  الدم،  ب�سرطان  ما  لماذا ي�ساب �سخ�ض  الأطباء  يعرف  ما 
اأن هناك عوامل  اآخر. ولكن الأبحاث تظهر  ي�ساب به �سخ�ض 
ما  �سخ�ض  اإ�سابة  احتمالت  تزيد   )Risk Factors( خطورة 

بهذا المر�ض.

قد تختلف عوامل الخطر وفًقا لختالف نوع �سرطان الدم:
يتعر�سون ●● الذين  فالأ�سخا�ض   :)Radiation( الإ���س��ع��اع 
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لن�سب عالية من الإ�سعاع تزداد احتمالت اإ�سابتهم ب�سرطان 
الدم النخاعي الحاد، اأو �سرطان الدم النخاعي المزمن، اأو 

�سرطان الدم الليمفاوي الحاد مقارنة بغيرهم من النا�ض.
 انفج���ارات القناب���ل الذرية: حي���ث ينجم عن انفجارات  }

الإ�س���عاع )كالت���ي  م���ن  ن�س���ب عالي���ة  الذري���ة  القناب���ل 
انفجرت في اليابان ف���ي اأثناء الحرب العالمية الثانية(، 
فالأ�سخا�ض، وبخا�س���ة الأطفال، الذين نجوا من القنبلة 
الذرية، يكونون في خطر متزايد لالإ�سابة ب�سرطان الدم.

م�سدر ●●  :)Radiation Therapy( الإ�سعاعي  ال��ع��الج   
الطبي  العالج  هو  الإ�سعاع  من  عالية  لن�سب  للتعر�ض  اآخ��ر 
لل�سرطان وغيره من الأمرا�ض، فالعالج الإ�سعاعي قد يزيد 

خطر الإ�سابة ب�سرطان الدم.
الت�سخي�ص: ●● في   )X Rays( ال�سينية  الأ�سعة  ا�ستخدام   

في  ال�سينية  لالأ�سعة  وغيرهم  الأ�سنان  اأطباء  فا�ستخدام 
 CT( بالكمبيوتر  المقطعية  الأ�سعة  )مثل  الحالة  ت�سخي�ض 
الإ�سعاع،  من  بكثير  اأقل  لن�سب  الأ�سخا�ض  يعر�ض   )Scan

الأطفال  تعر�ض  ك��ان  اإذا  ما  المعروف  غير  من  ي��زال  ول 
باإ�سابتهم  ترتبط  تلك  القليلة  الإ�سعاع  لن�سب  البالغين  اأو 
ب�سرطان الدم اأم ل، ول يزال الباحثون يدر�سون ما اإذا كان 
التعر�ض لالأ�سعة ال�سينية يزيد خطر الإ�سابة ب�سرطان الدم. 
المقطعية  لالأ�سعة  التعر�ض  كان  اإذا  ما  يدر�سون  اأنهم  كما 
الإ�سابة  بزيادة خطر  يرتبط  الطفولة  اأثناء  في  بالكمبيوتر 

ب�سرطان الدم.
الإ�سابة ب�سرطان ●● ال�سجائر يزيد خطر  التدخين: فتدخين 

الدم النخاعي الحاد.
العمل ●● مكان  في  للبنزين  فالتعر�ض   :)Benzene( البنزين 
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اأنه قد ي�سبب  قد ي�سبب �سرطان الدم النخاعي الحاد، كما 
�سرطان الدم النخاعي المزمن، اأو �سرطان الدم الليمفاوي 
ال�سناعات  في  وا�سع  نطاق  البنزين على  وي�ستخدم  الحاد، 
ا في دخان ال�سجائر والجازولين. الكيميائية، كما يتواجد اأي�سً

العالج الكيميائي )Chemotherapy(: فمر�سى ال�سرطان ●●
لل�سرطان  المقاومة  العقاقير  معينة من  باأنواع  يعالجون  الذين 
ال��دم  ب�سرطان  لح��ق  وق��ت  ف��ي  الأح��ي��ان  بع�ض  ف��ي  ي�سابون 
�سبيل  على  الحاد.  الليمفاوي  الدم  �سرطان  اأو  الحاد  النخاعي 
الموؤلكلة  العوامل  مثل  العقاقير  ببع�ض  العالج  يرتبط  المثال، 
التوبويزوميرا�ض  مثبطات  اأو   )Alkylating Agents(
)Topoisomerase Inhibitors( باحتمال �سعيف لالإ�سابة 

ب�سرطان الدم الحاد في وقت لحق.
الأمرا�ص ●● وبع�ص   )Down Syndrome( داون  متالزمة 

وبع�ض  داون  فمتالزمة  الأخ���رى:   )Inherited( الوراثية 
ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  تزيد  الأخ��رى  الوراثية  الأم��را���ض 

الدم الحاد.
●● Myelodysplastic( ال��ن��خ��اع��ي  التن�سج  خ��ل��ل  م��ت��الزم��ة 

Syndrome( وبع�ص ا�سطرابات الدم الأخرى: فالأ�سخا�ض 
الم�سابون با�سطرابات معينة في الدم يزداد خطر اإ�سابتهم 

ب�سرطان الدم النخاعي الحاد.
الأول ●● ال���ن���وع  م���ن  ال��ت��ائ��ي��ة  ال���خ���الي���ا  دم  ����س���رط���ان  ف���ي���رو����ص 

  )Human T-cell Leukemia virus type I(
فالأ�سخا�ض الم�سابون بهذا المر�ض يرتفع خطر اإ�سابتهم بنوع 
نادر من �سرطان الدم ويعرف ب�سرطان دم الخاليا التائية لدى 
البالغين، ورغم اأن هذا الفيرو�ض قد ي�سبب هذا المر�ض النادر، 
فاإن �سرطان دم الخاليا التائية لدى البالغين وغيرها من اأنواع 

�سرطان الدم لي�ست معدية.
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تاريخ العائلة مع �سرطان الدم: من النادر اأن يتواجد اأكثر ●●
وعندما  اأ�سرة.  اأية  داخل  الدم  ب�سرطان  واحد  مري�ض  من 
ال��دم  ب�سرطان  الأرج���ح  على  ي�ساب  ف��اإن��ه  ذل���ك،  ي��ح��دث 
الليمفاوي المزمن. ورغم ذلك، نجد عدًدا قلياًل من مر�سى 
اأو  وال��دة  اأو  وال��د  لديهم  المزمن  الليمفاوي  ال��دم  �سرطان 

�سقيق اأو �سقيقة اأو ابن م�ساب بالمر�ض نف�سه.

اأن  يعني  ل  الخطورة  عوامل  من  اأكثر  اأو  عامل  وج��ود  اإن 
الأ�سخا�ض  فاأغلب  حتًما،  ال��دم  ب�سرطان  �سي�ساب  ال�سخ�ض 
الذين تتواجد لديهم عوامل الخطورة ل ي�سابون ب�سرطان الدم 

مطلًقا.

الأعرا�ض
اأنحاء  لكل  الدم  تنتقل خاليا �سرطان  الدم،  مثل كل خاليا 
الج�سم. وتتوقف اأعرا�ض المر�ض على عدد خاليا �سرطان الدم 

ا المكان الذي تتراكم فيه. في الج�سم، واأي�سً

قد ل تظهر اأية اأعرا�ض على الأ�سخا�ض الم�سابين ب�سرطان 
فح�ض  اإج��راء  عند  المر�ض  الطبيب  يكت�سف  وقد  الحاد،  الدم 

روتيني للدم.

الأطباء  اإل��ى  الحاد  ال��دم  �سرطان  مر�سى  يذهب  ما  ع��ادة 
ل�سعورهم بالتعب. فاإذا كان المخ م�ساًبا، فقد ي�سعرون ب�سداع، 
ورغبة في القيء وت�سو�ض، ويفقدون �سيطرتهم على ع�سالتهم، 
اأو ما يعرف باختالج الع�سالت )seizures(. وقد يوؤثر �سرطان 
ا على اأجزاء اأخرى من الج�سم مثل الجهاز اله�سمي  الدم اأي�سً
)Digestive tract( اأو الكليتين اأو الرئتين اأو القلب اأو الخ�سيتين 

)testes(
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ومن الأعرا�ض ال�سائعة ل�سرطان الدم المزمن اأو الحاد:
العادة ●● في  موؤلًما  يكون  ل  اأم��ر  وهو  الليمفاوية  العقد  ت��ورم 

)خا�سة العقد الليمفاوية الموجودة في الرقبة اأو الإبط(
تكرر الإ�سابة بالحمى اأو ت�سبب العرق في اأثناء النوم●●
تكرار العدوى●●
ال�سعور بال�سعف اأو الإرهاق●●
النزيف والإ�سابة بكدمات ب�سهولة )نزيف اللثة، وظهور بقع ●●

قرمزية على الجلد، اأو اأية بقع حمراء تحت الجلد(
انتفاخ ●● )م��ن  فيها  ال��راح��ة  بعدم  �سعور  اأو  المعدة  انتفاخ 

الطحال اأو الكبد(
فقد الوزن دون �سبب وا�سح●●
اآلم في العظام اأو المفا�سل●●

الإ�سابة  اإلى  الأعرا�ض  الأحيان، ل ترجع هذه  في كثير من 
هذه  ت�سبب  قد  اأخ��رى  �سحية  م�سكلة  اأو  عدوى  فاأي  ب�سرطان، 
هذه  ح�سم  على  القادر  هو  وح��ده  والطبيب  ا.  اأي�سً الأع��را���ض 

الم�ساألة.

اأن يخبر طبيبه حتى  اأي مري�ض ي�سعر بهذه الأعرا�ض  على 
يت�سنى له ت�سخي�ض الحالة وعالجها في وقت مبكر قدر الإمكان.

الت�سخي�ض
اأحياًنا يكت�س���ف الأطباء اإ�س���ابة �سخ�ض ب�س���رطان الدم بعد 
اإج���راء فح�ض روتيني لل���دم. فاإذا ظهرت عليك اأعرا�ض ت�س���ير 
لوج���ود �س���رطان في ال���دم، ف�س���وف يح���اول طبيب���ك اأن يحدد 
�سبب م�س���كالتك. وقد ي�س���األك الطبيب عن تاريخك ال�سخ�سي 

والعائلي.
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وقد تخ�سع لختبار اأو عدة اختبارات مما يلي:
الليمفاوية ●● ال��ع��ق��د  ال��ط��ب��ي��ب  يفح�ض  ����س���ري���ري:  ف��ح�����ص 

المنتفخة، اأو الطحال، اأو الكبد.
كامل ●● دم  تحليل  ب���اإج���راء  المعمل  ي��ق��وم  دم:  ف��ح��و���س��ات 

الدم  خاليا  اأع��داد  لمعرفة   )Complete blood count(
ف�سرطان  لديك،  الدموية  وال�سفائح  والحمراء  البي�ساء 
الدم ي�سبب ارتفاًعا كبيًرا في عدد خاليا الدم البي�ساء. كما 
الدموية  ال�سفائح  في عدد  �سديًدا  ا  انخفا�سً ي�سبب  قد  اأنه 
خاليا  داخل  يوجد  الذي   )Hemoglobin( والهيموجلوبين 

الدم الحمراء.
للك�سف عن ●● ن�سيج  عينة  الطبيب  ينتزع   :(Biopsy) عينة  اأخ��ذ 

الوحيدة  الطريقة  هو  العينة  اأخذ  ويعتبر  ال�سرطانية.  الخاليا 
اإذا كانت خاليا �سرطان الدم توجد في  الم�سمونة لمعرفة ما 
ا�ستخدام مخدر  يتم  العينة،  اأخذ  وقبل  ل.  اأم  العظمي  النخاع 
التي  المنطقة  لتخدير   )Local Anesthesia( مو�سعي 
الألم.  تقليل  على  ي�ساعد  مما  منها،  عينة  على  الح�سول  يتم 
اأو  الورك  لعظمة  العظمى  النخاع  من  الطبيب جزًءا  يزيل  كما 
الأمرا�ض  علم  اأخ�سائي  وي�ستخدم  كبيرة.  اأخ��رى  عظمة  اأي��ة 
)Pathologist( المجهر للتاأكد من وجود خاليا �سرطان الدم 

في الن�سيج.
 وهناك طريقتان يمكن لطبيبك من خاللهما الح�س���ول على 
النخ���اع العظم���ي. وبع����ض النا����ض يخ�س���عون لالثنين خالل 

الجل�سة العالجية نف�سها.
{  :)Bone marrow aspiration( سف����ط النخاع العظمي� 

ي�س���تخدم الطبيب اإب���رة  مفرغة لأخذ عينة من ن�س���يج النخاع 
العظمي.
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{  :)Bone marrow biopsy( خزع����ة النخ����اع العظم����ي 
ي�س���تخدم الطبي���ب اإب���رة �س���ميكة ومفرغ���ة لإزالة قطعة 

�سغيرة من العظم والنخاع العظمي.

