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المقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

لعلـــه كان اأ�سواأ يوم فـــي حياتي، ذلك النهار عندما ذهبـــت اإلى الطبيب لفح�ض 
بع�ـــض التغيرات التي �سعرت بهـــا، لأخرج من عيادته في حالة نف�سية ل اأح�سد عليها. 
نحـــن ن�سمـــع بالأخبار ال�سيئة عـــن الأمرا�ض والحـــوادث التي تحـــل بالآخرين، ولكن 
نـــادًرا مـــا نفكر اأنهـــا �ست�سيبنا �سخ�سيًّا. وحتـــى لو خطر على البـــال اأننا قد ن�ساب 
بمر�ـــض ع�سال في حياتنا، ونحاول اأن نتخيـــل ردود فعلنا الممكنة، فاإن ذلك يختفي 
عندمـــا ي�سدمنا الواقع. وهذا مـــا ح�سل لي؛ حيث اأفادني الطبيب يومئذ بعد درا�سة 
الفحو�ض اأننـــي م�ساب بالليمفوما )اأو �سرطان الجهـــاز الليمفاوي(. وبداأت الأفكار 
تعـــج بي وتت�سارب في راأ�ســـي، وبداأت اأت�ساءل عن م�سيري وكـــم من الأيام بقيت لي 
في هذه الدنيا. ُترى هل �ساأتمكن من روؤية اأهلي واأ�سدقائي؟ وكم �ساأعي�ض 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.
واأجزم باأن اآثار ال�سدمة قد امتدت اإلى جميع المحيطين بي؛ فمري�ض ال�سرطان 
يعاني الداء والدواء، والأهل يعانون األم الم�سيبة وهول الفجيعة، اإ�سافة اإلى اأن هذا 
الـــداء، وهو في الحقيقـــة مئات الأنـــواع المختلفة في �سراوتهـــا وخطورتها واإمكانية 

عالجها، يبقى مفهوًما في مخيلة الكثيرين على اأنه حكم بالموت ل اأكثر.
ولكن مهاًل، فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير اهلل من حال اإلى حال. لقد حدث 
تحـــول في م�سار تفكيري اإلـــى النقي�ض، فبينما كنت اأجـــري الفحو�ض واأهم بمغادرة 
عيـــادة الطبيـــب، اأعطاني الطبيب بع�ض الكتـــب باللغة الإنجليزية عـــن هذا المر�ض 
لقراءتهـــا ومعرفـــة بع�ـــض المعلومات عنه. ورويـــًدا رويًدا بداأ الأمل يـــدب في نف�سي. 
وكنـــت كلمـــا تعمقت في القـــراءة، زادني الأمل قـــوة وتفاوؤًل؛ فالفكـــرة الم�سبقة التي 
كانـــت لديَّ عن هذا المر�ض، مثلي مثل الكثيرين من النا�ض غير المخت�سين والذين 
حماهـــم اهلل مـــن روؤيته في اأقاربهم، هـــي اأنه قاتل ول ينجو منه اأحـــد. وهذه الفكرة 
مردها في المقام الأول الجهل. ولكن من خالل القراءة، عرفت اأنه يمكن ال�سفاء من 
بع�ض اأنواع هذا المر�ض وبن�سب كبيرة، كما اأن معنويات المرء من اأهم العوامل التي 
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ت�ساعـــد على التعافـــي. لقد رفعت القراءة عن هذا المر�ض فعاًل من معنوياتي وبداأت 
الإيجابيـــة تراود نظرتي للحياة مرة اأخرى. وبداأت اأتكيف مع ا�ستخدام 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.
وتابعـــت العالج لـــدى المخت�سيـــن، ومنَّ اهلل علـــيَّ بال�سفاء. وخرجـــت من هذه 
التجربـــة واأنـــا على يقين من اأن اإتاحة المعلومـــات للم�سابين بهذا الداء الخبيث من 
ا فـــي تعاملهم معـــه وفي نظرتهم للحيـــاة على وجه  الممكـــن اأن ُتحـــدث تحوًل جذريًّ
ا؛ فالفكـــرة المغلوطة عن ال�سرطـــان اأنه ل يمكن  العمـــوم وكذلك عنـــد محبيهم اأي�سً
ال�سفـــاء منه مطلًقـــا، ولكن ما وجدته هو اأنه في حالت كثيـــرة يمكن العالج من هذا 
المر�ـــض. وهذا يعتمد - بعد ف�ســـل اهلل وكرمه - على اكت�ساف المر�ض مبكًرا وقدرة 
الإن�ســـان على التكيف مع و�سعه الجديـــد والحديث عنه مع الأقارب والأ�سدقاء بدون 

خوف اأو تهرب.
كان مــــن الطبيعــــي اأن اأبداأ البحث عــــن اأي �سيء من�سور عــــن المر�ض، وبحثت في 
المكتبــــة العربية ولكن لالأ�سف وجــــدت اأنها تفتقر اإلى المراجع الب�سيطة وال�سل�سة التي 
تتحــــدث عن هــــذا المر�ض ب�ستى اأنواعــــه؛ فالمراجــــع المتاحة اإمــــا متخ�س�سة للغاية 
ي�سعــــب على غير المتخ�س�ــــض التعامل معها وا�ستيعابها ب�سهولــــة، اأو متاحة بلغة غير 
اللغــــة العربيــــة تحتاج اإلى �سخ�ض متبحر فــــي اللغات ليفهم ما بهــــا. ولأنني على يقين 
مــــن اأنه ل بد لكل اإن�سان اأن يحظــــى بن�سيب وافر من الثقافة العامة عن هذا المر�ض، 
فقــــد راأيــــت اأن من واجبــــي اأن اأ�سهم فــــي م�ساعدة اإخوانــــي المتحدثيــــن بالعربية على 
مواجهــــة هــــذا المر�ض واأخــــذت على عاتقي مهمــــة توفير م�سادر �سهلــــة وب�سيطة على 
الإن�ســــان العادي ليتعــــرف على موؤ�سرات هــــذا المر�ض واأعرا�سه ومن ثــــم ي�ستطيع اأن 
يقي نف�سه مغبة الآثار الناتجة عنه، بما في ذلك �سوء الفهم. وحتى اإن لم تكن م�ساًبا 
بهــــذا المر�ض الع�سال ) وهو ما اأرجوه من المولــــى عز وجل ( فاإن التعرف عليه وعلى 

اأعرا�سه من الممكن اأن يجعلك �سبًبا في اإنقاذ اإن�سان حياته على المحك.
ومـــن هنا فاإننـــي اأهدي هذا الم�ســـروع اإلى كل م�ســـاب بال�سرطـــان، ول اأق�سد 
بالم�سابيـــن المر�ســـى فقـــط، بـــل اأق�ســـد كذلـــك ذويهـــم واأحبابهـــم واأ�سدقاءهم 

ومجتمعهم واأطباءهم وممر�سيهم؛ فالكل ي�سيبهم من هذا الداء ن�سيب.
ومـــن هـــذا المنطلـــق، فقد توجهـــت للزمالء فـــي الجمعيـــة ال�سعوديـــة الخيرية 
لمكافحـــة ال�سرطان بفكـــرة اإيجاد مواد تثقيفية ب�سكل احترافـــي لمر�سى ال�سرطان، 
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ووجـــدت لدى رئي�ض مجل�ـــض اإدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمـــرو ونائبه الدكتور 
ا بالفكرة وتاأكيًدا على اأهميتها، مع الحاجة الما�سة اإليها  م�سبب الع�سيري ترحيًبا حارًّ
و�سط موج هـــادر من المعلومات المتناق�سة التي يجدهـــا الباحث، وقد تكرم الإخوة 
والأخـــوات في الجمعية، وتكبـــدوا الكثير من م�ساق البحث للو�ســـول لتحقيق الهدف 
مـــن هذه ال�سل�سلة، وهو اإيجاد معلومات ثريـــة للم�سابين بال�سرطان تتميز بالب�ساطة 

والم�سداقية وتعك�ض اآخر ما و�سل اإليه الطب في هذا المجال.
واأخيًرا وبعد جهد جهيد وبحث حثيث، وقع الختيار على كتيبات معهد ال�سرطان 
الوطنـــي الأمريكـــي كاأحد اأف�ســـل الم�سادر الثريـــة بالمعلومات التي كتبـــت باأ�سلوب 
منا�ســـب للمر�سى على مختلف م�ستوياتهم الفكرية والثقافية. فقمنا بالكتابة للمعهد 
واأذن لنا علماوؤه ومديروه بترجمة الكتيبات للقارئ العربي دون التزام منهم بمراجعة 
الترجمـــة واعتمادها، ثم قـــام فريق علمي من الجمعية ال�سعوديـــة الخيرية لمكافحة 
ال�سرطـــان بمراجعـــة الكتيبـــات و�سياغتها باأ�سلـــوب ينا�سب القـــارئ العربي وتعديل 

ا والعربي عموًما. محتواها بما يتنا�سب مع المجتمع ال�سعودي خ�سو�سً
وفـــي هذا ال�ســـدد ل ي�سعني اإل اأن اأتقـــدم بجزيل ال�سكر وبالـــغ المتنان لجميع 
مـــن اأ�سهـــم معنا في هذا الم�ســـروع، راجًيا مـــن اهلل الكريم قبوله منـــا ومنهم عماًل 
ـــا، واأخ�ض بالذكر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�ض مجل�ض اإدارة الجمعية  خال�سً
ال�سعودية الخيرية لمكافحة ال�سرطان، والدكتور م�سبب الع�سيري رئي�ض هيئة تحرير 
ال�سل�سلة، والدكتورة ريم العمـــران، 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 اأتقـــدم بخال�ض ال�سكر اإلـــى العاملين بق�سم الت�سويـــق واإدارة الن�سر بمكتبة 

جرير لإ�سهامهم في اإخراج هذا العمل في اأف�سل �سكل ممكن.
واإننـــي اأرجو اأن يجد قارئ هـــذا الكتيب وبقية كتيبات ال�سل�سلـــة ما ي�سفي الغليل 
ويروي الظمـــاأ وي�ساعده على تجاوز المر�ض 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
 Ovarian Epithelial( يتناول هذا الكتيب ال�سرطان الظاهري في المبي�ض
التي  الأن�سجة  في  ال�سرطان  هذا  ويبداأ   . �سيوًعا  الأكثر  النوع  وهو   ،)Cancer

.)Ovaries( تغطي المبي�سين
في هذا الكتيب، �سوف تقرئين عن الأ�سباب المحتملة والأعرا�ض والت�سخي�ض 
تودين طرحها على طبيبِك. وربما  التي  بالأ�سئلة  ا قائمة  اأي�سً والعالج. وتجدين 

يفيدك ا�سطحاب هذا الكتيب معك في زيارتك التالية للطبيب. 
الم�سطلحات المهمة مكتوبة بخط مائل. والقامو�ض الموجود في نهاية هذا 
الكتيب ي�سرح هذه الم�سطلحات، ويتوافر على الموقع الإلكتروني التالي اأكثر من 

 . http://www.cancer.gov/dictionary :4 اآلف م�سطلح عن ال�سرطان
المبي�ض  فــي  الــمــوجــودة  الأ�سلية  الخاليا  الكتيب اأورام  هــذا  يتناول  ل 

)Ovarian Germ Cell Tumors( اأو اأية اأنواع اأخرى من �سرطان المبي�ض.
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المبي�سان 
 )Reproductive System( التنا�سلي  الجهاز  من  جزء  هما  المبي�سان   
من  مبي�ض  وكل   .)Pelvis( الحو�ض  منطقة  في  موجودان  وهما  المراأة،  لدى 

المبي�سين في حجم حبة اللوز. 
الإ�ستروجين  ـ  الأنــثــويــة   )Hormones( الهرمونات  المبي�سان  وينتج 
ينتجان  اأنــهــمــا  كما   ،)Progesterone( والــبــروجــ�ــســتــرون   )Estrogen(
البوي�سات. وتنتقل البوي�سة من المبي�ض عبر قناة فالوب )Fallopian(  لت�سل 

 .)Uterus( اإلى الرحم
ــطــاع الــطــمــث  ــق ــا تــ�ــســل الــــمــــراأة اإلــــى �ــســن الـــيـــاأ�ـــض ويـــحـــدث ان ــدم وعــن
م�ستوى  وينخف�ض  البوي�سات  اإنتاج  عن  المبي�سان  يتوقف   ،)Menopause(

الهرمونات الأنثوية لديها. 

