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المقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محمد العقيل
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تو�سح ال�سورتان التاليتان اأجزاء الفم والحلق:
ال�سفتان●●
اللثة والأ�سنان●●
الل�سان●●
بطانة الخدين●●
تفرز ●● التي  )الغدد   )Salivary glands( اللعابية  الغدد 

اللعاب(
قاع الفم )المنطقة الواقعة تحت الل�سان(●●

ال�سفة

الل�سان

الغدة اللعابية

قاع الفم

تو�سح هذه ال�سورة اأجزاء الفم، بما فيها المنطقة الواقعة تحت الل�سان.
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ال�سفة

الحنك ال�سلب

الحنك الرخو

اللهاة

البلعوم الفموي

اللوزتان

الل�سان

تو�سح هذه ال�سورة اأجزاء الفم والحلق:

●●)hard palat سقف الفم ) الحنك ال�سلب�
●●)Soft palate( الحنك الرخو
●●)Uvula( اللهاة
البلعوم الفموي●●
●●)Tonsils( اللوزتان
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الخاليا ال�سرطانية
يبداأ ال�سرطان في الخاليا )Cells(، والخاليا هي الوحدات 
اأع�ساء  ت�سكل  التي  هي  والأن�سجة  الأن�سجة،  ت�سكل  التي  التركيبية 

الج�سد.
وفًقا  جديدة  خاليا  لتكّون  وتنق�سم  الطبيعية  الخاليا  وتنمو 
وتحل  تموت،  الخاليا  ه��ذه  ت�سيخ  وعندما  اإليها.  الج�سم  لحاجة 

محلها الخاليا الجديدة.
خاليا  فتتكّون  العملية،  هذه  �سير  يختل  الأحيان،  بع�ض  وفي 
جديدة رغم عدم حاجة الج�سم اإليها، ول تموت الخاليا ال�سائخة 
اأو التالفة كما هو مقدر لها. وهذه الخاليا الزائدة ت�سكل كتلة من 

.)Tumor( الن�سيج ُت�سمى ورًما
حميًدا  يكون  اأن  والحلق  الفم  ف��ي  ال��م��وج��ود  ل��ل��ورم  ويمكن 
لي�ست  الحميدة  والأورام   .)Malignant( خبيًثا  اأو   )Benign(

�سارة مثل الأورام الخبيثة: 
الأورام الحميدة:●●

نادًرا ما ت�سكل تهديًدا على الحياة. }
يمك���ن ا�ستئ�س���ال معظمها ب�س���هولة، ول تع���اود النمو  }

عادة. 
ل ت�سيب الأن�سجة المحيطة بها. }
ل تنت�سر اإلى بقية اأجزاء الج�سم. }

الأورام الخبيثة:●●
قد ت�سكل تهديًدا للحياة. }
يمكن لها اأن تعاود النمو بعد ا�ستئ�سالها. }
يمكنه���ا اإ�س���ابة الأن�س���جة والأع�س���اء القريب���ة منها  }

والت�سبب في اإتالفها.
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يمكنها النت�سار في بقية اأجزاء الج�سم. }
وتبداأ الإ�سابة ب�سرطان الفم في خاليا قاع الفم )الخاليا 
الحر�سفية squamous cells( التي تغطي �سطح الفم، والل�سان، 
الحر�سفية  الخاليا  ب�سرطان  ي�سمى  ال�سرطان  وال�سفتين. وهذا 

  .)squamous cell carcinomas(
ويمكن لخاليا �سرطان الفم النت�سار عن طريق النف�سال 
الأوعية  اأو  الدموية  الأوعية  في  تدخل  ثم  الأ�سلي،  ال��ورم  عن 
اأن�سجة  ك��ل  ف��ي  تتفرع  التي   ،)lymph vessels( الليمفاوية 
العقد  في  اأوًل  ال�سرطانية  الخاليا  تظهر  ما  وغالًبا  الج�سد. 
وقد  العنق.  الموجودة في  القريبة   )lymph nodes( الليمفاوية
وتنمو مكونة  الأخرى  بالأن�سجة  الم�سرطنة  الخاليا  تت�سل هذه 

اأوراًما جديدة قد تتلف تلك الأن�سجة. 
 .)metastasis( وانت�سار المر�ض ي�سمى ب� ثانويات النقيلة
انظر اإلى ت�سنيف المراحل لتح�سل على المزيد من المعلومات 

عن �سرطان الفم الذي انت�سر.

عوامل الخطورة
اإ�سابة  اأنها  على  المر�سية  حالتك  ت�سخي�ض  يتم  عندما 
وراء  ال�سبب  يكون  قد  عما  تت�ساءل  اأن  الطبيعي  فمن  �سرطان، 
اإ�سابتك بهذا المر�ض. ول ي�ستطيع الأطباء في الغالب تو�سيح 

�سبب اإ�سابة بع�ض النا�ض بهذا المر�ض دون الآخرين.
ورغم هذا، نعلم اأن الأ�سخا�ض المعر�سين لعوامل خطورة 
)risk factors( محددة يكونون اأكثر عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان 
الفم من غيرهم. وعامل الخطورة هو ال�سيء الذي قد يزيد من 

فر�سة الإ�سابة بالمر�ض.
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وقد ك�سفت الدرا�سات عن عوامل الخطورة التالية ل�سرطان 
الفم:

الفم. ●● �سرطانات  معظم  ي�سبب  التبغ  تعاطي  اإن  ال��ت��ب��غ: 
اأو تعاطي  الغليون،  اأو  ال�سيجار،  اأو  التبغ،  وتدخين لفافات 
الفم.  �سرطان  ي�سبب  مثال(  )كم�سغه  حرقه  دون  التبغ 
 bidi البيدي  )ك�سجائر  الأخ��رى  التبغ  منتجات  وتعاطي 
والكريتيك kretek( قد يزيد خطر الإ�سابة بهذا المر�ض.

فترة  منذ  التبغ  تدخين  اع��ت��ادوا  الذين   - ال�سرهون  والمدخنون 
طويلة - يكونون اأكثر عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان الفم. وتكون ن�سبة 
الكحوليات  يتناولون  الذين  التبغ  متعاطي  ل��دى  اأعلى  الخطورة 
م�سابين  اأربعة  كل  بين  من  ثالثة  هناك  الحقيقة،  وفي  ب�سراهة. 

ب�سرطان الفم كانوا يتعاطون التبغ، اأو الكحوليات، اأو كليهما مًعا.
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كيف تقلع عن تعاطي التبغ؟ 
اإن الإقالع عن تعاطي التبغ اأمر مهم لكل من يتعاطونه. 
وبالن�سبة  ل�سحتك.  مفيد  وق��ت  اأي  ف��ي  عنه  والإق����الع 
لالأ�سخا�ض الم�سابين بال�سرطان بالفعل، قد يقلل الإقالع 
عنه من فر�سة الإ�سابة بنوع اآخر من ال�سرطان، اأو بمر�ض 
من اأمرا�ض الرئة اأو القلب التي ي�سببها تعاطي التبغ. ويمكن 
لالإقالع عن تعاطي التبغ اأن ي�ساعد عالجات ال�سرطان على 

العمل بفاعلية اأكبر.
على  الم�ساعدة  على  للح�سول  ع��دة  ط��رق  وت��وج��د 

الإقالع عنه، ومن بينها:
�سل طبيبك عن دواء اأو عالج بديل لمادة النيكوتين. ●●

العالجات  من  عدًدا  عليك  يقترح  اأن  للطبيب  ويمكن 
التي ت�ساعد على الإقالع عن تعاطيه.

�سل طبيبك اأو طبيب الأ�سنان اأن ي�ساعدك على العثور ●●
ي�ساعدون  متمر�سين  محترفين  اأو  محلية  برامج  على 

النا�ض على التوقف عن تعاطي التبغ. 
طرق لالإقالع عن التدخين }
المجموع���ات التي ت�س���اعد المدخني���ن الراغبين  }

على الإقالع عنه. 
المطبوعات الخا�سة بالإقالع عن التدخين. }
كيفية الم�ساركة في الدرا�سات التي تجرى لإيجاد  }

طرق ت�ساعد المدخنين على الإقالع عنه.
●●  )http://www. smokefree.gov( موقع على  ادخل 

وهو موقع يعر�ض التوجيه لالإقالع عن التدخين وقائمة 
بم�سادر اأخرى.
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الكحوليات ●● متعاطي  الأ�سخا�ض  اإن  الكحوليات:  تعاطي 
اأكثر عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان الفم من الأ�سخا�ض الذين 
ل يتناولونها. وتزداد الخطورة بزيادة كمية الكحوليات التي 
الأ�سخا�ض  مع  اأكبر  بدرجة  تزداد  بل  ال�سخ�ض،  يتناولها 

الذين يتعاطون كالًّ من الكحوليات والتبغ. 
●● :)HPV( الب�سري  الحليمي  ال���ورم  بفيرو�س  ال��ع��دوى 

فيرو�سات  عائلة  الفيرو�سات )viruses( من  لبع�ض  يمكن 
وهذه  والحلق.  الفم  ت�سيب  اأن  الب�سري  الحليمي  ال��ورم 
بين  الجن�سية   ال��ع��الق��ة  خ��الل  م��ن  تنتقل  ال��ف��ي��رو���س��ات 
الم�سابين بها. وال�سرطان الذي يوجد في قاعدة الل�سان، 
يكون  قد  الرخو  الحنك  اأو  اللوزتين،  اأو  الحلق،  موؤخرة  اأو 

مرتبًطا بعدوى فيرو�سات الورم الحليمي الب�سري
في ●● ب��ال�����س��رط��ان  الإ���س��اب��ة  ت��ح��دث  اأن  يمكن  ال�����س��م�����س: 

وا�ستخدام  ال�سم�ض.  لأ�سعة  التعر�ض  نتيجة  ال�سفتين 
غ�سول اأو مراهم ال�سفة المحتوية على مواد حاجبة لأ�سعة 
ال�سم�ض)sunscreen( من �ساأنه اأن يقلل من خطر الإ�سابة 
بالمر�ض. ويمكن لرتداء قبعة ذات حافة بارزة اأن يحجب 
الأ�سعة ال�سارة لل�سم�ض. ويتزايد خطر الإ�سابة بال�سرطان 
في منطقة ال�سفة اإذا كان ال�سخ�ض يمار�ض عادة التدخين. 

التاريخ ال�سخ�سي مع �سرطان الفم: اإن الأ�سخا�ض الذين ●●
عر�سة  اأكثر  يكونون  الفم  ب�سرطان  الإ�سابة  لهم  �سبقت 
التدخين  ويزيد  الفم.  �سرطانات  من  اآخر  بنوع  لالإ�سابة 

خطر الإ�سابة بهذا النوع من ال�سرطان.
تناول ●● ع��دم  اأن  اإل��ى  ال��درا���س��ات  بع�ض  الحمية:اأ�سارت 

فر�سة  من  يزيد  قد  والخ�سراوات  الفاكهة  من  كاٍف  قدر 
الإ�سابة ب�سرطان الفم. 
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التنبول ●● ج��وز  تناول  اإن  ال�سمه:  اأو  التنبول  ج��وز  ت��ن��اول 
وال�سمة �سائع في قارة اآ�سيا، حيث يقوم ماليين الأ�سخا�ض 
يلف  النخيل  بذور  من  نوع  التنبول  وجوز  منتجاته.  بم�سغ 
بورق التنبول، ويخلط اأحياًنا مع التوابل، والُمحليات، والتبغ 
وال�سمة عبارة عن تبغ مخلوط مع مركبات اأخرى. وم�سغ 
جوز التنبول وال�سمه ي�سبب الإ�سابة ب�سرطان الفم، وتتزايد 
خطورة الإ�سابة به اإذا كان ال�سخ�ض يتعاطى الكحوليات اأو 

ا.   التبغ اأي�سً
ال�سخ�ض،  لها  يتعر�ض  التي  الخطورة  عوامل  زادت  وكلما 
ممن  فكثير  هذا،  ورغم  الفم.  ب�سرطان  اإ�سابته  فر�سة  زادت 
ل  الفم  ب�سرطان  خا�سة  معروفة  خطورة  لعوامل  يتعر�سون 

ي�سابون به. 

الأعرا�ض
قد ت�سمل اأعرا�ض �سرطان الفم الآتي:

بقًعا داخل الفم اأو على ال�سفتين، ومنها:●●
البق���ع البي�س���اء )leukoplakia( هي الأكثر �س���يوًعا.  }

وقد ت�سبح هذه البقع البي�ساء اأحياًنا ورًما خبيًثا.
والأبي����ض  } الأحم���ر  اللوني���ن  م���ن  المختلط���ة  البق���ع 

)erythroleukoplakia( احتمالي���ة تحوله���ا اإلى ورم 
خبيث اأكبر من احتمالية البقع البي�ساء. 

