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مق ّدمة

أع ّد هذا الكتيّب ملساعدتك أنت 1وأفراد عائلتك على فهم ومعرفة املزيد عن سرطان األمعاء الغليظة
واملستقيم .نأمل بأن يجب هذا الكتيّب على بعض أسئلتك بخصوص التشخيص والعالج .ال ميكننا
ألن هذه االستشارة ال تعطى إال على يد
أن نق ّدم لك االستشارة بخصوص العالج األنسب لكّ ،
الطبيب املعالج لكونه م ّطل ًعا على خلفيتك الطبية وعلى حيثيات مرضك في الوقت احلالي.

ما هو السرطان؟

تتك ّون أعضاء اجلسم وأنسجته من حجارة بناء صغيرة تدعى خاليا .السرطان هو املرض الذي
أن شكل وأداء اخلاليا في مختلف أجزاء اجلسم قد يكون مختل ًفا ،إال
يصيب هذه اخلاليا .رغم ّ
أن غالبيتها تتج ّدد بنفس الطريقة ،أي من خالل االنقسام .إنقسام اخلاليا يتم عام ًة بشكل ّ
منظم
ّ
ّ
ومخطط   .إذا خرج هذا املسار عن السيطرة لسبب أو آلخر ،تواصل اخلاليا عملية االنقسام دون
أن تكون هناك حاجة لذلك .تنتج عن ذلك كتلة خاليا تدعى ورم .قد تكون هذه األورام حميدة أو
خبيثة.

خاليا منتجة للورم

خاليا سليمة

فياألورام احلميدة ال تنتشر اخلاليا إلى أعضاء اجلسم األخرى ولكنها إذا واصلت النمو في
املنطقة األصلية ،قد جتهد األعضاء املجاورة  .
يتك ّون الورم اخلبيث من خاليا قادرة على االنتشار .إذا لم تتم معاجلة الورم ،قد يغزو األنسجة
(األولي) وتنتشر إلى
األصلي
املجاورة ويد ّمرها .في بعض األحيان تنفصل اخلاليا عن الورم
ّ
ّ
أعضاء أخرى في اجلسم عن طريق الدورة الدموية أو اجلهاز اللمفاوي .عندما تصل هذه اخلاليا
إلى منطقة جديدة ،قد تواصل االنقسام وتخلق كتلاً جديد ًة تدعى أوراما ً ثانوي ًة أو نقيل ًة.
جتدر اإلشارة إلى أنّه ال يوجد مسبّب واحد ووحيد أو عالج واحد ووحيد ملرض السرطان .هناك
أكثر من  200نوع سرطان ولك ّل نوع إسمه ،سلوكه وطريقة عالجه.
	 .1
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موجه إلى النساء والرجال وإلى المعالجين والمتعالجين على حد سواء  .
كتب النص بصيغة المذ ّكر ولكنه
ّ

األمعاء الغليظة والمستقيم

تش ّكل األمعاء جز ًءا من اجلهاز الهضمي وتتك ّون من جزئني :األمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة.
تتك ّون األمعاء الغليظة من القولون ( )colonواملستقيم ( .)rectumبعد ابتالعه ،ينزل الطعام
عبر املريء إلى املعدة ،حيث تبدأ عملية الهضم .ينتقل الطعام بعد ذلك عبر األمعاء الدقيقة ،وهناك
ميتص اجلسم املر ّكبات الغذائية احليوية له .ينتقل الطعام املهضوم إلى األمعاء الغليظة في حني
ميتص القولون املاء .الفضالت املتبقية ،أي البراز ،تتج ّمع في املستقيم حتى تفرز خارج اجلسم
عبر الشرج بواسطة حركة األمعاء .الغدد اللمفاوية مجاورة  لألمعاء وهي بحجم حبة البازالء.
تش ّكل الغدد اللمفاوية جز ًءا من اجلهاز اللمفاوي الذي يحمي اجلسم من العدوى .الغالبية العظمى
من حاالت سرطان األمعاء تظهر في األمعاء الغليظة والقلة القليلة تظهر في األمعاء الدقيقة.

املعدة
املريء

األمعاء الدقيقة

األمعاء الغليظة

املستقيم
الشرج
رسم يبينّ موقع األمعاء الغليظة واملستقيم
تتوفّر لدى جمعية مكافحة السرطان كتيّبات منفصل خاصة بسرطان األمعاء الدقيقة وسرطان الشرج.
التوجه إلى "تليميداع" عبر هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
للحصول عليها مجانًا الرجاء
ّ
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مس ّببات سرطان األمعاء الغليظة والمستقيم

سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم هو أحد أنواع السرطان األكثر انتشا ًرا في البالد حيث يشخّ ص
فإن نوع السرطان
سنو ًيا حوالي  3200مريض .وكما في غالبية حاالت اإلصابة مبرض السرطانّ ،
هذا هو أكثر انتشا ًرا لدى كبار السن .أكثر من  80%من حاالت السرطان تشخّ ص لدى البالغني
من العمر  60عا ًما وما فوق .مسبّبات املرض لدى غالبية األشخاص غير معروفة ،ولكن هناك
أبحاث جارية حول املوضوع .هناك عدة عوامل تدعى عوامل خطر والتي قد تزيد من خطر اإلصابة
بسرطان األمعاء الغليظة أو املستقيم .تشمل هذه العوامل االستهالك الزائد للّحوم املصنّعة ،الوزن
الزائد ،القصور في ممارسة النشاط البدني والتدخني .خطر اإلصابة بسرطان األمعاء الغليظة لدى
بعض األشخاص قد يكون مرتف ًعا لوجود جينات موروثة معيبة .ولكن سرطان األمعاء الغليظة
واملستقيم ليس معد ًيا.
التغذية

أن احلمية
تشير الشهادات احلية إلى العالقة بني سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم والتغذية .ي ّدعى ّ
الغذائية الغنية بالبروتينات والدهون احليوانية والفقيرة باأللياف ( الفواكه واخلضروات) قد تزيد
من خطر تط ّور سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم .كما وأثبت أن احلمية الغذائية التي حتتوي
على الكثير من الدهون احليوانية واللحوم احلمراء (خاصة اللحوم املصنّعة مثل النقانق) تزيد
أن األشخاص الذين يتناولون وجبتي حلوم حمراء أو
من خطر تط ّور السرطان في األمعاء .يبدو ّ
حلوم مصنّعة في اليوم الواحد يكونون أكثر عرضة لإلصابة بسرطان األمعاء .األشخاص الذين
يتناولون أقل من وجبتني في األسبوع يكونون على األرجح أقل عرضة لإلصابة بهذا املرض .لم
يتم إيجاد أي عالقة بني تناول حلوم الدواجن مثل حلم الدجاج واحلبش وبني ارتفاع خطر اإلصابة
بسرطان االمعاء الغليظة أو املستقيم.احلمية الغذائية الفقيرة بالفواكه واخلضار قد تزيد من خطر
اإلصابة بهذا املرض.
منط احلياة

بأن سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم هو أكثر انتشا ًرا لدى األشخاص الذين ناد ًرا
تظهر األبحاث ّ
ما ميارسون النشاط البدنية  ،لدى ذوي الوزن الزائد ،ولدى األشخاص املدخنني لفترة طويلة ،ملدة
 20عام أو أكثر.
تاريخ العائلة الصحي

الشخص الذي أصيب أحد أفراد عائلته أو أكثر بسرطان األمعاء يكون أكثر عرض ًة لتطوير هذا
املرض .إحتمال إصابة هؤالء األشخاص باملرض يكون مرتف ًعا فقط في حال تشخيص سرطان
األمعاء لدى أحد أفراد العائلة من الدرجة األولى ( والد/ة ،شقيق/ة) دون سن ال  45أو إذا
تواجدت عدة حاالت لسرطان األمعاء الغليظة أو املستقيم لدى أفراد العائلة من نفس الطرف.
األشخاص القلقني من احتمال اإلصابة بسرطان األمعاء بسبب تاريخ العائلة الصحي يستطيعون
استشارة اختصاصي في الوراثة لتقييم مستوى املخاطر .بالنسبة لألشخاص األكثر عرضة
لإلصابة بسرطان األمعاء الغليظة ،يوصى بإجراء فحص منظاري للقولون 5% .فقط من حاالت
سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم ناجتة عن جني موروث معيب  .
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للحصول على املزيد من املعلومات يوصى باالستعانة بكتيّب « كل ما أردت أن تعرفه عن علم الوراثة
التوجه إلى "تليميداع"
والسرطان» الصادر عن جمعية مكافحة السرطان .للحصول على الكتيّب مجانًا ميكنكم ّ
التابع جلمعية مكافحة السرطان من خالل االتصال مجانًا على هاتف رقم .1-800-36-36-55
حاالت عائلية ووراثية -داء السالئل الغدي العائلي ( ) FAPومتالزمة HNPCC
هناك بعض احلاالت املوروثة النادرة والتي تدعى :داء السالئل الغدي العائلي ( ) FAPوسرطان
األمعاء الغليظة الوراثي اخلالي من السالئل ( .)HNPCCاألشخاص املصابون بإحدى هاتني
احلالتني يكونون أكثر عرض ًة لتطوير سرطان األمعاء الغليظة أو املستقيم.
داء السالئل الغدي العائلي () FAP
توجد لدى األشخاص املصابني بهذه املتالزمة مئات األورام احلميدة (سالئل) على الطبقات
اخلارجية لألمعاء الغليظة ولهذا يجب متابعتهم باستمرار  بواسطة الفحص املنظاري للقولون
( )colonoscopyأوالتنظير السيني (  )sigmodscopyللبحث عن أورام سرطانية .بشكل عام،
يوصى هؤالء  األشخاص بإجراء عملية الستئصال األمعاء الغليظة .في حال عدم استئصالها ،ك ّل
من يعاني من هذه املتالزمة قد يط ّور ور ًما سرطانيًا في األمعاء الغليظة .هذه املتالزمة هي املسبّب
ل  1%من أنواع السرطان التي تصيب األمعاء.
سرطان األمعاء الغليظة الوراثي اخلالي من السالئل ()HNPCC
األشخاص الذين يعانون من احلالة الوراثية املس ّماة بسرطان األمعاء الغليظة الوراثي اخلالي
من السالئل ( )HNPCCمع ّرضون ج ًدا لإلصابة سرطان األمعاء في سن مبكرة ،أحيانًا في أكثر
من موقع واحد في األمعاء الغليظة .خال ًفا لألشخاص الذين يعانون من داء السالئل الغدي العائلي،
يوجد لدى مرضى  HNPCCالقليل من األورام احلميدة (السالئل) في األمعاء .إذا شخّ صت لديك
متالزمة   HNPCCيجب متابعة حالتك مرة كل سنتني بواسطة الفحص املنظاري للقولون .يجب
البدء بهذه الفحوصات في سن  25عام أو  5أعوام قبل بلوغك السن الذي أصيب فيها أصغر أفراد
عائلتك بسرطان األمعاء HNPCC .هي املسبّب ل  3%من أنواع السرطان التي تصيب األمعاء.
ميكنكم احلصول مجانًا على كتيّب جمعية مكافحة السرطان حول علم الوراثة وأمراض
السرطان .إتصلوا ب "تليميداع" التابع جلمعية مكافحة السرطان من خالل االتصال مجانًا
على هاتف رقم .1-800-36-36-55
اخللفية الطبية ألمراض األمعاء
األشخاص الذين عانوا لفترة طويلة من التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون يكونون
أكثرعرضة لإلصابة بسرطان األمعاء الغليظة واملستقيم  .
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ما هي األعراض؟