اختبارات اأخرى
التي  الأعرا�ض  على  الطبيب  منك  يطلبها  التي  الختبارات  تتوقف 
ت�سعر بها، ونوع �سرطان الدم الذي تعانيه. وقد تخ�سع لختبارات اأخرى 

مثل:
المعمل ●● يفح�ض   :(Cytogenetics) ال�����س��ب��غ��ي��ات  خ��ري��ط��ة 

اأو  الدم،  عينات  من  الخاليا   )Chromosomes( �سبغيات 
النخاع العظمي، اأو العقد الليمفاوية. وفي حالة وجود �سبغ 
غير طبيعي، �سوف يظهر الختبار اأي نوع من �سرطان الدم 
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تعاني. على �سبيل المثال، عند الك�سف على مر�سى �سرطان 
الدم النخاعي المزمن نجد �سبًغا غير طبيعي ي�سمى �سبغ 

.)Philadelphia chromosome( فيالدلفيا
من ●● جزًءا  الطبيب  يزيل  قد   :(Spinal tap) القطني  البزل 

ال�سائل  وهو   �  )Cerebrospinal fluid( النخاعي  ال�سائل 
والنخاع  بالمخ  المحيطة  والم�ساحة  الفراغات  يمالأ  الذي 
العظمي - وي�ستخدم الطبيب اإبرة طويلة رفيعة لإزالة ال�سائل 
العملية  ه��ذه  وتحتاج  الفقري.  للعمود  ال�سفلي  الجزء  من 
حوالي 30 دقيقة ويتم اإجراوؤها تحت تاأثير مخدر  مو�سعي. 
الإجراء حتى ل  ل�ساعات طويلة بعد هذا  ت�ستلقي  اأن  ويجب 
ت�ساب باأي �سداع. ويفح�ض المعمل ال�سائل ليتاأكد من وجود 

خاليا �سرطان الدم اأو اأية عالمات اأخرى للمر�ض.
ت�سوير ال�سدر بالأ�سعة ال�سينية (Chest X-Ray): قد تظهر ●●

عالمات  اأية  اأو  المتورمة  الليمفاوية  العقد  ال�سينية  الأ�سعة 
اأخرى للمر�ض في منطقة ال�سدر.
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اإج��راء  قبل  طبيبك  على  طرحها  في  ترغب  قد  اأ�سئلة 
�سفط اأو خزعة عينة من النخاع العظمي:

هل �ستح�سل على عينة النخاع من عظم الورك اأم من ●●
عظمة اأخرى؟

اأين �ساأذهب لأقوم بهذا الإجراء؟●●
هل يجب اأن اأقوم باأي اإجراء تح�سيري؟●●
كم �سيتطلب الإجراء من وقت؟ هل �ساأكون م�ستيقًظا؟●●
اأو ●● الأل��م  لتمنع  �ستفعل  ماذا  موؤلًما؟  الأم��ر  �سيكون  هل 

تتحكم فيه؟
احتمالت ●● م��ا  الإج����راء؟  لهذا  مخاطر  اأي��ة  هناك  ه��ل 

اإ�سابتي بالعدوى اأو تعر�سي للنزيف بعد خ�سوعي لهذا 
الإجراء؟

كم �ساأحتاج من الوقت للتعافي؟●●
هل �ساأعرف النتائج ب�سرعة؟ من �سي�سرح النتائج لي؟●●
�سيحدثني ●● الذي  الدم، فمن  ب�سرطان  اإذا كنت م�ساًبا 

عن الخطوات التالية؟ ومتى �سيتم ذلك؟
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العالج
هناك عدة خيارات للعالج بالن�س���بة لمر�سى �سرطان الدم. 
والع���الج   ،)Watchful waiting( اليق���ظ   النتظ���ار  فهن���اك 
 Targeted( والع���الج الموج���ه )Chemotherapy( الكيميائ���ي
 ،)Biological therapy( البيولوج���ي  والع���الج   ،)therapy

الخالي���ا  وزرع   ،)Radiation therapy( الإ�س���عاعي  والع���الج 
الطح���ال  كان  ف���اإذا   .)Stem cell transplant( الجذعي���ة 
مت�س���خًما، فقد يقترح الطبيب اإجراء جراحة ل�ستئ�ساله. وفي 

بع�ض الأحيان، يتم ا�ستخدام مزيج من طرق العالج.

ويتوقف اختيار طريقة العالج في الأ�سا�ض على ما يلي:
نوع �سرطان الدم )حاد اأم مزمن(●●
�سن المري�ض●●
تواجد خاليا �سرطان الدم في ال�سائل النخاعي●●

الدم.  �سرطان  لخاليا  معينة  �سمات  على  ا  اأي�سً يتوقف  وقد 
كما اأن الطبيب ي�سع في اعتباره الأعرا�ض التي يعانيها المري�ض، 

ف�ساًل عن �سحته العامة.

لتلقي ع���الج في  ال��ح��اد  ال�����دم  ����س���رط���ان  ي��ح��ت��اج م��ر���س��ى 
الدم  �سرطان  عالمات  تدمير  هو  العالج  من  والهدف  الحال. 
ذلك  وي�سمى  الأعرا�ض.  من  والتخل�ض  الج�سم  في  الموجودة 
المري�ض  خ�سوع  وبعد   .)Remission( المر�ض  حالة  تخفيف 
اأي  ح��دوث  لمنع  العالج  من  م��زي��ًدا  يتلقى  قد  الإج���راء،  لهذا 
العالج  ي�سمى  العالج  من  النوع  وه��ذا   .)Relapse( انتكا�ض 
الوقائية  المعالجة  اأو   )Consolidation therapy( التر�سيخي 
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الدم  �سرطان  مر�سى  من  وكثير   .)maintenance therapy(
الحاد يمكن �سفاوؤهم بف�سل اهلل.

اإذا كنت تعاني �سرطان الدم المزمن دون اأن تظهر عليك اأية 
يتابع  و�سوف  الحال،  في  للعالج  للخ�سوع  تحتاج  فقد  اأعرا�ض، 
الطبيب حالتك ال�سحية عن كثب حتى يبداأ العالج عند ظهور 
في�سمى  الحال  اأي عالج في  تلقي  اأما عدم  اأعرا�ض عليك،  اأية 

النتظار اليقظ.

عندما تكون هناك حاجة لتلقي عالج �سرطان الدم المزمن، 
عادة ما يتحكم ذلك في المر�ض واأعرا�سه. وقد يتلقى المري�ض 
معالجة وقائية لم�ساعدته على تخفيف حالة المر�ض، ولكن نادًرا 
واإنما  الكيميائي.  بالعالج  المزمن  الدم  �سرطان  عالج  يتم  ما 
�سرطان  مر�سى  لبع�ض  جذعية  خاليا  زراعة  في  العالج  يتمثل 

الدم المزمن.

قد ي�سف الطبيب لك خيارات العالج، والنتائج المحتملة، 
والأعرا�ض الجانبية )Side effects( محتملة الظهور. وقد تعمل 
الطبية  احتياجاتك  توفي  عالج  خطة  تطوير  على  الطبيب  مع 

ا ال�سخ�سية. واأي�سً

قد ترغب في التحدث مع طبيبك عن الم�ساركة في تجربة 
العالج  لطرق  بحثية  درا�سة  وهي   ،)Clinical trial( �سريرية 
في  الم�ساركة  عنوان  تحت  ال��وارد  الجزء  اإلى  انظر  الجديدة. 

الأبحاث ال�سرطانية.

تطلب  اأن  وب��اإم��ك��ان��ك  متخ�س�ض،  اإل���ى  الطبيب  يحولك  ق��د 
الدم  �سرطان  عالج  متخ�س�سي  ومن  بنف�سك.  الطبيب  من  ذلك 
الأورام  عالج  واأخ�سائي    ،)Hematologist( ال��دم  اأخ�سائي  
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الأورام  عالج  واأخ�سائي    ،)Medical Oncologist( بالعقاقير 
عالج  اأخ�سائي  ويعالج   .)Radiation Oncologist( بالإ�سعاع 
واأخ�سائي   ،)Pediatric oncologist( بالإ�سعاع  الأطفال  اأورام 
القائم  الفريق  يت�سمن  وق��د  الأط��ف��ال.  ل��دى  ال��دم  �سرطان  ال��دم 
الأورام  ع��الج  ف��ي  متخ�س�سة  ممر�سة  ال�سحية  رعايتك  على 
 Registered( واأخ�سائي تغذية عالجية ،)Oncology nurse(

.)dietitian

في  العالج  المري�ض  يتلقى  اأن  يجب  ممكًنا،  ذلك  كان  متى 
الدم،  �سرطان  اأطباء متخ�س�سين في عالج  ي�سم  مركز طبي 
فاإن لم يكن ذلك متاًحا، فقد يناق�ض الطبيب مع المري�ض خطة 

العالج مع المتخ�س�ض الموجود في مثل هذا المركز.

رعايتك  على  القائم  الفريق  من  اطلب  ال��ع��الج،  ب��دء  قبل 
ال�سحية اأن ي�سرح لك الأعرا�ض الجانبية المحتملة وكيف يمكن 
الأمرا�ض  المعتادة، فنظًرا لأن عالج  اأن�سطتك  يغير  اأن  للعالج 
والأن�سجة  الخاليا  الأح��ي��ان  م��ن  كثير  ف��ي  يدمر  ال�سرطانية 
تختلف  وقد  جانبية.  اأعرا�ض  تظهر  اأن  ال�سائع  من  ال�سليمة، 
الأعرا�ض الجانبية من �سخ�ض لآخر، وقد تتغير من جل�سة عالج 

اإلى اأخرى.
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اأي  اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك قبل تلقي 
عالج:

على ●● اأح�سل  كيف  اأع��ان��ي؟  ال��دم  �سرطان  من  ن��وع  اأي 
ن�سخة من تقرير اأخ�سائي علم الأمرا�ض؟

به؟ ●● تو�سيني  اأيها  اأمامي؟  المتاحة  العالج  خيارات  ما 
ولماذا؟

هل �ساأتلقى اأكثر من نوع للعالج؟ كيف �سيتغير عالجي ●●
مع الوقت؟

ما الفوائد المتوقعة لكل نوع من اأنواع العالج؟●●
ما المخاطر والأعرا�ض الجانبية المحتملة لكل نوع من ●●

الأعرا�ض  لنقلل  نفعل  اأن  يمكننا  م��اذا  العالج؟  اأن��واع 
الجانبية؟

ماذا يمكنني اأن اأفعل لأ�ستعد للعالج؟●●
الأمر ●● كان  اإذا  الم�ست�سفى؟  في  اأبقى  اأن  �ساأحتاج  هل 

كذلك، فكم �ست�ستمر هذه الفترة؟
ما تكلفة العالج؟ هل �سيغطي التاأمين تكاليف العالج؟●●
كيف �سيوؤثر العالج على اأن�سطتي العادية؟●●
هل من المنا�سب اأن اأخ�سع لتجربة �سريرية؟ هل يمكنك ●●

م�ساعدتي على الح�سول على واحدة؟
كم مرة يجب اأن اأجرى فحو�سات دورية؟●●
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النتظار اليقظ 
من الممكن لمر�سى �سرطان الدم الليمفاوي المزمن الذين 
لم تظهر عليهم اأية اأعرا�ض تاأجيل تلقي اأي عالج. وبتاأخير تلقي 
العالج، فاإنهم يتجنبون الأعرا�ض الجانبية له حتى تظهر عليهم 

اأعرا�ض المر�ض.

اإذا اتفقت اأنت وطبيبك على اأن النتظار اليقظ  فكرة جيدة، 
ف�سوف تخ�سع لفحو�سات دورية منتظمة )كل ثالثة اأ�سهر مثاًل(. 

وقد تبداأ العالج عند ظهور الأعرا�ض عليك.

الجانبية  الأع���را����ض  يجنبك  ال��ي��ق��ظ  الن��ت��ظ��ار  اأن  رغ���م 
الم�ساحبة لعالج ال�سرطان اأو يوؤخر  ظهورها، فاإن لهذا الخيار 
اأن  قبل  ال��دم  �سرطان  في  التحكم  فر�ض  يقلل  فقد  مخاطره، 

تزداد الحالة �سوًءا.

فكرة  تحبذ  ل  كنت  اإذا  اليقظ  النتظار  فكرة  ترف�ض  قد 
يف�سلون  النا�ض  فبع�ض  الدم،  ل�سرطان  تلقي عالج  دون  العي�ض 

عالج ال�سرطان على الفور.

اإذا اخترت العالج اليقظ ، ولكن المخاوف تزايدت بداخلك، 
يكون  ما  فدائًما  به مع طبيبك،  ت�سعر  ما  تناق�ض  اأن  فاإنه يجب 

هناك حل اآخر متاح.
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اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك قبل اأن تختار 
النتظار اليقظ :

اإذا اخترت النتظار اليقظ ، فهل يمكنني اأن اأغير راأيي ●●
في وقت لحق؟

بداأته ●● ما  اإذا  اأ�سعب  الدم  �سرطان  عالج  �سي�سبح  هل 
في وقت لحق؟

كم مرة �ساأجري فحو�سات دورية؟●●
يجب ●● التي  الم�سكالت  ما  الدورية،  الفحو�سات  بين  ما 

اأن اأبلغ عنها؟

العالج الكيميائي
بوا�سطة  ال���دم  ���س��رط��ان  م��ر���س��ى  م��ن  كبير  ع���دد  ي��ع��ال��ج 
خاليا  لتدمير  عقاقير  الكيميائي  العالج  وي�ستخدم  الكيميائي، 

�سرطان الدم.