مبي�ضان
قناة فالوب

الرحم

المهبل

عقد لمفية

تظهر هذه ال�سورة المبي�سين والأع�ساء القريبة 
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فهم ال�سرطان
يتكون ال�سرطان في الخاليا، وهي الوحدات التركيبية التي ت�سكل الأن�سجة، 

والأن�سجة هي التي ت�سكل اأع�ساء الج�سد.
الج�سم  لحاجة  وفًقا  جديدة  خاليا  لتكّون  وتنق�سم  الطبيعية  الخاليا  تنمو 

اإليها. وعندما ت�سيخ الخاليا، اأو ُتدمر اأو تموت، تحل محلها الخاليا الجديدة.
وفي بع�ض الأحيان، يختل �سير هذه العملية، فتتكّون خاليا جديدة رغم عدم 
الخاليا  وهذه  لها.  ينبغي  كما  القديمة  الخاليا  تموت  ول  اإليها،  الج�سم  حاجة 

الزائدة ت�سكل كتلة من الن�سيج ي�سمى بالورم.
 )Malignant( اأو خبيًثا )Benign(ويمكن للورم اأن يكون حميًدا

• الأورام الحميدة لي�ست �سرطانية؛ فهي:	
نادًرا ما ت�سكل تهديًدا على الحياة. _
يمكن ا�ستئ�سال معظمها ب�سهولة، ول تعاود النمو غالًبا.  _
ل ت�سيب الأن�سجة المحيطة بها. _
ل تنت�سر الخاليا الم�سابة بالأورام الحميدة اإلى بقية اأجزاء الج�سم. _
• اأما الأورام الخبيثة فُتعد �سرطاًنا:	

الأورام الخبيثة اأكثر خطورة من الأورام الحميدة، وقد ت�سكل تهديًدا على  _
الحياة.

عادةً ما يمكن اإزالتها، ولكنها تعاود النمو اأحياًنا. _
يمكنها اإ�سابة الأن�سجة والأع�ساء القريبة منها والت�سبب في اإتالفها. _
يمكنها النت�سار في بقية اأجزاء الج�سم. وقد تنت�سر الخاليا ال�سرطانية  _

اللمفي  الجهاز  ومهاجمة  الأ�ــســلــي  الـــورم  عــن  النف�سال  خــالل  مــن 
الممكن  الدم. ومن  ال�سريان عبر مجرى  اأو   )Lymphatic System(
اأوراًمــا  وتكون  اأخــرى  اأع�ساء  في  ال�سرطانية  الخاليا  تنت�سر  اأن  ا  اأي�سً
ال�سرطان  عليه  يطلق  ال�سرطان  وانت�سار  الأع�ساء.  هذه  تتلف  جديدة 

 .)Metastasis( المنت�سر
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تكي�سات المبي�ض الحميدة والخبيثة
قد يظهر تكي�سات المبي�ض على �سطح المبي�ض اأو بداخله. ويحتوي التكي�ض 
ا على اأن�سجة �سلبة، ومعظم تكي�سات  على �سائل، وفي بع�ض الأحيان يحتوي اأي�سً

المبي�ض تكون حميدة )ولي�ست �سرطانية(. 
ومعظم تكي�سات المبي�ض تزول من تلقاء نف�سها مع مرور الوقت. وفي بع�ض 
الأحيان، يجد الطبيب اأن التكي�ض ل يزول اأو يزداد حجمه، ومن ثم يطلب الطبيب 

اإجراء فحو�سات للتاأكد من اأن التكي�ض غير �سرطاني. 

�سرطان المبي�ض
يمكن ل�سرطان المبي�ض اأن يغزو ويتناثر وينت�سر اإلى الأع�ساء الأخرى: 

• يغزو: يمكن للورم الخبيث في المبي�ض اأن ينمو ويغزو الأع�ساء القريبة من 	
المبي�سين مثل قناتي فالوب والرحم.

• يتناثر: يمكن للخاليا ال�سرطانية اأن تتناثر من الورم الأ�سا�سي في المبي�ض، 	
اإلى   )Abdomen( البطن ال�سرطانية في منطقة  الخاليا  تناثر  يوؤدي  وقد 
يطلق  وربما  القريبة.  والأن�سجة  الأع�ساء  �سطح  على  جديدة  اأورام  تكوين 

الطبيب على هذه الخاليا بذوًرا اأو طعوًما. 
• اإلى 	 اللمفي منها  اأن تنت�سر عبر الجهاز  ال�سرطانية  يمكن للخاليا  ينت�سر: 

العقد اللمفية )Lymph Nodes( الموجودة في منطقة الحو�ض اأو البطن اأو 
ا عبر مجرى الدم اإلى الأع�ساء  ال�سدر. وقد تنت�سر الخاليا ال�سرطانية اأي�سً

مثل الكبد اأو الرئتين. 
وعندما ينت�سر ال�سرطان من مو�سعه الأ�سلي اإلى اأجزاء اأخرى من الج�سم، 
ذاته  ال�سم  عليه  ويطلق  نف�سه،  المعتلة  الخاليا  نوع  على  الجديد  الورم  يحتوي 
المبي�ض  �سرطان  انت�سر  اإذا  المثال،  �سبيل  الأ�سلّي. على  الورم  الذي يطلق على 
الكبد هي في الحقيقة خاليا  الموجودة في  ال�سرطانية  فاإن الخاليا  الكبد،  اإلى 
المنت�سر  اأو  الثانوي  المبي�ض  �سرطان  هو  المر�ض  وهــذا  المبي�ض.  �سرطان 
)Metastatic(، ولي�ض �سرطان الكبد. وفي بع�ض الأحيان، ي�سمي الأطباء الورم 

الجديد بال�سرطان "الثانوي اأو المنت�سر".
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عوامل الخطورة
ل ي�ستطيع الأطباء دوًما تو�سيح �سبب اإ�سابة امراأة ب�سرطان المبي�ض وعدم 
خطورة  عوامل  لديهن  �سيدات  هناك  اأن  نعرف  فاإننا  ذلك،  ومع  اأخــرى.  اإ�سابة 
ب�سرطان  لالإ�سابة  غيرهن  من  عر�سة  اأكثر  تجعلهن  قد   )Risk Factors(

المبي�ض؛ وعامل الخطورة هو �سيء قد يزيد من احتمالية الإ�سابة بالمر�ض. 
ب�سرطان  لالإ�سابة  التالية  الخطورة  عوامل  عن  الــدرا�ــســات  ك�سفت  وقــد 

المبي�ض:
• التاريخ المر�سي للعائلة: تزداد مخاطر الإ�سابة ب�سرطان المبي�ض لدى 	

ال�سيدة التي لديها اأم اأو اأخت اأو ابنة م�سابة بهذا المر�ض. كما تزداد مخاطر 
الإ�سابة ب�سرطان المبي�ض لدى ال�سيدات الالتي ين�ساأن في عائالت لها تاريخ 

مر�سي مع �سرطان الثدي اأو الرحم اأو القولون اأو الم�ستقيم. 
الثدي،  اأو  المبي�ض  �سرطان  من  واحــدة  عائلة  في  �سيدات  عدة  عانت  واإذا 
وخا�سة في �سن �سغيرة، فاإن هذا ُيعد تاريًخا مر�سيًّا قويًّا. فاإذا كان لديِك 
تاريخ مر�سي لإ�سابة العائلة ب�سرطان المبي�ض اأو الثدي، فلعلك ترغبين في 
اإلى ا�ست�ساري الأمرا�ض الوراثية )Genetic Counselor(. وقد  التحدث 
يقترح عليك ال�ست�ساري اإجراء فحو�سات وراثية )Genetic Testing( لِك 
ول�سيدات اأخريات في العائلة. ففي بع�ض الأحيان، تظهر الفحو�سات الوراثية 
اأن ظهور تغيرات في جين )Gene( معين تزيد من خطر الإ�سابة ب�سرطان 

المبي�ض.
• الالتي 	 ال�سيدات  بال�سرطان:  للإ�سابة  الفردي  المر�سي  التاريخ 

اأو �سرطان  اأو �سرطان القولون  اأو �سرطان الرحم  عانين من �سرطان الثدي 
الم�ستقيم اأكثر عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان المبي�ض.

• ت�سخي�ض حالتهن 	 تم  الالتي  ال�سيدات  معظم  عاًما:   55 الـ  �سن  تخطي 
على اأنها اإ�سابة ب�سرطان المبي�ض، تخطين �سن الـ 55 عاًما.

• عدم الحمل والإنجاب: ال�سيدات المتقدمات في العمر والالتي لم يحملن 	
وينجبن من قبل اأكثر عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان المبي�ض. 
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• 	 Menopausal Hormone( تلقي العلج الهرموني لنقطاع الطمث
هرمون  تلقين  الالتي  ال�سيدات  اأن  الدرا�سات  بع�ض  اأظهرت   :)Therapy
الإ�ستروجين وحده )دون البروج�سترون( لمدة ع�سر �سنوات اأو اأكثر قد يكن 

اأكثر عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان المبي�ض. 
اأدوية الخ�سوبة، ا�ستخدام  اإذا كان تلقي بع�ض  ا ما  اأي�سً كما يدر�ض العلماء 
ا. ولم يت�سح ما اإذا كانت  بودرة الطلق، اأو البدانة ُتعد من عوامل الخطورة اأي�سً
لي�ست  فهي  كانت كذلك،  اإذا  ولكن  ل،  اأم  الخطورة  ُتعد من عوامل  الأمــور  هذه 

عوامل خطورة قوية. 
ب�سرطان  �ست�ساب  ال�سيدة  اأن  الخطورة  عوامل  من  عامل  وجــود  يعني  ل 
عليهن  يظهر  ل  الخطورة  عوامل  لديهن  الالتي  ال�سيدات  فمعظم  المبي�ض، 
الإ�سابة ب�سرطان المبي�ض. وعلى الجانب الآخر، ال�سيدات الم�سابات بالمر�ض ل 
يظهر عليهن عادة عامل معروف من عوامل الخطورة، با�ستثناء عامل التقدم في 
ال�سن. يجب اأن تتحدث ال�سيدات، الالتي يعتقدن اأنه ربما يعانين خطر الإ�سابة 

ب�سرطان المبي�ض، مع الطبيب المعالج.

الأعرا�ض
ل تظهر الإ�سابة ب�سرطان المبي�ض في مراحله المبكرة اأية اأعرا�ض وا�سحة؛ 
ولكن مع ازدياد حجم الخاليا ال�سرطانية، تظهر اأعرا�ض قد ت�ستمل على ما يلي:

• ال�سعور ب�سغط اأو األم في البطن اأو منطقة الحو�ض اأو الظهر اأو ال�ساقين	
• انتفاخ اأو ت�سخم في البطن 	
• ال�سعور بالغثيان اأو ع�سر اله�سم اأو انتفاخ ب�سبب الغازات، اأو اإم�ساك اأو اإ�سهال	
• ال�سعور بالإرهاق طوال الوقت	
• ومن بين الأعرا�ض الأقل �سيوًعا:	
• �سيق النف�ض	
• ال�سعور بالرغبة في التبول كثيًرا	
• حدوث 	 اأو  الحي�ض،  دورة  فترات  في  غزير  )نزيف  معتاد  غير  مهبلي  نزيف 

نزيف بعد انقطاع الطمث(



1011

عادًة ل تكون هذه الأعرا�ض ب�سبب الإ�سابة بال�سرطان، ولكن ل ي�ستطيع اأحد 
اأن يبت في هذا الأمر �سوى الطبيب. ويجب اأن تتحدث اأية �سيدة تظهر عليها هذه 

الأعرا�ض مع الطبيب المعالج لها. 