قد تشمل أعراض سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم ما يلي:
•وجود الدم في البراز أو البراز األحمر

•تغييرات في عادات اإلخراج (مثل اإلسهال أو اإلمساك لفترة طويلة) دون سبب واضح ،والتي
قد تستمر ملدة ستة أسابيع.
مفسر في الوزن.
•إنخفاض غير ّ

•آالم في البطن السفلى أو في املعدة.

•يكون اإلعياء أحيانًا أحد أعراض سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم .قد يحدث ذلك عند وجود
نزيف في الورم السرطاني ،حيث ينخفض عدد كريات الدم احلمراء ويظهر فقر الدم .كما
ويتسبّب فقر الدم بضيق التنفّس.

•قد يؤ ّدي الورم السرطاني أحيانًا إلى إنسداد معوي ويكون مصحو ًبا باألعراض التالية :الغثيان
والقيء ،اإلمساك ،آالم في البطن السفلى والشعور باالمتالء (االنتفاخ).
التوجه دو ًما إلى
املس ّبب لهذه األعراض ليس بالضرورة سرطان األمعاء الغليظة ،ولكن من املهم
ّ
الطبيب إلجراء الفحص .سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم يظهر غال ًبا لدى األشخاص ما فوق
سن ال  .50ولكن لألسف ،األعراض الواردة أعاله والتي تظهر لدى األشخاص األصغر س ًنا ُتنسب
عامة وبشكل مغلوط إلى مشاكل معوية أخرى ،مثل االلتهابات أو متالزمة القولون املته ّيج.
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كيف يتم التشخيص؟

ٍ
فحص للبطن واملستقيم .قد ُيطلب منك
يبدأ التشخيص عام ًة بزيارة طبيب العائلة الذي يقوم بإجراء
اخلفي في البراز ومن ثم توجيهك إلى أخصائي اجلهاز الهضميّ .
يطلع أخصائي
إجراء فحص الدم
ّ
فحصا يشمل فحص املستقيم ،حيث يضع قفازات
الطبي ويجري لك
سجلك
ً
اجلهاز الهضمي على ّ
ّ
طبية ويدخل أحد أصابعه في املستقيم للبحث عن كتل .قد يشعرك هذا الفحص بعدم الراحة ،ولكنه
إلزامي .الفحوصات التالية هي جزء من عملية تشخيص سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم:
اخلفي في البراز
فحص الدم
ّ

يتوجه املريض إلى الطبيب عقب إيجاد براز في الدم ،يتم توجيهه إلجراء فحص الكشف عن
إذا لم
ّ
آثار دماء في البراز .في  95%من احلاالت ظهور الدم اخلفي في البراز ال يعني حت ًما وجود ورم
سرطاني .قد يكشف الفحص عن وجود ورم في مرحلة ما قبل التح ّول إلى ورم خبيث (سليلة-
ّ
غدي) أو ورم سرطاني .في حال إيجاد سليلة لم تتح ّول بعد إلى ورم خبيث ،ميكن استئصالها
ورم ّ
وجتنّب خطر تط ّور سرطان األمعاء الغليظة في املستقبل.
السيني
تنظير املستقيم /التنظير
ّ

سرطاني في األمعاء الغليظة لن يتم توجيهك إلجراء هذا
إذا اشتبه الطبيب بوجود ورم
ّ
الفحص .إ ّنه فحص سريع يجري فقط في اجلزء السفلي لألمعاء الغليظة إذا اشتبه الطبيب
بوجود ورم في املستقيم.
هذا الفحص مي ّكن الطبيب من مسح سطح املستقيم واجلزء السفلي للقولون .يجرى الفحص في
العيادات اخلارجية التابعة للمشفى ،في القسم أو في العيادات املختصة التابعة لصناديق املرضى
املختلفة .إلجراء الفحص ،يطلب منك تلقي حقنة شرجية للتطهير ليتم ّكن الطبيب من رؤية جدار
األمعاء .سيطلب منك الح ًقا االستلقاء على جانبك بشكل التفافي (أو االستناد على الركبتني
واملرفقني) في حني يدخل الطبيب في املستقيم أنبو ًبا صغي ًرا .يوصل األنبوب الصغير مبضخة
إلدخال الهواء إلى األمعاء وحتسني جودة الفحص .منظار املستقيم هو أنبوب صغير ًيدخل إلى
السيني هو أنبوب أطول ُيدخل بشكل أعمق إلى األمعاء الغليظة .من
املستقيم فقط ،منظار القولون
ّ
خالل الضوء املوجود داخل األنبوب يستطيع الطبيب تشخيص املشاكل املختلفة املوجودة على
مجهري دون التسبّب
جدار األمعاء الداخلي .إذا لزم األمر ،ميكن أخذ عينة نسيج إلجراء فحص
ّ
بألم ومن ثم استئصال السليلة إذا وجدت.
قد تتس ّبب هذه الفحوصات بعدم الراحة ،ولكنها عاد ًة غير مؤملة .ميكنك على األرجح العودة
إلى املنزل فور انتهاء الفحص.
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تنظير القولون
يجرى هذا الفحص عامة في عيادة خارجية ويستغرق بضعة دقائق .إلجراء تنظير القولون ،يجب
أن تكون األمعاء فارغة متا ًما  ،ولهذا عليك اتبّاع التعليمات التي تتلقاها قبل إجراء الفحص .قبل إجراء
الفحص تتلقى عبر الوريد مه ّدئا ً خفيفا ً لتشعر بالراحة وتغفو خالل الفحص .بعد االستلقاء على
وألن األنبوب
جانبك بشكل مريح ،يدخل الطبيب إلى املستقيم أنبو ًبا مرنًا (يدعى منظار القولون).
ّ
مصنوع من ألياف مرنة  ،ميكن متريره بسهولة بشكل ملتوي ،وبهذا يتم فحص األمعاء الغليظة
على طولها .يوجد داخل األنبوب ضوء يساعد الطبيب على تشخيص احلاالت غير العادية.
خالل الفحص ميكن  إجراء التصوير  ،أخذ عينة من نسيج األمعاء الغليظة واستئصال السليلة إذا
وجدت .قد يتسبّب تنظير القولون بعدم الراحة ولكن امله ّدئ الذي تتلقاه سيشعرك بالراحة .غالبية
األشخاص يستطيعون الذهاب إلى املنزل بعد مرور ساعة على الفحص .من املستحسن ان يرافقك
أحد ما من املشفى إلى املنزل النّك لن تستطيع السواقة لعدة ساعات بعد تناول امله ّدئ.
تنظير القولون االفتراضي
مت مؤخّ ًرا إدخال تنظير القولون االفتراضي حيز االستخدام  ،وهو فحص غير اقتحامي لألمعاء،
يجرى باستخدام جهاز  .CTإجراء هذا الفحص ال يستلزم التخدير ،ولكنه يتطلب جتهيز األمعاء
كما حلقنة الباريوم أو تنظير القولون ،إضافة إلى أدخال الهواء إلى الشرج عبر أنبوب .ال تزال هذه
الطريقة حتت الدراسة في إسرائيل بهدف تقييم جناعتها مقارنة باألساليب األخرى .هذا الفحص
تشخيصي فقط ،وال ميكن خالله أخذ عينة نسيج أو استئصال السليلة.
يجب استشارة الطبيب املعالج حول نوع العالج الذي حتتاج إليه
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فحوصات إضافية