البقع الحمراء )erythroplakia(، عبارة عن مناطق  }
مل�ساء �ساطعة اللون غالًبا ما ت�سير ورًما خبيًثا.

قروًحا ل تلتئم في ال�سفة اأو الفم.●●
نزيًفا في الفم.●●
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ت�ساقط الأ�سنان.●●
�سعوبة اأو األًما عند البلع.●●
كتل متورمة في الرقبة.●●
األًما ل ينتهي في الأذن.●●
فقدان الح�ض في ال�سفة ال�سفلى والذقن.●●

وفي اأكثر الأحيان، ل تظهر هذه الأعرا�ض نتيجة الإ�سابة 
ت�سبب  اأن  اأخ���رى  �سحية  لم�سكالت  فيمكن  ال��ف��م؛  ب�سرطان 
ظهورها. وينبغي على اأي �سخ�ض تظهر عليه هذه الأعرا�ض اأن 
يخبر الطبيب اأو طبيب الأ�سنان؛ حتى يتم ت�سخي�سها وعالجها 

في اأ�سرع وقت ممكن. 

الت�سخي�ض
الفم،  اإلى وجود �سرطان  ت�سير  اأعرا�ض  اإذا ظهرت عليك 
فمك  بفح�ض  بك  الخا�ض  الأ�سنان  طبيب  اأو  الطبيب  ف�سيقوم 
متورمة،  كتل  اأو  بي�ساء،  اأو  بقع حمراء  وجود  بحًثا عن  وحلقك 
البدني  الفح�ض  ي�سمل  وق��د  اأخ���رى.  م�سكالت  اأو  ت���ورم،  اأو 
الفم، وموؤخرة الحلق، وداخل الخدين  اإلى �سقف  النظر بعناية 
اإلى  ا بجذب الل�سان بي�سر  اأي�سً وال�سفتين. و�سوف يقوم طبيبك 
الأ�سفل،  ومن  الجانبين  من  فح�سه  من  يتمكن  لكي  الخارج؛ 
في  الموجودة  الليمفاوية  والعقد  الفم  ق��اع  بفح�ض  و�سيقوم 

رقبتك كذلك. 
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هذه  ظهور  �سبب  على  العثور  من  طبيبك  يتمكن  لم  واإذا 
الأعرا�ض، فقد يحيلك اإلى اأحد الإخ�سائيين. ويمكن لأخ�سائي 
الأنف، والأذن، والحلق  اأن يرى موؤخرة  الأنف والأذن والحنجرة 
رفيع.  اأنبوب  اأو  يد طويلة،  مراآة فح�ض �سغيرة ذات  با�ستخدام 
بالحا�سوب  مقطعي  ت�سوير  اإج��راء  اأحياًنا  الفح�ض  يتطلب  وقد 
عن  للك�سف   )MRI( المغناطي�سي  بالرنين  اأو   )CT scan(

الأورام الخفية. 
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بحًثا عن  لفح�سها  الن�سيج  من  �سغيرة  قطعة  وا�ستئ�سال 
العادة،  وفي   .)biopsy( العينة  باأخذ  ي�سمى  ال�سرطان  خاليا 
 local( مو�سعي  تخدير  اإج��راء  بعد  العينة  ا�ستئ�سال  يجري 
 general( وقد يتم اأحياًنا بعد اإجراء تخدير �سامل ،)anesthesia

 )pathologist( الأمرا�ض اأخ�سائى علم  ويقوم   .)anesthesia

بعدها بفح�ض الأن�سجة تحت الميكرو�سكوب بحًثا عن الخاليا 
الموؤكدة  الوحيدة  الطريقة  هو  العينة  وا�ستئ�سال  ال�سرطانية. 

لمعرفة ما اإذا كانت المنطقة المعتلة �سرطاًنا اأم ل. 

اإلى اأخذ عينة، فقد ترغب في طرح  اإذا كنت بحاجة 
بع�ض الأ�سئلة التالية على طبيبك:

لماذا اأحتاج اإلى اأخذ عينة؟●●
ما مقدار الن�سيج الذي تتوقع اأن يتم ا�ستئ�ساله؟ ●●
متيقًظا ●● �ساأكون  وه��ل  �ست�ستغرقها؟  التي  ال��م��دة  م��ا 

حينها؟ وهل توؤلم؟
متى �ساأعلم بالنتائج؟ ●●
اأو ●● ع��دوى  ح��دوث  فر�ض  وما  اأي��ة مخاطر؟  هل هناك 

نزيف بعد اأخذ العينة؟
كيف اأعتني بالمو�سع الذي �ستوؤخذ منه العينة بعدها؟ ●●

وكم من الوقت �سي�ستغرق حتى ت�سفى؟ 
بعد ●● معتادة  ب�سورة  وال�سرب  الأك��ل  على  ق��ادًرا  �ساأكون  هل 

اأخذ العينة؟
يمكنه ●● فمن  بالفعل،  بال�سرطان  م�ساًبا  كنت  اإذا 

التحدث معي عن العالج؟ ومتى؟
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ت�سنيف المراحل
اإذا �ُسّخ�ست حالتك على اأنها اإ�سابة ب�سرطان الفم، ف�سوف 
يحتاج طبيبك اإلى معرفة حجم )اأو مرحلة( المر�ض للم�ساعدة 
على اختيار اأف�سل عالج له. وعندما ينت�سر �سرطان الفم، فقد 
في  اأو  العنق  في  الموجودة  الليمفاوية  العقد  في  خالياه  توجد 
تنت�سر  اأن  الم�سرطنة  للخاليا  ويمكن  العنق.  في  اأخرى  اأن�سجة 

اإلى الرئتين، والكبد، والعظام، واأجزاء اأخرى من الج�سد. 
اأجزاء  اإلى  الأ�سلي  مو�سعه  من  ال�سرطان  ينت�سر  وعندما 
اأخرى من الج�سم، يحتوي الورم الجديد على نوع الخاليا المعتلة 
نف�سه، ويطلق عليه ال�سم ذاته الذي يطلق على الورم الأ�سلّي.. 
فاإن  الرئتين،  في  الفم  �سرطان  انت�سر  اإذا  المثال،  �سبيل  على 
الحقيقة  في  هي  الرئتين  في  الموجودة  الم�سرطنة  الخاليا 
خاليا ل�سرطان الفم. وي�سمى هذا المر�ض �سرطان فم ثانويًّا، ل 
�سرطان رئة. ويتم عالجه على اأنه �سرطان فم، ل �سرطان رئة. 
بال�سرطان  الجديد  ال��ورم  الأطباء  ي�سمي  الأحيان،  بع�ض  وفي 

"الثانوي اأو المنت�سر". 
وقد ياأمر الطبيب باإجراء بع�ض الختبارات التالية:

الت�سوير ●● لإج��راء  يمكن   :)X-rays( المقطعية  الأ�سعة 
انت�سر  اإذا  ما  يبين  اأن  كله  الفم  على  المقطعية  بالأ�سعة 
تلتقط  التي  لل�سور  ويمكن  ل.  اأم  الفكين  اإل��ى  ال�سرطان 
اإذا كان ال�سرطان قد انت�سر  اأن تبين ما  لل�سدر والرئتين 

اإلى تلك المناطق اأم ل.
الت�سوير المقطعي بالحا�سوب )CT scan(: يلتقط جهاز ●●

ال�سور  من  �سل�سلة  بالحا�سوب  المو�سل  ال�سينية  الأ�سعة 
�سبغية.  حقنة   المري�ض  ُيعطى  وقد  للج�سد،  التف�سيلية 
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وجود  يظهر  اأن  بالحا�سوب  المقطعي  للت�سوير  ويمكن 
اأي  اأو  الرئتين،  اأو  العنق،  اأو  الحلق،  اأو  الفم،  في  الأورام 

مكان اآخر من الج�سد.
الت�س���وير بالرني���ن المغناطي�س���ي )MRI(: يتم ا�ستخدام ●●

مغناطي�ض قوي مو�سل بحا�س���وب في تكوين �سور تف�سيلية 
للج�س���د. ويمكن للت�س���وير بالرنين المغناطي�س���ي اأن يبين 

انت�سار �سرطان الفم. 
الطبيب ●● ي�ستخدم   :)Endoscopy( ال��داخ��ل��ي  التنظير 

الحلق،  لفح�ض  داخليًّا(  )منظاًرا  م�سيًئا  رفيًعا  اأنبوًبا 
باإدخال  الطبيب  ويقوم  والرئتين.  الهوائية،  والق�سبة 
المنظار الداخلي من خالل الأنف اأو الفم. ويتم ا�ستخدام 
التخدير المو�سعي لتي�سير اإجراء الفح�ض، ولمنع ال�سعور 
بالتقيوؤ. وقد يعطى بع�ض النا�ض م�سكًنا مخفًفا، وقد يلجاأ 
وقد  ا.  عامًّ تخديًرا  المري�ض  تخدير  اإلى  اأحياًنا  الطبيب 
يجرى هذا الفح�ض في عيادة الطبيب، اأو عيادة خارجية، 

اأو اأحد الم�ست�سفيات.
●● PET( البوزيترون���ي  بالإ�س���دار  المقطع���ي  الت�س���وير 

scan(: ياأخ���ذ المري����ض حقنة بها مقدار قليل من ال�س���كر 
الم�س���ع )radioactive(. ويقوم هذا ال�سكر الم�سع باإر�سال 
اإ�سارات يلتقطها جهاز الت�سوير، ويقوم الجهاز بر�سم �سور 
للمناطق التي امت�س���ت ال�سكر في الج�س���د. وتبدو الخاليا 
الم�سرطنة اأ�س���د �سطوًعا في ال�س���ور؛ لأنها تمت�ض ال�سكر 
على نحو اأ�س���رع من الخاليا العادية. ويظهر هذا النوع من 

الت�سوير ما اإذا كان �سرطان الفم قد انت�سر اأم ل. 
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حجم  على  بناًء  الفم  �سرطان  مرحلة  الطبيب  وي�سنف 
الورم، وما اإذا كان قد اأ�ساب الأن�سجة القريبة، وما اإذا كان قد 
النحو  على  الأخرى،  الأن�سجة  اأو  الليمفاوية  العقد  اإلى  انت�سرت 

الآتي:
من ●● والثانية  الأول���ى  المرحلتين  اإن  المبكر:  ال�����س��رط��ان 

�سغيرة  اأورام  عن  عبارة  تكونان  ما  ع��ادة  الفم  �سرطان 
في  �سرطانية  خاليا  توجد  ول  الجوز(،  ثمرة  من  )اأ�سغر 

العقد الليمفاوية. 
الثالثة ●● المرحلتان  تكون  ما  ع��ادة  ال��م��ت��ق��دم:  ال�����س��رط��ان 

والرابعة من �سرطان الفم عبارة عن اأورام كبيرة )بحجم 
الأن�سجة  هاجم  ق��د  ال�سرطان  يكون  ورب��م��ا  الليمونة(. 
القريبة، اأو انت�سر اإلى العقد الليمفاوية اأو اأجزاء اأخرى من 

الج�سد.
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العالج
ق���د ي��ت��ل��ق��ى م��ر���س��ى ����س���رط���ان ال���ف���م ال��م��ب��ك��ر ع��الًج��ا 
 ،)radiation therapy(اإ�سعاعيًّا اأو   )surgery(جراحيًّا
من  مجموعة  يتلقون  فقد  المتقدم  الفم  �سرطان  مر�سى  اأم��ا 
العالج  اإج��راء  يتم  ما  غالًبا  المثال،  �سبيل  وعلى  العالجات. 
الإ�سعاعي والكيميائي )chemotherapy( في الوقت ذاته. ويعد 
خيارات  من  اآخر  خياًرا   )targeted therapy( الموجه  العالج 

العالج. 
ويعتمد خيار العالج اعتماًدا اأ�سا�سيًّا على ال�سحة العامة، 
ومو�سع البداية لل�سرطان في الفم اأو الحلق، وحجم الورم، وما 

اإذا كان ال�سرطان قد انت�سر اأم ل. 
على  الفم  �سرطان  مر�سى  ي�سجعون  الأطباء  من  والعديد 
 clinical( ال�سريرية التجارب  اإحدى  الم�ساركة في  التفكير في 
تقوم  بحثية  درا�سات  عن  عبارة  ال�سريرية  والتجارب   .)trials

�سرطان  لمر�سى  مهم  خيار  وهي  الجديدة،  العالجات  بتجربة 
اأبحاث  بالم�ساركة في  الخا�ض  الجزء  انظر  بكل مراحله.  الفم 

ال�سرطان من هذا الكتيب. 
وقد يحيل الطبيب المري�ض اإلى اأحد الأخ�سائيين، ويمكن 
للمري�ض اأن يطلب منه ذلك. ومن بين اأخ�سائيي عالج �سرطان 

