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المقدمة
 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

على اأنه حكم بالموت ل اأكثر.
ولك���ن مه���اًل، فما بي���ن طرفة عي���ن وانتباهته���ا يغير اهلل من ح���ال اإلى 
ح���ال. لقد حدث تحول في م�س���ار تفكيري اإلى النقي����ض، فبينما كنت اأجري 
الفحو�ض واأهم بمغادرة عيادة الطبيب، اأعطاني الطبيب بع�ض الكتب باللغة 
الإنجليزي���ة عن هذا المر�ض لقراءتها ومعرفة بع�ض المعلومات عنه. ورويًدا 
روي���ًدا بداأ الأم���ل يدب في نف�س���ي. وكنت كلم���ا تعمقت في الق���راءة، زادني 
الأمل قوة وتفاوؤًل؛ فالفكرة الم�س���بقة التي كانت لديَّ عن هذا المر�ض، مثلي 
مث���ل الكثيرين من النا�ض غير المخت�س���ين والذي حماهم اهلل من روؤيته في 
اأقاربه���م، هي اأنه قات���ل ول ينجو منه اأحد. وهذه الفك���رة مردها في المقام 
الأول الجه���ل. ولكن م���ن خالل القراءة، عرفت اأنه يمكن ال�س���فاء من بع�ض 
اأن���واع هذا المر�ض وبن�س���ب كبيرة، كما اأن معنوي���ات المرء من اأهم العوامل 
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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 هذا الكتيب
ا من اأجل اأي �سخ�ض تم للتو ت�سخي�ض  هذا الكتيب �سدر خ�سي�سً

اإ�سابته بمر�ض �سرطان الرئة.

جديدة  تكون  ربما  التي  الم�سطلحات  ي�سدر  الكتيب  هذا 
بالن�سبة لك بالخط العري�ض، فاألق نظرة على قسم المصطلحات 
التي تجب عليك معرفتها كي تعرف ما تعنيه كل كلمة جديدة. 

�سرطان  لمر�سى  المقدمة  الطبية  الرعاية  الكتيب  هذا  يتناول 
لمر�ض  الطبية  الرعاية  عن  معلومات  لمعرفة  ويمكن  الرئة، 
اتخاذ  في  الفعالة  الم�ساركة  على  ت�ساعدك  اأن  الرئة  �سرطان 

قرارات ب�ساأن الرعاية التي تحتاج اإليها اأنت.
يمكنك  اأو  النهاية،  اإلى  البداية  من  الكتيب  هذا  قراءة  يمكنك 

الكتفاء بقراءة الأق�سام التي تحتاج اإليها حاليًّا.
في  ترغب  قد  التي  بالأ�سئلة  قائمة  على  الكتيب  ه��ذا  يحتوي 
من  اأنه  يرون  النا�ض  من  فكثير  الخا�ض،  طبيبك  على  طرحها 
المفيد اأن يعدوا قائمة من الأ�سئلة عند زيارتهم الطبيب، ولكي 
تتذكر ما يقوله الطبيب، يمكنك تدوين بع�ض المالحظات. وربما 
ا في ا�سطحاب اأحد اأفراد اأ�سرتك اأو اأ�سدقائك عند  ترغب اأي�سً
اأو  الأ�سئلة  طرح  اأو  المالحظات  لتدوين  الطبيب  اإلى  التحدث 

لمجرد ال�ستماع.
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The Lungs الرئتان
تمثل الرئتان زوًجا من الأع�ساء الكبيرة المتواجدة داخل تجويفك 
 .respiratory system ال�سدري، وهما جزء من جهازك التنف�سي
من  ويمر  الفم،  اأو  الأن��ف  طريق  عن  الج�سم  اإلى  الهواء  يدخل 
فروعها  عبر  وينت�سر   )trachea( الهوائية  الق�سبة  خ��الل 

bronchus، ثم يدخل اإلى الرئتين.

عند ال�سهيق، تمتلئ رئتاك بالهواء، وهكذا يمت�ض بها ج�سدك 
 .oxygen الأك�سجين

وعند الزفير، يخرج الهواء من رئتيك، وهكذا يتخل�ض ج�سدك 
  .carbon dioxide من ثاني اأك�سيد الكربون

العقدة الليمفاوية

الفرع الأ�سا�سي الأيمن 
للق�سبة الهوائية

الحجاب الحاجز طبقتا الغ�ساء الجانبي

ف�ص الرئة الأي�سر

الفرع الأ�سا�سي الأيمن 
للق�سبة الهوائية

الق�سبة الهوائية

ف�ص الرئة 
الأيمن

�سورة للرئتين والأن�سجة المجاورة

الي�سرى  الرئة  اأم��ا   ،)lobes( ف�سو�ض  ثالثة  اليمنى  لرئتك 
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فاأ�سغر حجًما ولها ف�سان اثنان.
الأن�سجة  التجويف ال�سدري طبقتان رفيعتان من  توجد بداخل 
تبطن  والأخ��رى  الرئتين  تغطي  الطبقتين  اإح��دى   .)pleura(

التجويف ال�سدري من الداخل. 

 Cancer cells الخاليا ال�سرطانية
يبداأ تكون ال�سرطان في الخاليا cells، وهي حجر الأ�سا�ض الذي 

تتكون منه جميع اأن�سجة الج�سم واأع�سائه، بما فيها الرئتان.
الج�سم،  اأع�ساء  باقي  وفي  الرئتين  في  ال�سليمة  الخاليا  تنمو 
ن خاليا جديدة ح�سب حاجة الج�سم، وعندما ت�سيخ  وتنق�سم لتكوِّ
الخاليا ال�سليمة اأو تتلف، تموت وتحل محلها خاليا اأخرى جديدة.
فتتكون خاليا جديدة،  ب�سكل خطاأ،  العملية  تلك  ت�سير  واأحياًنا 
في حين اأن الج�سم ل يحتاج اإليها، اأو ل تموت الخاليا القديمة 
من  كتلة  ن  يكوِّ الزائدة  الخاليا  وتراكم  ينبغي.  كما  التالفة  اأو 

.tumor الأن�سجة ت�سمى ت�سخًما اأو ورًما
خبيثة  اأو  �سرطانية(  )غير  حميدة  ال��رئ��ة  اأورام  تكون  وق��د 

)�سرطانية(:

الأورام الحميدة: �
نادًرا ما تهدد الحياة.●●
ل تغزو الأن�سجة المحيطة بها.●●
ل تنت�سر في اأجزاء اأخرى من الج�سم.●●
ل تحتاج اإلى ا�ستئ�سالها عادة.●●
الأورام الخبيثة )�سرطان الرئة(: �

ربما ت�سكل خطًرا على الحياة.●●
قد تغزو الأع�ساء والأن�سجة المحيطة بها.●●
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قد تنت�سر في اأجزاء اأخرى من الج�سم.●●
تنمو ●● قد  لكنها  الأحيان  اأغلب  في  ا�ستئ�سالها  يمكن 

مجدًدا.
النف�سال  طريق  عن  تنت�سر  اأن  الرئة  �سرطان  لخاليا  ويمكن 
 blood الدموية  الأوعية  تنتقل عبر  اأن  الرئة، فيمكنها  عن ورم 
vessels اأو الأوعية الليمفاوية lymph vessels لت�سل اإلى اأجزاء 

ال�سرطان  اأخرى من الج�سم. وبعد النت�سار، قد تلت�سق خاليا 
ن اأوراًما جديدة قد تدمر تلك الأن�سجة. باأن�سجة اأخرى وتنمو لتكوِّ
حين ينت�سر �سرطان الرئة من مكانه الأ�سلي وينتقل اإلى جزء اآخر 
من اأجزاء الج�سم، يكون للورم الجديد نوعية الخاليا الم�سابة 
نف�سها وا�سم الورم الأولي )الأ�سلي( نف�سه. فاإذا انت�سر �سرطان 
ال�سرطانية  الخاليا  فاإن  المثال،  �سبيل  العظام، على  اإلى  الرئة 
الموجودة بالعظام هي في الأ�سل خاليا �سرطانية رئوية. ومن 
 ،metastatic المنت�سر  الرئة  �سرطان  هو  الت�سخي�ض  يكون  ثم 
ولي�ض �سرطان عظام. ولهذا، يعامل معاملة �سرطان الرئة ولي�ض 

�سرطان العظام.

