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المقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لعل���ه كان �أ�سو�أ يوم ف���ي حياتي ،ذلك النهار عندما ذهب���ت �إلى الطبيب لفح�ص
بع����ض التغيرات التي �شعرت به���ا ،لأخرج من عيادته في حالة نف�سية ال �أح�سد عليها.
نح���ن ن�سم���ع بالأخبار ال�سيئة ع���ن الأمرا�ض والح���وادث التي تح���ل بالآخرين ،ولكن
ن���اد ًرا م���ا نفكر �أنه���ا �ست�صيبنا �شخ�ص ًّيا .وحت���ى لو خطر على الب���ال �أننا قد ن�صاب
بمر����ض ع�ضال في حياتنا ،ونحاول �أن نتخي���ل ردود فعلنا الممكنة ،ف�إن ذلك يختفي
عندم���ا ي�صدمنا الواقع .وهذا م���ا ح�صل لي؛ حيث �أفادني الطبيب يومئذ بعد درا�سة
الفحو�ص �أنن���ي م�صاب بالليمفوما (�أو �سرطان الجه���از الليمفاوي) .وبد�أت الأفكار
تع���ج بي وتت�ضارب في ر�أ�س���ي ،وبد�أت �أت�ساءل عن م�صيري وك���م من الأيام بقيت لي
في هذه الدنيا .تُرى هل �س�أتمكن من ر�ؤية �أهلي و�أ�صدقائي؟ وكم �س�أعي�ش بعد ذلك؟
وكيف لي �أن �أق�ضي الأيام الباقية لي في هذه الحياة؟ كل هذه الأفكار كانت تدور في
ر�أ�سي وت�شغل بالي ليل نهار .و�أول �شيء فعلته هو تجديد و�صيتي.
و�أجزم ب�أن �آثار ال�صدمة قد امتدت �إلى جميع المحيطين بي؛ فمري�ض ال�سرطان
يعاني الداء والدواء ،والأهل يعانون �ألم الم�صيبة وهول الفجيعة� ،إ�ضافة �إلى �أن هذا
ال���داء ،وهو في الحقيق���ة مئات الأن���واع المختلفة في �ضراوته���ا وخطورتها و�إمكانية
مفهوما في مخيلة الكثيرين على �أنه حكم بالموت ال �أكثر.
عالجها ،يبقى
ً
ولكن مهلاً  ،فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير اهلل من حال �إلى حال .لقد حدث
تح���ول في م�سار تفكيري �إل���ى النقي�ض ,فبينما كنت �أج���ري الفحو�ص و�أهم بمغادرة
عي���ادة الطبي���ب� ،أعطاني الطبيب بع�ض الكت���ب باللغة الإنجليزية ع���ن هذا المر�ض
رويدا بد�أ الأمل ي���دب في نف�سي.
���دا ً
لقراءته���ا ومعرف���ة بع����ض المعلومات عنه .وروي ً
وكن���ت كلم���ا تعمقت في الق���راءة ،زادني الأمل ق���وة وتفا� اًؤل؛ فالفك���رة الم�سبقة التي
لدي عن هذا المر�ض ،مثلي مثل الكثيرين من النا�س غير المخت�صين والذين
كان���ت َّ
حماه���م اهلل م���ن ر�ؤيته في �أقاربهم ،ه���ي �أنه قاتل وال ينجو منه �أح���د .وهذه الفكرة
مردها في المقام الأول الجهل ،ولكن من خالل القراءة ،عرفت �أنه يمكن ال�شفاء من
بع�ض �أنواع هذا المر�ض وبن�سب كبيرة ,كما �أن معنويات المرء من �أهم العوامل التي
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ت�ساع���د على التعاف���ي .لقد رفعت القراءة عن هذا المر�ض فعلاً من معنوياتي وبد�أت
الإيجابي���ة تراود نظرتي للحياة مرة �أخرى .وبد�أت �أتكيف مع ا�ستخدام كلمة المر�ض
الخبيث والعالج الكيماوي وال �أجد غ�ضا�ضة في ت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها ،وعلى يقين
دائ ًما ب�أن لكل داء دواء ب�إذن اهلل.
���ي بال�شفاء .وخرج���ت من هذه
وتابع���ت العالج ل���دى المخت�صي���نَّ ،
ومن اهلل عل َّ
التجرب���ة و�أن���ا على يقين من �أن �إتاحة المعلوم���ات للم�صابين بهذا الداء الخبيث من
الممك���ن �أن ُتح���دث اً
تحول جذر ًّيا ف���ي تعاملهم مع���ه وفي نظرتهم للحي���اة على وجه
أي�ضا؛ فالفك���رة المغلوطة عن ال�سرط���ان �أنه ال يمكن
العم���وم وكذلك عن���د محبيهم � ً
ال�شف���اء منه مطلقً���ا ،ولكن ما وجدته هو �أنه في حاالت كثي���رة يمكن العالج من هذا
المر����ض .وهذا يعتمد  -بعد ف�ض���ل اهلل وكرمه  -على اكت�شاف المر�ض مبك ًرا وقدرة
الإن�س���ان على التكيف مع و�ضعه الجدي���د والحديث عنه مع الأقارب والأ�صدقاء بدون
خوف �أو تهرب.
كان م����ن الطبيع����ي �أن �أبد�أ البحث ع����ن �أي �شيء من�شور ع����ن المر�ض ،وبحثت في
المكتب����ة العربية ولكن للأ�سف وج����دت �أنها تفتقر �إلى المراجع الب�سيطة وال�سل�سة التي
تتح����دث عن ه����ذا المر�ض ب�شتى �أنواع����ه؛ فالمراج����ع المتاحة �إم����ا متخ�ص�صة للغاية
ي�صع����ب على غير المتخ�ص�����ص التعامل معها وا�ستيعابها ب�سهول����ة� ،أو متاحة بلغة غير
اللغ����ة العربي����ة تحتاج �إلى �شخ�ص متبحر ف����ي اللغات ليفهم ما به����ا .ولأنني على يقين
م����ن �أنه ال بد لكل �إن�سان �أن يحظ����ى بن�صيب وافر من الثقافة العامة عن هذا المر�ض،
فق����د ر�أي����ت �أن من واجب����ي �أن �أ�سهم ف����ي م�ساعدة �إخوان����ي المتحدثي����ن بالعربية على
مواجه����ة ه����ذا المر�ض و�أخ����ذت على عاتقي مهم����ة توفير م�صادر �سهل����ة وب�سيطة على
الإن�س����ان العادي ليتع����رف على م�ؤ�شرات ه����ذا المر�ض و�أعرا�ضه ومن ث����م ي�ستطيع �أن
يقي نف�سه مغبة الآثار الناتجة عنه ،بما في ذلك �سوء الفهم .وحتى �إن لم تكن م�صا ًبا
به����ذا المر�ض الع�ضال ( وهو ما �أرجوه من المول����ى عز وجل ) ف�إن التعرف عليه وعلى
�أعرا�ضه من الممكن �أن يجعلك �سب ًبا في �إنقاذ �إن�سان حياته على المحك.
وم���ن هنا ف�إنن���ي �أهدي هذا الم�ش���روع �إلى كل م�ص���اب بال�سرط���ان ،وال �أق�صد
بالم�صابي���ن المر�ض���ى فق���ط ،ب���ل �أق�ص���د كذل���ك ذويه���م و�أحبابه���م و�أ�صدقاءهم
ومجتمعهم و�أطباءهم وممر�ضيهم؛ فالكل ي�صيبهم من هذا الداء ن�صيب.
وم���ن ه���ذا المنطل���ق ،فقد توجه���ت للزمالء ف���ي الجمعي���ة ال�سعودي���ة الخيرية
لمكافح���ة ال�سرطان بفك���رة �إيجاد مواد تثقيفية ب�شكل احتراف���ي لمر�ضى ال�سرطان،
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ووج���دت لدى رئي�س مجل����س �إدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العم���رو ونائبه الدكتور
أكيدا على �أهميتها ،مع الحاجة الما�سة �إليها
م�شبب الع�سيري ترحي ًبا حا ًّرا بالفكرة وت� ً
و�سط موج ه���ادر من المعلومات المتناق�ضة التي يجده���ا الباحث .وقد تكرم الإخوة
والأخ���وات في الجمعية ،وتكب���دوا الكثير من م�شاق البحث للو�ص���ول لتحقيق الهدف
م���ن هذه ال�سل�سلة ،وهو �إيجاد معلومات ثري���ة للم�صابين بال�سرطان تتميز بالب�ساطة
والم�صداقية وتعك�س �آخر ما و�صل �إليه الطب في هذا المجال.
و�أخي ًرا وبعد جهد جهيد وبحث حثيث ،وقع االختيار على كتيبات معهد ال�سرطان
الوطن���ي الأمريك���ي ك�أحد �أف�ض���ل الم�صادر الثري���ة بالمعلومات التي كتب���ت ب�أ�سلوب
منا�س���ب للمر�ضى على مختلف م�ستوياتهم الفكرية والثقافية .فقمنا بالكتابة للمعهد
و�أذن لنا علما�ؤه ومديروه بترجمة الكتيبات للقارئ العربي دون التزام منهم بمراجعة
الترجم���ة واعتمادها ،ثم ق���ام فريق علمي من الجمعية ال�سعودي���ة الخيرية لمكافحة
ال�سرط���ان بمراجع���ة الكتيب���ات و�صياغتها ب�أ�سل���وب ينا�سب الق���ارئ العربي وتعديل
عموما.
محتواها بما يتنا�سب مع المجتمع ال�سعودي
خ�صو�صا والعربي ً
ً
وف���ي هذا ال�ص���دد ال ي�سعني �إال �أن �أتق���دم بجزيل ال�شكر وبال���غ االمتنان لجميع
م���ن �أ�سه���م معنا في هذا الم�ش���روع ،راج ًيا م���ن اهلل الكريم قبوله من���ا ومنهم عم ًال
خال�ص���ا ،و�أخ�ص بالذكر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�س مجل�س �إدارة الجمعية
ً
ال�سعودية الخيرية لمكافحة ال�سرطان ,والدكتور م�شبب الع�سيري رئي�س هيئة تحرير
ال�سل�سلة ,والدكتورة ريم العم���ران ,والأ�ستاذ عبد الرحمن الخرا�شي الم�شرف العام
على الجمعية ,والأ�ستاذة العنود ال�شلوي المثقفة ال�صحية بمدينة الملك فهد الطبية
وكل من �أ�سهم من فريق العمل الممتد.
كما �أتق���دم بخال�ص ال�شكر �إل���ى العاملين بق�سم الت�سوي���ق و�إدارة الن�شر بمكتبة
جرير لإ�سهامهم في �إخراج هذا العمل في �أف�ضل �شكل ممكن.
و�إنن���ي �أرجو �أن يجد قارئ ه���ذا الكتيب وبقية كتيبات ال�سل�سل���ة ما ي�شفي الغليل
ويروي الظم����أ وي�ساعده على تجاوز المر�ض والتكيف مع تبعاته والمعرفة التامة التي
ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�شديدة وتجاوزها.
و�أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.
محمد العقيل
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نبذة عن هذا الكتيب
خ�صي�صا من �أجل �أي �شخ�ص تم للتو ت�شخي�ص
هذا الكتيب �صدر
ً
أي�ضا بال�سرطان
�إ�صابته بمر�ض �سرطان المريء  .esophagusوي�سمى � ً
المريئي .esophageal cancer
هذا الكتيب ي�صدر الم�صطلحات التي ربما تكون جديدة بالن�سبة
لك بالخط العري�ض ,ف�ألق نظرة على ق�سم الم�صطلحات التي تجب
عليك معرفتها كي تعرف ما تعنيه كل كلمة جديدة.
يتناول هذا الكتيب الرعاية الطبية المقدمة لمر�ضى �سرطان المريء ,ويمكن
لمعرفة معلومات عن الرعاية الطبية لمر�ض �سرطان المريء �أن ت�ساعدك على
الم�شاركة الفعالة في اتخاذ قرارات ب�ش�أن الرعاية التي تحتاج �إليها �أنت.
يمكنك قراءة هذا الكتيب من البداية �إلى النهاية� ,أو يمكنك االكتفاء بقراءة
الأق�سام التي تحتاج �إليها حال ًّيا.
يحتوي هذا الكتيب على قائمة بالأ�سئلة التي قد ترغب في طرحها على طبيبك
الخا�ص ,فكثير من النا�س يرون �أنه من المفيد �أن يعدوا قائمة من الأ�سئلة عند
زيارتهم الطبيب ,ولكي تتذكر ما يقوله الطبيب ،يمكنك تدوين بع�ض المالحظات.
أي�ضا في ا�صطحاب �أحد �أفراد �أ�سرتك �أو �أ�صدقائك عند التحدث
وربما ترغب � ً
�إلى الطبيب  -لتدوين المالحظات �أو طرح الأ�سئلة �أو لمجرد اال�ستماع.
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المريء
المريء هو �أنبوب ع�ضلي في ال�صدر .ويبلغ طوله حوالي  10بو�صات (� 25سم).
ويعد هذا الع�ضو جز ًءا من القناة اله�ضمية  .digestive tractوينتقل الطعام من
الفم عبر المريء لي�صل �إلى المعدة.
الطبقة الداخلية
الطبقة تحت المخاطية
الطبقة الع�ضلية
الطبقة الخارجية

