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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



45

نبذة عن هذا الكتيب
 Prostate( هذا الكتيب معد من اأجل اأي رجل م�ساب ب�سرطان البرو�ستاتا
البرو�ستاتا كل عام في  ب�سرطان  الألوف  �ض حالة مئات  ت�سخَّ حيث   .)Cancer

مختلف انحاء العالم . 

عري�س.  بخط  تكتب  �سوف  لك  بالن�سبة  جديدة  تكون  قد  التي  الكلمات 
هذه  معاني  لمعرفة  الم�سطلحات  قامو�س  الم�سمى  الجزء  اإلى  وانظر 

الكلمات.  

ومعرفة  البرو�ستاتا.  لمر�سى  الالزمة  الطبية  الرعاية  عن  الكتيب  هذا  يتحدث 
الرعاية الطبية الالزمة لمر�سى البرو�ستاتا من �ساأنها اأن ت�ساعدك على القيام 

بدور فعال في اتخاذ الخيارات المتعلقة برعايتك ال�سحية.
ويمكنك قراءة هذا الكتيب كله، اأو قراءة الأجزاء التي تحتاج اإليها حاليًّا وح�سب.

وتوجد في هذا الكتيب قوائم اأ�سئلة يمكنك طرحها على طبيبك. ويرى عديد من 
الطبيب.  زيارة  الأ�سئلة عند  قائمة من  اأخذ  ا�ستفادة عند  يحققون  اأنهم  النا�ض 
ولكي تتذكر ما يقوله الطبيب، يمكنك ا�ستخدام دفتر مالحظات لتدوين ما يقوله، 
ا ا�سطحاب  اأو �سل الطبيب اأن ي�سمح لك با�ستخدام جهاز ت�سجيل. ويمكنك اأي�سً
لي�سترك  الطبيب؛  اإلى  للتحدث  تذهب  حينما  اأ�سدقائك  اأو  عائلتك  اأفــراد  اأحد 

معكما في المحادثة، اأو يدون المالحظات، اأو ي�ستمع فح�سب. 
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البرو�ستاتا
لدى   )Reproductive System( التنا�سلي  الجهاز  من  جزء  البرو�ستاتا 
الرجل، وتقع اأمام الم�ستقيم )Rectum( واأ�سفل المثانة )انظر ال�سورة 2(. 
وتحيط البرو�ستاتا بمجرى البول )Urethra(، وهو القناة التي يخرج البول 

من خاللها. 
والبرو�ستاتا عبارة عن غدة )Gland(، وهي تكون جزًءا من ال�سائل المنوي 
ال�سائل  ي�ساعد  الحميمة،  العالقة  ممار�سة  اأثناء  وفي   .)Seminal Fluid(
كجزء  الج�سم  خارج  اإلى   )Sperms( المنوية  الحيوانات  نقل  على  المنوي 

 .)Semen( من المني

الخاليا ال�سرطانية
التي  التركيبية  ال�سرطان في الخاليا )Cells(، والخاليا هي الوحدات  يتكون 

ت�سكل الأن�سجة واأع�ساء الج�سم، بما فيها البرو�ستاتا.
البرو�ستاتا والأع�ساء الأخرى تنمو وتنق�سم لتكّون خاليا  والخاليا الطبيعية في 
جديدة وفًقا لحاجة الج�سم اإليها. وعندما ت�سيخ الخاليا الطبيعية، تموت، وتحل 

محلها الخاليا الجديدة.
المنظمة بطريقة خاطئة، فتتكّون خاليا  العملية  ت�سير هذه  الأحيان،  وفي بع�ض 
عك�ض  على  القديمة  الخاليا  تموت  ول  اإليها،  الج�سم  حاجة  عدم  رغم  جديدة 
طبيعتها. وهذه الخاليا الزائدة ت�سكل كتلة من الن�سيج ي�سمى  بالنتفاخ اأو الورم 

 .)Tumor(
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 العقد اللمفية

المثانة

الحوي�سلة 
المنوية

الم�ستقيم

الق�سيبالخ�سية

 مجرى 
البول

الحوي�سلة 
المنوية

المثانة

مجرى البول

الم�ستقيم
البرو�ستاتا

البرو�ستاتا

تو�ضح ال�ضورة الأولى البرو�ضتاتا والأع�ضاء المجاورة 
لها. وتو�ضح ال�ضورة الثانية البرو�ضتاتا المحيطة بمجرى 

البول. 
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)غير   Benign حميدة  تكون  اأن  البرو�ستاتا  فــي  الــمــوجــودة  ـــالأورام  ل ويمكن 
�سرطانية( اأو خبيثة Malignant )�سرطانية(:

البرو�ستاتا  � Benign growths )مثل ت�سخم  اأما الأورام الحميدة 
الحميد Benign Prostatic Hypertrophy( فهي:

نادًرا ما ت�سكل تهديًدا على الحياة. 	•  
ل ت�سيب الأن�سجة المحيطة بها. 	•  

ل تنت�سر الخاليا الم�سابة اإلى بقية اأجزاء الج�سم. 	•  
يمكن ا�ستئ�سالها ول تعاود النمو عادة.   	•  

البرو�ستاتا(،  � الخبيثة  Malignant growths)�سرطان  الأورام  اأم��ا 
فهي:

قد ت�سكل تهديًدا على الحياة اأحياًنا. 	•  
المثانة  )مــثــل  منها  القريبة  والأنــ�ــســجــة  الأعــ�ــســاء  اإ�ــســابــة  	يمكنها  	•  

والم�ستقيم(.
يمكنها النت�سار اإلى بقية اأجزاء الج�سم.    	•  

كثيًرا ما يمكن اإزالتها، ولكنها تعاود النمو اأحياًنا. 	•  

الــورم  عن  النف�سال  خــالل  من  النت�سار  البرو�ستاتا  �سرطان  لخاليا  ويمكن 
 Blood( الدموية  الأوعية  عبر  النتقال  ويمكنها  البرو�ستاتا.  في  الموجود 
Vessels( اأو الأوعية اللمفية )Lymph Vessels( اإلى اأن ت�سل اإلى اأجزاء 
اأخرى من الج�سم. وبعد النت�سار، قد تلت�سق الخاليا ال�سرطانية باأن�سجة اأخرى 

وتنمو مكونة اأوراًما جديدة قد تتلف تلك الأن�سجة. 
وعندما ينت�سر �سرطان البرو�ستاتا وينتقل من مو�سعه الأ�سلي اإلى جزء اآخر من 
الج�سم، يكون للورم الجديد النوع نف�سه من الخاليا المعتلة، ويطلق عليه ال�سم 
انت�سر  اإذا  المثال،  �سبيل  وعلى  )الأ�سلّي(.  الأولــي  الورم  على  يطلق  الذي  ذاته 
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ال�سرطانية الموجودة في  اإلى العظام، فهذه الخاليا  البرو�ستاتا فو�سل  �سرطان 
�سرطان  هو  المر�ض  وهذا  البرو�ستاتا،  �سرطان  خاليا  الحقيقة  في  هي  العظام 
البرو�ستاتا المنت�سر )Metastatic(، ولي�ض �سرطان عظام. ولهذا ال�سبب، تجري 

معالجته على اأنه �سرطان برو�ستاتا، ل على اأنه �سرطان عظام. 

الفحو�سات
بعد علمك باإ�سابتك ب�سرطان البرو�ستاتا، قد تحتاج اإلى اإجراء فحو�سات اأخرى 

ت�ساعدك على اتخاذ قرارات ب�ساأن العالج.

فح�ص تحديد درجة الورم من خالل ن�سيج البرو�ستاتا
يمكن ا�ستخدام ن�سيج البرو�ستاتا الذي تم ا�ستئ�ساله خالل عملية اأخذ العينة 
الأم��را���س  علم  اأخ�����س��ائ��ي  ويــقــوم  المعملية.  الفحو�سات  فــي   )Biopsy(
)Pathologist( بفح�ض عينات اأن�سجة البرو�ستاتا با�ستخدام المجهر لتحديد 
درجة الورم. وتبين لنا درجة الورم مدى اختالف ن�سيج البرو�ستاتا المتورم عن 

الن�سيج الطبيعي. 
والأورام العالية الدرجة تنمو اأ�سرع من الأورام منخف�سة الدرجة، ومن الأرجح لها 
ا اأن تنت�سر. وي�ستخدم الأطباء درجة الورم وحدها، اأو مع المرحلة العمرية  اأي�سً

وغيرها من العوامل، لقتراح خيارات العالج.
ومن اأكثر الأنظمة انت�ساًرا في تحديد درجة �سرطان البرو�ستاتا مقيا�ض جلي�سون، 

وهو مقيا�ض يتدرج من الرقم 2 اإلى 10. 
اأنواع الخاليا  ولكي ي�ستخدم مقيا�ض جلي�سون، يفح�ض اأخ�سائي علم الأمرا�ض 
الموجودة في عينات اأن�سجة البرو�ستاتا: فالنوع الأكثر �سيوًعا يعطي درجة تتراوح 
ما بين 1 )اأي من الأرجح اأن يكون ن�سيج برو�ستاتا طبيعيًّا( اإلى 5 )اأي اأكثر من 
الأمرا�ض  علم  اأخ�سائي  يمنحه  �سيوًعا،  اأكثر  ثاٍن  نوع  هناك  كان  واإذا  معتل(. 
درجة ما بين 1 و 5، ثم يجمع درجات النوعين الأكثر �سيوًعا ليكون بها مجموع 
الدرجات بمقيا�ض جلي�سون )3 + 4 = 7(. واإذا وجد نوًعا واحًدا فقط، فاإنه يقوم 

بم�ساعفة العدد )5 + 5 =10(. 
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ورم في  يعني وجود  بمقيا�ض جلي�سون )مثل 10(  والح�سول على درجات عالية 
البرو�ستاتا ذي درجة عالية. ومن الأرجح اأن تنمو الأورام العالية الدرجة وتنت�سر 

بدرجة اأ�سرع من الأورام المنخف�سة الدرجة. 