اأو  بناًء على نوع �سرطان الدم، قد تح�سل على عقار واحد 
اثنين اأو اأكثر.

وقد تتلقى العالج الكيميائي بعدة طرق مختلفة:
يمكنك ●● عبارة عن حبوب  العقاقير  بع�ض  الفم:  عن طريق 

بلعها.
هذا ●● على  الح�سول  يتم   :IV )intravenous( ال��وري��د  في 

العقار من خالل اإبرة اأو اأنبوبة تحقن في الوريد.
)Catheter( )اأنبوب رفيع ومرن(: يو�سع ●● من خالل قثطار 

الأنبوب في وريد �سخم، عاد في الجزء العلوي من ال�سدر. 
ويعد الأنبوب الذي يظل في مكانه مفيًدا بالن�سبة للمر�سى 
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اأخ�سائي   ويحقن  الوريد.  حقن  اإلى  كثيًرا  يحتاجون  الذين 
بدًل من حقنه في  القثطار،  العقاقير في  ال�سحية  الرعاية 
الحاجة  المري�ض  تجنب  الطريقة  وه��ذه  مبا�سرة.  الوريد 
الراحة  بعدم  �سعوًرا  ي�سبب  الذي  الأمر  مرات،  عدة  لحقنه 

ويجرح الأوردة والجلد.
المر�ض ●● علم  اأخ�سائي  وج��د  اإذا  ال��ن��خ��اع��ي:  ال�سائل  ف��ي 

خاليا �سرطان الدم في ال�سائل الذي يحيط بالمخ والنخاع، 
 Intrathecal( نخاعي  كيميائي  بعالج  الطبيب  ياأمر  فقد 
في  مبا�سرة  العقاقير  الطبيب  ويحقن   .)chemotherapy

الكيميائي  العالج  على  الح�سول  ويتم  النخاعي.  ال�سائل 
النخاعي بطريقتين:

 ف���ي ال�سائ���ل النخاع���ي: يحق���ن الطبي���ب العقاقي���ر في  }
ال�سائل النخاعي.

 اأ�سف���ل ف���رو الراأ�ص: يتلقى بع�ض المر�س���ى من الأطفال  }
والبالغين العالج الكيميائي من خالل قثطار مخ�س����ض 
ي�سمى م�س���تودع اأومايا )Ommaya reservoir(، في�سع 
الطبيب القثطار اأ�سفل فروة الراأ�ض، ويحقن العقاقير في 
القثطار. وهذه الطريقة تجن���ب المري�ض األم الحقن في 

ال�سائل النخاعي.

وي�ستخدم العالج الكيميائي النخاعي لأن الكثير من العقاقير 
التي تحقن في الوريد اأو توؤخذ عن طريق الفم تعجز عن المرور 
في جدران الأوعية الدموية ال�سيقة التي توجد في المخ والنخاع 
بالحائل  تعرف  الدموية  الأوع��ي��ة  من  ال�سبكة  وه��ذه  العظمي. 

.)Blood brain barrier( الدموي الدماغي
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عادة ما يتم تلقي العالج الكيميائي على مراحل، ولكل مرحلة 
فترة عالج تتبعها فترة راحة.

قد تتلقى عالجك في مركز طبي، اأو في عيادة الطبيب، اأو 
م�ست�سفى  في  البقاء  اإلى  النا�ض  بع�ض  يحتاج  وقد  المنزل.  في 

لتلقي العالج.

تتوقف الأعرا�ض الجانبية في الأ�سا�ض على العقاقير التي يتم 
تعاطيها وكميتها. والعالج الكيميائي يقتل خاليا �سرطان الدم 
ا بالخاليا الطبيعية التي  �سريعة النمو، ولكن العقار قد ي�سر اأي�سً

تنق�سم ب�سرعة كبيرة:
خاليا الدم: عندما يقلل العالج الكيميائي م�ستويات خاليا ●●

الدم ال�سليمة، فاإنك تميل لالإ�سابة بالعدوى، اأو الكدمات اأو 
النزيف ب�سرعة، كما اأنك ت�سعر بالتعب والإرهاق ال�سديدين. 
و�سوف تخ�سع لفحو�سات دم للتاأكد من انخفا�ض عدد خاليا 
الفريق  فاإن  الدم لديك منخف�سة،  فاإذا كانت خاليا  الدم، 
لبع�ض  الكيميائي  العالج  يوقف  �سوف  رعايتك  على  القائم 
الوقت اأو يقلل الجرعة الم�ستخدمة. كما اأن هناك اأدوية قد 
ت�ساعد ج�سمك على ت�سنيع خاليا دم جديدة. اأو قد تحتاج 

.)Transfusion( لنقل دم
خاليا جذور ال�سعر: قد يت�سبب العالج الكيميائي في ت�ساقط ●●

ال�سعر. فاإذا ت�ساقط �سعرك، ف�سوف ينمو من جديد، ولكنه 
قد يكون مختلًفا بع�ض ال�سيء من حيث اللون والملم�ض.

العالج ●● ي�سبب  قد  اله�سمي:  الجهاز  تبطن  التي  الخاليا 
الكيميائي �سعف ال�سهية، وال�سعور بدوار والقيء والإ�سهال، 
اأو قرح الفم اأو ال�سفتين. ا�ساأل الفريق القائم على رعايتك 
ت�ساعدك على  اأن  �ساأنها  اأخ��رى من  اأية طرق  اأو  اأدوي��ة  عن 

التاأقلم مع هذه الم�سكالت.
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العالج ●● اأن���واع  بع�ض  ال��ب��وي�����س��ات:  اأو  المنوية  ال��ح��ي��وان��ات 
.)Infertility( الكيميائي قد ت�سبب العقم

 الأطفال: اأغلب الأطفال الذين يتلقون عالًجا ل�س���رطان  }
الدم يتمتعون بخ�سوبة طبيعية عند كبرهم، اإل اأن بع�ض 
الأولد والبن���ات ق���د ي�س���ابون بالعق���م عند البل���وغ وهو 
���ا �س���ن  م���ا يتوقف عل���ى العقاقير وجرعات العالج واأي�سً

المري�ض.
الكيميائ���ي  } الع���الج  ي�س���ر  ق���د  البالغي���ن:  الرج���ال   

بالحيوان���ات المنوي���ة، وق���د يتوقف الرجال عن ت�س���نيع 
حيوان���ات منوية من الأ�س���ا�ض. ولأن ه���ذه التغيرات التي 
تط���راأ على الحيوان���ات المنوية ق���د تكون دائًم���ا، يجمد 
بع����ض الرجال حيواناته���م المنوي���ة ويودعونها في بنوك 

.)Sperm Banking( قبل خ�سوعهم للعالج
الكيميائ���ي  } الع���الج  ي�س���ر  ق���د  البالغ���ات:  ال�سي���دات   

بالمبي����ض، وقد ت�س���بح الدورة ال�س���هرية غي���ر منتظمة 
وقد تنقطع تماًما، وقد ت�س���عر ال�سيدات باأعرا�ض انقطاع 
الطم�ض )Menopause(؛ مثل حدوث الهّبات ال�س���اخنة 
وجفاف المهبل. ويجب اأن تطلب ال�س���يدات الالتي يردن 
الحم���ل في الم�س���تقبل من الفريق القائ���م على رعايتهن 

حفظ بوي�ساتهن قبل بدء العالج.

العالج الموجه
وبع�ض  المزمن  النخاعي  الدم  �سرطان  مر�سى  يح�سل  قد 
ت�سمى  عقاقير  على  الحاد  الليمفاوي  ال��دم  �سرطان  مر�سى 
 )Imatinib( الإماتينيب  اأقرا�ض  كانت  وقد  الموجه.  العالج 
اعُتمدت  التي  الموجهة  العقاقير  اأول   )Gleevec( الجليفيك اأو 
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اأخرى  عقاقير  وهناك  المزمن.  النخاعي  الدم  �سرطان  لعالج 
موجهة ت�ستخدم الآن.

خاليا  نمو  تمنع  عقاقير  الموجه  ال��ع��الج  ط��رق  ت�ستخدم 
�سرطان الدم. على �سبيل المثال، قد يمنع العالج الموجه عمل 

البروتين غير الطبيعي الذي يحفز نمو خاليا �سرطان الدم. 

وت�سمل اأعرا�سه الجانبية التورم، والنتفاخ، وزيادة مفاجئة 
 ،)Anemia( ا فقر الدم في الوزن. وقد ي�سبب العالج الموجه اأي�سً
اأو الطفح  اأو ت�سنج الع�سالت،  اأو الإ�سهال،  اأو القيء  اأو الدوخة 
ال�سحية  رعايتك  على  القائم  الفريق  يتابع  و�سوف  الجلدي. 

العالمات الم�ساحبة للعالج الموجه.

العالج البيولوجي
ت�سمى  عقاقير  على  ال��دم  �سرطان  مر�سى  بع�ض  يح�سل 
العالج البيولوجي. والعالج البيولوجي ل�سرطان الدم هو عالج 

يح�سن اأجهزة تح�سين الج�سم الطبيعية من المر�ض.

واأحد اأنواع العالج البيولوجي مادة ت�سمى الأج�سام الم�سادة 
الح�سول  ويتم   .)monoclonal antibody( الن�سيلة  وحيدة 
على هذه المادة من خالل الحقن الوريدي )Infusion(، وهذه 
المادة ترتبط بخاليا �سرطان الدم. وتحمل اأحد اأنواع الأج�سام 
الم�سادة وحيدة الن�سيلة مادة �سامة تقتل خاليا �سرطان الدم. 
 )Immune system( وهناك نوع اآخر ي�ساعد الجهاز المناعي

على تدمير خاليا �سرطان الدم.

يتمثل  المزمن،  النخاعي  الدم  �سرطان  مر�سى  لبع�ض  بالن�سبة 
 .)Interferon( الإنترفيرون  ي�سمى  عقار  في  البيولوجي  العالج 
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ويتم حقنه اأ�سفل الجلد اأو في اأية ع�سلة، وقد يبطئ العقار نمو خاليا 
�سرطان الدم.

باإمكانك اأن تتلقى عالجك في عيادة، اأو في مكتب الطبيب 
الوقت  في  للمري�ض  تعطى  عقاقير  وهناك  الم�ست�سفى.  في  اأو 

نف�سه لتمنع الأعرا�ض الجانبية.

المواد  البيولوجي ح�سب  للعالج  الجانبية  الأعرا�ض  تختلف 
اأن  ال�سائع  ومن  لآخ��ر.  �سخ�ض  من  تختلف  كما  الم�ستخدمة، 
ا اأو تورم المو�سع الذي يتم  ي�سبب العالج البيولوجي طفًحا جلديًّ
ا �سداًعا اأو اآلًما في الع�سالت،  حقن العقار فيه. وقد ت�سبب اأي�سً
ا. وقد يفح�ض الفريق القائم على رعايتك  اأو الحمى اأو �سعًفا عامًّ
دمك للتاأكد من عدم اإ�سابتك بفقر الدم اأو اأية م�سكالت اأخرى.

اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك قبل خ�سوعك 
لأي عالج كيميائي، اأو عالج موجه اأو عالج بيولوجي:

ما العقاقير التي �ساأح�سل عليها؟ ماذا �سيفعل العالج؟●●
هل يجب اأن اأراجع طبيب اأ�سناني قبل اأن اأبداأ العالج؟●●
متى �سيبداأ العالج؟ متى �سينتهي؟ كما مرة �ساأتلقى العالج؟●●
اأب��ق��ى في ●● اأن  ال��ع��الج؟ ه��ل ع��ل��يَّ  ���س��اأذه��ب لتلقي  اأي���ن 

الم�ست�سفى؟
ماذا عليَّ اأن اأفعل لأعتني بنف�سي في اأثناء العالج؟●●
متى نعرف اأن العالج يوؤتي ثماره؟●●
ما ●● العالج؟  اأثناء  في  اأعرا�ض جانبية  �ستظهر عليَّ  هل 

الأعرا�ض الجانبية التي عليَّ اإبالغك بها؟ هل باإمكاني 
اأن اأمنع اأو اأعالج اأيًّا من هذه الأعرا�ض الجانبية؟

ا جانبية ●● هل من الممكن اأن ت�سبب هذه العقاقير اأعرا�سً
لحًقا؟

كما مرة �ساأحتاج اإلى اأن اأجري فحو�سات دورية؟●●
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العالج الإ�سعاعي
المعالجة  اأي�����س��ا  )وي�سمى  الإ���س��ع��اع��ي  ال��ع��الج  ي�ستخدم 
بالإ�سعاع( اأ�سعة عالية الطاقة لقتل خاليا �سرطان الدم. ويتلقى 
اأو  م�ست�سفى  اأي  في  الإ�سعاعي  العالج  ال��دم  �سرطان  مر�سى 

عيادة.