الفم:
جراحو )surgeons( الراأ�ض والعنق.●●
والوجه، ●● الفم،  جراحة  في  المتخ�س�سون  الأ�سنان  اأطباء 

 oral and وال��ف��ك��ي��ن  وال��وج��ه  ال��ف��م  وال��ف��ك��ي��ن )ج��راح��و 
.)maxillofacial surgeons
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●●.)otolaryngologists( اأطباء الأنف والأذن والحنجرة
●● Medical( ب����الأدوي����ة  الأورام  م��ع��ال��ج��ة  اأخ�����س��ائ��ي��و 

.)oncologists

●● Radiation( ب��الإ���س��ع��اع  الأورام  م��ع��ال��ج��ة  اأخ�����س��ائ��ي��و 
 .)oncologists

ومن بين محترفي تقديم الرعاية ال�سحية الذين يعملون 
مع الأخ�سائيين كفريق عمل طبيب الأ�سنان )dentist(، وجراح 
  reconstructive( وجراح الترميم ،)plastic surgeon( التجميل
 ،)speech pathologist( التخاطب  واأخ�سائي   ،)surgeon

التغذية  واأخ�سائي   ،)oncology nurse( الأورام  وممر�سة 
العالجية )registered   dietitian(، وم�ست�سار ال�سحة العقلية 

  .)mental health   counselor(



2021

ويمكن لفريق الرعاية ال�سحية الخا�ض بك اأن يو�سح لك 
الجانبية  والآثار  منها،  لكل  المتوقعة  والنتائج  العالج،  خيارات 
تاأثير  مدى  معرفة  في  ترغب  وقد  المحتملة.   )side effects(
اإذا  ما  ومعرفة  والتحدث،  والبلع،  الطعام،  تناول  على  العالج 
كان العالج �سيغير من هيئتك. ويمكن لكم - اأنت وفريق الرعاية 
تلبي  عالجية  خطة  و�سع  على  التعاون   - بك  الخا�ض  الطبية 

احتياجاتك. 
م�سكالت  ح��دوث  اإل��ى  وعالجه  الفم  �سرطان  ي��وؤدي  وق��د 
الإ�سعاعي  للعالج  يمكن  المثال،  �سبيل  فعلى  اأخ���رى،  �سحية 
والكيميائي اأن ي�سببا حدوث م�سكالت خا�سة بالأ�سنان؛ وهذا هو 
ال�سبب في اأهمية اأن يكون الفم في حالة �سحية جيدة قبل بدء 
�سامل  فح�ض  لعمل  الأ�سنان  طبيب  بزيارة  فلتقم  لذا،  العالج؛ 
للفم قبل بدء عالج ال�سرطان ب�سهر واحد، اإن اأمكن ذلك، لكي 
تمنح فمك الوقت ليلتئم بعد اإجراء العالج المطلوب لالأ�سنان. 

وقبل عالج ال�سرطان، وفي اأثنائه، وبعده، يمكنك الح�سول 
على الرعاية الداعمة )supportive care( لل�سيطرة على الألم 
للعالج،  الجانبية  الآث���ار  من  وللتخل�ض  الأخ���رى،  والأع��را���ض 
ولم�ساعدتك على التغلب على الم�ساعر التي يجلبها لك ت�سخي�ض 

ال�سرطان. 
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اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك قبل بدء العالج: 
كان ●● واإن  ال�سرطان؟  انت�سر  وه��ل  المر�ض؟  مرحلة  ما 

كذلك، فاأين انت�سر؟
المتاحة ●● العالج  خ��ي��ارات  وم��ا  ال��ع��الج؟  من  الهدف  ما 

؟ وهل �ساأخ�سع لأكثر من  اأمامي؟ واأي منها تقترحه عليَّ
نوع من العالج؟

ما الفوائد المتوقعة من كل نوع من اأنواع العالج؟ ●●
من ●● ن��وع  لكل  المحتملة  الجانبية  والآث���ار  المخاطر  ما 

العالج؟ 
وكيف يمكن التعامل مع الآثار الجانبية؟

العالج؟ ●● بدء  قبل  الأ�سنان  طبيب  زيارة  عليًّ  ينبغي  هل 
وهل يمكنك اأن تقترح عليَّ زيارة طبيب اأ�سنان معين ذي 

خبرة في عالج مر�سى �سرطان الفم؟ 
كنت ●● واإن  الم�ست�سفى؟  ف��ي  البقاء  اإل��ى  �ساأ�سطر  ه��ل 

كذلك، فكم المدة التي �ساأق�سيها فيها؟
اإذا �سعرت باألم، فكيف �سيمكن ال�سيطرة عليه؟●●
ما تكلفة العالج؟ وهل خطة التاأمين تغطي نفقات هذا ●●

العالج؟ 
كيف �سيوؤثر العالج على اأن�سطتي المعتادة؟●●
بحثية( ●● )درا���س��ة  �سريرية  تجربة  ف��ي  الم�ساركة  ه��ل 

منا�سبة لي؟
ما مقدار الفحو�سات التي �ساأحتاج اإليها؟●●
اآخ��ري��ن ●● اأط���ب���اء  زي����ارة  ع��ل��يَّ  ت��ق��ت��رح  اأن  يمكنك  ه��ل 

با�ستطاعتهم تقديم راأي اآخر حول خيارات العالج؟



2223

الجراحة
اأو  الفم  من  الورم  ا�ستئ�سال  في  الجراحة  ا�ستخدام  يعد 
اأحياًنا  الجراح  يقوم  وقد  الفم.  ل�سرطان  �سائًعا  عالًجا  الحلق 
يتم  وق��د  العنق،  في  الموجودة  الليمفاوية  العقد  با�ستئ�سال 
ُتجرى  وقد  كذلك.  العنق  اأو  الفم  من  اأخرى  اأن�سجة  ا�ستئ�سال 

لك عملية جراحية فقط اأو مع ا�ستخدام العالج الإ�سعاعي.
والمدة  الوقت،  بع�ض  الجراحة  مو�سع  التئام  وي�ستغرق 
المطلوبة للتعافي تختلف من �سخ�ض لآخر. وقد ي�سعر المري�ض 
باألم خالل الأيام القليلة الأولى التي تلي الجراحة. ورغم هذا، 
يمكن لالأدوية اأن ت�سيطر على ذلك الألم. وقبل الجراحة، ينبغي 
على المري�ض مناق�سة خطة تخفيف الألم مع طبيبه اأو ممر�سته. 
وبعد الجراحة، يمكن للطبيب تعديل هذه الخطة اإذا احتجت اإلى 

تخفيف الألم ب�سورة اأكبر.
ومن ال�سائع اأن ت�سعر بالتعب اأو ال�سعف لفترة، وقد ت�سبب 
في  التورم  هذا  يزول  ما  وع��ادة  الوجه.  اأن�سجة  تورم  الجراحة 
الغدد  ل�ستئ�سال  يمكن  ه��ذا،  ورغ��م  اأ�سابيع.  ب�سعة  غ�سون 

الليمفاوية اأن ي�سبب تورًما يدوم لفترة طويلة.
والجراحة التي ُتجرى ل�ستئ�سال ورم �سغير من الفم قد 
ل ت�سبب اأية م�سكالت دائمة. اأما بالن�سبة لالأورام الأكبر حجًما، 
اأو  الل�سان،  اأو  الحنك،  من  جزء  با�ستئ�سال  الجراح  يقوم  فقد 
الفك. وقد تغير هذه الجراحة من القدرة على الم�سغ، اأو البلع، 
اأو التحدث. وقد يبدو الوجه مختلًفا بعد الجراحة، وربما ُتجرى 
للمري�ض جراحة ترميم اأو تجميل لترميم عظام الفم اأو اأن�سجة، 

)انظر الجزء الخا�ض بالترميم(. 
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اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك قبل اإجراء 
الجراحة:

هل تر�سح لي اإجراء جراحة ل�ستئ�سال الورم؟ واإن ●●
من  اأي  ا�ستئ�سال  اإلى  بحاجة  اأنا  فهل  كذلك،  كنت 
اأن�سجة  ا�ستئ�سال  �سيتم  وه��ل  الليمفاوية؟  العقد 

اأخرى من الفم اأو العنق؟
ما الهدف من الجراحة؟●●
�ساأمكث ●● وكم  الجراحية؟  العملية  بعد  �ساأ�سعر  كيف 

بالم�ست�سفى؟
ما مخاطر الجراحة؟●●
تناول ●● اأو  ال��ب��ل��ع،  ف��ي  م�سكالت  ل���ديَّ  �ستحدث  ه��ل 

الطعام، اأو التحدث؟ وهل �ساأكون بحاجة اإلى زيارة 
اأحد الأخ�سائيين لنيل الم�ساعدة؟ 

�ستكون ●● واأي���ن  ال��ج��راح��ة؟  بعد  مختلًفا  �ساأبدو  ه��ل 
موا�سع الندب؟ 

ومتى ●● تجميل؟  اأو  ترميم  جراحة  اإل��ى  �ساأحتاج  هل 
يمكنني اإجراوؤها؟

ا�ستبدالها؟ ●● يمكن  وه��ل  اأ�سناني؟  �ستت�ساقط  ه��ل 
ومتى؟          

العالج الإ�سعاعي
ي�ستخدم العالج الإ�سعاعي اأ�سعة ذات طاقة عالية للق�ساء 
ل���الأورام  ال��ع��الج  خ��ي��ارات  م��ن  وه��و  الم�سرطنة،  الخاليا  على 



2425

لهم،  الجراحة  اإج��راء  يمكن  ل  الذين  للمر�سى  اأو  ال�سغيرة 
ويمكن  ال���ورم.  لتقلي�ض  الجراحة  قبل  ا�ستخدامه  يمكن  اأو 
ا بعد الجراحة للق�ساء على الخاليا الم�سرطنة  ا�ستخدامه اأي�سً

التي تظل في المنطقة. 
وي�ستخدم الأطباء نوعين من العالج الإ�سعاعي لعالج �سرطان 
الفم، وقد يتلقى بع�ض المر�سى النوعين مًعا، وهذان النوعان هما:

●● External radiation( ال��خ��ارج��ي  الإ���س��ع��اع��ي  ال���ع���الج 
بع�ض  وتقدم  الأجهزة.  اأحد  الإ�سعاع من  ي�سدر   :)therapy
 ،)IMRT( ال�سدة بالإ�سعاع معّدل  العالج  العالجية  المراكز 
عن  الفم  ورم  اإل��ى  الإ�سعاع  ليوجه  بحا�سوب  ي�ستعين  ال��ذي 
قرب �سديد، ويقلل ال�سرر الذي يلحق بالخاليا ال�سليمة. وقد 
يذهب المري�ض اإلى الم�ست�سفى اأو العيادة الطبية لتلقي العالج 
مرة اأو مرتين يوميًّا، ولخم�سة اأيام اأ�سبوعيًّا لعدة اأ�سابيع. ول 

ت�ستغرق كل جل�سة عالجية �سوى ب�سع دقائق.
●● Internal radiation( ال���داخ���ل���ي  الإ����س���ع���اع���ي  ال���ع���الج 

 implant radiation العالج بالإ�سعاع المغرو�ض( )therapy
therapy اأو المعالجة الكثبية  brachytherapy(: اإن العالج 

�سرطان  عالج  في  ال�ستخدام  �سائع  لي�ض  الداخلي  الإ�سعاعي 
الفم. وي�سدر فيه الإ�سعاع من مواد م�سعة تو�سع في بذور، اأو 
اأو الحلق.  اأن�سجة الفم  اأنابيب تغر�ض مبا�سرة في  اأو  اأ�سالك، 
اأ�سابيع. وعادة ما  اإلى البقاء في الم�ست�سفى لعدة  وقد تحتاج 

تنزع المادة الم�سعة قبل عودتك اإلى المنزل.  
مقدار  على  اأ�سا�ًسا  الإ�سعاعي  للعالج  الجانبية  الآثار  وتعتمد 
الإ�سعاعي  العالج  ي�سبب  وقد  للمري�ض.  اإعطاوؤه  تم  الذي  الإ�سعاع 

م�سكالت خا�سة بالفم والأ�سنان، مثل:
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األم في الحلق اأو الفم: يمكن للعالج الإ�سعاعي اأن ي�سبب قرًحا ●●
ي�سير  اأن  للطبيب  ويمكن  والحلق.  الفم  في  موؤلمة  والتهابات 
على المري�ض بتناول اأدوية ت�ساعد على ال�سيطرة على الألم، 
ا با�ستخدام م�سم�سة معينة لتخدير الفم  وقد ي�سير عليه اأي�سً
الألم،  ا�ستمر  واإذا  الألم.  اأو الحلق حتى ت�ساعد على تخفيف 

فاإنه يمكن للمري�ض �سوؤال الطبيب عن اأدوية اأقوى تاأثيًرا.
جفاف الفم: اإن جفاف الفم يجعل من ال�سعب على المري�ض ●●

ت�سو�ض  اإلى  ا  اأي�سً يوؤدي  اأن  ويمكنه  والبلع.  والتحدث،  الأكل، 
من  كبيرة  كميات  تناول  له  المفيد  من  يكون  وقد  الأ�سنان. 
المياه، اأو لعق المثلجات، اأو تناول الحلوى الخالية من ال�سكر، 

وعليه اأن ي�ستخدم بدياًل عن اللعاب لترطيب الفم.
الم�سكالت ●● من  الأ�سنان  ت�سو�ض  يكون  قد  الأ���س��ن��ان:  تحلل 

للعناية  ويمكن  الإ�سعاعي.  ال��ع��الج  ا�ستخدام  بعد  ال��ب��ارزة 
الأ�سنان  �سالمة  على  الحفاظ  على  ت�ساعد  اأن  بالفم  الجيدة 

واللثة، ويمكنها الم�ساعدة على اإ�سعارك بالتح�سن. 
عادة ما ين�سح الأطباء النا�ض بتنظيف الأ�سنان، واللثة،  }

والل�سان بلطف با�ستخدام فر�ساة اأ�سنان �سديدة النعومة 
 )fluoride( ومعجون اأ�سنان يحتوي على مادة الفلوريد
بعد كل وجبة وقبل النوم. واإذا كانت الفر�ساة توؤلم، فاإنه 

يمكنك تنعيمها بو�سعها في مياه دافئة.
وقد ين�س����حك طبيب الأ�سنان باأن ت�س����ع هالم الفلوريد  }

على اأ�س����نانك قبل تلقي العالج الإ�س����عاعي، وفي اأثنائه، 
وبعده. 