المريء
العقد الليمفاوية

المعدة
الأمعاء
الغليظة

الأمعاء الدقيقة

�صورة تو�ضح المريء والأع�ضاء المجاورة ل��ه .وال�صورة القريبة تظهر
طبقات جدار المريء.
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يحتوي جدار المريء على عدة طبقات:
 الطبقة الداخلية �أو البطانة  inner layer or lining:تكون بطانة
المريء (الطبقة المخاطية) رطبة ،مما ي�ساعد الطعام على المرور �إلى
المعدة.
 الطبقة تحت المخاطية  :submucosaتقوم الغدد الموجودة في الطبقة
تحت المخاطية ب�إفراز مخاط ،مما يحافظ على رطوبة بطانة المريء دائمًا.
 الطبقة الع�ضلية
باتجاه المعدة.

layer

 :muscleتقوم الع�ضالت بدفع الطعام لأ�سفل

 الطبقة الخارجية  :outer layerالطبقة الخارجية تغطي المريء.
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الخاليا ال�سرطانية Cancer Cells

يبد�أ تكون ال�سرطان في الخاليا  ،cellsوهي حجر الأ�سا�س الذي تتكون منه جميع
�أن�سجة الج�سم و�أع�ضائه ،بما فيها المريء.
تنمو الخاليا ال�سليمة في الرئتين وفي باقي �أع�ضاء الج�سم ،وتنق�سم لتك ِّون خاليا
جديدة ح�سب حاجة الج�سم ,وعندما ت�شيخ الخاليا ال�سليمة �أو تتلف ،تموت وتحل
محلها خاليا �أخرى جديدة.
و�أحيانًا ت�سير تلك العملية ب�شكل خط�أ ,فتتكون خاليا جديدة ,في حين �أن الج�سم
ال يحتاج �إليها� ،أو ال تموت الخاليا القديمة �أو التالفة كما ينبغي .وتراكم الخاليا
ورما .tumor
الزائدة يك ِّون كتلة من الأن�سجة ت�سمى ت�ضخ ًما �أو ً
وقد تكون �أورام المريء حميدة (غير �سرطانية) �أو خبيثة (�سرطانية):
 الأورام الحميدة:

•ناد ًرا ما تهدد الحياة.
•ال تغزو الأن�سجة المحيطة بها.
•ال تنت�شر في �أجزاء �أخرى من الج�سم.
•يمكن ا�ستئ�صالها وال تعود للنمو عادة.

 الأورام الخبيثة (�سرطان المريء):
•ربما ت�شكل خط ًرا على الحياة.

•قد تغزو الأع�ضاء والأن�سجة المحيطة بها.
•قد تنت�شر في �أجزاء �أخرى من الج�سم.
•يمكن ا�ستئ�صالها �أحيانًا لكنها قد تنمو مجد ًدا.
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ويمكن لخاليا �سرطان المريء �أن تنت�شر عن طريق االنف�صال عن ورم المريء,
فيمكنها �أن تنتقل عبر الأوعية الدموية � blood vesselsأو الأوعية الليمفاوية
 lymph vesselsلت�صل �إل��ى �أج��زاء �أخ��رى من الج�سم .وبعد االنت�شار ،قد
أوراما جديدة قد تدمر تلك
تلت�صق خاليا ال�سرطان ب�أن�سجة �أخرى وتنمو لتك ِّون � ً
الأن�سجة.
حين ينت�شر �سرطان المريء من مكانه الأ�صلي وينتقل �إلى جزء �آخر من �أجزاء
الج�سم ،يكون للورم الجديد نوعية الخاليا الم�صابة نف�سها وا�سم الورم الأ�صلي
نف�سه .ف�إذا انت�شر �سرطان المريء �إلى الكبد ،على �سبيل المثال ،ف�إن الخاليا
ال�سرطانية الموجودة بالكبد هي في الأ�صل خاليا �سرطانية مريئية .ومن ثم يكون
الت�شخي�ص هو �سرطان المريء المنت�شر  ،metastaticولي�س �سرطان الكبد.
ولهذا ،يعامل معاملة �سرطان المريء ولي�س �سرطان الكبد.
�أنواع �سرطان المريء Types of Esophageal Cancer

يتم �سنو ًّيا ت�شخي�ص ع�شرات الأالف بالإ�صابة بمر�ض �سرطان المريء في
مختلف ارجاء العالم.
�شيوعا طبقًا لكيفية ظهور �سرطان المريء تحت
وتتم ت�سمية �أكثر �أنواع ال�سرطان ً
عد�سة المجهر:
 ال�سرطان الغدي adenocarcinoma :يعد ال�سرطان الغدي هو �أ�شهر
�أنواع �سرطان المريء .وعادة ما يتم اكت�شاف ال�سرطانات الغدية في الجزء
الأ�سفل من المريء ،بالقرب من المعدة .وقد ي�صحب ال�سرطان الغدي
بالمريء ال�شعور بحرقة في ال�صدر (ارتجاع حم�ض المعدة)� ،أو بالإ�صابة
بمر�ض �أ�سفل المريء يعرف با�سم ارتجاع المريء ،Barrett esophagus
�أو ال�سمنة.
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 ��س��رط��ان الخلية الحر�شفية squamous cell carcinoma :يعد
�سرطان الخلية الحر�شفية من الأكثر �شيوعً ا بين �سرطانات المريء .وعادة
ما يتواجد هذا ال�سرطان في الجزء العلوي من المريء .وقد يرجع �سرطان
الخلية الحر�شفية بالمريء �إلى كثرة تناول الكحول �أو تدخين التبغ.

�إذا كنت من المدخنين ،فتحدث �إلى خبير في الإقالع ،فالوقت لم
يفت بعد ،والإقالع ب�إمكانه �أن ي�ساعد على نجاح عالج ال�سرطان
ب�شكل �أف�ضل ،كما �أنه يقلل فر�ص الإ�صابة ب�سرطان �آخر.
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الفحو�صات
بعد معرفتك ب�إ�صابتك بمر�ض �سرطان المريء ،ربما تحتاج �إلى �إجراء بع�ض
الفحو�صات كي ت�ساعدك على اتخاذ قرار ب�ش�أن العالج.