بعد التشخيص النهائي هناك حاجة أحيانًا إلجراء فحوصات إضافية ،وذلك لالطالع على حجم
السرطاني ،موقعه ومدى انتشاره .هذه العملية  تدعى عملية تدريج وقد تستغرق مدة ما  .
الورم
ّ
تساعدك النتائج أنت وطبيبك على حتديد نوع العالج األنسب واألفضل لك .كما ويوصيك الطبيب
ويوجهك إلجراء الفحوصات التي تز ّودكما باملعلومات حول
بإجراء فحوصات إضافية إلزامية
ّ
حالتك الصحية .ولكن إذا شعرت بأنّك لم ال تخضع للفحوصات املناسبة ،عليك مصارحة طبيبك
بذلك .الفحوصات التالية هي األكثر استخدا ًما لعملية التدريج في حاالت سرطان األمعاء الغليظة:
فحوصات الدم:
بشكل عام جترى فحوصات الدم لتقييم حالتك الصحية العامة ،ولكن ً
أيضا بهدف متابعة بروتني
معينّ  ينتج عن اخلاليا السرطانية في األمعاء الغليظة ،ويدعىاملستضد السرطاني املضغي
فحص البروتني يدعى .CA19-9
( ،)CEAكما ويجب إجراء
ً
تصوير الصدر باألشعة السينية
في كثير من األحيان ،فحوصات األشعة السينية جترى ملتابعة وضع القلب واحلالة الصحية .هذا
الفحص غير كافي ويضاف إليه فحص ال .CT
تصوير البطن باملوجات فوق الصوتية
عند إجراء الفحص باملوجات فوق الصوتية يتم استخدام املوجات الصوتية لفحص األعضاء
الداخلية مثل الكبد واعضاء البطن الداخلية .بشكل عام ،مينع تناول الطعام والشراب قبل إجراء
الفحص بست ساعات .بعد االستلقاء على ظهرك بشكل مريح  ،تدهن على بطنك مادة هالمية ومن
ثم مي ّرر على جدار البطن جهاز صغير على شكل ميكروفون يصدر موجات صوتية .املوجات
الصوتية تتح ّول إلى صور بواسطة احلاسوب .يستغرق الفحص بضعة دقائق .هذا الفحص غير
كافي ويضاف إليه فحص ال  CTللبطن واحلوض.
تصوير املستقيم باملوجات فوق الصوتية
فإن هذا الفحص مهم ج ًدا لتقييم انتشاره املوضعي وحجم
إذا وجد في املستقيم ورم سرطانيّ ،
الورم بواسطة أنبوب ًيدخل إلى املستقيم .املوجات الصوتية حت ّول إلى صور بواسطة احلاسوب
وتساعد الطبيب على حتديد نوع العالج األنسب واألفضل للمريض.
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فحص  ( CTالتصوير املقطعي احملوسب)
نوع متط ّور من التصوير باألشعة السينية والذي يستغرق مدة أطول (بني  10-30دقيقة).
سيطلب منك االمتناع عن تناول الطعام والشراب قبل إجراء الفحص بأربع ساعات على األقل.
الفحص غير مؤلم ،ولكنه يلزم الشخص املتعالج باالستلقاء دون حركة ملدة  10-30دقيقة .قد
تعطى سائلاً أو حقن ًة حتتوي على صبغة لتتضح رؤية بعض األماكن .قد تشعر مبوجة حر في
جسدك لبضعة دقائق  .إذا كانت لديك حساسية لليود أو إذا كنت تعاني من الربو قد يكون رد الفعل
الناجت عن احلقن أكثر جد ّية ،ولهذا عليك إبالغ الطبيب املعالج بذلك مسب ًقا.

قبل إجراء الفحص بلحظاتً ،يدخل إلى املستقيم سائل مشابه بواسطة أنبوب صغير .ستشعر بعدم
الراحة  ولكن هذا الفحص يعطي الصورة األفضل عن حالتك .بعد أن تستلقي بوضعية مريحة ،يتم
إجراء الفحص .تستطيع على األرجح العودة إلى املنزل فور انتهاء الفحص.
التصوير بالرنني املغناطيسي ()MRI

هذا الفحص غير مالئم لتصنيف األورام السرطانية في األمعاء الغليظة ،ولكنه يساهم
أحيا ًنا في فحص األورام في املستقيم .هذا الفحص مشابه للتصوير املقطعي احملوسب ،ولكنه
يستخدم احلقل املغناطيسي بدال من األشعة السينية .يتلقى بعض املتعاجلني حقنة صبغة خاصة
داخل الوريد لتحسني جودة التصوير .خالل الفحص ،سيطلب منك االستلقاء دون حركة فوق
سرير وداخل اسطوانة كبيرة ملدة  30دقيقة .إذا كنت تعاني من رهاب األماكن املغلقة قد تشعر
الفني بذلك .التصوير بالرنني املغناطيسي مضج ،ولكنك ستحصل
بعدم الراحة وعليك إعالم
ّ
على سدادات األذن أو سماعة .بشكل عام يسمح لشخص إضافي مبرافقتك داخل غرفة الفحص.
اإلسطوانة هي عبارة عن مغناطيس قوي لهذا عليك التخلص من كل ما هو معدني قبل دخول
الغرفة .األشخاص ممن يحملون مراقبة ضغط القلب الكهربائي ،جهاز تنظيم ضربات القلب
أو أنواع أخرى من املشابك اجلراحية ال يستطيعون إجراء التصوير بالرنني املغناطيسي بسبب
املجاالت املغناطيسية.
املقطعي باإلصدار البوزيتروني)
فحص ( PET CTالتصوير
ّ

تقنية تصوير جديدة تدمج في آن واحد بني التصوير باألشعة فوق الصوتية وبني فحص ال
 .CTإجراء هذا الفحص يتم فقط بعد إجراء فحص  CTعادي واالشتباه بوجود نقائل من الورم
السرطاني والتخطيط الستئصال هذه النقائل .هذه الفحوصات غير متوفّرة في جميع املستشفيات
املفضل استشارة الطبيب املعالج حول
وليست ضرورية في جميع احلاالت ،كما ورد أعاله .من
ّ
جناعة هذا الفحص في حالتك .في إطار هذا الفحص ،تستخدم كمية قليلة من اجللوكوز املشع
لتقييم نشاط اخلاليا في مختلف أجزاء اجلسم .كمية صغيرة ج ًدا من مادة مش ّعة مختلطة حتقن
عبر الوريد ،عاد ًة في الذراع،وبعد ذلك يجري التصوير احملوسب .املناطق املصابة بالسرطان
ً
نشاطا من سائر األنسجة احمليطة بها ،ولهذا يسهل رؤيتها على ظهر املاسح.
تكون عامة أكثر
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تقييم وضع ووتيرة تط ّور خاليا سرطان األمعاء الغليظة والمستقيم

مصطلح "مرحلة املرض" ( )stagingيستخدم لوصف حجم الورم ومدى انتشاره  إلى ما وراء
املنطقة األصلية املصابة.معرفة مدى انتشار املرض يساعد األطباء على حتديد نوع العالج املالئم.
مصطلح "تدريج" ( )gradingيتط ّرق إلى شكل اخلاليا حتت املجهر .التدريج يتيح اإلمكانية
لتقييم سرعة منو اخلاليا السرطانية.
أساليب التدريج
ميكن حتديد املرحلة الدقيقة التي وصل إليها سرطان األمعاء الغليظة أو املستقيم فقط بعد إجراء
عملية ،حيث يستطيع أخصائيو علم األمراض فحص السرطان واجلزء السليم من األمعاء الغليظة
واملستقيم اللذان استئصال خالل العملية.
يقسم سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم إلى أربعة أجزاء ،في املجال الذي يفصل
بشكل عامّ ،
بني ورم سرطاني صغير وموضعي وبني ورم سرطاني منتشر في مختلف أنحاء اجلسم .في
حال انتشار املرض ،يسمى سرطان ثانوي أو نقيلي .إذا عاد السرطان بعد العالج األولي  ،يدعى
سرطان متك ّرر .هناك طريقتان لتقييم سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم .الطريقة املبكرة تدعى
تدريج ديوكس (  )Dukes stagingولكنها تستبدل تدريجيًا بطريقة التدريج  ،TNMوالتي
توفّر معلومات أكثر تفصيال.
تدريج ديوكس ( )Dukes Staging

 -Dukes Aالورم السرطاني قائم داخل اجلدران املعوية.
 -Dukes Bالورم السرطاني ينتشر عبر عضالت اجلدران املعوية ،ولكن الغدد اللمفاوية ال تتأ ّثر.
-Dukes Cالورم السرطاني ينتشر إلى واحدة او أكثر من الغدد اللمفاوية قرب األمعاء.
 -Dukes Dالورم السرطاني ينتشر إلى عضو آخر في اجلسم مثل الكبد أو الرئتني (سرطان ثانوي).

نظام التدريج من النوع TNM
TNMهي اختصار  لكلمة ورم (، )Tumorغدة ( )Nodeونقائل ( .)Metastases
 -Tيصف مدى انتشار الورم السرطاني إلى اجلدران املعوية.
  -Nيصف مدى انتشار الورم السرطاني إلى الغدد اللمفاوية.
 -Mيصف مدى انتشار الورم السرطاني إلى عضو آخر في اجلسم مثل الكبد أو الرئتني (سرطان
ثانوي).
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وصف الورم T

هناك أربعة مستويات لوصف الورم:

 -T1الورم السرطاني قائم فقط في الطبقة الداخلية للمعي الغليظ أو املستقيم.

 -T2الورم السرطاني بدأ ينمو باجتاه الطبقة العضلية للمعي الغليظ أو املستقيم ،ولكنه لم ينتشر
بعد على امتداد سمك الطبقة.
 -T3الورم السرطاني انتشر عبر الطبقة العضلية أو باجتاه األجهزة املجاورة لألمعاء.

 -T4الورم السرطاني اخترق الغالف اخلارجي لألمعاء أو انتشر إلى أجزاء أخرى في األمعاء أو
إلى األعضاء أو األجهزة املجاورة لألمعاء.
تأثير الورم على الغدد اللمفاوية ()N

هناك ثالثة مستويات تصف تأثير الورم السرطاني على الغدد اللمفاوية:
 -N0الغدد اللمفاوية ال تتأ ّثر.

 -N1إحدى الغدد اللمفاوية الثالث املجاورة لألمعاء الغليظة أو املستقيم (الغدد اإلبطية) تتأ ّثر
بالورم السرطاني.

 -N2اخلاليا السرطانية اكتشفت في أربع غدد إبطية أو أكثر.
وصف النقائل ()M

هناك مستويان مختلفان لوصف انتشار الورم السرطاني إلى أعضاء أو أجزاء أخرى في اجلسم (نقائل):
 -M0الورم السرطاني لم ينتشر إلى مناطق أو أعضاء أخرى في اجلسم.
 -M1الورم السرطاني انتشر إلى مناطق أو أجزاء أخرى في اجلسم.