1011

الت�سخي�ض
فاإنه  المبي�ض،  ب�سرطان  اإ�سابتك  اإلى  ت�سير  اأعرا�ض  اأية  عليِك  ظهرت  اإذا 
الإ�سابة  ب�سبب  الأعرا�ض  هذه  كانت  اإذا  عما  المعالج  طبيبك  يبحث  اأن  يجب 
بال�سرطان اأو لأ�سباب اأخرى. وقد يطلب منك الطبيب الطالع على التاريخ الطبي 

لك ولعائلتك. 
لطبيبك  ويمكن  التالية.  الفحو�سات  من  اأكثر  اأو  لواحد  تخ�سعين  ولعلك 

المعالج اأن ي�ستفي�ض في �سرح كل فح�ض من هذه الفحو�سات. 
• الفح�ض البدني: يفح�ض طبيبك المعالج الموؤ�سرات العامة لل�سحة. وقد 	

ي�سغط الطبيب المعالج على بطنك بحًثا عن اأورام اأو تجمعات غير طبيعية 
لل�سوائل/ ا�ست�سقاء البطن )Ascites(. ومن الممكن اأخذ عينة من ال�سائل 

لفح�سها بحًثا عن خاليا �سرطان المبي�ض.
• فح�ض منطقة الحو�ض )Pelvic Exam(: يفح�ض الطبيب المبي�سين 	

والأن�سجة القريبة بحًثا عن اأية كتل اأو تغيرات في ال�سكل والحجم. ويعد اإجراء 
اختبار بابانيكول )Pap Test( جزًءا من فح�ض منطقة الحو�ض، ولكنه ل 
يتم اإجراوؤه لجمع خاليا من المبي�سين، حيث اإن اختبار بابانيكول يتم اإجراوؤه 
الرحم )Cervical Cancer(، ولكنه ل  ب�سرطان عنق  الإ�سابة  لكت�ساف 

ي�ستخدم لت�سخي�ض الإ�سابة ب�سرطان المبي�ض. 
• قد يطلب الطبيب المعالج منِك اإجراء فحو�سات الدم، 	 فحو�سات الدم: 

م�ست�سد  مــادة  بينها  مــن  مــواد  عــدة  م�ستوى  بفح�ض  المعمل  يقوم  حيث 
�سطح  على  مــوجــودة  مــادة  عن  عبارة  وهــي   ،)CA-125(  125 ال�سرطان 
الطبيعية.  الأن�سجة  بع�ض  وفي  المبي�ض  في  الموجودة  ال�سرطانية  الخاليا 
الإ�سابة  على  عالمة  يكون  قد   125 ال�سرطان  م�ست�سد  مادة  ن�سبة  وارتفاع 
الطبية، فتحليل م�ستوى مادة م�ست�سد  الم�سكالت  اأو غيرها من  بال�سرطان 
ال�سرطان 125 ل ي�ستخدم وحده لت�سخي�ض الإ�سابة ب�سرطان المبي�ض. وهذا 
ال�سيدات  ا�ستجابة  لر�سد  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  معتمد من  الختبار 
تلقي  بعد  المبي�ض  ب�سرطان  الإ�سابة  ولتتبع معاودة  المبي�ض  لعالج �سرطان 

العالج. 
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• فوق 	 الموجات  جهاز  يعتمد   :)Ultrasound( ال�سوتية  فوق  الموجات 
وتكون  �سماعها،  لالإن�سان  يمكن  ل  �سوتية  موجات  ا�ستخدام  على  ال�سوتية 
الموجات ال�سوتية نمًطا من الأ�سداء التي ترتد داخل منطقة الحو�ض، ويكون 
الخاليا  ال�سورة  وقد تظهر هذه  الأ�سداء،  الكمبيوتر �سورة من هذه  جهاز 
اأف�سل  �سورة  على  الح�سول  اأجل  ومن  المبي�ض.  في  الموجودة  ال�سرطانية 
اإلى المهبل )الفح�ض بالموجات ال�سوتية  اإدخال الجهاز  للمبي�سين، يمكن 

.)Transvaginal Ultrasound/عبر المهبل
• بحًثا عن 	 �سائل  اأو  ن�سيج  ا�ستخراج  عبارة عن  )Biopsy(: هي  عينة  اأخذ 

خاليا �سرطانية.  وبناًء على نتائج فحو�سات الدم والموجات فوق ال�سوتية، 
قد يقترح الطبيب عليك اإجراء جراحة )Surgery( من خالل �سق في البطن 
الحو�ض  منطقة  من  ال�سائل  اأخذ  اأو  الن�سيج  ل�ستئ�سال   )Laparotomy(
لت�سخي�ض  الجراحية  العملية  اإجــراء  اإلــى  الحاجة  تدعو  ما  وعــادًة  والبطن 
الجراحية،  العملية  عن  المزيد  على  ولالطالع  المبي�ض.  ب�سرطان  الإ�سابة 

انظري الجزء المذكور تحت عنوان "العالج". 
ورغم اأن معظم ال�سيدات يتم اإحداث �سق في البطن للت�سخي�ض من خالله، 
البطن )Laparoscope( من  لعملية منظار  ال�سيدات يخ�سعن  فاإن بع�ض 
التكي�سات  ــة  لإزال البطن  منظار  ُي�ستخدم  وقد  بالبطن.  �سغير  �سق  خالل 
ال�سغيرة والحميدة اأو خاليا �سرطان المبي�ض في مراحله المبكرة. وقد يتم 

ا لمعرفة ما اإذا كان ال�سرطان قد انت�سر اأم ل. اللجوء اإليه اأي�سً
ويقوم اأخ�سائي علم الأمرا�ض )Pathologist( بفح�ض الن�سيج اأو ال�سائل 
خاليا  على  العثور  تم  ما  واإذا  �سرطانية.  خاليا  عن  بحًثا  المجهر  تحت 
ت�سف  ال�سرطاني.  الورم  درجة  الأمرا�ض  علم  اأخ�سائي  ي�سف  �سرطانية، 
الدرجات الأولى والثانية والثالثة اإلى اأي مدى تبدو الخاليا ال�سرطانية غير 
تنمو  اأن  المرجح  لي�ض من  ال�سرطانية  الأولى من الخاليا  والدرجة  طبيعية. 

وتنت�سر مثل خاليا الدرجة الثالثة. 
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ت�سنيف المراحل
من اأجل و�سع خطة باأف�سل الخيارات العالجية، يتعين على طبيبِك معرفة 
درجة الورم  وحجم المر�ض )اأو مرحلته(. وتتوقف المرحلة على ما اإذا كان الورم 
قد غزا الأن�سجة القريبة، واإذا ما انت�سر ال�سرطان اأم ل، فاإذا كان الأمر كذلك، 

فاإلى اأي اأجزاء من الج�سم و�سل اإليها ال�سرطان. 
مرحلة  ت�سنيف  قبل  جراحية  عملية  اإجــراء  اإلــى  الحاجة  تدعو  ما  وعــادة، 
المر�ض. ياأخذ الجراح عينات عديدة من الأن�سجة الموجودة في منطقة الحو�ض 

والبطن بحًثا عن خاليا �سرطانية بها. 
كان  اإذا  ما  لمعرفة  التالية  الفحو�سات  اإجـــراء  الطبيب  منك  يطلب  وقــد 

ال�سرطان قد انت�سر اأم ل: 
• الت�سوير المقطعي بالحا�سوب )CT scan(: عادة ما ي�ستخدم الأطباء 	

الت�سوير المقطعي بالحا�سوب للتقاط �سور لالأع�ساء والأن�سجة الموجودة في 
المو�سل   )X-Ray( ال�سينية  الأ�سعة  جهاز  يلتقط  الحو�ض.  اأو  البطن  منطقة 
�سبغية  مادة  المري�سة  تتلقى  وقد  التف�سيلية.  ال�سور  من  �سل�سلة  بالحا�سوب 
اليد.  اأو  الــذراع  في  الحقن  اأو  الفم  طريق  عن   )Contrast Material(
وقد  اأكثر.  بو�سوح  الأن�سجة  اأو  الأع�ساء  اإظهار  على  ال�سبغية  المادة  وت�ساعد 
تظهر ال�سوائل اأو الأورام الموجودة في البطن في الت�سوير المقطعي بالحا�سوب. 

• الأ�سعة ال�سينية )X-Ray( على ال�سدر: قد تظهر الأ�سعة ال�سينية على 	
ال�سدر وجود اأورام اأو �سوائل. 

• 	 :)Barium Enema( ال�سرجية  الــبــاريــوم  ال�سينية بحقنة  الأ�ــســعــة 
الدقيقة  الأمعاء  على  ال�سينية  الأ�سعة  �سور  من  �سل�سلة  الطبيب  منك  يطلب  قد 
تحدد  التي  الباريوم،  بمادة  �سرجية  حقنة  المري�سة  اإعطاء  يتم   .)Intestine(
الأمعاء في الأ�سعة ال�سينية، والمناطق التي يغزوها ال�سرطان قد تظهر في الأ�سعة 

ال�سينية. 
• اأنبوب 	 تنظير القولون )Colonoscopy(: يقوم طبيبك المعالج باإدخال 

اإلى داخل الم�ستقيم والقولون. وقد ي�ساعد هذا الختبار على  طويل م�سيء 
معرفة اإذا ما كان ال�سرطان قد انت�سر اإلى الم�ستقيم والقولون. 
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هذه هي مراحل �سرطان المبي�ض:
• وقد 	 كليهما.  اأو  المبي�سين  اأحد  في  ال�سرطانية  الخاليا  توجد   :1 مرحلة 

المتجمع في  ال�سائل  اأو في  المبي�سين  ال�سرطانية على �سطح  توجد الخاليا 
منطقة البطن.

• كليهما 	 اأو  المبي�سين  اأحد  من  انت�سرت  قد  ال�سرطانية  الخاليا   :2 مرحلة 
الخاليا  وتوجد  الحو�ض.  منطقة  في  مــوجــودة  اأخــرى  اأن�سجة  اإلــى  وانتقلت 
في  الموجودة  الأن�سجة  من  غيرها  اأو  الرحم  اأو  فالوب  قناتي  في  ال�سرطانية 
منطقة الحو�ض. وقد تظهر الخاليا ال�سرطانية في ال�سائل المتجمع في البطن.

• الموجودة خارج 	 الأن�سجة  اإلى  انت�سرت  قد  ال�سرطانية  الخاليا   :3 مرحلة 
منطقة الحو�ض اأو في العقد اللمفية القريبة. وقد تظهر الخاليا ال�سرطانية 

في الجزء الخارجي من الكبد.
• الموجودة خارج 	 الأن�سجة  اإلى  انت�سرت  قد  ال�سرطانية  الخاليا   :4 مرحلة 

اأو  الكبد  داخــل  ال�سرطانية  الخاليا  تظهر  وقــد  والحو�ض.  البطن  منطقة 
الرئتين اأو غيرها من الأع�ساء.
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العالج
ترغب الكثير من ال�سيدات الم�سابات ب�سرطان المبي�ض في لعب دور حيوي 
في اأخذ القرارات الخا�سة بالرعاية ال�سحية. فمن الطبيعي اأن ترغبي في معرفة 
اإن معرفة المزيد عن  كل ما يمكنِك عن مر�سِك وخيارات العالج المتاحة لِك. 