ا  } ����ا اأن تغ�س����ل اأ�س����نانك عدة مرات يوميًّ ومن المفيد اأي�سً
بمحلول يتكون من ربع ملعقة من بيكربونات ال�سودا وربع 
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ملعقة من المل����ح تذاب في ربع جالون من الماء الدافئ. 
وبعد غ�سلها بهذا المحلول، فلتغ�سلها بمياه عادية.

الأ�سنان ●● تنظف  اأن  المهم  م��ن  ن��زي��ف��ه��ا:  اأو  ال��ل��ث��ة  اأو  ت��ق��رح 
بالفر�ساة وبالخيط بلطف، وقد ترغب في البتعاد عن تنظيف 
الت�سرر،  من  اللثة  ولحماية  نزيف.  اأو  األم  بها  التي  المناطق 

تجنب ا�ستخدام اأعواد الأ�سنان. 
العالج ●● نتيجة  بطانته  وت�سرر  الفم  لجفاف  يمكن  ال��ع��دوى: 

فمك  فلتفح�ض  لذا،  العدوى.  اكت�ساب  ي�سببا  اأن  الإ�سعاعي 
ا للتاأكد من وجود قرح اأو تغيرات اأخرى، واأخبر الطبيب  يوميًّ

اأو الممر�سة باأية م�سكالت تظهر في الفم.
بطء التئام الجروح بعد عالج الأ�سنان: من المهم اإنهاء كل ●●

كامل؛  ب�سهر  الإ�سعاعي  العالج  اإجراء  قبل  الأ�سنان  عالجات 
لكي تتيح الوقت لفمك حتى يلتئم. ويمكن لعالج الأ�سنان الذي 
ُيجرى بعد تلقي العالج الإ�سعاعي اأن ي�سبح معقًدا ب�سبب بطء 

اللتئام وخطورة انتقال العدوى.
على ●● يوؤثر  اأن  الإ�سعاعي  للعالج  يمكن  الفكين:  ت�سلب 

عليك  ال�سعب  من  فيجعل  بالم�سغ،  الخا�سة  الع�سالت 
ال�سحية  الرعاية  فريق  من  فلتطلب  لذا،  فمك؛  تفتح  اأن 
اأو تقليل الت�سلب من  اأن يبين لك كيفية منع  الخا�ض بك 
قد  المثال،  �سبيل  وعلى  فكيك.  ع�سالت  تمرين  خ��الل 
ين�سحك بفتح  فمك وغلقه قدر الإمكان )دون الت�سبب في 

ال�سعور بالألم( ع�سرين مرة متتالية، ثالث مرات يوميًّا.
يغير ●● قد  ال�سناعية:  الأ���س��ن��ان  بطاقم  خا�سة  م�سكالت 

طاقم  ي�سبح  ل  ثم  ومن  الفم،  اأن�سجة  الإ�سعاعي  العالج 
الأ�سنان ال�سناعية منا�سًبا. وب�سبب التقرح وجفاف الفم، 
اأطقم  ارت��داء  على  قادرين  المر�سى  بع�ض  ي�سير  ل  قد 
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بعد  ال��واح��د  العام  على  تزيد  لمدة  ال�سناعية  الأ�سنان 
تلقي العالج الإ�سعاعي. وبعد التئام الأن�سجة تماًما وزوال 
التقرحات عن الفم، قد يحتاج طبيب الأ�سنان الخا�ض بك 

اإلى اإعادة �سبط طاقم الأ�سنان اأو ا�ستبداله.
وعالوة على الم�سكالت الخا�سة بالفم والأ�سنان، قد ي�سبب 
اأخرى  م�سكالت  والعنق  الراأ�ض  اإلى  الموجه  الإ�سعاعي  العالج 

مثل:
الإره��اق: قد ت�سبح متعًبا للغاية، وخا�سة خالل الأ�سابيع ●●

ولكن  مهم،  اأمر  والراحة  الإ�سعاعي.  العالج  لتلقي  التالية 
الأطباء عادة ما ين�سحون المر�سى بالبقاء ن�سيطين قدر 

الإمكان. 
العالج ●● ي�سبب  قد  ال��ط��ع��ام:  و���س��م  ت���ذوق  كيفية  ف��ي  تغير 

الطعام  ت��ذوق  في  تغير  ح��دوث  الفم  ل�سرطان  الإ�سعاعي 
اأ�سهر،  ع��دة  ت�ستمر  اأن  التغيرات  لهذه  ويمكن  و�سمه. 
وخا�سة اإذا اأجري العالج الإ�سعاعي في الوقت ذاته الذي 

اأجري فيه العالج الكيميائي.
نهاية ●● في  �سعيًفا  �سوتك  ي�سبح  قد  ال�����س��وت:  ف��ي  تغير 

ا بتغيرات الطق�ض. وقد ي�سبب العالج  اليوم، وقد يتاأثر اأي�سً
)الأحبال  الحنجرة  ت��ورم  العنق  اإل��ى  الموجه  الإ�سعاعي 
ال�سوت  في  تغيرات  ح��دوث  اإل��ى  ي��وؤدي  مما  ال�سوتية(، 
وال�سعور بوجود غ�سة في الحلق. وقد ي�سير عليك الطبيب 

بتناول دواء يقلل هذا الورم. 
ي�سبح ●● قد  المعالجة:  المنطقة  ف��ي  الجلد  ف��ي  تغيرات 

ا. والعناية  الجلد في المنطقة المعالجة اأحمر اللون اأو جافًّ
هذه  تعري�ض  على  ت�ساعد  فهي  مهم؛  اأمر  بالجلد  الجيدة 
ا، فلتتجنب  المنطقة للهواء مع حمايتها من ال�سم�ض. واأي�سً
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�سعر  المعالجة، ول تحلق  بالمنطقة  ارتداء مالب�ض تحتك 
اأو  ده��ان��ات  ا�ستخدام  عليك  ينبغي  ول  المنطقة،  تلك 
كريمات للمنطقة المعالجة دون ا�ست�سارة طبيبك. وينبغي 
لهذه التغيرات الجلدية اأن تزول عند انتهاء العالج، ولكن 
قد يحدث اأثر طويل المدى، األ وهو نمو ال�سعر في منطقة 

البطن اأو اللحية.
فقدان الوزن: قد تفقد وزنك اإذا كانت لديك م�سكالت في ●●

تناول الطعام ب�سبب األم في الحلق اأو متاعب في البلع. وقد 
ي�سير فريق الرعاية ال�سحية الخا�ض بك با�ستخدام اأنبوب 
تغذية لم�ساعدتك على الوقاية من فقدان الوزن. انظر اإلى 

الجزء الخا�ض بالتغذية. 
اأن ●● الإ�سعاعي  للعالج  يمكن  الدرقية:  الغدة  في  تغيرات 

الرقبة  في  موجود  ع�سو  )وهي  الدرقية  غدتك  على  يوؤثر 
الدرقية  غدتك  تقم  لم  واإذا  ال�سوتية(.  الأحبال  اأ�سفل 
 thyroid( الدرقية  الغدة  هرمون  من  ك��اٍف  ق��در  ب��اإف��راز 
hormone(، فقد ت�سعر بالتعب، وزيادة في الوزن، وت�سعر 

بالبرد، وي�سبح جلدك و�سعرك جافين. ويمكن لطبيبك اأن 
فح�ض  خالل  من  الدرقية  الغدة  هرمون  م�ستوى  يفح�ض 
ا، فقد تحتاج اإلى تناول  الدم. واإذا كان الم�ستوى منخف�سً

اأقرا�ض تزيد اإفراز ذلك الهرمون. 
وتزول بع�ض الآثار الجانبية التي تطراأ على الفم فور انتهاء 
طويلة.  فترة  ي�ستمر  الآخ��ر  بع�سها  ولكن  الإ�سعاعي،  العالج 
وهناك القليل من الآثار الجانبية )مثل جفاف الفم( التي قد ل 
تزول اأبًدا. ورغم اأن الآثار الجانبية للعالج الإ�سعاعي قد ت�سبح 
مزعجة، فاإن طبيبك يمكنه دائًما معالجتها اأو ال�سيطرة عليها. 
من  يتمكن  لكي  تحدث  م�سكالت  باأية  تخبره  اأن  المفيد  وم��ن 

م�ساعدتك على تخفيفها.
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اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك عن العالج 
الإ�سعاعي: 

ما الهدف من هذا العالج؟●●
متى �ستبداأ جل�سات العالج؟ ومتى �ستنتهي؟ ●●
وماذا ●● العالج؟  لهذا  الجانبية  والآث��ار  المخاطر  ما 

يمكنني اأن اأفعل حيالها؟
كيف �ساأ�سعر في اأثناء العالج؟ ما الذي يمكنني فعله ●●

للعناية بنف�سي؟
هل �ساأحتاج اإلى نظام غذائي خا�ض؟ وكم �سي�ستمر ●●

هذا النظام؟
كيف �سيبدو فمي ووجهي بعد العالج؟●●
هل هناك اأية اآثار جانبية م�ستمرة؟         ●●

العالج الكيميائي 
لل�سرطان  م�سادة  عقاقير  الكيميائي  العالج  ي�ستخدم 
للق�ساء على الخاليا الم�سرطنة. والعقاقير الم�ستخدمة في عالج 
 .)intravenous( سرطان الفم عادة ما تعطى من خالل الوريد�
اأجزاء  اإلى جميع  وتدخل هذه العقاقير في مجرى الدم وتنتقل 

الج�سم.
الوقت  في  والإ�سعاعي  الكيميائي  العالج  يعطى  ما  غالًبا 
بعيد  مكان  في  الكيميائي  العالج  تلقي  للمري�ض  ويمكن  ذات��ه، 
عن الم�ست�سفى مثل عيادة الطبيب اأو المنزل، وقد يحتاج  بع�ض 

المر�سى اإلى البقاء في الم�ست�سفى خالل تلقي العالج.
ويمكن للعالج الكيميائي والإ�سعاعي اأن ي�سببا بع�ض الآثار 
ال��ع��دوى،  ال��ف��م،  جفاف  واللثة،  الفم  ف��ي  اآلم  مثل:  الجانبية 
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وتغيرات في حا�سة التذوق. وقد ت�سبب بع�ض العقاقير الم�سادة 
لل�سرطان نزيًفا في الفم واآلًما �سديدة كاآلم الأ�سنان.