عدد املراحل

في كثير من األحيان ،ولتسهيل فهم نظام  ،TNMيدمج األطباء املعلومات حول الورم ،الغدد اللمفاوية
وانتشار املرض في اجلسم في مجموعات مرحلية:
املرحلة   -0الورم السرطاني ال يزال في مرحلة مبكرة ج ًدا ،حيث يتواجد فقط في البطانة الداخلية لألمعاء
الغليظة أو املستقيم .تدعى هذه املرحلة أحيانًا السرطانة الالبدة (.)Carcinoma In Situ
املرحلة  -1الورم السرطاني يؤ ّثر على البطانة الداخلية لألمعاء الغليظة أو املستقيم ،أو بدأ ينمو باجتاه
العضالت ،ولكن ليس أكثر من ذلك .الغدد اللمفاوية ال تتأ ّثر ( M0 ،N0 ،T1أو ،T2,N0
.)M0
املرحلة -A2الورم السرطاني ينتشر عبر الطبقة العضلية اخلارجية لألمعاء الغليظة أو املستقيم ،لكنه لم
ينتشر إلى األجهزة املجاورة ،أو إلى إحدى الغدد اللمفاوية أو إلى أجزاء أخرى في اجلسم
(.)M0 ،N0 ،T2
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املرحلة  -B2الورم السرطاني ينتشر عبر الطبقة العضلية اخلارجية لألمعاء الغليظة أو املستقيم وباجتاه
األنسجة واالجهزة املجاورة ،لكنه ال يؤثر على الغدد اللمفاوية أو أجزاء أخرى في اجلسم
(.)M0 ،N0 ،T4
املرحلة  -3الورم السرطاني يؤ ّثر على البطانة الداخلية لألمعاء الغليظة أو املستقيم ،يبدأ باالنتشار
باجتاه العضالت ويؤ ّثر على إحدى الغدد اللمفاوية الثالث املجاورة لألمعاء الغليظة .الورم
السرطاني لم ينتشر بعد إلى أجزاء أخرى في اجلسم ( M0 ،N1 ،T1أو .)M0 ،N1 ،T2
املرحلة  -B3الورم السرطاني بدأ باالنتشار إلى الطبقة اخلارجية لألمعاء الغليظة أو املستقيم ،أو إلى
األنسجة واألجهزة املجاورة ويؤ ّثر على واحدة حتى ثالث غدد ملفاوية ( T3 ،N1 ،M0أو
.)M0 ،N1 ،T4
املرحلة  -C3الورم السرطاني رمبا انتشر أو لم ينتشر إلى جدار األمعاء الغليظة  ،ولكنه يؤ ّثر على أربع
غدد ملفاوية مجاورة أو أكثر .الورم السرطاني لم ينتشر بعد إلى أجزاء أخرى في اجلسم
(جميع .)0 ،N2 ,T
املرحلة  -4الورم انتشر عبر جدار األمعاء الغليظة أو املستقيم ،لرمبا انتشر أو لم ينتشر إلى الغدد اللمفاوية
املجاورة ولكنه انتشر إلى أجزاء أخرى في اجلسم ،مثل الكبد أو الرئتني ( .جميع  ،Tجميع
.)M1 ,N

وتيرة تط ّور اخلاليا السرطانية ( )Grading

هناك  3درجات( grade 1 :درجة منخفضة) ( grade 2 ،درجة معتدلة أو متوسطة) و grade
أن خاليا الورم السرطاني تبدو خاليا معوية سليمة
( 3درجة مرتفعة) .الدرجة املنخفضة تعني ّ
وفي بعض األحيان توصف على أنّها "مصنّفة جيّ ًدا" (" .)"well-differentiatedتنمو
هذه اخلاليا عام ًة بوتيرة بطيئة وعلى األرجح ال تنتشر.في الورم السرطاني ذو الدرجة املرتفعة
اخلاليا تبدو غير سليمة وفي بعض األحيان توصف على أنّها "رديئة التصنيف" ("poorly-
 .)"differentiatedالسرطان ذو الدرجة املعتدلة يقع بني هاتني الدرجتني وفاعليته متوسطة
مقارنة باحلالتني أعاله .في بعض األحيان توصف اخلاليا على أنّها "معتدلة التصنيف"
(".)"moderately-differentiated
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أنواع العالجات
التوجه العالجي لسرطان األمعاء الغليظة واملستقيم مختلف بعض الشيء.
ّ
سرطان األمعاء الغليظة
العملية اجلراحية هي عامة العالج األولي .قد تكون أحيانًا العالج الوحيد ،وفي أحيان أخرى يخضع
املريض بعد العملية إلى عالج كيميائي .تهدف العملية اجلراحية إلى استئصال الورم السرطاني بأكمله،
مما قد يشفي املريض من مرضه .العالج الكيميائي يعطى عام ًة بعد العملية كعالج مكمل أو
قدر املستطاعّ ،
كعالج وقائي بهدف تقليص إمكانيات عودة املرض مج ّد ًدا .كما ويعطى العالج الكيميائي حني يبلغ الورم
السرطاني مرحلة متق ّدمة ويكون منتش ًرا في مناطق أخرى في اجلسم.

سرطان املستقيم
العالج مرتبط باملرحلة التي شخّ ص فيها الورم السرطاني ( املوقع ومدى االنتشار).القرار يتخذ وفق نتائج
الفحوصات املختلفة التي جترى قبل العملية ،والتي تشمل عامة   CTوالتصوير باملوجات فوق الصوتية
(  )USعبر الشرج.في بعض مراحل املرض يتم الدمج بني العالج اإلشعاعي والكيميائي واللذان يعطيان
سوية .يدعى هذا العالج اإلشعاعي الكيميائي ،والذي يعطى قبل أو بعد العملية .في األعوام املاضية أدخلت
حيز االستخدام وسائل بيولوجية جديدة ملعاجلة سرطان االمعاء الغليظة واملستقيم ،والتي حتتوي على
يفصل الح ًقا في هذا الكتيّب.
مضادات تعيق منو الورم السرطانيّ .

كيفية تخطيط العالج
في غالبية املستشفيات هناك طاقم متع ّدد املجاالت يقوم بتحديد نوع العالج األنسب لك هذا الطاقم
طبي آخرين
يضم ج ّراح
ّ
متخصص في مختلف أنواع سرطان األمعاء ،اختصاصي أورام وأفراد طاقم ّ
كاملمرض/ة ،أخصائي/ة التغذية ،األخصائي/ة النفسي ،العامل/ة االجتماعي وما إلى ذلك .يقوم طبيبك
بتخطيط العالج مع األخذ بعني االعتبار عدة عوامل مثل سنك ،حالتك الصحية العامة ،نوع الورم وتوصيفه
الوراثي ،املرحلة التي وصل إليها الورم ،حجمه وموقعه.
إذا وجد عالجني ناجعني بنفس املقدار لنوع وحجم الورم السرطاني املوجود في جسمك ،مينحك الطبيب
حرية االختيار .في بعض االحيان ،يصعب على املرضى اتخاذ هذا القرار .إذا طلب منك االختيار ،حتقّق
من توفّر جميع املعلومات املتعلّقة بنوعي العالج املقترحني ،كل ما ينطوي عليهما واألعراض التي قد تنتج
عنهما .تستطيع عندئذ إختيار العالج االنسب لك.
عليك طرح جميع األسئلة التي تو ّدون االستفسار عنها .قد تكون هناك حاجة ملناقشة حسنات وسيئات
التوجه
ك ّل من العالجات املقترحة مع الطبيب املعالج .إذا كان لديك سؤال ما حول العالج ال تتر ّدد في
ّ
والتوجه إلى الطبيب برفقة  صديق أو
إلى الطبيب .ميكنك االستعانة بقائمة األسئلة التي أعددتها مسب ًقا،
ّ
قريب.
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ألن مرضهم
قد جتد في املستشفى مرضى آخرين يتلقون
عالجا مختل ًفا عن العالج الذي تتلقاه ،وذلك ّ
ً
وأن لألطباء آراء مختلفة حول العالج.
يتجلى بشكل مختلف ولديهم احتياجات مختلفة .كما ّ
إذا كانت لديك أسئلة ما حول العالج الذي تتلقاه ،ال تتر ّدد في طرحه على الطبيب أو املم ّرضة اللذان يعاجلان
حالتك.

رأي طبي ٍ
ثان
في بعض األحيان ،يعمل أخصائيو السرطان سوية ،كمجموعة ،لتحديد نوع العالج املناسب
للمريض .ولكنك قد تود احلصول على رأي طبي ٍ
ثان .إذا توجهت ألخذ رأي طبي آخر ،يستحسن
أن تفعل ذلك برفقة صديق أو قريب عائلة ،أن تكون مز ّود بجميع املعلومات التي بحوزتك وأن تع ّد
قائمة أسئلة كي ال تنسى مناقشة النقاط التي تقلقك.
في خدمة "تليميداع" التابعة جلميعة مكافحة السرطان ميكنكم االطالع على أسماء أشخاص
تخصصهم ،للحصول على رأي طبي ٍ
ثان .اتصلوا على الرقم املجاني
مهنيني ،وفق مجاالت
ّ
.1-800-36-36-55
املوافقة على تلقي العالج الطبي
قبل تلقي أي عالج ،يشرح لك الطبيب املعالج أهداف العالج ،وعلى األرجح سيطلب منك التوقيع على
استمارة موافقة بخصوص تلقي العالج من الطاقم الطبي .العالج الطبي ال يعطى دون احلصول
على موافقتك أوال .قبل أن يطلب منك التوقيع على االستمارة ،يتم تزويدك باملعلومات التالية:
•نوع ونطاق العالج املقترح أمامك.
•حسنات وسيئات العالج.

•أي عالج بديل مالئم لك.