�سرطان المبي�ض ت�ساعد الكثير من ال�سيدات على التعاي�ض مع المر�ض.
اإن ال�سعور بال�سدمة وال�سغط بعد ت�سخي�ض الإ�سابة بال�سرطان قد ي�سعب 
عليك التفكير في اأي �سيء ترغبين في اأن ت�ساألي طبيبك عنه. وكثيًرا ما ي�ساعدِك 
تح�سير قائمة بالأ�سئلة قبل موعد زيارة الطبيب. ولكي تتذكري ما قاله طبيبِك، 
ربما يتعين عليك تدوين مالحظات اأو ا�ستئذان الطبيب في ت�سجيل ما يقوله على 
�سريط ت�سجيل. ولعلك ترغبين في ا�سطحاب اأحد اأفراد الأ�سرة اأو �سديقة معك 
اأو  المالحظات  تدوين  اأو  المناق�سة  في  للم�ساركة  طبيبك  مع  تتحدثين  عندما 

مجرد ال�ستماع لكالم الطبيب.
ول يتعين عليك اأن تطرحي اأ�سئلتك كلها دفعة واحدة. ف�ستكون لديك فر�ض 
الوا�سحة  غير  الأ�سياء  لِك  لت�سرح  الممر�سة  اأو  المعالج  طبيبك  لت�ساألي  اأخرى 

بالن�سبة لك ولت�ساألي عن المزيد من التفا�سيل. 
 Gynecologic( وقد يحيلك طبيبك المعالج اإلى  اأخ�سائي الأورام الن�سائية
اأو جراح )Surgeon( متخ�س�ض في عالج �سرطان المبي�ض.   )Oncologist
تخ�س�سات  في  اأطباء  وهناك  اآخــر.  طبيب  اإلــى  الإحــالــة  اأنــت  تطلبين  ربما  اأو 
طبيب  بينهم  من  المبي�ض  ب�سرطان  الم�سابات  ال�سيدات  ي�ساعدون  قد  اأخــرى 
بالعقاقير  الأورام  عــالج  واأخــ�ــســائــي   )Gynecologist( الن�ساء  اأمــرا�ــض 
 Radiation( واأخ�سائي عالج الأورام بالإ�سعاع ،)Medical oncologists(
oncologists(. وقد يتكون فريق رعاية �سحية خا�ض بك من اأطباء وممر�سات. 

ا�ست�سارة طبيب اآخر
بخ�سو�ض  اآخــر  راأي  على  الح�سول  فــي  ترغبين  لعلك  الــعــالج،  بــدء  قبل 
التاأمين ال�سحي  ت�سخي�ض حالتك ال�سحية وخطة العالج. والكثير من �سركات 

تغطي تكلفة ا�ست�سارة طبيب اآخر اإذا ما طلبِت اأنت اأو طبيبك المعالج ذلك. 
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وترتيبات  الطبية  التقارير  لجمع  والجهد  الوقت  بع�ض  الأمر  ي�ستغرق  ربما 
تاأجيل بدء العالج من فاعليته.  اآخر. وفي معظم الحالت، ل يقلل  زيارة طبيب 
التاأجيل مع طبيبك. وفي بع�ض  اأمر هذا  وللتاأكد من ذلك، تجب عليك مناق�سة 

الأحيان، تحتاج الم�سابات ب�سرطان المبي�ض اإلى بدء العالج على الفور.
وهناك عدة طرق للعثور على طبيب اآخر للح�سول على راأي اآخر:

• قد يحيلك الطبيب المعالج اإلى اأحد المتخ�س�سين اأو اأكثر من متخ�س�ض. 	
وكاأنهم  مًعا  المتخ�س�سين  من  العديد  يعمل  ال�سرطان،  عالج  مراكز  ففي 

فريق واحد.
• يمكن للجمعيات الطبية المحلية اأو الحكومية والم�ست�سفيات القريبة اأو كلية 	

الطب اأن توفر لك اأ�سماء المتخ�س�سين.

طرق العالج
ومعظم  المتوقعة.  والنتائج  المتاحة  العالج  خيارات  طبيبك  لِك  ي�سف  قد 
 .)Chemotherapy(  ال�سيدات يخ�سعن للعمليات الجراحية والعالج الكيميائي

 .)Radiation Therapy( ونادًرا ما يتم اللجوء اإلى العالج الإ�سعاعي
من الممكن اأن يوؤثر عالج ال�سرطان على الخاليا ال�سرطانية الموجودة في 

منطقة الحو�ض اأو البطن اأو في مختلف اأنحاء الج�سم:
• العلج المو�سعي )Local Therapy(: ُتعد الجراحة والعالج الإ�سعاعي 	

المبي�ض  خاليا  تدمير  اأو  ــة  اإزال فيها  تتم  حيث  المو�سعية،  العالجات  من 
اأجزاء  اإلى  المبي�ض  ينت�سر �سرطان  الحو�ض. وعندما  الموجودة في منطقة 
على  لل�سيطرة  المو�سعي  للعالج  اللجوء  يتم  قد  فاإنه  الج�سم،  من  اأخــرى 

المر�ض في تلك المناطق المعينة.
• 	 Intraperitoneal( ـــفـــاق  الـــ�ـــس داخـــــــل  الـــكـــيـــمـــيـــائـــي  الـــــعـــــلج 

منطقة  في  مبا�سرة  الكيميائي   العالج  اإعطاء  يمكن   :)Chemotherapy
ال�سرطانية  الخاليا  العقار  يدمر  رفيع.  اأنــبــوب  خــالل  الحو�ض  اأو  البطن 

الموجودة في منطقة البطن والحو�ض اأو ال�سيطرة عليها. 
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• العلج الكيميائي  ال�سامل )Systemic Chemotherapy(: حين يتم 	
العقار مجرى  الوريد، يدخل  بالحقن في  اأو  بالفم  الكيميائي  العالج  تعاطي 
اأو  الج�سم  اأنحاء  مختلف  في  الموجودة  ال�سرطانية  الخاليا  ويدمر  الــدم 

ي�سيطر على تلك الخاليا. 
لعلك ترغبين في معرفة مدى تاأثير العالج على اأن�سطتك المعتادة. ويمكنك 
اأن تتعاوني مع طبيبك المعالج لتطوير خطة العالج التي تلبي احتياجاتك الطبية 

وال�سخ�سية.
ونظًرا لأن طرق عالج ال�سرطان عادًة ما تدمر الخاليا والأن�سجة ال�سليمة، 
الجانبية  الآثــار  وتتوقف   .)Side Effect( الجانبية  الآثــار  حدوث  ال�سائع  فمن 
�سيدة  من  الجانبية  ــار  الآث تختلف  وقد  وجرعته.  العالج  نوعية  على  بالأ�سا�ض 
لأخرى، وقد تختلف من جل�سة عالجية لأخرى. وقبل بدء العالج، �سيقوم فريق 
الرعاية ال�سحية الخا�ض بك ب�سرح الآثار الجانبية المحتملة واقتراح الطرق التي 

من �ساأنها اأن ت�ساعد على ال�سيطرة عليها. 
ولعلك ترغبين في التحدث اإلى طبيبك عن الم�ساركة في التجارب ال�سريرية؛ 
الدرا�سات البحثية لطرق العالج الجديدة. والتجارب ال�سريرية بمثابة خيار مهم 
لل�سيدات الم�سابات ب�سرطان المبي�ض بجميع مراحله. والجزء الوارد تحت عنوان 

وعود اأبحاث ال�سرطان يرد فيه المزيد من المعلومات عن التجارب ال�سريرية. 
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اأ�سئلة قد ترغبين في طرحها على طبيبك قبل بدء العالج:
• اإذا 	 المبي�ض؟  اإلى خارج  وو�سل  الورم  انت�سر  وهل  المر�ض؟  ما مرحلة 

كان الأمر كذلك، فاإلى اأين و�سل؟
• ما خيارات العالج المتاحة اأمامي؟ هل تو�سي بالعالج الكيميائي  داخل 	

ال�سفاق لي؟ ولماذا؟ 
• هل �ستكون التجارب ال�سريرية منا�سبة بالن�سبة لي؟	
• هل �ساأحتاج اإلى اأكثر من نوع من العالج؟	
• ما الفوائد المتوقعة من كل نوع من اأنواع العالج؟ 	
• ما 	 العالج؟  اأنواع  من  نوع  لكل  المحتملة  الجانبية  والآثــار  المخاطر  ما 

الذي يمكننا القيام به لل�سيطرة على الآثار الجانبية؟ هل �ستزول الآثار 
الجانبية بعد انتهاء العالج؟

• ما الذي يمكنني القيام به ا�ستعداًدا لتلقي العالج؟ 	
• هل �ساأحتاج اإلى البقاء في الم�ست�سفى؟ اإذا كان الأمر كذلك، فما المدة 	

التي �ساأق�سيها في الم�ست�سفى؟
• بي 	 الخا�ض  الطبي  التاأمين  �سيقوم  هل  المحتملة؟  العالج  تكلفة  ما 

بتغطية التكلفة؟
• اإلى اأي مدى �سيوؤثر العالج على اأن�سطتي المعتادة؟ 	
• هل �سيت�سبب العالج في انقطاع الطمث عني في وقت مبكر؟	
• هل �ساأكون قادرة على الحمل والإنجاب بعد تلقي العالج؟	

كم مرة �ساأحتاج اإلى اإجراء فحو�سات بعد النتهاء من العالج؟
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الجراحة
يقوم الجراح باإحداث �سق طويل في جدار البطن؛ وهذا النوع من الجراحة 
يطلق عليه جراحات فتح البطن. اإذا تم اكت�ساف �سرطان المبي�ض، يقوم الجراح 

با�ستئ�سال:
• والمبي�سين/ 	 فــالــوب  قــنــاة  )ا�ستئ�سال  فــالــوب  وقــنــاتــي  المبي�سين  كــال 

.)Salpingo-oophorectomy

• 	)Hysterectomy/الرحم )ا�ستئ�سال الرحم
• بالدهن 	 مبطن  رقيق  ن�سيج  )وهو   )Omentum( ال�سحمي  الأمعاء  غ�ساء 

يغلف الأمعاء(
• العقد اللمفية القريبة	
• عينة من الأن�سجة الماأخوذة من منطقة الحو�ض والبطن.	

اإذا كانت الخاليا ال�سرطانية قد انت�سرت بالفعل، ف�سيقوم الجراح با�ستئ�سال 
ا�سم  الجراحية  العملية  هــذه  على  ويطلق  الم�ستطاع،  بقدر  ال�سرطاني  ــورم  ال

"ا�ستئ�سال الورم الخبيث". 
درجة  تتوقف  فقد  المبي�ض،  �سرطان  من   1 المرحلة  في  المر�ض  كان  اإذا 
العملية الجراحية على رغبتك في الحمل والإنجاب. وبع�ض ال�سيدات الم�سابات 
ا�ستئ�سال  المعالج  الطبيب  مع  يقررن  المبكرة  مراحله  في  المبي�ض  ب�سرطان 

مبي�ض واحد وقناة فالوب واحدة وغ�ساء الأمعاء ال�سحمي.
ربما ت�سعرين بالتعب على مدار ب�سعة اأيام بعد اإجراء العملية الجراحية. وقد 
ت�ساعدك الأدوية على ال�سيطرة على الألم. وقبل اإجراء الجراحة، يمكن لطبيبك 

اأن يعدل خطة العالج اإذا كنت بحاجة اإلى المزيد من ال�سيطرة على الألم.
وتختلف فترة التعافي بعد اإجراء الجراحة من �سيدة لأخرى. ولعلك تق�سين 
ب�سعة اأيام في الم�ست�سفى، وربما ت�ستغرقين ب�سعة اأ�سابيع قبل اأن تعودي لمزاولة 

اأن�سطتك المعتادة.



2021

في  الجراحية  العملية  لك  تت�سبب  فربما  بعد،  الطمث  عنك  ينقطع  لم  اإذا 
ال�سعور بالهبات ال�ساخنة وجفاف المهبل والتعرق الليلي. وهذه الأعرا�ض نتيجة 
ب�ساأن  ممر�ستك  اأو  طبيبك  مع  تحدثي  الأنثوية.  للهرمونات  المفاجئ  للفقد 
الأعرا�ض لكي تتمكني من التعاون على و�سع خطة عالج. وقد يفيدك تناول بع�ض 
العقاقير وتغيير اأ�سلوب حياتك، ومعظم الأعرا�ض تختفي اأو تقل مع مرور الوقت.

