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المقدمة	
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

لعل���ه كان اأ�سواأ يوم ف���ي حياتي، ذلك النهار عندما ذهب���ت اإلى الطبيب لفح�ص 
بع����ص التغي���رات التي �سعرت بها، لأخ���رج من عيادته في حال���ة نف�سية ل اأح�سد 
عليها. نحن ن�سمع بالأخبار ال�سيئة عن الأمرا�ص والحوادث التي تحل بالآخرين، 
ولك���ن نادًرا ما نفكر اأنها �ست�سيبنا �سخ�سيًّا. وحت���ى لو خطر على البال اأننا قد 
ن�س���اب بمر�ص ع�سال ف���ي حياتنا، ونحاول اأن نتخي���ل ردود فعلنا الممكنة، فاإن 
ذل���ك يختفي عندما ي�سدمنا الواقع. وهذا ما ح�س���ل لي؛ حيث اأفادني الطبيب 
يومئ���ذ بع���د درا�س���ة الفحو�ص اأنن���ي م�س���اب بالليمفوم���ا (اأو �سرط���ان الجهاز 
الليمف���اوي). وب���داأت الأفكار تعج بي وتت�س���ارب في راأ�سي، وب���داأت اأت�ساءل عن 
م�سي���ري وكم من الأي���ام بقيت لي في ه���ذه الدنيا. ُترى ه���ل �ساأتمكن من روؤية 
اأهل���ي واأ�سدقائي؟ وكم �ساأعي�ص بعد ذلك؟ وكيف لي اأن اأق�سي 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.
واأج���زم باأن اآث���ار ال�سدمة قد امت���دت اإلى جميع المحيطي���ن بي؛ فمري�ص 
ال�سرط���ان يعاني الداء وال���دواء، والأهل يعان���ون األم الم�سيبة وه���ول الفجيعة، 
اإ�سافة اإلى اأن ه���ذا الداء، وهو في الحقيقة مئات الأنواع المختلفة في �سراوتها 
وخطورته���ا واإمكاني���ة عالجها، يبقى مفهوًما في مخيل���ة الكثيرين على اأنه حكم 

بالموت ل اأكثر.
ولكن مهاًل، فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير اهلل من حال اإلى حال. لقد 
ح���دث تحول في م�سار تفكي���ري اإلى النقي�ص، فبينما كنت اأجري الفحو�ص واأهم 
بمغادرة عيادة الطبيب، اأعطاني الطبيب بع�ص الكتب باللغة الإنجليزية عن هذا 
المر����ص لقراءتها ومعرفة بع����ص المعلومات عنه. ورويًدا روي���ًدا بداأ الأمل يدب 
ف���ي نف�س���ي. وكنت كلما تعمقت في الق���راءة، زادني الأمل قوة وتف���اوؤًل؛ فالفكرة 
الم�سبق���ة الت���ي كانت لديَّ عن هذا المر�ص، مثلي مث���ل الكثيرين من النا�ص غير 
المخت�سين والذي حماهم اهلل من روؤيته في اأقاربهم، هي اأنه قاتل ول ينجو منه 
اأح���د. وه���ذه الفكرة مردها في المق���ام الأول الجهل. ولكن م���ن خالل القراءة، 
عرف���ت اأن���ه يمكن ال�سف���اء من بع�ص اأنواع ه���ذا المر�ص وبن�سب كبي���رة، كما اأن 
معنوي���ات المرء من اأهم العوام���ل التي ت�ساعد في التعافي. لق���د رفعت القراءة 
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ع���ن هذا المر�ص فعاًل من معنوياتي وب���داأت الإيجابية تراود نظرتي للحياة مرة 
اأخ���رى. وبداأت اأتكيف مع ا�ستخ���دام كلمة المر�ص الخبيث والعالج الكيماوي ول 
اأجد غ�سا�سة في ت�سمي���ة الأ�سياء باأ�سمائها، وعلى يقين دائًما باأن لكل داء دواء 

باإذن اهلل.
وتابعت الع���الج لدى المخت�سين، ومنَّ اهلل عليَّ بال�سفاء. وخرجت من هذه 
التجرب���ة واأنا على يقين من اأن اإتاحة المعلوم���ات للم�سابين بهذا الداء الخبيث 
ا في تعاملهم مع���ه وفي نظرتهم للحياة على  م���ن الممك���ن اأن ُتحدث تحوًل جذريًّ
ا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�سرطان اأنه ل  وج���ه العموم وكذلك عند محبيهم اأي�سً
يمك���ن ال�سفاء منه مطلًقا، ولكن ما وجدته هو اأنه في حالت كثيرة يمكن العالج 
م���ن هذا المر�ص. وهذا يعتمد - بعد ف�س���ل اهلل وكرمه - على اكت�ساف المر�ص 
مبكًرا وقدرة الإن�س���ان على التكيف مع و�سعه الجديد والحديث عنه مع الأقارب 

والأ�سدقاء بدون خوف اأو تهرب.
كان من الطبيعي اأن اأبداأ البحث عن اأي �سيء من�سور عن المر�ص، وبحثت في 
المكتبة العربية ولكن لالأ�سف وجدت اأنها تفتقر اإلى المراجع الب�سيطة وال�سل�سة 
التي تتحدث عن هذا المر����ص ب�ستى اأنواعه؛ فالمراجع المتاحة اإما متخ�س�سة 
للغاية ي�سعب على غير المتخ�س�ص التعامل معها وا�ستيعابها ب�سهولة، اأو متاحة 
بلغ���ة غي���ر اللغ���ة العربية تحتاج اإل���ى �سخ�ص متبح���ر في اللغات ليفه���م ما بها. 
ولأنن���ي على يقين من اأن���ه ل بد لكل اإن�سان اأن يحظى بن�سي���ب وافر من الثقافة 
العامة عن هذا المر�ص، فقد راأيت اأن من واجبي اأن اأ�سهم في م�ساعدة اإخواني 
المتحدثين بالعربية عل���ى مواجهة هذا المر�ص واأخذت على عاتقي مهمة توفير 
م�س���ادر �سهلة وب�سيطة على الإن�سان العادي ليتعرف على موؤ�سرات هذا المر�ص 
واأعرا�س���ه ومن ثم ي�ستطيع اأن يق���ي نف�سه مغبة الآثار الناتجة عنه، بما في ذلك 
�س���وء الفهم. وحتى اإن لم تكن م�ساًبا بهذا المر�ص الع�سال ( وهو ما اأرجوه من 
المول���ى عز وجل ) فاإن التعرف عليه وعلى اأعرا�سه من الممكن اأن يجعلك �سبًبا 

في اإنقاذ اإن�سان حياته على المحك.
ومن هنا فاإنني اأه���دي هذا الم�سروع اإلى كل م�ساب بال�سرطان، ول اأق�سد 
بالم�سابي���ن المر�س���ى فقط، بل اأق�سد كذل���ك ذويهم واأحبابه���م واأ�سدقاءهم 

ومجتمعهم واأطباءهم وممر�سيهم؛ فالكل ي�سيبهم من هذا الداء ن�سيب.
وم���ن هذا المنطلق، فقد توجه���ت للزمالء في الجمعي���ة ال�سعودية الخيرية 
لمكافح���ة ال�سرط���ان بفك���رة اإيج���اد م���واد تثقيفي���ة ب�س���كل احتراف���ي لمر�سى 
ال�سرط���ان، ووج���دت لدى رئي�ص مجل�ص اإدارة الجمعي���ة الدكتور عبد اهلل العمرو 
ا بالفكرة وتاأكيًدا على اأهميتها، مع  ونائبه الدكتور م�سب���ب الع�سيري ترحيًبا حارًّ
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الحاج���ة الما�سة اإليها و�س���ط موج هادر من المعلوم���ات المتناق�سة التي يجدها 
الباح���ث. وقد تك���رم الإخوة والأخوات ف���ي الجمعية، وتكب���دوا الكثير من م�ساق 
البح���ث للو�س���ول لتحقيق الهدف من ه���ذه ال�سل�سلة، وهو اإيج���اد معلومات ثرية 
للم�سابي���ن بال�سرطان تتميز بالب�ساطة والم�سداقي���ة وتعك�ص اآخر ما و�سل اإليه 

الطب في هذا المجال.
واأخي���ًرا وبع���د جهد جهي���د وبحث حثيث، وق���ع الختيار عل���ى كتيبات معهد 
ال�سرط���ان الوطن���ي الأمريك���ي كاأحد اأف�سل الم�س���ادر الثري���ة بالمعلومات التي 
كتب���ت باأ�سلوب منا�س���ب للمر�سى على مختل���ف م�ستوياتهم الفكري���ة والثقافية. 
فقمنا بالكتابة للمعهد واأذن لنا علماوؤه ومديروه بترجمة الكتيبات للقارئ العربي 
دون التزام منهم بمراجعة الترجمة واعتمادها، ثم قام فريق علمي من الجمعية 
ال�سعودي���ة الخيرية لمكافحة ال�سرط���ان بمراجعة الكتيب���ات و�سياغتها باأ�سلوب 
ينا�س���ب الق���ارئ العربي وتعدي���ل محتواها بم���ا يتنا�سب مع المجتم���ع ال�سعودي 

ا والعربي عموًما. خ�سو�سً
وفي هذا ال�سدد ل ي�سعني اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر وبالغ المتنان لجميع 
م���ن اأ�سهم معنا في هذا الم�سروع، راجًيا من اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عماًل 
���ا، واأخ����ص بالذك���ر منهم الدكتور عب���د اهلل العمرو رئي����ص مجل�ص اإدارة  خال�سً
الجمعية ال�سعودية الخيرية لمكافحة ال�سرطان، والدكتور م�سبب الع�سيري رئي�ص 
هيئة تحرير ال�سل�سلة، والدكتورة ريم العمران، والأ�ستاذ عبد الرحمن الخرا�سي 
الم�سرف العام على الجمعية، والأ�ستاذة العنود ال�سلوي المثقفة ال�سحية بمدينة 

الملك فهد الطبية وكل من اأ�سهم من فريق العمل الممتد.
كما اأتقدم بخال�ص ال�سكر اإلى العاملين بق�سم الت�سويق واإدارة الن�سر بمكتبة 

جرير لإ�سهامهم في اإخراج هذا العمل في اأف�سل �سكل ممكن.
واإنن���ي اأرج���و اأن يجد قارئ ه���ذا الكتيب وبقي���ة كتيبات ال�سل�سل���ة ما ي�سفي 
الغلي���ل ويروي الظماأ وي�ساعده على تج���اوز المر�ص والتكيف مع 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
للتو  ت�سخي�سه  تم  � �سخ�ص  ا لأجلك  الكتيب كتب خ�سي�سً هذا 

(Thyroid Cancer) باإ�سابته ب�سرطان الغدة الدرقية

التى ربما تكون جديدة  الكتيب يبرز الم�سطلحاٍت  هذا 
ق�سم  على  نظرة  األ���ِق  ال��ع��ري�����ض  بالخط  ل��ك  بالن�سبة 
م�سطلحات يجب عليك معرفتها لتعلم ما تعنيه كل كلمة 

جديدة.

في العام ، اأكثر من 43 األف �سيدة و13 األف رجل يتم ت�سخي�ص 
المتحدة  ال��ولي��ات  في  الدرقية  الغدة  �سرطان  باأنها  حالتهم 

الأمريكية. و�سيتعدى عمر معظمهم ال� 45 عاًما.

اإن اإلمامك ب�سرطان الغدة الدرقية يمكنه اأن ي�ساعدك في القيام 
بدور فعال في اتخاذ القرارات فيما يخ�ص العناية الطبية التي 

تحتاجها. �سوف يخبرك هذا الكتّيب عن....

الت�سخي�ص	وت�سنيف	المراحل		�

العالج		�

المتابعة	الدورية		�

الم�ساركة	في	الدرا�سات	البحثية		�
يمكنك قراءة هذا الكتيب من البداية للنهاية، اأو يمكنك قراءة 

الأق�سام التي تحتاجها حالًيا.
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هذا الكتيب يحتوي على قوائم اأ�سئلة يمكنك طرحها على الطبيب 
باإعدادهم  فائدة  يحققون  اأنهم  الكثيرون  فيجد  بك.  الخا�ص 
يقوله  ما  تتذكر  وكي  للطبيب.  الذهاب  عند  الأ�سئلة  من  قائمة 
ا  الطبيب، يمكنك تدوين بع�ص المالحظات. وربما يمكنك اأي�سً
مع  تتحدث  عندما  عائلتك  اأف���راد  اأح��د  اأو  �سديق  ا�سطحاب 
طبيبك � لتدوين المالحظات وطرح الأ�سئلة اأو لمجرد الإن�سات.