•إمكانية ظهور أعراض جانبية للعالج.
يفسروا لك ذلك مج ّد ًدا .بعض عالجات
إن لم تفهم ما قيل لك ،أبلغ الطاقم بذلك على الفور لكي ّ
السرطان معقّدة ،ولهذا من الطبيعي أن تطلب تفسير إضافي .يستحسن االستعانة بصديق أو
قريب عند مناقشة نوع العالج املقترح أمامك .كما ويستحسن االستعانة بقائمة أسئلة قبل مقابلة
للبت في نوع العالج أو اختيار إمكانية عدم تلقي العالج.الطاقم
الطبيب .ميكنك طلب وقت إضافي ّ
الطبي يشرح لك عواقب اتخاذ هذا القرار.
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حسنات وسيئات العالج
ينتاب البعض اخلوف عند التفكير في اخلضوع لعالجات مرض السرطان ،خاصة بسبب األعراض
اجلانبية الناجتة عن العالج .يتساءل البعض ع ّما قد يحدث في حال عدم اخلضوع  للعالج .رغم
األعراض اجلانبية الناجتة عن العالج ،ميكن السيطرة عليها بواسطة األدوية .العالجات تعطى
ألسباب مختلفة وحسنات العالج متعلّقة ملدى كبير في حالتك اخلاصة.

عالج سرطان األمعاء الغليظة والمستقيم قبل الوصول إلى مراحل الورم
السرطاني
العالج في املرحلة األولى
السرطاني بأكمله وهناك احتمال
في بعض األحيان ميكن إجراء عملية جراحية الستئصال الورم
ّ
ضئيل لعودة املرض .بشكل عام ،األشخاص املصابني بسرطان األمعاء الغليظة في املرحلة األولى
ال يحتاجون إلى أي عالج إضافي بعد العملية ،ولكن مع ذلك قد يضطر مرضى سرطان املستقيم
في املرحلة األولى للخضوع للعالج اإلشعاعي او الكيميائي.
العالج في املرحلة الثانية
يخضع مرضى سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم في املرحلة الثانية عامة لعملية جراحية.وقد
يتلقى مرضى سرطان املستقيم إلى عالج إشعاعي أو إلى عالج إشعاعي كيميائي قبل العملية
بهدف تقليص حجم الورم وتسهيل استئصاله في العملية .هناك احتمال لعودة السرطان مستقبال،
خاصة إذا وجدت خاليا سرطانية في األوعية الدموية والقنوات اللمفاوية حول منطقة الورم
السرطاني .في بعض األحيان يعطى العالج الكيميائي بعد العملية لتقليل احتمال عودة املرض.
العالج في املرحلة الثالثة
يوجد لدى األشخاص املصابني بسرطان األمعاء والغليظة في املرحلة الثالثة إحتمال أكبر لظهور
املرض مج ّد ًدا بعد العملية ،ولهذا يوصى عامة باخلضوع للعالج الكيميائي.تسعى التجارب
السريرية إلى االكتشاف ما إذا كان الدمج بني األجسام املضادة وحيدة النسيلة ( Monoclonal
 )antibodiesوالعالج الكيميائي بعد العملية يقلالن من احتمال عودة املرض .أنواع العالجات
األخرى ال تزال في مراحل البحث وتخضع لتجارب سريرية.
ألن احتمال
قد تعطى ملرضى سرطان املستقيم في املرحلة الثالثة عالجات إشعاعية أو كيميائية ّ
عودة املرض وارد ج ًدا ،لهذا يوصى بإعطاءهم عالج كيميائي بعد العملية ،إال إذا خضعوا لهذا
العالج قبل العملية.
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العالج في املرحلة الرابعة
في املرحلة الرابعة يكون السرطان قد انتشر من النقطة األولية التي انطلق منها .هذه املرحلة تس ّمى
بسرطان األمعاء الغليظة أو املستقيم املتق ّدم .قد ينتشر السرطان في املنطقة احمليطة باألمعاء
الغليظة ،مثل البطن ،ويس ّمى ذلك باالنتشار املوضعي .إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى في
اجلسم مثل الكبد أو الرئتني ،يعرف ً
أيضا باسم السرطان الثانوي أو النقيلي.
بشكل عام ،ال ميكن الشفاء من السرطان في هذه املرحلة ولكن العالج يستطيع السيطرة على
املرض لفترة معينة ،احلد من األعراض اجلانبية وحتسني جودة احلياة.
العالج األنسب يتعلّق في املنطقة التي انتشر إليها املرض وفي أنواع العالجات التي خضع
لها املريض

العالج الذي سيعطى لك في هذه املرحلة متعلّق باملنطقة التي انتشر إليها الورم ،وصفه الوراثي
وأنواع العالجات التي خضعت لها قبلئذ.
العالج الكيميائي هو العالج األكثر شيو ًعا في املرحلة  .4العالج يحقن عبر الوريد ،بواسطة
القسطرة الوريدية ،أو أقراص الدواء .قد جترى أحيانًا عملية ،على سبيل املثال الستئصال الورم
الذي يش ّكل عائ ًقا أمام األمعاء ،أو الستئصال سرطان األمعاء الثانوي من الكبد أو الرئتني.
مبكن استخدام العالج اإلشعاعي لتقليص حجم الورم السرطاني الذي يسبّب اآلالم للمريض .تدعى
هذه العملية العالج اإلشعاعي املل ّطف (  .)palliative radiotherapyهناك طريقة عالج أخرى
تعتمد األجسام املضادة وحيدة النسيلة ( ،)Monoclonal antibodiesمثل – Cetuximab
 Bevacizumab-Avastin ،Erbituxأو   PANITUMUMAB- VECTIBIX-وذلك
بهدف السيطرة لفترة ما على سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم املتق ّدم .سيتجدون الح ًقا في هذا
الكت ّيب فصل خاص بهذه املضادات.
إتخاذ القرار بشأن العالج
إذا اقترح أمامك عالج من شأنه شفائك من مرض السرطان ،إتخاذ القرار بشأن تلقي هذا العالج
أن الشفاء غير ممكن في جميع احلاالت ،وأنّه في بعض احلاالت
ليس صعبًا .جتدر اإلشارة إلى ّ
يساهم العالج الكيميائي فقط في إطالة احلياة وحتسني أعراض املرض .إذا لم تتوفر أي إمكانية
للشفاء ،يستطيع البعض التعايش مع املرض لفترة طويلة واالستمتاع بجودة حياة جيدة بالرغم
من العالجات الكيميائية.
إتخاذ القرار بالنسبة للعالج في مثل هذه احلاالت معقّد وعليك التشاور مع طبيبك املعالج ع ّما إذا
ّ
(ملطف)
أردت تلقي العالج أم ال .إذا اتخذت القرار بعدم تلقي العالج ،ميكنك تلقي عالج داعم
والذي ينطوي على تناول أدوية تساهم في السيطرة على أعراض املرض.
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العملية الجراحية
كما ورد آن ًفا ،العملية اجلراحية هي العالج األكثر شيو ًعا لسرطان األمعاء الغليظة واملستقيم .سيتح ّدث
معك الطبيب حول نوع العملية األنسب لك ،وفق املرحلة التي وصل إليها الورم السرطاني ،موقعه
بأن العملية لن
ومضاعفاته .قبل إجراء العملية ،عليك التحقّق من أنّك قد أجريت نقاشا ً مع طبيبك .تذ ّكر ّ
تتم دون موافقتك .خالل العملية اجلراحية ،يستأصل الطبيب من جسمك اجلزء املعوي املصاب بالورم،
ويربط بني الطرفيناملفتوحني ،باستثناء احلاالت التي يتواجد فيها الورم بجوار املخرج .كما ويستأصل
تعسر
الطبيب الغدد اللمفاوية املجاورة  لألمعاء ،ألنّها املنطقة األولى التي قد ينتشر إليه السرطان .إذا ّ
طرفي املعي املفتوحني ،ميكن رفعه نحو سطح اجللد في جدار
على الطبيب لسبب أو آلخر إعادة الربط بني
ّ
البطن .في هذه احلاالت يتم اعتماد طريقة ال ( Colostomyإحداث فتحة جراحية في القولون) أو ال
(Ileostomyفغر اللفائفي).

Colostomy
ًيحدث اجل ّراح فتحة جراحية حيث يقوم بإخراج أحد طرفي املعي الغليظ خارج اجلسم نحو جدار البطن.
فتحة املعي تدعى فغرة .يوضع على سطح الفغرة كيس لتجميع البراز .في بعض االحيان تكون الفغرة
تعسر إجراء
مؤقّتة وميكن إجراء عملية أخرى للربط بني
طرفي املعي الغليظ بعد مرور بضعة أشهر .إذا ّ
ّ
مثل هذه العملية ،تكون الفغرة ثابتة .عدد صغير جدًا من املصابني بسرطان األمعاء الغليظة يحتاجون
إلى  Colostomyثابتة.
يتو ّفر في جمعية مكافحة السرطان كت ّيب بعنوان "العودة إلى احلياة العادية مع فتحة
جراحية في القولون" والذي يحتوي على الكثير من املعلومات والنصائح الناجعة للمرضى
التوجه مجا ًنا إلى
اخلاضعني لعملية ال  .Colostomyللحصول مجا ًنا على الكتيب ميكنكم
ّ
خدمة "تليميداع" التابعة جلمعية مكافحة السرطان عبر هاتف رقم 1-800-36-36-55

Ileostomy
في بعض األحيان هناك حاجة  لفغر اللفائفي (األمعاء الدقيقة) حيث يتم إخراج طرفه ،أو جزء  منه ،نحو
جدار البطن  .وكما هو احلال في عملية ال  ،Colostomyيتم جتميع البراز داخل الكيس الذي يوصل
بسطح الفتحة .قد يكون الفغر اللفائفي مؤقتًا ً
أيضا.
يتو ّفر في جمعية مكافحة السرطان كت ّيب بعنوان "العودة إلى احلياة العادية مع فتحة الفغر
اللفائفي" والذي يحتوي على الكثير من املعلومات والنصائح الناجعة للمرضى اخلاضعني
التوجه مجا ًنا إلى خدمة
لعملية ال  .Colostomyللحصول مجا ًنا على الكتيب ميكنكم
ّ
"تليميداع" التابعة جلمعية مكافحة السرطان عبر هاتف رقم 1-800-36-36-55
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في بعض احلاالت ،يقرر األطباء إجراء العملية اجلراحية ملرضى سرطان املستقيم في مرحلة متق ّدمة
عبر الشرج  ،دون فتح البطن .ستدخل القسم على األرجح يوم واحد قبل العملية لكي يستطيع االطبّاء
أن األمعاء فارغة متا ًما ،سيطلب منك اتباع حمية معينة
واملم ّرضني إجراء فحوصات أخرى .للتحقّق من ّ
وتناول دوا ًء لتحريك األمعاء (مسهل) قبل العملية بيوم واحد .سيشرح لك الطبيب جميع هذه اإلجراءات
بالتفصيل.