Types of Lung Cancer سرطان الرئة�
في كل عام يتم ت�سخي�ض مئات الألوف  بالإ�سابة بمر�ض �سرطان 

الرئة.
اأنواع ال�سرطان ال�سائعة طبًقا لكيفية ظهور  وتتم ت�سمية معظم 

�سرطان الرئة تحت عد�سة المجهر:

الخاليا ال�سغيرة small cell:تبدو خاليا �سرطان الرئة  �
�س���غير الخلي���ة small cell lung cancer �س���غيرة تح���ت 
عد�س���ة المجهر. ومن بين كل 8 اأ�س���خا�ض، يوجد �س���خ�ض 

واحد م�ساب ب�سرطان الرئة �سغير الخلية.
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الخالي��ا غي��ر ال�سغي��رة non-small cell: تك���ون خالي���ا  �
 non-small cell lung س���رطان الرئة غير �س���غير الخلية�
cancer اأكبر من خاليا �س���رطان الرئة �سغير الخلية. ويتم 

ت�س���خي�ض معظم الم�س���ابين )نحو 7 من كل 8 اأ�سخا�ض( 
ب�س���رطان الرئ���ة باإ�س���ابتهم ب�س���رطان الرئ���ة غير �س���غير 
الخلية، وهو ل ينمو ول ينت�س���ر ب�سرعة نمو وانت�سار �سرطان 
الرئة �سغير الخلية نف�سها، كما اأنه يعامل معاملة مختلفة.

هم  ال��رئ��ة  ���س��رط��ان  بمر�ض  ي�سابون  م��ن  معظم  ولأن 
من  وغيرهم  الأط��ب��اء  ك��اأن  ت�سعر  فربما  المدخنين،  من 
قديًما  تدخن  كنت  اأو  مدخن  اأن��ك  يفتر�سون  الأ�سخا�ض 

)واإن لم تكن كذلك(.
اأن  لك  بالن�سبة  ال�سروري  فمن  ل،  اأم  مدخًنا  كنت  �سواء 
تحمي ج�سدك الآن من خطر التدخين، فتجنب التدخين 

ال�سلبي الذي ياأتيك ممن يدخنون بجانبك.
فما  الإق��الع،  ب�ساأن  اإلى خبير  فتحدث  كنت مدخًنا،  واإذا 
زالت الفر�سة اأمامك لالإقالع. ويمكن لالإقالع اأن ي�ساعد 
ا  على نجاح اأدوية ال�سرطان ب�سكل اأف�سل. وربما تقلل اأي�سً

من فر�ض الإ�سابة ب�سرطان اآخر.

فحو�سات ت�سنيف مراحل المر�ض
اإلى  تحتاج  ربما  الرئة،  �سرطان  بمر�ض  باإ�سابتك  معرفتك  بعد 
على  ت�ساعدك  كي  المر�ض  مراحل  ت�سنيف  فحو�سات  اإج���راء 
اتخاذ قرار ب�ساأن العالج، ويمكن لتلك الفحو�سات اأن تبين مرحلة 
)اأو حجم( �سرطان الرئة، مثل انت�سار الخاليا ال�سرطانية لأجزاء 

اأخرى من الج�سم.
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فعندما ينت�سر �سرطان الرئة، تكون الخاليا ال�سرطانية في اأغلب 
 .lymph nodes الليمفاوية  العقد  بالقرب من  الأحيان موجودة 
ويمكن انت�سار �سرطان الرئة من الرئة اإلى اأي جزء اآخر من اأجزاء 
الكظرية  الغدة  اأو  الأخرى  الرئة  اأو  العظام  اأو  المخ  مثل  الج�سم، 

 .adrenal gland

وربما تت�سمن فحو�سات ت�سنيف المراحل ما يلي...

الت�سوي��ر المقطع��ي بالحا�س��وب CT scan: هو جهاز اأ�س���عة  �
���ل بجهاز حا�س���وب، ويلتقط هذا الجهاز بالتقاط  �س���ينية مو�سَّ
�سل�س���لة من ال�س���ورة المف�س���لة لل�س���در اأو البط���ن اأو المخ اأو 
غيرها من اأجزاء الج�سم. و�سوف تتلقى اإحدى المواد ال�سبغية 
عن طريق حقنها اإياك في اإحدى الأوعية الدموية في الذراع اأو 
اليد. ولإجراء الت�سوير المقطعي على البطن، قد تتلقى المادة 
���ا. وتعمل المادة ال�سبغية على  ال�س���بغية عن طريق الفم اأي�سً
ت�س���هيل ظهور المناطق الم�س���ابة. كما يمكن لل�سور الملتقطة 
عن طريق الت�س���وير المقطعي اأن تظهر حجم الورم في الرئة. 
���ا اأن تظهر انت�سار ال�س���رطان اإلى الكبد اأو  ويمكن لل�س���ور اأي�سً

الغدد الكظرية اأو المخ اأو غيرها من الأع�ساء.

الت�سوي��ر الطبق��ي المح��وري PET scan: ق���د ي�س���تخدم  �
طبيب���ك الت�س���وير الطبق���ي المح���وري في الح�س���ول على 
�س���ورة اأو�س���ح للورم داخل الرئة اأو في اكت�ساف ال�سرطان 
المنت�س���ر. و�س���وف يت���م حقن���ك في���ه بكمي���ة �س���غيرة من 
ال�س���كر الم�س���ع. ويعم���ل الجهاز على تكوين �س���ور لل�س���كر 
الذي ت�س���تخدمه الخاليا في الج�س���م. ونظ���ًرا لأن الخاليا 
ال�س���رطانية ت�س���تخدم ال�س���كر ب�س���كل اأ�س���رع م���ن الخاليا 
العادي���ة، ف���اإن المناطق الم�س���ابة بخاليا �س���رطانية تبدو 

اأكثر لمعاًنا في ال�سور.
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الت�سوي��ر بالرنين المغناطي�سي MRI: هو مغناطي�ض قوي  �
مو�س���ل بجهاز كمبيوتر ي�س���تخدم في �سناعة �سور مف�سلة 
للراأ�ض اأو العمود الفقري. ويمكن لهذا الت�سوير اأن يبين ما 
اإذا كان ال�سرطان قد انت�سر في تلك المناطق اأم ل. واأحياًنا 
ت�ستخدم المادة ال�سبغية في اإظهار المناطق الم�سابة على 

ال�سورة بطريقة اأكثر و�سوًحا.

فح���ض العظ��ام Bone Scan: ه���و كمية �س���غيرة من مادة  �
م�س���عة radioactive يت���م حقنها داخل الأوعي���ة الدموية، 
وتنتق���ل الم���ادة الم�س���عة عب���ر مج���رى ال���دم وتتجم���ع في 
العظام. ويقوم جهاز ي�س���مى الما�س���ح باكت�س���اف الإ�س���عاع 
وقيا�س���ه، حيث يلتقط الما�سح �سوًرا للعظام. ونظًرا لتجمع 
كمي���ات اأكب���ر من المادة الم�س���عة ف���ي المناطق الم�س���ابة 
بال�س���رطان، فاإن ال�س���ور يمكنه���ا اإظهار ال�س���رطان الذي 

انت�سر في العظام.
وربما كنت بحاجة لإجراء فحو�سات اأخرى، فقد يقوم طبيبك، 
على �سبيل المثال، باأخذ عينات من العقد الليمفاوية اأو غيرها 

من الأن�سجة كي يعرف اإذا ما كان �سرطان الرئة قد انت�سر.

اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك ب�ساأن الفحو�سات
اأي نوع من اأنواع �سرطان الرئة اأعاني؟ �
هل انت�س���ر ال�س���رطان من الرئة؟ واإن كان قد انت�سر، فاإلى  �

اأين؟
هل لي اأن اأح�سل على ن�سخة من نتائج الفح�ض؟ �
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مراحل المر�ض
تتوقف مرحلة �سرطان الرئة ب�سكل اأ�سا�سي على...

حجم ورم الرئة �

مدى العمق الذي انت�سر به الورم بالقرب من الن�سيج، مثل  �
جدار ال�سدر

انت�سار خالي��ا ال�سرطان بالرئة اإلى العق��د الليمفاوية اأو  �
غيرها من اأجزاء الج�سم

مراحل �سرطان الرئة غير �سغير الخلية
الخلية  �سغير  غير  ال��رئ��ة  ���س��رط��ان  م��راح��ل  الأط��ب��اء  ي�سف 
 I فالمرحلة   .IV و    III و   II و   I الرومانية  الأرق��ام  با�ستخدام 
هي �سرطان في مرحلة مبكرة early stage cancer، والمرحلة 
IV هي �سرطان في مرحلة متقدمة advanced cancer انت�سر 

لأجزاء اأخرى من الج�سم، مثل العظام.