فح�ص مراحل الورم
يمكن ا�ستخدام الورم الذي تم ا�ستئ�صاله في �أثناء عملية �أخذ العينة Biopsy

في الفحو�صات المعملية ،فيقوم �أخ�صائي علم الأمرا�ض بدرا�سة عينة الن�سيج
تحت عد�سة المجهر كي يتعرف على مرحلة ال��ورم .وتخبرنا المرحلة بمدى
اختالف ن�سيج الورم عن الن�سيج الطبيعي للمريء.
ف���الأورام ذات المرحلة العالية تميل لالنت�شار بوتيرة �أ�سرع من الأورام ذات
أي�ضا �أنها تنت�شر في الج�سم .وي�ستخدم
المرحلة المنخف�ضة .وعلى الأرج��ح � ً
الأطباء مرحلة الورم مع عوامل �أخرى في اقتراح خيارات عالجية.

فحو�صات ت�صنيف مراحل المر�ض
يمكن لتلك الفحو�صات �أن تبين مرحلة (�أو حجم) �سرطان المريء ،مثل انت�شار
الخاليا ال�سرطانية لأجزاء �أخرى من الج�سم.
فعندما ينت�شر �سرطان المريء ،تكون الخاليا ال�سرطانية في �أغلب الأحيان
موجودة بالقرب من العقد الليمفاوية  lymph nodes.ويمكن انت�شار �سرطان
المريء من المريء �إلى �أي جزء �آخر من �أجزاء الج�سم ،مثل الكبد �أو الرئتين
�أو العظام.
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وربما ت�ضمن فحو�صات ت�صنيف المراحل ما يلي...
 الت�صوير المقطعي بالحا�سوب  :CT scanربما ين�صحك الطبيب ب�إجراء
مو�صل
�أ�شعة ت�صوير مغناطي�سي على ال�صدر والمعدة .وهو جهاز �أ�شعة �سينية َّ
بجهاز حا�سوب ,ويقوم هذا الجهاز بالتقاط �سل�سلة من ال�صورة المف�صلة
لهذه المناطق .و�سوف تتلقى �إحدى المواد ال�صبغية عن طريق حقنها �إياك
في �إحدى الأوعية الدموية في ال��ذراع �أو اليد .ويمكن لل�صور الملتقطة �أن
تظهر انت�شار ال�سرطان �إلى الكبد �أو الرئتين �أو العظام �أو غيرها من الأع�ضاء.
 الت�صوير الطبقي المحوري  :PET scanقد ي�ستخدم طبيبك الت�صوير
الطبقي المحوري في اكت�شاف ال�سرطان المنت�شر .و�سوف يتم حقنك
فيه بكمية �صغيرة من ال�سكر الم�شع  .radioactiveويعمل الجهاز على
تكوين �صور لل�سكر الذي ت�ستخدمه الخاليا في الج�سم .ونظرًا لأن الخاليا
ال�سرطانية ت�ستخدم ال�سكر ب�شكل �أ�سرع من الخاليا ال�سليمة ،ف�إن المناطق
الم�صابة بخاليا �سرطانية تبدو �أكثر لمعانًا في ال�صور .ويمكن لل�صور �أن
تظهر ال�سرطان المنت�شر في الغدد الليمفاوية �أو الكبد �أو غيرها من الأع�ضاء.
 التنظير بالموجات فوق ال�صوتية  :endoscopic ultrasoundيمكن
للتنظير بالموجات فوق ال�صوتية �أن يظهر مدى عمق غزو ال�سرطان لجدار
أي�ضا �أن يظهر �إذا ما ك��ان ال�سرطان قد انت�شر للعقد
ال��م��ريء .ويمكنه � ً
الليمفاوية المجاورة .و�سوف يقوم طبيبك المعالج بتمرير �أنبوب رفيع م�ضيء
(منظار  )endoscopeمن خالل فمك لي�صل �إلى المريء .ويقوم جهاز
م�سبار في نهاية الأنبوب ب�إ�صدار موجات �صوتية عالية الطاقة .وتنعك�س
الموجات على �أن�سجة المريء وبالقرب من الأع�ضاء ،ويقوم الكمبيوتر
بالتقاط �صور من خالل ال�صدى .في �أثناء الفح�ص ،قد ي�أخذ الطبيب عينات
من ن�سيج العقد الليمفاوية.
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المراحل
ي�صف الأطباء مراحل �سرطان المريء غير �صغير الخلية با�ستخدام الأرق��ام
الرومانية  Iو  IIو  IIIو  IVفالمرحلة ( Iالأولى) هي �سرطان في مرحلة مبكرة
 ،early stage cancerوالمرحلة )  IVالرابعة) هي �سرطان في مرحلة
متقدمة  advanced cancerانت�شر لأجزاء �أخرى من الج�سم ،مثل الكبد.

ا�س�أل طبيبك ما �إذا كانت الفحو�صات �ستظهر انت�شار
ال�سرطان �أم ال.
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 تتوقف مرحلة �سرطان المريء ب�شكل �أ�سا�سي على...
 مدى العمق الذي غزا به الورم جدار المريء
 موقع الورم (�أعلى �أو و�سط �أو �أ�سفل المريء)

انت�شار خاليا ال�سرطان بالمريء �إلى
العقد الليمفاوية �أو غيرها من �أجزاء الج�سم

المرحلتان  Iو

II

من ال�سرطان الغدي بالمريء

المرحلة

IA

يكون فيها ال�سرطان قد نما في الطبقة الداخلية وغزا جدار المريء .ويكون فيها
ال�سرطان من الدرجة � 1أو .2

المرحلة

IB

يكون فيها ال�سرطان قد غزا جدار المريء وهو من الدرجة � .3أو يكون ال�سرطان
قد توغل لعمق �أكبر داخل الطبقة الع�ضلية من المريء ،ودرجته هي � 1أو .2

المرحلة

IIA

يكون ال�سرطان فيها قد غزا الطبقة الع�ضلية من المريء ،ودرجته .3
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المرحلة

IIB

يكون ال�سرطان فيها قد غزا الطبقة الخارجية من المريء� .أو ال يكون غزاها و�إنما
تتواجد الخاليا ال�سرطانية في واحدة �أو اثنتين من العقد الليمفاوية المجاورة.

المرحلتان  Iو

II

من �سرطان الخلية الحر�شفية بالمريء

المرحلة

IA

يكون فيها ال�سرطان قد نما في الطبقة الداخلية وغزا جدار المريء .ويكون فيها
ال�سرطان من الدرجة .1

المرحلة

IB

يكون فيها ال�سرطان قد غزا ج��دار المريء وهو من الدرجة � 2أو � .3أو يوجد
ال�سرطان في الجزء ال�سفلي من المريء ،ويكون قد غزا الطبقة الع�ضلية �أو
الطبقة الخارجية منه ،وهو من الدرجة .1

المرحلة

IIA

يتواجد فيها ال�سرطان في الجزء العلوي �أو الأو�سط من المريء ،ويكون قد
غزا الطبقة الع�ضلية �أو الطبقة الخارجية منه ،وهو من الدرجة � .1أو يتواجد
ال�سرطان في الجزء ال�سفلي من المريء ،ويكون قد غزا الطبقة الع�ضلية �أو
الطبقة الخارجية من المريء ،وهو من الدرجتين � 2أو .3

المرحلة

IIB

يتواجد ال�سرطان في الجزء العلوي �أو الأو�سط من المريء ،ويكون قد غزا الطبقة
الع�ضلية �أو الطبقة الخارجية منه ،وهو من الدرجتين � 2أو � .3أو ال يكون قد غزا
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الطبقة الخارجية وتوجد الخاليا ال�سرطانية في واح��دة �أو اثنتين من العقد
الليمفاوية المجاورة.

المرحلتان  IIIو  IVمن �سرطان المريء
(كال النوعين)

المرحلة

IIIA

تكون المرحلة  IIIAواحدة من التالي:
 لم يغز ال�سرطان الطبقة الخارجية ،وتوجد الخاليا ال�سرطانية في � 3إلى 6
من العقد الليمفاوية المجاورة.

 �أو يكون ال�سرطان قد غزا الطبقة الخارجية من المريء ،وتوجد الخاليا
ال�سرطانية في � 1أو  2من العقد الليمفاوية المجاورة.
 �أو �أن ال�سرطان ينت�شر عبر جدار المريء وقد غزا الأن�سجة المجاورة ،مثل
الحجاب الحاجز � diaphragmأو الغ�شاء الجاني  .pleuraوال توجد
خاليا �سرطانية داخل العقد الليمفاوية.

المرحلة

IIB

يكون ال�سرطان قد غزا الطبقة الخارجية من المريء ،وتوجد الخاليا ال�سرطانية
داخل � 3إلى  6من العقد الليمفاوية.

المرحلة

IIIC

تكون المرحلة  IIICواحدة مما يلي:
 يكون ال�سرطان قد غزا الأن�سجة المجاورة للمريء ،وتوجد الخاليا ال�سرطانية
لما ي�صل �إلى  6من العقد الليمفاوية.

16

 �أو توجد الخاليا ال�سرطانية في � 7أو �أكثر من العقد الليمفاوية المجاورة.
 �أو ال يمكن �إزالة ال�سرطان بالجراحة لأن الورم يكون قد غزا الق�صبة الهوائية
� tracheaأو غيرها من الأن�سجة المجاورة.

المرحلة

IV

يكون �سرطان المريء قد انت�شر لأجزاء �أخرى من الج�سم ،مثل الكبد �أو الرئتين
�أو العظام.
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العالج
تتاح �أمام مر�ضى �سرطان المريء العديد من خيارات العالج ,وتت�ضمن خيارات
العالج ما يلي...
 الجراحة surgery
 العالج بالإ�شعاع radiation therapy
 العالج الكيميائي chemotherapy
 العالج الموجه targeted therapy

يعتمد العالج المنا�سب لك ب�شكل �أ�سا�سي على نوع �سرطان المريء والمرحلة التي
و�صل �إليها ,وربما تتلقى �أكثر من نوع واحد من �أنواع العالج .فربما تتلقى العالج
الإ�شعاعي والكيميائي قبل الجراحة �أو بعدها.