يتلقى بع�ض النا�ض الإ�سعاع من جهاز كبير يوجه اإلى الطحال 
خاليا  فيها  تجتمع  الج�سم  من  اأخ��رى  اأج���زاء  اأي��ة  اأو  المخ  اأو 
في  اأي��ام  خم�سة  ي�ستمر  العالج  من  النوع  وهذا  ال��دم.  �سرطان 
الأ�سبوع طوال اأ�سابيع عديدة. والبع�ض يتلقى العالج الإ�سعاعي 
مرة اأو مرتين كل يوم لب�سعة اأيام، الأمر الذي عادة ما يتم قبل 

زراعة خاليا جذعية.

الأ�سا�ض  في  الإ�سعاعي  للعالج  الجانبية  الأعرا�ض  وتتوقف 
على جرعة الإ�سعاع والجزء الم�ستهدف من الج�سم. على �سبيل 
المثال، قد ي�سبب تلقي عالج اإ�سعاعي على المعدة دواًرا، وقيًئا 
واإ�سهاًل. كما اأن المنطقة من الجلد التي تلقى العالج قد ت�سبح 
التي  المنطقة  �سعر  ا  اأي�سً يت�ساقط  وقد  ولينة.  وجافة  حمراء 

تخ�سع للعالج.

العالج  تلقي  اأثناء  في  �سديد  بتعب  ت�سعر  اأن  المحتمل  من 
ثم،  وم��ن  العالج.  من  عديدة  اأ�سابيع  بعد  خا�سة  الإ�سعاعي، 
ا، ولكن عادة ما ين�سح الأطباء المر�سى  ت�سبح الراحة اأمًرا مهمًّ

بمحاولة ممار�سة اأن�سطتهم مثلما اعتادوا.

تكون  قد  الإ�سعاعي  للعالج  الجانبية  الأع��را���ض  اأن  رغ��م 
فيها.  التحكم  اأو  الممكن عالجها  يكون من  ما  فعادة  مزعجة، 
�ساأنها  من  التي  الطرق  عن  طبيبك  مع  تتحدث  اأن  باإمكانك 

تخفيف هذه الم�سكالت.
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ا اأن تعرف اأنه في اأغلب الحالت،  قد يكون من المفيد اأي�سً
ل تكون الأعرا�ض الجانبية دائمة، ولكنك قد ترغب في مناق�سة 
المدى  على  الإ�سعاعي  للعالج  الجانبية  الأعرا�ض  في  طبيبك 

الطويل.

اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك قبل خ�سوعك 
للعالج الإ�سعاعي:

لماذا اأحتاج لهذا العالج؟●●
متى يبداأ العالج؟ كم مرة �ساأتلقاه؟ متى �سينتهي؟●●
هل ●● ال��ع��الج؟  تلقي  اأث��ن��اء  في  جيدة  ح��ال  في  �ساأكون  هل 

�ساأكون قادًرا على ال�ستمرار في اأداء اأن�سطتي اليومية في 
اأثناء العالج؟

هذه ●● �ست�ستمر  كم  جانبية؟  اأعرا�ض  للعالج  �سيكون  هل 
الأعرا�ض؟

ا جانبية ●● اأعرا�سً اأن يحدث  هل يمكن للعالج الإ�سعاعي 
في وقت لحق؟

ماذا يمكنني اأن اأفعل لأعتني بنف�سي في اأثناء العالج؟●●
كيف �سنعرف اأن العالج الإ�سعاعي يوؤتي ثماره؟●●
كم مرة �ساأحتاج لعمل فحو�سات دورية؟●●

زراعة الخاليا الجذعية
خاليا  زراعة  لعملية  يخ�سعون  الدم  �سرطان  مر�سى  بع�ض 
العالج  تلقي  من  الجذعية  الخاليا  زراع��ة  وتمكنك  جذعية. 
فالتعر�ض  كليهما،  اأو  الإ�سعاع  اأو  العقاقير  من  كبيرة  بجرعات 
الدم  خاليا  ا  واأي�سً الدم  �سرطان  خاليا  يدمر  كبيرة  لجرعات 
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لعالج  تخ�سع  وبعدما  العظمي.  النخاع  في  الموجودة  الطبيعية 
فاإنك  كليهما،  اأو  اإ�سعاعي  عالج  اأو  كبيرة،  بجرعات  كيميائي 
تح�سل على خاليا جذعية �سليمة من خالل وريد كبير )الأمر 
اأ�سبه بنقل الدم(. وتنمو خاليا دم جديدة من الخاليا الجذعية 
تم  التي  الخاليا  محل  الجديدة  الدم  خاليا  وتحل  المزروعة. 

تدميرها ب�سبب العالج.

يتم  وق��د  الم�ست�سفى،  ف��ي  الجذعية  الخاليا  زراع���ة   تتم 
من  اأو  نف�سه  المري�ض  من  الجذعية  الخاليا  على  الح�سول 

�سخ�ض يتبرع له بالخاليا الجذعية:
في حالة الح�سول على الخاليا الجذعية من المري�ص: ●●

 Autologous( المن�ساأ  ذات��ي��ة  جذعية  خ��الي��ا  ت�ستخدم 
خا�سة  جذعية  خاليا  زراعة  عند   )stem cell transplant

من  كبيرة  لجرعات  المري�ض  يخ�سع  اأن  وقبل  بالمري�ض. 
العالج الكيميائي اأو الإ�سعاعي، تتم اإزالة الخاليا الجذعية 
لتقتل  الجذعية  الخاليا  معالجة  تتم  وق��د  الج�سم.  م��ن 
الجذعية  خالياك  حفظ  ويتم  ال��دم.  ل�سرطان  خاليا  اأي��ة 
العالج  م��ن  كبيرة  لجرعات  تخ�سع  وبعدما  وتجميدها، 
الجذعية  خ��الي��اك  اإذاب���ة  تتم  الإ���س��ع��اع��ي،  اأو  الكيميائي 

واإعادتها للمري�ض من جديد.
في حالة الح�سول على الخاليا الجذعية من اأحد اأفراد ●●

الجذعية  الخاليا  ت�ستخدم  اآخ����ر:  م��ت��ب��رع  اأي  اأو  ال��ع��ائ��ل��ة 
الخيفية )allogeneic stem cell transplant( عند زراعة 
اأو  اأخ��وك  يكون  وق��د  متبرع.  اأي  من  �سليمة  جذعية  خاليا 
اأختك اأو اأحد الوالدين هو المتبرع، وفي اأحيان اأخرى تاأتي 
ويجري  الأق����ارب.  غير  م��ن  متبرع  م��ن  الجذعية  الخاليا 
الأطباء فحو�سات دم لتحديد مدى تنا�سب الخاليا الجذعية 
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للمتبرع مع خالياك.
متماثل، ●● ت��واأم  المري�ض  ل��دى  ك��ان  اإذا  متماثل:  ت���واأم  م��ن 

 Syngeneic stem cell( م�سانجة  جذعية  خاليا  ت�ستخدم 
transplant( من التواأم ال�سليم.

تاأتي  ما  وعادة  قليلة.  م�سادر  من  الجذعية  الخاليا  وتاأتي 
محيطية  جذعية  خاليا  )زراع���ة  ال��دم  من  الجذعية  الخاليا 
النخاع  من  تاأتي  اأو   .)Peripheral stem cell transplant

 .)Bone marrow transplant العظمي )زراعة خاليا نخاعية
ال�سري  الحبل  دم  الجذعية  للخاليا  الأخ���رى  الم�سادر  وم��ن 
)Umbilical cord blood(؛ حيث يتم الح�سول على دم الحبل 
ال�سري من طفل حديث الولدة وتخزينه في مجمد. وعندما يتلقى 
�سخ�ض ما خاليا جذعية من دم الحبل ال�سري ي�سمى زراعة دم 

.)Umbilical cord blood transplant( الحبل ال�سري

بعد زراعة الخاليا الجذعية، قد تظل في الم�ست�سفى لأ�سابيع 
ا لالإ�سابة بالعدوى  عديدة اأو حتى اأ�سهر. كما اأنك تكون معر�سً
والنزيف نظًرا لجرعات العالج الكيميائي اأو الإ�سعاعي الكبيرة 
الخاليا  تبداأ  �سوف  المحدد،  الوقت  وف��ي  لها.  تتعر�ض  التي 

الجذعية المزروعة في توليد خاليا دم �سليمة.

من الم�سكالت التي تن�ساأ عن زراعة خاليا جذعية من متبرع 
حيال  الطعم  داء  يعرف  ما  اأو  المزروعة  الخاليا  رف�ض  م�سكلة 
الثوي )Graft-versus-host-disease(؛ حيث تهاجم خاليا 
الدم البي�ساء الموجودة في الخاليا الجذعية المزروعة الأن�سجة 
الطبيعية للمري�ض. وفي كثير من الأحيان، تتاأثر الكبد اأو الجلد 
الخاليا  رف�ض  يكون  وق��د  الم�سكلة.  بهذه  اله�سمي  الجهاز  اأو 
اأي وقت بعد  للغاية. وقد يحدث في  ا  اأو حادًّ المزروعة متو�سًطا 
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مثل  العقاقير  بع�ض  تفيد  وقد  منها.  �سنوات  بعد  ربما  الزراعة، 
ال�ستيرودات )Steroids( في هذه الحالة.

اإج��راء  قبل  طبيبك  على  طرحها  في  ترغب  قد  اأ�سئلة 
عملية زراعة خاليا جذعية:

اإذا ●● ���س��اأج��ري؟  الجذعية  الخاليا  زراع���ة  م��ن  ن��وع  اأي 
احتجت اإلى متبرع، فكيف �سنعثر عليه؟

�ساأحتاج ●● هل  الم�ست�سفى؟  في  �ساأمكثها  التي  الفترة  ما 
لرعاية خا�سة؟ كيف �ساأح�سن من اأية ميكروبات؟ هل 

يجب اأن يرتدي زواري قناًعا؟ هل �ساأرتدي اأنا قناًعا؟
ما الرعاية التي �ساأحتاج اإليها عندما اأغادر الم�ست�سفى؟●●
كيف �سنعرف اأن العالج يوؤتي ثماره؟●●
ما المخاطر اأو الأعرا�ض الجانبية للعالج؟ ماذا يمكننا ●●

اأن نفعل حيالها؟
ما التغيرات الالزم اإدخالها على اأن�سطتي المعتادة؟●●
ما فر�سي في التعافي تماًما؟ كم �سيحتاج من الوقت؟●●
كم مرة �ساأحتاج لإجراء فحو�سات دورية؟ ●●

ا�ست�سارة طبيب اآخر
عن  اآخ��ر  طبيب  راأي  اأخ��ذ  في  ترغب  قد  العالج،  ب��دء  قبل 
ت�سخي�ض حالتك وخطة العالج. ويخ�سى بع�ض النا�ض اأن ي�سعر 
ما  ولكن عادة  اآخر.  راأي طبيب  اأخ��ذوا  ما  اإذا  باإ�ساءة  الطبيب 
راأي  باأي  يرحبون  الأطباء  فاأغلب  ال�سحيح،  هو  العك�ض  يكون 
اأن العديد من �سركات التاأمين ال�سحي ت�سدد تكلفة  اآخر. كما 

الراأي الثاني اإذا طلبته اأنت وطبيبك.
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اإذا ح�سلت على راأي اآخر، فقد يوافق الطبيب على ت�سخي�ض 
الثاني  الطبيب  يقترح  قد  اأو  العالج،  في  وخطته  الأول  طبيبك 
من  مزيد  على  تح�سل  فاإنك  الو�سع،  ك��ان  ��ا  اأيًّ اأخ���رى.  خطة 
وقد  الو�سع.  على  ب�سيطرتك  اأكبر  اإح�سا�ًسا  وربما  المعلومات، 
اأنك  لمعرفتك  تتخذها،  التي  ال��ق��رارات  في  اأكبر  بثقة  ت�سعر 

اطلعت على كل الخيارات المتاحة اأمامك.

تقاريرك  تجمع  حتى  والجهد  الوقت  بع�ض  اإل��ى  تحتاج  قد 
هناك  تكون  ل  الحالت،  اأغلب  في  اآخ��ر.  طبيًبا  وت��رى  الطبية 
اأ�سابيع عديدة حتى تح�سل على راأي طبيب  التاأخر  م�سكلة في 
كفاءة.  اأقل  العالج  يجعل  ل  ما  عادة  العالج  بدء  فتاأجيل  اآخر، 
التاأجيل مع طبيبك،  تناق�ض م�ساألة  اأن  ولتتاأكد من ذلك، يجب 

فبع�ض مر�سى �سرطان الدم يحتاجون لبدء العالج على الفور.
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اآخ��ر.  راأًي���ا  يعطيك  طبيب  على  لتعثر  عديدة  ط��رق  هناك 
باإمكانك اأن ت�ساأل طبيبك، اأو  اأية جمعية طبيبة محلية اأو دولية، 
اأ�سماء  عن  طبيبة  مدر�سة  اأية  اأو  منك،  قريب  م�ست�سفى  اأي  اأو 

متخ�س�سين. 