لتتعرف على اآخر المعلومات عن �سرطان الغدة الدرقية، تف�سل 
اأو  لل�سرطان  ال�سعودية  للجمعية  الإلكتروني  الموقع  ب��زي��ارة 
الإلكترونيين  الموقعين  على  الأمريكي  الوطني  ال�سرطان  معهد 
www.cancer.org.sahttp://www.cancer.:التاليين

gov/cancertopics/types/thyroid

	(The Thyroid)	الدرقية	الغدة
الغدة الدرقية هي غدة (Gland) في مقدمة الرقبة تقع اأ�سفل 
الحنجرة (Larynx). والغدة الدرقية الطبيعية اأكبر قلياًل من 
ن�سف ريال اأو ربع دولر، ول يمكن عادة ا�ست�سعارها عبر الجلد.

(Lobes). وهناك قطعة رقيقة  تنق�سم الغدة الدرقية لف�سين 
من غ�ساء البرزخ (Isthmus Tissue) ت�سل بين الف�سين.

تفرز الغدة الدرقية الهرمونات (Hormones) التالية:

هرمون الثايروك�سين (Thyroid Hormone): ت�سنع 	�
الخاليا الجريبية (Thyroid Follicular Cells) في 
الهرمون  هذا  ويوؤثر  الثايروك�سين،  هرمون  الدرقية  الغدة 
الج�سم  وح��رارة  ال��دم  و�سغط  القلب  �سربات  معدل  على 
هرمون  كمية  زادت  اإذا  ال��م��ث��ال،  �سبيل  على  وال����وزن. 
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الحنجرة
الغدة الدرقية

العقد الليمفاوية

البرزخ

الف�صان

البرزخ

الغدد الجار درقية

�صورتان تو�صحان مقدمة وخلفية الغدة الدرقية
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الثايروك�سين، يزيد معدل �سربات القلب؛ واإذا قّلت كمية 
هرمون الثايروك�سين، ف�ست�سعر بالإرهاق ال�سديد.

�سي                     	� خ��الي��ا  ت�سنع   :(Calcitonin) الكال�سيتونين 
الكال�سيتونين.  هرمون  الدرقية  الغدة  في   (C Cells) 
الحفاظ على م�ستوى  الهرمون دوًرا �سغيًرا في  يلعب هذا 

�سحي للكال�سيوم (Calcium) في الدم.

الجار  الغدد  ت�سمى  غدد  اأرب��ع  الدرقية  الغدة  موؤخرة  في  ويقع 
درقية (Parathyroid glands) . هذه الغدد تفرز هرمون 
وهذا   .(Parathyroid Hormone) الدرقية  جار  الغدة 
الهرمون يلعب دوًرا كبيًرا في م�ساعدة الج�سم على الحفاظ على 

م�ستوى �سحي من الكال�سيوم.

(Cancer Cells) الخاليا ال�سرطانية

يبداأ تكون ال�سرطان في الخاليا (Cells)، وهي حجر الأ�سا�ص 
الذي يتكون منه الأن�سجة. والأن�سجة تكّون الغدة الدرقية وبقية 

اأع�ساء (Organs) الج�سم.

خاليا  لتكوين  وتنق�سم  ال�سليمة،  الدرقية  الغدة  خاليا  تنمو 
جديدة ح�سب حاجة الج�سم لها. وعندما ت�سيخ الخاليا ال�سليمة 

اأو تتلف ، تموت تلك الخاليا وتحل محلها خاليا جديدة. 

خاليا  تتكون  حيث   ، خاطئ  ب�سكل  العملية  هذه  ت�سير  اأحياًنا، 
جديدة عندما ل يكون الج�سم في احتياج لها، اأو ل تموت الخاليا 
التالفة كما يجب اأن يحدث. وتراكم الخاليا الزائدة يكون كتلة 
ا  من الأن�سجة ت�سمىعقيدة (Nodule). وربما ُيطلق عليها اأي�سً

.(Tumor) ا�سم ج�سم زائد اأو ورم
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 .(Benign) حميدة  الدرقية  ال��غ��دة  ف��ي  العقيدات  ومعظم 
:(Malignant) والعقيدات الحميدة لي�ست �سرطاًنا خبيًثا

�	:(Benign Nodules) العقيدات الحميدة

عادة ما تكون غير �سارة.	●
ل تقوم بغزو الأن�سجة المحيطة بها.	●
ل تنت�سر في اأنحاء اأخرى من الج�سم.	●
ل تحتاج اإلى ا�ستئ�سالها بالعادة	●

�	:(Malignant Nodules) العقيدات الخبيثة

ربما ت�سكل خطًرا على حياة الفرد.	●
يمكن اأن تغزو الأن�سجة والأع�ساء المحيطة.	●
يمكن اأن تنت�سر في اأنحاء اأخرى من الج�سم. 	●
ما 	● اأحيانا  لكن  و  الأحيان  اأغلب  في  ا�ستئ�سالها  يمكن 

تعود للنمو مرة اأخرى

تنت�سر بالنف�سال عن  اأن  الدرقية  الغدة  يمكن لخاليا �سرطان 
ورم الغدة الدرقية، ويمكنها اأن تتحرك خالل الأوعية الليمفاوية 
 Lymph) لت�سل اإلى العقد الليمفاوية (Lymph Vessels)
الأوعية  خالل  من  تنت�سر  اأن  ا  اأي�سً يمكنها  القريبة.   Nodes)
الدموية (Blood Vessels) اإلى الرئتين اأو الكبد اأو العظام. 
وبعد اأن تنت�سر، ربما تلت�سق تلك الخاليا باأن�سجة اأخرى وتنمو 

لت�سّكل اأوراًما جديدة ربما تدمر تلك الأن�سجة.

على  للح�سول   (Staging) المراحل  ت�سنيف  ق�سم  انظر   
معلومات حول �سرطان الغدة الدرقية في حالة انت�ساره.
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اأنواع	�سرطان	الغدة	الدرقية

هناك العديد من اأنواع �سرطان الغدة الدرقية:

الدرقية		� الغدة	 �سرطان	 يعد   :(Papillary) ُحَلْيِمي 
اأكثر   (Papillary Thyroid Cancer) الحليمي 
كل 100 مري�ص  ا من  �سخ�سً  86 انت�ساًرا. فحوالي  الأنواع 
هذا  يبداأ  النوع.  بهذا  م�سابون  الدرقية  الغدة  ب�سرطان 
النوع في التكون في الخاليا الجريبية وعادًة ما ينمو ببطء. 
واإذا تم ت�سخي�سه في مرحلة مبكرة، فاإن اأغلب الم�سابين 

ب�سرطان الغدة الدرقية الحليمي يمكن �سفاوؤهم منه.

هو 	� �سيوًعا  الأنواع  اأكثر  ثاني   :(Follicular) الُجَرْيِبي 
 (Follicularالجريبي الدرقية	 الغدة	 �سرطان	
(Thyroid Cancer. وما يزيد بقليل عن 9 من كل 100 
النوع.  بهذا  يكون م�ساًبا  الدرقية  الغدة  ب�سرطان  مري�ص 
يبداأ هذا النوع في التكون في الخاليا الجريبية وينمو عادًة 
معظم  فاإن  مبّكرة،  مرحلة  في  ت�سخي�سه  تم  واإذا  ببطء. 
الجريبي  الدرقية  الغدة  ب�سرطان  الم�سابين  الأ�سخا�ص 

يمكن معالجتهم منه بنجاح.

النخاعي (Medullary): ل يعد �سرطان الغدة الدرقية 	�
النخاعي  ( Medullary Thyroid Cancer)من الأنواع 
�سخ�ص  مائة  ك��ل  بين  م��ن  �سخ�سين  فحوالي  ال�سائعة، 
يبداأ  النوع.  هذا  يعانون  الدرقية  الغدة  ب�سرطان  م�ساب 
وي�سبب   (C Cells) �سي  التكون في خاليا  في  النوع  هذا 
الكال�سيتونين،  م�ستويات  في  طبيعي  غير  ارتفاع  ح��دوث 
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وي�سهل  ببطء،  النخاعي  الدرقية  الغدة  �سرطان  وينمو 
ال�سيطرة عليه اإذا ما تم ت�سخي�سه وعالجه قبل اأن ينت�سر 

اإلى بقية اأجزاء الج�سم.

اأحياًنا	ما	يتم	توارث	�سرطان	الغدة	الدرقية	
النخاعي	في	العائالت	

 RET (gene) ي�سمى  اأن ينتقل تحوًرا في جين  يمكن 
ممن  تقريًبا  الأ�سخا�ص  وجميع   . لالإبن  الوالدين  من 
الغدة  ب�سرطان  ي�سابون   RET جين  في  تحور  لديهم 
المر�ص  بهذا  ال�سخ�ص  وي�ساب  النخاعي،  الدرقية 

وحده، وي�سمى �سرطان الغدة الدرقية النخاعي العائلي، 
اأو بجانب اأنواع اأخرى من ال�سرطان مثل متالزمة التورم 
يمكن  ما  وع��ادة   . (MEN)ال�سّماء للغدد  المتعدد 
 .RET جين  في  التحور  عن  يك�سف  اأن  ال��دم  لتحليل 
ب�سرطان  م�ساب  �سخ�ص  لدى  ذلك  اإكت�ساف  تم  واإذا 
المعالج  الطبيب  يقترح  فقد  النخاعي،  الدرقية  الغدة 
وبالن�سبة  التحليل.  ا هذا  اأي�سً الأ�سرة  اأفراد  ُيجري  باأن 
يو�سي  فقد  متحور،  لجين  امتالكهم  اإكت�ساف  يتم  لمن 
اأو الخ�سوع  الطبيب باإجراء فح�سوات معملية منتظمة 

لجراحة لإزالة الغدة الدرقية قبل ظهور ال�سرطان.

هو 	� انت�ساًرا  الأن����واع  اأق��ل   : (Anaplastic)الك�سمي
 (Anaplastic الك�سمي  الدرقية	 الغدة	 �سرطان	
واحد  النوع  بهذا  ي�ساب  حيث   ،Thyroid Cancer)
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من بين كل مائة م�ساب ب�سرطان الغدة الدرقية، ومعظم 
ال�سرطان  يبداأ  عاًما.  ال�ستين  تعدوا  ممن  به  الم�سابين 
في التكون في الغدد الجريبية للغدة الدرقية. تنمو خاليا 
فى  التحكم  وي�سعب  �سريع،  ب�سكل  وتنت�سر  ال�سرطان 

�سرطان الغدة الدرقية الك�سمي .

الغدة  �سرطان  ن��وع  على  وال��ع��الج  الختبارات  خ��ي��ارات  تعتمد 
الدرقية.

الت�سخي�ص

اإذا كان الطبيب يظن باإ�سابتك ب�سرطان الغدة الدرقية، فال بد 
من اإجراء فح�ص اأو اأكثر من الفحو�سات التالية:

يقوم 	�  :(Physical Exam) ال�سريري  الفح�ص	
الطبيب با�ست�سعار غدتك الدرقية لتبين وجود اأي تكتالت 
ا رقبتك والعقد اللمفاوية  (عقيدات). يفح�ص الطبيب اأي�سً

المحيطة بها بحًثا عن اأي ت�سخم اأو تورم.