عملية الستئصال سرطان األمعاء الغليظة
نوع العملية مرتبط باملوقع الدقيق للورم السرطاني املعوي .عملية استئصال املعي الغليظ بأكمله تدعى
 .Colectomyفي حال استئصال نصف املعي ،تدعى العملية  ،Hemicolectomyوالتي قد جترى
في اجلانب األمين أو األيسر للمعي الغليظ .يخضع بعض املرضى لعملية تدعى   Sigmoidectomy
(إستئصال اجلزء السفلي من املعي الغليظ الذي يدعى .)Sigmoid
ميكننا اليوم إجراء عملية الستئصال الورم السرطاني بواسطة تقنية   ،Laparoscopic Surgeryوبهذا
تدعى العملية  .LaparoscopicColectomyجترى هذه العملية بواسطة  4أو  5فتحات في جدار البطن
حيث يدخل عبر إحدى الفتحات جهاز تصوير يدعى  .Laparoscopeفي نهاية العملية يتم توسيع إحدى
الفتحات إلخراج اجلزء املعوي املصاب بالسرطان .الشفاء من هذه العملية سهل نسبيًا مقارنة بالعملية
"املفتوحة" العادية.

عملية استئصال سرطان املستقيم
املرضى الذين شخّ ص لديهم ورم سرطاني في املستقيم سيحتاجون إلى Colostomyثابتة أكثر من
مرضى سرطان األمعاء الغليظة ،وذلك ألنّه لن يتبقى جزء كاف من املعي الغليظ السليم ليربط بني األطراف
أساسا على األورام املوجودة في الثلث األسفل للمستقيم.
مج ّد ًدا بعد العملية .األمر ينطبق
ً
العالجات اإلشعاعية أو الكميائية التي تعطى قبل العملية تساهم في تقليص حجم الورم السرطاني
وبهذا تقلل من احتمال اضطرار املريض ل  Colostomyثابتة .هناك عمليتني محتملتني ملعاجلة األورام
السرطانية في املستقيم .األولى هي عملية جراحية داخلية  والثانية هي عملية بطنية عجانية  .القرار
بشأن نوع العملية األنسب مرتبط مبوقع الورم السرطاني وبعده عن فتحة الشرج.
العملية الداخلية جترى عامة الستئصال األورام املوجودة في اجلزء العلوي للمستقيم (بجوار املعي الغليظ).
بعد العملية ،تبقى في جسمك فتحة مشابهة لتلك الناجتة عن عملية  .Colectomyالعملية البطنية العجانية
جترى عامة الستئصال األورام في اجلزء السفلي األخير للمستقيم .تنتج عن هذه العملية Colostomy
ثابتة ،وذلك جراء استئصال املستقيم والشرج .تبقى بعد العملية فتحتان ،واحدة في البطن ،نظي ًرا لعملية
 ،Colectomyوالثانية في منطقة الشرج الذي أغلق جراحيًا.
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إستئصال كامل للمستقيم املتوسط( )TMEهي عملية أخرىالستئصال الورم السرطاني من املستقيم.
في هذه العملية يتم استئصال املستقيم بحذر شديد  ،مبا في ذلك األنسجة الدهنية احمليطة به والتي حتتوي
على الغدد اللمفاوية .تستغرق هذه العملية ثالث حتى خمس ساعات .األبحاث التي أجريت حول املوضوع
أن هذه العملية تقلّل من احتمال عودة املرض.
تد ّل على ّ

عملية في األمعاء الغليظة واملستقيم في محلة مرضية متق ّدمة
املعي ويتسبّب
إذا كان الورم السرطاني كبير لدرجة يصعب فيها استئصاله بواسطة عملية ويضغط على
ّ
مفتوحا .إدخال الدعامة تتم باستخدام
في تضييقه ،قد ُيدخل إلى املعي أنبوب معدني رقيق (دعامة) ليبقى
ً
( colon scopeماسح األمعاء الغليظة) .ستعطى مس ّكنًا خفي ًفا يساعدك على االسترخاء وقد تبقى في
املستشفى لفترة قصيرة .جترى العملية أحيانًا الستئصال الورم بعد انتشار السرطان إلى أجزاء مختلفة
في اجلسم ،مثل الكبد أو الرئتني .في بعض األحيان ،يعطى العالج الكيميائي لوحده أو بالدمج مع عالج
بيولوجي ،وذلك قبل العملية وبعدها.
في بعض األحيان ،إذا تس ّبب الورم في انسداد األمعاء قد يطلب منك اخلضوع لعملية جراحية
على الفور .ينتشر الورم االولي أحيا ًنا إلى أعضاء أخرى في اجلسم ،مثل الكبد .في هذه احلالة،
وخالل استئصال الورم األولي ،أو بعد مرور بضعة أشهر ،ميكن استئصال النقيلة من الكبد .العالج
الكيميائي يعطى أحيانا قبل هذه العملية أو بعدها.
مفصلة
كتيب "السرطان النقيلي في الكبد" الصادر عن جمعية مكافحة السرطان يشمل معلومات ّ
التوجه مجا ًنا إلى خدمة "تليميداع" عبر
حول املوضوع .للحصول على الكت ّيب مجا ًنا ميكنكم
ّ
هاتف رقم 1-800-36-36-55

ما بعد العملية
ألن احلركة تش ّكل
بعد انتهاء العملية،
سيشجعك الطاقم الطبي على احلركة في أقرب وقت ممكن ،وذلك ّ
ّ
ستشجعك املم ّرضات على حتريك األرجل وأخذ
عامال حيو ًيا في مسار الشفاء .حتى إذا بقيت في السرير،
ّ
ٍ
عالجا طبيعيًا ملساعدتك على ممارسة هذه التمارين.
نفس عميق .ستتلقى
ً
عند عودتك إلى القسم ،سيتم ربطك بالقسطرة الوريدية لتزويدك بالسوائل عبر أنبوب دقيق .تتم إزالة
األنبوب عند عودتك مج ّد ًدا لتناول الطعام والشراب .كما وسيتم ربطك بأنبوب دقيق يصل إلى املعدة عبر
األنف .يعمل هذا األنبوب على إبعاد السوائل عن معدتك كي ال تشعر بالغثيان ،ويتم إزالته بعد يومني .في
بعض األقسام اجلراحية ،تتم إزالة األنبوب فور انتهاء العملية أو في اليوم التالي.
في الكثير من األحيان يتم إدخال أنبوب صغير (قثطار) إلى املثانة ويتم جتميع البول في كيس خاص
لتجنّب النهوض من السرير بهدف التب ّول .تتم إزالة األنبوب عامة بعد مرور يوم أو بضعة أيام على إجراء
العملية .قد ًيدخل ً
أيضا إلى اجلرح أنبوب لتجميع فضالت السوائل املتبقية والتحقّق من التئام اجلرح  كما
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يجب .ستعطى قبل وبعد إجراء العملية بوقت قصيير مضادات حيوية  ضد التل ّوث ،حتقن عبر الوريد .جراء  
قلة احلركة ،قد تتك ّون جلطات دموية .لتجنّب ذلك ،سيطلب منك ارتداء جوارب خاصة وقد يعطى لك دواء
يدعى هيبارين.
بعد انتهاء العملية ستز ّود تدريجيًا بالسوائل ومن ثم بالقليل من الطعام .بعد انتهاء العملية بعدة أيام،
ستشعر على األرجح باآلالم أو بعدم الراحة .هناك أنواع مختلفة من املس ّكنات الف ّعالة التي ميكنك تناولها.
مما يتالئم
إذا شعرت باأللم أو بعدم الراحة،أبلغ الطيب أو املم ّرضة بذلك .ميكنك تغيير نوع وجرعة املس ّكن ّ
مع احتياجاتك .في بعض احلاالت ،قد تشعر جراء عملية األمعاء بعدم الراحة عند اجللوس ،ولكن هذا
الشعور سيتالشى تدريجيًا مع التئام اجلرح.
ستعود على األرجح إلى منزلك بعد مرور خمسة حتى عشرة أيام على إجراء العملية .إذا توقعت مواجهة
بعض املصاعب في املنزل -على سبيل املثال إذا كنت تسكن وحدك أو تضطر إلى صعود الدرج باجتاهاملنزل،
عليك إبالغ املمرضة أو العاملة االجتماعية بذلك عند دخولك القسم .إزالة الغرز تتم وفق ما يح ّدده الطبيب
املعالج بعد مرور  7-14يوم على العملية .قبل مغادرة املستشفى ستدعى إلى عيادة خارجية ملتابعة حالتك
وستوجه إلى عيادة األورام ملواصلة العالج واملتابعة.
بعد العملية ،كما
ّ

هل ستؤثر العملية على احلياة اجلنسية؟
طبي يحول دون ممارستك للحياة اجلنسية بشكل عادي..
بعد الشفاء من العملية ،ال يوجد عامة ً أي سبب ّ
أن التغييرات في جسمك ،خاصة إذا خضعت لعملية  ،Colostomyتزعجك ومتنعك من
ولكنك قد جتد ّ
ممارسة عالقات جنسية.
إذا كان زوجك/تك يدعمك/تدعمك ،فإن احلديث عن مشاعرك  قد يكون عامال مساعدا ويساهم في تقليل
املخاوف .ال تشعر بالذنب أو احلرج من التح ّدث إلى طبيبك حول املشاكل التي تواجهها ،ألنّه يستطيع
توجيهك إلى تلقي االستشارة لدى أشخاص أخصائيني في هذا املوضوع.
العملية في منطقة املستقيم فد تلحق ضر ًرا باألعصاب التي تؤ ّدي إلى األعضاء التناسلية .في حال حدوث
مثل هذا الضرر ،قد يفقد الرجال القدرة على االنتصاب واحلفاظ عليه ،إضافة إلى مواجهة املشاكل عند
وتتحسن مع مرور الوقت ،ولكنها قد تكون أحيانًا غير عابرة .قد
القذف .قد تكون هذه الظواهر مؤقّتة فقط
ّ
تعاني النساء من األالم خالل االتصال اجلنسي .في حال وجود مثل هذه املشاكل -استشر طبيبك املعالج  .