كما اأن المجموعات الخيرية غير الربحية المهتمة ب�سرطان 
الدم قد تفيدك كثيًرا. 

الرعاية الداعمة
قد يوؤدي �سرطان الدم وعالجه اإلى م�سكالت �سحية اأخرى. 
عالج  تلقي  قبل  الداعمة  الرعاية  على  تح�سل  اأن  ويمكنك 

ال�سرطان اأو في اأثنائه اأو بعده.

محاربتها،  اأو  العدوى  لمنع  ع��الج  هي  الداعمة  والرعاية 
الأعرا�ض  وتخفيف  الأع��را���ض،  من  وغيره  الأل��م  في  والتحكم 
التي  الم�ساعر  مع  التاأقلم  على  وم�ساعدتك  للعالج،  الجانبية 
الرعاية  تتلقى  اأن  يمكنك  كما  بمر�سك.  تعرف  تعتريك عندما 
اإح�سا�سك  لتح�سن  تقللها  اأو  الم�سكالت  ه��ذه  لتمنع  الداعمة 

بالراحة وجودة حياتك في اأثناء العالج.
العدوى: نظًرا لأن مر�سى �سرطان الدم ي�سابون بالعدوى ●●

اأية  اأو  حيوية  م�سادات  على  تح�سل  فقد  �سديدة،  ب�سهولة 
 )Vaccine( لقاحات يتلقون  النا�ض  وبع�ض  اأخرى.  عقاقير 
الفريق  ين�سحك  وق��د  ال��رئ��وي.  واللتهاب  للبرد  م�سادة 
وعن  الزدح���ام  عن  بالبتعاد  رعايتك  على  القائم  الطبي 
معدية.  اأخ��رى  اأم��را���ض  اأي��ة  اأو  بالبرد  الم�سابين  النا�ض 
الأمر خطيًرا ويجب  يكون  بالعدوى، قد  اإ�سابتك  وفي حالة 
عالجك على الفور. وقد تحتاج للبقاء في الم�ست�سفى لتلقي 
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العالج.
فقر الدم والنزيف: يعد فقر الدم والنزيف من الم�سكالت ●●

الأخرى التي كثيًرا ما ت�ستلزم رعاية �سحية. وقد تحتاج لنقل 
اأو �سفائح دموية. ونقل الدم ي�ساعد على  خاليا دم حمراء 

عالج فقر الدم وتقليل خطر التعر�ض لنزيف حاد.
م�����س��ك��الت الأ����س���ن���ان: ق��د يجعل ���س��رط��ان ال���دم وال��ع��الج ●●

الكيميائي الأ�سنان ح�سا�سة، �سهلة الإ�سابة وعر�سة للنزف. 
كامل  فح�ض  باإجراء  المر�سى  الأطباء  ين�سح  ما  وكثيًرا 
بدء  قبل  لالأ�سنان  ال��الزم��ة  للرعاية  والخ�سوع  لالأ�سنان 
الأ�سنان  طبيب  ويو�سح  ذلك.  اأمكن  اإن  الكيميائي  العالج 
اأثناء  للمر�سى كيفية الحفاظ على نظافة الفم و�سحته في 

العالج.

التغذية والن�ساط البدني
من المهم بالن�سبة لك اأن تعتني بنف�سك من خالل التغذية 

ال�سليمة والحفاظ على ن�ساطك قدر ا�ستطاعتك.

اأنت تحتاج للكمية الالزمة من ال�سعرات الحرارية لتحافظ 
البروتين  من  الكافي  للقدر  تحتاج  اأن��ك  كما  جيد.  وزن  على 
لتحافظ على قوتك. وقد ت�ساعدك التغذية ال�سليمة على ال�سعور 

باأنك اأف�سل وتتمتع بالقوة والطاقة.

في بع�ض الأحيان، خا�سة في اأثناء العالج اأو بعده مبا�سرة، 
قد ل ت�سعر برغبة في تناول الطعام. وقد ت�سعر بعدم الراحة اأو 
التعب. وقد تجد اأن الطعام غير م�ست�ساغ واأن طعمه مختلف عما 
اعتدته. كما اأن الأعرا�ض الجانبية للعالج )مثل �سعف ال�سهية 



3839

اأو الدوار اأو القيء اأو قرح الفم قد ت�سعب عليك تناول الطعام. 
وقد يقترح عليك طبيبك اأو اأي اأخ�سائي  نظم غذائية م�سجل، 
اأو القائم على رعايتك طرًقا للتعامل مع هذه الم�سكالت. كما اأن 
 Eating Hints لل�سرطان  القومي  المعهد  عن  ال�سادر  الكتيب 
والو�سفات  الأفكار  من  الكثير  ي�سم   ،for Cancer Patients

المفيدة.

تظهر الأبحاث اأن مر�سى ال�سرطان ي�سعرون بتح�سن عندما 
من  وغيرهما  اليوجا  وممار�سة  فالم�سي  اأن�سطة،  يمار�سون 
الأن�سطة قد تحافظ على قوتك وتزيد طاقتك وحيويتك. كما اأن 
والألم، كما تجعل  بالدوخة  �سعورك  تقلل  قد  التمارين  ممار�سة 
التعامل مع العالج اأمًرا اأ�سهل.كما اأنه يفيد في تخفيف ال�سغط. 
مع  تتحدث  اأن  احر�ض  تختاره،  الذي  البدني  الن�ساط  كان  ��ا  اأيًّ
طبيبك قبل اأن تبداأ فيه. واإذا كان الن�ساط الذي تمار�سه ي�سبب 
تطلع  اأن  فاحر�ض  اأخ��رى،  م�سكالت  اأي��ة  اأو  بالألم  �سعوًرا  لك 

طبيبك اأو الممر�سة بها.

المتابعة الدورية
�سوف تحتاج لإجراء فحو�ض دورية بانتظام بعد تلقي عالج 
اأي  متابعة  على  ت�ساعد  الدورية  فالفحو�سات  ال��دم.  ل�سرطان 
كنت  اإذا  الأمر.  لزم  اإن  ال�سحية وعالجها  في حالتك  تغيرات 
تعاني اأية م�سكالت �سحية بين الفحو�سات الدورية، فاإنه يجب 

اأن تطلع طبيبك عليها.

مرة  بال�سرطان  اإ�سابتك  ع��دم  من  الطبيب  يتاأكد  �سوف 
اأخرى، فحتى عندما يبدو ال�سرطان كاأنه انتهى تماًما، قد يعود 
المر�ض في بع�ض الأحيان، لأن خاليا �سرطان الدم التي ل يتم 
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الك�سف عنها تظل في مكان ما في ج�سمك بعد العالج. كما اأن 
الفحو�سات الدورية ت�ساعد على الك�سف عن اأية م�سكالت �سحية 

قد تنتج عن عالج ال�سرطان.

وقد تت�سمن الفحو�سات الدورية الفح�ض ال�سريري الجيد، 
ال�سينية  والأ�سعة  الخلوية،  الوراثيات  الدم، وفح�ض  وفحو�سات 

و�سفط النخاع العظمي اأو البزل القطني.

انتهائك  بعد  اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك 
من تلقي العالج:

كم مرة �ساأحتاج لإجراء فحو�سات دورية؟●●
؟●● اأي اختبارات المتابعة تقترحها عليَّ
اأو ●● ال�سحية  الم�سكالت  ما  المتابعة،  فحو�سات  بين  ما 

الأعرا�ض التي يجب اأن اأبلغك بها؟ 

م�سادر الدعم
حياتك  تغير  قد  ال��دم  ب�سرطان  م�ساب  اأن��ك  معرفتك  اإن 
ال�سعب  من  يكون  وق��د  ل��ك.  المقربين  من  حولك  من  وحياة 
واأف��راد  ت�ساورك  اأن  الطبيعي  ومن  التغيرات.  هذه  مع  التاأقلم 

عائلتك واأ�سدقاءك م�ساعر جديدة مربكة تعمل عليها.

من ال�سائع اأن تقلق ب�ساأن طرق العالج والتعامل مع الأعرا�ض 
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الجانبية، وفترات بقائك في الم�ست�سفى، وتكاليف العالج. وقد 
على  والحفاظ  بعائلتك،  العتناء  حيال  ا  اأي�سً القلق  ي�ساورك 

وظيفتك، اأو ا�ستمرارك في ممار�سة اأن�سطتك اليومية.

اأجل  من  بها  ت�ستعين  اأن  يمكن  التي  الم�سادر  بع�ض  اإليك 
الدعم:

الأطباء والممر�سون وغيرهم من اأع�ساء الفريق القائم على ●●
والعمل  العالج  حول  اأ�سئلتك  عن  يجيبوا  اأن  يمكن  رعايتك 

والأن�سطة الأخرى.
الأخ�سائيون الجتماعيون، اأو مقدمو ال�ست�سارات، اأو رجال ●●

الدين يمكنهم م�ساعدتك اإذا اأردت التحدث عما ت�سعر به اأو 
ما يقلقك. وغالًبا ما يقترح الأخ�سائيون الجتماعيون موارد 
والدعم  المنزلية  والعناية  والموا�سالت  المالية  للم�ساعدة 

المعنوي.
ا اأن يجد الدعم لدى مجموعات الدعم. ●● يمكن للمري�ض اأي�سً

اأفراد عائالته مع  اأو  المر�سى  يلتقي  المجموعات،  تلك  في 
حول  تعلموه  ما  لم�ساركة  عائالتهم  اأو  المر�سى  من  غيره 
الجانبية  والأعرا�ض  ال�سرطان  مر�ض  مع  والتعامل  التاأقلم 
عبر  اأو  لوجه  وجًها  دعًما  المجموعات  تعر�ض  ربما  للعالج. 
اأحد  مع  التحدث  في  ترغب  وقد  الإنترنت.  عبر  اأو  الهاتف 
اأفراد الفريق القائم على رعايتك ال�سحية حول العثور على 

مجموعة دعم.
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الم�ساركة في اأبحاث ال�سرطان
�سرطان  في عالج  تقدًما حقيقيًّا  ال�سرطان  اأبحاث  اأحدثت 
لمر�سى  بالن�سبة  الممكن  من  اأ�سبح  الأبحاث،  وبف�سل  ال��دم. 
اأف�سل  لحياة  يتطلعوا  اأن  والأطفال  البالغين  من  الدم  �سرطان 
الأبحاث  وتقدم  المر�ض.  هذا  ب�سبب  الوفاة  احتمالت  ويقللوا 
المتوا�سلة الأمل في عالج مزيد من مر�سى �سرطان الدم بنجاح 

في الم�ستقبل.

�سريرية  ت��ج��ارب  العالم  اأن��ح��اء  جميع  ف��ي  الأط��ب��اء  يجري 
عديدة )وهي درا�سات بحثية يتطوع فيها المر�سى بالم�ساركة(. 
وتهدف التجارب ال�سريرية لالإجابة عن اأ�سئلة مهمة ومعرفة ما 
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اإذا كانت الطرق الجديدة في العالج اآمنة وفعالة اأم ل.

كانت  اإذا  م��ا  لمعرفة  ال�سريرية  ال��ت��ج��ارب  ه��ذه  ُت�سمم 
تح�سن  لطرق  التو�سل  ا  واأي�سً وفّعالة،  اآمنة  الجديدة  العالجات 
حياة المر�سى. وهم يختبرون العالج الموجه الجديد، والعالج 
متنوع من  يعملون على مزيج  اأنهم  كما  والكيميائي.  البيولوجي 

طرق العالج.

حتى لو لم يحقق الأ�سخا�ض الم�ساركون في التجربة ا�ستفادة 
ا حيث ت�ساعد الأطباء  مبا�سرة، فاإن م�ساركتهم تعد اإ�سهاًما مهمًّ
على معرفة المزيد عن �سرطان الدم وكيفية التحكم فيه. ورغم 
ببذل  يقومون  الباحثين  فاإن  مخاطرها،  لها  التجارب  تلك  اأن 

اأق�سى ما ي�ستطيعون لحماية مر�ساهم.

ا بالم�ساركة في التجارب ال�سريرية، فتحدث  اإذا كنت مهتمًّ
مع طبيبك الخا�ض.

 م�سرد الم�سطلحات
المعهد  موقع  على  الم�سطلحات  لآلف  تعريفات  �ستجد 
http://www. ال��ت��ال��ي:  ال��راب��ط  ع��ب��ر  لل�سرطان  ال��ق��وم��ي 

cancer.gov/dictionary.
البنكريا�ض  ت�سم  الج�سم  من  منطقة   :(Abdomen) البطن 

والمعدة والأمعاء والكبد والمرارة وغيرها من الأع�ساء.
�سرطان الدم الحاد (Acute leukemia): �سرطان �سريع التطور 
وي�سبب  العظمي،  النخاع  مثل  للدم  المكون  الن�سيج  في  يبداأ 
ارتفاًعا كبيًرا في خاليا الدم البي�ساء التي تدخل مجرى الدم.