المرحلة الم�ستترة من ورم الرئة
sputum، لكن الأ�سعة المقطعية  توجد خاليا الورم في البلغم 
وغيرها من الفحو�سات الت�سويرية ل تظهر وجود ورم في الرئة.

المرحلة 0 من ورم الرئة
من  العميقة  الداخلية  البطانة  داخ��ل  الم�سابة  الخاليا  توجد 
الرئة، ول يكون الورم قد انت�سر عبر هذه البطانة. وي�سمى الورم 
في مرحلة 0 بال�سرطان الالبد carcinoma in situ، فهو لي�ض 

 .invasive cancer ا �سرطاًنا غزويًّ
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المرحلة I من �سرطان الرئة
عبر  انت�سر  قد  ويكون  ��ا،  غ��زويًّ �سرطاًنا  الرئة  ورم  فيها  يكون 
البطانة الداخلية العميقة للرئة بداخل اأعمق ن�سيج فيها. ويكون 
الورم محاًطا بن�سيج طبيعي، ول يغزو الأن�سجة المجاورة، مثل 

الجدار ال�سدري.
ول يتجاوز حجم الورم 5 �سنتيمترات )نحو بو�ستين( في العمق. 

ول توجد الخاليا ال�سرطانية بالقرب من العقد الليمفاوية.

2�سم3�سم4�سم5�سم

حقوق الطبع محفوظة ل� Terese Winslow. U.S. Govt  لعام 2007

يكون الورم الذي يبلغ عر�سه 2 �سم في حجم  حبة الفول ال�سوداني، 
ويكون الورم الذي يبلغ عر�سه 5 �سم في حجم الليمونة.

المرحلة II من �سرطان الرئة
وتوجد  العمق،  في  �سنتيمترات   7 من  اأ�سغر  ال��ورم  فيها  يكون 

الخاليا ال�سرطانية بالقرب من العقد الليمفاوية.
اأو اأن الخاليا ال�سرطانية ل توجد في العقد الليمفاوية المجاورة، 
فورم الرئة اإما اأن يكون اأكثر من 5 �سنتيمترات في العمق، اأو اأن 
يغزو الأن�سجة المجاورة، مثل جدار ال�سدر اأو الحجاب الحاجز 
للق�سبة  الرئي�سية  الأف��رع  اأو  الجانبي  الغ�ساء  اأو   diaphragm

الهوائية اأو الن�سيج المحيط بالقلب. ومن الممكن اأن يوجد اأكثر 
من ورم خبيث داخل الف�ض نف�سه من الرئة.
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المرحلة III من �سرطان الرئة
قد يكون الورم فيها باأي حجم، ومن الممكن اأن يوجد اأكثر من 

ورم خبيث داخل الرئة.
قد تتواجد الخاليا ال�سرطانية داخل العقد الليمفاوية في اأحد 
الأع�ساء  غزا  قد  ال��ورم  يكون  وربما  العنق،  اأو  ال�سدر  جانبي 
المجاورة مثل القلب اأو المريء esophagus اأو الق�سبة الهوائية.

المرحلة IV من �سرطان الرئة
يكون  اأو  الرئتين،  كلتا  في  متواجدة  الخبيثة  الأورام  فيها  تكون 
ال�سرطان قد انت�سر في اأجزاء اأخرى من الج�سم، مثل المخ اأو 
العظام اأو الكبد اأو الغدة الكظرية، اأو تتواجد الخاليا ال�سرطانية 
في ال�سائل الموجود بين طبقتي الغ�ساء الجانبي. )انظر �سورة 

الغ�ساء(.

مراحل �سرطان الرئة �سغير الخلية
الخلية  �سغير  الرئة  �سرطان  مراحل  ي�سفون  الأطباء  معظم 

بمرحلتين:

المرحلة المحدودة: يوجد فيها ال�س���رطان في جانب واحد  �
من جوانب ال�سدر.

المرحلة المو�سعة: يوجد فيها ال�سرطان داخل الرئة وكذلك  �
داخل الأن�س���جة المتواجدة في الجانب الآخر من ال�س���در. 
اأو اأن �س���رطان الرئة يوجد في الأع�س���اء البعيدة مثل المخ 
اأو ال�س���ائل المتواجد بين طبقات الغ�س���اء الجانبي. )انظر 

�سورة الغ�ساء الجانبي(.
وبدل من و�سف المرحلتين بالمحدودة والمو�سعة، ي�سف بع�ض 
الأطباء مراحل �سرطان الرئة �سغير الخلية م�ستخدمين الأرقام 
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الرومانية I و II و III و IV )انظر مراحل �سرطان الرئة غير 
�سغير الخلية(.

العالج
العالج،  خيارات  من  العديد  الرئة  �سرطان  مر�سى  اأم��ام  تتاح 

وتت�سمن خيارات العالج ما يلي...

� surgery الجراحة

� radiation therapy العالج بالإ�سعاع

� chemotherapy العالج الكيميائي

� targeted therapy العالج الموجه
يعتمد العالج المنا�سب لك ب�سكل اأ�سا�سي على نوع �سرطان الرئة 
اإليها، وربما تتلقى اأكثر من نوع واحد من  والمرحلة التي و�سل 

اأنواع العالج.
في اأية مرحلة من مراحل �سرطان الرئة، يجب اأن تتوافر الرعاية 
من اأجل التحكم في الألم ومواجهة م�سكالت التنف�ض ومن اأجل 
تخفيف الآثار الجانبية side effects للعالج وتقليل حدة التوتر 

العاطفي.

الأطباء المعالجون لمر�ض �سرطان الرئة
من  مجموعة  بك  الخا�ض  الطبية  الرعاية  فريق  ي�سم  ربما 
يعالجون  اأطباء  على  للعثور  طرق  عدة  وهناك  المتخ�س�سين، 

المر�ض:

ربما يتمكن طبيبك من اإحالتك اإلى متخ�س�سين. �

اأو  � بالولي���ة،  اأو  ت�س���األ جه���ة طبي���ة محلي���ة  اأن  ويمكن���ك 
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ت�س���األ م�ست�س���فى مج���اوًرا اأو مدر�س���ة طبي���ة ع���ن اأ�س���ماء 
المتخ�س�سين.

اأنت وطبيبك �ست�سعان خطة للعالج
الأخ�سائيين  بك  الخا�ض  الطبية  الرعاية  فريق  يت�سمن  قد 

التاليين: 

يك���ون  �  :chest surgeon ال�س��در  جراح��ة  اأخ�سائ��ي 
 )thoracic surgeon( ال�س���در  جراح���ة  اإخ�س���ائي 
���ا ف���ي جراح���ة surgery الرئتي���ن وغيره���ا من  متخ�س�سً
الأع�س���اء المتواجدة في محيط ال�س���در، وربما ترغب في 

البحث عن خبير في جراحة �سرطان الرئة.

�  thoracic surgical ال�س��در  اأورام  اأخ�سائ��ي جراح��ة 
oncologist: ه���و جراح متخ�س����ض ف���ي جراحات اأورام 

الرئة وغيرها من الأورام التي ت�سيب ال�سدر.
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�  :Medical oncologist  اأخ�سائي ع��الج الأورام بالعقاقي��ر
هو طبيب متخ�س����ض ف���ي عالج ال�س���رطان بالعقاقير مثل 
الموج���ه  والع���الج   chemotherapy الكيميائ���ي  الع���الج 

 .targeted therapy

�  :radiation oncologist  اأخ�سائ��ي ع��الج الأورام بالإ�سع��اع
طبيب متخ�س����ض في عالج ال�س���رطان بالعالج الإ�سعاعي

   .radiation therapy

ا لعالج  وربما يت�سمن فريق الرعاية الطبية الخا�ض بك ممر�سً
 social worker ا الأورامoncology nurse واأخ�سائيًّا اجتماعيًّ
واإخ�سائي تغذية registered dietitian. واإذا كنت تجد �سعوبة 
اأم��را���ض  اأخ�سائي  اإل��ى  طبيبك  يحيلك  فربما  التنف�ض،  ف��ي 
التنف�سي  الجهاز  اأمرا�ض  اأخ�سائي  اأو   pulmonologist الرئة 