21

يحتوي كت ّيبا "جنسانية املرأة" و "جنسانية الرجل" الصادران عن جمعية مكافحة السرطان
التوجه إلى خدمة
على معلومات ونصائح حول املوضوع .للحصول عليهما مجا ًنا ميكنكم
ّ
"تليميداع" التابعة جلمعية مكافحة السرطان عبر هاتف رقم .1-800-36-36-55
لتلقي االستشارة املجان ّية من قبل جمعية مكافحة السرطان حول التص ّور الذاتي واجلنسانية
التوجه إلى املم ّرضة واملستشارة في موضوع اجلنسانية
لدى املرضى في جميع األجيال ،ميكنكم
ّ
عبر هاتف رقم .03-5721643

التعايش مع الفغرة
يخضع بعض مرضى سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم إلى عملية  Colostomyأو  .Ileostomyتعلّم
كيفية معاجلة الفغرة يتطلّب الوقت والصبر .ال أحد يتوقّع منك العودة فو ًرا إلى أداءك االعتيادي .كما في كل
جتربة جديدة ،تصبح األمور أسهل مع مرور الوقت ومع تراكم اخلبرة.
جتدر اإلشارة إلى أنّ الكثيرين يتعايشون مع  Colostomyثابتة ويؤدّون نشاطهم اليومي بشكل
اعتيادي مثل األشخاص الذين ال توجد لديهم فغرة.
تعمل في املستشفى مم ّرضات متم ّكنات يدعني ممرضات الفغرة ( املمرضات الالتي يعاجلن الفغرة) والالتي
ستلتقي بهن على األرجح قبل العملية .ستوفّر لك املم ّرضات اإلرشاد حول معاجلة الفغرة وحول كيفية
التعامل مع املصاعب .التح ّدث إلى شخص تعلّم كيفية التعايش مع الفغرة قد يكون مفيد ج ًدا  .يستحسن
ّ
مبنظمة أصحاب الفغرة في إسرائيل التابع جلمعية مكافحة السرطان
االتصال في أقرب وقت ممكن
عبرهاتف رقم .03-5721618
ال يوجد بديل لالستشارة التي تعتمد على جتربة اآلخرين الشخصية ،وقد تكون مهمة ج ًدا في األشهر
األولى التي تلي العملية.
يتو ّفر في جمعية مكافحة السرطان كت ّيبان بعنوان "العودة إلى احلياة العادية مع فتحة
جراحية في القولون" و " العودة إلى احلياة العادية مع فتحة الفغر اللفائفي" واللذان يحتويان
على الكثير من املعلومات والنصائح الناجعة حول املوضوع .للحصول مجا ًنا على الكتيبات
التوجه مجا ًنا إلى خدمة "تليميداع" التابعة جلمعية مكافحة السرطان عبر هاتف رقم
ميكنكم
ّ
.1-800-36-36-55
في األيام األولى التي تلي العملية ،ستعالج املم ّرضة الفغرة وتهتم بتفريغ واستبدال الكيس بالوتيرة الالزمة.
في البداية تكون الفغرة منتفخة قليال ،عودة االنتفاخ إلى احلجم الطبيعي قد يستغرق بضعة أسابيع .عندما
تتحسن حالتك الصحية ،سترشدك املم ّرضة حول كيفية تنظيف الفغرة واستبدال األكياس .هناك أنواع
مختلفة من األكياس واملستحضرات املرافقة ،ستساعدك املم ّرضة على اختيار املنتج األنسب لك.
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عندما ترشدك املم ّرضة حول كيفية معاجلة الفغرة ،يستحسن أن يرافقك صديق أو قريب  ،في حال واجهتك
صعوبات معينة عند عودتك إلى املنزل .قبل مغادرتك املستشفى ،تتحقّق املم ّرضة من تزويدك بالكمية
الكافئية من أكياس الفغرة .عند تواجدك في املنزل ميكنك احلصول على كل ما حتتاجه من الصيدلية  .ليس
جميع الصيدليات مز ّودة بالكم الكافي من املواد -ولهذا عليك أن تطلبها مسب ًقا .ميكنك استشارة مم ّرضة
الفغرة هاتفيًا إذا واجهتك أي مشاكل.

التغذية بعد إجراء عملية االمعاء -هل يجب تغيير احلمية؟
أن بعض األغذية تزعج ال Colostomyأو النشاط املعوي .األغذية الغنية باأللياف،
قد تلحظ في البداية ّ
مثل الفواكه واخلضار ،قد تؤ ّدي إلى إفراز براز رخو أو زيادة فعالية ال   .Colostomyفي غالبية األحيان
أن هذه األغذية ال تؤ ّثر عليك إطال ًقا .ال توجد قواعد خاصة
يكون ذلك
ارتكاسا مؤ ّقتًا ،وبعد فترة ما ّ
يتضح لك ّ
ً
بخصوص أنواع األغذية التي يجب جتنّبها -لكل إنسان ارتكاسه .بعض األغذية غير املالئمة لشخص ما قد
بالتوجه إلى أخصائي/ة تغذية.
تكون مالئمة آلخر .إذا استمرت املشكلة ،يوصى
ّ
قد تصاب بإسهال ،وفق نوع ونطاق العملية التي أجريتها .أخبر الطبيب أو املم ّرضة بذلك لتتلقي األدوية
التي ستساعدك .إذا كنت تعاني من إسهال ،من املهم تناول لكثير من السوائل.
يحتوي كت ّيب "العالج الغذائي الداعم" الصادر عن جمعية مكافحة السرطان على معلومات
إضافية ونصائح مفيدة حول التغذية الصحيحة خالل فترة املرض .للحصول على الكتيب مجا ًنا
التوجه إلى "تليميداع" عبر هاتف رقم .1-800-36-36-55
ميكنكم
ّ
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العالج الكيميائي
العالج الكيميائي هو استخدام أدوية خاصة  مضادة للسرطان للقضاء على اخلاليا السرطانية.

العالج الكيميائي لسرطان املستقيم
يعطى العالج الكيميائي عامة إلى جانب العالج اإلشعاعي قبل العملية ،ويعرف كعالج مساعد-مبكر
( .)Neo-Adjuvant Therapyالعالج الكيميائي الذي يعطى بعد العملية يهدف إلى التقليل من احتمال
عودة املرض ( في هذه احللة يدعى عالج داعم-وقائي) .كما ويعطى العالج الكيميائي عندما يكون السرطان
قد انتشر إلى أجزاء أخرى في اجلسم (سرطان نقيلي أو متق ّدم).

العالج الكيميائي لسرطان األمعاء الغليظة في املراحل املبكرة (املراحل  2،1و)3
إلزامي في املرحلة األولى من سرطان األمعاء الغليظة الذي لم يتعدى
بشكل عام ،العالج الكيميائي غير
ّ
اجلدار العضلي ولم يؤ ّثر بعد على الغدد اللمفاوية ( .)Dukes Aفي عالج سرطان األمعاء الغليظة في
املرحلة الثانية ( )Dukes Bإحتمال عودة السرطان يكون ضئيال ،وعلى ما يبدو لن تكون هناك حاجة
لتلقي عالج كيميائي .ولكن بعد إجراء العملية ،سيتم فحص الورم باملجهر ،وإذا وجدت خاليا سرطانية
في الدم أو في القنوات اللمفاوية ،قد يوصيك الطبيب باخلضوع للعالج الكيميائي .بالنسبة ملرضى املرحلة
الثانية ،هناك جدل حول ما إذا كان يجب إعطاء عالج مانع أم ال ،ولهذا تتم مناقشة كل حالة على حدة .يوجد
اليوم فحص جزيئي ( )Oncotype Colonيساعد على اتخاذ القرار حول ما إذا كان يجب إعطاء العالج
في هذه املرحلة .في املرحلة الثالثة (  )Dukes Cيوصى بإعطاء عالجٍ مان ٍع ملدة ستة أسابيع.

منتجات ملعاجلة سرطان األمعاء الغليظة في مرحلة مبكرة

العامل األساسي في هذه املستحضرات هو الفلوروراسيل ( )fluorouracil - 5FU 5الذي يعطى عام ًة
إلى جانب حمض الفولونيك لوكوفورين لزيادة فاعليته ،أو كابيسيتابني ()®capecitabine - Xeloda
وهو عبارة عن    5FUعلى شكل قرص دواء وأوكساليبالتني ( )®oxaliplatin - Eloxatinوالذي
يستخدم في كثير من األحيان عند انتشار الورم السرطاني إلى الغدد اللمفاوية املجاورة لألمعاء الغليظة.
فاعلية األدوية البيولوجية في املرحلة الداعمة-املانعة خضعت للتقييم ووجد أنّها غير ناجعة .سيتحدّث
إليك طبيبك بخصوص العالج األنسب لك.