 (Acute lymphoblastic الحاد  الليمفاوية  الأروم��ات  ابي�سا�ص 
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(leukemia: نوع �سريع النمو من �سرطان الدم تزداد فيه اأعداد 

كبيرة من الأرومات الليمفاوية )خاليا دم بي�ساء غير نا�سجة( 
ا ليمفاويًّا. ا ابي�سا�سً في الدم والنخاع العظمي. وي�سمى اأي�سً

 (Acute lymphocytic ال���ح���اد  ال��ل��ي��م��ف��اوي  ال�����دم  ����س���رط���ان 
(leukemia: نوع �سريع النمو من �سرطان الدم تزداد فيه اأعداد 

كبيرة من الأرومات الليمفاوية )خاليا دم بي�ساء غير نا�سجة( 
ا ابي�سا�ض ليمفاوي. في الدم والنخاع العظمي. وي�سمى اأي�سً

 :(Acute myeloid leukemia) الحاد  النخاعي  ال��دم  �سرطان 
الدم  خاليا  من  كبيرة  اأع��داد  فيه  ت��زداد  التطور  �سريع  مر�ض 
والنخاع  ال��دم  في  ليمفاوية(  )لي�ست  النا�سجة  غير  البي�ساء 
غير  دم  و�سرطان  نخاعيًّا،  ا  ابي�سا�سً ا  اأي�سً وي�سمى  العظمي. 

ا.  ليمفاوي حادًّ
عالج  في  ي�ستخدم  عقار   : (Alkylating Agent)موؤلكل عامل 
ال�سرطان، يدخل في الحم�ض النووي للخلية ويثبط نمو الخلية 

ال�سرطانية.
 (Allogeneic stem cell الخيفية  الجذعية  ال��خ��الي��ا  زراع���ة 
(transplant: اإجراء ي�ستقبل فيه المري�ض خاليا جذعية مكونة 

للدم )وهي الخاليا التي تنمو منها كل خاليا الدم( من متبرع 
ا، ولكن غير متطابق. وفي كثير من الحالت يكون  مت�سابه وراثيًّ

المتبرع اأخًتا اأو اأًخا، ولكن من الممكن األ يكون من الأقارب.
فقر الدم (Anemia): حالة تقل فيها اأعداد خاليا الدم الحمراء 

عن الطبيعي.
 (Autologous stem cell ال��م��ن�����س��اأ  ذات���ي���ة  ج��ذع��ي��ة  خ���الي���ا 
(transplant: اإجراء يتم من خالله ا�ستئ�سال الخاليا الجذعية 

الدم(،  كل خاليا  منها  تنمو  التي  الخاليا  للدم )وهي  المكونة 
وحفظها، ثم اإعادتها في وقت لحق لل�سخ�ض نف�سه.
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النخاع  من  تاأتي  بي�ساء  دم  خاليا   :(B cells) البائية  الخاليا 
ت�سنع  المناعي،  الجهاز  من  ج��زًءا  لكونها  ون��ظ��ًرا  العظمي. 
اأج�ساًما م�سادة وت�ساعد على محاربة العدوى.  البائية  الخاليا 

ا خلية ليمفاوية بائية. وت�سمى اأي�سً
(Benzene): مادة كيميائية ت�ستخدم على نطاق وا�سع  البنزين 
التبغ،  دخ��ان  في  ا  اأي�سً توجد  كما  الكيميائية،  ال�سناعات  في 
وقد  الجازولين.  غاز  ا  واأي�سً ال�سيارات،  من  المنبعثة  والعوادم 

ي�سبب التعر�ض للبنزين خطر الإ�سابة ب�سرطان الدم.
العالج البيولوجي (Biological therapy): عالج يهدف لتعزيز 
قدرة الجهاز المناعي على محاربة ال�سرطان والعدوى وغيرها 
ا لتقليل الأعرا�ض  من الأمرا�ض اأو ا�ستعادتها. كما ي�ستخدم اأي�سً
ال�سرطان.  عالجات  بع�ض  تحدثها  قد  التي  المحددة  الجانبية 
الأج�سام  البيولوجي  العالج  في  ت�ستخدم  التي  العوامل  وم��ن 
يكون  وقد  واللقاحات.  النمو  وعوامل  الن�سيلة،  الم�سادة وحيدة 
ا المعالجة  لهذه العوامل تاأثير مبا�سر مقاوم للورم. وي�سمى اأي�سً
ال�ستجابة  تح�سين  وع��الج  الحيوية،  والمعالجة  المناعية، 

الحيوية.
الخزعة (Biopsy): ا�ستئ�سال الخاليا اأو الأن�سجة لفح�سها من 
الن�سيج  الأخ�سائي  يفح�ض  وقد  المر�ض.  علم  اأخ�سائي   قبل 
اأو  للخلية  اأخ��رى  فحو�سات  اأي��ة  يجري  قد  اأو  المجهر  اأ�سفل 

الن�سيج.
الأرومة (Blast): خلية دم غير نا�سجة.

الدم (Blood): ن�سيج يحتوي على خاليا الدم الحمراء، وخاليا 
الدم البي�ساء، وال�سفائح الدموية، وغيرها من المواد المعلقة 
والعنا�سر  الأك�سجين  الدم  ويحمل  البالزما.  ي�سمى  �سائل  في 

الغذائية اإلى الأن�سجة ويتخل�ض من اأية ف�سالت فيها.
لكل  ال��دم  عبره  ي�سري  اأنبوب   :(Blood Vessel) دم��وي  وع��اء 
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اأنحاء الج�سم. وتتكون الأوعية الدموية من �سبكة من ال�سرايين 
وال�سرينات وال�سعيرات الرفيعة والعريقات والأوردة.

(Blood brain barrier): �سبكة من  الحائل الدموي الدماغي 
مما  بع�سها  من  للغاية  متقاربة  خاليا  ت�سم  الدموية  الأوعية 
العقاقير  )مثل  �سموم  على  تحتوي  قد  م��واد  اأي��ة  على  ي�سعب 
المقاومة لل�سرطان( اأن تخترق جدران الأوعية الدموية وتدخل 

المخ.
ي�سبه  الذي  الرخو  الن�سيج   :(Bone marrow) العظمي  النخاع 
خاليا  النخاع  وينتج  العظام.  اأغلب  مركز  في  وتوجد  الإ�سفنج 

الدم البي�ساء وخاليا الدم الحمراء وال�سفائح الدموية.
�سفط النخاع العظمي (Bone marrow aspiration): ا�ستئ�سال 
ال��ورك(  عظم  من  )ع��ادة  العظمي  النخاع  من  �سغيرة  عينة 

بوا�سطة اإبرة لأخذ عينة وفح�سها تحت المجهر.
ا�ستئ�سال   :(Bone marrow biopsy) العظمي  النخاع  خزعة 
تحت  لفح�سها  اإب��رة  بوا�سطة  العظمي  النخاع  ن�سيج  من  عينة 

المجهر.
اإجراء   :(Bone marrow transplant) نخاعية  خاليا  زراع��ة 
بجرعات  العالج  دم��ره  ال��ذي  العظمي  النخاع  ل�ستبدال  يتخذ 
تكون  وقد  الإ�سعاع.  اأو  لل�سرطان  المقاومة  العقاقير  من  كبيرة 
بالمري�ض  الخا�ض  العظمي  النخاع  المن�ساأ )من  الزراعة ذاتية 
والذي يتم حفظه قبل العالج(، اأو خيفية )من النخاع العظمي 

لمتبرع اآخر(، اأو م�سانجة )من النخاع العظمي لتواأم متماثل(.
ال�سرطان (Cancer): م�سطلح يطلق على اأمرا�ض تنق�سم فيها 
خاليا غريبة بدون توقف. ويمكن للخاليا ال�سرطانية اأن تهاجم 
الأن�سجة المجاورة وتنت�سر عبر مجرى الدم والجهاز الليمفاوي 
اإلى اأجزاء اأخرى من الج�سم. وهناك اأنواع عدة من ال�سرطان. 
اأو  الجلد  في  يبداأ  �سرطان  هو  الخبيث(  )الورم  فالكار�سينوما 
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الأن�سجة التي تحيط بالأع�ساء الداخلية اأو تغطيها. وال�ساركوما 
�سرطان يبداأ في العظام اأو الغ�سروف اأو ال�سحوم اأو الع�سالت 
اأو الأوعية الدموية اأو غيرها من الأن�سجة الداعمة اأو المو�سلة. 
مثل  للدم  المكونة  الأن�سجة  ي�سيب  �سرطان  فهو  اللوكيميا  اأما 
الدم  خاليا  من  هائل  عدد  تكون  في  ويت�سبب  العظمي،  النخاع 
وال��ورم  الليمفومة  اأم��ا  ال��دم.  مجرى  ودخولها  الطبيعية  غير 
الموجودة  الخاليا  ت�سيب  �سرطانات  فهي  المتعدد  النخاعي 
بجهاز المناعة. وعن �سرطانات الجهاز الع�سبي المركزي في 

�سرطانات تبداأ في اأن�سجة المخ والنخاع العظمي.
الج�سم  اإمداد  في  ي�ستخدم  مرن  اأنبوب   :(Catheter) القثطار 

بال�سوائل اأو �سحبها منه.
الخلي����ة(Cell): الوح���دة الم�س���تقلة المكون���ة لأن�س���جة الج�س���م. 

وجميع الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة اأو اأكثر.
يمالأ  الذي  ال�سائل   :(Cerebrospinal fluid) النخاعي  ال�سائل 
ا  واأي�سً العظمي،  والنخاع  بالمخ  المحيطة  والم�ساحة  الفراغات 
المخ  تغطي  التي  الرفيعة  الأن�سجة  )وهي طبقات  ال�سحايا  بين 
والنخاع العظمى وتحميهما(. ويتكون ال�سائل النخاعي من ن�سيج 
المفرغة(  )الم�ساحات  للبطينيات  ة   الَم�ِسْيَمِويَّ فيَرُة  ال�سَّ ي�سمى 

في المخ.
با�ستخدام  ال��ع��الج   :(Chemotherapy) ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  ال��ع��الج 

العقاقير التي تدمر الخاليا ال�سرطانية.
على  ي��ح��ت��وي  الخلية  م��ن  ج���زء   :(Chromosome) ال�����س��ب��غ 
والبوي�سات،  المنوية  الحيوانات  وبا�ستثناء  الوراثية.  المعلومات 

تحتوي كل الخاليا الب�سرية على 46 �سبغة.
بطيء  �سرطان   :(Chronic leukemia) المزمن  ال��دم  �سرطان 
النمو يبداأ في الن�سيج المكون للدم مثل النخاع العظمي، ويولد 
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اأعداًدا كبيرة من خاليا الدم البي�ساء التي تدخل مجرى الدم.
 (Chronic Lymphocytic المزمن  الليمفاوي  ال��دم  �سرطان 
فيه  تتزايد  ال��دم  �سرطان  من  النمو  بطيء  نوع   :Leukemia)

الكثير من الأرومات الليمفاوية )خاليا دم بي�ساء غير نا�سجة( 
ا ليمفاويًّا. ا ابي�سا�سً في الدم والنخاع العظمي. وي�سمى اأي�سً

 (Chronic Myeloid ال���م���زم���ن  ال���ن���خ���اع���ي  ال������دم  ����س���رط���ان 
(Leukemia: مر�ض يتطور ببطء تتزايد فيه الكثير من خاليا 

وي�سمى  العظمي.  النخاع  في  الليمفاوية(  )غير  البي�ساء  الدم 
ا البي�سا�ض النخاعي وابي�سا�ض المحببات المزمن. اأي�سً

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

الدرا�سات ال�سريرية.
تحليل دم كامل (Complete blood count): اإجراء يتخذ لمعرفة 
في  الدموية  وال�سفائح  والحمراء  البي�ساء  الدم  خاليا  اأع��داد 

عينة الدم الماأخوذة.
كبيرة  جرعة   : (Consolidation therapy) التر�سيخي  العالج 
من العالج الكيميائي كثيًرا ما تقدم كمرحلة ثانية )بعد العالج 
العالج  ا  اأي�سً وي�سمى  الدم.  �سرطان  عالج  لنظم  التحري�سي( 

المكثف.
الأ�سعة المقطعية بالكمبيوتر (CT Scan): مجموعة من ال�سور 
ال�سور  زوايا مختلفة. هذه  ماأخوذة من  الج�سم  داخل  لمناطق 
ويطلق  ال�سينية.  الأ�سعة  بماكينة  المت�سل  الكمبيوتر  يكونها 
ٌة  ا ت�سوير �سعاعي طبقي بالكمبيوتر وَتْفري�َسٌة َمْقَطِعيَّ عليها اأي�سًّ

ٌة ُمَحو�َسَبة وت�سوير مقطعي محو�سب. ِمْحَوِريَّ
واأي  ال�سبغيات  درا�سة   :(Cytogenetics) ال�سبغيات  خريطة 
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�سذوذ فيها.
تمر  التي  الأع�ساء  هي   :(Digestive tract) اله�سمية  القناة 
واإخراجها.  وه�سمها  بلعها  عند  وال�سوائل من خاللها  الأطعمة 
وهذه الأع�ساء تتمثل في الفم وق�سبة المريء والمعدة والأمعاء 

الدقيقة والغليظة والم�ستقيم.
وجود  يحدثه  ا�سطراب   :(Down syndrome) داون  متالزمة 
اإ�سافية من ال�سبغ 21، وتت�سم المتالزمة ب�سعف عقلي  ن�سخة 

وتغيرات في بنية الج�سم.
 :(Graft-versus-host-disease) ال��ث��وي  ح��ي��ال  ال��ط��ع��م  داء 
مهاجمة خاليا الدم البي�ساء )الخاليا التائية( التي تعد جزًءا 

من الخاليا الجذعية لالأن�سجة الطبيعية للمري�ض.
�سرطان الدم م�سعر الخاليا (Hairy Cell Leukemia): نوع نادر 
من �سرطان الدم تتواجد فيه الخاليا البائية غير الطبيعية في 
النخاع العظمي والطحال والدم المحيطي. وعند فح�سه تحت 
المجهر، تبدو هذه الخاليا مغطاة بنتوءات �سئيلة ت�سبه ال�سعر.