.respiratory therapist

الخيارات  بو�سف  بك  الخا�ض  الطبية  الرعاية  فريق  ويقوم 
العالجية المتاحة والنتائج المتوقعة لكل خيار، والآثار الجانبية 
الأحيان  اأغلب  في  ال�سرطان  عالجات  لأن  ا  ونظًرَ المحتملة. 
تدمر الخاليا والأن�سجة ال�سليمة، فاإن الآثار الجانبية تكون اأمًرا 
تت�سمن  عدة،  عوامل  على  الجانبية  الآثار  هذه  وتعتمد  معتاًدا. 
نوع العالج. وربما تختلف الآثار الجانبية من �سخ�ض لآخر، بل 

وربما تتغير بين جل�سة عالجية واأخرى.
يمكنك اأن تعمل اأنت وفريق الرعاية الطبية مًعا على و�سع خطة 

للعالج.
من ال�سعب ال�سيطرة على �سرطان الرئة با�ستخدام العالجات 
بهذا  الم�سابين  الأط��ب��اء  م��ن  كثير  ين�سح  ول��ه��ذا،  الحالية، 
المر�ض بالتفكير في الم�ساركة في درا�سة بحثية )تجربة عيادية 
clinical trial( للطرق العالجية الجديدة، فالدرا�سات البحثية 
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ا لمر�ض �سرطان الرئة في اأية مرحلة كانت. انظر  تعد خياًرا مهمًّ
ق�سم اأبحاث عالج ال�سرطان. 

خيارات  حول  طبيبك  على  طرحها  في  ترغب  قد  اأ�سئلة 
العالج

ما خي���ارات العالج المتاحة اأمامي؟ واأيها تن�س���حني  �
باتباعه؟ ولماذا؟

ما الفوائد المتوقعة لكل عالج؟ �

م���ا المخاطر والآث���ار الجانبية المحتمل���ة لكل عالج؟  �
وكيف يمكن التعامل مع الآثار الجانبية؟

ماذا اأفعل كي اأ�ستعد للعالج؟ �

هل �س���اأحتاج اإلى البقاء في الم�ست�س���فى؟ واإن احتجت  �
اإلى ذلك، فكم المدة التي �ساأمكثها؟

كم يتكلف العالج؟ وهل يغطي تاأميني تلك النفقات؟ �

كيف �سيكون تاأثير العالج على اأن�سطتي الطبيعية؟ �

هل ينا�سبني الخ�سوع لدرا�سة بحثية على العالج؟  �
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راأي ثان
ب�ساأن  ث��ان  ل���راأي  ال�ستماع  ت��ود  ربما  ال��ع��الج،  ف��ي  ال��ب��دء  قبل 
الت�سخي�ض وخيارات العالج. ويخ�سى بع�ض الأ�سخا�ض اأن ي�سعر 
يكون  ما  عادة  لكن  ثانًيا،  راأًي��ا  ما طلبوا  اإذا  بال�ستياء  الطبيب 
الثاني.  بالراأي  يرحبون  الأطباء  فمعظم  ال�سحيح،  هو  العك�ض 
وكثير من �سركات التاأمين ال�سحي تدفع تكاليف الح�سول على 
�سركات  بع�ض  اإن  بل  ذلك،  طبيبك  اأو  اأنت  طلبت  اإذا  ثان  راأي 

التاأمين هي من تطلب راأًيا ثانًيا.
واإذا ح�سلت على راأي ثان، فربما يتفق الطبيب الثاني مع الأول 
الثاني  الطبيب  العالجية، وربما يقترح  الت�سخي�ض والخطة  في 
طريقة اأخرى للعالج. وفي كلتا الحالتين، يكون لديك المزيد من 
المعلومات وربما �سعور اأكبر بالتحكم، فيمكنك اأن ت�سعر بمزيد 
كل  على  اطلعت  باأنك  علًما  تتخذها،  التي  بالقرارات  الثقة  من 

الخيارات المتاحة.

ربما ترغب في ال�ستماع لراأي ثان قبل البدء في العالج. 
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الطبية  ال�سجالت  تجمع  كي  والجهد  الوقت  لبع�ض  تحتاج  ربما 
لن  الحالت،  معظم  وفي  اآخ��ر.  طبيب  عن  وتبحث  بك  الخا�سة 
تكون هناك م�سكلة في ا�ستغراق ب�سعة اأ�سابيع في الح�سول على 
راأي ثان، فالتاأخير في بدء العالج ل يقلل عادة من فاعليته، ولكي 
التاأخير هذه مع طبيبك  تناق�ض م�ساألة  اأن  تتاأكد من هذا، يجب 
الخا�ض، فبع�ض الأ�سخا�ض الم�سابين ب�سرطان الرئة يحتاجون 
لتلقي العالج على الفور، فربما ين�سح الطبيب، على �سبيل المثال، 
ا م�ساًبا ب�سرطان الرئة �سغير الخلية األ يتاأخر اأكثر من  �سخ�سً

اأ�سبوع اأو اثنين في تلقي العالج.

surgery الجراحة
ب�سرطان  الم�سابين  المر�سى  لعالج  خياًرا  الجراحة  تكون  قد 

الرئة في مرحلته المبكرة.
بال�سرطان  الم�ساب  الجزء  با�ستئ�سال  ع��ادة  اح  الجرَّ ويقوم 
للجراحة  يخ�سعون  الذين  الأ�سخا�ض  فمعظم  الرئة،  من  فقط 
يتم معهم ا�ستئ�سال ف�ض الرئة الم�ساب بال�سرطان، وتلك هي 
عملية ا�ستئ�سال الف�ض lobectomy. وفي بع�ض الحالت، يقوم 
اأو  باأكمله،  الف�ض  من  اأقل  ن�سيج  مع  الورم  با�ستئ�سال  الجراح 
ا با�ستئ�سال  اح اأي�سً يقوم با�ستئ�سال الرئة كاملة. كما يقوم الجرَّ

العقد الليمفاوية المجاورة.
وال�سائل في ال�سدر. و�سوف  الهواء  العملية، يتجمع  اإجراء  بعد 
بتفريغ  العملية  اأثناء  اإدخاله في  تم  الذي  ال�سدر  اأنبوب  ي�سمح 
اأخ�سائي  اأو  الممر�سة  �ستعلمك  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  ال�سائل. 
تكون  ف�سوف  والتنف�ض،  ال�سعال  تمارين  التنف�سي  الجهاز  عالج 
تتم  و�سوف  اليوم.  في  مرات  عدة  التمارين  تلك  لأداء  بحاجة 

اإزالة اأنبوب ال�سدر بعد اأيام قليلة من العملية. 
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من  العملية  اإج��راء  بعد  للتعافي  الالزمة  الفترة  وتختلف  هذا 
�سخ�ض لآخر، فربما تمكث في الم�ست�سفى مدة اأ�سبوع اأو اأكثر. 

وربما تق�سي عدة اأ�سابيع قبل العودة اإلى اأن�سطتك المعتادة.
العملية  بعد  الآلم  تخفيف  على  الطبية  العقاقير  ت�ساعد 
خطة  تناق�ض  اأن  العملية،  اإج��راء  قبل  لك،  وينبغي  الجراحية، 
تخفيف الألم مع طبيبك اأو ممر�ستك. اأما بعد الجراحة، فيمكن 
لطبيبك اأن يقوم بتعديل الخطة اإذا ما كنت بحاجة لمزيد من 

تخفيف الألم.

بخ�سو�ض  طبيبك  على  طرحها  ف��ي  ترغب  ق��د  اأ�سئلة 
الجراحة

اأي نوع من الجراحة تن�سحني باإجرائه؟ �

كيف �سيكون و�سعي بعد الجراحة؟ �

اإذا اأح�س�ست باآلم، فكيف يمكنني ال�سيطرة عليها؟ �

ما المدة التي يلزمني ق�ساوؤها داخل الم�ست�سفى؟ �

هل �ساأعاني اأية اأعرا�ض جانبية دائمة؟ �

متى يمكنني العودة اإلى ممار�سة اأن�سطتي المعتادة؟ �

radiation therapy العالج الإ�سعاعي
بالن�سبة لمر�سى �سرطان  الإ�سعاعي خياًرا عالجيًّا  العالج  يعد 

الرئة في اأية مرحلة من مراحله:

قد يختار مر�س���ى ال�س���رطان في مرحلته المبكرة الخ�سوع  �
للعالج الإ�سعاعي بدل من اإجراء الجراحة.
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بعد اإجراء الجراحة، ربما ي�س���تخدم العالج الإ�س���عاعي في  �
تدمير اأية خلية �سرطانية يحتمل بقاوؤها في ال�سدر. 