�سوف تقوم �أنت وطبيبك بو�ضع خطة للعالج.
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في �أية مرحلة من مراحل �سرطان المريء ،يجب �أن تتوافر الرعاية من �أجل
التحكم في الم�شكالت ال�صحية الناتجة عن المر�ض �أو تخفيف الآثار الجانبية
 side effectsللعالج.

الأطباء المعالجون لمر�ض �سرطان المريء
ربما ي�ضم فريق الرعاية الطبية الخا�ص بك مجموعة المتخ�ص�صين التالين:
 �أخ�صائي �أم��را���ض الجهاز اله�ضمي  :Gastroenterologistطبيب
متخ�ص�ص في عالج �أمرا�ض المريء وغيره من �أع�ضاء الجهاز اله�ضمي.
 �أخ�صائي جراحة �أورام ال�صدر  :thoracic surgical oncologistهو
جراح متخ�ص�ص في جراحات �أورام الرئة وغيرها من الأورام التي ت�صيب
ال�صدر.
 �أخ�����ص��ائ��ي ع�ل�اج الأورام ب��ال��ع��ق��اق��ي��ر  :Medical oncologistهو
طبيب متخ�ص�ص في ع�لاج ال�سرطان بالعقاقير مثل العالج الكيميائي
 chemotherapyوالعالج الموجه � .targeted therapyأخ�صائي
عالج الأورام بالإ�شعاع  :radiation oncologistطبيب متخ�ص�ص في
عالج ال�سرطان بالعالج الإ�شعاعي.radiation therapy
ربما ترغب في الح�صول على �أطباء لديهم خبرة وا�سعة في ع�لاج �سرطان
المريء.
 والم�صادر متاحة لم�ساعدتك على الح�صول على �أطباء يعالجون مر�ضك:
 ربما يتمكن طبيبك من �إحالتك �إلى متخ�ص�صين.
 ويمكنك �أن ت�س�أل جهة طبية محلية �أو بالوالية� ،أو ت�س�أل م�ست�شفى مجاورًا �أو
مدر�سة طبية عن �أ�سماء المتخ�ص�صين.
ممر�ضا لعالج الأورامoncology
وربما يت�ضمن فريق الرعاية الطبية الخا�ص بك ً
 nurseو�أخ�صائ ًّيا اجتماع ًّيا  social workerو �أخ�صائي تغذية registered
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 .dietitianو�إذا ت�أثر تنف�سك بالمر�ض ،فربما يكون �أخ�صائي الجهاز التنف�سي
� respiratory therapistضمن فريقك الطبي .و�إذا كنت تجد �صعوبة في
البلع ،فربما تحتاج �إلى �أخ�صائي تخاطب .speech pathologist
للم�ساعدة على تخفيف الأل��م ،ربما تعمل مع طبيب تلقى تدريبات خا�صة �أو
ممر�ض �أو فريق رعاية ت�سكين الألم � ،palliative careأو غيره من متخ�ص�صي
التحكم في الألم.
ويقوم فريق الرعاية الطبية الخا�ص بك بو�صف الخيارات العالجية المتاحة
والنتائج المتوقعة لكل خيار ،والآث��ار الجانبية المحتملة .ونظ ًَرا لأن عالجات
ال�سرطان في �أغلب الأحيان تدمر الخاليا والأن�سجة ال�سليمة ،ف�إن الآثار الجانبية
تكون �أم�� ًرا معتا ًدا .وتعتمد هذه الآث��ار الجانبية على عوامل عدة ،تت�ضمن نوع
العالج .وربما تختلف الآثار الجانبية من �شخ�ص لآخر ،بل وربما تتغير بين جل�سة
عالجية و�أخرى.
من ال�صعب ال�سيطرة على �سرطان المريء با�ستخدام العالجات الحالية ،ولهذا،
ين�صح كثير من الأطباء الم�صابين بهذا المر�ض بالتفكير في الم�شاركة في درا�سة
بحثية (تجربة �سريرية  )clinical trialللطرق العالجية الجديدة ,فالدرا�سات
البحثية تعد خيا ًرا مه ًّما لمر�ض �سرطان الرئة في �أية مرحلة كانت .انظر ق�سم
�أبحاث عالج ال�سرطان . Cancer Treatment Research
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�أ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك حول خيارات
العالج
 ما خيارات العالج المتاحة �أمامي؟ و�أيها تن�صحني باتباعه؟
ولماذا؟
 ما الفوائد المتوقعة لكل عالج؟
 ما المخاطر والآث��ار الجانبية المحتملة لكل عالج؟ وكيف
يمكن التعامل مع الآثار الجانبية؟
 ماذا �أفعل كي �أ�ستعد للعالج؟
 هل �س�أحتاج للبقاء في الم�ست�شفى؟ و�إن احتجت لذلك ،فكم
المدة التي �س�أمكثها؟
 كم يتكلف العالج؟ وهل يغطي ت�أميني تلك النفقات؟
 كيف �سيكون ت�أثير العالج على �أن�شطتي الطبيعية؟
 هل ينا�سبني الخ�ضوع لدرا�سة بحثية على العالج؟
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ا�ست�شارة طبيب �آخر
قبل البدء في العالج ،ربما تود اال�ستماع لر�أي ثان ب�ش�أن الت�شخي�ص وخيارات
العالج .وربما ترغب كذلك في التحدث �إلى عدة �أطباء مختلفين ب�ش�أن جميع
الخيارات العالجية المتاحة و�آثارها الجانبية ونتائجها المتوقعة.
ويخ�شى بع�ض الأ�شخا�ص �أن ي�شعر الطبيب باال�ستياء �إذا ما طلبوا ر�أ ًيا ثان ًيا ,لكن
عادة ما يكون العك�س هو ال�صحيح ,فمعظم الأطباء يرحبون بالر�أي الثاني .وكثير
من �شركات الت�أمين ال�صحي تدفع تكاليف الح�صول على ر�أي ثان �إذا طلبت �أنت
�أو طبيبك ذلك ،بل �إن بع�ض �شركات الت�أمين هي من تطلب ر�أ ًيا ثان ًيا.
و�إذا ح�صلت على ر�أي ثان ،فربما يتفق الطبيب الثاني مع الأول في الت�شخي�ص
والخطة العالجية ,وربما يقترح الطبيب الثاني طريقة �أخرى للعالج .وفي كلتا
الحالتين ،يكون لديك المزيد من المعلومات وربما �شعور �أكبر بالتحكم ,فيمكنك
�أن ت�شعر بمزيد من الثقة بالقرارات التي تتخذها ،عل ًما ب�أنك اطلعت على كل
الخيارات المتاحة.
ربما تحتاج لبع�ض الوقت والجهد كي تجمع ال�سجالت الطبية الخا�صة بك وتبحث
عن طبيب �آخر .وفي معظم الحاالت ،لن تكون هناك م�شكلة في ا�ستغراق ب�ضعة
�أ�سابيع في الح�صول على ر�أي ثان ,فالت�أخير في بدء العالج ال يقلل عادة من
فاعليته ,ولكي تت�أكد من هذا ،يجب �أن تناق�ش م�س�ألة الت�أخير هذه مع طبيبك
الخا�ص ,فبع�ض الأ�شخا�ص الم�صابين ب�سرطان الرئة يحتاجون لتلقي العالج على
الفور.
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الجراحة

surgery

قد تكون الجراحة خيا ًرا لعالج المر�ضى الم�صابين ب�سرطان المريء في مرحلته
المبكرة.
ويقوم الج َّراح عادة با�ستئ�صال الجزء الم�صاب بال�سرطان فقط من المريء,
وكمية �صغيرة من الأن�سجة ال�سليمة المحيطة بال�سرطان ،والغدد الليمفاوية
المجاورة .و�أحيانًا يتم ا�ستئ�صال المعدة ب�أكملها �أو جزء منها.
و�إذا تم ا�ستئ�صال جزء �صغير فقط من المعدة ،فعادة ما يقوم الجراح ب�إعادة
ت�شكيل الجزء المتبقي منها على �شكل �أنبوب ويو�صل �أنبوب المعدة بالجزء
المتبقي من المريء في الرقبة �أو ال�صدر� .أو قد يتم ا�ستخدام جزء من الأمعاء
الدقيقة �أو الغليظة في تو�صيل المعدة بالجزء المتبقي من المريء.
و�إذا كان المري�ض بحاجة ال�ستئ�صال المعدة كاملة ،يقوم الجراح با�ستخدام جزء
من الأمعاء في ربط الجزء المتبقي من المريء بالأمعاء الدقيقة.
وفي �أثناء العملية ،قد ي�ضع الجراح قناة للطعام داخل �أمعائك الدقيقة .وهذه
القناة ت�ساعدك على الح�صول على التغذية الكافية في �أثناء فترة التداوي.
قد ت�شعر ب���آالم نتيجة الجراحة .غير �أن فريق الرعاية الطبية الخا�ص بك
�سيعطيك دوا ًء ي�ساعدك على التحكم في الألم .وينبغي لك ،قبل �إجراء العملية،
�أن تناق�ش خطة تخفيف الألم مع طبيبك �أو ممر�ضتك� .أما بعد الجراحة ،فيمكن
لطبيبك �أن يقوم بتعديل الخطة �إذا ما كنت بحاجة لمزيد من تخفيف الألم.
�سيراقبك فريق الرعاية الطبية الخا�ص بك خ�شية �إ�صابتك بااللتهاب الرئوي �أو
غيره من العدوى �أو م�شكالت في التنف�س �أو نزيف �أو ت�سرب الطعام �إلى ال�صدر �أو
غيرها من الم�شكالت التي قد تطلب العالج.
ويختلف الوقت المطلوب للتعافي من �شخ�ص لآخر ،فربما تطول مدة بقائك في
أ�سبوعا �أو �أكثر ،و�سي�ستمر تعافيك بالعالج بعد مغادرة الم�ست�شفى.
الم�ست�شفى � ً
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اق��ر�أ ق�سم التغذية  nutritionلمزيد من المعلومات حول الطعام المنا�سب
للجراحة.