وتعتمد الآثار الجانبية للعالج الكيميائي في الأ�سا�ض على 
الكيميائي  العالج  ويق�سي  الجرعات،  ومقدار  العقاقير  نوعية 
على الخاليا الم�سرطنة �سريعة النمو، ولكن يمكن لهذه العقاقير 

اأن ت�سر بالخاليا ال�سليمة التي تنق�سم �سريًعا مثل:
خاليا ●● م�ستوى  من  العقاقير  تخف�ض  عندما  ال��دم:  خاليا 

اأو  ل��ل��ع��دوى،  تتعر�ض  اأن  الأرج����ح  فمن  ال�سليمة،  ال���دم 
للكدمات، اأو النزيف ب�سهولة، وقد ت�سعر بال�سعف والتعب. 
بالتاأكد  بك  الخا�ض  ال�سحية  الرعاية  فريق  يقوم  و�سوف 
هذه  ك��ان��ت  واإذا  ال���دم.  خ��الي��ا  م�ستويات  انخفا�ض  م��ن 
الم�ستويات منخف�سة، فقد يوَقف العالج الكيميائي لفترة 

اأو يقلل جرعة العقار.
ي�سبب ●● اأن  الكيميائي  للعالج  يمكن  ال�سعر:  ج��ذور  خاليا 

ت�ساقط ال�سعر. واإذا ت�ساقط �سعرك، ف�سوف يعاود النمو، 
ولكنه قد يكون مختلًفا من حيث اللون وال�سكل. 

●● :)digestive tract( الخاليا المبطنة للجهاز اله�سمي
الغثيان  اأو  ال�سهية،  الكيميائي �سعًفا في  قد ي�سبب العالج 
وال�سفتين.  الفم  في  التهابات  اأو  الإ�سهال،  اأو  والتقيوؤ، 
يعطيك  اأن  بك  الخا�ض  ال�سحية  الرعاية  لفريق  ويمكن 
بع�ض الأدوية وي�سير عليك با�ستخدام طرق اأخرى ت�ساعد 

على التخل�ض من هذه الم�سكالت. 
وقد ت�سبب بع�ض العقاقير الم�ستخدمة لعالج �سرطان الفم 
القدمين. وقد تحدث لك  اأو  اليدين  اأو تخدر في  ال�سعور بوخز 
بعد  ق�سيرة  لفترة  اأو  فقط  العالج  اأثناء  في  الم�سكالت  هذه 

انتهاء العالج.  
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العالج الموجه
يتلقى بع�ض مر�سى �سرطان الفم نوًعا من العقاقير يعرف 

بالعالج الموجه. وقد يعطى مع العالج الإ�سعاعي اأو الكيميائي.
كان ال�سيتوك�س���يماب )Cetuximab( )اأو اإربيتوك����ض( ه���و 
اأول العالج���ات الموجه���ة المعتم���دة ل�س���رطان الف���م. ويرتب���ط 
ال�سيتوك�س���يماب بخالي���ا �س���رطان الفم، ويعتر�ض نم���و الخاليا 
الم�س���رطنة وانت�سار ال�سرطان. وقد ُيتناَول عقار ال�سيتوك�سيماب 
من خالل الوريد مرة اأ�س���بوعيًّا لعدة اأ�سابيع في عيادة الطبيب، 

اأو الم�ست�سفى، اأو في عيادة خارجية.
وفي اأثناء العالج، يقوم فريق الرعاية ال�سحية الخا�ض بك 
بمراقبة ظهور عالمات وجود م�سكالت �سحية. وقد يتناول بع�ض 
وقد  محتمل.  اأرج��ي  تفاعل  ح��دوث  من  للوقاية  دواًء  المر�سى 
العالج حدوث طفح جلدي، حمى،  لهذا  الجانبية  الآث��ار  ت�سمل 
الجانبية  الآثار  ت�سبح هذه  ما  وعادة  واإ�سهاًل.  يقيوؤًا،  �سداًعا، 

اأكثر خفة بعد جل�سة العالج الأولى.

اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك قبل اإجراء 
العالج الكيميائي اأو الموجه:

ما العقاقير التي �ساأتناولها؟●●
ما الفوائد المتوقعة من العالج؟●●
ما المخاطر والآثار الجانبية المحتملة للعالج؟ وما ●●

الذي يمكنني فعله حيالها؟ 
متى �سيبداأ العالج؟ ومتى �سينتهي؟●●
كيف �سيوؤثر العالج على ممار�ستي اأن�سطتي المعتادة؟●●
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ا�ست�سارة طبيب اآخر
ت�سخي�ض  حول  اآخر  راأي  اإلى  تحتاج  قد  العالج،  بدء  قبل 
المر�ض، وتحديد مرحلة ال�سرطان، وخطة العالج. وقد ترغب 
العالج،  خيارات  كل  عن  الأطباء  من  العديد  اإل��ى  التحدث  في 
واآثارها الجانبية، والنتائج المتوقعة منها. وعلى �سبيل المثال، 
الجراحين،  اأح��د  مع  العالجية  خطتك  مناق�سة  في  ترغب  قد 

واأخ�سائي الأ�سعة، واأخ�سائي الأورام. 
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وقد يخ�سى بع�ض المر�سى اأن ي�سعر اأطباوؤهم بالإهانة اإذا 
العك�ض  يكون  ما  وعادة  اآخر.  طبيب  راأي  على  الح�سول  اأرادوا 
�سحيًحا؛ فمعظم الأطباء يرحبون بح�سول مر�ساهم على راأي 
اآخر. والعديد من �سركات التاأمين تغطي الح�سول على راأي اآخر 
الح�سول  بع�سها  ويطلب  اأو طبيبك ذلك،  اأنت  منها  اإذا طلبت 

على راأي اآخر.
الطبيب  يتفق  فقد  الآخ��ر،  ال��راأي  هذا  على  ح�سلت  واإذا 
قد  اأو  العالج،  وخطة  الت�سخي�ض  على  الأول  طبيبك  مع  الثاني 
ا اآخر. وفي كلتا الحالتين، �ستح�سل  يقترح عليك منهًجا عالجيًّ
اأعظم  اإح�سا�ض  يعتريك  وربما  المعلومات،  من  المزيد  على 
الثقة  من  بمزيد  ت�سعر  وق��د  المر�سية.  حالتك  في  بالتحكم 
كل  على  اطلعت  قد  اأن��ك  لعلمك  �ستتخذها؛  التي  ب��ال��ق��رارات 

الخيارات المتاحة لك. 
وقد ت�ستغرق وقًتا وجهًدا في جمع التقارير الطبية واإعدادها 
اأ�سابيع  اآخر. وفي العادة، ل باأ�ض با�ستغراق عدة  لزيارة طبيب 
تاأجيل  يقلل  الحالت ل  اآخر؛ ففي كثير من  راأي  للح�سول على 
العالج من فاعليته. وللتاأكد من ذلك، تجب عليك مناق�سة اأمر 

هذا التاأجيل مع طبيبك.
على  للح�سول  طبيب  على  للعثور  الطرق  من  عدد  ويوجد 
محلية  طبية  جمعية  اأية  اأو  طبيبك،  �سوؤال  فيمكنك  اآخ��ر،  راأي 
باأ�سماء  اأن تمدك  اأو كلية طب  اأو م�ست�سفى قريب،  اأو حكومية، 
الأخ�سائيين. وقد ترغب في العثور على مركز طبي لديه الكثير 

من الخبرة في عالج مر�سى �سرطان الفم. 
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التغذية
الفم.  �سرطان  عالج  من  مهم  جانب  الغذائي  النظام  اإن 
الحرارية،  ال�سعرات  من  منا�سب  مقدار  اإلى  المري�ض  ويحتاج 

والبروتين، والفيتامينات، والمعادن ليحافظ على قواه وي�سفى.
ورغم ذلك، عندما ت�ساب ب�سرطان الفم،فقد تجد �سعوبة 
وي�سير  بالتعب،  اأو  الراحة  بعدم  ت�سعر  وقد  الطعام،  تناول  في 
الرغبة  بعدم  ت�سعر  اأو  البلع،  في  متاعب  وتواجه  ا،  جافًّ فمك 
اأو  التقيوؤ،  اأو  الغثيان،  ا  اأي�سً ينتابك  وربما  الطعام.  تناول  في 
الأدوي��ة  اأو  ال�سرطان  ع��الج  ج��راء  من  الإ�سهال  اأو  الإم�ساك، 

المخففة لالألم. 
اإذا  بك  الخا�ض  ال�سحية  الرعاية  فريق  تخبر  اأن  وعليك 
الطعام.  ه�سم  اأو  ال�سرب،  اأو  الأك���ل،  في  م�سكالت  واجهتك 
واإذا كنت تعاني خ�سارة وزنك، فقد ي�ساعدك اأخ�سائي التغذية 
تلبي  التي  الغذائية  والمنتجات  الأطعمة  اختيار  في  العالجية 

حاجاتك.

تقرح الفم
اإذا كان فمك متقرًحا، فقد تجد نف�سك بحاجة اإلى تجنب 
في  فمك  ولحماية  والطماطم.  كالبرتقال  الحم�سية  الأطعمة 
الحادة  الأطعمة  تجنب  لك  المفيد  من  ال�سرطان،  عالج  اأثناء 

ال�سلبة كرقائق البطاط�ض.

جفاف الفم
تناول  عليك  ال�سهل  من  تجد  فقد  ��ا،  ج��افًّ فمك  ك��ان  اإذا 
والح�ساء  اللحم،  بمرق  اأو  بال�سل�سة  المبللة  اللينة  الأطعمة 
الفاكهة  وع�سائر  ال��م��خ��ف��وق،  وال��ل��ب��ن  وال�����س��ج��ق،  الخفيف، 
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المفيد  من  يكون  وقد  البلع.  ي�سيرة  تكون  ما  غالًبا  الممزوجة 
تناول بع�ض المنتجات البديلة للوجبات 

وتذكر دائًما اأن جفاف الفم قد ي�سبب خطر تحلل الأ�سنان 
)الت�سو�ض( بدرجة كبيرة؛ لذا، فلتكثر من غ�سل فمك، وخا�سة 

بعد تناول الأطعمة والم�سروبات ال�سكرية. 

متاعب البلع
ا  البلع �سعبة جدًّ ت�سبح عملية  اأن  احتمال  كان هناك  اإذا 
اأو  العالجية  التغذية  اأخ�سائي  عليك  ي�سير  فقد  لك،  بالن�سبة 
الطبيب با�ستخدام طريقة اأخرى تح�سل بها على التغذية. وعلى 
�سبيل المثال، بعد الجراحة اأو في اأثناء اإجراء العالج الإ�سعاعي 
اأنبوب  ا�ستخدام  اإلى  المر�سى  الفم، قد يحتاج بع�ض  ل�سرطان 
اأنبوب مرن عادة  تغذية موؤقت. واأنبوب التغذية هذا عبارة عن 
ما يمرر اإلى المعدة عبر �سق يتم عمله في البطن. ويمكن تفريغ 
 )Ensure اأو   Boost اأو �سائل بديل للوجبات )مثل  منتج غذائي 
في الأنبوب في موعد تناول الوجبات. وعند عدم ا�ستخدام هذا 

الأنبوب ال�سغير المو�سل بمعدتك، يتم اإخفاوؤه عن الآخرين.

الترميم
اإجراء جراحة  اإلى  الفم  �سرطان  بع�ض مر�سى  يحتاج  قد 
تجميل اأو ترميم لترميم عظام اأو اأن�سجة الفم. وقد اأدت الأبحاث 

اإلى تقدم كبير في طرق ترميم عظام والفم واأن�سجته.
 dental �سنية  ط��ع��وم  اإل���ى  المر�سى  بع�ض  يحتاج  وق��د 
implants، اأو اإلى رقع grafts )وهي اأن�سجة يتم ا�ستئ�سالها من 

جانب اآخر من الج�سم(، فيمكن ا�ستئ�سال الجلد، والع�سالت، 
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الفم.  اإل��ى  ونقلها  ال�ساق  اأو  ال��ذراع،  اأو  ال�سدر،  من  والعظام 
وي�ستخدم جراح التجميل هذا الن�سيج في عملية الإ�سالح. 

في  ترغب  فقد  ترميم،  عملية  اإج��راء  في  تفكر  كنت  واإذا 
اأو ترميم قبل بدء عالج �سرطان الفم.  ا�ست�سارة جراح تجميل 
ويمكنك اإجراء جراحة الترميم في الوقت ذاته الذي يجري فيه 
اإلى طبيبك  اأو اإجراوؤها لحًقا. ولتتحدث  ا�ستئ�سال ال�سرطان، 

عن المنهج العالجي المنا�سب لك. 

اإعادة التاأهيل 
�سوف يقوم فريق الرعاية ال�سحية الخا�ض بك بم�ساعدتك 
وقت  اأق��رب  في  الطبيعية  اأن�سطتك  ممار�سة  اإل��ى  العودة  على 
ونوع  المر�ض  تعتمد على حجم  التاأهيل  اإعادة  واأهداف  ممكن. 