في حالت �س���رطان الرئة المتقدم، ربما ي�س���تخدم العالج  �
الإ�سعاعي مع العالج الكيميائي.

يمكن ا�س���تخدام العالج الإ�سعاعي للم�ساعدة على انكما�ض  �
الورم الذي ي�سد مجرى التنف�ض.

قد ي�س���تخدم العالج الإ�س���عاعي للم�س���اعدة عل���ى تخفيف  �
الآلم الناجمة عن �س���رطان الرئة الذي انت�سر اإلى العظام 

اأو غيرها من الأن�سجة.

عادة ما ي�س���تخدم العالج الإ�س���عاعي في معالجة �س���رطان  �
الرئة الذي انت�سر اإلى المخ.

اإلى  الطاقة  اأ�سعة عالية  يوجه  الإ�سعاع من جهاز �سخم،  وياأتي 
على  فقط  العالج  ويوؤثر  ال�سرطانية.  الخاليا  تقتل  كي  ج�سدك 

المنطقة التي تتم معالجتها، مثل منطقة ال�سدر.
�سوف تذهب اإلى الم�ست�سفى اأو العيادة من اأجل تلقي العالج. وعادة 
ما تكون جل�سات العالج 5 اأيام في الأ�سبوع لمدة 6 اأ�سابيع تقريًبا. 

وعادة ما ت�ستمر مدة كل جل�سة عالجية لأقل من 20 دقيقة.
اآث��اًرا  ي�سبب  قد  فاإنه  الآلم،  ي�سبب  ل  الإ�سعاعي  العالج  اأن  ورغم 
كمية  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  الجانبية  الآث��ار  وتتوقف  اأخ��رى.  جانبية 
الخا�سعة  الج�سدية  المنطقة  وعلى  الج�سم  يتلقاها  التي  الإ�سعاع 
لك  ي�سف  كي  بك  الخا�ض  الطبية  الرعاية  فريق  فا�ساأل  للعالج، 
الآثار الجانبية التي ربما تتوقعها في اأثناء العالج الإ�سعاعي اأو بعده.

قد يت�سبب العالج الإ�سعاعي الموجه نحو ال�سدر في احتقان بالحلق 
اأو �سعال اأو �سيق في التنف�ض، فعندما تحاول البلع، قد ت�سعر بغ�سة 
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اأو الحلق، ويمكن لفريق الرعاية  اأو حرقان في ال�سدر  في حلقك 
الطبية الخا�ض بك اأن يقترح طرًقا لل�سيطرة على تلك الم�سكالت. 

وعادة ما تختفي تلك الم�سكالت عند انتهاء فترة العالج.
اللون  حمراء  ت�سبح  ال�سدر  منطقة  ب�سرة  اأن  المعروف  ومن 
وجافة وداكنة، واأحياًنا تبدو الب�سرة ح�سا�سة اأو هائجة، فراجع 
طبيبك قبل ا�ستخدام غ�سول اأو كريم على ال�سدر، وبعد انتهاء 

فترة العالج، �ست�سفى الب�سرة وتتعافى.
للعالج  خ�سوعك  اأث��ن��اء  ف��ي  بالتعب  ت�سعر  اأن  المحتمل  وم��ن 
للعالج. ورغم �سرورة  الأخيرة  الأ�سابيع  الإ�سعاعي، خا�سة في 
اأخذ ق�سط كاف من الراحة، فاإن معظم المر�سى يقولون اإنهم 
يومي؛  ب�سكل  التمرينات  مار�سوا  اإذا  اأكبر  بارتياح  ي�سعرون 
فحاول الخروج للتم�سية، ومار�ض بع�ض تمارين الإطالة الخفيفة، 

اأو مار�ض ريا�سة اليوجا.
ويقدم كتيب Radiation Therapy and You اأفكاًرا مفيدة للتكيف مع 

الآثار الجانبية للعالج الإ�سعاعي. 
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اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك بخ�سو�ض العالج 
الإ�سعاعي

متى يب���داأ العالج؟ ومت���ى ينتهي؟ وكم مرة �ساأخ�س���ع  �
للجل�سات العالجية؟

كيف �س���يكون �س���عوري في اأثناء العالج؟ وهل �س���اأكون  �
ا على القيادة بنف�سي من واإلى الجل�سة؟ قادَرً

م���اذا يمكنن���ي اأن اأفعل كي اأعتني بنف�س���ي قبل العالج  �
وفي اأثنائه وبعده؟

كيف اأعرف اأن العالج يحقق نجاًحا؟ �
اأي اأعرا�ض جانبية ينبغي اأن اأتوقعها؟ واأي منها ينبغي  �

علّي اأن اأخبرك به؟
هل توجد اأية اآثار دائمة؟  �

Chemotherapyالعالج الكيميائي
قد ي�ستخدم العالج الكيميائي وحده اأو مع العالج الإ�سعاعي اأو 

بعد اإجراء الجراحة.
وقد ي�ستخدم العالج الكيميائي العقاقير في الق�ساء على الخاليا 
ال�سرطانية. وعادة ما يتم حقن عقاقير �سرطان الرئة في الوريد 

مبا�سرة )حقن وريدي intravenous( عن طريق اإبرة رفيعة.
اأو م�ست�سفى، ونادًرا ما  ربما تتلقى العالج الكيميائي في عيادة 
فترة  خالل  بالم�ست�سفى  المكوث  اإلى  الأ�سخا�ض  بع�ض  يحتاج 

العالج.
العقاقير  نوعية  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  الجانبية  الآث��ار  وتتوقف 
الم�ستخدمة وكميتها. ويعمل العالج الكيميائي على قتل الخاليا 
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ا الخاليا  ال�سرطانية �سريعة النمو، غير اأن العقاقير قد ت�سر اأي�سً
ال�سليمة �سريعة النق�سام:

خاليا الدم Blood Cells: عندما تقلل العقاقير م�س���توى  �
خالي���ا الدم ال�س���ليمة، من المرجح اأن ت�س���اب بالعدوى اأو 
الج���روح اأو النزيف ب�س���هولة، واأن ت�س���عر ب�س���عف واإرهاق 
�س���ديدين. و�س���وف يق���وم فريق الرعاي���ة الطبي���ة الخا�ض 
ب���ك بفح�ض انخفا�ض م�س���تويات خاليا ال���دم، فاإذا كانت 
الم�س���تويات منخف�س���ة، يمك���ن لفري���ق الرعاي���ة اأن يوقف 
الع���الج الكيميائي فترة ق�س���يرة اأو يقل���ل جرعة العقاقير. 
���ا بع�ض الأدوية التي يمكن اأن ت�س���اعد ج�سمك  وهناك اأي�سً

على تكوين خاليا دم جديدة.

خالي��ا ج��ذور ال�سع��ر Cells in hair roots: ق���د يوؤدي  �
العالج الكيميائي اإلى فقدان ال�س���عر. واإذا فقدت �س���عرك، 
ف�س���وف ينبت من جديد بعد انته���اء فترة العالج، لكن لونه 

وملم�سه قد يتغيران.

�  Cells that line الخالي��ا الت��ي تبطن القن��اة اله�سمي��ة
digestive tract: ق����د ي�س����بب الع����الج الكيميائي �س����عف 
ال�س����هية، اأو الغثي����ان والق����يء، اأو الإ�س����هال، اأو التهاب الفم 
وال�س����فتين. ويمكن لفري����ق الرعاية الطبي����ة الخا�ض بك اأن 
يعطوك اأدوية اأو يقترحوا عيك طرًقا اأخرى للتغلب على تلك 

الم�سكالت.
ال�سعر  فقدان  الأخ��رى  المحتملة  الجانبية  الآث��ار  تت�سمن  وقد 

واآلم المفا�سل ووخًزا اأو تنمياًل في اأ�سابع اليد اأو القدم.
العالج  المري�ض  يتلقى  عندما  اأ�سواأ،  الجانبية  الآث��ار  تكون  قد 

الإ�سعاعي والكيميائي في الوقت نف�سه. 
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للتغلب  طرًقا  يقترح  اأن  الطبية  الرعاية  فريق  باإمكان  اأنه  غير 
انتهاء  عند  يختفي  ومعظمها  الم�سكالت،  تلك  من  الكثير  على 

فترة العالج.
مفيدة  اأفكار  على   Chemotherapy and You كتيب  ويحتوي 

للتكيف مع الآثار الجانبية للعالج الكيميائي. 