عالج  في  متخ�س�ض  طبيب   :(Hematologist) الدم  اأخ�سائي  
ا�سطرابات الدم.

الهيموجلوبين (Hemoglobin): المادة التي توجد داخل خاليا 
الدم الحمراء والتي ترتبط بالأك�سجين وتحمله من الرئتين اإلى 

اأن�سجة الج�سم.
 (Human الأول  النوع  من  التائية  الخاليا  دم  �سرطان  فيرو�ص 
 :HTLV-I �ويعرف اخت�ساًرا بT-cell Leukemia virus type I) 

نوع من الفيرو�سات ي�سيب الخاليا التائية )نوع من خاليا الدم 
وينت�سر  ليمفاويًّا.  ورًما  اأو  الدم  �سرطان  ي�سبب  وقد  البي�ساء( 
هذا الفيرو�ض عند ا�ستخدام الحقن اأو الإبر الطبية، اأو عند نقل 
الدم اأو الت�سال الجن�سي، ومن الأم اإلى الطفل في اأثناء الولدة 

ا فيرو�ض تي الليمفاوي الب�سري. اأو الر�ساعة. وي�سمى اأي�سً
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مختلفة  اأن��واع  لعالج  ي�ستخدم  عقار   :(Imatinib) الإماتينيب 
المعدة- اأورام  ال�سرطانات مثل  الدم وغيرها من  �سرطان  من 

ِجْلِديَّة  ة  ِليِفيَّ �ساركومة  ت�سمى  التي  الجلد  واأورام  والأم��ع��اء، 
كما  الحدوث.  ن��ادرة  حالة  وهي  المجموعية  الكثرة  اأو  ة ،  َحَدِبيَّ
ال�سرطان.  من  اأخ��رى  لأن��واع  كعالج  العقار  ه��ذا  درا�سة  تمت 
الجين  ي�سنعه  ال��ذي  البروتين  حجز  على  الإماتينيب  ويعمل 

الورمي ل�سبغ فيالدلفيا.
من  معقدة  مجموعة   :(Immune system) المناعي  ال��ج��ه��از 
الأع�ساء والخاليا التي تحمي الج�سم من اأي عدوى وغيرها من 

الأمرا�ض.
العدوى (Infection): انت�سار الجراثيم وت�ساعفها في الج�سم. 
وقد تحدث العدوى في اأي جزء من اأجزاء الج�سم، وقد تنت�سر 
فيرو�سات  اأو  بكتيريا  الجراثيم  تكون  وربما  كله.  الج�سم  عبر 
بالحمى  الإ�سابة  ت�سبب  اأن  ويمكن  فطريات.  اأو  ميكروبات  اأو 
وغيرها من الم�سكالت ال�سحية، بح�سب موقع حدوث العدوى. 
ما  فعادة  قويًّا،  للج�سم  الطبيعي  الدفاعي  الجهاز  يكون  وحين 
يتمكن من مكافحة العدوى. غير اأن اأدوية ال�سرطان قد ت�سعف 

جهاز الدفاع الطبيعي.
العقم (Infertility): عدم القدرة على الإنجاب.

الحقن الوريدي (Infusion): طريقة لإدخال ال�سوائل التي ت�سم 
ا الت�سريب. العقاقير في مجرى الدم. وت�سمى اأي�سً

وراثي (Inherited): تورث عبر الجينات التي تمر من الآباء اإلى 
الأبناء.

الحيوية  ال�ستجابة  يح�سن  عقار   :(Interferon) الإنترفيرون 
للعدوى  الطبيعية  الج�سم  ا�ستجابة  تح�سن  قد  )م��ادة  للج�سم 
الخاليا  انق�سام  الإنترفيرونات  وتعوق  الأمرا�ض(.  من  وغيرها 
من  عديدة  اأن���واع  وهناك  ال���ورم.  نمو  تبطئ  وق��د  ال�سرطانية 
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وعادة  وجاما.  وبيتا،  األفا،  اإنترفيرون  وت�سمل  الإنترفيرونات 
لعالج  المعمل  في  ت�سنع  اأنه  كما  المواد.  هذه  الج�سم  ينتج  ما 

ال�سرطان وغيرها من الأمرا�ض.
 :(Intrathecal chemotherapy) النخاعي  الكيميائي  العالج 
عالج يتم خالله حقن العقاقير المقاومة لل�سرطان في ال�سائل 
الموجود في طبقات الأن�سجة الرفيعة التي تحيط بالمخ والنخاع 

العظمي.
الحقن الوريدي(IV) : عادة ما ي�سير الحقن الوريدي للطريقة 
التي يتم خاللها اإدخال عقار اأو اأية مادة اأخرى بوا�سطة اإبرة اأو 

اأنبوب في الوريد.
المكون  الن�سيج  في  ين�ساأ  �سرطان   :(Leukemia) الدم  �سرطان 
لخاليا الدم مثل النخاع العظمي ويوؤدي لتوليد اأعداد كبيرة من 

خاليا الدم ويدخل مجرى الدم.
البطن.  من  العلوي  الجزء  في  يقع  كبير  ع�سو   :(Liver) الكبد 
ويعمل الكبد على تنقية الدم وي�ساعد على عملية اله�سم بوا�سطة 

الع�سارة ال�سفراوية.
ت�سبب تخديًرا  (Local anesthesia): عقاقير  تخدير مو�سعي 
موؤقًتا لمنطقة معينة من الج�سم لإجراء جراحة �سغرى في هذا 

الع�سو اأو الجزء من الج�سد بخالف التخدير الكامل اأو الكلي.
ن�سيج  من  م�ستديرة  كتلة   :(Lymph node) الليمفاوية  العقدة 
العقد  وتنقي  ���س��ام.  ن�سيج  م��ن  محفظة  تحيطها  ليمفاوي 
الليمفاوية ال�سائل الليمفاوي، وتحفظ الليمفاويات )خاليا الدم 
ا  اأي�سً وت�سمى  الليمفية.  الأوعية  تقع على طول  البي�ساء(. وهي 

بالغدة الليمفية.
غير  خاليا  اإلى  ت�سير   :(Lymphoblastic) الليمفاوية  الأروم��ة 
الدم  خاليا  من  نوع  وهي  الليمفاوية.  بالأرومة  تعرف  نا�سجة 

البي�ساء.
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نوع  وهي  الليمفاويات،  اإلى  ي�سير   (Lymphocytic): الليمفاوي 
من خاليا الدم البي�ساء.

من  نوع  وهي  الليمفاويات؛  اإل��ى  ي�سير   :(Lymphoid) الليمف 
ا اإلى الن�سيج التي تنمو فيه  خاليا الدم البي�ساء. كما ي�سير اأي�سً

الليمفاويات.
ي�ساعد  عالج   (Maintenance therapy) :الوقائية المعالجة 
العالج الأولي )الأ�سا�سي( في ا�ستمرار عمله. وكثيًرا ما ت�ستخدم 

المعالجة الوقائية لتخفيف ال�سرطان.
متخ�س�ض  طبيب   :(Medical oncologist) اأورام  اأخ�����س��ائ��ي 
العالج  با�ستخدام  ومعالجتها  ال�سرطان  اأمرا�ض  ت�سخي�ض  في 
اأخ�سائي   يكون  ما  وع��ادة  والبيولوجي.  والهرموني  الكيميائي 
الأورام هو القائم على تقديم الرعاية ال�سحية الالزمة لمري�ض 
ال�سرطان، كما يقدم الرعاية الداعمة وربما ين�سق بين الأدوية 

التي ي�سفها غيره من الأخ�سائيين.
تنقطع  المراأة  حياة  في  وقت   (Menopause): الطم�ص  انقطاع 
فيه الدورة ال�سهرية. وتبلغ المراأة �سن الياأ�ض عندما تنقطع عنها 
ا انقطاع الطمث. الدورة ال�سهرية 12 �سهًرا متتالية. وت�سمى اأي�سً
 :(monoclonal antibody) الن�سيلة  وحيدة  الم�سادة  الأج�سام 
تحديد  على  ق��درة  ل��ه  المعمل  ف��ي  يح�سر  البروتين  م��ن  ن��وع 
الخاليا  ذلك  في  بما  بها،  والرتباط  الج�سم  في  المواد  مكان 
ال�سرطانية. وهناك اأنواع عديدة من الأج�سام الم�سادة وحيدة 
على  للعثور  يح�سر  الن�سيلة  وحيد  م�ساد  ج�سم  وكل  الن�سيلة. 
مادة واحدة. وت�ستخدم الأج�سام الم�سادة وحيدة الن�سيلة لعالج 
بع�ض اأنواع ال�سرطانات، كما تتم درا�ستها في عالج اأنواع اأخرى. 
ومن الممكن ا�ستخدامها وحدها اأو لحمل العقاقير اأو ال�سموم اأو 

المواد الم�سعة مبا�سرة اإلى الورم.
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غير  الخاليا  م��ن  ن��وع   :(Myeloblastic) ال��ن��خ��اع��ي��ة  الأروم�����ة 
النا�سجة التي ت�سنع في النخاع العظمي.

 (Myelodysplastic ال���ن���خ���اع���ي  ال��ت��ن�����س��ج  خ���ل���ل  م���ت���الزم���ة 
(Syndrome: مجموعة من الأمرا�ض يعجز فيها النخاع العظمي 

ا  اأي�سً وي�سمى  ال�سليمة.  الدم  اأعداد كافية من خاليا  توليد  عن 
مقدمة البي�سا�ض.

يولده  اأو  بالنخاع،  متعلق   :)Myelogenous) المن�ساأ  نخاعي 
ي�ستخدم  الأحيان  العظمي. وفي بع�ض  النخاع  ي�سبه  اأو  النخاع، 
كمرادف للنخاع. على �سبيل المثال، نجد �سرطان الدم النخاعي 
الحاد والبي�سا�ض النخاعي م�سطلحين ي�سيران للمر�ض نف�سه.

اأو ي�سبه النخاع العظمي. وقد ي�سير  متعلق   :(Myeloid) النخاع 
توجد  التي  للدم  المكونة  الخاليا  من  معينة  اأن��واع  اإل��ى  ا  اأي�سً
كمرادف  ي�ستخدم  الأح��ي��ان  بع�ض  وف��ي  العظمي.  النخاع  في 
الدم  �سرطان  نجد  المثال،  �سبيل  على  النخاعي.  لالبي�سا�ض 
م�سطلحين  الحاد  النخاعي  الدم  وابي�سا�ض  الحاد  النخاعي 

ي�سيران للمر�ض نف�سه.
ا اأ�سفل  م�ستودع اأومايا (Ommaya reservoir). اآلة تو�سع جراحيًّ
فروة الراأ�ض، وت�ستخدم لحقن العقاقير المقاومة لل�سرطان في 

ال�سائل المحيط بالمخ والنخاع ال�سوكي.
في  متخ�س�سة  ممر�سة   :(Oncology nurse) اأورام  ممر�سة 

عالج مر�سى ال�سرطان ورعايتهم.
ي�سخ�ض  طبيب   :(Pathologist) الأم����را�����ص  ع��ل��م  اأخ�����س��ائ��ي 
عد�سة  تحت  والأن�سجة  الخاليا  فح�ض  طريق  عن  الأم��را���ض 

المجهر.
طب الأطفال (Pediatric): متعلق بطب الأطفال.
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الدم المحيطي (Peripheral Blood): الدم الذي ينت�سر في كل 
اأنحاء الج�سم.