العملية  اإجـــراء  ب�ساأن  طبيبك  على  طرحها  فــي  ترغبين  قــد  اأ�سئلة 
الجراحية:

• ما نوع العملية الجراحية التي تو�سي بها لي؟ هل �سيتم ا�ستئ�سال العقد 	
اللمفية اأو غيرها من الأن�سجة الأخرى؟ ولماذا؟ 

• متى �ساأعرف نتائج تقرير اأخ�سائي علم الأمرا�ض؟ من �سي�سرح لي تلك 	
النتائج؟

• كيف �ساأ�سعر بعد اإجراء العملية الجراحية؟ 	
• اإذا �سعرت باألم، فكيف يمكن ال�سيطرة عليه؟ 	
• ما المدة التي �ساأق�سيها في الم�ست�سفى؟	
• ما الآثار الجانبية طويلة المدى للعملية الجراحية؟	
• كيف �ستوؤثر العملية الجراحية على حياتي الجن�سية؟	
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العالج الكيميائي  
ال�سرطانية.  الخاليا  على  للق�ساء  بالعقاقير  الكيميائي  العالج  ي�ستعين 
بعد  الكيميائي  للعالج  يخ�سعن  المبي�ض  ب�سرطان  الم�سابات  ال�سيدات  ومعظم 
اإجراء  الكيميائي قبل  العالج  يتلقين  ال�سيدات  الجراحية، وبع�ض  العملية  اإجراء 

العملية الجراحية.
لعالج  العقاقير  اأخــذ  ويمكن  واحــد.  عقار  من  اأكثر  اإعطاء  يتم  ما  وعــادة، 

�سرطان المبي�ض بعدة طرق مختلفة.
• بالوريد )الحقن بالوريد/IV(: يمكن اإعطاء العقاقير من خالل اأنبوب 	

رفيع ُيدخل مبا�سرة اإلى الوريد.
• العالج 	 ال�سيدات  بع�ض  تتلقى  البطن:  داخــل  اإلــى  ومبا�سرة  بالوريد 

اإلى العالج الكيميائي  داخل  الكيميائي من خالل الحقن بالوريد بالإ�سافة 
ال�سفاق؛ وبالن�سبة لهذه الطريقة يتم اإدخال العقاقير عبر اأنبوب رفيع يتم 

اإدخاله اإلى البطن.
• بالفم: بع�ض العقاقير الم�ستخدمة لعالج �سرطان المبي�ض يمكن اأن ُتوؤخذ 	

بالفم.
فترة  تتبعها  عالج  جل�سة  وكل  جل�سات؛  في  الكيميائي   العالج  اإعطاء  يتم 
الم�سادة  العقاقير  على  الجل�سات  وعــدد  ال�ستراحة  مــدة  وتتوقف  ا�ستراحة، 

لل�سرطان الم�ستخدمة.
بع�ض  تحتاج  وقد  المنزل.  في  اأو  الطبيب  عيادة  في  العالج  تتلقين  ولعلك 

ال�سيدات اإلى المكوث في الم�ست�سفى في اأثناء تلقي العالج. 
العقار  نوعية  على  بالأ�سا�ض  الكيميائي  للعالج  الجانبية  الآثـــار  وتتوقف 
الم�ستخدم وجرعته. وقد توؤثر العقاقير على الخاليا ال�سليمة التي تنق�سم ب�سرعة: 

• خليا الدم: هذا الخاليا تكافح العدوى )Infection(، وت�ساعد الدم على 	
العقاقير  توؤثر  عندما  الج�سم.  اأجزاء  جميع  اإلى  الأك�سجين  وتحمل  التجلط 
على خاليا الدم ال�سليمة، فمن ثم تكونين اأكثر عر�سة للعدوى اأو الكدمات اأو 
النزيف ب�سهولة وال�سعور بال�سعف والإنهاك. و�سيتابع فريق الرعاية ال�سحية 
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يوقف  فربما  الــدم،  خاليا  عدد  انخف�ض  واإذا  الــدم.  خاليا  ن�سب  انخفا�ض 
اأن  �ساأنها  من  باأدوية  و�سيو�سي  العالج  بك  الخا�ض  ال�سحية  الرعاية  فريق 

ت�ساعد ج�سمك على تكوين خاليا دم جديدة. 
• خليا جذور ال�سعر: قد يت�سبب العالج الكيميائي في ت�ساقط ال�سعر. فاإذا 	

العالج، ولكن قد يختلف  انتهاء  اأخرى بعد  فاإنه �سينمو مرة  فقدت �سعرك، 
لونه وملم�سه. 

• الكيميائي 	 العالج  ي�سعف  قد  اله�سمي:  للجهاز  المبطنة  الخليا 
الفم  تقرحات  اأو  الإ�ــســهــال  اأو  والــقــيء  بالغثيان  ال�سعور  وي�سبب  ال�سهية 
وال�سفتين. �سلي فريق الرعاية ال�سحية الخا�ض بك عن الأدوية التي ت�ساعدك 

على تخطي هذه الم�سكالت. 
ت�ساقط  في  تت�سبب  قد  المبي�ض  �سرطان  لعالج  الم�ستخدمة  العقاقير  بع�ض 
ال�سعر اأو تدمير الكلية اأو األم المفا�سل اأو الخدر اأو التنميل في اليدين والقدمين. 

واأغلب هذه الآثار الجانبية عادة ما تزول بعد انتهاء العالج. 

اأ�سئلة قد ترغبين في طرحها على الطبيب حول العالج الكيميائي: 
• متى �سيبداأ العالج؟ ومتى �سينتهي؟ كيف �ساأتلقى العالج؟	
• اأي عقار اأو عقاقير �ساأتناولها؟	
• كيف تعمل هذه العقاقير؟	
• اأو داخل 	 بالوريد  الحقن  الكيميائي من خالل  العالج  بتلقي  تو�سي  هل 

ال�سفاق؟ ولماذا؟
• ما الفوائد المتوقعة من العالج؟	
• قد 	 التي  الجانبية  ــار  الآث ما  العالج؟  تلقي  من  المتوقعة  المخاطر  ما 

تحدث لي؟
• هل يمكنني منع حدوث هذه الآثار الجانبية؟ وكيف؟	
• ما تكلفة العالج؟ هل �سيغطي التاأمين ال�سحي الخا�ض بي تكلفة العالج؟	
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العالج الإ�سعاعي
الخاليا  على  للق�ساء  عالية  طاقة  ذات  اأ�سعة  الإ�سعاعي  العالج  ي�ستخدم 

ال�سرطانية؛ حيث يوجه جهاز كبير الإ�سعاع اإلى ج�سدك.
ونادًرا ما ُي�ستخدم العالج الإ�سعاعي في العالج المبدئي ل�سرطان المبي�ض، 
اإليه لتخفيف الألم وغيره من الم�سكالت التي يت�سبب فيها  ولكن قد يتم اللجوء 
اأو عيادة، وت�ستغرق كل جل�سة عالجية  المر�ض. ويتم تلقي العالج في م�ست�سفى 

ب�سع دقائق وح�سب. 
واأي جزء  الم�ستخدمة  الإ�سعاع  كمية  على  بالأ�سا�ض  الجانبية  الآثار  وتتوقف 
من الج�سم يخ�سع للعالج. وقد ي�سبب تلقي العالج الإ�سعاعي في منطقة الحو�ض 
والبطن ال�سعور بالغثيان اأو القيء اأو الإ�سهال اأو نزول دم مع البراز. بالإ�سافة اإلى 
ذلك، قد ي�سير لون الب�سرة في المنطقة الخا�سعة للعالج اأحمر ويحدث جفاف 
للجلد وي�سير الجلد ح�سا�ًسا. ورغم اأن الآثار الجانبية للعالج الإ�سعاعي قد تكون 
محبطة، فاإن الطبيب يمكنه عادة عالج تلك الآثار اأو ال�سيطرة عليها. كما اأنها 

تزول تدريجيًّا بعد انتهاء العالج. 
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الرعاية الداعمة 
من الممكن اأن يت�سبب �سرطان المبي�ض وعالجه في م�سكالت �سحية اأخرى. 
ولعلك تتلقين الرعاية الداعمة لمنع هذه الم�سكالت اأو ال�سيطرة عليها ولتح�سين 

جودة حياتك. 
قد ي�ساعدك فريق الرعاية ال�سحية على مواجهة الم�سكالت التالية: 

• طرًقا 	 يقترح  اأن  الألم  على  ال�سيطرة  متخ�س�ض  اأو  لطبيبِك  يمكن  الألــم: 
لتخفيف الألم اأو ت�سكينه.

• ا�ست�سقاء 	 با�سم  والمعروف  البطن  �سوائل  لتجمع  )نتيجة  البطن  انتفاخ 
البطن(: قد يكون النتفاخ متعًبا. ويمكن لفريق الرعاية ال�سحية الخا�ض بك 

اأن يزيل ال�سائل في كل مرة يتجمع فيها.
• قد 	 الأمعاء.  ان�سداد  في  بال�سرطان  الإ�سابة  يت�سبب  قد  الأمعاء:  ان�سداد 

يتمكن طبيبك المعالج من ت�سليك الن�سداد من خالل اإجراء عملية جراحية. 
• تورم 	 يكون  قد   :)Lymphedema/اللمفية الوذمة  )من  ال�ساقين  تورم 

اأو  الريا�سية  التمارين  ت�ستفيدين من  ولعلك  ثنيها.  وي�سعب  متعًبا  ال�ساقين 
الطبيعي  العالج  اأخ�سائي  ي�ساعدك  ال�ساغطة. وقد  ال�سمادات  اأو  التدليك 

لل�سيطرة على الوذمة اللمفية. 
• تجمع 	 في  تت�سبب  قد  ال�سرطان  من  المتقدمة  المراحل  النف�ض:  �سيق 

ال�سوائل حول الرئتين. وقد ي�سعب تجمع ال�سوائل من عملية التنف�ض. ويمكن 
لفريق الرعاية ال�سحية اأن يزيل ال�سوائل في كل مرة تتجمع فيها.

• بمر�ض 	 الإ�سابة  ت�سخي�ض  بعد  بالحزن  ت�سعري  اأن  الطبيعي  من  الحزن: 
خطير. يجد بع�ض الأ�سخا�ض اأنه من المفيد التحدث عن م�ساعرهم. انظري 
الجزء تحت عنوان )م�سادر الدعم( للمزيد عن المعلومات في هذا ال�سدد.
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التغذية والن�ساط البدني
باأنف�سهن.  يعتنين  اأن  المبي�ض  �سرطان  يعانين  الالتي  لل�سيدات  المهم  من 
وت�ستمل العناية بنف�سك على التغذية الجيدة والحفاظ على الن�ساط بقدر الإمكان.
اإلى الكمية المنا�سبة من ال�سعرات الحرارية للحفاظ على وزن  اأنت بحاجة 
قواك.  على  للحفاظ  البروتينات  من  كافية  كمية  اإلــى  ا  اأي�سً بحاجة  اأنــت  جيد. 
والتغذية الجيدة قد ت�ساعدك على ال�سعور بالتح�سن واكت�ساب المزيد من الطاقة. 
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وفي بع�ض الأحيان، وخا�سة في اأثناء العالج اأو بعده مبا�سرة، قد ل ت�سعرين 
تجدين  وربما  التعب.  اأو  بــالإرهــاق  ت�سعرين  وقــد  الطعام.  تناول  في  بالرغبة 
مذاق الطعام لي�ض جيًدا مثلما اعتديته من قبل. بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الآثار 
الجانبية للعالج )مثل �سعف ال�سهية اأو ال�سعور بالغثيان اأو القيء اأو بثور الفم( قد 
ت�سعب عليك تناول الطعام جيًدا. ويمكن لطبيبك اأو اأخ�سائي التغذية المعتمد 
)Registered Dietitian( اأو اأي مقدم رعاية �سحية اآخر اقتراح طرق التعامل 

مع هذه الم�سكالت. 
والكثير من ال�سيدات ي�سعرن بالتح�سن عند الحفاظ على ممار�سة اأن�سطتهن. 
ومن الممكن اأن تحافظ التم�سية وممار�سة اليوجا وال�سباحة وغيرها من الأن�سطة 
الأخرى على قوتك وزيادة م�ستويات الطاقة لديك. واأيًّا ما كان الن�ساط البدني 
ت�سببت  ما  واإذا  مزاولته.  في  البدء  قبل  طبيبك  اإلى  فتحدثي  تختارينه،  الذي 
اأو  فاأعلمي طبيبك  ال�سحية،  الم�سكالت  اأو غيره من  باألم  ال�سعور  في  اأن�سطتك 

ممر�ستك بالأمر.