الطبيب 	� يبحث  (Blood Exam):ق����د  ال��دم	 فح�ص	
الدرقية  للغدة  المنبه  للهرمون  عن م�ستويات غير طبيعية 
الدم.  في   (Thyroid Stimulating Hormone)
الطبيعية  المعدلت  عن  م�ستوياته  نق�ست  اأو  زادت  ف��اإذا 
ظن  واإذا  ج��ي��ًدا.  تعمل  ل  الدرقية  ال��غ��دة  اأن  يعني  فهذا 
اأنك م�ساب بال�سرطان الدرقي النخاعي، ف�سوف  طبيبك 
اإلى  و�ستخ�سع  العالية  الكال�سيتونين  يتحرى عن م�ستويات 

فحو�ص دم اأخرى.
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جهاز 	�  :(Ultrasound) ال�سوتية  فوق	 الموجات	
الموجات فوق ال�سوتية ي�ستخدم موجات ل يمكن �سماعها 
بالأذن. ت�سنع موجات ال�سوت �سدى �سوتيًّا بنمط معين 
الرقبة.  داخ��ل  الموجودة  الأع�ساء  عن  ارت��داده��ا  اأث��ن��اء 
والأن�سجة  الدرقية  للغدة  �سورة  المرتد  ال�سدى  ويكّون 
الدرقية  العقيدات  ال�سورة  تبّين  اأن  بها.ويمكن  المحيطة 
هذه  طبيبك  باليد.وي�ستخدم  ا�ست�سعارها  يمكن  ل  التي 
ال�سور ليتعرف على حجم و�سكل كل عقيدة وما اإذا كانت 
بال�سائل  تمتلئ  التي  والعقيدات  بال�سائل.  مليئة  اأم  �سلبة 
العقيدات ال�سلبة فغالًبا ما  اأما  ل تكون خاليا �سرطانية، 

تكون �سرطاًنا.

م�سح	الغدة	الدرقية (Thyroid Scan): ربما يطلب 	�
كمية  تبتلع  �سوف  الدرقية.  لغدتك  م�سًحا  الطبيب  منك 
اليود  (مثل   (Radioactive) اإ�سعاعية  مادة  من  قليلة 
الم�سع (Radioactive Iodine، والتى ت�سير في مجرى 
الم�سعة  المادة  تمت�ص  التى  الدرقية  الغدة  الدم.وخاليا 
ق��دًرا  ت�سغل  التي  العقيدات  وت�سمى   . الم�سح  في  تظهر 
عقًدا  الدرقي حولها  الن�سيج  من  اأكبر  الم�سعة  المادة  من 
"ن�سطه". والعقد الن�سطه ل تكون �سرطاًنا في العادة. اأما 
العقد التي ت�سغل قدًرا من المادة الم�سعة اأقل من الأن�سجة 
المحيطة بها فت�سمى عقًدا "خاملة". والعقد الخاملة ربما 

تكون �سرطاًنا.

الوحيدة 	� الطريقة  هو  الختزاع   :(Biopsy) االختزاع 
الموؤكدة لت�سخي�ص �سرطان الغدة الدرقية. يقوم اأخ�سائي 
ن�سيج  (Pathologist) بفح�ص عينة من  الأمرا�ص  علم 
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الغدة الدرقية للتحري عن وجود خاليا �سرطانية بوا�سطة 
الغدة  ن�سيج  م��ن  عينة  على  الطبيب  ويح�سل  المجهر. 

لإجراء الختزاع بطريقتين:

من 	� عينة  الطبيب  ي��اأخ��ذ   : رفيعة	 اإب��رة	 با�ستخدام	
اأن�سجة العقيدة الدرقية بوا�سطة اإبرة رفيعة. ي�ساعد جهاز 
يمكنه  اأي��ن  معرفة  في  الطبيب  ال�سوتية  ف��وق  الموجات 
اإدخال الإبرة. معظم الأ�سخا�ص يخ�سعون لهذا النوع من 

الختزاع.

الن�سيج 	� ي�����س��اع��د  ل��م  اإذا   : ال��ج��راح��ة	 ط��ري��ق	 ع��ن	
يقوم   ، ت�سخي�ص  اإل��ى  التو�سل  على  ب��الإب��رة  الم�سحوب 
الدرقية  الغدة  اأو  الدرقية  ف�سي  اأحد  با�ستئ�سال  الجّراح 
في  مت�سكًكا  الطبيب  كان  اإذا  المثال،  �سبيل  باأكملها. على 
الإ�سابة ب�سرطان الغدة الجريبي، فاإن الف�ص الذي يحتوي 

على العقيدة يتم ا�ستئ�ساله جراحيًّا لفح�سه.
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اأ�سئلة	قد	ترغب	فى	طرحها	على	الطبيب	قبل	
الخ�سوع	لعملية	االختزاع:

هل �ساأحتاج اإلى الذهاب للم�ست�سفى؟	�

�ساأكون 	� هل  الأم���ر؟  �سي�ستغرقه  ال��ذى  الوقت  ما   
م�ستيقًظا؟ هل �ساأ�سعر بالألم؟

هل هناك اأية مخاطر؟ ما هي فر�ص حدوث عدوى 	�
اأو نزيف بعد ذلك؟

هل �ستتبقى ندبة دائمة على رقبتي؟	�

متى �ساأعرف النتائج؟ ومن �سيف�سرها لي؟	�

معي 	� �سيتحدث  من  بال�سرطان،  م�ساًبا  كنُت  اإذا 
حيال الخطوات القادمة؟ ومتى؟
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ت�سنيف	المراحل:
�سوف  بال�سرطان،  م�ساب  اأن��ك  الخ��ت��زاع  عملية  اأظهرت  اإذا 
له  و�سل  ال��ذي  المدى(المرحلة)  معرفة  اإل��ى  طبيبك  يحتاج 

المر�ص لي�ساعدك على اختيار العالج الأمثل.

تعتمد المرحلة على حجم العقيدة وما اإذا كان ال�سرطان قد قام 
بغزو الأن�سجة المحيطة بها اأو انت�سر لأجزاء اأخرى من الج�سد. 
غالًبا ما ينت�سر �سرطان الدرقية في الأن�سجة القريبة من الغدة 
العظام  في  ا  اأي�سً ينت�سر  ربما  الليمفاوية.  العقد  اأو  الرقبة  في 

والرئتين.

في  اآخر  مكان  اإلى  الأ�سلي  مكانه  من  ال�سرطان  ينت�سر  عندما 
ال�سرطان  نوع خاليا  نف�ص  يت�سمن  الجديد  الورم  فاإن  الج�سد، 
وي�سمى بنف�ص ا�سم الورم الأ�سلي. على �سبيل المثال، اإذا انت�سر 
�سرطان الغدة الدرقية في الرئتين، فاإن الخاليا ال�سرطانية في 
المر�ص  ي�سمى  الدرقية.  الغدة  �سرطان  خاليا  هي  تكون  الرئة 
 (Metastatic المنت�سر  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ���س��رط��ان  حينها 
يقوم  ما  واأحياًنا  الرئة.  �سرطان  (Thyroid Cancerولي�ص 

الأطباء بت�سمية الورم الجديد في الرئة ال�سرطان "البعيد".

من  اأك��ث��ر  اأو  واح���ًدا  ال��م��راح��ل  ت�سنيف  عملية  تت�سمن  رب��م��ا 
الفحو�سات التالية:

�	 :(Ultrasound) ال�سوتية  فوق	 الموجات	 فح�ص	
ما  اإذا  لرقبتك  ال�سوتية  فوق  الموجات  فح�ص  يظهر  قد 
اأخ��رى  اأن�سجة  اأي  اأو  الليمفاوية  للعقد  ال�سرطان  انت�سر 

قريبة من الغدة الدرقية.
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الت�سوير	المقطعي	بالحا�سوب (CT Scan): يلتقط 	�
بالحا�سوب  (X-Ray)المت�سل  ال�سينية  الأ�سعة  جهاز 
وال�سدر.  الرقبة  لمنطقة  التف�سيلية  ال�سور  من  �سل�سلة 
انت�سر  ما  اإذا  بالحا�سوب  المقطعي  الت�سوير  يظهر  وقد 
اأو  اأخرى في الرقبة  اأو مناطق  الليمفاوية  ال�سرطان للعقد 

ال�سدر.

ي�ستخدم 	�  :(MRI) المغناطي�سي  بالرنين	 الت�سوير	
مت�ساًل  قويًّا  مغناطي�ًسا  المغناطي�سي  بالرنين  الت�سوير 
بالحا�سوب، وهو يقوم بتكوين �سور مف�سلة لمناطق الرقبة 
وال�سدر. وقد يظهر الت�سوير بالرنين المغناطي�سي اإذا ما 

انت�سر ال�سرطان للعقد الليمفاوية اأو مناطق اأخرى.

�	 :(Chest X-Ray) ال�سدر  لمنطقة	 �سينية	 اأ�سعة	
انت�سر  ���س��واء  لل�سدر  ال�سينية  الأ���س��ع��ة  تظهر  م��ا  غالًبا 

ال�سرطان اإلى الرئتين اأم ل.

�	 :(Whole Body Scan) بالكامل  للج�سم	 ت�سوير	
لترى ما  بالكامل  اإجراء ت�سوير لج�سمك  اإلى  ربما تحتاج 
اأخرى من  اإذا انت�سر ال�سرطان من الغدة الدرقية لأجزاء 
الم�سعة  المادة  من  �سغيرة  بكمية  تحقن  �سوف  الج�سم. 
(مثل اليود الم�سع). ت�سير المادة في مجرى الدم. تمت�ص 
خاليا �سرطان الغدة الدرقية في العظام اأو في اأي اأع�ساء 
الدرقية  الغدة  �سرطان  ربما يظهر  الم�سعة.  المادة  اأخرى 

المنت�سر في ت�سويرالج�سم بالكامل.
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العالج

خيارات العالج للم�سابين ب�سرطان الغدة الدرقية هي...

�	(Surgery) الجراحة

�	 (Thyroid ال��ث��اي��روك�����س��ي��ن  ب��ه��رم��ون	 ال���ع���الج	
Hormone Therapy)

�	 (Radioactive Iodine الم�سع  باليود	 العالج	
Therapy)

�	 (External Beam الخارجي  االإ�سعاعي	 العالج	
Radiotherapy)

�	 (Chemotherapy)	الكيميائي	العالج
على  العالج.  اأن��واع  من  واح��د  نوع  من  اأكثر  غالًبا  تتلقى  �سوف 
الدرقية  الغدة  ل�سرطان  المعتاد  العالج  ف��اإن  المثال،  �سبيل 
الثايروك�سين  بهرمون  والعالج  الجراحي  التدخل  هو  الحليمي 
الم�سع  الخارجي  العالج  من  كال  اأم��ا  الم�سع.  باليود  والعالج 
(External Radioactive Therapy) والعالج الكيميائي 
عالج  في  ع��ادًة  ا�ستخدامهما  يتم  فال   (Chemotherapy)

�سرطان الغدة الدرقية الحليمي.

والعالج المنا�سب لك كم�ساب بال�سرطان يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي 
على نوع �سرطان الغدة الدرقية (حليمي، اأو نخاعي، اأو جريبي، 
ا على حجم العقيدة الم�سابة و�سنك وما  اأو ك�سمي). يعتمد اأي�سً
العمل مًعا  اإلى  اأنت وطبيبك  اأم ل. تحتاج  ال�سرطان  انت�سر  اإذا 

لتطوير خطة عالجية تحقق احتياجاتك.
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�سرطان  عالج  في  خبرة  ذى  لمتخ�س�ص  طبيبك  يحيلك  ربما 
ربما  اإحالتك.  منه  تطلب  اأن  يمكنك  ربما  اأو  الدرقية،  الغدة 

تحتاج اإلى فريق من المتخ�س�سين:

�	 :(Endocrinologist) ال�سماء  الغدد	 اأخ�سائي	
اأخ�سائي الغدد ال�سماء هو طبيب متخ�س�ص في معالجة 

الأ�سخا�ص الم�سابين بخلل في الهرمونات.

�	 :(Thyroidologist) الدرقية	 الغدد	 اأخ�سائي	
اأخ�سائي الغدد الدرقية هو اخت�سا�سي في الغدد ال�سماء 

متخ�س�ص في عالج اأمرا�ص الغدة الدرقية.

باإجراء 	� يقوم  ال��ذي  الطبيب  هو   :(Surgeon) ج��ّراح 
الجراحة.

�	 (Nuclear Medicine النووي  الطب	 اأخ�سائي	
(Doctor: اأخ�سائي الطب النووي هو طبيب متخ�س�ص 
ومعالجة  لت�سخي�ص  الإ�سعاعية  ال��م��واد  ا�ستخدام  ف��ي 

ال�سرطان والأمرا�ص الأخرى.

�	 (Medical بالعقاقير  االأورام	 ع��الج	 اأخ�سائي	
هو  ب��الأدوي��ة  الأورام  ع��الج  اأخ�سائي   :Oncologist)

طبيب متخ�س�ص في عالج ال�سرطان بالعقاقير الطبية.