العالج. 
م�سكالت  ح��دوث  اإل��ى  عالجه  اأو  الفم  �سرطان  اأدى  واإذا 
وقت  اأقرب  في  لك  �سُيجرى  التخاطب  فاإن عالج  التحدث،  في 
الم�ست�سفى  ف��ي  التخاطب  اأخ�سائي  ب��ك  يلتقي  وق��د  ممكن. 
لتخطيط العالج وتعليمك تمارين خا�سة بالتخاطب. وقد ي�ستمر 

عالج التخاطب بعد عودتك اإلى المنزل.
 )prosthesis( ِب���ْدَلت  اإل��ى  المر�سى  بع�ض  يحتاج  وق��د 
لت�ساعدهم على التحدث اأو الأكل بطريقة طبيعية قدر الإمكان. 
والِبْدَلُة عبارة عن اأداة �سناعية تحل محل الأ�سنان اأو الأن�سجة 
الم�ستاأ�سلة من الفم. وعلى �سبيل المثال، اإذا تم ا�ستئ�سال جزء 
تدريب  على  الحا�سل  الأ�سنان  طبيب  يكون  فقد  الحنك،  من 
على  قادًرا   )  prosthodontist ة  يَّ نِّ ال�سِّ اِت  الِبْدِليَّ يُّ  )ِتْقنِّ خا�ض 

تركيب اأداة تجميلية تحل محل الن�سيج الم�ستاأ�سل. 
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المتابعة الدورية
للفم،  منتظمة  عامة  فحو�سات  اإج��راء  اإل��ى  تحتاج  �سوف 
وت�ساعد  الفم.  �سرطان  النتهاء من عالج  بعد  والعنق  والحلق، 
اأية  ح��دوث  مالحظة  �سمان  على  العامة  الطبية  الفحو�سات 
الحاجة  اقت�ست  متى  ومعالجتها  ال�سحية  حالتك  في  تغيرات 
فحو�سات  اأو  بدنّيًّا،  ا  فح�سً الفحو�سات  هذه  ت�سمل  وقد  ذلك. 
الت�سوير  اأو  ال�سينية،  بالأ�سعة  لل�سدر  ا  فح�سً اأو  معملية، 

المقطعي بالحا�سوب. 
واإذا اأ�سبت باأية م�سكلة �سحية ما، بين اإجرائك الفحو�سات 

الطبية، فاإنه عليك الت�سال بالطبيب على الفور.
لديهم  تكون  الفم،  ب�سرطان  اأ�سيبوا  الذين  والمر�سى 
احتمالية اكت�ساب نوع جديد من ال�سرطان. ومن الراجح لأولئك 
نوًعا  يكت�سبوا  اأن  ب�سراهة  الكحوليات  اأو  التبغ  يتعاطون  الذين 
اأن  على  ب�سدة  المر�سى  الأطباء  ويحث  ال�سرطان.  من  جديًدا 
يتوقفوا عن تعاطي التبغ اأو الكحوليات؛ لتقليل خطورة اكت�ساب 

نوع جديد من ال�سرطان، وحدوث م�سكالت �سحية اأخرى.  

م�سادر الدعم
اأن  �ساأنه  من  الفم  �سرطان  بمر�ض  باإ�سابتك  علمك  اإن 
هذه  مع  التعامل  ي�سعب  وق��د  حولك،  من  وحياة  حياتك  يغير 
التغيرات. ومن الطبيعي لك، ولعائلتك، واأ�سدقائك اأن تحتاجوا 
علمكم  يثيرها  التي  الم�ساعر  على  التغلب  على  الم�ساعدة  اإلى 

باإ�سابتك بال�سرطان.
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وتعد المخاوف ب�ساأن العالجات ومواجهة الآثار الجانبية، 
والبقاء بالم�ست�سفى، وتناول الأقرا�ض الطبية اأمًرا �سائًعا. وقد 
ا ب�ساأن رعايتك عائلتك، اأو الحتفاظ بعملك،  ي�سيبك القلق اأي�سً

اأو ممار�ستك الأن�سطة اليومية الم�ستمرة. 
ويمكنك التوجه اإلى الأ�سخا�ض التالين لتلقي الدعم:

يمكن لالأطباء، والممر�سات، وبقية اأع�ساء فريق الرعاية ●●
العالج  عن  اأ�سئلتك  عن  يجيبوا  اأن  بك  الخا�ض  ال�سحية 
تاأثير  مدى  عن  اإليك  التحدث  ويمكنهم  الجانبية،  واآث��اره 

العالج على جدول اأعمالك واأن�سطتك الأخرى.
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اإن اْلِتَقاءك اأحد الأخ�سائيين الجتماعيين، اأو م�ست�ساري ●●
ا  اأي�سً نافًعا  يكون  اأن  �ساأنه  من  الدين  رج��ال  اأو  ال�سحة، 
لأحد.  مخاوفك  اأو  م�ساعرك  عن  التحدث  في  رغبت  اإذا 
وفي الغالب، يمكن لالأخ�سائيين الجتماعين اأن يقترحوا 
و�سائل  اأو  المالية،  الم�ساعدة  لك  لتقدم  م�سادر  عليك 

الموا�سالت، اأو الرعاية المنزلية، اأو الدعم العاطفي.
ا اأن تقدم لك الم�ساعدة. وفي ●● يمكن لجماعات الدعم اأي�سً

هذه الجماعات، يلتقي المر�سى اأو عائالتهم مع المر�سى 
التعامل  عن  تعلموه  ما  لم�ساركة  عائالتهم  اأو  الآخ��ري��ن 
تقدم  اأن  الجماعات  لهذه  ويمكن  العالج.  واآث��ار  بالمر�ض 
خالل  من  اأو  الهاتف،  عبر  اأو  �سخ�سية،  ب�سورة  الدعم 
فريق  اأع�ساء  اأحد  اإلى  التحدث  في  ترغب  وقد  الإنترنت. 
الرعاية ال�سحية الخا�ض بك حول اإيجاد جماعة دعم لك.

الم�ساركة في اأبحاث ال�سرطان
عملية  في  حقيقي  تقدم  اإل��ى  ال�سرطان  اأبحاث  اأدت  لقد 
اأمكن لمر�سى  الأبحاث،  المر�ض وعالجه. وبف�سل هذه  تحري 
�سرطان الفم التطلع اإلى عي�ض حياة اأف�سل. وال�ستمرار في هذه 
الأبحاث يمنح اأماًل باأنه، في الم�ستقبل، �سيتم عالج المزيد من 

الم�سابين بهذا المر�ض بنجاح.
ويقوم الأطباء في كل اأنحاء العالم باإجراء اأنواع عديدة من 
التجارب ال�سريرية )وهي درا�سات بحثية يتطوع فيها المر�سى(، 
وهي م�سممة لكت�ساف ما اإذا كانت المناهج العالجية الجديدة 

اآمنة وفعالة اأم ل. 
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وكذلك يقوم الأطباء باختبار العالج الكيميائي، والموجه، 
الفم.  �سرطان  عالج  في  الم�ستخدمة  العقاقير  من  ومجموعة 
العقاقير  وبين  الإ�سعاعي  العالج  بين  الجمع  بدرا�سة  ويقومون 
ا للعقاقير التي تقي  والعالجات الأخرى. ويجرون اختبارات اأي�سً

اأو الآثار الجانبية للعالج الإ�سعاعي اأو تقليلها. 
التجارب  اإل��ى  المن�سمون  المر�سى  ينتفع  لم  اإذا  وحتى 
ا  مهمًّ اإ�سهاًما  يقدمون  زال��وا  فما  مبا�سرة،  ب�سورة  ال�سريرية 
بم�ساعدتهم الأطباء على تعلم المزيد عن �سرطان الفم وكيفية 
بع�ض  تحمل  قد  ال�سريرية  التجارب  اأن  ورغم  عليه.  ال�سيطرة 
المخاطر، فاإن الأطباء يبذلون كل ما بو�سعهم لحماية مر�ساهم. 
ال�سريرية،  التجارب  ف��ي  بالم�ساركة  ا  مهتّمًّ كنت  واإذا 

فتحدث اإلى طبيبك..
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القامو�ض
توجد تعريفات لآلف الم�سطلحات في قامو�ض م�سطلحات 
http://www.cancer.gov/ التالي:  الموقع  الموجود على   ال�سرطان 

 dictionary.

ورم حميد )Benign(: غير �سرطاني. ويمكن لالأورام الحميدة اأن 
تت�سخم، ولكنها ل تنت�سر اأو ت�سل اإلى الأع�ساء الأخرى من الج�سد.
التبغ يدويًّا في ورق  �سجائر ت�سنع بلف   :)Bidi( سجائر البيدي�
الأبنو�ض(. وغالًبا ما ت�سنع هذه  اأ�سجار  التندو )من عائلة  اأ�سجار 

ال�سجائر في الهند، وتنتج بنكهات مختلفة.
اأو  الخاليا  بع�ض  ا�ستئ�سال  عملية  هي   :)Biopsy( العينة  اأخ��ذ 
الأن�سجة لفح�سها من قبل اأخ�سائي علم الأمرا�ض. ويمكن لأخ�سائي 
علم الأمرا�ض درا�سة الن�سيج با�ستخدام المجهر، اأو اإجراء فحو�سات 
للعينات،  مختلفة  اأن���واع  وت��وج��د  الن�سيج.  اأو  الخاليا  على  اأخ���رى 
وفيها  المقتطعة،  العينة   )1( الآت��ي:  �سيوًعا  الأكثر  الأن��واع  وت�ستمل 
وفيها  ال�ساملة،  العينة   )2( الن�سيج،  من  فقط  عينة  ا�ستئ�سال  يتم 
يتم ا�ستئ�سال كتلة كاملة اأو منطقة ي�ستبه في اإ�سابتها، )3( العينة 
الن�سيجي  ال�سائل  اأو  الن�سيج  ا�ستئ�سال عينة من  يتم  وفيها  الإبرية، 
اإبرة عري�سة في  ا�ستخدام  اإبرة مخ�س�سة لذلك. وعند  با�ستخدام 
اأخذ العينة، فاإن هذه العملية ت�سمى بعينة الكتلة، اأما عندما ت�ستخدم 

اإبرة رفيعة، فاإنها ت�سمى بعينة ال�سفط بالإبرة الرفيعة.
العالج  من  نوع  هي   :)Brachytherapy( الكثِبية  المعالجة 
اأو  اإب��ر،  في  المو�سوعة  الم�سعة  المواد  تثبيت  فيه  يتم  الإ�سعاعي 
بالقرب  اأو  الورم  مو�سع  في  مبا�سرة  ق�ساطر،  اأو  اأ�سالك،  اأو  بذور، 
بالإ�سعاع  والعالج  المغرو�ض،  بالإ�سعاع  بالعالج  ا  اأي�سً وت�سمى  منه. 

الداخلي، والمعالجة الكثبية الإ�سعاعية.
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تنق�سم  التي  الأمرا�ض  به  تو�سف  ال�سرطان )Cancer(:م�سطلح 
الأن�سجة  تهاجم  اأن  يمكنها  والتي  تحكم،  بال  المعتلة  الخاليا  فيها 
ا اأن تنت�سر اإلى اأجزاء اأخرى  القريبة. ويمكن للخاليا الم�سرطنة اأي�سً

من الج�سم  عبر مجرى الدم والجهاز الليمفاوي.
الج�سم.  اأن�سجة  تكون  التي  المفردة  الوحدة  هي   :)Cell( الخلية 

وكل الكائنات الحية تتركب من خلية واحدة اأو اأكثر.
الن�سيلة  اأح��ادي  م�ساد  )Cetuximab(:ج�سم  ال�سيتوك�سيماب 
ي�ستخدم في عالج اأنواع معينة من �سرطانات الراأ�ض والعنق و�سرطان 
الج�سم.  من  اأخ��رى  اأج���زاء  اإل��ى  تنت�سر  التي  والم�ستقيم  القولون 
والأج�سام  ال�سرطان.  من  اأخ��رى  اأن��واع  عالج  في  درا�سته  وتجرى 
الم�سادة اأحادية الن�سيلة يمكن �سنعها معمليًّا، وبا�ستطاعتها تحديد 
موا�سع الخاليا الم�سرطنة واللت�ساق بها. ويلت�سق ال�سيتوك�سيماب 
بم�ستقبل عامل النمو الظهاري والتحولي )EGFR( الذي يوجد على 
ا بالإربيتوك�ض. �سطح بع�ض اأنواع الخاليا الم�سرطنة. وهو ي�سمى اأي�سً
بالعقاقير  للعالج  الكيميائي)Chemotherapy(:طريقة  العالج 

التي تق�سي على الخاليا ال�سرطانية.
الدرا�سات  م��ن  )Clinical trial(:ن����وع  ال�سريرية  التجربة 
مع  الجديدة  الطبية  الأ�ساليب  نجاح  م��دى  تختبر  التي  البحثية 
تحري  ف��ي  ال��ج��دي��دة  ال��ط��رق  ال��درا���س��ات  ه��ذه  وتختبر  المر�سى. 
وت�سمى  الأمرا�ض.  اأو عالج  ت�سخي�سه،  اأو  منه،  الوقاية  اأو  المر�ض، 

ا بالدرا�سة ال�سريرية. اأي�سً
الت�سوير المقطعي بالحا�سوب )CT Scan(: عبارة عن �سل�سلة 
من ال�سور التف�سيلية ُتلتقط لمناطق داخل الج�سد من عدة زوايا، 
الأ�سعة  بجهاز  مت�سل  حا�سوب  بوا�سطة  ال�سور  هذه  تكوين  ويتم 
المحو�سب،  المحوري  المقطعي  بالت�سوير  ا  اأي�سً وي�سمى  ال�سينية. 
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المحوري  الطبقي  والت�سوير  المحو�سب،  الطبقي  والت�سوير 
المحو�سب، والت�سوير الطبقي الحا�سوبي.