المتابعة الدورية
�سرطان  عــالج  تلقي  بعد  ــة  دوري بفحو�سات  القيام  اإلــى  بحاجة  �ستكونين 
بع�ض  ففي  �سرطانية،  وجود خاليا  على  مع عدم ظهور عالمات  المبي�ض. حتى 
تبقى في  المكت�سفة  ال�سرطانية غير  الخاليا  الظهور لأن  المر�ض  يعاود  الأحيان 

مكان ما بج�سدك حتى بعد تلقي العالج. 
ال�سحية  حالتك  في  تغيرات  اأية  مالحظة  على  الدورية  المتابعة  وت�ساعدك 
ومعالجتها اإذا ما اقت�ست الحاجة. وقد ت�ستمل الفحو�سات الدورية على فح�ض 
فحو�سات  من  وغيرها   ،125 ال�سرطان  م�ست�سد  مادة  واختبار  الحو�ض  منطقة 

الدم وفحو�سات الأ�سعة.
ينبغي  فاإنه  الدورية،  الفحو�سات  بين  �سحية  م�سكالت  اأية  تعانين  كنت  اإذا 

عليك الت�سال بطبيبك المعالج. 
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الطب التكميلي
بع�ض  يقول  بالتح�سن.  لل�سعور  نف�سك  م�ساعدة  في  ترغبي  اأن  الطبيعي  من 
مر�سى ال�سرطان اإن الطب التكميلي ي�ساعد على ال�سعور بالتح�سن، فهناك منهج 
متبع لال�ستعانة بالطب التكميلي في عالج ال�سرطان اإلى جانب العالج التقليدي. 
الأع�ساب  ومنتجات  بالتدليك  والــعــالج   ،)Acupuncture( بــالإبــر  الــوخــز 

والفيتامينات اأو الحميات الخا�سة والتاأمل كلها اأمثلة على هذه المناهج. 
تحدث مع طبيبك اإذا كنِت تفكرين في تجربة اأي �سيء جديد، فالأ�سياء التي 
تبدو اآمنة، مثل �ساي الأع�ساب، قد توؤثر على طريقة عمل عالج ال�سرطان. ومن 
الممكن اأن تكون هذه التغيرات �سارة. وبع�ض العالجات التكميلية قد تكون �سارة 

حتى لو ا�ستخدمت وحدها. 
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اأ�سئلة قد ترغبين في طرحها على طبيبك قبل اأن تقرري اللجوء للطب 
التكميلي:

• ما الفوائد التي يمكنني توقعها من هذه الطريقة العالجية؟	
• ما المخاطر الخا�سة بهذه الطريقة؟	
• هل الفوائد المتوقعة تفوق المخاطر؟	
• ما الآثار الجانبية التي يجب اأن اأحتر�ض منها؟	
• هل �ستغير طريقة العالج هذه من العالج الم�ستخدم لل�سرطان؟ هل من 	

الممكن اأن تكون �سارة؟
• هل هذه الطريقة العالجية تخ�سع للدرا�سة في التجارب ال�سريرية؟	
• ال�سحي 	 التاأمين  �سيقوم  هل  العالجية؟  الطريقة  هــذه  �ستتكلف  كم 

الخا�ض بي بتغطية تكلفة هذه الطريقة العالجية؟
• هل يمكنك اإحالتي اإلى ممار�ض الطب التكميلي؟ 	

م�سادر الدعم
من الممكن اأن تغير معرفتك الإ�سابة بمر�ض �سرطان المبي�ض حياتك وحياة 
المقربين منك. وقد ي�سعب التعامل مع هذه التغيرات. ومن الطبيعي بالن�سبة لك 
ولأ�سدقائك واأ�سرتك اأن ت�سعروا بعدة م�ساعر مختلفة ومربكة في بع�ض الأحيان.

موا�سلة  اأو  عملك  على  الحفاظ  اأو  لأ�سرتك  رعايتك  ب�ساأن  تقلقين  لعلك 
العالجية  الطرق  ب�ساأن  مخاوف  لديك  تكون  اأن  ال�سائع  فمن  اليومية.  الأن�سطة 
وال�سيطرة على الآثار الجانبية والمكوث في الم�ست�سفى والتكاليف الطبية. ويمكن 
ال�سحية  الرعاية  فريق  اأفــراد  من  وغيرهم  والممر�سات  المعالجين  لالأطباء 
الأن�سطة.  العالج والعمل وغيرها من  ت�ساوؤلتك حول  اأن يجيب عن  الخا�ض بك 
اأن  �ساأنه  من  الدين  ورجال  والم�ست�سارين  الجتماعيين  بالأخ�سائيين  فاللتقاء 
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ي�ساعدك اإن كنت ترغبين في الحديث عن مخاوفك اأو م�ساعرك. وعادة ما يقترح 
عليك الأخ�سائي الجتماعي الم�سادر الالزمة للم�ساعدات المالية اأو النتقال اأو 

الرعاية المنزلية اأو الدعم العاطفي.
يلتقي  المجموعات،  هذه  ففي  الدعم.  مجموعات  مع  التعامل  يفيدك  وقد 
ما  لم�ساركة  اأ�سرهم  ــراد  اأف من  غيرهم  اأو  اآخرين  مر�سى  وذووهــم  المر�سى 
تعلموه ب�ساأن التكيف مع المر�ض والآثار الناجمة عن تلقي العالج. وقد تقدم هذه 
المجموعات الدعم ب�سورة �سخ�سية اأو عبر الهاتف اأو من خالل الإنترنت. ولعلك 
ترغبين في الحديث اإلى اأحد اأفراد فريق الرعاية ال�سحية حول اإيجاد مجموعة 

دعم لك.
وعالجه  المبي�ض  �سرطان  اآثار  ب�ساأن  تقلقي  اأن  لك  بالن�سبة  الطبيعي  ومن 
على حياتك الجن�سية. ولعلك ترغبين في الحديث مع طبيبك عن الآثار الجانبية 
المحتملة على الحياة الجن�سية وما اإذا كانت هذه الآثار دائمة اأم ل. وبغ�ض النظر 
اأنت و�سريك حياتك من الحديث  ت�ستفيدين  الم�ستقبلية، فربما  عن الحتمالت 
عن م�ساعرك وت�ساعدان بع�سكما على اإيجاد طرق لم�ساركة اللحظات الحميمية 

بينكما في اأثناء تلقي العالج وبعده.
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اأبحاث ال�سرطان
درا�سات  )وهي  �سريرية  تجارب  باإجراء  البالد  اأنحاء  كل  في  الأطباء  يقوم 
جديدة  طرق  بدرا�سة  الأطباء  ويقوم  فيها(.  بالم�ساركة  المر�سى  يتطوع  بحثية 

للوقاية من �سرطان المبي�ض، واكت�سافه، ومعالجته. 
ٌة لالإجابة عن اأ�سئلة مهمة، ولكت�ساف ما اإذا كانت  اإن التجارب ال�سريرية ُمَعدَّ
تحقيق  اإلى  بالفعل  البحث  اأدى  وقد  وفعالة.  اآمنة  الجديدة  العالجية  الأ�ساليب 
تقدم، وما زال الباحثون م�ستمرين في ال�سعي اإلى اكت�ساف المزيد من الأ�ساليب 

العالجية الفعالة.
اأول الم�ستفيدات  وال�سيدات الم�ساركات في التجارب ال�سريرية قد يكن من 
المري�سات  ينتفع  لم  واإذا  فاعليته.  الجديدة  العالجية  الأ�ساليب  اأحد  اأظهر  اإذا 
ا للطب من خالل  الم�ساركات ب�سورة مبا�سرة، فاإنهن ل يزلن يقدمن اإ�سهاًما مهمًّ
م�ساعدة الأطباء على تعلم المزيد عن �سرطان المبي�ض وكيفية ال�سيطرة عليه. 
ورغم اأن للتجارب ال�سريرية بع�ض المخاطر، فاإن الباحثين يبذلون كل ما بو�سعهم 

لحماية مر�ساهم.
ويجري الباحثون الدرا�سات على ال�سيدات في مختلف اأنحاء البالد:

• عائلي 	 مر�سي  تاريخي  لديهن  الالتي  لل�سيدات  بالن�سبة  الوقاية:  اأبحاث 
يتم  قد  بالمر�ض  الإ�سابة  مخاطر  فاإن  المبي�ض،  �سرطان  بمر�ض  لالإ�سابة 
على  ويطلق  المر�ض.  اكت�ساف  قبل  المبي�سين  ا�ستئ�سال  خالل  من  تقليلها 
 Prophylactic( للمبي�سين  الوقائي  الجراحية ال�ستئ�سال  العملية  هذه 
ب�سرطان  اإ�سابتهن  مخاطر  تزيد  الالتي  وال�سيدات   .)Oophorectomy
المبي�ض ي�ساركن في التجارب لدرا�سة فوائد العملية واأ�سرارها. في حين اأن 
اأطباء اآخرين يقمن بدرا�سة ما اإذا كانت بع�ض العقاقير ت�ساعد على الوقاية 
من الإ�سابة ب�سرطان المبي�ض لدى ال�سيدات الالتي تزيد مخاطر اإ�سابتهن 

بالمر�ض.
• �سرطان 	 اكت�ساف  طرق  الباحثون  يدر�ض  والت�سخي�ض:  الك�سف  اأبحاث 

المبي�ض في ال�سيدات الالتي ل يظهر عليهن اأعرا�ض. 
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• اإنهم 	 الجديدة.  والتركيبات  العقاقير  الأطــبــاء  يختبر  الــعــلج:  اأبــحــاث 
مثل   )Biological Therapies( البيولوجي  العالج  درا�سة  على  يعكفون 
الأج�سام الم�سادة وحيدة الن�سيلة)Monoclonal antibodies(. ويمكن 
لالأج�سام الم�سادة وحيدة الن�سيلة اأن تلت�سق بالخاليا ال�سرطانية، وتعوقها 

عن النمو والنت�سار.
واإذا كِنت مهتمة بالم�ساركة في الأبحاث ال�سريرية، فتحدثي اإلى طبيبك.
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قامو�ض الم�سطلحات 
التالي:  الإلكتروني  الموقع  على  م�سطلح  اآلف   4 من  باأكثر  قامو�ض  يتوافر 

  .http:www.cancer.gov/dictionary

البطن )Abdomen(: منطقة من الج�سم ت�سم البنكريا�ض والمعدة والأمعاء 
والكبد والمرارة وغيرها من الأع�ساء.