�أ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك بخ�صو�ص
الجراحة
 هل تن�صحني ب�إجراء جراحة؟ و�إن كان كذلك ،ف���أي نوع
تن�صحني به؟
 كيف �سيكون و�ضعي بعد الجراحة؟
 �إذا �أح�س�ست ب�آالم ،فكيف يمكنني ال�سيطرة عليها؟
 ما المدة التي يلزمني ق�ضا�ؤها داخل الم�ست�شفى؟
 هل من المحتمل �أن �أع��ان��ي م�شكالت في الطعام؟ وهل
�س�أكون بحاجة التباع حمية غذائية معينة؟
 هل �س�أعاني �أية �أعرا�ض جانبية دائمة؟
 متى يمكنني العودة �إلى ممار�سة �أن�شطتي المعتادة؟
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العالج الإ�شعاعي

radiation therapy

يعد العالج الإ�شعاعي خيا ًرا عالج ًّيا بالن�سبة لمر�ضى �سرطان المريء في �أية
مرحلة من مراحله .والعالج ي�ؤثر فقط على الخاليا المتواجدة في المنطقة
الخا�ضعة للعالج ،مثل منطقتي الحنجرة وال�صدر.
وقد يعطى العالج الإ�شعاعي قبل الجراحة �أو بعدها �أو بدي ًال عنها .وعادة ما
يعطى العالج الكيميائي مع العالج الإ�شعاعي.
وقد يعطى العالج الإ�شعاعي ل�سرطان المريء كي...
 يدمر ال�سرطان
 ي�ساعد على تقلي�ص الورم حتى ت�سهل عملية البلع �أكثر
 ي�ساعد على تخفيف �أل��م ال�سرطان ال��ذي انت�شر للعظام �أو غيرها من
الأن�سجة
وي�ستخدم الأطباء نوعين من العالج الإ�شعاعي في عالج �سرطان المريء .وبع�ض
المر�ضى يتلقون كال النوعين:
 جهاز خارج الج�سم :ي�أتي الإ�شعاع من خالل جهاز كبير .وي�سمى هذا بالعالج
الإ�شعاعي الخارجي  .external radiation therapyويقوم الجهاز
بتوجيه الإ�شعاع على ج�سمك كي يقتل الخاليا ال�سرطانية .وهو عالج ال ي�سبب
الأل��م ،ف�سوف تذهب �إلى الم�ست�شفى �أو العيادة وترقد على طاولة العالج.
وكل جل�سة من جل�سات العالج عادة ما ت�ستمر لعدة دقائق  .وعادة ما تعطى
الأدوية لمدة � 5أيام في الأ�سبوع وعلى مدار عدة �أ�سابيع.
 م� � � ��ادة م �� �ش �ع��ة داخ� � �ل � ��ة ال� �ج� ��� �س ��م (ال � � �ع �ل��اج الإ� � �ش � �ع� ��اع� ��ي ال �م��و� �ض �ع��ي
 :)brachytherapyيقوم الطبيب بتخدير حنجرتك بمخدر ويعطيك دوا ًء
ي�ساعدك على اال�سترخاء ،ثم ي�ضع �أنبوبًا داخل المريء .وي�صدر الإ�شعاع من
هذا الأنبوب .وبعد �إزالة الأنبوب ،ال يتبقى �أي �إ�شعاع في ج�سمك .وعادة ما
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يحتاج المري�ض لجل�سة عالجية واحدة .ونظرًا لأن الجل�سة العالجية ت�ستمر
من يوم �إلى يومين ،فربما تمكث في غرفة خا�صة بالم�ست�شفى.
تعتمد الآثار الجانبية للعالج الإ�شعاعي ب�شكل �أ�سا�سي على نوع العالج ،وعلى كمية
الإ�شعاع ،وعلى الجزء الذي يوجه �إليه الإ�شعاع من ج�سدك.
قد يت�سبب العالج الإ�شعاعي الموجه نحو ال�صدر في احتقان بالحلق �أو �سعال
�أو �ضيق في التنف�س ,فعندما تحاول البلع ،قد ت�شعر بغ�صة في حلقك �أو حرقان
في ال�صدر �أو الحلق ,ويمكن لفريق الرعاية الطبية الخا�ص بك �أن يقترح طر ًقا
لل�سيطرة على تلك الم�شكالت .وعادة ما تختفي تلك الم�شكالت عند انتهاء فترة
العالج.
وقد ي�ضر العالج الإ�شعاعي الخارجي بالب�شرة ،فمن المعروف �أن ب�شرة منطقة
ال�صدر ت�صبح حمراء اللون وجافة وداكنة ,و�أحيانًا تبدو الب�شرة ح�سا�سة �أو
هائجة ,فراجع طبيبك قبل ا�ستخدام غ�سول �أو كريم على ال�صدر ,وبعد انتهاء
فترة العالج� ،ست�شفى الب�شرة وتتعافى.
ومن المحتمل �أن ت�شعر بالتعب في �أثناء خ�ضوعك للعالج الإ�شعاعي الخارجي،
خا�صة في الأ�سابيع الأخيرة للعالج .ورغم �ضرورة �أخذ ق�سط كاف من الراحة،
ف�إن معظم المر�ضى يقولون �إنهم ي�شعرون بارتياح �أكبر �إذا مار�سوا التمرينات
ب�شكل يومي؛ فحاول الخروج للتم�شية ،ومار�س بع�ض تمارين الإطالة الخفيفة� ،أو
مار�س ريا�ضة اليوجا.
بعد �سنوات من �إجراء كال نوعي العالج الإ�شعاعي ،قد ي�ضيق المريء .و�إذا حدث
ذلك ،ف�سيكون �شعورك ك�أن الطعام علق في �صدرك .وع��ادة ما يكون ب�إمكان
�أخ�صائي �أمرا�ض الجهاز اله�ضمي التعامل مع تلك الم�شكلة.
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�أ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك بخ�صو�ص العالج
الإ�شعاعي
 متى يبد�أ العالج؟ ومتى ينتهي؟ وكم مرة �س�أخ�ضع للجل�سات
العالجية؟
 كيف �سيكون �شعوري في �أثناء العالج؟ وهل �س�أكون قاد َرًا
على القيادة بنف�سي من و�إلى الجل�سة؟
 ماذا يمكنني �أن �أفعل كي �أعتني بنف�سي قبل العالج وفي
�أثنائه وبعده؟
 كيف �أعرف �أن العالج يحقق نجاحً ا؟
 �أي �أعرا�ض جانبية ينبغي �أن �أتوقعها؟ و�أي منها ينبغي عليّ
�أن �أخبرك به؟
 هل توجد �أية �آثار دائمة؟
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العالج الكيميائي

Chemotherapy

معظم مر�ضى �سرطان المريء يخ�ضعون للعالج الكيميائي .وقد ي�ستخدم وحده
�أو مع العالج الإ�شعاعي.
وقد ي�ستخدم العالج الكيميائي العقاقير في الق�ضاء على الخاليا ال�سرطانية.
وعادة ما يتم حقن عقاقير �سرطان المريء في الوريد مبا�شرة (حقن وريدي
 )intravenousعن طريق �إبرة رفيعة.
ربما تتلقى العالج الكيميائي في عيادة �أو م�ست�شفى ،ون��اد ًرا ما يحتاج بع�ض
الأ�شخا�ص �إلى المكوث بالم�ست�شفى خالل فترة العالج.
وتتوقف الآثار الجانبية ب�شكل �أ�سا�سي على نوعية العقاقير الم�ستخدمة وكميتها.
ويعمل العالج الكيميائي على قتل الخاليا ال�سرطانية �سريعة النمو ،غير �أن
أي�ضا بالخاليا ال�سليمة �سريعة االنق�سام:
العقاقير قد ت�ضر � ً
 خ�لاي��ا ال��دم  :Blood Cellsعندما تقلل العقاقير م�ستوى خاليا الدم
ال�سليمة ،من المرجح �أن ت�صاب بالعدوى �أو الجروح �أو النزيف ب�سهولة،
و�أن ت�شعر ب�ضعف و�إره���اق �شديدين .و�سوف يقوم فريق الرعاية الطبية
الخا�ص بك بفح�ص انخفا�ض م�ستويات خاليا الدم ,ف�إذا كانت الم�ستويات
منخف�ضة ،يمكن لفريق الرعاية �أن يوقف العالج الكيميائي لفترة ق�صيرة
أي�ضا بع�ض الأدوي��ة التي يمكن �أن ت�ساعد
�أو يقلل جرعة العقاقير .وهناك � ً
ج�سمك على تكوين خاليا دم جديدة.
 خاليا جذور ال�شعر  :Cells in hair rootsقد ي�ؤدي العالج الكيميائي �إلى
فقدان ال�شعر .و�إذا فقدت �شعرك ،ف�سوف ينبت من جديد بعد انتهاء فترة
العالج ،لكن لونه وملم�سه قد يتغيران.
 الخاليا التي تبطن القناة اله�ضمية
 :tractقد ي�سبب العالج الكيميائي �ضعف ال�شهية� ،أو الغثيان والقيء� ،أو
الإ�سهال� ،أو التهاب الفم وال�شفتين .ويمكن لفريق الرعاية الطبية الخا�ص بك
Cells that line digestive
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�أن يعطوك �أدوية �أو يقترحوا عيك طرقًا �أخرى للتغلب على تلك الم�شكالت.
وقد تت�ضمن الآثار الجانبية المحتملة الأخرى تهيج الب�شرة و�آالم المفا�صل ووخزً ا
�أو تنميلاً في �أ�صابع اليد �أو القدم.
قد تكون الآثار الجانبية �أ�سو�أ ،عندما يتلقى المري�ض العالج الإ�شعاعي والكيميائي
في الوقت نف�سه.
غير �أنه ب�إمكان فريق الرعاية الطبية �أن يقترح طر ًقا للتغلب على الكثير من تلك
الم�شكالت .ومعظمها يختفي عند انتهاء فترة العالج.