فحو�سات ت�سنيف المراحل
يمكن لفحو�سات ت�سنيف المراحل اأن تبين مرحلة )حجم( �سرطان البرو�ستاتا، 

لتو�سيح ما اإذا كان ال�سرطان قد انت�سر اإلى اأجزاء اأخرى من الج�سم اأم ل.
اللمفية  العقد  فــي  يوجد  مــا  فغالًبا  البرو�ستاتا،  �سرطان  ينت�سر  وعندما 
العقد  هذه  اإلى  ال�سرطانية  الخاليا  و�سلت  واإذا  القريبة.   )Lymph nodes(
ا في العقد اللمفية الأخرى، اأو العظام، اأو  اللمفية، فربما تكون قد انت�سرت اأي�سً

في الأع�ساء الأخرى. 
ويحتاج طبيبك اإلى معرفة مرحلة �سرطان البرو�ستاتا لكي ي�ساعدك على اتخاذ 

اأف�سل قرار ب�ساأن العالج.
وقد ت�سمل فحو�سات ت�سنيف المراحل على الآتي:

بالإ�سبع  � الم�ستقيم  )فح�س   Physical Exam البدني  الفح�س 
كبير  البرو�ستاتا  في  الموجود  الــورم  كان  اإذا   :)Digital Rectal Exam
قفاز  لب�ض  وبعد  فح�سه.  للطبيب  يمكن  فقد  تح�س�سه،  معها  يمكن  بدرجة 
مطليٍّ بمادة زلقة، ي�ست�سعر الطبيب البرو�ستاتا والأن�سجة المحيطة بها من 
اأو  ورم  وجود  اإلى  ت�سير  قد  المتكتلة  اأو  ال�سلبة  والمناطق  الم�ستقيم.  خالل 
اأكثر. وقد يمكن للطبيب اإخبارك عما اإذا كان الورم قد نما خارج البرو�ستاتا 

اأم بداخلها.
م�سعة  � مادة  من  �سغير  مقدار  حقن  يتم   :)Bone Scan( العظام  م�سح 

)(Radioactuveفي الأوعية الدموية. وتنتقل هذه المادة الم�سعة عبر مجرى 
الدم وتتجمع في العظام. ونظًرا لأن المادة الم�سعة تتجمع بكميات اأكبر في 
المناطق الم�سابة بال�سرطان، يمكن لل�سور اأن تبين ال�سرطان الذي انت�سر 

في العظام.
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الأ�سعة  � جهاز  يلتقط   :)CT scan( بالحا�سوب  المقطعي  الت�سوير 
ال�سينية)X-ray( المو�سل بالحا�سوب �سل�سلة من ال�سور التف�سيلية للجزء 
مادة  المري�ض  ُيعطى  وقد  الج�سم،  اأخرى من  اأجزاء  اأو  البطن  ال�سفلي من 
الدموية  الأوعية  في  الحقن  طريق  عن   )Contrast Material( تباين 
التباين  وتي�سر مادة  بوا�سطة حقنة �سرجية.  اأو  اليد،  اأو  الذراع،  في منطقة 
هذه من روؤية المناطق المعتلة. ويمكن لل�سور الملتقطة بالت�سوير المقطعي 
بالحا�سوب اأن تظهر ال�سرطان الذي انت�سر  اإلى العقد اللمفية، اأو المناطق 

الأخرى. 
الت�سوير بالرنين المغناطي�سي )MRI(: طريقة ي�ستخدم فيها مغناطي�ض 
ويمكن  البطن.  ال�سفلي من  للجزء  تف�سيلية  �سور  لتكوين  بحا�سوب  مو�سل  قوي 
للت�سوير بالرنين المغناطي�سي اأن يظهر ما اإذا كان ال�سرطان قد انت�سر  اإلى العقد 
لت�ساعد  تباين  مادة  الأحيان  بع�ض  في  وت�ستخدم  الأخرى.  المناطق  اأو  اللمفية، 

على ظهور المناطق المعتلة بمزيد من الو�سوح في ال�سور. 

اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك ب�ساأن الفحو�سات:
هل يمكنني الح�سول على ن�سخة من التقرير الذي اأر�سله اأخ�سائي علم  �

الأمرا�ض؟ 
ما درجة هذا الورم؟  �
هل انت�سر ال�سرطان خارج البرو�ستاتا؟ واإن كان كذلك، فاإلى اأين انت�سر؟ �
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المراحل 
قد ي�سف الأطباء مراحل المر�ض با�ستخدام التعداد الرقمي بالحروف: المرحلة 
الأولى  المرحلة  �سمن  الم�سنف  وال�سرطان  والرابعة.  الثالثة،  الثانية،  الأولــى، 
يعد �سرطاًنا مبكًرا )Early-stage Cancer(، اأما الم�سنف �سمن المرحلة 
الرابعة فهو �سرطان متقدم )Advanced Cancer( انت�سر اإلى اأجزاء اأخرى 

من الج�سم.
وتعتمد مرحلة �سرطان البرو�ستاتا اعتماًدا اأ�سا�سيًّا على:

اأو  � المثانة  مثل  قريبة  اأن�سجة  اإل��ى  انت�سر  ق��د  ال���ورم  ك��ان  اإذا  م��ا 
الم�ستقيم.

ما اإذا كان �سرطان البرو�ستاتا انت�سر اإلى العقد اللمفية اأو اأجزاء  �
اأخرى من الج�سم مثل العظام.

درجة الورم في البرو�ستاتا )بمقيا�س جلي�سون(.  �
�  .)PSA( م�ستوى الم�ست�سد النوعي للبرو�ستاتا

المرحلة الأولى
ا بحيث ل  يقت�سر وجود ال�سرطان على البرو�ستاتا فقط، ويكون الورم �سغيًرا جدًّ
ي�سعر به الطبيب عند اإجراء فح�ض الم�ستقيم بالإ�سبع. واإذا اأمكن التعرف على 
للبرو�ستاتا، ف�سوف تكون  النوعي  الم�ست�سد  اأو م�ستوى  درجته بمقيا�ض جلي�سون 
النوعي  الم�ست�سد  م�ستوى  يكون  و�سوف  بمقيا�ض جلي�سون،  اأقل  اأو   6 درجته هي 

للبرو�ستاتا اأقل من 10. 

المرحلة الثانية
يمتد  الورم ل  ولكن  الأولى،  المرحلة  اأعلى درجة من  اأو  تقدًما  اأكثر  الورم  يكون 

خارج البرو�ستاتا.
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المرحلة الثالثة
 Seminal( ينت�سر ال�سرطان خارج البرو�ستاتا، وقد ي�سيب الحوي�سلة المنوية
Vesicle(، ولكن الخاليا ال�سرطانية ل تنت�سر اإلى العقد اللمفية. يجب عليك اأن 

تراجع ال�سورة التي تبين �سكل الحوي�سلة المنوية.

المرحلة الرابعة
ربما يكون الورم قد اأ�ساب المثانة، اأو الم�ستقيم، اأو الموا�سع القريبة )اأبعد من 
الحوي�سلة المنوية(. وربما يكون الورم قد انت�سر اإلى العقد اللمفية، اأو العظام، 

اأو اأجزاء اأخرى من الج�سم. 

باإمكانكما، اأنت وطبيبك، و�ضع خطة عالجية.
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العالج
لدى المر�سى الم�سابين ب�سرطان البرو�ستاتا خيارات عالجية عديدة، وت�سمل:

المراقبة اليقظة �

الجراحة �

العالج الإ�سعاعي �

العالج الهرموني �

العالج الكيميائي �

العالج المناعي �

وقد تتلقى اأكثر من نوع من العالج.

بالن�سبة  الأف�سل  يكون هو  النتائج مع �سخ�ض قد ل  اأف�سل  الذي يعطي  والعالج 
لآخر. واختيار العالج المنا�سب لك يعتمد على:

ال�سن �

درجة الورم بمقيا�س جلي�سون �

الأعرا�س �

ال�سحة العامة  �

وفي اأية مرحلة من مراحل المر�ض، �ستتاح الرعاية الداعمة للتخل�ض من الآثار 
ويمكنك  النف�سية.  المخاوف  ولتخفيف  للعالج،   )Side Effects( الجانبية 

الح�سول على معلومات عن التغلب على هذه الأمور من خالل الموقع التالي:

http://www.cancer.gov/cancertopics/coping 
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الأطباء المعالجون ل�سرطان البرو�ستاتا
للعثور  اأخ�سائيين، وهناك طرق عديدة  الرعاية ال�سحية على  قد ي�ستمل فريق 

على اأطباء يعالجون �سرطان البرو�ستاتا مثل:

قد يمكن لطبيبك اأن يحيلك اإلى اأخ�سائيين. �
يمكن لأية جمعية طبية محلية اأو حكومية، اأو م�ست�سفى قريب، اأو كلية طب اأن  �

تمدك باأ�سماء الإخ�سائيين.
وقد ي�ستمل فريق الرعاية ال�سحية الخا�ض بك على الأخ�سائيين التاليين:

في  � متخ�س�ض  طبيب  هو   :)Urologist( البولية  الم�سالك  اأخ�سائي 
الذكورية.  الأع�ساء  اأو  البولي  المجرى  في  تحدث  التي  الم�سكالت  عالج 

وبا�ستطاعة هذا الطبيب اأن يجري جراحة للمري�ض )عملية جراحية(. 
اأورام الجهاز البولي )Urologic Oncologist(: هو طبيب  � اأخ�سائي 

وال�سيدات  الرجال  لدى  البولي  المجرى  �سرطانات  عالج  في  متخ�س�ض 
يجري  اأن  ا  اأي�سً الطبيب  هذا  وبا�ستطاعة  الذكورية.  الأع�ساء  و�سرطانات 

جراحة للمري�ض. 
في  � متخ�س�ض  طبيب   :)Medical Oncologist( الأورام  اأخ�سائي 

الكيميائي  كالعالج  العقاقير،  با�ستخدام  ومعالجته  ال�سرطان  ت�سخي�ض 
اأو   ،)Hormone Therapy( ال��ه��رم��ون��ي  اأو   ،)Chemotherapy(

 .)Immunotherapy( المناعي
�  :)Radiation Oncologist( ب��الإ���س��ع��اع  الأورام  ع��الج  اأخ�����س��ائ��ي 

الإ�سعاعي  العالج  با�ستخدام  ال�سرطان  معالجة  في  متخ�س�ض  طبيب 
.)Radiation Therapy(
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خا�سة  ممر�سة  على  ا  اأي�سً بك  الخا�ض  ال�سحية  الرعاية  فريق  ي�ستمل  وقد 
 ،)Social Worker( واأخ�سائي اجتماعي ،)Oncology Nurse( بالأورام

.)Registered Dietitian( واأخ�سائي تغذية عالجية
وقد ي�سف لك فريق الرعاية ال�سحية خيارات العالج المتاحة، والنتائج المتوقعة 
من كل منها، والآثار الجانبية المحتملة. ونظًرا لأن العالجات غالًبا ما ت�سبب تلًفا 
وتعتمد  لها.  اآثار جانبية  ال�سائع ظهور  فاإنه من  ال�سليمة،  والأن�سجة  الخاليا  في 
وقد  الم�ستخدم.  العالج  نوع  بينها  ومن  عوامل،  عدة  على  الجانبية  الآثــار  هذه 
اإلى  جل�سة عالجية  تتغير من  وقد  اآخر،  اإلى  مري�ض  الجانبية من  الآثار  تختلف 

اأخرى تليها.
الجانبية  الآثــار  عن  بك  الخا�ض  ال�سحية  الرعاية  فريق  �سل  العالج،  بدء  وقبل 
قد  المثال،  �سبيل  وعلى  المعتادة.  اأن�سطتك  من  العالج  �سيغير  وكيف  المحتملة 

ترغب في مناق�سة طبيبك حول الآثار الجانبية المحتملة على عالقتك الزوجية.
خطة  لو�سع  مًعا  العمل  بك،  الخا�ض  ال�سحية  الرعاية  وفريق  اأنــت  ويمكنكم، 

عالجية تلبي احتياجاتك الطبية وال�سخ�سية.
وقد ترغب في التحدث اإلى فريق الرعاية ال�سحية الخا�ض بك ب�ساأن الم�ساركة 
في درا�سة بحثية )تجربة �سريرية Clinical Trial( لطرق العالج الجديدة. 
ا لأي رجل في اأية مرحلة من مراحل �سرطان  والدرا�سات البحثية تعد خياًرا مهمًّ

البرو�ستاتا. انظر الجزء الخا�ض ببحث عالج ال�سرطان في هذا الكتيب.