Targeted Therapy العالج الموجه
قد يتلقى المر�سى ب�سرطان الرئة غير �سغير الخلية المنت�سر نوًعا 
من العالج ي�سمى العالج الموجه، وت�ستخدم اأنواع عدة من العالج 
نوع  وي�ستخدم  الخلية.  �سغير  غير  الرئة  �سرطان  لعالج  الموجه 
تغيًرا  ال�سرطان  لأن�سجة  المعملي  الفح�ض  اأظهر  اإذا  فقط  واحد 
الخاليا  نمو  تعوق  اأن  باإمكانها  الموجهة  فالعالجات  معيًنا،  جينيًّا 

ال�سرطانية وانت�سارها.
الموجه  العالج  ف��اإن  العالج،  في  الم�ستخدم  العقار  لنوعية  طبًقا 
ل�سرطان الرئة يعطى عن طريق الحقن الوريدي اأو عن طريق الفم، 
فيدخل العقار مجرى الدم ويمكن اأن يوؤثر في الخاليا ال�سرطانية 

في الج�سم بالكامل.
اأثناء فترة العالج، �سيعتني بك فريق الرعاية الطبية من اأجل  في 
الآثار الجانبية، فربما تعاني الطفح الجلدي اأو الإ�سهال اأو التهابات 
الفم اأو ربما ت�سعر باإرهاق �سديد. وتت�سمن اأعرا�ض جانبية اأخرى 
�سيق التنف�ض واآلًما في المعدة وارتفاع �سغط الدم والقيء وتورم 
اليدين اأو القدمين. وعادة ما تختفي الآثار الجانبية بعد انتهاء فترة 

العالج.
 .Targeted Cancer Therapies يمكنك اأن تقراأ ن�سرة بعنوان
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العالج  ب�ساأن  طبيبك  على  طرحها  في  ترغب  قد  اأ�سئلة 
الكيميائي اأو العالج الموجه

اأو اأي ن���وع من العقاقير تن�س���حني بتناول���ه؟ وما مدى  �
فاعليته؟

ما الآثار الجانبية المحتملة؟ وكيف يمكننا مواجهتها؟ �

مت���ى يبداأ الع���الج؟ ومت���ى ينتهي؟ وكم مرة �ساأخ�س���ع  �
للجل�سات العالجية؟

كيف نعرف كيف نعرف اأن العالج يحقق نجاًحا؟ �

هل �ساأعاني اأية اأعرا�ض جانبية دائمة؟ �
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التغذية 
تعد التغذية ال�سليمة اأمًرا �سروريًّا �سواء قبل تلقي عالج ال�سرطان 
ال�سعرات  من  منا�سبة  لكمية  بحاجة  فاأنت  بعده،  اأو  اأثنائه  في  اأو 
الحرارية كي تحتفظ بوزن مثالي. كما اأنك بحاجة اإلى ما يكفي من 
البروتين كي يحافظ على قوتك البدنية، فالتغذية ال�سليمة يمكن اأن 
ت�ساعدك على ال�سعور بارتياح اأكبر وعلى اكت�ساب مزيد من الطاقة.
قد ت�سعر اأحياًنا، خا�سة في اأثناء العالج اأو بعده مبا�سرة، بعدم 
وجود �سهية للطعام. وقد تكون متعًبا اأو مرهًقا، وقد تجد اأن مذاق 
والغثيان  ال�سهية  �سعف  اأن  كما  كالمعتاد،  جيًدا  يعد  لم  الطعام 
ت�سعب  قد  الجانبية  الآث��ار  من  وغيرها  الفم  والتهابات  والقيء 

عليك تناول الطعام.
من  غيرهما  اأو  التغذية  اأخ�سائي  اأو  المعالج  للطبيب  ويمكن 
لتلبية  طرًقا  يقترحوا  اأن  ال�سحية  الرعاية  خدمات  مقدمي 
على  يحتوي   Eating Hints كتيب  اأن  كما  الغذائية.  احتياجاتك 
اأن  يمكن  التي  الأطعمة  وقوائم  المفيدة  الو�سفات  من  العديد 

ت�ساعدك على التغلب على الآثار الجانبية.

التغذية ال�سليمة قد ت�ساعدك على ال�سعور بارتياح اأكبر. 
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المتابعة الدورية 
�سنوي  ن�سف  )ب�سكل  دورية  فحو�سات  لإج��راء  بحاجة  �ستكون 
هذه  ت�ساعدك  الرئة.  �سرطان  ع��الج  من  النتهاء  بعد  مثاًل( 
على  تطراأ  تغييرات  اأي��ة  ت�سجيل  من  التاأكد  على  الفحو�سات 
م�ساكل  اأي��ة  عانيت  واإذا  الأم��ر.  تطّلب  اإذا  ومعالجتها  �سحتك 

�سحية بين الفحو�سات، فعليك اأن تت�سل بطبيبك.
و�سيجرى  العالج،  بعد  الرئة  ب�سرطان  الإ�سابة  تعاودك  ربما 
يعود  فربما  بال�سرطان،  الإ�سابة  عودة  ليتحرى  ا  طبيبك فح�سً
مثل  الج�سم،  من  اأخ��رى  اأج���زاء  اإل��ى  يعود  وربما  ال�سدر  اإل��ى 

العظام.
ال�سحية  الم�سكالت  اكت�ساف  على  ا  اأي�سً الفحو�سات  وت�ساعد 

التي قد تنتج من عالج ال�سرطان.
اأو  الدم  فحو�سات  اأو  ا  ج�سديًّ ا  فح�سً الفحو�سات  تت�سمن  وقد 

اأ�سعات مقطعية.
 Facing Forward: Life After كتيب  قراءة  من  ال�ستفادة  يمكنك 
 Follow-up ا في قراءة ن�سرة Cancer Treatment. وريما ترغب اأي�سً

.Care After Cancer Treatment

م�سادر الدعم 
تغير  اأن  يمكن  الرئة  �سرطان  بمر�ض  باإ�سابتك  معرفتك  اإن 
حياتك وحياة المقربين اإليك، وقد يكون من ال�سعب التعامل مع 
تلك التغيرات. ومن الطبيعي بالن�سبة لك ولعائلتك واأ�سدقائك 
الم�ساعر  مع  التاأقلم  على  الم�ساعدة  اإل��ى  بحاجة  تكونوا  اأن 

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

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

باإم���كان الأطباء والممر�س���ين وغيرهم من اأع�س���اء فريق  �
العناي���ة الطبي���ة الخا�ض ب���ك اأن يجيبوا عن اأ�س���ئلتك حول 

العالج اأو العمل اأو الأن�سطة الأخرى.

الأخ�س���ائيون الجتماعيون اأو مقدمو ال�ست�سارات اأو رجال  �
الدين يمكنهم م�ساعدتك اإذا اأردت التحدث عن م�ساعرك 
اأو مخاوف���ك، وغالًبا ما يقترح الأخ�س���ائيون الجتماعيون 
موارد للم�ساعدة المالية اأو الموا�سالت اأو الرعاية المنزلية 

اأو الدعم المعنوي.

ا،  � كما يمكن لمجموعات الدعم اأن يقدموا الم�س���اعدة اأي�سً
ففي تلك المجموعات، يلتقي المر�س���ى اأو اأفراد عائالتهم 
مع المر�س���ى الآخري���ن اأو عائالتهم لم�س���اركة م���ا تعلموه 
حول التاأقلم والتعامل مع مر�ض ال�سرطان والآثار الجانبية 
للع���الج. وقد تقدم تلك المجموعات الدع���م وجًها لوجه اأو 
عب���ر الهاتف اأو عبر الإنترن���ت. وقد ترغب في التحدث اإلى 
اأح���د اأفراد فريق الرعاي���ة الطبية الخا�ض بك حول البحث 

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

 .Taking Time: Support for People With Cancer
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اأبحاث تتعلق بعالج ال�سرطان
على  النا�ض  �ساعدت  تو�سعات  اإلى  ال�سرطان  اأبحاث  اأدت  لقد 
جديدة  طرق  عن  يبحثون  الأطباء  يزال  ول  اأط��ول،  حياة  عي�ض 
يجري  كله،  العالم  م�ستوى  فعلى  الرئة،  �سرطان  لعالج  واأف�سل 
اأن��واًع��ا ع��دة م��ن درا���س��ات الأب��ح��اث المتعلقة بعالج  الأط��ب��اء 