العالج الموجه

Targeted Therapy

نوعا من العالج
قد يتلقى المر�ضى ب�سرطان المريء غير �صغير الخلية المنت�شر ً
ي�سمى العالج الموجه ،فالعالجات الموجهة ب�إمكانها �أن تعوق نمو الخاليا
ال�سرطانية وانت�شارها.
يعطى العالج الموجه ل�سرطان المريء عن طريق الحقن الوريدي ،فيدخل العقار
مجرى الدم ويمكن �أن ي�ؤثر في الخاليا ال�سرطانية في الج�سم بالكامل.
في �أثناء فترة العالج� ،سيعتني بك فريق الرعاية الطبية من �أجل الآثار الجانبية,
فربما تعاني � اً
آالما في المفا�صل
آالما في المعدة �أو حرقة في المعدة �أو � ً
إ�سهال �أو � ً
�أو تنميلاً في اليدين �أو القدمين �أو م�شكالت في القلب .وعادة ما تختفي معظم
الآثار الجانبية بعد انتهاء فترة العالج.
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�أ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك ب�ش�أن العالج
الكيميائي �أو العالج الموجه
 �أي نوع من العقاقير تن�صحني بتناوله؟ وما مدى فاعليته؟
 ما الآثار الجانبية المحتملة؟ وكيف يمكننا مواجهتها؟
 متى يبد�أ العالج؟ ومتى ينتهي؟ وكم مرة �س�أخ�ضع للجل�سات
العالجية؟
 كيف نعرف �أن العالج يحقق نجاحً ا؟
 هل �س�أعاني �أية �أعرا�ض جانبية دائمة؟
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التغذية
تعد التغذية ال�سليمة �أم ًرا �ضرور ًّيا �سواء قبل تلقي عالج ال�سرطان �أو في �أثنائه
�أو بعده ،فالتغذية ال�سليمة يمكن �أن ت�ساعدك على ال�شعور بارتياح �أكبر وعلى
اكت�ساب مزيد من الطاقة وعلى تحقيق �أكبر ا�ستفادة ممكنة من العالج.
غير �أن �سرطان المريء وعالجه يمكن �أن يجعال التغذية ال�سليمة �أم�� ًرا �صع ًبا
بالن�سبة لك ،وقد ي�صعب عليك فقد الوزن .فلعدة �أ�سباب ،قد ت�شعر بفقد �شهيتك
للطعام ،وربما ت�شعر بغثيان ،على �سبيل المثال� ،أو تعاني �صعوبة في البلع ،وت�شعر
ب�أن الطعام الذي اعتدت تناوله �أ�صبح الآن ي�سبب لك عدم الراحة.

التغذية ال�سليمة قد ت�شعرك بارتياح �أكبر.
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�إذا كنت تجد �صعوبة في تناول الطعام ،فربما كنت بحاجة لتلقي عالجات معينة
�أو غيرها من طرق التغذية .و�إذا كان �سرطان المريء ي�صعب عليك عملية البلع،
عالجا �إ�شعاع ًّيا لتقلي�ص
فقد يقترح فريق الرعاية الطبية الخا�ص بك �أن تتلقى ً
الورم� .أو قد يقترحون و�ضع �أنبوب �شبكي بال�ستيكي �أو معدني في المريء ليجعله
مفتوحا .وهناك خيار �آخر يتمثل في �أن تتلقى غذاءك عن طريق �أنبوب للطعام.
ً
و�أحيانًا تكون بحاجة للتغذية الوريدية.

تغذية ما بعد الجراحة
�إذا تمت �إزالة المعدة في �أثناء الجراحة لعالج �سرطان المريء ،فربما ت�صاب
بمتالزمة الإغراق  ،dumping syndromeفبعد تناول الوجبات ،ي�شعر من
يعانون متالزمة الإغراق بتقل�صات وغثيان وانتفاخ و�إ�سهال ودوار.
ف�إذا �أ�صبت بمتالزمة الإغراق ،ف�إنه يمكن لأخ�صائي التغذية المعتمد �أن ي�ساعدك
على معرفة كيفية التغذية ال�سليمة دون �أن ت�سوء حالتك .و�إليك بع�ض الن�صائح
من �أجل منع �شعورك ب�أعرا�ض الإغراق �أو التحكم فيها:
 حاول �أن تتناول على الأقل  6وجبات �صغيرة كل يوم.
معتدل في �أثناء الوجبات ولمدة  30دقيقة بعدها.
 اجل�س اً
 ام�ضغ الطعام جيدً ا.
 تناول وجبات مغذية ،وا�شرب �سوائل فيما بين الوجبات.
 تجنب الم�أكوالت والم�شروبات المحالة.
 بعد �إجراء الجراحة ،ا�س�أل فريق الرعاية الطبية الخا�ص بك عما �إذا كنت
بحاجة لمكمالت غذائية من قبيل الكال�سيوم �أو فيتامين ب .12
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�أ�سئلة قد ترغب في طرحها على �أخ�صائي التغذية ب�ش�أن
التغذية:
 كيف �أحمي نف�سي من فقد الكثير من الوزن؟
 كيف لي �أن �أع��رف �إذا ما كنت �أت��ن��اول كميات كافية من
ال�سعرات الحرارية والبروتين؟
 ما نماذج الوجبات التي تمدني بما �أحتاج �إليه؟
 كيف �أتناول �أطعمتي المف�ضلة دون �إحداث م�شكالت ه�ضمية
�أو تعظيم ما به من م�شكالت؟
 هل هناك �أطعمة وم�شروبات يجب عليّ تجنبها؟

المتابعة الدورية
�ستكون بحاجة لإجراء فحو�صات دورية (من � 3إلى � 6أ�شهر مثلاً ) بعد االنتهاء
من عالج �سرطان المريء .ت�ساعدك هذه الفحو�صات على الت�أكد من ت�سجيل �أية
تغييرات تطر�أ على �صحتك ومعالجتها �إذا تط ّلب الأمر .و�إذا عانيت �أية م�شاكل
�صحية بين الفحو�صات ،فعليك �أن تت�صل بطبيبك.
فح�صا
ربما تعاودك الإ�صابة ب�سرطان المريء بعد العالج ,و�سيجري طبيبك ً
ليتحرى عودة الإ�صابة بال�سرطان ,فربما يعود �إلى ال�صدر وربما يعود �إلى �أجزاء
�أخرى من الج�سم ،مثل الكبد.
أي�ضا على اكت�شاف الم�شكالت ال�صحية التي قد تنتج عن
وت�ساعد الفحو�صات � ً
عالج ال�سرطان.
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فح�صا ج�سد ًّيا �أو فحو�صات الدم �أو �أ�شعة �سينية �أو
وقد تت�ضمن الفحو�صات ً
�أ�شعات مقطعية �أو تنظي ًرا � endoscopyأو غيرها من الفحو�صات.

م�صادر الدعم
�إن معرفتك ب�إ�صابتك بمر�ض �سرطان المريء يمكن �أن تغير حياتك وحياة
المقربين �إليك ,وقد يكون من ال�صعب التعامل مع تلك التغيرات .ومن الطبيعي
بالن�سبة لك ولعائلتك و�أ�صدقائك �أن تكونوا بحاجة للم�ساعدة على الت�أقلم مع
الم�شاعر الناتجة عن الت�شخي�ص بالمر�ض.
كما �أن القلق ب�ش�أن العالج والتعامل مع الآثار الجانبية والبقاء في الم�ست�شفى
أي�ضا حيال االعتناء بعائلتك �أو
والفواتير العالجية �أمر �شائع .ربما ينتابك القلق � ً
الحفاظ على وظيفتك �أو المحافظة على الأن�شطة اليومية.
وكثير من النا�س ب�إمكانهم م�ساعدتك على مواجهة تلك المخاوف:
 ب�إمكان الأط��ب��اء والممر�ضين وغيرهم من �أع�ضاء فريق العناية الطبية
الخا�ص بك �أن يجيبوا عن �أ�سئلتك حول العالج �أو العمل �أو الأن�شطة الأخرى.
 الأخ�صائيون االجتماعيون �أو مقدمو اال�ست�شارات �أو رجال الدين يمكنهم
م�ساعدتك �إذا �أردت التحدث عن م�شاعرك �أو مخاوفك ,وغالبًا ما يقترح
الأخ�صائيون االجتماعيون موارد للم�ساعدة المالية �أو الموا�صالت �أو الرعاية
المنزلية �أو الدعم المعنوي.
�����ض��ا ,ففي تلك
 كما يمكن لمجموعات ال��دع��م �أن يقدموا الم�ساعدة �أي ً
المجموعات ،يلتقي المر�ضى �أو �أف��راد عائالتهم مع المر�ضى الآخرين �أو
عائالتهم لم�شاركة ما تعلموه حول الت�أقلم والتعامل مع مر�ض ال�سرطان
والآثار الجانبية للعالج .وقد تقدم تلك المجموعات الدعم وجهًا لوجه �أو عبر
الهاتف �أو عبر الإنترنت .وقد ترغب في التحدث �إلى �أحد �أفراد فريق الرعاية
الطبية الخا�ص بك حول البحث عن مجموعة دعم.
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�أبحاث عالجات ال�سرطان
لقد �أدت �أبحاث ال�سرطان �إلى تو�سعات �ساعدت مر�ضى �سرطان المريء على
عي�ش حياة �أطول ،وال يزال الأطباء يبحثون عن طرق جديدة و�أف�ضل لعالج هذا
المر�ض
أنواعا عدة من درا�سات الأبحاث المتعلقة
فعلى م�ستوى العالم كله ،يجري الأطباء � ً
بعالج ال�سرطان (التجارب ال�سريرية) .وفي الواليات المتحدة ،يرعى المعهد
القومي لل�سرطان الدرا�سات التي تجرى على مر�ضى �سرطان المريء ،بما في
ذلك درا�سات الجميع بين العالج الكيميائي والعالج الإ�شعاعي والعالج الموجه.
وحتى �إن لم يحقق الم�شاركون في التجارب ال�سريرية ا�ستفادة مبا�شرة من العالج
محل الدرا�سة ،فال يزالون يقدمون م�ساهمة �ضرورية بم�ساعدة الأطباء على
معرفة المزيد حول �سرطان المريء وكيفية ال�سيطرة عليه .ورغم �أن التجارب
ال�سريرية قد تعر�ضك ل�شيء من المخاطر ،ف�إن الباحثين يبذلون كل ما بو�سعهم
لحماية مر�ضاهم.
 كيف تحفظ �سالمتك؟
 من يتحمل نفقات التجارب ال�سريرية؟
 فيم تفكر �إذا رغبت في الم�شاركة في تجربة �سريرية؟
 ماذا ت�س�أل الطبيب؟
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م�صطلحات يجب �أن تعرفها
يحتوي الموقع التالي على تعريفات لآالف الم�صطلحات ف��ي ق�سم قامو�س
الم�صطلحات الخا�صة بال�سرطان:
http://www.cancer.gov/dictionary.