1617

اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك ب�ساأن خيارات العالج:
ما خيارات العالج المتاحة لي؟ واأيها تزكيه لي؟ ولماذا؟ �
ما المنافع المتوقعة من كل نوع من العالج؟  �
ما المخاطر والآثار الجانبية المحتملة لكل عالج؟ وما الذي يمكننا فعله  �

لل�سيطرة على الآثار الجانبية؟ 
ا للعالج؟ � ما الذي يمكنني فعله لأكون م�ستعدًّ
هل �ساأ�سطر اإلى البقاء في الم�ست�سفى؟ وفي هذه الحالة، ما مدة بقائي  �

بها؟ 
بي  � الخا�ض  ال�سحي  التاأمين  �سيغطي  وهل  العالج؟  تكلفة  �ستبلغ  كم 

تكلفته؟
على  � العالج  �سيوؤثر  وهل  المعتادة؟  اأن�سطتي  على  العالج  �سيوؤثر  كيف 

عن  ومــاذا  بالبول؟  خا�سة  م�سكالت  �ساأواجه  وهل  الزوجية؟  عالقتي 
مواجهة م�سكالت خا�سة بالأمعاء؟ 

هل �ستكون م�ساركتي في درا�سة بحثية )تجربة �سريرية( منا�سبة لي؟ �

ا�ست�سارة طبيب اآخر
قبل بدء العالج، قد تحتاج اإلى راأي اآخر حول ت�سخي�ض المر�ض وخطة العالج. 
خيارات  كل  حول  المختلفين  الأطباء  من  العديد  اإلــى  التحدث  في  ترغب  وقد 
العالج، واآثارها الجانبية، والنتائج المتوقعة منها. وعلى �سبيل المثال، قد ترغب 
في التحدث اإلى اأخ�سائي الم�سالك البولية، واأخ�سائي عالج الأورام بالإ�سعاع، 

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

راأي اآخر.
الأول  الثاني مع طبيبك  الراأي الآخر، فقد يتفق الطبيب  واإذا ح�سلت على هذا 
ا اآخر. وفي  على الت�سخي�ض وتزكية نوع العالج، اأو قد يقترح عليك منهًجا عالجيًّ
اإح�سا�ض  يعتريك  وربما  المعلومات،  من  المزيد  على  �ستح�سل  الحالتين،  كلتا 
اأعظم بالتحكم في حالتك المر�سية. وقد ت�سعر بمزيد من الثقة بالقرارات التي 

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

مناق�سة اأمر هذا التاأجيل مع طبيبك. 

الترقب اليقظ
ب�سرطان  اإ�سابتك  ت�سخي�ض  تم  اإذا  اليقظ  الترقب  تلتزم  اأن  الطبيب  يقترح  قد 
ا اإذا كنت متقدًما  برو�ستاتا مبكر بطيء النمو. وقد يعر�ض عليك هذا الخيار اأي�سً

في العمر اأو لديك م�سكالت �سحية اأخرى. 
والترقب اليقظ معناه تاأجيل العالج اإلى اأن تظهر نتائج الفحو�سات نمو اأو تغير 
الترقب  التزام  على  وطبيبك،  اأنــت  اتفقتما،  واإذا  لديك.  البرو�ستاتا  �سرطان 
اأو  اأ�سهر  ثالثة  )كــل  منتظمة  ب�سورة  بفح�سك  طبيبك  يقوم  ف�سوف  اليقظ، 
وفحو�سات  بالإ�سبع  للم�ستقيم  لك فحو�سات  ُتجرى  و�سوف  البداية(.  في  �ستة، 
باأخذ  الطبيب  ياأمر  قد  تقريًبا،  عام  مرور  وبعد  للبرو�ستاتا.  النوعي  للم�ست�سد 
بدء  الطبيب  عليك  يقترح  وقد  بمقيا�ض جلي�سون.  لقيا�سها  البرو�ستاتا  عينة من 
العالج اإذا زادت الدرجات المح�سوبة بمقيا�ض جلي�سون، اأو بداأ م�ستوى الم�ست�سد 
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النوعي للبرو�ستاتا في الرتفاع، اأو ظهرت عليك اأعرا�ض المر�ض. وقد ي�سير اإليك 
الطبيب باإجراء جراحة، اأو ا�ستخدام العالج الإ�سعاعي، اأو نوع اآخر من العالج. 

وباختيارك الترقب اليقظ توؤجل الآثار الجانبية للجراحة، اأو العالج الإ�سعاعي، اأو 
اأي نوع اآخر من العالج. ورغم هذا، فالخطورة التي قد يتعر�ض لها بع�ض الرجال 
هي اأن هذا النتظار عن بدء العالج قد يقلل من فر�سة ال�سيطرة على ال�سرطان 

قبل انت�ساره، واإجراء الفحو�سات العامة المنتظمة يقلل من هذه الخطورة.  
وبالن�سبة لبع�ض الرجال، مما يدعو اإلى التوتر اأن يحيوا ولديهم �سرطان برو�ستاتا 
لم يعالج. واإذا اخترت الترقب اليقظ ولكن تزايد قلقك بعدها، فعليك مناق�سة 
م�ساعرك هذه مع الطبيب. وباإمكانك العدول عن راأيك وتلقي العالج في اأي وقت. 

ب�����س��اأن المراقبة  ف��ي ط��رح��ه��ا ع��ل��ى الطبيب  ت��رغ��ب  ق��د  اأ���س��ئ��ل��ة 
اليقظة:

هل من الآمن لي اأن اأوؤجل العالج؟ وهل يعني هذا اأنني لن اأعي�ض بقدر  �
ما �ساأعي�سه اإذا بداأت العالج على الفور؟

هل باإمكاني العدول عن راأيي لحًقا؟  �
وما  � اإجرائها؟   اإلى  �ساأحتاج  التي  العامة  الفحو�سات  مرات  عدد  كم 

عينة  ا�ستئ�سال  اإلــى  �ساأحتاج  وهل  اإليها؟  �ساأحتاج  التي  الفحو�سات 
اأخرى؟

كيف �سنعلم ما اإذا كان �سرطان البرو�ستاتا يزداد �سوًءا؟  �
ما بين اإجرائي الفحو�سات العامة، ما الم�سكالت ال�سحية التي يجب  �

علّي اإعالمك بها؟    
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الجراحة
يوجد  مبكر  �سرطان  لديهم  الذين  للرجال  المتاحة  الخيارات  الجراحة من  تعد 
لديهم  الذين  للرجال  المتاحة  الخيارات  من  اأحياًنا  وتعد  البرو�ستاتا.  في  فقط 

�سرطان متقدم للتخل�ض من الأعرا�ض.
البرو�ستاتا. وفي  اأنواع عدة من الجراحة الم�ستخدمة في عالج �سرطان  وتوجد 
القريبة  اللمفية  والعقد  كلها  البرو�ستاتا  با�ستئ�سال  الجراح  يقوم  قد  العادة، 
فوائدها  بين  ويقارن  الجراحة،  نوع من  كل  لك  اأن ي�سف  للجراح  ويمكن  منها. 

ومخاطرها، وي�ساعدك على اأن تقرر اأيها اأف�سل بالن�سبة لك.
ويمكن ا�ستئ�سال البرو�ستاتا كلها بعدة طرق هي:

الـــجـــراح با�ستئ�سال  � ــقــوم  ي ال���ب���ط���ن:  ف���ي  ك��ب��ي��ر  خ����الل ج����رح  م���ن 
اأ�سفل ال�سرة،  البطن  في  طويل   ) Incision( �سق  خالل  من  البرو�ستاتا 
 Radical Retropubic( للبرو�ستاتا  الجذري  بال�ستئ�سال  وي�سمى 
بال�ستئ�سال  ا  اأي�سً ي�سمى  ال�سق،  لطول  ونــظــًرا   .)Prostatectomy

.)Open Prostatectomy( المفتوح للبرو�ستاتا
باإحداث عدة جروح  � الجراح  يقوم  البطن:  من خالل جروح �سغيرة في 

اأنبوب  اأدواته الجراحية من خاللها. ويتم ا�ستخدام  �سغيرة في البطن، ويدخل 
Laparoscope( ذي كاميرا في اأحد طرفيه  رفيع م�سيء )منظار البطن 
لي�ساعد الجراح على روؤية البرو�ستاتا في اأثناء ا�ستئ�سالها، وي�سمى هذا ا�ستئ�سال 

 .)Laparoscopic Prostatectomy( البرو�ستاتا بالمنظار
ل�ستئ�سال  � اآليًّا  اإن�ساًنا  الجراح  ي�ستخدم  قد  اآل���ي:  اإن�سان  با�ستخدام 

يًدا  الــجــراح  وي�ستخدم  البطن.  في  �سغيرة  �سقوق  خــالل  من  البرو�ستاتا 
موجودة اأ�سفل �سا�سة حا�سوب للتحكم في اأذرع ذلك الإن�سان الآلي.

من خالل جرح كبير بين وعاء الخ�سيتين وال�سرج )Anus(: يقوم  �
الجراح با�ستئ�سال البرو�ستاتا من خالل �سق بين وعاء الخ�سيتين وال�سرج، 
 Radical( للبرو�ستاتا العجاني  الجذري  وي�سمى هذا بال�ستئ�سال 
المفتوح  ال�ستئ�سال  عمليات  من  نوع  وهو   ،)Perineal Prostatectomy

للبرو�ستاتا لم يعد ي�ستخدم اإل نادًرا. 
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اأو  البرو�ستاتا  �سرطان  عالج  في  ت�ستخدم  التي  الأخرى  الجراحة  خيارات  ومن 
التخل�ض من اأعرا�سها الآتي: 

ــد ج����راح����ة ال��ت��ب��ري��د  � ــع ــــرجــــال، ت ال���ت���ج���م���ي���د: بــالــنــ�ــســبــة لــبــعــ�ــض ال
باإدخال  فيها  الجراح  ويقوم  العالج،  )Cryosurgery( خياًرا من خيارات 
اأداة عبر جرح �سغير بين وعاء الخ�سيتين وال�سرج، وتقوم هذه الأداة بتبريد 

ن�سيج البرو�ستاتا والق�ساء عليه. 
الت�سخين: يقوم الأطباء باختبار العالج بالموجات ال�سوتية فائقة  �

 )High-intensity Focused Ultrasound Therapy( التركيز 
العالجية،  الطريقة  هذه  وفي  البرو�ستاتا.  ب�سرطان  م�سابين  رجــال  على 
يقوم الم�سبار ببث موجات �سوتية فائقة التركيز ت�سخن الورم الموجود في 

البرو�ستاتا وتق�سي عليه. 
�  TURP) ال������ب������ول  م����ج����رى  ع����ب����ر  ال����ب����رو�����س����ت����ات����ا   ا����س���ت���ئ�������س���ال 

ال�سخ�ض  يختار  قد   :Transurethral Resection of the Prostate)
ذو المرحلة المتقدمة من �سرطان البرو�ستاتا هذا النوع الجراحي للتخل�ض 
من الأعرا�ض. ويقوم الطبيب باإدخال منظار طويل رفيع عبر مجرى البول، 
وتوجد اأداة في طرف المنظار تقوم با�ستئ�سال الن�سيج من داخل البرو�ستاتا. 
وقد ل تتمكن هذه الجراحة من ا�ستئ�سال ال�سرطان كله، ولكن با�ستطاعتها 