في  الجلد  تحت  رفيعة  اإبــرة  غر�ض  تقنية   :)Acupuncture( بــالإبــر  الوخز 
موا�سع معينة من الج�سم لل�سيطرة على الألم وغيره من الأعرا�ض، وهي نوع من 

الطب التكميلي والبديل. 
ا�ست�سقاء البطن )Ascites(: تجمع غير طبيعي لل�سوائل في البطن قد ي�سبب 
انتفاًخا. وفي المراحل المتاأخرة من ال�سرطان، قد توجد الخاليا ال�سرطانية في 
البطن لدى المر�سى الم�سابين  ا�ست�سقاء  البطن. ويحدث  الموجود في  ال�سائل 

باأمرا�ض الكبد.
حقنة الباريوم ال�سرجية )Barium Enema(: اإجراء يتم فيه حقن �سائل 
�سميك يحتوي على مادة الباريوم في الم�ستقيم والقولون. ومادة الباريوم عبارة 
من  ال�سفلي  الجزء  �سورة  اإظهار  على  ي�ساعد  وف�سي  اأبي�ض  معدني  مزيج  عن 

الجهاز اله�سمي في الأ�سعة ال�سينية. 
تت�سخم،  اأن  الحميدة  )Benign(: غير �سرطاني. ويمكن لالأورام  ورم حميد 

ولكنها ل تنت�سر اأو ت�سل اإلى الأع�ساء الأخرى من الج�سد. 
لتن�سيط  ي�ستخدم  عالج   :)Biological Therapies( البيولوجي  العلج 
قدرة الجهاز المناعي اأو تجديد ن�ساطه لمحاربة ال�سرطان، والعدوى، والأمرا�ض 
عالجات  بع�ض  ت�سببها  معينة  جانبية  اآثار  لتقليل  ا  اأي�سً ي�ستخدم  وهو  الأخــرى. 
ا بالمعالجة المناعية، والمعالجة الحيوية، و المعالجة  ال�سرطان. وهو ي�سمى اأي�سً

 .(BRM) لت ال�ستجابة البيولوجية بُمَعدِّ
اأخذ العينة )Biopsy(: هو عملية ا�ستئ�سال بع�ض الخاليا اأو 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 اأخرى على الخاليا اأو الن�سيج. 
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م�ست�سد ال�سرطان CA-125( 125(: مادة يمكن العثور عليها بكميات كبيرة 
في دم المر�سى اأو غيرها من �سوائل الج�سم اأو الن�سيج. وارتفاع ن�سبة م�ست�سد 

ال�سرطان 125 في الدم قد ي�سير اإلى ظهور بع�ض اأنواع ال�سرطانات. 
الأن�سجة  في  ين�ساأ  �سرطان   :)Cervical Cancer( الرحم  عنق  �سرطان 
والمهبل(.  الرحم  على  يحتوي  الــذي  الع�سو  )وهــو  الرحم  عنق  في  الموجودة 
وهو نوع من ال�سرطانات بطيئة النمو التي قد ل تظهر اأية اأعرا�ض، ولكن يمكن 
اكت�سافها باأخذ لطاخة بابانيكول بانتظام )وهو اإجراء يتم فيه ك�سط خاليا من 

عنق الرحم ودرا�ستها تحت المجهر(.
العلج الكيماوي )Chemotherapy(: طريقة للعالج بالعقاقير التي تق�سي 

على الخاليا ال�سرطانية.
با�ستخدام  للقولون  فح�ض  طريقة   :)Colonoscopy( القولوني  التنظير 
اأنبوب رفيع م�سيء )يدعى بالمنظار القولوني( يتم اإدخاله في الم�ستقيم، ويمكن 

به جمع عينات من الن�سيج لفح�سها بالمجهر. 
تميز  على  ت�ساعد  مــادة  عن  عبارة   :)Contrast Material( �سبغية  مــادة 
المناطق غير الطبيعية داخل الج�سم، ويتم حقنها في الوريد اأو من خالل حقنة 
الأ�سعة  ال�سبغية مع  المادة  ا�ستخدام  ويمكن  الفم.  توؤخذ عن طريق  اأو  �سرجية 
اأو  المغناطي�سي  بالرنين  الت�سوير  اأو  بالحا�سوب  المقطعي  الت�سوير  اأو  ال�سينية  

غيرها من فحو�سات الت�سوير. 
الت�سوير المقطعي بالحا�سوب )CT scan(: هو عبارة عن ت�سوير مقطعي 
محو�سب، ويتم فيه التقاط �سل�سلة من ال�سور التف�سيلية لمناطق داخل الج�سد 
من عدة زوايا، ويتم تكوين هذه ال�سور بوا�سطة حا�سوب مت�سل بجهاز الأ�سعة 
المقطعي  الت�سوير  اأو  الحا�سوبي،  المقطعي  بالت�سوير  ا  اأي�سً وي�سمى  ال�سينية. 

.)CAT( المحوري المحو�سب
الطعام  ت�ستقبل  التي  الأع�ساء  هو   :)Digestive system( اله�سمي  الجهاز 
والمعدة  والمريء  الفم  وي�سمل  الف�سالت.  وطرد  وه�سمه  بلعه  عند  وال�سراب 

والأمعاء الدقيقة والغليظة والم�ستقيم وال�سرج. 
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ي�ساعد  الج�سم  ينتجها  التي  الهرمونات  نوع من   :)Estrogen( الإ�ستروجين
ومن  العظام.  ونمو  عليها  والحفاظ  الإنــاث  لدى  الجن�ض  خ�سائ�ض  تنمية  على 
الهرمون  ي�ستخدم  وقد  المعمل.  في  الإ�ستروجين  هرمون  اإنتاج  يتم  اأن  الممكن 
الــدورة  وا�سطرابات  الطمث  انقطاع  اأعــرا�ــض  وعــالج  الن�سل  لتحديد  كو�سيلة 

ال�سهرية وتخلخل العظام وغيرها من الم�سكالت ال�سحية. 
البوي�سات  خاللها  من  تمر  �سغيرة  قناة   :)Fallopian Tube( فالوب  قناة 
من المبي�ض اإلى الرحم. وفي الجهاز التنا�سلي الأنثوي، يوجد مبي�ض واحد وقناة 

فالوب واحدة على جانبي الرحم.
الآباء  من  تنتقل  التي  والبدنية  الوظيفية  الوراثية  الوحدة  هو   :)Gene( جين 
ومعظم  )الدنا(  الريبوزي  النووي  الحم�ض  على  الجينات  وتحتوي  الأبناء.  اإلى 

الجينات تحتوي على المعلومات الخا�سة بت�سنيع بروتين معين.
 ا�ست�ساري الأمرا�ض الوراثية )Genetic Counselor(: خبير رعاية �سحية 
مدرب مهتم بالمخاطر الوراثية لالأمرا�ض. وهذا النوع من الخبراء يهتم باأ�سرة 

الفرد والتاريخ الطبي للمري�ض. وال�ست�سارة تقود اإلى الفحو�سات الوراثية.
هي عبارة عن تحليل الحم�ض   :)Genetic Testing( الفحو�سات الوراثية
متزايدة  مخاطر  اإلــى  ت�سير  قد  وراثية  تغيرات  اأيــة  لدرا�سة  الريبوزي  النووي 

لالإ�سابة بمر�ض معين اأو ا�سطراب معين.
طبيب   :)Gynecologic Oncologist( الن�سائية  الأورام  اأخــ�ــســائــي 

متخ�س�ض في عالج الأورام ال�سرطانية لالأع�ساء التنا�سلية لالأنثى. 
في عالج  متخ�س�ض  هو طبيب   :)Gynecologist( الن�ساء  اأمرا�ض  طبيب 

الأمرا�ض المرتبطة بالأجهزة التنا�سلية الأنثوية.
الج�سم.  في  الموجودة  الغدد  تنتجها  كيميائية  مادة   :)Hormone( هرمون 
وت�سير الهرمونات في مجرى الدم وت�سيطر على العمليات التي تحدث في الخاليا 

اأو الأع�ساء. ومن الممكن ت�سنيع بع�ض الهرمونات في المعمل. 
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ا�ستئ�سال الرحم )Hysterectomy(: عملية جراحية ل�ستئ�سال الرحم وفي 
بع�ض الأحيان عنق الرحم، وحين يتم ا�ستئ�سال الرحم وعنقه، فاإنه يطلق على 
هذه العملية الجراحية ال�ستئ�سال الكامل للرحم. وحين يتم ا�ستئ�سال الرحم 

فقط، يطلق على هذه العملية الجراحية ال�ستئ�سال الجزئي للرحم.
ويمكن  فيه.  وتكاثرها  للج�سد  الجراثيم  مهاجمة  هي   :)Infection( العدوى 
للعدوى اأن تحدث في اأي جزء من اأجزاء الج�سد وتنت�سر منه اإلى بقية الج�سد. 
وقد تكون هذه الجراثيم بكتيريا، اأو فيرو�سات، اأو خميرة، اأو فطريات. ويمكنها 
اأن ت�سبب الحمى وم�سكالت �سحية اأخرى وفًقا لمو�سع الإ�سابة بالعدوى. وعندما 
يكون الجهاز الدفاعي الطبيعي للج�سم قويًّا، يمكنه محاربة هذه الجراثيم ومنع 
الجهاز  هذا  من  ال�سرطان  مر�ض  عالجات  بع�ض  ت�سعف  وقد  العدوى.  حدوث 

الدفاعي الطبيعي. 
الأمعاء (Intestine): ع�سو طويل ي�سبه الأنبوب يوجد في البطن ويعد م�سئوًل 
عن اإتمام عملية اله�سم. وتتكون الأمعاء من جزاأين، الأمعاء الدقيقة، والأمعاء 

ا المعى. الغليظة. وت�سمى اأي�سً
 :)Intraperitoneal Chemotherapy( العلج الكيميائي داخل ال�سفاق
هي طريقة عالجية يتم فيها اإدخال عقاقير م�سادة لل�سرطان مبا�سرة اإلى تجويف 

البطن من خالل اأنبوب رفيع. 
ما  الوريد مبا�سرة، وعادة  هو حقن في   :)Intravenous( الوريدي الحقن 
يتم  اأنبوب  اأو  اإبرة  المواد من خالل  اأو غيره من  العقار  اإلى طريقة حقن  ي�سير 

اإدخاله في الوريد.
فح�ض  في  ي�ستخدم  م�سيء  رفيع  اأنبوب   :)Laparoscope( البطن  منظار 

الأن�سجة والأع�ساء الداخلية بالمعدة.
تنظير البطن )Laparoscopy(: هو عملية اإدخال اأنبوب رفيع م�سيء )ي�سمى 
بمنظار البطن( خالل الجدار المعدي ل�ستك�ساف ما بداخل البطن وا�ستئ�سال 

عينات من ن�سيجها.
�سق في البطن )Laparotomy(: هو فتحة تجري بعملية جراحية يتم اإحداثها 

في جدار البطن. 
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الورم  خاليا  على  توؤثر  معالجة  هو   :)Local Therapy( المو�سعي  العلج 
والمو�سع القريب منه. 

العقدة الليمفية )Lymph node(: هي عبارة عن كتلة م�ستديرة من الن�سيج 
الليمفي المحاط بغالف من الن�سيج ال�سام. وتقوم العقد الليمفية بتر�سيح الليمف 
)ال�سائل الليمفي(، وتخزين الليمفاويات )خاليا الدم البي�ساء(، وتقع على طول 

ا بالغدة الليمفية.  الأوعية الليمفية. وت�سمى اأي�سً
في  الفائ�ض  ال�سائل  فيها  يتجمع  حالة   :)Lymphedema( لمفية  وذمـــة 
الأن�سجة ويت�سبب في التورم. وقد تحدث الوذمة اللمفية في الذراع اأو القدم بعد 

ا�ستئ�سال الأوعية اللمفية بعملية جراحية اأو عند �سدها اأو تدميرها.
تنتج  التي  والأع�ساء  الأن�سجة   :)Lymphatic system( الليمفي  الجهاز 
الأخــرى.  والأمــرا�ــض  العدوى  تحارب  التي  البي�ساء  الــدم  خاليا  وتنقل  وتخزن 
وي�سمل هذا الجهاز نخاع العظم، والطحال، والغدة ال�سعترية، والعقد الليمفية، 
وخاليا  الليمف  تنقل  التي  الرفيعة  الأنابيب  من  �سبكة  )وهي  الليمفية  والأوعية 
كل  في  الدموية  الأوعية  تتفرع  مثلما  الليمفية  الأوعية  وتتفرع  البي�ساء(.  الدم 

اأن�سجة الج�سم.
خبيث )Malignant(: اأي �سرطاني، والأورام الخبيثة يمكنها مهاجمة الن�سيج 

القريب وتدميره والنت�سار في الأجزاء الأخرى من الج�سم.
طبيب   :)Medical oncologist( بالعقاقير  الأورام  عــلج  اأخــ�ــســائــي 
الكيميائي،  العالج  با�ستخدام  ومعالجته  ال�سرطان  ت�سخي�ض  في  متخ�س�ض 
والهرموني، والبيولوجي. واأخ�سائي الأورام هو المقدم الرئي�سي للرعاية ال�سحية 
ا رعاية داعمة، ويمكنه تن�سيق العالج الذي يقدمه  لمري�ض ال�سرطان، ويقدم اأي�سً

الأخ�سائيون الآخرون.
 Menopausal Hormone( الــطــمــث  لنــقــطــاع  الــهــرمــونــي  الـــعـــلج 
Therapy(: يتم اإعطاء ال�سيدة التي انقطع عنها الطمث هرمونات )الإ�ستروجين 
المبي�سان  يعد  لم  التي  الهرمونات  عن  لتعوي�سها  كليهما(  اأو  البروج�سترون  اأو 