�سرطان غ��دي � :adenocarcinomaسرطان ين�ش�أ في الخاليا المبطنة
للأع�ضاء الداخلية التي لها خ�صائ�ص ت�شبه خ�صائ�ص الغدد.
�سرطان متقدم � :Advanced cancerسرطان انت�شر لي�صل �إلى �أجزاء �أخرى
من الج�سم وعادة ما ال يمكن عالجه �أو التحكم فيه بالأدوية.
ارتجاع المريء  : Barrett esophagusحالة تتغير فيها الخاليا المبطنة
للجزء ال�سفلي من المريء �أو ت�ستبدل بها خاليا م�صابة يمكن �أن ت�ؤدي للإ�صابة
ب�سرطان المريء .وتراكم محتويات المعدة (ارتجاع) يمكن �أن ي�صيب المريء
با�ضطرابات مع مرور الوقت ي�سبب ارتجاع المريء.
ورم حميد ( :)Benignلي�س �سرطان ًّيا .وقد ينمو الورم الحميد لي�صبح �أكبر
ولكنه ال ينت�شر ليمتد �إلى �أجزاء �أخرى من الج�سم.
�أخ��ذ العينة  :Biopsyا�ستئ�صال الخاليا �أو الأن�سجة لفح�صها من قبل
�أخ�صائي علم المر�ض .وقد يفح�ص الأخ�صائي الن�سيج �أ�سفل المجهر �أو قد
يجري �أية فحو�صات �أخرى للخلية �أو الن�سيج.
العالج الكثبي  :Brachytherapyنوع من العالج الإ�شعاعي فيه يتم �إدخال
المادة الم�شعة في �إبر �أو بذور �أو �أ�سالك �أو ق�سطرات وتو�ضع داخل الورم مبا�شرة
أي�ضا بالعالج الكثبي الإ�شعاعي والعالج الإ�شعاعي
�أو بالقرب منه .وي�سمى � ً
الداخلي والعالج الإ�شعاعي المزروع.
وع��اء دم��وي � :Blood vesselأنبوب ي�سري عبره الدم في الج�سم ,وتتكون
الأوعية الدموية من �شبكة من ال�شرايين وال�شعيرات الرفيعة والعريقات والأوردة.
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خلية  :Cellوحدة م�ستقلة تك ِّون �أن�سجة الج�سم ،وجميع الكائنات الحية تتكون
من خلية واحدة �أو �أكثر.
العالج الكيميائي  :Chemotherapyالعالج با�ستخدام العقاقير التي تدمر
الخاليا ال�سرطانية.
التجربة ال�سريرية  :Clinical trialنوع من الأبحاث التي تفح�ص مدى
نجاح الطرق الطبية الم�ستخدمة لعالج المر�ضى .وه��ذه الدرا�سات تفح�ص
المناهج الجديدة الخا�صة بالفح�ص �أو الوقاية �أو الت�شخي�ص �أو عالج المر�ض.
أي�ضا الدرا�سات العيادية.
ويطلق عليها � ً
مادة �صبغية  :Contrast materialعبارة عن �صبغة �أو غيرها من المواد
التي ت�ساعد على �إظهار المناطق غير ال�سليمة داخل الج�سم .ويتم �إعطا�ؤها
للمري�ض من خالل الحقن في الوريد �أو من خالل حقنة �شرجية �أو عن طريق
الفم .وقد تُ�ستخدم المادة ال�صبغية في الأ�شعة ال�سينية والأ�شعة المقطعية
بالكمبيوتر �أو الت�صوير بالرنين المغناطي�سي �أو غيرها من فحو�صات الت�صوير
والأ�شعة.
الأ�شعة المقطعية بالكمبيوتر  :CT scanمجموعة من ال�صور لمناطق
داخل الج�سم م�أخوذة من زاويا مختلفة .هذه ال�صور يك ِّونها الكمبيوتر المت�صل
أي�ضا ت�صوير �شعاعي طبقي بالكمبيوتر
بجهاز الأ�شعة ال�سينية ،ويطلق عليها � ً
و�س َبة وت�صوير مقطعي محو�سب.
ْري�س ٌة َمق َْط ِع َّي ٌة ِم ْح َو ِر َّي ٌة ُم َح َ
و َتف َ
حجاب حاجز  :Diaphragmع�ضلة رفيعة �أ�سفل الرئتين والقلب تف�صل
ال�صدر عن المعدة.
القناة اله�ضمية  :digestive tractالأع�ضاء التي تمر بها الأطعمة والأ�شربة
عند بلعها وه�ضمها و�إخراجها .وتتمثل هذه الأع�ضاء في الفم والمريء والمعدة
والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والم�ستقيم وال�شرج.
متالزمة الإغ ��راق  :Dumping syndromeحالة تحدث عندما تتحرك
الأطعمة وال�سوائل ب�سرعة كبيرة في الأمعاء الدقيقة .وت�شمل �أعرا�ضها ت�شنجات،
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وغثيا ًنا ،و� اً
إ�سهال وت�صبب العرق ،وال�ضعف والدوخة .وفي بع�ض الأحيان تحدث متالزمة
الإغراق لدى الأ�شخا�ص الذي خ�ضعوا لجراحة ا�ستئ�صال جزئي �أو كلي للمعدة.
�سرطان في مرحلة مبكرة  :early-stage cancerم�صطلح ي�ستخدم في
و�صف �سرطان ال يزال في بداية نموه ،وربما لم ينت�شر بعد �إلى �أجزاء �أخرى من
الج�سم .وما يطلق عليه �سرطان في مرحلة مبكرة قد يختلف من نوع �سرطان
لآخر.
المنظار الداخلي � :Endoscopeأداة رفيعة ت�شبه الأنبوب ت�ستخدم في
فح�ص الأن�سجة داخل الج�سم ،ويوجد به �ضوء وعد�سة للر�ؤية ،وقد يكون به �أداة
ال�ستئ�صال الن�سيج.
التنظير بالموجات فوق ال�صوتية � :Endoscopic ultrasoundإجراء
يتم خالله تمرير منظار داخل الج�سم .والمنظار هو �أداة رفيعة ت�شبه الأنبوب
يوجد بها �ضوء وعد�سة للر�ؤية .وير�سل الم�سبار الموجود في نهاية المنظار
موجات �صوتية عالية الطاقة (فوق �صوتية) ترتطم ب�أن�سجة الج�سم لت�أخذ �صورة
لها (مخطط ت�صواتي).
التنظير الداخلي � :Endoscopyإجراء ي�ستخدم فيه منظار داخلي لفح�ص
الأن�سجة داخل الج�سم .والمنظار الداخلي عبارة عن �أداة رفيعة ت�شبه الأنبوب
ت�ستخدم في فح�ص الأن�سجة داخ��ل الج�سم ،ويوجد به �ضوء وعد�سة للر�ؤية،
وقد يكون به �أداة ال�ستئ�صال الن�سيج لكي يجري فح�صه تحت المجهر بح ًثا عن
عالمات المر�ض.
�سرطان مريئي � :esophageal cancerسرطان يتكون في الأن�سجة المبطنة
للمريء .وهناك نوعان من ال�سرطان المريئي هما �سرطان الخاليا الحر�شفية
(ين�ش�أ في الخاليا المبطنة للمريء) وال�سرطان الغدي (يبد�أ في الخاليا التي
ت�صنع المخاط وغيره من ال�سوائل وتفرزه).
المريء � :esophagusأنبوب ع�ضلي يمر من خالله الطعام من الحنجرة �إلى
المعدة.
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العالج الإ�شعاعي الخارجي  :external radiation therapyنوع من
العالج الإ�شعاعي ي�ستخدم فيه جهاز يبث �أ�شعة عالية الطاقة ويوجهها على
ال�سرطان من خارج الج�سم.
طبيب الجهاز اله�ضمي  :gastroenterologistطبيب متخ�ص�ص في
ت�شخي�ص ا�ضطرابات الجهاز اله�ضمي وعالجها.
الغدة  :Glandع�ضو ينتج مادة �أو �أكثر كالهرمونات� ،أو الع�صارات اله�ضمية� ،أو
العرق� ،أو الدموع� ،أو اللعاب� ،أو اللبن.
وريدي  :Intravenousداخل الوريد .وعادة ما ي�شار بكلمة وريدي �إلى طريقة
حقن عقار �أو غيره من المواد من خالل �إبرة �أو �أنبوب يدخل في الوريد .وي�سمى
أي�ضا بالحقن الوريدي.
� ً
العقدة الليمفاوية  :Lymph nodeعبارة عن كتلة م�ستديرة من الن�سيج
الليمفاوي التي تحيط بغ�شاء الأن�سجة ال�ضامة .وتر�شح العقد الليمفاوية
أي�ضا في الأوعية
ال�سائل الليمفاوي وتقوم بتخزين خاليا الدم البي�ضاء .وتوجد � ً
الليمفاوية ،كما ُيطلق عليها الغدة الليمفاوية.
الوعاء الليمفاوي  :Lymph vesselعبارة عن �أنبوب رفيع يحمل ال�سائل