ا�ستئ�سال الن�سيج الذي يعوق تدفق البول.
وقد ت�سعر بعدم الراحة خالل الأيام اأو الأ�سابيع القليلة الأولى التي تلي الجراحة. 
ينبغي  الجراحة،  وقبل  الألــم.  ذلك  على  ت�سيطر  اأن  لالأدوية  يمكن  هذا،  ورغم 
عليك مناق�سة خطة تخفيف الألم مع طبيبك اأو ممر�ستك. وبعد الجراحة، يمكن 

للطبيب تعديل هذه الخطة اإذا احتجت اإلى تخفيف الألم ب�سورة اأكبر.
نوع  على  بناًء  لآخر  �سخ�ض  من  تختلف  الجراحة  بعد  للتعافي  المطلوبة  والمدة 
الجراحة الم�ستخدم. وقد تمكث بالم�ست�سفى لمدة تتراوح من يوم اإلى ثالثة اأيام. 
للبول  يتيح  الأنبوب  وهــذا  الق�سيب،  داخــل  اأنبوب  اإدخــال  يتم  �سوف  الجراحة،  وبعد 
الخروج من المثانة في اأثناء التئام مجرى البول، و�سيظل هذا الأنبوب لمدة تتراوح من 
خم�سة اأيام اإلى اأربعة ع�سر يوًما. و�سوف يبين لك الطبيب اأو الممر�سة كيفية العناية به. 
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وبعد الجراحة، يفقد بعد المر�سى القدرة على التحكم في خروج البول )�سل�س 
البول Urinary Incontinence(، ويعاود كثير منهم التحكم في المثانة بعد 
ا�ستعادة  ي�ساعدك على  تمريًنا  الممر�سة  اأو  الطبيب  يعلمك  وقد  اأ�سابيع،  ب�سعة 
المر�سى  بع�ض  لدى  البول  �سل�سل  ي�سبح  قد  هــذا،  ورغــم  مثانتك.  في  التحكم 
دائًما. وبا�ستطاعة فريق الرعاية ال�سحية الخا�ض بك اأن يبينوا لك طرًقا للتغلب 

على هذه الم�سكلة. 
فت�سبب  البرو�ستاتا  من  القريبة  الأع�ساب  في  تلًفا  ا  اأي�سً الجراحة  ت�سبب  وقد 
ال�سعف الجن�سي )Erectile Dysfunction(. وعادة ما تتح�سن هذه القدرة 
دائمة.  المر�سى  بع�ض  لدى  الم�سكلة  هذه  ت�سير  قد  ولكن  اأ�سهر،  عدة  خالل 
التحكم في  ت�ساعد على  التي  الأخرى  والطرق  الأدوية  ولتتحدث مع طبيبك عن 

الآثار الجانبية الخا�سة بعالج �سرطان البرو�ستاتا والمتعلقة بالحياة الزوجية.
واإذا تم ا�ستئ�سال البرو�ستاتا منك، ف�سي�سبح لديك ما ي�سمى بالقذف الجاف، 
اأطفال،  اإنجاب  اأردت  واإذا  المني.  اإخراج  على  قادًرا  تعود  لن  اأنك  يعني  والذي 
فربما ينبغي عليك التفكير في ادخار المني )Sperm Banking( قبل اإجراء 

الجراحة. 

اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك عن الجراحة:
نوع  � فما  هــذا،  عليَّ  تقترح  كنت  واإذا  جراحة؟  اإجــراء  عليَّ  تقترح  هل 

الجراحة الذي تر�سحه لي؟ ولماذا؟ 
كيف �ساأ�سعر بعد الجراحة؟ وما المدة التي �ساأم�سيها في الم�ست�سفى؟   �
اإذا �سعرت باألم، فكيف يمكن ال�سيطرة عليه؟  �
هل �ستحدث لي اأية اآثار جانبية دائمة؟ وما فر�سة ت�سبب الجراحة في  �

اإ�سابتي ب�سل�ض البول اأو ال�سعف الجن�سي الدائم؟  
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العالج الإ�سعاعي
�سرطان  لديهم  الذين  للمر�سى  المتاحة  الخيارات  من  الإ�سعاعي  العالج  يعد 
برو�ستاتا في اأية مرحلة من مراحله. وقد يختاره المر�سى ذوو المرحلة المبكرة 
اأية خاليا  على  للق�ساء  الجراحة  بعد  ا  اأي�سً ي�ستخدم  وقد  الجراحة.  كبديل عن 
�سرطانية تظل في المنطقة. وبالن�سبة للمر�سى الذين لديهم �سرطان برو�ستاتا 

متقدم، قد ي�ستخدم العالج الإ�سعاعي في الم�ساعدة على التخل�ض من الألم.
الخاليا  على  للق�ساء  عالية  طاقة  ذات  اأ�سعة  الإ�سعاعي  الــعــالج  وي�ستخدم 

ال�سرطانية، وهي توؤثر فقط على الخاليا ال�سرطانية في مناطق العالج.
البرو�ستاتا، وقد  الإ�سعاعي لعالج �سرطان  العالج  الأطباء نوعين من  وي�ستخدم 

يتلقى بع�ض المر�سى كال النوعين اأحياًنا، وهذان النوعان هما:

العالج بجهاز خارج الج�سم: ي�سدر الإ�سعاع من جهاز كبير موجود خارج  �
 External( الخارجي  بالإ�سعاع  بالعالج  ي�سمى  النوع  وهذا  الج�سم، 
اإلى  الأ�سعة  توجيه  من  لتزيد  الحوا�سيب  فيه  ت�ستخدم  وقد   .)Radiation
�سرطان البرو�ستاتا. ومن الأمثلة على اأنواع العالج الإ�سعاعي التي ت�ستخدم 
العالج بالإ�سعاع  الحوا�سيب لتقليل ال�سرر الذي يلحق بالأن�سجة ال�سليمة 
 ،)Intensity-modulated Radiation Therapy( ال�سدة  المعّدل 
 ،)Proton Radiation Therapy( والعالج الإ�سعاعي بالبروتونات
 3-dimensional( الم�سكل  الأب���ع���اد  ث��الث��ي  الإ���س��ع��اع��ي  وال��ع��الج 
اأو  الم�ست�سفى  اإلى  تذهب  و�سوف   .)Conformal Radiation Therapy
ا  اأ�سبوعيًّ اأيام  العالج خم�سة  ُيجرى  ما  وعادة  العالج.  لتلقي  الطبيب  عيادة 
ت�ستمر  وكل جل�سة عالجية  اأ�سابيع،  ت�سعة  اإلى  ثمانية  بين  ما  تتراوح  ولفترة 

ب�سع دقائق فقط.
الإ�سعاعي  � )ال��ع��الج  الج�سم  داخ���ل  تو�سع  م�سعة  ب��م��واد  ال��ع��الج 

عالج  في  ت�ستخدمان  طريقتان  هناك   :)Brachytherapy ال��داخ��ل��ي 
مر�سى �سرطان البرو�ستاتا، اأما الأولى فبو�سع كميات من البذور الم�سعة في 
داخل اإبر، ويتم غر�ض هذه الإبر في البرو�ستاتا. وعندما يتم نزع البذور تظل 
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البذور في البرو�ستاتا. وت�سدر هذه البذور اإ�سعاًعا لب�سعة اأ�سابيع اأو �سهور، 
تكون  ولن  منها،  الإ�سعاع  زوال  بعد  البذور  اإزالــة  اإلى  تكون هناك حاجة  ول 

بحاجة اإلى البقاء في الم�ست�سفى لتلقي العالج. 
ملء  ويجري  البرو�ستاتا،  في  اأنابيب  عدة  بغر�ض  فتكون  الأخــرى  الطريقة  واأمــا 
الأنابيب بالمواد الم�سعة. وت�ستمر الجل�سة العالجية ب�سع دقائق، وبعدها تجري 
اإلى  ت�سطر  و�سوف  مرات،  خم�ض  العالج  هذا  يتكرر  وقد  الم�سعة،  المواد  اإزالــة 
اأو يومين، ثم تتم اإزالة الأنابيب. وعندما تغادر  البقاء في الم�ست�سفى لمدة يوم 

الم�ست�سفى لن تبقى بك اأية مواد م�سعة. 
وتعتمد الآثار الجانبية في الأ�سا�ض على نوع العالج الإ�سعاعي الم�ستخدم ومقدار 

الإ�سعاع. 
وكال النوعين من العالج الإ�سعاعي قد ي�سبب الإ�سهال اأو األًما في الم�ستقيم، وقد 
بعد  حرقة  اأو  باألم  ت�سعر  وربما  كثيرة،  مرات  المثانة  اإفراغ  اإلى  بالحاجة  ت�سعر 

اإفراغك لها، وعادة ما تزول هذه الآثار الجانبية. 
وهناك احتمال اأن ت�سعر بالتعب ال�سديد خالل اإجراء العالج الإ�سعاعي الخارجي، 
وخا�سة في الأ�سابيع الأخيرة من العالج. ورغم اأهمية الراحة، فاإن بع�ض المر�سى 
ي�سعرون بتح�سن عند ممار�ستهم التمارين الريا�سية يوميًّا. لذا، فلتجرب ممار�سة 

الم�سي لم�سافة ق�سيرة، اأو قم بنزهة لطيفة، اأو مار�ض ريا�سة اليوجا.
الإ�سعاعي  العالج  اإجــراء  فخالل  بالجلد،  ا  اأي�سً الإ�سعاعي  العالج  ي�سر  وقــد 
ا،  الخارجي من ال�سائع اأن ي�سبح لون الجلد في المناطق التي ُتعالج اأحمر، وجافًّ
ورقيًقا. ويكون الجلد بالقرب من ال�سرج ح�سا�ًسا ب�سورة خا�سة. ولتراجع طبيبك 
قبل ا�ستخدام غ�سول اأو كريم للمنطقة التي ُتعالج. وقد يت�ساقط ال�سعر في تلك 
المنطقة، وقد ل ينمو مجدًدا. وقد تجعل العالج الإ�سعاعي الداخلي المنطقة التي 

ُتعالج تبدو متورمة اأو مكدومة. وبعد انتهاء العالج، �سوف يلتئم الجلد ببطء.
وقد ترغب في مناق�سة طبيبك حول الآثار طويلة المدى المحتملة للعالج الإ�سعاعي 
والم�ستقيم،  بالق�سيب،  الإ�سعاع  ي�سر  وقد  البرو�ستاتا.  ل�سرطان  الم�ستخدم 
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والمثانة، وقد تحدث اآثار جانبية بعد �ستة اأ�سهر اأو اأكثر من انتهاء العالج. وعلى 
�سبيل المثال، قد ي�سبب كال النوعين من العالج الإ�سعاعي ال�سعف الجن�سي، اأو 
نزيًفا في الم�ستقيم، اأو اإ�سهاًل. وت�سمل الم�سكالت المحتملة الأخرى وجود دم في 
البراز، اأو ال�سعور بحاجة ما�سة اإلى اإفراغ المثانة، اأو الحاجة اإلى اإفراغ المثانة 
اأكثر من المعتاد. واإذا حدثت اأية م�سكلة من هذه الم�سكالت، فبا�ستطاعة طبيبك 

اأن يخبرك بكيفية التحكم فيها.

اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك عن العالج الإ�سعاعي: 
يمكنني  � وهــل  فيه؟  التفكير  عليَّ  الإ�سعاعى  العالج  من  النوعين  اأي 

الختيار من بينهما؟ 
متى �سيبداأ العالج؟ ومتى �سينتهي؟ وكم مرة �ساأخ�سع للعالج؟ �
كيف �ساأ�سعر في اأثناء العالج؟ وهل �ساأحتاج اإلى البقاء في الم�ست�سفى؟  �

وهل �ساأكون قادًرا على العودة ب�سيارتي اإلى المنزل بعده؟
ما الذي يمكنني فعله للعناية بنف�سي قبل العالج، وفي اأثنائه، وبعده؟ �
كيف �سنعرف اأن العالج يوؤتي مفعوله؟ �
كيف �ساأ�سعر بعد اإجراء العالج الإ�سعاعي؟   �
ما الآثار الجانبية التي يجب عليَّ اإخبارك عن ظهورها؟  �
هل �ستكون للعالج اآثار جانبية دائمة؟ �
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العالج الهرموني
عادة ما يتلقى المر�سى ذوو �سرطان البرو�ستاتا المتقدم عالًجا هرمونيًّا. وعالوة 
الهرموني  العالج  المبكر  البرو�ستاتا  �سرطان  ذو  المري�ض  يتلقى  قد  ذلك،  على 
بعد  الهرموني  العالج  ي�ستخدم  وقد  وبعده.  اأثنائه،  وفي  الإ�سعاعي،  العالج  قبل 

الجراحة. 
ه��رم��ون��ات  اإلــى  الــو�ــســول  مــن  ال�سرطانية  الخاليا  الهرموني  الــعــالج  ويمنع 
هرمون  مثل   Androgens الــذكــورة  )من�سطات  الــذكــورة   )Hormones(
الت�ستو�ستيرون Testosterone(؛ فهرمونات الذكورة يمكنها الت�سبب في نمو 

�سرطان البرو�ستاتا.
وت�سمل اأنواع العالج الهرموني الآتي:

الت�ستو�ستيرون  � هرمون  اإفــراز  من   )Testicles( الخ�سيتين  يمنع  عقار 
.)LH-RH ناه�سة(

ـــات الــــذكــــورة )م�������س���اد الأن����دروج����ي����ن  � عـــقـــار يـــعـــوق عــمــل هـــرمـــون
.)Antiandrogen

لهرمون  � الــرئــيــ�ــســي  الــمــ�ــســدر  وهــمــا  الخ�سيتين،  ل�ستئ�سال  جــراحــة 
الت�ستو�ستيرون. 

عقار يمنع الغدتين الكظريتين )Adrenal Glands( من اإفراز هرمون  �
الت�ستو�ستيرون. 

مجموعة  اأو  هرموني  عــالج  اأف�سل  تقرير  على  ي�ساعدك  اأن  لطبيبك  ويمكن 
عالجات منا�سبة لك. 

العالج  نــوع  على  اأ�سا�سيًّا  اعتماًدا  تعتمد  الهرموني  للعالج  الجانبية  والآثـــار 
الم�ستخدم. ومن الآثار الجانبية ال�سائعة حدوث �سعف جن�سي، وهبات �ساخنة، 
الآثار الجانبية الأخرى المحتملة زيادة حجم  للرغبة الجن�سية. وت�سمل  وفقدان 
الثديين، وزيادة الدهون في المنطقة المحيطة بالخ�سر، وارتفاع م�ستوى ال�سكر 

في الدم. 
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ا اأن ي�سعف العظام. ويمكن للطبيب اأن يقترح عليك  ويمكن للعالج الهرموني اأي�سً
اأدوية قد تقلل من خطورة تك�سر العظام. 

ا اأ�سواأ في البداية، وت�سمى هذه الم�سكلة  وقد يحدث م�ساد LH-RH األًما واأعرا�سً
اأندروجين  م�ساد  الطبيب  يعطيك  قد  التوهج،  حدوث  ولمنع  بالتوهج.  الموؤقتة 

. LH-RH لب�سعة اأ�سابيع مع حقن م�ساد
ورغم اأن الآثار الجانبية للعالج الهرموني قد تكون مزعجة، فاإنه با�ستطاعة فريق 

الرعاية ال�سحية الخا�ض بك اأن يقترح عليك طرًقا للتحكم فيها.

اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك عن العالج الهرموني: 
عليَّ  � تقترح  وهل  فيه؟  التفكير  عليَّ  الهرموني  العالج  من  النوعين  اأي 

ا�ستخدام العقاقير اأم الجراحة؟ ولماذا؟  
اإذا تلقيت العقاقير، فمتى �سيبداأ العالج؟ وكم مرة �ساأخ�سع له؟ ومتى  �

�سينتهي؟ 
في  � اإم�سائها  اإلــى  �ساأحتاج  التي  المدة  فكم  جراحة،  لي  اأجريت  اإذا 

الم�ست�سفى؟
كيف �ساأ�سعر خالل اإجراء العالج؟    �
ما الذي يمكنني فعله للعناية بنف�سي في اأثناء العالج؟ �
كيف �سنعرف اأن العالج يوؤتي مفعوله؟ �
ما الآثار الجانبية التي يجب عليَّ اإخبارك بظهورها؟  �
هل �ستكون للعالج اآثار جانبية طويلة المدى؟    �
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العالج  الكيميائي
قد ي�ستخدم العالج الكيميائي للمر�سى ذوي �سرطان البرو�ستاتا المتقدم.

وي�ستخدم العالج الكيميائي عقاقير للق�ساء على الخاليا ال�سرطانية. وعادة ما 
في  الحقن  طريق  عن  مبا�سرة  البرو�ستاتا  �سرطان  لعالج  العقاقير  هذه  ُتعطى 

الوريد )وريدي Intravenously( من خالل اإبرة رفيعة.
المنزل،  اأو  الطبيب،  عيادة  اأو  داخلية،  عيادة  في  العالج  المري�ض  تلقي  ويمكن 

ونادًرا ما يحتاج المري�ض اإلى البقاء في الم�ست�سفى خالل تلقيه العالج.
العقاقير  نوع  على  اأ�سا�سيًّا  اعتماًدا  تعتمد  الكيميائي  للعالج  الجانبية  ــار  والآث
وكميتها. وتق�سي العقاقير على الخاليا ال�سرطانية �سريعة النمو، ولكن يمكن لها 

ا اأن ت�سر بالخاليا ال�سليمة �سريعة النق�سام مثل: اأي�سً

الدم  � م�ستويات خاليا  الكيميائي من  العالج  يخف�ض  عندما  ال��دم:  خاليا 
النزيف،  اأو  الكدمات،  اأو  بالعدوى،  لالإ�سابة  عر�سة  اأكثر  ت�سبح  ال�سليمة، 
ال�سحية  الرعاية  فريق  و�سيجري  ال�سديدين.  والتعب  بال�سعف  و�ست�سعر 
كانت  واإذا  الــدم.  لخاليا  المنخف�سة  الم�ستويات  لتحري  للدم  فحو�سات 
الم�ستويات منخف�سة، فقد يوقف فريق الرعاية ال�سحية الخا�ض بك العالج 
ا اأدوية يمكنها م�ساعدة  الكيميائي اأو يقلل من جرعات العقاقير. وهناك اأي�سً

ج�سمك على اإنتاج خاليا دم جديدة.
ال�سعر.  � ت�ساقط  ي�سبب  اأن  الكيميائي  للعالج  يمكن  ال�سعر:  خاليا جذور 

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

الخاليا المبطنة للقناة اله�سمية )Digestive Tract(: قد ي�سبب  �
اأو  الإ�سهال،  اأو  والتقيوؤ،  الغثيان  اأو  ال�سهية،  في  �سعًفا  الكيميائي  العالج 
التهابات في الفم وال�سفتين. ولت�ساأل فريق الرعاية ال�سحية الخا�ض بك عن 

الأدوية اأو الطرق الأخرى التي ت�ساعدك على التغلب على هذه الم�سكالت. 
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لمياه  الج�سم  اختزان  وم�سكلة  التنف�ض  ق�سر  الأخــرى  الجانبية  الآثــار  وت�سمل 
تقيك من  اأدوية  يعطيك  اأن  الخا�ض بك  ال�سحية  الرعاية  لفريق  ويمكن  زائدة. 

تراكم الكثير من المياه في الج�سم. 
الآثار  هذه  من  العديد  في  للتحكم  طرًقا  عليك  يقترح  اأن  الفريق  لهذا  ويمكن   

الجانبية. وكثير من هذه الآثار الجانبية تزول بانتهاء العالج.  

العالج المناعي 
قد ي�ستخدم العالج المناعي للمر�سى ذوي �سرطان البرو�ستاتا المتقدم الذين لم 
يفلح معهم العالج الهرموني. ويقوم العالج المناعي بتحفيز الجهاز المناعي 

)Immune System( للق�ساء على الخاليا ال�سرطانية.
من  تكوينه  يجري  البرو�ستاتا،  ل�سرطان  الم�ستخدم  المناعي  للعالج  وبالن�سبة 
خاليا الدم الخا�سة بك، و�سوف تتلقى ثالث حقن منه، و�ستعطى حقنة واحدة 

في كل مرة، ويف�سل بينها بمدة قدرها اأ�سبوعان عادة. 
�سديد،  بتعب  وال�سعور  الظهر،  واآلم  ال�سداع،  �سيوًعا هي  الجانبية  الآثار  واأكثر 

والإ�سابة بالحمى، وحدوث رع�سة. وعادة ما تزول هذه الآثار الجانبية. 
 .)Vaccine( ا بالعالج اللقاحي وهذا النوع من العالج المناعي يعرف اأي�سً
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اأ�سئلة قد ترغب في طرحها على طبيبك عن العالج الكيميائي 
اأو المناعي: 

ما العقار اأو العالج الذي تقترح عليَّ تلقيه؟ وما عمله؟ �
ما الفوائد المتوقعة من العالج؟ �
ما الآثار الجانبية المحتملة؟ وما الذي يمكننا فعله حيالها؟  �
ما الآثار الجانبية التي يجب عليَّ اإخبارك بظهورها؟  �
متى �سيبداأ العالج؟ ومتى �سينتهي؟ وكم مرة �ساأخ�سع للعالج؟ �
كيف �سنعرف اأن العالج يوؤتي مفعوله؟ �
هل �ستكون للعالج اآثار جانبية دائمة؟ �
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التغذية
منه.  النتهاء  وبعد  اأثنائه،  وفي  ال�سرطان،  عالج  قبل  مهمة  الجيدة  التغذية  اإن 
وزن  على  للحفاظ  الحرارية  ال�سعرات  من  منا�سب  مقدار  اإلى  المري�ض  ويحتاج 
والتغذية  قــواه.  على  للحفاظ  البروتين  من  كــاٍف  قدر  اإلــى  ا  اأي�سً ويحتاج  جيد. 