�	 (Radiation باالإ�سعاع  االأورام	 ع��الج	 اأخ�سائي	
هو  بالإ�سعاع  الأورام  ع��الج  اأخ�سائي   :Oncologist)
الإ�سعاعي  بالعالج  ال�سرطان  عالج  في  متخ�س�ص  طبيب 

اأو المواد الم�سعه.
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 (Oncologist Nurse) ربما تحتاج اإلى ممر�ص لعالج الأورام
كجزء   (Registered Dietitian)معتمد تغذية  واأخ�سائي 

ا. من فريقك العالجي اأي�سً

يقوم فريق العناية الطبية الموكل بالعناية بك بو�سف الخيارات 
العالجية والنتائج المتوقعة لكل نوع من اأنواع العالج، والأعرا�ص 
الجانبية (Side Effects)المحتملة. تعتبر الأعرا�ص الجانبية 
تدمر  ال�سرطان  عالجات  لأن  معتاًدا؛  اأم��ًرا  ال�سرطان  لعالج 
الخاليا والأن�سجة ال�سليمة. وهذه الأعرا�ص الجانبية تعتمد على 
العديد من العوامل، تت�سمن نوع العالج. ربما ل تكون الأعرا�ص 
تتغير من جل�سة عالجية  وربما   ، الجميع  لدى  واحدة  الجانبية 
لأخرى. قبل اأن تبداأ العالج، يجب اأن ت�ساأل فريق العناية الطبية 
�سيوؤثر  وكيف  المحتملة،  الجانبية  الأعرا�ص  عن  بك  الخا�ص 

العالج على اأن�سطتك الطبيعية.

ف���ي اأي�����ة م��رح��ل��ة م���ن ال���م���ر����ص، ف�����اإن ال���رع���اي���ة ال��داع��م��ة 
والأعرا�ص  الأل��م  في  للتحكم  تتاح   (Supportive Care)
الأخرى، ولتخفيف الأعرا�ص الجانبية للعالج وتقليل المخاوف 
مع  التاأقلم  حول  معلومات  على  الح�سول  ويمكنك  العاطفية، 
اأو  لل�سرطان  ال�سعوديه  للجمعية  الإلكتروني  الموقع  على  العالج 
www.cancer. التالي:  الأمريكي  الوطني  ال�سرطان  معهد 

gov/cancertopics/coping

ربما تحتاج اإلى التحدث مع طبيبك حول الم�ساركة فى التجارب 
هى  ال�سريرية  وال��ت��ج��ارب   .(Clinical Trial) ال�سريرية 
التجارب  تعتبر  بتجربة عالجات جديدة.  تقوم  بحثية  درا�سات 
الغدة  ب�سرطان  الم�سابين  لالأ�سخا�ص  ا  مهمًّ خياًرا  ال�سريرية 
الم�ساركة  انظر  المر�ص.  مراحل  من  مرحلة  اأي��ة  في  الدرقية 
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 (Taking Part In Cancer ال�����س��رط��ان  ب��ح��وث  ف��ي 
. Research)

�ستقوم	اأنت	و	طبيبك	بنقا�ص	خطة	العالج	معًا

اأ�سئلة	قد	ترغب	في	طرحها	على	طبيبك	قبل	
البدء	في	العالج:

هل 	� اأعانيه؟  ال��ذي  الدرقية  الغدة  �سرطان  نوع  ما 
اأخ�سائي  تقرير  ن�سخة من  الح�سول على  يمكنني 

علم الأمرا�ص؟
انت�سر 	� هل  بها؟  اأم��ر  التي  المر�سية  المرحلة  ما 

ال�سرطان؟ اإذا كان هذا �سحيًحا، اأين؟
الخيار 	� ما  لدي؟  المتاحة  العالجية  الخيارات  ما   

الذي تن�سحني بالقيام به؟ هل �ساأخ�سع لعدة اأنواع 
من العالج؟



21

ما المخاطر والأعرا�ص الجانبية المحتملة لكل نوع 	�
من اأنواع العالج؟ ما الذي يمكننا القيام به لتجنب 

تلك الأعرا�ص الجانبية؟
كيف يمكنني ال�ستعداد للعالج؟	�
هل �سيتحتم علّي البقاء في الم�ست�سفى؟ اإذا كانت 	�

الحال كتلك، ما المدة المتوقعة؟
تاأميني ال�سحي 	� كم �سيتكلف العالج؟ هل �سيغطي 

تلك التكلفة؟
كيف �سيوؤثر العالج على اأن�سطتي الطبيعية؟	�
ما فر�ص التعافي الكامل من ال�سرطان؟	�
بحثية 	� درا�سة  في  ال�ستراك  لى  المنا�سب  من  هل 

(تجربة �سريرية)؟

الجراحة
للتدخل  يخ�سعون  الدرقية  الغدة  ب�سرطان  الم�سابين  معظم 
الجراحي حيث يقوم الجراح با�ستئ�سال جزء من الغدة الدرقية 

اأو ي�ستئ�سل الغدة بالكامل. 

وما  الجراحي  التدخل  اأنواع  الجراح حول  مع  تتحدث  اأن  يمكن 
يمكن اأن يكون منا�سًبا لك:

ا�ستئ�سال	الغدة	الدرقية	بالكامل: يمكن اإجراء هذه 	�
الجراح  يقوم  الدرقية.  الغدة  �سرطان  اأنواع  لكل  الجراحة 
في  جراحيه  عملية  طريق  عن  الدرقية  الغدة  با�ستئ�سال 



2223

الرقبة، واإذا لم يتم ا�ستئ�سال بع�ص اأن�سجة الغدة الدرقية، 
يمكن التخل�ص منها لحًقا عن طريق العالج باليود الم�سع. 

انظر ق�سمالعالج باليود الم�سع. 

الليمفاوية  العقد  من  جزًءا  ا  اأي�سً الجراح  ي�ستئ�سل  ربما 
القريبة من الغدة. واإذا قام ال�سرطان بغزو اأن�سجة الرقبة، 
ا�ستئ�ساله  ي�ستطيع  ما  با�ستئ�سال  يقوم  اأن  للجراح  يمكن 
فربما  الرقبة،  خارج  ال�سرطان  انت�سر  واإذا  الأن�سجة.  من 
والعالج  الجراحي  التدخل  المناطق  تلك  معالجة  تت�سمن 

باليود الم�سع والعالج بالإ�سعاع الخارجي.

�	 (Removing الدرقية  الغدة	 من	 ف�ص	 ا�ستئ�سال	
(a Lobe: يتم ا�ستئ�سال ورم �سغير من جزء واحد من 
ب�سرطان  الم�سابين  الأ�سخا�ص  بع�ص  لدى  الدرقية  الغدة 
الجراح  في�ستئ�سل  الحليمي.  اأو  الجريبي  الدرقية  الغدة 
ا واحًدا والبرزخ من الغدة الدرقية. انظر �ص4 لترى  ف�سًّ

�سورة ف�سي الغدة الدرقية والبرزخ.

الغدة  ف�سي  اأح��د  ا�ستئ�سال  ج��راح��ة  اأج���روا  م��ن  بع�ص 
الدرقية  الغدة  لإزال��ة  لحًقا  للجراحة  يخ�سعون  الدرقية 
بالكامل. وفي حالت اأقل ، فاإن الغ�ساء الدرقي المتبقي يتم 

التخل�ص منه بوا�سطة العالج باليود الم�سع.

من الطبيعي اأن ت�سعر بالإرهاق اأو ال�سعف بعد الجراحة الخا�سة 
عملية  ت�ستغرقه  الذي  الوقت  ويختلف  الدرقية.  الغدة  ب�سرطان 

التعافي من �سخ�ص لآخر.

ربما ت�سعر باألم اأو عدم راحة في الأيام القليلة الأولى. وت�ساعد 
الجراحة،  اإجراء  قبل  الألم.  من  التقليل  على  الطبية  العقاقير 
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الطبية  العناية  فريق  مع  الآلم  تخفيف  خطة  تناق�ص  اأن  يجب 
الخا�ص بك. وبعد الجراحة، يمكنهم تعديل خطة تخفيف الآلم 

اإذا كنَت في حاجة للمزيد من التحكم في الآلم.

جميع  الدرقية  الغدة  ب�سرطان  الخا�سة  الجراحة  ت�ستئ�سل 
الجراحة،  بعد  لذا  الثايروك�سين.  هرمون  ت�سنع  التي  الخاليا 
هرمون  لتعوي�ص  اأقرا�ص  تناول  اإل��ى  الأ�سخا�ص  معظم  يحتاج 
اأقرا�ص  تناول  اإلى  �ستحتاج  ما  وغالًبا  الطبيعي.  الثايروك�سين 
هرمون الثايروك�سين لبقية حياتك. انظر ق�سم العالج بهرمون 

الثايروك�سين. 

اأما اإذا قام الجّراح با�ستئ�سال الغدد الجار درقية، فقد تحتاج 
اإلى تناول اأقرا�ص الكال�سيوم و فيتامين د لبقية حياتك.

اأو  اأع�ساب  تدمير  في  الجراحة  تت�سبب  قد  ن��ادرة،  حالت  في 
ع�سالت معينة. اإذا حدث هذا، ربما يعاني ال�سخ�ص م�سكلة في 
ا من الأخرى. ال�سوت اأو ربما ي�سبح اإحدى كتفيه اأكثر انخفا�سً

اأ�سئلة	ربما	ترغب	في	طرحها	على	طبيبك	قبل	
البدء	في	الجراحة:

اأي نوع من الجراحات تن�سحني باإجرائه؟	�
الليمفاوية؟ هل 	� العقد  ا�ستئ�سال  اإلى  �ساأحتاج  هل 

اأن�سجة  اأو  درقية  الجار  الغدد  ا�ستئ�سال  �سيتم 
اأخرى؟ لماذا؟
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ما مخاطر الجراحة؟	�
كم عدد جراحات �سرطان الغدة الدرقية التى قمت 	�

اأنت باإجرائها؟
بم �ساأ�سعر بعد الجراحة؟ اإذا اأح�س�ست باآلم، هل 	�

يمكن التحكم فيها؟
م���ا ال���م���دة ال��ت��ي ���س��ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ي ق�����س��اوؤه��ا في 	�

الم�ست�سفى؟
كيف �ستبدو الندبة؟	�
هل �ساأعاني اأية اأعرا�ص جانبية دائمة؟	�
ه���ل ����س���اأح���ت���اج اإل�����ى ت���ن���اول اأق����را�����ص ه��رم��ون 	�

�ساأبداأ  الحال كتلك، متى  اإذا كانت  الثايروك�سين؟ 
المتبقية  المدة  لتناولها  �ساأ�سطر  تناولها؟ هل  في 

من حياتي؟
متى يمكنني الرجوع لممار�سة اأن�سطتي الطبيعية؟	�

(Thyroid Hor- 	العالج	بهرمون	الثايروك�سين
mone Treatment)

اأو  الدرقية  الغدة  من  ج��زء  ل�ستئ�سال  الجراحة  اإج���راء  بعد 
اأقرا�ص  تناول  اإلى  النا�ص  معظم  يحتاج  باأكملها،  ا�ستئ�سالها 
فاإن هذه  ذلك،  رغم  الطبيعي.  الثايروك�سين  لهرمون  تعوي�سية 
ا كجزء من عالج �سرطان الغدة الدرقية  الأقرا�ص ت�ستخدم اأي�سً
نمو  من  الثايرويد  هرمون  يبطء  الجريبي،حيث  اأو  الحليمي 

الخاليا ال�سرطانية المتبقية في الج�سم. 
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ورغم اأن اأقرا�ص الثايروك�سين نادًرا ما تت�سبب في ظهور اأعرا�ص 
يت�سبب  الثايروك�سين ربما  جانبية، فاإن قدًرا كبيًرا من هرمون 
يت�سبب  وربما  والعرق.  بالحرارة  والإح�سا�ص  الوزن  فقدان  في 
ا الكثير من هرمون الثايروك�سين في ت�سريع معدل �سربات  اأي�سً
المحدود  القدر  اأما  واإ�سهال.  ال�سدر  فى  اآلم  واإح��داث  القلب 
من هرمون الثايروك�سين فربما يت�سبب في زيادة الوزن وجفاف 
الب�سرة وال�سعر. اإذا اأ�سبت باأعرا�ص جانبية، قم باإخبار الطبيب 
ا لدمك ليتاأكد من  الخا�ص بك. ويمكن لطبيبك اأن يجري فح�سً

اأنك تاأخذ الجرعة المنا�سبة من هرمون الثايروك�سين.