 (Peripheral stem cell م��ح��ي��ط��ي��ة  ج��ذع��ي��ة  خ���الي���ا  زراع�����ة 
التي  للدم  المكونة  الخاليا  ل�ستبدال  طريقة   :transplant)

)الخاليا  النا�سجة  غير  الدم  ال�سرطان، فخاليا  دمرها عالج 
الجذعية( الموجودة في الدم والتي ت�سبه الخاليا الموجودة في 
وي�ساعد  للعالج.  خ�سوعه  بعد  للمري�ض  ُتعطى  العظمي  النخاع 
توليد خاليا  التعافي وال�ستمرار في  العظمي على  النخاع  ذلك 
دم �سليمة. وقد تكون الزراعة ذاتية المن�ساأ )من النخاع العظمي 
خيفية  اأو  العالج(،  قبل  حفظه  يتم  وال��ذي  بالمري�ض  الخا�ض 
النخاع  )من  م�سانجة  اأو  اآخ��ر(،  لمتبرع  العظمي  النخاع  )من 

العظمي لتواأم متماثل(
في  �سذوذ   :(Philadelphia chromosome) فيالدلفيا  �سبغ 
ال�سبغ 22 ينتقل خالله جزء من ال�سبغ 9 اإليه. وفي كثير من 
�سبغ  على  تحتوي  التي  العظمي  النخاع  خاليا  توجد  الحالت 

فيالدلفيا لدى مر�سى �سرطان الدم النخاعي المزمن.
على  يعمل  الدم  خاليا  من  نوع   :(Platelet) الدموية  ال�سفائح 
ال��دم.  جلطات  تكوين  خ��الل  من  النزيف  من  الج�سم  حماية 

ا التخثر. وت�سمى اأي�سً
الإ�سعاع (Radiation) : طاقة تنبعث على هيئة جزيئات اأو اأمواج 
الرادون،  ال�سائعة غاز  الإ�سعاع  كهرومغناطي�سية. ومن م�سادر 
ال�سينية  الآتية من الف�ساء الخارجي، والأ�سعة  الكونية  والأ�سعة 

التي ت�ستخدم لأغرا�ض طبية.
 :(Radiation oncologist) بالإ�سعاع  الأورام  ع��الج  اأخ�سائي 

طبيب متخ�س�ض في ا�ستخدام الإ�سعاع في عالج ال�سرطان.
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العالج الإ�سعاعي (Radiation therapy): ا�ستخدام اإ�سعاع عالي 
والنيوترونات  جاما  واأ�سعة  ال�سينية  الأ�سعة  من  م�ستمد  الطاقة 
وغيرها من الم�سادر من اأجل قتل الخاليا ال�سرطانية والق�ساء 
الج�سم  خارج  اآلة  خالل  من  الإ�سعاع  ينبعث  وقد  الأورام.  على 
)العالج الإ�سعاعي خارجي الإ�سعاع(، اأو ينبعث من خالل مادة 
م�سعة تو�سع في الج�سم بالقرب من الخاليا ال�سرطانية )عالج 
اإ�سعاعي داخلي اأو اإ�سعاع مو�سعي اأو معالجة كثبية(. وي�ستخدم 
العالج الإ�سعاعي ال�سامل مادة م�سعة، من قبيل اأج�سام م�سادة 
وي�سمى  الج�سم.  عبر  تنت�سر  ا،  اإ�سعاعيًّ الن�سيلة م�سنفة  وحيدة 

ا بعالج الإ�سعاع. اأي�سً
خلية دم حمراء (Red blood cell): خلية تحمل الأك�سجين لكل 

ا الكرات الحمراء. اأجزاء الج�سم. وت�سمى اأي�سً
اأخ�سائي   :(Registered dietitian) عالجية  تغذية  اأخ�سائي 
الحمية  نظم  ا�ستخدام  في  خا�ض  تدريب  على  حا�سل  �سحي 
والتغذية للحفاظ على �سحة الج�سم، وباإمكانه م�ساعدة الفريق 

الطبي على تح�سين ال�سحة الغذائية للمري�ض.
بعد  واأعرا�سه  ال�سرطان  عالمات  عودة   :(Relapse)النتكا�ص

فترة من تح�سن ال�سحة.
اأع��را���ض  ف��ي  ت��راج��ع   :(Remission) ال��م��ر���ص  ح��ال��ة  تخفيف 
الجزئي،  التخفيف  حالة  وفي  عالماته.  اختفاء  اأو  ال�سرطان 
تختفي بع�ض - ولي�ض كل - عالمات واأعرا�ض ال�سرطان. اأما في 
حالة التخفيف الكلي؛ تختفي كل عالمات ال�سرطان واأعرا�سه، 

رغم احتمال وجود ال�سرطان في الج�سم.
فر�سة  يزيد  �سيء  اأي  ه��و   :(Risk factor) ال��خ��ط��ورة  ع��ام��ل 
عوامل  اأمثلة  بع�ض  وت�سمل  المر�ض.  اكت�ساب  في  ال�سخ�ض 
من  معينة  اأن��واع  مع  العائلة  تاريخ  بال�سرطان  الخا�سة  الخطر 
ال�سرطانات، وا�ستخدام منتجات التبغ، وبع�ض العادات الغذائية، 
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وال�سمنة، وعدم ممار�سة التمارين الريا�سية، والتعر�ض لالإ�سعاع 
اأو العوامل الأخرى الم�سببة لل�سرطان، ف�ساًل عن بع�ض التغيرات 

الجينية المعينة.
اختالج الع�سالت: (Seizure)  حركة مفاجئة ل اإرادية للع�سالت.
يوؤثر  عندما  تنتج  �سحية  م�سكلة   (Side effect) :جانبي عر�ص 
الآث��ار  اأكثر  وم��ن  ال�سليمة.  والأع�����س��اء  الأن�سجة  على  العالج 
الجانبية لعالج مر�ض ال�سرطان �سيوًعا ال�سعور بالتعب، والألم، 
والغثيان، والتقيوؤ، وتناق�ض عدد خاليا الدم، وت�ساقط ال�سعر، 

وقرح الفم.
بنك الحيوانات المنوية(Sperm banking) : تجميد الحيوانات 
المنوية ل�ستخدامها في الم�ستقبل. وهذا الإجراء يمكن الرجال 

من الإنجاب بعد فقد خ�سوبتهم.
بزل قطني (Spinal tap): طريقة عالجية يتم فيها غر�ض اإبرة 
ال�سائل  من  كمية  لجمع  الفقري  العمود  من  ال�سفلي  الجزء  في 

ا بالثقب القطني. النخاعي اأو لإدخال العقاقير. وي�سمى اأي�سً
وهو  الليمفاوي.  الجهاز  اأع�ساء  من  ع�سو   :(Spleen) الطحال 
خاليا  وتخزين  الدم،  وتنقية  الليمفاوية،  الخاليا  باإنتاج  يقوم 
الجانب  في  ويقع  القديمة.  ال��دم  خاليا  على  والق�ساء  ال��دم، 

الأي�سر من البطن بالقرب من المعدة.
الخلية الجذعية (Stem cell): هي الخلية التي تنتج عنها اأنواع 
الجذعية  الخاليا  عن  ال��دم  خاليا  وتنتج  الخاليا،  من  اأخ��رى 

المكونة للدم.
 (Stem cell transplantation): عملية زراعة الخاليا الجذعية
غير  للدم  المكونة  الخاليا  ا�ستبدال  فيها  يتم  عالجية  طريقة 
النا�سجة التي دمرها عالج ال�سرطان. وتعطى الخاليا الجذعية 
على  العظمي  النخاع  لم�ساعدة  العالج  انتهاء  بعد  للمري�ض 

ا�سترداد عافيته وموا�سلة عمله في اإنتاج خاليا دم �سليمة.
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لتح�سين  تقدم  رعاية   :(Supportive care) الداعمة  الرعاية 
للحياة.  مهدد  اأو  خطير  بمر�ض  اأ�سيبوا  الذين  المر�سى  حياة 
المبكرة  المعالجة  اأو  الوقاية  هي  الداعمة  الرعاية  من  والغاية 
اأو  للعالج،  الجانبية  الآث��ار  اأو  المر�ض،  لأعرا�ض  الإمكان  قدر 
بالمر�ض  المتعلقة  والروحية  والجتماعية،  النف�سية  الم�سكالت 
اأو  المريحة،  اأو  المهدئة،  بالرعاية  ا  اأي�سً وت�سمى  عالجه.  اأو 

ال�سيطرة على الأعرا�ض.
 (Syngeneic stem cell م�����س��ان��ج��ة  ج��ذع��ي��ة  خ���الي���ا  زراع������ة 
خاللها  م��ن  يح�سل  عالجية  طريقة   :transplantation)

المري�ض على خاليا جذعية مكونة للدم )وهي الخاليا التي تنتج 
عنها كل خاليا الدم( من قبل تواأمه المتماثل المعافى �سحيًّا.

يهاجم  البي�ساء  ال��دم  خاليا  من  ن��وع   :(T cell)تائية خلية    
والخاليا  الغريبة،  والخاليا  بالفيرو�سات،  الم�سابة  الخاليا 
التي تنظم  المواد  ا عدد من  اأي�سً النوع  ال�سرطانية. وينتج هذا 
ا بالخاليا الليمفية  ال�ستجابة المناعية للج�سم، وهي ت�سمى اأي�سً

التائية.
ي�ستخدم  العالج  من  نوع   :(Targeted therapy) موجه  ع��الج 
الن�سيلة،  الم�سادة وحيدة  الأج�سام  اأخرى مثل  اأو مواد  عقاقير 

للعثور على الخاليا ال�سرطانية ومهاجمتها.
الخ�سية (Testis): غدة من اثنتين ت�سبهان البي�سة توجد داخل 

وعاء ينتج الحيوانات المنوية والهرمونات الذكورية.
التي تعمل مًعا  اأو طبقة من الخاليا  مجموعة   :(Tissue) ن�سيج 

لتاأدية وظيفة معينة.
 :(Topoisomerase Inhibitors) التوبويزوميرا�ص  مثبطات 
بنية  في  تدخل  التي  التوبويزوميرا�ض،  اإنزيمات  تعتر�ض  مادة 
مثبطات  معينة من  اأنواع  وهناك  الخلية.  ونمو  النووي  الحم�ض 
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التوبويزوميرا�ض ت�ستخدم في عالج اأنواع معينة من ال�سرطان.
نقل الدم (Transfusion): نقل مكونات الدم، اأو الدم بالكامل 
اإلى مجرى الدم. وقد يتم التبرع بالدم من �سخ�ض اآخر، اأو يتم 
اأخذه من ال�سخ�ض نف�سه في مرحلة �سابقة وحفظه لحين حاجته 

له.
من  يوؤخذ  دم   :(Umbilical cord blood) ال�سري  الحبل  دم 
على  ال��دم  ه��ذا  ويحتوي  ال���ولدة.  حديث  لطفل  ال�سري  الحبل 
تن�ساأ  التي  الخاليا  )وهي  الجذعية  الخاليا  من  كبيرة  كميات 

منها كل خاليا الدم(.
 Umbilical( ال�سري  الحبل  دم  من  جذعية  خاليا  زراع��ة 
cord blood(: يتم خاللها حقن دم الحبل ال�سري لكي ي�ستعيد 
المري�ض قدرته على اإنتاج الدم التي تثبطها العقاقير المقاومة 
درا�سة  تتم  كما  كليهما.  اأو  الإ�سعاعي،  وال��ع��الج  لل�سرطان، 
زراعة الخاليا الجذعية من دم الحبل ال�سري لعالج ال�سرطان 
ويحتوي  الالتن�سجي.  الدم  فقر  مثل  الحادة  الدم  وا�سطرابات 
دم الحبل ال�سري على كميات كبيرة من الخاليا الجذعية )وهي 

الخاليا التي تن�ساأ منها خاليا الدم(.
تعمل  التي  المواد  اأو مجموعة من  مادة   :(Vaccine) اللقاح 
على تحفيز الجهاز المناعي على ال�ستجابة لأي ورم اأو اأنواع من 
الجراثيم مثل البكتيريا اأو الفيرو�سات. ويمكن للقاح اأن ي�ساعد 
الج�سم على اكت�ساف الخاليا ال�سرطانية اأو الجراثيم والق�ساء 

عليها.
النتظار اليقظ (Watchful waiting): مراقبة عن قرب لحالة 
المري�ض، ولكن مع التوقف عن العالج اإلى اأن تظهر اأعرا�ض اأو 

ا بالمالحظة.  تغيرات. وي�سمى اأي�سً
ب�  اخت�ساًرا  تعرف   :(White blood cell) البي�ساء  ال��دم  خلية 
هيموجلوبين.  على  تحتوي  ل  ال��دم  خاليا  من  نوع  وهي   WBC

وخاليا  الليمفاوية،  ال��خ��الي��ا  ت�سمل  البي�ساء  ال���دم  وخ��الي��ا 
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والخاليا  البلعمية،  والخاليا  اليوزينية،  والخاليا  نيوتروفيل، 
ت�ساعد  وهي  الخاليا،  هذه  العظمي  النخاع  وي�سنع  البدينة. 

الج�سم على محاربة العدوى وغيرها من الأمرا�ض.
مع  الطاقة.  عالي  الإ�سعاع  من  نوع   (x-ray): ال�سينية  الأ�سعة 
ت�سخي�ض  في  ال�سينية  الأ�سعة  ت�ستخدم  ال�سغيرة،  الكميات 
ومع  ال��داخ��ل.  من  للج�سم  �سور  التقاط  طريق  عن  الأم��را���ض 
معالجة  ف��ي  ال�سينية  الأ���س��ع��ة  ت�ستخدم  ال��ك��ب��ي��رة،  الكميات 

ال�سرطان.      

الدم
كل ما تريد أن تعرفه عن

سرطان 

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

سرطان 

المشروع الخيري لترجمة ونشر كتب السرطان
بدعم بدعم