ال�سرطان )التجارب العيادية(.
وهناك العديد من الدرا�سات التي ُتجرى على مر�سى �سرطان 
الإ�سعاعي  والعالج  الجراحية  العمليات  درا�سات  مثل  الرئة، 

والعالج الكيميائي والعالج الموجه والجمع بينها.
ا�ستفادة  العيادية  التجارب  في  الم�ساركون  يحقق  لم  اإن  وحتى 
مبا�سرة من العالج محل الدرا�سة، فال يزالون يقدمون م�ساهمة 
�سرطان  حول  المزيد  معرفة  على  الأطباء  بم�ساعدة  �سرورية 
قد  العيادية  التجارب  اأن  ورغم  عليه،  ال�سيطرة  وكيفية  الرئة 
ما  كل  يبذلون  الباحثين  ف��اإن  المخاطر،  من  ل�سيء  تعر�سك 

بو�سعهم لحماية مر�ساهم.
اإلى  اإذا كنت ترغب في الم�ساركة في تجربة �سريرية، فتحدث 
 Taking Part طبيبك في هذا ال�ساأن. وربما تحتاج لقراءة كتيب
in Cancer Treatment Research Studies، فهو يبين كيفية 

تطبيق درا�سات العالج ويو�سح الفوائد والمخاطر المحتملة.
الغدة الكظرية Adrenal gland: غدة �سغيرة تفرز هرمونات 
تلك  وت�ساعد  وال��ن��وراأدري��ن��ال��ي��ن.  والأدري��ن��ال��ي��ن  ال�ستيرويد 
الهرمونات على التحكم في معدل �سربات القلب و�سغط الدم 
الغدد  من  اثنتان  وهناك  المهمة.  الج�سم  وظائف  من  وغيرها 

الكظرية، واحدة اأعلى كل كلية. 
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�سرطان متقدم Advanced cancer: �سرطان انت�سر لي�سل اإلى 
التحكم  اأو  الج�سم وعادة ما ل يمكن عالجه  اأخرى من  اأجزاء 

فيه بالأدوية.
ورم حميد )Benign(: لي�ض �سرطانيًّا. وقد ينمو الورم الحميد 
لي�سبح اأكبر ولكنه ل ينت�سر ليمتد اإلى اأجزاء اأخرى من الج�سم.
وعاء دموي Blood vessel: اأنبوب ي�سرى عبره الدم في الج�سم، 
وال�سعيرات  ال�سرايين  من  �سبكة  من  الدموية  الأوعية  وتتكون 

الرفيعة والعريقات والأوردة.
Bronchus: قناة هوائية وا�سعة تو�سل  اأفرع الق�سبة الهوائية 

من الق�سبة الهوائية اإلى الرئة. 
فيه  تنق�سم  م��ر���ض  اإل���ى  ي�سير  م�سطلح   :Cancer ���س��رط��ان 
الخاليا الم�سابة دون تحكم ويمكن اأن تغزو الأن�سجة المجاورة. 
اأخرى  اأجزاء  اإلى  لت�سل  ا  اأي�سً ال�سرطانية  الخاليا  تنت�سر  وقد 
ا  من الج�سم من خالل الدم والأجهزة الليمفاوية. وي�سمى اأي�سً

بالورم الخبيث.
اللون  عديم  غ��از   :Carbon dioxide ال��ك��رب��ون  اأك�سيد  ث��ان��ي 
والرائحة. وهو اأحد المخلفات التي ينتجها الج�سم. وينتقل ثاني 
اأك�سيد الكربون عبر الدم من اأن�سجة الج�سم اإلى الرئتين. ويعمل 

الزفير على طرد ثاني اأك�سيد الكربون من الرئتين.
الخاليا  م��ن  مجموعة   :Carcinoma in situ لب���د  ���س��رط��ان 
الم�سابة التي تظل في مكانها الذي تكونت فيه اأول مرة. وهي خاليا 
اإلى �سرطان وتنت�سر لالأن�سجة  تنت�سر. وقد تتحول تلك الخاليا  ل 

ا بالمرحلة. من المر�ض. الطبيعية المجاورة. وي�سمى اأي�سً
ن اأن�سجة الج�سم. وجميع الكائنات  خلية Cell: وحدة م�ستقلة تكوِّ

الحية تتكون من خلية واحدة اأو اأكثر.



3233

با�ستخدام  ال��ع��الج   :Chemotherapy ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  ال��ع��اج 
العقاقير التي تدمر الخاليا ال�سرطانية.

التي  الأب��ح��اث  م��ن  ن��وع   :Clinical trial ال��ع��ي��ادي��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
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 العيادية.
مادة �سبغية Contrast material: عبارة عن �سبغة اأو غيرها من 
المواد التي ت�ساعد على اإظهار المناطق غير ال�سليمة داخل الج�سم. 
خالل  من  اأو  الوريد  في  الحقن  خالل  من  للمري�ض  اإعطاوؤها  ويتم 
حقنة �سرجية اأو عن طريق الفم. وقد ُت�ستخدم المادة ال�سبغية في 
بالرنين  الت�سوير  اأو  بالكمبيوتر  ال�سينية والأ�سعة المقطعية  الأ�سعة 

المغناطي�سي اأو غيرها من فحو�سات الت�سوير والأ�سعة.
الأ�سعة المقطعية بالكمبيوتر CT scan: مجموعة من ال�سور 
ال�سور  زاويا مختلفة. هذه  ماأخوذة من  الج�سم  داخل  لمناطق 
نها الكمبيوتر المت�سل بجهاز الأ�سعة ال�سينية. ويطلق عليها  يكوِّ
ٌة  َمْقَطِعيَّ وَتْفري�َسٌة  بالكمبيوتر  طبقي  �سعاعي  ت�سوير  ا  اأي�سً

ٌة ُمَحو�َسَبة وت�سوير مقطعي محو�سب. ِمْحَوِريَّ
حجاب حاجز Diaphragm: ع�سلة رفيعة اأ�سفل الرئتين والقلب 

تف�سل ال�سدر عن المعدة.
م�سطلح   :Early-stage cancer مبكرة  مرحلة  في  �سرطان 
بعد  ينت�سر  لم  وربما  نموه،  بداية  في  �سرطان  لو�سف  ي�ستخدم 
اإلى اأجزاء اأخرى من الج�سم. وما يطلق عليه �سرطان في مرحلة 

مبكرة يختلف من نوعية �سرطان لأخرى.
الطعام من  يمر من خالله  قوي  اأنبوب   :Esophagus المريء 

الحلق اإلى المعدة.
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بكلمة  ي�سار  ما  وع��ادة  الوريد.  داخ��ل   :Intravenous وري���دي 
وريدي اإلى طريقة حقن عقار اأو غيره من المواد من خالل اإبرة 

ا بالحقن الوريدي. اأو اأنبوب يدخل في الوريد. وي�سمى اأي�سً
بعد  لما  ينت�سر  �سرطان   :Invasive cancer غ���ازي  �سرطان 
ال�سليمة  الأن�سجة  داخ��ل  وينمو  يتطور  حيث  الن�سيج  طبقات 

ا بال�سرطان المخترق. المجاورة. وي�سمى اأي�سً
اأو  الثدي  اأو  الرئة  اأو  الكبد  مثل  ع�سو،  من  جزء   :Lobe ف�ص 

الغدة الدرقية اأو المخ.
ُتجرى  جراحية  عملية   :Lobectomy الف�ص  ا�ستئ�سال  عملية 
)مثل  م��ا  ع�سو  م��ن  كامل  )ج���زء(  ف�ض  ا�ستئ�سال  اأج��ل  م��ن 

الرئتين اأو الكبد اأو المخ اأو الغدة الدرقية(.
م�ستديرة  كتلة  عن  عبارة   :Lymph node الليمفاوية  العقدة 
ال�سامة.  الأن�سجة  بغ�ساء  تحيط  التي  الليمفاوي  الن�سيج  من 
وتر�سح العقد الليمفاوية ال�سائل الليمفاوي وتقوم بتخزين خاليا 
ُيطلق  كما  الليمفاوية،  الأوعية  في  اأي�سا  وتوجد  البي�ساء.  الدم 

عليها الغدة الليمفاوية. 
رفيع  اأنبوب  عن  عبارة   :Lymph vbessel الليمفاوي  الوعاء 
الجهاز  عبر  البي�ساء  ال��دم  وخاليا  الليمفاوي  ال�سائل  يحمل 

الليمفاوي. ويطلق عليه الأوعية الليمفاوية.
تغزو  وقد  �سرطاني.  ورم  عن  عبارة   :Malignant خبيث  ورم 
الأورام ال�سرطانية الأن�سجة القريبة وتدمرها وتنت�سر في اأجزاء 

اأخرى من الج�سم.
متخ�س�ض  طبيب   :Medical Oncologist اأورام  اأخ�����س��ائ��ي 
العالج  با�ستخدام  ومعالجته  ال�سرطان  مر�ض  ت�سخي�ض  في 
الكيميائي، والموجه، والهرموني، والبيولوجي. ويكون اأخ�سائي 
لمري�ض  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  الرئي�سي  ال��م��ق��دم  ه��و  الأورام 
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ا الدعم، ويمكنه تن�سيق العالج الذي  ال�سرطان، كما يقدم اأي�سً
يقدمه الأخ�سائيون الآخرون.