ا العالج ال�ستبدالي بالهرمونات. يفرزانها. ويطلق عليه اأي�سً
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انقطاع الطمث )Menopause(: فترة يتوقف فيها مبي�ض المراأة عن العمل 
وتنقطع الدورة ال�سهرية عنها. وعادًة ما ينقطع الطمث في �سن الخم�سين تقريًبا. 
وُيقال اإن المراأة انقطع عنها الطمث اإذا توقفت الدورة ال�سهرية لمدة 12 �سهًرا 
متعاقبة. وت�ستمل اأعرا�ض انقطاع الطمث على ارتفاع درجة حرارة الجزء العلوي 

من الج�سم والتغيرات المزاجية والتعرق الليلي وم�سكالت التركيز والعقم.
ثانويات )Metastasis(: هي انت�سار ال�سرطان من مو�سع اإلى اآخر في الج�سم. 
والورم المت�سكل بوا�سطة الخاليا التي انت�سرت ي�سمى بـ "ورم  ثانوي". ويحتوي 

لي(.  الورم الثانوي على خاليا ت�سبه خاليا الورم الأ�سلي )الأوَّ
ثانوي )Metastatic(: متعلق  بالثانوي، والتي تعني انت�سار ال�سرطان من مو�سع 

اإلى مو�سع اآخر في الج�سم.
الأج�سام الم�سادة )Monoclonal antibodies(: مواد منتجة معمليًّا يمكنها 
تحديد الخاليا ال�سرطانية اأينما كانت في الج�سم والت�سبث بها. وت�ستخدم العديد 
منها  ج�سم  وكل  عالجه،  اأو  ال�سرطان  اكت�ساف  في  الم�سادة  الأج�سام  هذه  من 
اأو  وحدها  ت�ستخدم  وهي  ال�سرطانية،  الخاليا  في  مختلف  بروتين  على  يتعرف 
يمكن ا�ستخدامها في تو�سيل العقاقير، اأو  المادة ال�سمية، اأو المواد الم�سعة اإلى 

الورم مبا�سرة.
رقيق  )ن�سيج  بريتوني  غ�ساء  هو   :)Omentum( ال�سحمي  الأمــعــاء  غ�ساء 
يبطن البطن(  يحيط بالمعدة وغيرها من الأع�ساء الموجودة في منطقة البطن.
�سرطان المبي�ض )Ovarian Caner(: �سرطان يتكون في اأن�سجة المبي�سين. 
)وهو  المبي�ض  في  ظاهريًّا  �سرطاًنا  تكون  اأن  اإمــا  المبي�ض  �سرطانات  ومعظم 
�سرطان يبداأ من الأن�سجة التي تغطي المبي�ض( اأو اأورام الخاليا الجرثومية )وهو 

�سرطان يبداأ في خاليا البوي�سة(. 
ال�سرطان الظاهري في المبي�ض )Ovarian Epithelial Cancer(: هو 

�سرطان يبداأ في الأن�سجة التي تغطي المبي�ض. 
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 Ovarian Germ( المبي�ض الموجودة في  الجرثومية  الخليا  اأورام 
جرثومية  خاليا  هيئة  على  الأن�سجة   من  طبيعي  غير  تجمع   :)Cell Tumors
لدى  اأو  المراهقات  لــدى  تظهر  ما  عــادًة  الأورام  وهــذه  المبي�ض.  في  موجودة 
ال�سابات، وغالًبا ما توؤثر على اأحد المبي�سين ومن الممكن اأن تكون حميدة )غير 
�سرطانية( اأو خبيثة )�سرطانية(. واأكثر اأورام الخاليا الجرثومية الموجودة في 

المبي�ض يطلق عليه ورم اإنتا�سي. 
المبي�ض )Ovary(: واحد من الغدتين التنا�سليتين الأنثيين اللتين يتم فيهما 
البوي�سات. والمبي�سان موجودان في منطقة الحو�ض، مبي�ض واحد على  تكوين 

جانبي الرحم. 
عنق  من  الأن�سجة  ك�سط  فيها  يتم  عملية   :)Pap Test( بابانيكول  اختبار 
ال�سرطان  وُي�ستخدم هذا الختبار لتعقب وجود  الرحم لفح�سها تحت المجهر، 
والتغيرات التي قد توؤدي اإلى الإ�سابة به. واختبار بابانيكول قد يظهر الم�سكالت 
ال�سحية مثل العدوى اأو اللتهاب، وهي م�سكالت غير متعلقة بالإ�سابة بال�سرطان. 

ويطلق عليه اختبار م�سحة عنق الرحم. 
اأخ�سائي علم الأمرا�ض )Pathologist(: طبيب يحدد الأمرا�ض من خالل 

درا�سة الخاليا والأن�سجة تحت المجهر.
فح�ض منطقة الحو�ض )Pelvic Exam(: فح�ض بدني يقوم فيه اأخ�سائي 
الرعاية ال�سحية بالبحث عن كتل اأو تغيرات في �سكل المهبل اأو عنق الرحم اأو 
اأو الم�ستقيم. وي�ستخدم اأخ�سائي الرعاية  اأو المبي�سين  اأو قناتي فالوب  الرحم 
واأخذ  الرحم  عنق  على  نظرة  واإلقاء  المهبل  لفتحة  تجويفيًّا  منظاًرا  ال�سحية 

عينات لإجراء اختبارات بابانيكول. 
الحو�ض )Pelvis(: الجزء ال�سفلي من البطن الموجود بين عظام الورك.

بروج�سترون )Progesterone(: نوع من الهرمونات التي ينتجها الج�سم والتي 
تلعب دوًرا في الدورة ال�سهرية وحدوث الحمل. ومن الممكن ت�سنيع البروج�سترون 
في المعمل. وقد ُي�ستخدم كو�سيلة لتحديد الن�سل ومعالجة ال�سطرابات في الدورة 

ال�سهرية والعقم واأعرا�ض انقطاع الطمث وغيرها من الحالت المر�سية.
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 :)Prophylactic Oophorectomy( للمبي�سين  الوقائي  ال�ستئ�سال 
عملية جراحية الهدف منها تقليل مخاطر الإ�سابة ب�سرطان المبي�ض من خالل 

ا�ستئ�سال المبي�سين قبل الإ�سابة بالمر�ض. 
اأخ�سائي العلج بالأ�سعة )Radiation oncologist(: طبيب متخ�س�ض في 

ا�ستخدام الإ�سعاع في معالجة ال�سرطان. 
طاقة  ذي  اإ�سعاع  ا�ستخدام  هو   :)Radiation therapy( الإ�سعاعي  العلج 
عالية من الأ�سعة ال�سينية، واأ�سعة جاما، والنيوترونات، وم�سادر اأخرى للق�ساء 
خارج  جهاز  من  الإ�سعاع  ي�سدر  وقد  الــورم.  وتقلي�ض  ال�سرطانية  الخاليا  على 
الج�سم  في  تثبت  م�سعة  مــادة  من  اأو  الخارجي(،  بالإ�سعاع  )الــعــالج  الج�سم 
بالقرب من الخاليا ال�سرطانية )العالج بالإ�سعاع الداخلي(. والعالج الإ�سعاعي 
ال�سامل ي�ستخدم مادة م�سعة - مثل ج�سم م�ساد وحيد ال�سليلة م�سع - ت�سير في 
ا  مجرى الدم وتتخلل الأن�سجة وتمر خالل الج�سم. والعالج الإ�سعاعي ي�سمى اأي�سً

بالمعالجة الإ�سعاعية. 
اأخ�سائي تغذية معتمد )Registered dietitian(: اأخ�سائي محترف تلقى 
في  الج�سم  على  الحفاظ  في  والتغذية  الغذاء  ا�ستخدام  في  ا  متخ�س�سً تدريًبا 
حالة �سحية �سليمة، وربما ي�ساعد اأخ�سائي التغذية المعتمد الفريق الطبي على 

تح�سين ال�سحة الغذائية للمري�ض.
عن  الم�سئولة  الأع�ساء   :)Reproductive System( التنا�سلي  الجهاز 
فالوب  وقناتي  المبي�سين  من  الجهاز  هــذا  يتكون  ال�سيدات،  وفــي  التنا�سل. 
والرحم وعنق الرحم والمهبل. وفي الرجال، يتكون هذا الجهاز من البرو�ستاتا 

والخ�سيتين والق�سيب.
عامل الخطورة )Risk factor(: هو اأي �سيء قد يزيد من فر�سة ال�سخ�ض 
في الإ�سابة بالمر�ض. وت�سمل بع�ض الأمثلة عن عوامل الخطر الخا�سة بال�سرطان 
عامل التاريخ المر�سي للعائلة مع ال�سرطان، وا�ستخدام منتجات التبغ، واأغذية 
معينة، والتعر�ض لالإ�سعاع اأو العوامل الأخرى الم�سببة لل�سرطان، وتغيرات جينية 

معينة.
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ا�ستئ�سال قناة فالوب والمبي�سين )Salpingo-oophorectomy(: عملية 
جراحية ل�ستئ�سال قناتي فالوب والمبي�سين.

الأثر الجانبي )Side effect(: م�سكلة �سحية تحدث عندما يوؤثر العالج على 
ال�سرطان  مر�ض  لعالج  الجانبية  الآثار  اأكثر  ومن  ال�سليمة.  والأع�ساء  الأن�سجة 
الدم،  خاليا  عدد  وتناق�ض  والتقيوؤ،  والغثيان،  والألــم،  بالتعب،  ال�سعور  �سيوًعا 

و�سقوط ال�سعر، والتهابات الفم.
الجراح )Surgeon(: طبيب يقوم با�ستئ�سال جزء من الج�سد اأو اإ�سالحه من 

خالل اإجراء عملية جراحية للمري�ض.
الجراحة )surgery(: طريقة عالجية ت�ستخدم في ا�ستئ�سال جزء من الج�سم 
بالعملية  ا  اأي�سً وت�سمى  موجوًدا،  المر�ض  كان  ما  اإذا  اكت�ساف  اأو  اإ�سالحه،  اأو 

الجراحية.
العلج الكيميائي  ال�سامل )Systemic Chemotherapy(: العالج بعقاقير 
م�سادة لل�سرطان ت�سير في مجرى الدم لت�سل اإلى الخاليا الموجودة في مختلف 

اأنحاء الج�سم. 
الموجات ال�سوتية عبر المهبل )Transvaginal Ultrasound(: اإجراء 
م�ستخدم لفح�ض المهبل والرحم وقناتي فالوب والمبي�سين والمثانة. يتم اإدخال 
في  الموجودة  الأع�ساء  في  ترتد  �سوتية  موجات  عنها  ي�سدر  المهبل  اإلى  اأداة 
الكمبيوتر؛  �سا�سة  على  اأ�سداء  ال�سوتية  الأمــواج  هذه  وتكون  الحو�ض،  منطقة 

فت�سكل �سورة، وت�سمى هذه ال�سورة بمخطط الموجات فوق ال�سوتية. 
الموجات فوق ال�سوتية )Ultrasound(: موجات �سوتية ذات طاقة عالية 
يتم اإطالقها فترتد داخل الأن�سجة والأع�ساء الداخلية للج�سم م�سدرة اأ�سداء، 
ويتم عر�ض هذه الأ�سداء على �سا�سة جهاز الموجات فوق ال�سوتية؛ فت�سكل �سورة 

لخاليا الج�سم، وت�سمى هذه ال�سورة بمخطط الموجات فوق ال�سوتية.
الرحم )Uterus(: ع�سو كمثري ال�سكل �سغير واأجوف في منطقة الحو�ض لدى 

المراأة.  وفي هذا الع�سو ينمو الجنين. 
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وت�ستخدم  العالية.  الطاقة  الإ�سعاع ذي  نوع من   :)X-rays( ال�سينية الأ�سعة 
الأ�سعة ال�سينية بجرعات منخف�سة في ت�سخي�ض الأمرا�ض من خالل تكوين �سور 

لالأجزاء الداخلية من الج�سم، وت�ستخدم بجرعات كبيرة في عالج ال�سرطان.
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