طعوم �سنية )Dental implant(: اأداة معدنية تثبت جراحيًّا في 
عظام الفك، وهو يعمل كمثبت لالأ�سنان ال�سناعية.

في  متخ�س�ض  �سحي  اأخ�سائي   :)Dentist( الأ���س��ن��ان  طبيب 
العناية بالأ�سنان، واللثة، والأن�سجة الأخرى الموجودة في الفم. 

الجهاز اله�سمي )Digestive tract(: هي الأع�ساء التي يمر من 
خاللها الطعام وال�سراب عندما يتم بلعهما، وه�سمهما، والتخل�ض 
والمعدة،  وال��م��ريء،  ال��ف��م،  ه��ي  الأع�����س��اء  وه��ذه  ف�سالتهما.  م��ن 

والأمعاء الدقيقة والغليظة، والم�ستقيم، وال�سرج.
الأنبوب  ت�سبه  رفيعة  اأداة   :)Endoscope( الداخلي  المنظار 
ت�ستخدم في فح�ض الأن�سجة داخل الج�سم، ويوجد به �سوء وعد�سة 

للروؤية، وقد يكون به اأداة ل�ستئ�سال الن�سيج.
منظار  فيها  ي�ستخدم  عملية   :)Endoscopy( الداخلي  التنظير 
داخلي لفح�ض الأن�سجة داخل الج�سم. والمنظار الداخلي عبارة عن 
اأداة رفيعة ت�سبه الأنبوب ت�ستخدم في فح�ض الأن�سجة داخل الج�سم، 
ويوجد به �سوء وعد�سة للروؤية، وقد يكون به اأداة ل�ستئ�سال الن�سيج 

لكي يجرى فح�سه تحت المجهر بحًثا عن عالمات المر�ض.
من  معتلة  بقعة   :)Erythroleukoplakia( اإريثرولوكوبالكيا 
الن�سيج ذات لون اأحمر واأبي�ض، والتي تتكون على الأغ�سية المخاطية 
في الفم وقد ت�سبح �سرطانية. وقد يزيد تعاطي التبغ )بالتدخين اأو 

الم�سغ( والكحوليات مخاطر الإ�سابة بها.
ذات  الن�سيج  من  معتلة  بقعة   :)Erythroplakia( اإريثروبالكيا 
لون اأحمر، والتي تتكون على الأغ�سية المخاطية في الفم وقد ت�سبح 
�سرطانية. وقد يزيد تعاطي التبغ )بالتدخين اأو الم�سغ( والكحوليات 

مخاطر الإ�سابة بها.
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 :)External radiation therapy( العالج الإ�سعاعي الخارجي
نوع من العالج الإ�سعاعي ي�ستخدم جهاًزا خارجيًّا لت�سويب اأ�سعة ذات 
خارجي  الإ�سعاعي  بالعالج  ا  اأي�سً وي�سمى  ال�سرطان.  على  عالية  طاقة 

الم�سدر.
الذي  الفلوراين  عن�سر  �سور  من  �سورة   :)Fluoride( الفلوريد 
ب�سورة  الفلوريد  يوجد  وقد  الأ�سنان.  ت�سو�ض  مكافحة  على  ي�ساعد 
ا و�سعه  طبيعية في مياه ال�سرب، اأو قد ي�ساف اإليها، كما يمكن اأي�سً

على الأ�سنان مبا�سرة كهالم، اأو معجون اأ�سنان، اأو غ�سول فم.
التخدير العام )General anesthesia(: هو فقدان موؤقت لل�سعور 
ا�ستخدام  نتيجة  ويحدث  ا.  ج��دًّ عميق  كنوم  يبدو  للوعي  كامل  وفقدان 
يقي  ال�سامل  والتخدير  بالبنج.  ت�سمى  اأخ��رى  م��واد  اأو  معينة  عقاقير 
عالجية  اأ�ساليب  اأو  الجراحة  اإج��راء  اأثناء  في  بالألم  ال�سعور  المري�ض 

اأخرى. 
اأو  كالهرمونات،  اأك��ث��ر  اأو  م���ادة  ينتج  ع�سو   :)Gland( ال��غ��دة 

الع�سارات اله�سمية، اأو العرق، اأو الدموع، اأو اللعاب، اأو اللبن. 
الرقعة )Graft(: هي عبارة عن ن�سيج جلدي، اأو عظمي، اأو غيرها 
من الأن�سجة، توؤخذ من جزء ما من الج�سد وت�ستخدم في ا�ستبدال 

الن�سيج المعتل اأو الم�ساب الم�ستاأ�سل من جزء اآخر.
الحنك ال�سلب )Hard palate(: الجزء العظمي الأمامي ل�سقف 

الفم. 
عائلة  اأف��راد  اأح��د   :)HPV( الب�سري  الحليمي  ال��ورم  فيرو�س 
)كالثاآليل  المعتل  الن�سيج  نمو  ت�سبب  اأن  يمكنها  التي  الفيرو�سات 
من  معينة  باأنواع  والعدوى  الخاليا.  في  اأخرى  وتغيرات  التنا�سلية( 
هذا الفيرو�ض تزيد من خطورة اكت�ساب �سرطان العنق؛ وهو ي�سمى 

ا بفيرو�ض البابيلوما. اأي�سً
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 :)Implant radiation therapy( العالج بالإ�سعاع المغرو�س
هو نوع من العالج الإ�سعاعي يتم فيه تثبيت المواد الم�سعة المو�سوعة 
الورم  اأو ق�ساطر، مبا�سرة في مو�سع  اأ�سالك،  اأو  اأو بذور،  اإبر،  في 
ا بالمعالجة الكثبية، والعالج بالإ�سعاع  اأو بالقرب منه. وت�سمى اأي�سً

الداخلي، والمعالجة الكثبية الإ�سعاعية.
العالج  م��ن  ن��وع   :)IMRT( ال�����س��دة م��ع��ّدل  ب��الإ���س��ع��اع  ال��ع��الج 
الإ�سعاعي ثالثي الأبعاد ي�ستخدم �سوًرا مكونة بالحا�سوب في اإظهار 
حجم الورم و�سكله، ويتم فيه توجيه اأ�سعة رفيعة مختلفة ال�سدة على 
الورم من عدة زوايا. وهذا النوع من العالج الإ�سعاعي يقلل ال�سرر 
ا  اأي�سً ي�سمى  وهو  للورم.  المجاورة  ال�سليمة  بالخاليا  يلحق  ال��ذي 

بالعالج بالإ�سعاع المعّدل الكثافة.
 :)Internal radiation therapy( العالج الإ�سعاعي الداخلي
هو نوع من العالج الإ�سعاعي يتم فيه تثبيت المواد الم�سعة المو�سوعة 
الورم  اأو ق�ساطر، مبا�سرة في مو�سع  اأ�سالك،  اأو  اأو بذور،  اإبر،  في 
ا بالمعالجة الكثبية، والعالج بالإ�سعاع  اأو بالقرب منه. وت�سمى اأي�سً

المغرو�ض، والمعالجة الكثبية الإ�سعاعية.
وريدي )Intravenous(: في الوريد اأو بداخله، وهذه الكلمة عادة 
ما ت�سير اإلى طريقة لإعطاء العقار اأو المواد الأخرى من خالل اإبرة 

.IV اأو اأنبوب يحقن في الوريد، وي�سار اإليه اخت�ساًرا بحرفي
�سجائر الكريتيك )Kretek(: �سجائر ت�سنع من خليط من التبغ 

والقرنفل. 
لون  الن�سيج ذات  بقعة معتلة من   :)Leukoplakia( لوكوبالكيا
ت�سبح  وقد  الفم،  في  المخاطية  الأغ�سية  على  تتكون  والتي  اأبي�ض، 
�سرطانية. وقد يزيد تعاطي التبغ )بالتدخين اأو الم�سغ( والكحوليات 

مخاطر الإ�سابة بها.
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موؤقت  فقدان  هو   :)Local anesthesia( المو�سعي  التخدير 
لل�سعور في منطقة �سغيرة واحدة من الج�سم يحدث نتيجة ا�ستخدام 
يقًظا  المري�ض  ويظل  بالبنج.  ت�سمى  اأخرى  مواد  اأو  معينة  عقاقير 

ولكنه يفقد الإح�سا�ض في المنطقة المحقونة بالبنج من الج�سم.
العقدة الليمفاوية )Lymph node(: عبارة عن كتلة م�ستديرة 
وتقوم  ال�سام.  الن�سيج  من  بغالف  المحاط  الليمفاوي  الن�سيج  من 
العقد الليمفاوية بتر�سيح ال�سائل الليمفاوي )اأو ال�سائل الليمفاوي(، 
وتخزين الخاليا الليمفاوية )خاليا الدم البي�ساء(، وتقع على طول 

ا بالغدة الليمفاوية. الأوعية الليمفاوية. وت�سمى اأي�سً
الوعاء الليمفاوي )Lymph vessel(: اأنبوب رفيع ينقل ال�سائل 
البي�ساء في الجهاز  الدم  اللمفاوي( وخاليا  ال�سائل  الليمفاوي )اأو 

ا بالوعاء الليمفاوي. الليمفاوي. وي�سمى اأي�سً
يمكنها  الخبيثة  والأورام  �سرطاني،  اأي   :)Malignant( خبيث 
من  الأخرى  الأجزاء  في  والنت�سار  وتدميره  القريب  الن�سيج  مهاجمة 

الج�سم.
 :)Medical oncologist( بالأدوية  الأورام  معالجة  اأخ�سائي 
با�ستخدام  ومعالجته  ال�سرطان  ت�سخي�ض  في  متخ�س�ض  طبيب 
واأخ�سائي  والبيولوجي.  والهرموني،  والموجه،  الكيميائي،  العالج 
معالجة الأورام بالأدوية عادة ما يكون هو المقدم الرئي�سي للرعاية 
ويمكنه  داعمة،  رعاية  ا  اأي�سً ويقدم  ال�سرطان،  لمري�ض  ال�سحية 

تن�سيق العالج الذي يقدمه الأخ�سائيون الآخرون.
هو   :)Mental health counselor( م�ست�سار ال�سحة العقلية
الأخ�سائي الذي يمكنه التحدث مع المر�سى وعائالتهم عن ال�سئون 
العاطفية وال�سخ�سية، وبا�ستطاعته م�ساعدتهم في اتخاذ القرارات. 
لل�سرطان من مو�سع  انت�سار  �سرطان ثانوي )Metastasis(: هو 
اإلى اآخر في الج�سم. والورم المت�سكل بوا�سطة الخاليا التي انت�سرت 
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الثانوي  الورم  ثانوي". ويحتوي  "�سرطان  اأو  ثانوي"  "ورم  ب�  ي�سمى 
لي(.  على خاليا ت�سبه خاليا الورم الأ�سلي )الأوَّ

تعني  والتي  الثانوي،  بال�سرطان  متعلق   :)Metastatic( ثانوي 
انت�سار ال�سرطان من مو�سع اإلى مو�سع اآخر في الج�سم.

ت�ستخدم  طريقة   :)MRI( المغناطي�سي  بالرنين  الت�سوير 
لتكوين  بحا�سوب  مو�سل  ق��وي  ومغناطي�ض  ال��رادي��و  موجات  فيها 
ال�سور  لهذه  ويمكن  الج�سم،  الداخلية من  للمناطق  تف�سيلية  �سور 
والت�سوير  والمعتلة.  ال�سليمة  الأن�سجة  بين  الختالفات  تبين  اأن 
بالرنين المغناطي�سي ُيكون �سوًرا لالأع�ساء والأن�سجة الرقيقة اأف�سل 
المقطعي  الت�سوير  مثل  الأخ��رى  الإ�سعاعي  الك�سف  اأ�ساليب  من 
بالحا�سوب اأو الأ�سعة ال�سينية، وهو مفيد ب�سورة خا�سة في ت�سوير 
والجزء  للمفا�سل،  الرقيقة  والأن�سجة  الفقري،  والعمود  ال��م��خ، 
ا بالت�سوير بالرنين المغناطي�سي،  الداخلي للعظام. وهو ي�سمى اأي�سً

و NMRI، والت�سوير بالرنين المغناطي�سي النووي. 
ممر�سة اأورام )Oncology nurse(: ممر�سة مخت�سة بمعالجة 

مر�سى ال�سرطان ورعايتهم.
 Oral and maxillofacial( والفكين  وال��وج��ه  ال��ف��م  ج���راح 
والوجه،  الفم،  جراحات  في  مخت�ض  اأ�سنان  طبيب   :)surgeon

والفكين.
في  يقع  الحلق  من  ج��زء   :)Oropharynx( ال��ف��م��وي  البلعوم 
الفم،  من  الخلفي  الثلث  وي�سمل  الفم،  تجويف  وخلف  الفم  موؤخرة 

والحنك الرخو، والجدران الجانبية والخلفية للحلق، واللوزتين.
 :)Otolaryngologist( والحنجرة  والأذن  الأن���ف  اأخ�سائي 
والحنجرة،  والأن��ف،  الأذن،  اأمرا�ض  عالج  في  متخ�س�ض  طبيب 

.ENT doctor ا ويدعى اأي�سً
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اأخ�سائي علم الأمرا�س )Pathologist(: طبيب يحدد الأمرا�ض 
من خالل درا�سة الخاليا والأن�سجة بوا�سطة المجهر.