الجيدة قد ت�ساعده على ال�سعور بال�سحة، وتوفر له المزيد من الطاقة.
وفي بع�ض الأحيان، وخا�سة في اأثناء العالج اأو بعده بقليل، قد ل ت�سعر بالرغبة 
في الطعام، وقد ت�سعر بعدم الراحة اأو بالتعب، وقد تجد اأن الأغذية لم يعد طعمها 
والتقيوؤ،  والغثيان،  ال�سهية،  �سعف  يجعل  قد  ذلك،  على  عالوة  كعادتها.  جيًدا 
وقروح الفم، وغيرها من الآثار الجانبية للعالج من ال�سعب عليك تناول الطعام.

التغذية الجيدة قد ت�ضاعدك على ال�ضعور بال�ضحة.



3031

ويمكن للطبيب، اأو اأخ�سائي التغذية، اأو �سخ�ض اآخر من مقدمي الرعاية ال�سحية 
اأن يقترح عليك طرًقا ت�ساعدك على تلبية حاجاتك الغذائية. 

المتابعة الدورية
بعد  مثاًل(  اأ�سهر  �ستة  )كل  منتظمة  عامة  فحو�سات  اإجــراء  اإلــى  تحتاج  �سوف 
العامة على �سمان  الفحو�سات  وت�ساعد  البرو�ستاتا.  �سرطان  النتهاء من عالج 
مالحظة حدوث اأية تغيرات في حالتك ال�سحية ومعالجتها متى اقت�ست الحاجة 
للطبيب،  المنتظمة  زياراتك  بين  اأية م�سكالت �سحية ما  واإذا حدثت لك  ذلك. 

فقم بالت�سال به.
وقد يعود �سرطان البرو�ستاتا مرة اأخرى بعد العالج، و�سوف يقوم طبيبك بفح�ض 

عودة ال�سرطان.
ا على تحري الم�سكالت ال�سحية التي قد تنتج  اأي�سً وت�ساعد الفحو�سات العامة 

عن عالج ال�سرطان. 
الم�ست�سد  وفح�ض  بالإ�سبع  الم�ستقيم  فح�ض  العامة  الفحو�سات  هذه  وت�سمل 
النوعي للبرو�ستاتا. وارتفاع م�ستوى الم�ست�سد النوعي للبرو�ستاتا قد يعني عودة 
ال�سرطان بعد العالج. وقد ياأمر الطبيب باأخذ عينة، اأو اإجراء م�سح للعظام، اأو 
الت�سوير المقطعي بالحا�سوب، اأو الت�سوير بالرنين المغناطي�سي، اأو غيرها من 

الفحو�سات.
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�ضل طبيبك عن عدد المرات التي �ضتحتاج فيها اإلى اإجراء فحو�ضات عامة.  
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م�سادر الدعم
اإن درايتك باإ�سابتك بمر�ض �سرطان البرو�ستاتا من �ساأنها اأن تغير حياتك وحياة 
اأن تحتاج  المعتاد  التغيرات. ومن  التعامل مع هذه  اإليك. وقد ي�سعب  المقربين 
التي  الم�ساعر  العديد من  للتغلب على  اإلى م�ساعدة  واأ�سدقاوؤك  اأنت، وعائلتك، 

يجلبها ت�سخي�ض ال�سرطان.
بالم�ست�سفى،  والبقاء  الجانبية،  الآثار  العالجات ومواجهة  ب�ساأن  المخاوف  وتعد 
رعايتك  ب�ساأن  ا  اأي�سً القلق  ي�سيبك  وقد  �سائًعا.  اأمــًرا  الطبية  الأقرا�ض  وتناول 

لعائلتك، اأو الحتفاظ بعملك، اأو ال�ستمرار في ممار�ستك الأن�سطة اليومية.
ويمكنك التوجه اإلى الأ�سخا�ض التالي ذكرهم لتلقي الدعم:

يمكن لالأطباء، والممر�سات، وبقية اأع�ساء فريق الرعاية ال�سحية الخا�ض  �
بك اأن يجيبوا عن اأ�سئلتك عن العالج، اأو العمل، اأو الأن�سطة الأخرى.

رجال  � اأو  ال�سحة،  م�ست�ساري  اأو  الجتماعيين،  الأخ�سائيين  اأحد  اْلِتَقاوؤك 
ا اإذا رغبت في التحدث عن م�ساعرك اأو  الدين من �ساأنه اأن يكون نافًعا اأي�سً
اأن يقترح عليك  مخاوفك لأحد. وفي الغالب، يمكن لالأخ�سائي الجتماعي 
الرعاية  اأو  الموا�سالت،  و�سائل  اأو  المالية،  الم�ساعدة  لك  لتقدم  م�سادر 

المنزلية، اأو الدعم العاطفي.
ا اأن تقدم لك الم�ساعدة. وفي هذه الجماعات،  � يمكن لجماعات الدعم اأي�سً

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

جماعة دعم لك. 
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اأنت  � كنتما،  اإذا  ي�ساعداكما  اأن  الزوجية  الحياة  م�ست�سار  اأو  للطبيب  ويمكن 
و�سل  الزوجية.  الحياة  البرو�ستاتا على  �سرطان  اآثار  ب�ساأن  قلقين  وزوجتك، 
الطبيب عن العالجات الممكنة لالآثار الجانبية، وعما اإذا كان من المحتمل 
لهذه الآثار الجانبية اأن تدوم. ومهما كان الو�سع، فقد تجدان، اأنت وزوجتك، 

اأنه من المفيد لكما مناق�سة هذه المخاوف.

اأبحاث عالجات ال�سرطان
لقد اأدى البحث ال�سرطاني اإلى تقدم حقيقي في مجال تحري �سرطان البرو�ستاتا، 
لمر�سى  يمكن  الأبحاث،  هذه  وبف�سل  له.  الداعمة  الرعاية  وتقديم  وعالجه، 
هذا  ب�سبب  الوفاة  فر�ض  وتقليل  اأف�سل  حياة  اإلــى  التطلع  البرو�ستاتا  �سرطان 
المر�ض. وال�ستمرار في البحث يمنح الأمل باأنه في الم�ستقبل �سوف يتم عالج 

الم�سابين بهذا المر�ض بنجاح. 
والأطباء م�ستمرون في بحثهم عن طرق جديدة واأف�سل لعالج �سرطان البرو�ستاتا. 
الدرا�سات  اأنماط عديدة من  باإجراء  العالم  اأنحاء  كل  في  الأطباء  هوؤلء  ويقوم 

البحثية الخا�سة بعالج ال�سرطان )التجارب ال�سريرية(. 
ال�سريرية ب�سورة مبا�سرة من  التجارب  الم�ساركون في  المر�سى  ينتفع  واإذا لم 
ا للطب من خالل  العالج الذي تجري درا�سته، فهم ل يزالون يقدمون اإ�سهاًما مهمًّ
ال�سيطرة  وكيفية  البرو�ستاتا  �سرطان  المزيد عن  تعلم  الأطباء على  م�ساعدتهم 
عليه. ورغم اأن للتجارب ال�سريرية بع�ض المخاطر، فاإن الباحثين يبذلون كل ما 

بو�سعهم لحماية مر�ساهم.
ا بالم�ساركة في التجارب ال�سريرية، فتحدث اإلى طبيبك. واإذا كنت مهتمًّ
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قامو�ص الم�سطلحات
توجد تعريفات لآلف الم�سطلحات في قامو�ض م�سطلحات ال�سرطان عبر الموقع 

 http://www.cancer.gov/dictionary. :التالي
 3-dimensional Conformal( العالج الإ�سعاعي ثالثي الأبعاد الم�سكل
طريقة عالجية ت�ستخدم الحا�سوب في تكوين �سور   :)Radiation Therapy
ثالثية الأبعاد للورم، وهي تتيح لالأطباء اإعطاء اأعلى جرعة ممكنة من الإ�سعاع 
ا  للورم، مع تجنب تعري�ض الأن�سجة ال�سليمة لالإ�سعاع قدر الإمكان. وي�سمى اأي�سً
 .)3D-CRT( بالعالج الإ�سعاعي ثالثي الأبعاد ويطلق عليه الخت�سار الإنجليزي
الغدة الكظرية )Adrenal Gland(: غدة �سغيرة تفرز هرمون ال�ستيرويد، 
والأدرينالين، والنور اأدرينالين. وهذه الهرمونات ت�ساعد على  التحكم في معدل 
غدتان  وتوجد  الج�سم.  في  مهمة  اأخــرى  ووظائف  الــدم،  و�سغط  القلب،  دقــات 

كظريتان فوق الكليتين.
موا�سع  اإلى  انت�سر  �سرطان   :)Advanced Cancer( المتقدم  ال�سرطان 

اأخرى في الج�سم وعادة ما ل يمكن عالجه اأو ال�سيطرة عليه بالعالج. 
والمحافظة  التطوير  من  يعزز  الهرمونات  من  نوع   :)Androgen( المن�سط 

على خ�سائ�ض الذكورة. 
اأو  تكوين  من  الخاليا  تمنع  مادة   :)Antiandrogen( الأندروجين  م�ساد 
تكوين خ�سائ�ض  دوًرا في  يلعب  الذي  )الهرمون  الأندروجين  ا�ستخدام هرمون 
النمو.  من  ال�سرطان  خاليا  بع�ض  الأندروجين  م�سادات  تمنع  وقد  الذكورة(. 
البرو�ستاتا،  �سرطان  عــالج  في  الأندروجين  م�سادات  ــواع  اأن بع�ض  وت�ستخدم 

وتجري درا�سة بع�سها الآخر ل�ستخدامها في العالج.
ال�سرج )Anus(: فتحة توجد في نهاية الم�ستقيم خارج الج�سم.

حميد )Benign(: غير �سرطاني. ويمكن لالأورام الحميدة اأن تت�سخم، ولكنها 
ل تنت�سر اأو ت�سل اإلى الأع�ساء الأخرى من الج�سم. 
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 :)Benign Prostatic Hypertrophy( الحميد  البرو�ستاتا  ت�سخم 
اأن�سجة  في  الحادث  الت�سخم  فيها  يقوم  �سرطانية(  )غير  حميدة  مر�سية  حالة 
البرو�ستاتا بال�سغط على مجرى البول والمثانة، مما يعوق خروج البول. وهو ي�سمى 
 .)BPH( ا فرط التن�سج البرو�ستاتي الحميد وي�سار اإليه بالخت�سار الإنجليزي اأي�سً
الأن�سجة  اأو  الخاليا  بع�ض  ا�ستئ�سال  عملية  هو   :)Biopsy( العينة  اأخ���ذ 
الأمرا�ض  علم  لأخ�سائي  ويمكن  الأمرا�ض.  علم  اأخ�سائي  قبل   من  لفح�سها 

درا�سة الن�سيج با�ستخدام المجهر، اأو اإجراء فحو�سات على الخاليا اأو الن�سيج. 
الوعاء الدموي )Blood Vessel(: هو اأنبوب ي�سري عبره الدم في الج�سم. تتكون 

الأوعية الدموية من �سبكة من ال�سرايين، وال�سعيرات الرفيعة، والعريقات، والأوردة. 
العالج الإ�سعاعي الداخلي )Brachytherapy(: هو طريقة يتم فيها تثبيت 
اأو ق�ساطر، مبا�سرة في  اأ�سالك،  اأو  اأو بذور،  اإبر،  المواد الم�سعة المو�سوعة في 
ا بالإ�سعاع المغرو�ض، والعالج بالإ�سعاع  مو�سع الورم اأو بالقرب منه. وت�سمى اأي�سً