اأ�سئلة	ربما	ترغب	في	طرحها	على	طبيبك	قبل	
البدء	في	العالج	بهرمون	الثايروك�سين:

لماذا اأحتاج اإلى هذا العالج؟	�

بم �سيفيدني؟	�

كم من الوقت �ساأ�ستمر في الخ�سوع لهذا العالج؟	�

 (Radioactive Iodine	الم�سع	باليود	العالج
:Therapy)

I-131 ي�ستخدم كعالج  العالج باليود الم�سع با�ستخدام عن�سر 
ل�سرطان الغدة الدرقية الحليمي اأو الجريبي. يقتل اليود الم�سع 
الدرقية  الغدة  وخاليا  الدرقية  الغدة  في  ال�سرطانية  الخاليا 

ال�سليمة المتبقية في الج�سم بعد الجراحة.
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والم�سابون ب�سرطان الغدة الدرقية النخاعي اأو الك�سمي عادًة ل 
يخ�سعون للعالج باليود الم�سعI-131 . فهذه الأنواع من �سرطان 

الغدة الدرقية نادًرا ما ت�ستجيب للعالج باليود 131. 

تحتاج  �سوف  اأ�سبوعين،  اأو  اأ�سبوع  لمدة  العالج  في  البدء  قبل 
اإلى اتباع حمية غذائية خا�سة. تجنب تناول الأ�سماك (وخا�سة 
المحار) والطحالب البحرية والملح الم�ساف له اليود والحليب 
والزبادي والآي�ص كريم واللحوم والأطعمة الأخرى الم�ساف لها 
اليود. اأي�سا ل تقم باأخذ الفيتامينات اأو الأدوية التي تحتوي على 

اليود.

المقطعي  (الت�سوير  مثل  الت�سويرية  الفحو�سات  بع�ص  ولأن 
 (Contrast ال�سبغية  المادة  في  اليود  ت�ستخدم  بالحا�سوب) 
اأجريت ت�سويًرا مقطعيًّا  اإذا كنت  اأخبر طبيبك   ،Material)
اأ�سهر  ال�ستة  خ��الل  اآخ��ر  ت�سويري  فح�ص  اأي  اأو  بالحا�سوب 

الما�سية.

اإذا حان وقت العالج، �سوف تبتلع كب�سولة اأو اأكثر اأو �سائاًل يحتوي 
ح�سا�سية  يعانون  الذين  الأ�سخا�ص  حتى   .131 اليود  مادة  على 
لليود يمكنهم الخ�سوع للعالج باليود الم�سع باأمان. ي�سري اليود 
131 في مجرى الدم ثم ي�سل لخاليا �سرطان الغدة الدرقية في 
ال�سرطانية كمية  الخاليا  الج�سم. وعندما تمت�ص  اأنحاء  جميع 

كافية من مادة اليود 131، تموت تلك الخاليا.

عيادات  في   131 اليود  بمادة  العالج  الم�سابين  معظم  يتلقى 
الأطباء اأو في العيادات الخارجية في الم�ست�سفيات ثم يمكنهم 
العودة للمنزل بعد ذلك. وهناك اأ�سخا�ص اآخرون يحتاجون اإلى 

البقاء في الم�ست�سفى لمدة يوم اأو اأكثر.
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معظم الإ�سعاع (Radiation) ال�سادر عن اليود 131 يختفي 
في غ�سون اأ�سبوع. وخالل ثالثة اأ�سابيع ل يبقى في الج�سم اإل 

اآثار �سئيلة لالإ�سعاع.

الأخرى  والأن�سجة  المثانة  على  الحفاظ  يمكنك  العالج،  خالل 
�سليمة ب�سرب الكثير من ال�سوائل. ف�سرب ال�سوائل ي�ساعد على 

اإخراج اليود 131 من الج�سم ب�سكل اأ�سرع. 

بع�ص الأ�سخا�ص ي�سعرون بغثيان خفيف في اأول يوم من العالج 
بمادة اليود 131. وبع�سهم الآخر ي�سابون بتورم واألم في الرقبة 
الغدة  �سرطان  انت�سر  واإذا  الدرقية.  الغدة  خاليا  حيثتتواجد 

ا. الدرقية خارج الرقبة، ربما توؤلم تلك المناطق اأي�سً

التذوق  اأو  بال�سم  الإح�سا�ص  تفقد  اأو  الحلق  بجفاف  ت�سعر  ربما 
لفترة ق�سيرة بعد العالج بمادة اليود 131. وربما يفيدك م�سغ 

العلكة اأو الحلوى ال�سلبة.

 131 اليود  من  كبيرة  جرعة  ياأخذون  الذين  الرجال  يعانى  قد 
اأما   .(Fertility) الخ�سوبة  فقدان  وهو  نادًرا  جانبيًّا  ا  عر�سً
في الن�ساء، فقد ل يت�سبب اليود 131 في فقدان الخ�سوبة ولكن 
بعد  �سنة  لمدة  الحمل  بتجنب  الن�ساء  ين�سحون  الأطباء  بع�ص 

تناول جرعة كبيرة من اليود 131.

ي�سابون  ربما  المر�سى  من  قلياًل  ع��دًدا  اأن  الباحثون  يوؤكد 
من  كبيرة  بجرعة  العالج  من  �سنوات  بعد  ثانية  بال�سرطان 
 (Follow Up الدورية  المتابعة  ق�سم  انظر  اليود 131.  مادة 
(Care من اأجل الح�سول على معلومات خا�سة بفحو�سات ما 

بعد العالج.
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على  ��ا  اأي�����سً تق�سي   131 ال��ي��ود  م��ن  العالية  ال��ج��رع��ات  ولأن 
تناول  اإل��ى  تحتاج  �سوف  الدرقية،  الغدة  في  ال�سليمة  الخاليا 
لتعوي�ص هرمون  العالج  الثايروك�سين بعد هذا  اأقرا�ص هرمون 

الثايروك�سين الطبيعي.

اأ�سئلة	ربما	ترغب	في	طرحها	على	طبيبك	قبل	
:)I-131(	الم�سع	باليود	العالج	في	البدء

لماذا اأحتاج اإلى هذا النوع من العالج؟	�

ما فائدة هذا العالج؟	�

كيف اأ�ستعد لهذا العالج؟ ما الأطعمة والأدوية التى 	�
يجب علّي تجّنبها؟ واإلى متى ؟

هل �ساأحتاج اإلى البقاء في الم�ست�سفى من اأجل هذا 	�
العالج؟ واإلى متى ؟

وفي 	� الإ�سعاع؟  من  والآخرين  عائلتي  اأحمي  كيف 
هذه الحالة اإلى متى ؟

اأي��ة 	� ب��م��ادة ال��ي��ود 131 ي�سبب ح��دوث  ه��ل ال��ع��الج 
اأعرا�ص جانبية؟ ما الذي يمكننى فعله ب�ساأنها؟

هل هناك احتمال اأن اأتلقى العالج بمادة اليود 131 	�
مرة اأخرى في الم�ستقبل؟
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	العالج	باالإ�سعاع	الخارجي	
:(External Radiation Therapy)

الدرقية  الغدة  �سرطان  لأنواع  عالج  هو  الخارجي  بالإ�سعاع  العالج 
التي ل يمكن عالجها بالجراحة اأو اليود الم�سع 131. ويتم ا�ستخدامه 
اأو  العالج  بعد  الج�سم  اإ�سابة  يعاود  الذي  لل�سرطان  كعالج  اأحياًنا 

لتخفيف اآلم العظام من ال�سرطان المنت�سر. 

اأ�سعة عالية الطاقة لقتل الخاليا  ي�ستخدم عالج الإ�سعاع الخارجي 
الأن�سجة  اأو  الرقبة  تجاه  الإ�سعاع  كبير  جهاز  يوجه  ال�سرطانية. 

الأخرى التي انت�سر بها ال�سرطان.

عادًة ما يجري هذا العالج في م�ست�سفى متخ�س�ص . وربما تخ�سع 
اأ�سابيع. كل جل�سة  لعدة  الأ�سبوع  في  اأيام  لمدة خم�سة  العالج  لهذا 

عالجية ت�ستغرق ب�سع دقائق فقط.

ي�سبب  اأن��ه  اإل  م��وؤل��م،  غير  الخارجي  بالإ�سعاع  ال��ع��الج  اأن  ورغ��م 
ا جانبية. تعتمد تلك الأعرا�ص الجانبية ب�سكل اأ�سا�سي على  اأعرا�سً
يتم  الج�سم  واأي جزء من  له  المري�ص  يتعر�ص  الذي  الإ�سعاع  كمية 
عالجه. وتعّر�ص الرقبة لالإ�سعاع ربما ي�سبب احتقان الحلق و�سعوبة 
ا، ربما ت�سبح الب�سرة المحيطة بالرقبة حمراء وجافة  في البلع. اأي�سً

وح�سا�سة.

فى اأغلب الأحوال ت�ساب بالإرهاق خالل العالج بالإ�سعاع، وخا�سة 
في الأ�سابيع الأخيرة من العالج. والراحة مهمة ولكن ين�سح الأطباء 

عادة المر�سى اأن يظلوا ن�سطين قدر الم�ستطاع.

يمكن  ما  عادًة  فاإنه  مزعجة،  لالإ�سعاع  الجانبية  الأعرا�ص  اأن  رغم 
الطرق  اأو ممر�سك حول  مع طبيبك  بها وعالجها. تحدث  التحكم 
الأعرا�ص  تلك  ومعظم  المزعجة.  الأعرا�ص  تخفف  اأن  يمكن  التي 

الجانبية تختفي عندما ينتهي العالج.
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اأ�سئلة	ربما	ترغب	في	طرحها	على	طبيبك	قبل	
البدء	في	العالج	باالإ�سعاع:

ما هدف هذا النوع من العالج؟	�

كان 	� اإذا  الم�ست�سفى؟  في  البقاء  اإلى  �ساأحتاج  هل 
الأمر كذلك، اإلى متى ؟

مرة 	� وك��م  العالجية؟  الجل�سات  ه��ذه  �ستبداأ  متى 
�ساأخ�سع لها؟ ومتى �ستنتهي؟

وما 	� العالجية؟  الجل�سات  تلك  خ��الل  �ساأ�سعر  بم 
الأعرا�ص الجانبية الناتجة عنها؟

يجدي 	� بالإ�سعاع  العالج  كان  اإذا  ما  �سنعرف  كيف 
نفًعا؟

هل �ساأكون قادًرا على ا�ستكمال اأن�سطتي الطبيعية 	�
خالل فترة العالج؟

هل �ساأعانى اأية اأعرا�ص جانبية مزمنة؟	�
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(Chemotherapy)	الكيميائي	العالج
الدرقية  ال��غ��دة  �سرطان  ل��ع��الج  الكيميائي  ال��ع��الج  ي�ستخدم 
اأعرا�ص  من  للتخفيف  اأحياًنا  وي�ستخدم  والك�سمي.  النخاعي 

الأنواع الأخرى من �سرطان الغدة الدرقية.

الخاليا  على  للق�ساء  العقاقير  الكيماوي  ال��ع��الج  ي�ستخدم 
ال�سرطانية. معظم العقاقير الم�ستخدمة ل�سرطان الغدة الدرقية 
 intravenously )يتم حقنها مبا�سرة في الأوردة (حقن وريدي
الغدة  ل�سرطان  جديد  دواء  يوجد  ولكن  رفيعة،  حقنة  بوا�سطة 

الدرقية النخاعي يمكن تناوله عن طريق الفم.

الم�ست�سفى  في  اأو  عيادة  في  الكيميائي  العالج  تتلقى  اأن  يمكن 
اأو في المنزل. بع�ص الأ�سخا�ص الم�سابين بال�سرطان يحتاجون 
اإلى البقاء في الم�ست�سفى خالل فترة العالج. وتعتمد الأعرا�ص 
الكيميائية  العقاقير  وكمية  نوع  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  الجانبية 
الوريد  ف��ي  حقنها  ت��م  التي  للعقاقير  بالن�سبة  الم�ستخدمة. 
الحلق  احتقان  تت�سمن  ال�سائعة  اأعرا�سها  اأكثر  فاإن  مبا�سرة، 
العقاقير  اأما  ال�سعر.  و�سقوط  ال�سهية  وفقدان  والتقيوؤ  والغثيان 
الجانبية  اأعرا�سها  الفم، فتت�سمن  تناولها عن طريق  يتم  التي 

الإ�سهال وارتفاع �سغط الدم وال�سعال والطفح الجلدي. 