 :)PET scan( البوزيتروني  بالإ�سدار  المقطعي  الت�سوير 
الم�سع  الجلوكوز  من  �سغير  مقدار  حقن  فيها  يتم  عالجية  طريقة 
)�سكر( في الوريد، وي�ستخدم جهاز م�سح في تكوين �سور محو�سبة 
الجلوكوز.  بها  ا�ستخدم  التي  للج�سم  الداخلية  للمناطق  تف�سيلية 
من  اأكبر  ق��دًرا  ت�ستهلك  ما  غالًبا  الم�سرطنة  الخاليا  لأن  ونظًرا 
ا�ستخدامها  يمكن  ال�سور  هذه  فاإن  العادية،  الخاليا  من  الجلوكوز 
ا  اأي�سً ي�سمى  وهو  الج�سم.  في  ال�سرطانية  الخاليا  على  العثور  في 

الت�سوير الطبقي الإ�سعاعي البوزيتروني.
في  متخ�س�ض  ج��راح   :)Plastic surgeon( التجميل  ج���راح 
تقلي�ض حجم الندب والت�سوهات الناتجة عن الحوادث، اأو ت�سوهات 

الولدة، اأو عالج الأمرا�ض. 
الِبْدَلُة )Prosthesis(:اأداة، كال�ساق ال�سناعية، تحل محل جزء 

من الج�سد.
اأ�سنان  طبيب   :)  (Prosthodontist نِّيَّة  ال�سِّ ��اِت  ال��ِب��ْدِل��يَّ ِتْقنِّيُّ 
للفم  الأخرى  والبنيات  المفقودة  الأ�سنان  ا�ستبدال  في  متخ�س�ض 

ل�ستعادة مظهر ال�سخ�ض اأو وظائف فمه.
 :)Radiation oncologist( اأخ�سائي معالجة الأورام بالإ�سعاع

طبيب متخ�س�ض في ا�ستخدام الإ�سعاع في معالجة ال�سرطان.
العالج الإ�سعاعي )Radiation therapy(: هو ا�ستخدام اإ�سعاع 
والنيوترونات،  جاما،  واأ�سعة  ال�سينية،  الأ�سعة  من  عالية  طاقة  ذي 
ال�سرطانية  الخاليا  على  للق�ساء  اأخ��رى  وم�سادر  والبروتونات، 
وتقلي�ض الورم. وقد ي�سدر الإ�سعاع من جهاز خارج الج�سم )العالج 
بالإ�سعاع الخارجي(، اأو من مادة م�سعة تثبت في الج�سم بالقرب من 
الخاليا ال�سرطانية )العالج بالإ�سعاع الداخلي(. والعالج الإ�سعاعي 
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العام ي�ستخدم مادة م�سعة - مثل ج�سم م�ساد وحيد الن�سيلة م�سع- 
تنتقل عبر الدم اإلى الأن�سجة في الج�سد. والعالج الإ�سعاعي ي�سمى 

ا بالت�سعع والمعالجة الإ�سعاعية. اأي�سً
م�سع )Radioactive(: ي�سدر اإ�سعاًعا.

يمكنه  طبيب   :)Reconstructive surgeon( الترميم  ج��راح 
اإعادة ت�سكيل اأو اإ�سالح )ترميم( جزء ما من الج�سد- كالثدي بعد 

اإجراء جراحة ل�ستئ�سال �سرطان الثدي منه - جراحيًّا. 
 :)Registered dietitian( ال��ع��الج��ي��ة  ال��ت��غ��ذي��ة  اأخ�����س��ائ��ي 
اأنظمة  ا�ستخدام  في  خا�ض  تدريب  على  حا�سل  �سحي  اأخ�سائي 
م�ساعدة  وباإمكانه  الج�سم،  �سحة  على  للحفاظ  والتغذية  الحمية 

الفريق الطبي على تح�سين ال�سحة الغذائية للمري�ض.
فر�ض  يزيد  �سيء  اأي  ه��و   :)Risk factor( ال��خ��ط��ورة  ع��ام��ل 
عوامل  عن  الأمثلة  بع�ض  وت�سمل  بالمر�ض.  الإ�سابة  في  ال�سخ�ض 
اأنواع  العائلة مع  وتاريخ  ال�سن،  بال�سرطان عامل  الخا�سة  الخطورة 
معينة من ال�سرطان، وتعاطي منتجات التبغ، وعادات غذائية معينة، 
وال�سمنة، وعدم ممار�سة التمارين الريا�سية، والتعر�ض لالإ�سعاع اأو 

العوامل الأخرى الم�سببة لل�سرطان، وتغيرات جينية معينة.
الغدد  تفرزه  ال��ذي  بالفم  الموجود  ال�سائل   :)Saliva( ال��ل��ع��اب 
وهو  ه�سمه،  على  لي�ساعد  الطعام  بتليين  اللعاب  ويقوم  اللعابية. 

يحمي الفم من العدوى.
وتقوم  الفم  في  توجد  غدة   :)Salivary gland( اللعابية  الغدة 

باإنتاج اللعاب.
م�سكلة �سحية تحدث عندما يوؤثر   :)Side effect( الأثر الجانبي
الجانبية  الآثار  اأكثر  ومن  ال�سليمة.  الأع�ساء  اأو  الأن�سجة  على  العالج 
والغثيان،  والأل���م،  بالتعب،  ال�سعور  �سيوًعا  ال�سرطان  مر�ض  لعالج 
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والتقيوؤ، وتناق�ض عدد خاليا الدم، و�سقوط ال�سعر، والتهابات في الفم.
العظمي(  الع�سلي )غير  الجزء   :)Soft palate( الرخو الحنك 

الخلفي من �سقف الفم.
يقوم  اأخ�سائي   :)Speech pathologist( التخاطب  اأخ�سائي 
والبلع  الت�سال  في  م�سكالت  يواجهون  الذين  الأ�سخا�ض  بتقييم 

ا بمعالج التخاطب.  ومعالجتهم، وي�سمى اأي�سً
تبدو  م�سطحة  خلية   :)Squamous cell( الحر�سفية  الخلية 
اأ�سطح  تغطي  الخاليا  وه��ذه  ال�سمك.  كحرا�سف  المجهر  تحت 
ن �سطح  الج�سم من الداخل والخارج، وتوجد في الأن�سجة التي تكوِّ
الجلد، وبطانة الأع�ساء الداخلية )مثل: المثانة، والكلية، والرحم(، 

وممرات ال�سبيل التنف�سي واله�سمي.
 :)Squamous cell carcinoma( سرطان الخاليا الحر�سفية�
�سرطان يبداأ باإ�سابة الخاليا الحر�سفية التي هي عبارة عن خاليا 
في  توجد  الخاليا  وه��ذه  ال�سمك.  كحرا�سف  تبدو  م�سطحة  رقيقة 
الأن�سجة التي تكون �سطح الجلد، وبطانة الأع�ساء الداخلية، وممرات 

ال�سبيل التنف�سي واله�سمي. 
ت�ساعد على  ال�سم�س )Sunscreen(: مادة  مادة حاجبة لأ�سعة 
وقاية الجلد من اأ�سعة ال�سم�ض ال�سارة. وتقوم المواد الحاجبة لأ�سعة 
ال�سم�ض بعك�ض الأن�سطة فوق البنف�سيجية وامت�سا�سها وتثبيتها من 
الفئة اأ و ب للوقاية من كلتا الفئتين. وا�ستخدام غ�سول، اأو كريمات، 
اأو اأنواع الهالم المحتوية على مواد حاجبة لأ�سعة ال�سم�ض من �ساأنه 
الم�ساعدة على حماية الجلد من ال�سيخوخة المبكرة والتلف اللذين 

قد يوؤديان اإلى الإ�سابة ب�سرطان الجلد. 
لتح�سين  تقدم  رعاية   :)Supportive care( الداعمة  الرعاية 
حياة المر�سى الذين اأ�سيبوا بمر�ض خطير اأو مهدد للحياة. والغاية 
اأو المعالجة المبكرة قدر الإمكان  من الرعاية الداعمة هي الوقاية 
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لأعرا�ض المر�ض، اأو الآثار الجانبية للعالج، اأو الم�سكالت النف�سية، 
ا  والجتماعية، والروحية المتعلقة بالمر�ض اأو عالجه. وت�سمى اأي�سً

بالرعاية المهدئة، اأو المريحة، اأو ال�سيطرة على الأعرا�ض.
الجراح )Surgeon(: طبيب يقوم با�ستئ�سال اأو جزء من الج�سد 

اأو اإ�سالحه من خالل اإجراء عملية جراحية للمري�ض.
ا�ستئ�سال  في  ت�ستخدم  عالجية  طريقة   :)Surgery( الجراحة 
المر�ض  ك��ان  اإذا  م��ا  اكت�ساف  اأو  اإ���س��الح��ه،  اأو  الج�سم  م��ن  ج��زء 

ا بالعملية الجراحية. موجوًدا، وت�سمى اأي�سً
العالج  م��ن  ن��وع   :)Targeted therapy( ال��م��وج��ه  ال��ع��الج 
ي�ستخدم عقاقير اأو مواد اأخرى - كالأج�سام الم�سادة وحيدة الن�سيلة 
تكون  وقد  عليها.  والق�ساء  معينة  م�سرطنة  خاليا  مو�سع  لتحديد   -
عالجات  من  الأخ��رى  لالأنواع  مما  اأق��ل  جانبية  اآث��ار  الموجه  للعالج 

ال�سرطان.
يوؤثر  هرمون   :)Thyroid hormone( الدرقية  الغدة  هرمون 
على معدل �سربات القلب، و�سغط الدم، وحرارة الج�سم، والوزن. 
ت�سنيعه  ا  اأي�سً ويمكن  الهرمون،  هذا  باإفراز  الدرقية  الغدة  وتقوم 

معمليًّا.
الن�سيج  م��ن  �سغيرتين  كتلتين  اإح���دى  ه��ي   :)Tonsil( ال���ل���وزة 

الليمفاوي توجدان على جانبي الحلق. 
تنق�سم  عندما  تنتج  الن�سيج  من  معتلة  كتلة   :)Tumor( ال���ورم 
الخاليا بمقدار اأكبر مما ينبغي اأو عندما ل تموت في الحين الذي 
ينبغي عليها فيه ذلك. وقد تكون الأورام حميدة )غير �سرطانية( اأو 

.)neoplasm( ا بالنفاخ خبيثة )�سرطانية(. وهو ي�سمى اأي�سً
اللهاة )Uvula(: هي الن�سيج الرخو المتدلي في موؤخرة الفم )عند 

ا بلهاة الحنك. حافة الحنك الرخو(، وت�سمى اأي�سً
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ا من  ب�سيط جدًّ نوع  هو  الطبي،  المجال  في   :)Virus( الفيرو�س 
اكت�ساب  في  والت�سبب  بالعدوى  الخاليا  اإ�سابة  يمكنه  الجراثيم 
المر�ض. ونظًرا لأن الفيرو�سات ل يمكنها التكاثر اإل داخل الخاليا 

الم�سابة، فهي ل تعد كائنات حية.
الأ�سعة ال�سينية )X-rays(: نوع من الإ�سعاع ذي الطاقة العالية. 
وت�ستخدم الأ�سعة ال�سينية بجرعات منخف�سة في ت�سخي�ض الأمرا�ض 
وت�ستخدم  الج�سم،  من  الداخلية  لالأجزاء  �سور  تكوين  خالل  من 

بجرعات كبيرة في عالج ال�سرطان.

الفم
كل ما تريد أن تعرفه عن

سرطان 

المشروع الخيري لترجمة ونشر كتب السرطان
بدعم بدعم
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