الخاللي )Interstitial Radiation Therapy(، والإ�سعاع الداخلي.
الخلية )Cell(: هي الوحدة المفردة التي تكون اأن�سجة الج�سم. وكل الكائنات 

الحية تتركب من خلية واحدة اأو اأكثر.
العالج الكيميائي )Chemotherapy(: طريقة للعالج بالعقاقير التي تق�سي 

على الخاليا ال�سرطانية.
تختبر  البحثية  الدرا�سات  نوع من   :)Clinical Trial( ال�سريرية التجربة 
مدى نجاح الأ�ساليب الطبية الجديدة مع المر�سى. وتختبر هذه الدرا�سات الطرق 

الجديدة في التنظير الإ�سعاعي، اأو الوقاية، اأو الت�سخي�ض، اأو عالج الأمرا�ض.
مادة التباين )Contrast Material(: عبارة عن �سبغ اأو مادة اأخرى ت�ساعد 
على اإظهار المناطق المعتلة داخل الج�سم. وُتعطى عن طريق الحقن في الوريد، 
اأو حقنة �سرجية، اأو عن طريق الفم. وت�ستخدم مادة التباين مع الت�سوير بالأ�سعة 
ال�سينية، اأو الت�سوير المقطعي بالحا�سوب، اأو الت�سوير بالرنين المغناطي�سي، اأو 

غيرها من الفحو�سات الت�سويرية الأخرى.
اأجلك،  من  معد   )NCI( لل�سرطان  القومي  المعهد  اأ�سدره  الــذي  الكتيب  هذا 
اأيها الرجل الم�ساب ب�سرطان البرو�ستاتا )Prostate Cancer(. وفي عام 
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2012، تم ت�سخي�ض حالت 242000 رجل على اأنها اإ�سابة ب�سرطان البرو�ستاتا.
جراحة التبريد )Cryosurgery(: طريقة جراحية يتم فيها تجميد الن�سيج 
للق�ساء على الخاليا المعتلة. ويتم ا�ستخدام النيتروجين ال�سائل اأو ثاني اأك�سيد 
ا باجتثاث الخاليا بالتبريد  الكربون ال�سائل لتبريد هذا الن�سيج. وهو ي�سمى اأي�سً

واجتثاث الخاليا بالتبريد الجراحي.    
ال�سور  مــن  �سل�سلة   :)CT scan( ب��ال��ح��ا���س��وب  ال��م��ق��ط��ع��ي  ال��ت�����س��وي��ر 
التف�سيلية يتم التقاطها لمناطق داخل الج�سم من عدة زوايا، ويتم تكوين هذه 
ا بالت�سوير  ال�سور بوا�سطة حا�سوب مت�سل بجهاز الأ�سعة ال�سينية. وي�سمى اأي�سً
اأو  الحا�سوبي،  المقطعي  الت�سوير  اأو   ،)CAT( المحو�سب  المحوري  المقطعي 

الت�سوير المقطعي المحوري المحو�سب، اأو الت�سوير المقطعي المحو�سب.
لو�سف  ي�ستخدم  م�سطلح   :)Early-stage Cancer( المبكر  ال�سرطان 
�سرطان في بداية نموه، وربما ل يكون قد انت�سر اإلى موا�سع اأخرى في الج�سم، 

وما يطلق عليه بالمبكر يعني اأنه مختلف عن بقية اأنواع ال�سرطان.
الحياة  ممار�سة  عن  عجز   :)Erectile Dysfunction( الجن�سي  ال�سعف 

ا بالعنة.   الزوجية ب�سورة طبيعية، وهو ي�سمى اأي�سً
العالج بالإ�سعاع الخارجي )External Radiation Therapy(: نوع من 
العالج الإ�سعاعي ي�ستخدم جهاًزا لت�سويب اأ�سعة ذات طاقة عالية على ال�سرطان 

ا بالعالج الإ�سعاعي الخارجي الم�سدر. من خارج الج�سم. وي�سمى اأي�سً
غدة )Gland(: ع�سو يفرز مادة واحدة اأو اأكثر مثل الهرمونات، اأو الع�سارات 
الها�سمة، اأو العرق، اأو الدموع، اأو اللعاب، اأو اللبن. والغدد الداخلية تفرز المواد 
وتبثها مبا�سرة في مجرى الدم، اأما الغدد الخارجية فتبثها من خالل قنوات اأو 

فتحات اإلى داخل الج�سم اأو خارجه. 
 High-intensity Focused( العالج بالموجات ال�سوتية فائقة التركيز
Ultrasound Therapy(: طريقة عالجية ت�ستخدم فيها موجات �سوتية عالية 
الطاقة توجه مبا�سرة اإلى المنطقة التي بها خاليا اأو اأن�سجة معتلة في الج�سم، 
درا�سة هذه  وتجري  المعتلة.  الخاليا  تق�سي على هذه  الموجات حرارة  وتحدث 
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ال�سرطان،  من  اأخرى  واأنــواع  البرو�ستاتا،  �سرطان  عالج  في  العالجية  الطريقة 
.)HIFU( واأمرا�ض اأخرى. وي�سار اإليه بالخت�سار الإنجليزي

الهرمون )Hormone(: اأحد المركبات الكيميائية التي تفرزها غدد الج�سم. 
والهرمونات تنت�سر في مجرى الدم وتتحكم في ت�سرفات خاليا اأو اأع�ساء معينة. 

ا داخل المعمل. ويمكن ت�سنيع بع�ض الهرمونات اأي�سً
العالج الهرموني )Hormone Therapy(: عالج ي�سيف، اأو يمنع، اأو يزيل 
اأو انقطاع الطمث(، يتم اإعطاء  الهرمونات. وفي حالت معينة )كمر�ض ال�سكر 
الهرمونات ل�سبط م�ستويات الهرمونات المنخف�سة. ولعرقلة اأو منع نمو �سرطانات 
معينة )ك�سرطان البرو�ستاتا اأو �سرطان الثدي(، يتم اإعطاء المري�ض هرمونات 
�سناعية اأو عقاقير اأخرى لإعاقة اإفراز الهرمونات الطبيعية. وفي بع�ض الأحيان 
ا  تكون الجراحة مطلوبة ل�ستئ�سال الغدة التي تفرز هرموًنا معيًنا. وي�سمى اأي�سً

بالمعالجة بالهرمونات الداخلية، والمعالجة الهرمونية، والعالج بالهرمونات.    
الأع�ساء  من  معقدة  مجموعة   :)Immune System( المناعي  الجهاز 

والخاليا التي تدافع عن الج�سم �سد الإ�سابة بالعدوى والأمرا�ض الأخرى.
قدرة  ا�ستعادة  اأو  لتعزيز  عــالج   :)Immunotherapy( المناعي  ال��ع��الج 
الأمــرا�ــض.  مــن  وغيرها  والــعــدوى  ال�سرطان،  محاربة  على  المناعي  الجهاز 
وت�ستخدم لتقليل اآثار جانبية معينة قد تنجم عن بع�ض عالجات ال�سرطان. ومن 
الن�سيلة،  اأحادية  الم�سادة  الأج�سام  المناعي  العالج  في  الم�ستخدمة  العوامل 
للورم.  م�ساد  مبا�سر  تاأثير  المواد  لهذه  يكون  وقد  واللقاحات.  النمو،  وعوامل 
ا المعالجة البيولوجية لتعديل ال�ستجابة، والعالج البيولوجي،  ويطلق عليها اأي�سً

.)BRM( والمعالجة البيولوجية، ومغير ال�ستجابة البيولوجية
ال�سق )Incision(: جرح يتم اإحداثه في الج�سم لإجراء الجراحة من خالله.

 Intensity-modulated Radiation( ال�سدة  المعّدل  بالإ�سعاع  العالج 
مكونة  �ــســوًرا  ي�ستخدم  الأبــعــاد  ثالثي  الإ�سعاعي  الــعــالج  مــن  نــوع   :)Therapy
بالحا�سوب في اإظهار حجم الورم و�سكله، ويتم فيه توجيه اأ�سعة رفيعة مختلفة ال�سدة 
على الورم من عدة زوايا. وهذا النوع من العالج الإ�سعاعي يقلل ال�سرر الذي يلحق 
.)IMRT( ا بالخت�سار الإنجليزي بالخاليا ال�سليمة المجاورة للورم، وي�سار اإليه اأي�سً
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وريدي )Intravenous(: داخل اأو عن طريق الوريد. عادة ما ي�سير الم�سطلح 
يتم  اأنابيب  اأو  الحقن  خالل  من  اأخــرى  مواد  اأية  اأو  الــدواء  لإعطاء  طريقة  اإلى 

.IV ا اإدخالها في الوريد. وي�سمى اأي�سً
فح�ض  في  ي�ستخدم  م�سيء  رفيع  اأنبوب   :)Laparoscope( البطن  منظار 
به  للروؤية، وقد تكون  بالمعدة، وبه �سوء وعد�ستان  الداخلية  الأن�سجة والأع�ساء 

اأداة ل�ستئ�سال الن�سيج.
 :)Laparoscopic Prostatectomy( بالمنظار  البرو�ستاتا  ا�ستئ�سال 
جراحة تجري ل�ستئ�سال البرو�ستاتا كلها اأو جزء منها با�ستخدام منظار البطن، 
ومنظار البطن هذا عبارة عن اأنبوب رفيع م�سيء ي�ستخدم في فح�ض الأن�سجة 
اأداة  به  تكون  وقد  للروؤية،  وعد�ستان  �سوء  وبه  بالمعدة،  الداخلية  والأع�ساء 

ل�ستئ�سال الن�سيج لفح�سه بالمجهر بحًثا عن عالمات المر�ض.
م�ساد LH-RH : عقار يمنع اإفراز الهرمونات الجن�سية. ومع الرجال، ي�سبب 
ال�سيدات،  اأما مع  الت�ستو�سيترون.  اإفراز هرمون  انخفا�ض م�ستويات  العقار  هذا 
الهرمونات  من  وغيرها  الإ�ستروجين  هرمون  اإفراز  م�ستويات  انخفا�ض  في�سبب 

ا بم�ساد الهرمون المطلق للهرمون الملوتن. الجن�سية. وهو ي�سمى اأي�سً
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
الليمفي )اأو  ال�سائل  اأنبوب رفيع ينقل   :)Lymph Vessel( الوعاء الليمفي
ا  اأي�سً وي�سمى  الليمفي.  الجهاز  في  البي�ساء  الدم  وخاليا  الليمفاوي(  ال�سائل 

بالوعاء اللمفاوي.
خبيث )Malignant(: اأي �سرطاني، والأورام الخبيثة يمكنها مهاجمة الن�سيج 

القريب وتدميره والنت�سار في الأجزاء الأخرى من الج�سم.
اأخ�سائي اأورام )Medical Oncologist(: طبيب متخ�س�ض في ت�سخي�ض 
والبيولوجي.  والهرموني،  الكيماوي،  العالج  با�ستخدام  ومعالجته  ال�سرطان 
واأخ�سائي الأورام هو المقدم الرئي�سي للرعاية ال�سحية لمري�ض ال�سرطان، ويقدم 
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ا رعاية داعمة، ويمكنه تن�سيق العالج الذي يقدمه الأخ�سائيون الآخرون. اأي�سً
من  ال�سرطان  انت�سار  يعني  والــذي  بالثانوي،  متعلق   :)Metastatic( ثانوي 