يمكن لفريق العناية الطبية الخا�ص بك اأن يقترح طرًقا للتحكم 
الأعرا�ص  تلك  معظم  يختفي  الم�ساكل.  ه��ذه  من  العديد  في 

عندما ينتهي العالج.
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اأ�سئلة	ربما	ترغب	في	طرحها	على	طبيبك	قبل	
البدء	في	العالج	الكيميائي:

ما هدف هذا النوع من العالج؟	�

الجانبية 	� الأع��را���ص  وم��ا  ال��ن��وع؟  ه��ذا  مخاطر  ما 
الناتجة عنه؟ ماذا يمكننا فعله ب�ساأنها؟

متى �سيبداأ العالج؟ ومتى �سينتهي؟	�

ممار�ستي 	� على  العالجية  العملية  �ستوؤثر  كيف 
لأن�سطتي الطبيعية؟

راأي	اآخر

اآخر  اأن تح�سل على راأي  البدء في تلقي العالج، ربما تود  قبل 
بالن�سبة للت�سخي�ص والخطة العالجية. يخ�سى بع�ص النا�ص من 
اأن ي�سعر الطبيب بال�ستياء اإذا قرروا البحث عن راأي اآخر. لكن 
يرحّبون  الأطّباء  فمعظم  ال�سحيح.  هو  العك�ص  يكون  ما  عادة 
بالح�سول على راأي اآخر والعديد من �سركات التاأمين ال�سحي 
تدفع تكاليف الح�سول على راأي اآخر اإذا طلب طبيبك المعالج 

ذلك. بع�ص ال�سركات تطلب راأًيا ثانًيا.

اإذا ح�سلت على راأي اآخر، فاإن الطبيب الثاني ربما يتفق فى الراأي 
مع الطبيب الأول فيما يخ�ص الت�سخي�ص والخطة العالجية، اأو 
ربما يقترح الطبيب الثاني راأًيا اآخر. وفي كلتا الحالتين، فاأنت 
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بالتحكم. ف�سوف  اأكبر  واإح�سا�ًسا  المعلومات  المزيد من  تمتلك 
توقن  تتخذهاحيث  التي  القرارات  حول  الثقة  من  بمزيد  ت�سعر 
اإلى  تحتاج  ربما  المتاحة.  الخيارات  جميع  على  اطلعت  اأن��ك 
بذل بع�ص الوقت والجهد لجمع ال�سجالت الطبية الخا�سة بك 
هناك  تكون  لن  الحالت،  معظم  وفي  اآخ��ر.  لطبيب  والذهاب 
ثاٍن.  راأي  على  للح�سول  اأ�سابيع  ب�سعة  تخ�سي�ص  في  م�سكلة 
فالتاأخير في بدء العالج ل يقلل عادة من فاعلية العالج. للتاأكد 

من هذا، يجب اأن تناق�ص اأمر هذا التاأخير مع طبيبك الخا�ص.

الح�سول  اأجل  من  على طبيب  للعثور  الطرق  من  العديد  يوجد 
اأو  اأو جمعية طبية محلية  اآخر. فيمكنك �سوؤال طبيب  راأي  على 
م�ست�سفى قريب اأو كلية طب من اأجل الح�سول على اأ�سماء بع�ص 

المخت�سين.

العالج  مراكز  تخ�ص  معلومات  على  الح�سول  ا  اأي�سً يمكنك 
القريبة منك عن طريق خدمة ال�ستعالم عن ال�سرطان المقدمة 

في مواقع البحث المعروفة اأو الجمعيات المتخ�س�سة 
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ا�ساأل	طبيبك	كم	مرة	�ستحتاج	اإلى	اإجراء	الفحو�سات

المتابعة	الدورية
�سوف تحتاج اإلى اإجراء فحو�سات ب�سكل منتظم (ب�سكل �سنوي 
هذه  ت�ساعدك  الدرقية.  الغدة  �سرطان  من  العالج  بعد  مثاًل) 
الفحو�سات على التاأكد من ت�سجيل اأي تغيرات تطراأ على �سحتك 
اأية م�ساكل �سحية بين  اإذا عانيت  الأمر.  اإذا تطّلب  ومعالجتها 

الفحو�سات، يجب اأن تت�سل بطبيبك.
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العالج.  بعد  الدرقية  الغدة  ب�سرطان  الإ�سابة  ت��ع��اودك  ربما 
ا ليتحرى عودة الإ�سابة بال�سرطان.  �سيجرى طبيبك فح�سً

واأ�سعة ت�سويرية  للدم  الفحو�سات اختبارات  تلك  تت�سمن  ربما 
هذه  وتعتمد  ال�سوتية.  ف��وق  بالموجات  الرقبة  فح�ص  مثل 

الفحو�سات على نوع �سرطان الغدة الدرقية لديك:

حليمي	اأو	جريبي: بعد عالج �سرطان الغدة الحليمي اأو 	�
فوق  بالموجات  للرقبة  ا  فح�سً ال�سخ�ص  يجري  الجريبي، 
اأو فحو�سات  بالكامل  للج�سم  بالأ�سعة  ا  اأو فح�سً ال�سوتية 
الدرقية  منبه  هرمون  م�ستويات  ن�سبة  على  للوقوف  للدم 
فاإذا   .(Thyroglobulin) الدرقي  والجلوبولين   (TSH)
الدم  في  يوجد  لن  بالكامل،  الدرقية  الغدة  ا�ستئ�سال  تم 
ا من الجلوبولين الدرقي اأو لن يوجد اأي  �سوى قدر قليل جدًّ
منه مطلًقا. اأما وجود م�ستوى عاٍل من الجلوبولين الدرقي 
الغدة  ب�سرطان  الإ�سابة  عاودتك  قد  اأنه  فيعني  الدم  في 
الدرقي  الجلوبولين  لم�ستوى  القيام بفح�ص  قبل  الدرقية. 
اأو فح�ص �سامل للج�سم، �سوف تحتاج للح�سول على جرعة 
اأقرا�ص  تناول  عن  التوقف  اأو  الدرقية  منبه  هرمون  من 

هرمون الثايروك�سين لمدة �ستة اأ�سابيع.

النخاعي، 	� الدرقية  الغدة  �سرطان  معالجة  بعد  نخاعي: 
م�ستوى  لمعرفة  فحو�سات  اإج���راء  اإل��ى  المر�سى  يحتاج 
الكال�سيتونين ومواد اأخرى. ربما تت�سمن تلك الفحو�سات 
ت�سويًرا  اأو  ال�سوتية  فوق  بالموجات  للرقبة  ا  فح�سً ا  اأي�سً
اأي  اأو  المغناطي�سي  بالرنين  اأ�سعة  اأو  بالحا�سوب  مقطعيًّا 

فح�ص ت�سوير بالأ�سعة.
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يخ�سع 	� ربما  الدرقية،  الغدة  �سرطان  عالج  بعد  ك�سمي:	
المر�سى لختبارات ت�سويرية مثل فح�ص منطقة ال�سدر 

بالأ�سعة ال�سينية اأو الت�سوير المقطعي بالحا�سوب.

اأ�سئلة	ربما	ترغب	في	طرحها	على	طبيبك	بعد	
انتهاء	العالج:

كم مرة �ساأحتاج اإلى اإجراء هذه الفحو�سات؟	�

ما فحو�سات المتابعة التى تقترح علّي القيام بها؟ 	�
هل اأحتاج اإلى تجنب تناول الملح الذي يحتوي على 
اأي من  اإجراء  قبل  لليود  اأخرى  واأي م�سادر  اليود 

تلك الفحو�سات؟

اأو 	� ال�سحية  الم�ساكل  ما   ، المتابعة  فترة  خ��الل 
الأعرا�ص المر�سية التي يجب اأن اأبلغ عنها ؟
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�سارك	مخاوفك	مع	�سخ�ص	تثق	فيه.

م�سادر	الدعم
معرفتك اأنك م�ساب ب�سرطان الغدة الدرقية هو اأمر يمكن اأن 
يغير حياتك وحياة من حولك من المقّربين لك. وقد يكون من 
ال�سعب التاأقلم مع هذه التغييرات. ومن الطبيعي اأن تحتاج اأنت 
وعائلتك واأ�سدقاوؤك للم�ساعدة للتاأقلم مع الم�ساعر الناتجة عن 

معرفة الت�سخي�ص بال�سرطان. 
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والقلق حول العالج والتعامل مع الأعرا�ص الجانبية والبقاء في 
ا  اأي�سً القلق  ينتابك  �سائع. ربما  العالجية  والفواتير  الم�ست�سفى 
حيال العتناء بعائلتك والحفاظ على وظيفتك اأو المحافظة على 

الن�ساطات اليومية.

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

الأطباء والممر�سون والأع�ساء الآخرون في فريق العناية 	�
حول  اأ�سئلتك  عن  يجيبوا  اأن  يمكن  بك  الخا�ص  الطبية 

العالج والعمل والأن�سطة الأخرى.

اأو 	� ال�ست�سارات  مقدمو  اأو  الجتماعيون  الإخ�سائيون 
اأردت  اإذا  م�ساعدتك  يمكنهم  الديني  الدعم  اأخ�سائي 
يقترح  وغالًباما  يقلقك.  م��ا  اأو  ب��ه  ت�سعر  عما  التحدث 
المالية  للم�ساعدة  م���وارد  الجتماعيون  الإخ�سائيون 

والموا�سالت والعناية المنزلية والدعم المعنوي.

ا اأن يجد الدعم لدى مجموعات الدعم. 	� يمكن للمري�ص اأي�سً
عائالتهم  اأفراد  اأو  المر�سى  يلتقي  المجموعات،  تلك  في 
مع المر�سى الآخرين اأو عائالتهم لم�ساركة ما تعلموه حول 
التاأقلم والتعامل مع مر�ص ال�سرطان والأعرا�ص الجانبية 
للعالج. ربما تعر�ص المجموعات دعًما وجًها لوجه اأو عبر 
الهاتف اأو عبر الإنترنت. ربما تود التحدث مع اأحد اأفراد 
مجموعة الرعاية الطبية الخا�سة بك اأو اأحد اأفراد فريقك 

العالجي حول العثور على مجموعة دعم.
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الم�ساركة	في	اأبحاث	ال�سرطان
عديدة  �سريرية  تجارب  العالم  اأنحاء  جميع  في  الأطباء  يجري 
المر�سى  ال�سرطان يتطوع  (وهي درا�سات بحثية تخ�ص مر�ص 
في عالج  تقّدًما  بالفعل  الأبحاث  وحققت  فيها).  بدور  بالقيام 

�سرطان الغدة الدرقية. 

فيوا�سل الأطّباء البحث عن طرق اأحدث واأف�سل لعالج �سرطان 
ة  الغدة الدرقية، حيث يقومون باختبار عالجات جديدة وخا�سّ
في  بالم�ساركة  ا  مهتمًّ كنَت  اإذا  الكيميائي.  العالج  يخ�ص  فيما 

التجارب ال�سريرية، تحدث مع طبيبك.

ُت�سمم هذه التجارب ال�سريرية لمعرفة ما اإذا كانت العالجات 
الجديدة اآمنة وفّعالة. وحتى لو لم يحقق الأ�سخا�ص الم�ساركون 
ا  في التجربة ا�ستفادة مبا�سرة، فاإن م�ساركتهم تعد اإ�سهاًما مهمًّ
�سرطان  عن  اأكثر  معلومات  معرفة  على  الأطباء  ت�ساعد  حيث 
اأن تلك التجارب تنطوي على  الغدة وكيفية التحكم فيه. ورغم 
ما  اأق�سى  ببذل  يقومون  الباحثين  ف��اإن  المخاطرات،  بع�ص 

ي�ستطيعون لحماية مر�ساهم.

كلمات	يجب	معرفتها
 (Anaplastic Thyroid الك�سمي  الدرقية  الغدة  �سرطان 
تبدو  الدرقية  الغدة  �سرطان  و�سر�ص من  نادر  نوع   :Cancer)
خاليا  عن  ال�سكل  مختلفة  (الم�سرطنة)  الخبيثة  الخاليا  فيه 

الغدة الدرقية الطبيعية.
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وقد  ال�سرطانية.  الأورام  من  ُيعد  ل   :(Benign) حميد  ورم 
ينمو الورم الحميد لي�سبح اأكبر ولكنه ل ينت�سر ليمتد اإلى اأجزاء 

اأخرى من الج�سم.