الليمفاوي وخاليا الدم البي�ضاء عبر الجهاز الليمفاوي .ويطلق عليه الأوعية
الليمفاوية.
ورم خبيث  :Malignantعبارة عن ورم �سرطاني .وقد تغزو الأورام ال�سرطانية
الأن�سجة القريبة وتدمرها وتنت�شر في �أجزاء �أخرى من الج�سم.
�أخ�صائي �أورام  :Medical Oncologistطبيب متخ�ص�ص في ت�شخي�ص
مر�ض ال�سرطان ومعالجته با�ستخدام العالج الكيميائي ،والموجه ،والهرموني،
والبيولوجي .ويكون �أخ�صائي الأورام هو المقدم الرئي�سي للرعاية ال�صحية
أي�ضا الدعم ،ويمكنه تن�سيق العالج الذي يقدمه
لمري�ض ال�سرطان ،كما يقدم � ً
الإخ�صائيون الآخرون.
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نقيلي  :Metastaticمتعلق بالنقيلة ،والتي تعني انت�شار ال�سرطان من جزء �إلى
�آخر في الج�سم.
الغ�شاء المخاطي  :mucosaالبطانة الرطبة الداخلية لبع�ض �أع�ضاء
وتجاويف الج�سم (كالأنف ،والفم ،والرئتين ،والمعدة) .والغدد الموجودة في
الغ�شاء المخاطي تفرز المخاط (�سائل �سميك لزج).
المخاط � :mucusسائل رقيق لزج تفرزه الأغ�شية المبطنة لأع�ضاء معينة من
الج�سم ،بما فيها الأنف والفم والحنجرة والمهبل.
ممر�ض �أورام  :Oncology nurseهو ممر�ض متخ�ص�ص في معالجة مر�ضى
ال�سرطان ورعايتهم.
رعاية ت�سكين الألم  :palliative careرعاية تقدم من �أجل تح�سين جودة
أمر�ضا تهدد الحياة .والهدف منها هو منع �أعرا�ض
حياة المر�ضى الذين يعانون � ً
المر�ض والآث���ار الجانبية التي ي�سببها �أو معالجتها ب�أ�سرع وق��ت ممكن ،كما
يعالج الآثار الجانبية الناتجة عن عالج مر�ض ما ،وتعالج الم�شكالت الروحانية
أي�ضا بالرعاية
واالجتماعية والنف�سية المتعلقة بمر�ض ما �أو عالجه .وت�سمى � ً
الداعمة ورعاية التحكم في الأعرا�ض.
الت�صوير الطبقي المحوري � :PET scanإجراء يتم فيه حقن كمية �صغيرة
من الجلوكوز الم�شع (ال�سكر) في الوريد ،ويتم ا�ستخدام ما�سح لأخ��ذ �صور
تف�صيلية ومحو�سبة لمناطق داخل الج�سم والم�ستخدم في ت�صويرها الجلوكوز.
ونظ ًرا لأن الخاليا ال�سرطانية ت�ستهلك المزيد من الجلوكوز �أكثر من الكمية
التي ت�ستخدمها الخاليا ال�سليمة ،ف�إنه يمكن ا�ستخدام ال�صور للبحث عن خاليا
أي�ضا ت�صوير مقطعي بالإ�صدار البوزيتروني.
�سرطانية في الج�سم .ويطلق عليه � ً
الغ�شاء الجانبي  :Pleuraطبقة رفيعة من الن�سيج الذي يغطي الرئتين ويبطن
الجدار الداخلي للتجويف ال�صدري .وهو يعمل على حماية الرئتين وتو�سيدهما.
وي�ضم هذا الن�سيج كمية من ال�سائل الذي يعمل بمثابة مادة ت�شحيم ،حيث ي�سمح
للرئتين بالتحرك ب�سهولة داخل ال�صدر في �أثناء عملية التنف�س.
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�أخ�صائي العالج الإ�شعاعي  :Radiation oncologistطبيب متخ�ص�ص
في ا�ستخدام الإ�شعاع لعالج ال�سرطان.
العالج الإ�شعاعي  :Radiation therapyهو ا�ستخدام �إ�شعاع ذي طاقة
عالية من الأ�شعة ال�سينية ،و�أ�شعة جاما ،والنيوترونات ،والبروتونات ،وم�صادر
�أخرى للق�ضاء على الخاليا ال�سرطانية وتقلي�ص الورم.
إ�شعاعا.
م�شع  :Radioactiveي�صدر � ً
�أخ�صائي تغذية معتمد  :Registered dietitianخبير رعاية �صحية تلقى
متخ�ص�صا في ا�ستخدام الغذاء والتغذية للحفاظ على �صحة الج�سم .وقد
تدري ًبا
ً
ي�ساعد �أخ�صائي التغذية المعتمد الفريق الطبي على تح�سين ال�صحة الغذائية
للمري�ض.
�أخ�صائي ع�لاج الجهاز التنف�سي  :Respiratory therapistخبير
رعاية �صحية مدرب على تقييم من يعانون م�شكالت في التنف�س �أو غيرها من
اال�ضطرابات ومعالجتهم.
الأثر الجانبي  :Side effectم�شكلة �صحية تحدث عندما ي�ؤثر العالج على
الأن�سجة والأع�ضاء ال�سليمة .ومن �أكثر الآثار الجانبية لعالج مر�ض ال�سرطان
�شيوعا ال�شعور بالتعب ،والأل��م ،والغثيان ،والتقي�ؤ ،وتناق�ص عدد خاليا الدم،
ً
و�سقوط ال�شعر ،والتهابات في الفم.
الأخ�صائي االجتماعي  :Social workerمتخ�ص�ص مد َّرب على الحديث
�إلى المر�ضى و�أ�سرهم عن االحتياجات العاطفية �أو البدنية و�إيجاد الخدمات
الداعمة لهم.
�أخ�صائي تخاطب � :Speech therapistأخ�صائي يقوم بتقييم ومعالجة
من يعانون م�شكالت في التوا�صل والبلع.
�سرطان الخاليا الحر�شفية � squamous cell carcinoma:سرطان
ين�ش�أ داخل الحر�شفية ،تلك الخاليا الرفيعة الم�سطحة التي تبدو كحرا�شيف
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الأ�سماك .وتوجد الخاليا الحر�شفية في الن�سيج المكون ل�سطح الجلد والن�سيج
المبطن للأع�ضاء المجوفة من الج�سم وفي ممرات الجهاز اله�ضمي والتنف�سي.
تحت المخاطية  :Submucosaطبقة الن�سيج التي توجد �أ�سفل الطبقة
المخاطية (البطانة الداخلية لبع�ض �أع�ضاء الج�سم وتجاويفه التي تفرز
المخاط).
جراحة � :Surgeryإجراء ال�ستئ�صال جزء من الج�سم �أو �إ�صالحه �أو اكت�شاف
وجود مر�ض به من عدمه .وي�سمى عملية جراحية.
ال�ع�لاج الموجه  :Targeted therapyن��وع من �أن���واع العالج ي�ستخدم
العقاقير �أو غيرها من المواد مثل الأج�سام الم�ضادة ،في تحديد خاليا �سرطانية
معينة ومهاجمتها.
�أخ�صائي جراحة �أمرا�ض ال�صدر  :Thoracic surgeonجراح متخ�ص�ص
في �إجراء عمليات على �أع�ضاء داخل ال�صدر ،بما فيها القلب والرئتان.
�أخ�صائي جراحة �أورام ال�صدر :Thoracic surgical oncologistجراح
متخ�ص�ص في �إجراء عمليات للأورام التي ت�صيب ال�صدر من الداخل.
ق�صبة هوائية  :Tracheaمجرى هوائي ي�صل بين الحنجرة (�صندوق
ال�صوت) و�أف��رع الق�صبة الهوائية (مجا ٍر هوائية وا�سعة ت���ؤدي �إلى الرئتين).
أي�ضا .WINDPIRE
وت�سمى � ً
الورم  :Tumorكتلة معتلة من الن�سيج تنتج عندما تنق�سم الخاليا بمقدار �أكبر
مما ينبغي �أو عندما ال تموت في الحين الذي ينبغي لها ذلك .وقد تكون الأورام
أي�ضا .neoplasm
حميدة (غير �سرطانية) �أو خبيثة (�سرطانية) .ي�سمى � ً
الأ�شعة ال�سينية  :X-raysنوع من الإ�شعاع ذي الطاقة العالية ,وت�ستخدم
الأ�شعة ال�سينية بجرعات منخف�ضة في ت�شخي�ص الأمرا�ض من خالل تكوين �صور
للأجزاء الداخلية من الج�سم ،وت�ستخدم بجرعات كبيرة في عالج ال�سرطان.
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للح�صول على �أحدث المعلومات ب�ش�أن �سرطان
المريء
تف�ضل بزيارة موقعنا على:
www.scs.org.sa
http://www.cancer.gov/cancertopics/types/esophageal.
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