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

بت�سوير الرنين المغناطي�سي.
ممر�سة خا�سة بالأورام )Oncology Nurse(: ممر�سة مخت�سة بمعالجة 

مر�سى ال�سرطان ورعايتهم.
جراحة   :)Open Prostatectomy( للبرو�ستاتا  المفتوح  ال�ستئ�سال 
يجري فيها ا�ستئ�سال غدة البرو�ستاتا كلها اأو بع�سها من خالل �سق يتم اإحداثه 
في الجزء ال�سفلي من البطن اأو في منطقة العجان )المنطقة الواقعة بين ال�سرج 
البرو�ستاتا  غــدة  ل�ستئ�سال  الجراحة  هــذه  تجرى  وقــد  الخ�سيتين(.  ووعــاء 
المتورمة في حالة تن�سج البرو�ستاتا المفرط  الحميد )BPH( اأو عالج �سرطان 

البرو�ستاتا. 
اأخ�سائي علم الأمرا�س (Pathologist) : طبيب يتعرف على الأمرا�ض من 

خالل درا�سة الخاليا والأن�سجة بوا�سطة المجهر.
اأن�سجة  في  يتكون  �سرطان   :)Prostate Cancer( البرو�ستاتا  �سرطان 
اأ�سفل  وتقع  الذكوري  التنا�سلي  الجهاز  في  الموجودة  الغدة  )وهي  البرو�ستاتا 

المثانة واأمام الم�ستقيم(، وعادة ما ي�سيب المتقدمين في العمر.
والعالج الإ�سعاعي بالبروتونات )Proton Radiation Therapy(: نوع 
من العالج الإ�سعاعي ي�ستخدم دفقات من البروتونات )وهي جزيئات دقيقة ذات 
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�سحنات موجبة( ت�سدر عن جهاز معين. وهو ي�ستخدم في عالج ال�سرطانات 
في منطقة الراأ�ض والعنق، وفي اأع�ساء مثل المخ، والعين، والرئة، والعمود 
العالج  عن  بالبروتونات  الإ�سعاعي  العالج  ويختلف  والبرو�ستاتا.  الفقري، 

بالأ�سعة ال�سينية. 
تنتجه  بروتين   :)PSA( للبرو�ستاتا  النوعي  الم�ست�سد  م�ستوى 
النوعي  الم�ست�سد  م�ستويات  تكون  وقد  الــدم.  في  ويوجد  البرو�ستاتا  غدة 
للبرو�ستاتا اأعلى من المعتاد لدى الرجال الم�سابين ب�سرطان البرو�ستاتا، 

اأو تن�سج البرو�ستاتا المفرط  الحميد، اأو التهابات البرو�ستاتا.   
طبيب   :)Radiation Oncologist( ب��الأ���س��ع��ة   ال��ع��الج  اأخ�����س��ائ��ي 

متخ�س�ض في ا�ستخدام الإ�سعاع في معالجة ال�سرطان. 
اإ�سعاع ذي  ا�ستخدام  الإ�سعاعي )Radiation Therapy(: هو  العالج 
والبروتونات،  والنيوترونات،  جاما،  واأ�سعة  ال�سينية،  الأ�سعة  من  عالية  طاقة 
وقد ي�سدر  الورم.  وتقلي�ض  ال�سرطانية  الخاليا  للق�ساء على  اأخرى  وم�سادر 
الإ�سعاع من جهاز خارج الج�سم )العالج بالإ�سعاع الخارجي(، اأو من مادة م�سعة 
تثبت في الج�سم بالقرب من الخاليا ال�سرطانية )العالج بالإ�سعاع الداخلي(. 

ا بالمعالجة الإ�سعاعية والعالج ال�سعاعي. والعالج الإ�سعاعي ي�سمى اأي�سً
 Radical Perineal( للبرو�ستاتا  العجاني  الجذري  ال�ستئ�سال 
كلها من خالل  البرو�ستاتا  ُتجرى ل�ستئ�سال  Prostatectomy(: جراحة 
وقد  وال�سرج.  الخ�سيتين  وعاء  بين  الواقعة  المنطقة  في  اإحداثه  يتم  �سق 
في  منف�سل  �سق  خالل  المجاورة  الليمفية  العقد  ا�ستئ�سال  اأحياًنا  يجري 

جدار البطن.
 Radical Retropubic( ل��ل��ب��رو���س��ت��ات��ا  ال���ج���ذري  ال���س��ت��ئ�����س��ال 
والعقد  كلها  البرو�ستاتا  ل�ستئ�سال  ُتجرى  جراحة   :)Prostatectomy

الليمفية المجاورة من خالل �سق يتم اإحداثه في جدار البطن.  
م�سع )Radioactive(: ي�سدر اإ�سعاًعا.

ي�سبق  الذي  الغليظة  الأمعاء  من  الأخير  الجزء   :)Rectum( الم�ستقيم 
ال�سرج، والبالغ طوله ب�سع بو�سات. 
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�سحي  اأخ�سائي   :)Registered Dietitian( عالجية  تغذية  اأخ�سائي 
على  للحفاظ  والتغذية  الحمية  اأنظمة  ا�ستخدام  في  خا�ض  تدريب  على  حا�سل 
الغذائية  ال�سحة  تح�سين  على  الطبي  الفريق  م�ساعدة  وباإمكانه  الج�سم،  �سحة 

للمري�ض.
بعملية  المتعلقة  الأع�ساء   :)Reproductive System( التنا�سلي  الجهاز 
التنا�سل. وفي ال�سيدات، ي�سمل هذا الجهاز المبي�سين، وقناتي فالوب، والرحم، 
والخ�سيتين،  البرو�ستاتا،  في�سمل  الــرجــال،  في  اأمــا  والمهبل.  الرحم،  وعنق 

والق�سيب. 
وعاء الخ�سيتين )Scrotum(: في الرجال، هو الوعاء الخارجي الذي يحوي 

الخ�سيتين.
المني )Semen(: �سائل يخرج من الق�سيب خالل ممار�سة العالقة الزوجية. 
ويتكون المني من الحيوانات المنوية التي تكونها الخ�سيتان ومن ال�سائل المنوي 

الذي تفرزه البرو�ستاتا والغدد الجن�سية الأخرى.  
ال�سائل المنوي )Seminal Fluid(: �سائل تفرزه البرو�ستاتا والغدد الجن�سية 
ممار�سة  خالل  الج�سم  خارج  اإلى  المنوية  الحيوانات  نقل  على  لي�ساعد  الأخرى 

العالقة الزوجية.
الحوي�سلة المنوية )Seminal Vesicle(: غدة ت�ساعد على اإنتاج الحيوانات 

المنوية. 
الأثر الجانبي )Side Effect(: م�سكلة �سحية تنتج 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 في الفم.
الأخ�سائي الجتماعي )Social Work(: متخ�س�ض مدرب على الحديث 
الخدمات  واإيجاد  البدنية  اأو  العاطفية  الحتياجات  عن  واأ�سرهم  المر�سى  اإلى 

الداعمة لهم.
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في  تتكون  وهي  الذكورية،  التنا�سلية  الخلية   :)Sperm( المنوي  الحيوان 
الخ�سيتين. ويندمج الحيوان المنوي مع البوي�سة لي�سكل الم�سغة. 

ال�ستخدام  اأجــل  من  المني  تجميد   :)Sperm Banking( المني  ادخ���ار 
الم�ستقبلي. وهذا الإجراء يتيح للرجال اإنجاب الأطفال بعد اإ�سابتهم بالعقم.

والموجودتان  البي�سة،  ت�سبهان  اللتين  الغدتين  اإحدى   :)Testicle( الخ�سية 
الذكورة.  هرمونات  وتفرزان  المنوية،  الحيوانات  وتنتجان  الخ�سيتين  وعاء  في 

ا بالبي�سة.  وت�سمى اأي�سً
في  اأ�سا�ًسا  ينتج  هــرمــون   :)Testosterone( الت�ستو�سيترون  ه��رم��ون 
للتطوير  �ــســروري  وهــو  ــذكــوري(.  ال التنا�سلي  الجهاز  من  )جــزء  الخ�سيتين 
والحفاظ على خ�سائ�ض الذكورة مثل اللحية، ورخامة ال�سوت، ونمو الع�سالت. 

ا وا�ستخدامه في عالج حالت مر�سية معينة.     ا اأي�سً وقد يتم ت�سنيعه معمليًّ
الورم )Tumor(: كتلة معتلة من الن�سيج تنتج عندما تنق�سم الخاليا بمقدار 
اأكبر مما ينبغي اأو عندما ل تموت في الحين الذي ينبغي لها فيه ذلك. وقد تكون 
ا نفاًخا  الأورام حميدة )غير �سرطانية( اأو خبيثة )�سرطانية(. وهو ي�سمى اأي�سً

.)Neoplasm(
  )Transurethral Resection ا�ستئ�سال البرو�ستاتا عبر مجرى البول
البرو�ستاتا  من  الن�سيج  ا�ستئ�سال  فيها  ُيجرى  جراحة   :)of the Prostate
بالخت�سار  ا  اأي�سً اإليها  وي�سار  البول.  مجرى  عبر  اإدخالها  يتم  اأداة  با�ستخدام 

 .)TURP(
مجرى البول )Urethra(: القناة التي يخرج من خاللها البول من الج�سم، 

وتفرغ المثانة من البول.
�سل�س البول )Urinary Incontinence(: عدم القدرة على حب�ض البول في 

المثانة.
طبيب   :)Urologic Oncologist( ال��ب��ول��ي  ال��ج��ه��از  اأورام  اأخ�����س��ائ��ي 
الرجال  لــدى  البولي  المجرى  ت�سيب  التي  ال�سرطانات  عــالج  في  متخ�س�ض 

وال�سيدات، وتلك التي ت�سيب الأع�ساء التنا�سلية لدى الرجال.
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عالج  في  متخ�س�ض  طبيب   :)Urologist( البولية  الم�سالك  اأخ�سائي 
التي ت�سيب  وتلك  ال�سيدات،  لدى  البولي  الجهاز  اأع�ساء  التي ت�سيب  الأمرا�ض 

الأع�ساء التنا�سلية واأع�ساء الجهاز البولي لدى الرجال.     
منها  الغاية  المواد  من  مجموعة  اأو  مادة  عن  عبارة  هو   :)Vaccine( اللقاح 
تحفيز الجهاز المناعي على ال�ستجابة للورم اأو لأنواع من الجراثيم مثل البكتيريا 
اأو الفيرو�سات. ويمكن للقاح اأن ي�ساعد الج�سم على اكت�ساف الخاليا ال�سرطانية 

اأو الجراثيم، والق�ساء عليها.
الأ�سعة ال�سينية )X-rays(: نوع من الإ�سعاع ذي الطاقة العالية. وت�ستخدم 
الأ�سعة ال�سينية بجرعات منخف�سة في ت�سخي�ض الأمرا�ض من خالل تكوين �سور 

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

البروستاتا
كل ما تريد أن تعرفه عن

سرطان 

المشروع الخيري لترجمة ونشر كتب السرطان
بدعم بدعم
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المشروع الخيري لترجمة ونشر كتب السرطان
بدعم بدعم