الخاليا  من  عينة  اأخذ   :(Biopsy/خزعة) الأن�سجة  فح�ض 
يفح�ص  قد  الأم��را���ص.  علم  اأخ�سائي  ليفح�سها  الأن�سجة  اأو 
اأو يجرى  الميكرو�سكوب  الن�سيج تحت  اأخ�سائي علم الأمرا�ص 

فحو�سات اأخرى على الخاليا اأو الأن�سجة.

الدم  ي�سرى عبره  اأنبوب  (Blood Vessel): هو  وعاء دموي 
ال�سرايين  من  �سبكة  من  الدموية  الأوعية  تتكون  الج�سم.  في 

وال�سرينات وال�سعريات الرفيعة والعريقات والأوردة.

للغدة  المكونة  الخاليا  م��ن  ن��وع   :(C Cells) ���س��ى  ال��خ��الي��ا 
هرمون  وهو  الكال�سيتونين  باإنتاج  الخاليا  هذه  تقوم  الدرقية. 

ي�ساعد على التحكم في م�ستوى الكال�سيوم في الدم.

الكال�سيتونين (Calcitonin): هرمون يتكون في الخاليا �سى 
في الغدة الدرقية. ي�ساعد هذا الهرمون في الحفاظ على م�ستوى 
م�ستوى  للغاية  يرتفع  فعندما  ال��دم.  في  الكال�سيوم  من  �سحي 

الكال�سيوم في الدم، يقوم هرمون الكال�سيتونين بخف�سه.

اأجل  من  الج�سم  يحتاجه  معدن   :(Calcium) الكال�سيوم 
الحفاظ على �سحة الأ�سنان والعظام واأن�سجة اأخرى فى الج�سم. 
الكال�سيوم هو اأكثر المعادن تواجًدا في الج�سم الب�سري. وتر�سب 
الكال�سيوم في اأن�سجة الج�سم مثل ن�سيج الثدي ربما يكون دللة 

على ظهور المر�ص.

ال�سرطان (Cancer): م�سطلح ي�ستخدم لالإ�سارة اإلى انق�سام 
غير طبيعي وغير خا�سع لل�سيطرة للخاليا والتى يمكن اأن تغزو 
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ال�سرطانية  الخاليا  تنت�سر  وقد  ال��ورم.  من  القريبة  الأن�سجة 
ا لت�سل اإلى اأجزاء اأخرى بالج�سم من خالل الدم والجهاز  اأي�سًّ

اللمفي.

وجميع  الج�سم.  اأن�سجة  تكون  م�ستقلة  وح��دة   :(Cell) خلية 
الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة اأو اأكثر. 

با�ستخدام  العالج   :(Chemotherapy) الكيميائي  العالج 
العقاقير التي تدمر الخاليا ال�سرطانية. 

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

الدرا�سات ال�سريرية. 

مادة  عن  عبارة   :(Contrast material) ال�سبغية  المادة 
المناطق  اإظهار  في  ت�ساعد  التي  المواد  من  غيرها  اأو  �سبغية 
غير ال�سليمة بداخل الج�سم. ويتم اإعطائها للمري�ص من خالل 
الحقن في الوريد اأو من خالل حقنة �سرجية اأو عن طريق الفم. 
والأ�سعة  ال�سينية  الأ�سعة  في  ال�سبغية  المادة  ُت�ستخدم  وق��د 
اأو  المغناطي�سي  بالرنين  الت�سوير  اأو  بالكمبيوتر  المقطعية 

غيرها من فحو�سات الت�سوير والأ�سعة. 

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

ٌة ُمَحو�َسَبة وت�سوير مقطعي محو�سب. ٌة ِمْحَوِريَّ َمْقَطِعيَّ
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طبيب   :(Endocrinologist) ال�����س��م��اء  ال��غ��دد  اأخ�����س��ائ��ي 
متخ�س�ص في ت�سخي�ص وعالج ا�سطرابات الهرمونات.

  (External Radiationال��خ��ارج��ي الإ���س��ع��اع��ي  ال��ع��الج 
جهاز  فيه  ي�ستخدم  الإ�سعاعي  العالج  من  نوع   :Therapy)
يهدف اإلى ت�سليط اأ�سعة ذات طاقة عالية على الخاليا ال�سرطانية 

من خارج الج�سم. 

 (Familial ال��ع��ائ��ل��ي  ال��ن��خ��اع��ي  ال��درق��ي��ة  ال���غ���دة  ���س��رط��ان 
(Medullary Thyroid Cancer: نوع وراثي من �سرطان 
خاليا  في  يتكون  ال�سرطان  من  (ن��وع  النخاعي  الدرقية  الغدة 

الغدة الدرقية التي ت�سنع هرمون الكال�سيتونين).

الخ�سوبة (Fertility): هي القدرة على اإنجاب اأطفال.

 (Follicular Thyroid الجريبي  الدرقية  الغدة  �سرطان 
(Cancer: نوع من ال�سرطان يتكون في الخاليا الجريبية في 
الغدة الدرقية. يعتبر من الأنواع التي تنمو ببطء وقابل للعالج 

ب�سكل كبير.

تورث من  التي  والوظيفية  الج�سدية  الوحدة   :(Gene) الجين 
النووي  الحم�ص  من  اأج��زاًء  الجينات  تعتبر  لن�سلهما.  الأبوين 
ومعظم الجينات تحتوي على معلومات حول تكوين بروتين معين.

غدة (Gland): ع�سو يفرز مادة واحدة اأو اأكثر مثل الهرمونات 
اأو الع�سارات الها�سمة اأو العرق اأو الدموع اأو اللعاب اأو اللبن.

الج�سم.  غدد  تفرزه  كيميائي  مركب   :(Hormone) الهرمون 
والهرمونات تنت�سر في مجرى الدم وتتحكم في ت�سرفات خاليا 
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ا داخل  اأي�سً الهرمونات  اأع�ساء معينة. ويمكن ت�سنيع بع�ص  اأو 
المعمل.

وريدي (Intravenous): داخل اأو عن طريق الوريد. عادة ما 
ي�سير الم�سطلح اإلى طريقة لإعطاء الدواء اأو اأي مواد اأخرى من 
.IV ا خالل الحقن اأو اأنابيب يتم اإدخالها في الوريد. ي�سمى اأي�سً

البرزخ (Isthmus): ممر �سيق داخل الج�سم ي�سل بين بناءين 
كبيرين.

الأحبال  على  يحتوي  الحلق  في  جزء   :(Larynx) الحنجرة 
ا  اأي�سً ت�سمى  وال��ك��الم.  والبلع  للتنف�ص  وي�ستخدم  ال�سوتية 

بال�سندوق ال�سوتي.

العقدة اللمفية (Lymph Node): عبارة عن كتلة م�ستديرة 
من الن�سيج اللمفي التي تحيط بغ�ساء الأن�سجة ال�سامة. وتر�سح 
العقد اللمفية ال�سائل اللمفي وتقوم بتخزين خاليا الدم البي�ساء. 
ا في الأوعية اللمفية، كما ُيطلق عليها الغدة اللمفية.  وتوجد اأي�سًّ

رفيع  اأنبوب  عن  عبارة   :(Lymph Vessel) اللمفي  الوعاء 
يحمل ال�سائل اللمفي وخاليا الدم البي�ساء عبر الجهاز اللمفي. 

 .(Lymphatic Vessel) ويطلق عليه الأوعية اللمفية

ورم خبيث (Malignant): عبارة عن ورم �سرطاني. وقد تغزو 
الأورام ال�سرطانية الأن�سجة القريبة وتدمرها وتنت�سر في اأجزاء 

اأخرى من الج�سم. 

اأخ�سائي اأورام (Medical Oncologist): طبيب متخ�س�ص 
العالج  با�ستخدام  ومعالجته  ال�سرطان  مر�ص  ت�سخي�ص  في 
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هو  الأورام  واأخ�سائي  والبيولوجي.  والهرموني،  الكيميائي، 
ويقدم  ال�سرطان،  لمري�ص  ال�سحية  للرعاية  الرئي�سي  المقدم 
الأخ�سائيون  يقدمه  الذي  العالج  تن�سيق  ويمكنه  الدعم،  ا  اأي�سً

الآخرون. 

 (Medullary Thyroid ال���ن���خ���اع���ي  ال����غ����دة  ����س���رط���ان 
الخاليا   في  ينمو  الدرقية  الغدة  �سرطان  من  نوع   :Cancer)
التي  الكال�سيتونين  هرمون  ت�سنع  التي  الخاليا  وه��ي   ، �سى 
ي�ساعد في الحفاظ على م�ستوى �سحي من الكال�سيوم في الدم.

انت�سار  تعني  والتي  بالنقيلة،  متعلق   :(Metastatic) نقيلي 
ال�سرطان من جزء اإلى اآخر في الج�سم.

فيه  يتم  اإج���راء   :(MRI) المغناطي�سي  ب��ال��رن��ي��ن  ت�����س��وي��ر 
ا�ستخدام موجات الراديو ومغناطي�ص قوي مت�سل بجهاز كمبيوتر 
وهذه  الج�سد.  داخ��ل  لمناطق  تف�سيلية  �سور  اأخ��ذ  اأج��ل  من 
ال�سليمة  الأن�سجة  بين  الختالف  تظهر  اأن  الممكن  من  ال�سور 
ي�سدر  المغناطي�سي  بالرنين  والت�سوير  المري�سة.  والأن�سجة 
�سوًرا لالأع�ساء والأن�سجة الرخوة اأف�سل من تلك التي ت�سدرها 
اأو  بالكمبيوتر  المقطعية  الأ�سعة  مثل  الأخرى  الت�سوير  تقنيات 
الأ�سعة ال�سينية. والت�سوير بالرنين المغناطي�سي مفيد على نحو 
خا�ص لت�سوير المخ والعمود الفقري والأن�سجة الرخوة للمفا�سل 
ا بالت�سوير المغناطي�سي  والجزء الداخلي للعظام. وي�سمى اأي�سً

النووي 

 (Multiple ال�����س��ّم��اء  ل��ل��غ��دد  ال��م��ت��ع��دد  ال���ت���ورم  م��ت��الزم��ة 
(Endocrine Neoplasia Syndrome: مر�ص وراثي ربما 
ينتج عنه نمو ال�سرطان في جهاز الغدد ال�سّماء. وهناك اأنواع 
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عديدة من متالزمة التورم المتعدد للغدد ال�سماء والأ�سخا�ص 
ال�سرطان.  من  مختلًفا  نوعًا  لديهم  يتكون  نوع  بكل  الم�سابون 
يمكن  ال�سرطانات  من  نوع  كل  ت�سبب  التي  المتحورة  والجينات 

.MEN ا متالزمة ر�سدها بفح�ص الدم. وهى ت�سمى اأي�سً

عقيدة (Nodule): تورم اأو كتلة ربما تكون خبيثة (م�سرطنة) 
اأو حميدة (غير م�سرطنة).

الطب  م��ن  (Nuclear Medicine):ف������رع  ال��ن��ووي  ال��ط��ب 
ي�ستخدم كميات �سغيرة من المواد الم�سعة لتكوين �سور لداخل 

الج�سم ولمعالجة الأمرا�ص.

ممر�سة  ه��ي   :(Oncology Nurse) اأورام  م��م��ر���س��ة 
متخ�س�سة في معالجة مر�سى ال�سرطان ورعايتهم. 

ع�سو (Organ): جزء من الج�سم يوؤدي وظيفة معينة. القلب 
ع�سو على �سبيل المثال.

  (Papillary Thyroidالحليمي الدرقية  الغدة  �سرطان 
(Cancer: نوع من ال�سرطان يتكون في الخاليا الجريبية في 
الغدة الدرقية وينمو على �سكل اأ�سابع �سغيرة. وهو ينمو ب�سكل 
ما  وغالًبا  الرجال،  عن  الن�ساء  لدى  �سيوًعا  اأكثر  ووه��و  بطئ، 
هذا  يعتبر  والأربعين.  الخام�سة  عمر  قبل  ال�سخ�ص  به  ي�ساب 

النوع اأكثر اأنواع �سرطان الغدة الدرقية �سيوًعا.