انت�سار  تعني  وال��ت��ي  بالنقيلة،  متعلق   :Metastatic نقيلي 
ال�سرطان من جزء اإلى اآخر في الج�سم.

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

النووي.

 Non-small cell lung الخلية  �سغير  غير  ال��رئ��ة  �سرطان 
cancer: مجموعة من �سرطانات الرئة تطلق على اأنواع الخاليا 

عد�سة  تحت  الخاليا  تبدو  وكيف  ال�سرطان  داخ��ل  توجد  التي 
غير  الرئة  ل�سرطان  الأ�سا�سية  الثالثة  الأن��واع  وتتمثل  المجهر. 
�سغير الخلية في ال�سرطان الحر�سفي، وال�سرطان كبير الخلية، 
اأكثر  هو  الخلية  �سغير  غير  الرئة  و�سرطان  الغدي.  وال�سرطان 

اأنواع �سرطان الرئة �سيوًعا.
في  متخ�س�ض  ممر�ض  هو   :Oncology nurse اأورام  ممر�ص 

معالجة مر�سى ال�سرطان ورعايتهم.
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اأك�سجين Oxygen: غاز عديم اللون والرائحة. وهو غاز �سروري 
في  الم�ستن�سق  الأك�سجين  ويدخل  والنباتات.  الحيوانات  لحياة 

الهواء اإلى الدم من الرئة وينتقل اإلى اأن�سجة الج�سم.
الت�سوير الطبقي المحوري PET scan: اإجراء يتم فيه حقن 
ويتم  الوريد،  في  )ال�سكر(  الم�سع  الجلوكوز  من  �سغيرة  كمية 
لمناطق داخل  ا�ستخدام ما�سح لأخذ �سور تف�سيلية ومحو�سبة 
الج�سم والم�ستخدم في ت�سويرها الجلوكوز. ونظًرا لأن الخاليا 
ال�سرطانية ت�ستهلك المزيد من الجلوكوز اأكثر من الكمية التي 
ت�ستخدمها الخاليا ال�سليمة، فاإنه يمكن ا�ستخدام ال�سور للبحث 
ت�سوير  ا  اأي�سً عليه  ويطلق  الج�سم.  في  �سرطانية  خاليا  عن 

مقطعي بالإ�سدار البوزيتروني.
الغ�ساء الجانبي Pleura: طبقة رفيعة من الن�سيج الذي يغطي 
الرئتين ويبطن الجدار الداخلي للتجويف ال�سدري. وهو يعمل 
الن�سيج كمية من  وي�سم هذا  وتو�سيدهما.  الرئتين  على حماية 
للرئتين  ي�سمح  حيث  ت�سحيم،  مادة  بمثابة  يعمل  الذي  ال�سائل 

بالتحرك ب�سهولة داخل ال�سدر في اأثناء عملية التنف�ض.

اأخ�سائي اأمرا�ص الرئة Pulmonologist: طبيب متخ�س�ض في 
.pulmonary specialist ا عالج اأمرا�ض الرئة، وي�سمى اأي�سً

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

اإ�سعاع  ا�ستخدام  هو   :Radiation therapy الإ�سعاعي  العاج 
ذي طاقة عالية من الأ�سعة ال�سينية، واأ�سعة جاما، والنيوترونات، 
ال�سرطانية  الخاليا  للق�ساء على  اأخرى  والبروتونات، وم�سادر 

وتقلي�ض الورم.
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م�سع Radioactive:ي�سدر اإ�سعاًعا.
رعاية  خبير   :Registered dietitian معتمد  تغذية  اأخ�سائي 
والتغذية  الغذاء  ا�ستخدام  في  ا  متخ�س�سً تدريًبا  تلقى  �سحية 
التغذية  اأخ�سائي  ي�ساعد  وق��د  الج�سم.  �سحة  على  للحفاظ 
المعتمد الفريق الطبي على تح�سين ال�سحة الغذائية للمري�ض.

تقوم  التي  الأع�ساء   :Respiratory system التنف�سي  الجهاز 
والحنجرة  والحلق  الأنف  ت�سم  الأع�ساء  وهذه  التنف�ض.  بعملية 

والق�سبة الهوائية وال�سعب الهوائية والرئتين. 
 :Respiratory therapist التنف�سي  الجهاز  ع��اج  اأخ�سائي 
خبير رعاية �سحية مدرب على تقييم من يعانون م�سكالت في 

التنف�ض اأو غيرها من ال�سطرابات ومعالجتهم.
عندما  تحدث  �سحية  م�سكلة   :Side effect الجانبي  الأث���ر 
الآثار  اأكثر  ال�سليمة. ومن  الأن�سجة والأع�ساء  العالج على  يوؤثر 
الجانبية لعالج مر�ض ال�سرطان �سيوًعا ال�سعور بالتعب، والألم، 
ال�سعر،  و�سقوط  الدم،  وتناق�ض عدد خاليا  والتقيوؤ،  والغثيان، 

والتهابات في الفم.
نوع   :Small cell lung cancer الخلية  �سغير  رئ��ة  �سرطان 
�سر�ض )�سريع النمو( من ال�سرطانات يتكون داخل اأن�سجة الرئة 
ويمكن انت�ساره اإلى اأجزاء اأخرى من الج�سم. وتبدو فيه الخاليا 
اإليها  النظر  عند  ال�سكل  وبي�ساوية  الحجم  �سغيرة  ال�سرطانية 

تحت عد�سة المجهر.
ب  مدرَّ متخ�س�ض   :Social worker الجتماعي  الأخ�سائي 
على الحديث اإلى المر�سى واأ�سرهم عن الحتياجات العاطفية 

اأو البدنية واإيجاد الخدمات الداعمة لهم. 
عند  الرئتين  من  تجلب  اأخرى  واأ�سياء  مخاط   :Sputum بلغم 

ال�سعال.
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اأو  الج�سم  م��ن  ج��زء  ل�ستئ�سال  اإج���راء   :Surgery ج��راح��ة 
اأو اكت�ساف وجود مر�ض به من عدمه. وي�سمى عملية  اإ�سالحه 

جراحية.
العالج  اأن��واع  من  نوع   :Targeted therapy الموجه  ال��ع��اج 
ي�ستخدم العقاقير اأو غيرها من المواد مثل الأج�سام الم�سادة، 

في تحديد خاليا �سرطانية معينة ومهاجمتها.
اأخ�سائي جراحة اأمرا�ص ال�سدر Thoracic surgeon: جراح 
بما  ال�سدر،  داخل  اأع�ساء  على  عمليات  اإجراء  في  متخ�س�ض 

فيها القلب والرئتان.
 Thoracic surgical ال�������س���در  اأورام  ج���راح���ة  اأخ�������س���ائ���ي 
oncologist: جراح متخ�س�ض في اإجراء عمليات لالأورام التي 

ت�سيب ال�سدر من الداخل.
الحنجرة  بين  ي�سل  هوائي  مجرى   :Trachea هوائية  ق�سبة 
هوائية  )مجاٍر  الهوائية  الق�سبة  واأف��رع  ال�سوت(  )�سندوق 

.WINDPIRE ا وا�سعة توؤدي اإلى الرئتين(. وت�سمى اأي�سً
تنق�سم  عندما  تنتج  الن�سيج  من  معتلة  كتلة   :Tumor ال���ورم 
الحين  في  تموت  ل  عندما  اأو  ينبغي  مما  اأكبر  بمقدار  الخاليا 
الذي ينبغي لها ذلك. وقد تكون الأورام حميدة )غير �سرطانية( 

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

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

سرطان 

المشروع الخيري لترجمة ونشر كتب السرطان
بدعم بدعم