الغدة جار الدرقية (Parathyroid Gland): هي اأحد اأربع 
البازلء تتواجد على �سطح الغدة الدرقية.  غدد في حجم حبة 
م�ستوى  من  يزيد  الغدد  هذه  ت�سنعه  الذى  الدريقات  وهرمون 

الكال�سيوم في الدم.
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 :(Parathyroid Hormone) هرمون الغدة جار الدرقية
على  الج�سم  ت�ساعد  والتي  الدرقية  ج��ار  الغدة  تنتجها  م��ادة 
الغدة  هرمون  كمية  زادت  لو  الكال�سيوم.  وا�ستخدام  تخزين 
جار الدرقية في الدم عن الم�ستوى المعتاد، يوؤدي هذا لرتفاع 

م�ستويات الكال�سيوم في الدم وربما يكون عالمة مر�سية.

ي�سخ�ص  (Pathologist):طبيب  الأم��را���ض  علم  اأخ�سائي 
عد�سة  تحت  والأن�سجة  الخاليا  درا�سة  طريق  عن  الأم��را���ص 

المجهر.

الإ�سعاع (Radiation): طاقة يتم اإطالقها على هيئة موجات 
كهرومغناطي�سية. ومن الم�سادر ال�سائعة لالإ�سعاع غاز الرادون 
والأ�سعة الكونية من الف�ساء الخارجي والأ�سعة ال�سينية الطبية 
والطاقة الم�ستخل�سة من النظائر الم�سعة (حالة غير م�ستقرة 
لت�سير  تك�سرها  اأثناء  في  اإ�سعاع  يطلق  الكيميائي  العن�سر  من 

اأكثر ا�ستقراًرا).

 (Radiation ب����الإ�����س����ع����اع  الأورام  ع������الج  اأخ���������س����ائ����ي 
(Oncologist: طبيب متخ�س�ص في ا�ستخدام الإ�سعاع لعالج 

ال�سرطان. 

ا�ستخدام   : (Radiation Therapy)ب��الإ���س��ع��اع ال��ع��الج 
جاما  واأ���س��ع��ة  ال�سينية  الأ���س��ع��ة  م��ن  عالية  ط��اق��ة  ذي  اإ���س��ع��اع 
الخاليا  لتدمير  اأخ���رى  وم�سادر  وال��ب��روت��ون��ات  والنيترونات 
ال�سرطانية وتقلي�ص الأورام. وقد ياأتي الإ�سعاع من جهاز خارج 
ياأتي من مادة م�سعة  اأو  الخارجي)  الإ�سعاعي  الج�سم (العالج 
مو�سوعة داخل الج�سم بالقرب من الخاليا ال�سرطانية (العالج 
المنهجي  الإ�سعاعي  العالج  وي�ستخدم  الداخلي).  الإ�سعاعي 
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مادة م�سعة مثل الأج�سام الم�سادة الجزيئية الم�سعة التي ت�سير 
في الدماء اإلى داخل الأن�سجة في مختلف اأنحاء الج�سم. وي�سمى 

ا بالمعالجة بالإ�سعاع.  اأي�سً

م�سع (Radioactive): عن�سر مطلق لالإ�سعاع. 

من  م�سع  �سكل   :(Radioactive Iodine) الم�سع  ال��ي��ود 
اأو  الت�سوير  اختبارات  فى  غالًبا  ي�ستخدم  والذى  اليود،  اأ�سكال 
الدرقية  الغدة  و�سرطان  الن�ساط  مفرطة  الدرقية  الغدة  لعالج 
اختبارات  اإج���راء  اأج��ل  م��ن  ال�سرطانات.  م��ن  اأخ���رى  واأن����واع 
الذي  الم�سع  اليود  من  قليلة  كمية  المري�ص  ياأخذ  ت�سويرية، 
يتجمع في خاليا الغدة الدرقية واأنواع معينة من الأورام والذى 
ياأخذ  اأما لعالج �سرطان الغدة الدرقية،  يمكن تتبعه بالما�سح. 
المري�ص كمية كبيرة من اليود الم�سع، والذي يق�سي على الخاليا 
اإعطاء اليود الم�سع للمري�ص عن  الخا�سة بالغدة الدرقية. يتم 
طريق الفم ك�سائل اأو كب�سولت اأو حقن في الوريد اأو بذور مغلقة 

والتي يتم و�سعها في الورم اأو بجانبه لقتل الخاليا ال�سرطانية.

خبير   :(Registered dietitian) معتمد  تغذية  اأخ�سائي 
الغذاء  ا�ستخدام  في  ا  متخ�س�سً تدريًبا  تلقى  �سحية  رعاية 
والتغذية للحفاظ على �سحة الج�سم. واأخ�سائي التغذية المعتمد 
قد ي�ساعد الفريق الطبي على تح�سين ال�سحة الغذائية للمري�ص

يوؤثر  حين  تحدث  م�سكلة   :(Side effect) جانبية  اأع��را���ض 
الآث��ار  بين  وم��ن  ال�سليمة.  الأع�ساء  اأو  الأن�سجة  على  العالج 
وال�سعور  والأل��م  الإره���اق  ال�سرطان  لعالج  ال�سائعة  الجانبية 
ال�سعر  وت�ساقط  ال��دم  خاليا  عدد  وانخفا�ص  والقيء  بالغثيان 

وقرح الفم. 
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اأجل  من  تقدم  رعاية   :(Supportive care) داعمة  رعاية 
مر�ص  من  يعانون  الذين  المر�سى  لدى  الحياة  جودة  تح�سين 
اأو  منع  اإلى  الداعمة  الرعاية  وتهدف  للحياة.  مهدد  اأو  خطير 
مع  والتعامل  ممكن،  وق��ت  باأ�سرع  المر�ص  اأع��را���ص  معالجة 
الآثار الجانبية الناتجة عن عالج المر�ص، ومواجهة الم�سكالت 
النف�سية والجتماعية والروحانية الم�ساحبة للمر�ص اأو عالجه. 
ا بالرعاية المطمئنة والرعاية المهدئة والتحكم فى  وت�سمى اأي�سً

الأعرا�ص.

جراح (Surgeon): طبيب يقوم با�ستئ�سال اأو اإ�سالح جزء من 
الج�سم عن طريق عملية جراحية يجريها للمري�ص.

اأو  ا�ستئ�سال  اأج��ل  من  يتخذ  اإج���راء   :(Surgery) ج��راح��ة 
المر�ص.  وجود  اكت�ساف  اأجل  من  اأو  الج�سم  من  جزء  اإ�سالح 

ا عملية جراحية.  وت�سمى اأي�سً

يتخذه  الذى  ال�سكل   :(Thyroglobulin) الثيروجلوبولين 
الغدة  خاليا  ف��ي  مخزًنا  يكون  عندما  الثايروك�سين  ه��رم��ون 
الدرقية. واإذا تم ا�ستئ�سال الغدة الدرقية، فاإن الثيروجلوبولين 
م�ستوى  بقيا�ص  الطبيب  يقوم  ال���دم.  فحو�سات  ف��ي  يظهر  ل 
الغدة  في  المت�سرطنة  الخاليا  لر�سد  الدم  في  الثيروجلوبولين 

الدرقية والتي تبقى في الج�سم بعد عالج ال�سرطان.

الحنجرة  ت��ح��ت  ت��ق��ع  غ���دة   :(Thyroid) ال���درق���ي���ة  ال���غ���دة 
(ال�������س���ن���دوق ال�����س��وت��ي) وت��ن��ت��ج ه���رم���ون ال��ث��اي��روك�����س��ي��ن 
النمو  الدرقية في تنظيم عمليتي  الغدة  ت�ساعد  والكال�سيتونين. 

والأي�ص. 
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من  نوع   :(Thyroid follicular cell) الجريبية  الخلية 
الُم�سنعة  الخاليا  هى  هذه  الدرقية.  للغدة  المكّونة  الخاليا 

لهرمون الثايروك�سين.

هرمون   :(Thyroid Hormone) الثايروك�سين  ه��رم��ون 
الج�سم  وح��رارة  الدم  و�سغط  القلب  �سربات  معدل  على  يوؤثر 

والوزن. تقوم الغدة الدرقية باإفراز هرمون الثايرك�سين 

 (Thyroid-Stimulating الهرمون المنبه للغدة الدرقية
الهرمون  النخامية. يحفز  الغدة  (Hormone: هرمون تفرزه 
المنبه للغدة الدرقية اإفراز هرمون الثايروك�سين من الجلوبولين 
الدرقية.  الغدة  الجريبية في  نمو الخاليا  ا  اأي�سً الدرقى. يحفز 
الم�ستوى  عن  الدرقية  للغدة  المنبه  الهرمون  م�ستوى  زاد  واإذا 
الطبيعي، فربما يعني هذا اأن نظام التنظيم الهرموني في الغدة 
حالة  نتيجة  هذا  يكون  ما  وع��ادة  التحكم،  عن  خ��ارج  الدرقية 
ا بهرمون  حميدة (فرط الدرقية اأو ق�سور الدرقية). ي�سمى اأي�سً

.TSH

طبيب   :(Thyroidologist) ال��درق��ي��ة  ال���غ���دة  اأخ�����س��ائ��ي 
متخ�س�ص في عالج اأمرا�ص الغدة الدرقية.

ن�سيج(Tissue) : مجموعة اأو طبقة من الخاليا تعمل مًعا لأداء 
وظيفة معينة. 

ورم (Tumor): كتلة غير طبيعية من الأن�سجة التي تظهر حين 
تنق�سم الخاليا اأكثر مما ينبغي اأو حين ل تموت هذه الخاليا حين 
ينبغي لها اأن تموت. وقد تكون الأورام حميدة (غير �سرطانية) 

اأو خبيثة (�سرطانية). 
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اإج��راء   :(Ultrasound) ال�سوتية  ف��وق  بالموجات  فح�ض 
تتردد فيه موجات �سوتية عالية الطاقة في الأن�سجة اأو الأع�ساء 
الداخلية وتحدث اأ�سداًء. وتظهر اأنماط ال�سدى على �سا�سة اآلة 
ت�سمى  الج�سم  لأن�سجة  �سورة  مكونة  ال�سوتية،  فوق  للموجات 
ا  مخطط الموجات فوق ال�سوتية (sonogram). وت�سمى اأي�سً

تخطيط ال�سدى.

الطاقة.  عالي  الإ�سعاع  من  ن��وع   :(x-ray) ال�سينية  الأ���س��ع��ة 
ت�ستخدم الأ�سعة ال�سينية بكميات �سغيرة في ت�سخي�ص الأمرا�ص 
التقاط �سور للج�سم من الداخل. وت�ستخدم الأ�سعة  عن طريق 

ال�سينية بكميات كبيرة في معالجة ال�سرطان.   

	الجمعية	ال�سعودية	لل�سرطان
الجمعية ال�سعودية لل�سرطان جمعية خيرية لمكافحة ال�سرطان 
ودعم مر�سى ال�سرطان، وهي جمعية خيرية تحت اإ�سراف وزارة 
ال�سئون الجتماعيه وتقدم خدمات مجتمعيه لم�ساعدة مر�سى 
خدمات  تقدم  كما  والعالج  المر�ص  مع  التكيف  على  ال�سرطان 

م�ساندة للمر�سى مالية واجتماعية وثقافية .
معهد ال�سرطان الوطني الأمريكي

من  ج��زء  وه��و   ،(NCI) الأم��ري��ك��ي  ال��وط��ن��ي  ال�سرطان  معهد 
الرئي�سية  الحكومية  الوكالة  وه��و  لل�سحة،  الوطنية  المعاهد 
واأبحاث  التدريب  في  المتخ�س�سة  الفيدرالية  للحكومة  التابعة 
بدعم  الأم��ري��ك��ي  الوطني  ال�سرطان  معهد  يقوم  ال�سرطان. 
للوقاية  اأف�سل  طرق  على  للعثور  والأ�سا�سية  ال�سريرية  الأبحاث 
بدعم  ا  اأي�سً المعهد  ويقوم  وعالجه.  وت�سخي�سه  ال�سرطان  من 
وتقديم التدريب والتعليم فيما يخ�ص اأبحاث ال�سرطان والبرامج 
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اإلى ذلك، فاإن المعهد م�سئول عن تو�سيل  العالجية. بالإ�سافة 
ما تتو�سل اإليه الأبحاث للمجتمع الطّبي والعام.



بدعم