العالج الكيميائي لسرطان األمعاء الغليظة في مرحلة متق ّدمة (سرطان ثانوي/نقيلي)
يعطى العالج الكيميائي عامة عند انتشار الروم السرطاني إلى منطقة أخرى في اجلسم .تس ّمى هذه احلالة
بالسرطان الثانوي ،املتق ّدم أو النقيلي .في بعض االحيان ،عند إجراء التشخيص األولي للسرطان ،يكون قد
انتشر ما وراء األمعاء .املكان األكثر شيو ًعا الذي يصل إليه املرض هو الكبد ،تليه الرئتان.
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أن الطبيب يوصي بتلقي العالج
أن الورم الثانوي في األمعاء الغليظة غير قابل للشفاء بشكل عام ،إال ّ
رغم ّ
الكيميائي بهدف التقليل من حجم الورم السرطاني واالعراض ،كما وقد يساهم في احملافظة على حياة
املريض .كما وقد يعطى العالج الكيميائي للتقليل من حجم الورم السرطاني قبل استئصاله من الكبد،
وفي حاالت نادرة من الرئتني .في بعض األحيان يعطى املريض أجسا ًما مضادة وحيدة النسيلة (عالج
بيولوجي) إلى جانب العالج الكيميائي.
حتسني التقنيات العالجية إضافة إلى العالج الدوائي يساهم في شفاء بعض املرضى الذين استئصل لديهم
عالجا دوائيًا .سيشرح لك الطبيب ما هو العالج األفضل وفق
الورم السرطاني من الكبد والذين تلقوا أحيانًا
ً
وضع الورم السرطاني.

منتجات ملعاجلة سرطان األمعاء الغليظة في مرحلة متق ّدمة

املستحضرات الكيميائية األكثر شيو ًعا ملعاجلة سرطان األمعاء الغليظة في مرحلة متق ّدمة هي :فلوريوراسيل
 5الذي يعطى إلى جانب حمض الفولونيك لوكروفني ،كابيسيتابني على شكل أقراص ،أوكساليبالتني،
أرينوتيكان وميتومايسني .كما وتعطى عالجات بيولوجية (آربيتوكس ،أفاستني وفيكتيبيكس) .أنظر الح ًقا
حتت بند "العالجالت البيولوجية لسرطان األمعاء الغليظة".
إذا بدأ الورم السرطاني باالنتشار مج ّد ًدا ،خالل أو بعد العالج الكيميائي ،قد تتلقى عالج كيميائي آخر (يدعى
عالج اخلط الثاني) .في بعض األحيان تعطى وجبة ثالثة من العالج الكيميائي (عالج اخلط الثالث).

حسنات وسيئات العالج الكيميائي لسرطان األمعاء الغليظة في مراحل متق ّدمة

هناك عدة حسنات وسيئات للعالج الكيميائي لسرطان األمعاء الغليظة في مراحل متق ّدمة ،ومن املهم
مناقشتها مع الطبيب املعالج .ال ميكن أن نتوقّع ما إذا كان العالج الكيميائي سيفيد املريض ،ولكن إذا كانت
فإن العالج سيكون على األرجح ناج ًعا واحتمال ظهور أعراض سيكون ضئيال.
حالته الصحية جيّدة نسبيًاّ ،
لست ملز ًما بتلقي العالج الكيميائي إذا لم ترغب بذلك.
إذا اخترت عدم تلقي العالج الكيميائي ،ميكنك تلقي عالج يساهم في السيطرة على أعراض املرض ،ويدعى
"العالج الداعم" أو "العالج ّ
امللطف" .إذا لزم األمر ،قد تتلقى العالج املل ّطف إلى جانب العالج الكيميائي.
يأخذ الطبيب باحلسبان عدة عوامل قبل أن يطلب منك اختيار عالج معينّ  .تشمل هذه العوامل املرحلة
املرضية ،حالتك الصحية العامة والعالجات األخرى التي تلقيتها في السابق.

العالج اإلشعاعي-الكيميائي لسرطان املستقيم

العالج اإلشعاعي-الكيميائي هو دمج بني العالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي .قد يعطى هذا العالج ضمن
إطار عالجات سرطان املستقيم قبل العملية بهدف تقليص حجم الورم أو بعد العملية للتقليل من احتمال
عودة املرض.
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املستحضرات الكيميائية قد جتعل اخلاليا السرطانية أكثر حساسية للعالج اإلشعاعي-الكيميائي ،وبهذا
فإن الدمج بني العالجات قد يكون أجنع من العالج الكيميائي وحده أو العالج اإلشعاعي وحده.
ّ
العالج الكيميائي األكثر شيو ًعا هو فلوروراسيل )5FU( 5والذي يحقن بشكل تسلسلي قبل العالج اإلشعاعي
أو يعطى عبر القسطرة الوريدية .العالج الكيميائي يعطى ً
أيضا على هيئة أقراص (كابسيتابني).
العالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي اللذان يعطيان سوية قد يتسبّبان بتفاقم األعراض اجلانبية .ميكن
للطبيب أو املم ّرضة تزويدك مبعلومات إضافية حول العالج اإلشعاعي-الكيميائي واألعراض اجلانبية
املتوقعة .إذا عاد الورم السرطاني إلى النمو مج ّد ًدا ،خالل العالج الكيميائي أو بعده ،قد تتلقى عالج كيميائي
من نوع آخر (يدعى عالج اخلط الثاني) .كما وقد تتلقى أحيانًا عالج اخلط الثالث.

كيف يعطى العالج الكيميائي؟

غالبية مرضى سرطان األمعاء الغليظ واملستقيم يتلقون العالج الكيميائي بواسطة القسطرة الوريدية وذلك
عبر أنبوب يدخل إلى الوريد (  )PICC lineأو من خالل جهاز صغير يدعى  portوالذي يدخل إلى
اجلسم بواسطة عملية جراحية بسيطة لربط اجلهاز بالوريد املركزي.
يعطى العالج الكيميائي أحيانًا بواسطة مضخة متنقلة صغيرة توصل ب  PICC lineأو بالوريد املركزي.
وهكذا ميكن حقن كمية الدواء املطلوبة في الدم لعدة أيام متتالية دون احلاجة للمكوث في املستشفى لتلقي
العالج .بعض االشخاص الذين تفشى لديهم السرطان في الكبد يتلقون العالج الكيميائي مباشرة في
الكبد.
العالج الكيميائي يعطى عاد ًة على هيئة دورة عالجية تستغرق عدة أيام .قد يطلب منك املكوث في املستشفى
لتلقي هذا العالج .تلي العالج فترة نقاهة تستغرق أسبوعني حتى ثالثة أسابيع كي يستريح اجلسم من
األعراض اجلانبية للعالج .في كثير من األحيان ،يعطى العالج الكيميائي في عيادة خارجية .عدد الدورات
العالجية التي تخضع لها متعلق بنوع الورم السرطاني ومدى تفاعله مع األدوية.

كت ّيب جمعية مكافحة السرطان بعنوان "العالج الكيميائي" الذي يتط ّرق بالتفصيل إلى العالج
وأعراضه اجلانبية وكت ّيب "القسطرة املركزية" الذي يتطرق إلى آليات إعطاء العالج متو ّفرة
يتوجه إلينا .كما وتتو ّفر في جمعية مكافحة السرطان أوراق معلومات خاصة
مجا ًنا لكل من
ّ
بالتوجه مجا ًنا إلى خدمة "تليميداع"
ومفصلة حول جميع األدوية وأعراضها اجلانبية .يوصى
ّ
ّ
التابعة للجمعية عبر هاتف رقم  .1-800-36-36-55قاعدة البيانات حول موضوع األدوية
متو ّفرة على موقع جمعية مكافحة السرطان على العنوان التالي www.cancer.org.il
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األعراض اجلانبية
قد يتسبب العالج الكيميائي أحيانُا بظهور أعراض جانبية غير لطيفة ،ولكن إذا كنت تعاني من أعراض
جانبية ناجتة عن الورم ،قد يساهم العالج الكيميائي في حتسني حالتك بواسطة احلد من هذه األعراض.
يعاني البعض من األعراض اجلانبية للعالج الكيميائي ولكن توجد اليوم أدوية تخفف من حدة هذه
األعراض .ما يلي األعراض اجلانبية األكثر شيو ًعا وطرق معاجلة البعض منها.

التع ّرض للعدوى

مما يجعلك
أثناء مكافحة اخلاليا السرطانية في جسمك ،قد تتسبّب األدوية في تقليل عدد خاليا الدم البيضاء ّ
أكثر عرضة لإلصابة بعدوى ما .يجب املواظبة على النظافة الشخصية  ،عدم تناول الفواكه واخلضروات
دون غسلها وجتنّب االتصال اجلسدي مع أشخاص مرضى.
إذا ارتفعت درجة حرارة جسمك بعد مرور  7حتى  12يوم على العالج الكيميائي األخير ،يجب
التوجه إلى أطباء قسم األورام الذي يعاجلك أو مباشرة إلى غرفة الطوارئ.
ّ

الشعور بالتعب واإلعياء
قد تشعر بالتعب الشديد .إسترح قدر املستطاع ،قم باملهام الضرورية فقط وال تبذل جه ًدا يفوق طاقتك.
يتو ّفر في جمعية مكافحة السرطان كت ّيب بعنوان "التعب واإلعياء" والذي يحتوي على الكثير
من املعلومات والنصائح املفيدة بخصوص التعامل مع هذا األثر اجلانبي .للحصول على الكت ّيب
التوجه إلى خدمة "تليميداع" عبر هاتف رقم .1-800-36-36-55
مجا ًنا ميكنكم
ّ

الغثيان والتقيؤ
قد تسبّب بعض العالجات الكيميائية الغثيان والتقيؤ .هناك أدوية ناجعة متنع أو حت ّد من هذه األعراض.
الطبيب املعالج سيوصي بها عند احلاجة .أخبر الطبيب أو املم ّرضة ما إذا ساهمت هذه األدوية في احلد من
هذا األعراض.
يتو ّفر في جمعية مكافحة السرطان كت ّيب بعنوان "الغثيان والتقيؤ الناجتان عن العالج
الكيميائي" والذي يحتوي على الكثير من املعلومات والنصائح املفيدة بخصوص التعامل مع
التوجه إلى خدمة "تليميداع" التابعة
هذه األعراض .للحصول على الكت ّيب مجا ًنا ميكنكم
ّ
جلمعية مكافحة السرطان عبر هاتف رقم .1-800-36-36-55
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اإلسهال
بعض األدوية الكيميائية املستخدمة لعالج سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم قد تسبّب اإلسهال ،والذي
يحدث عامة بعد العالج ببضعة أيام .إذا أصبت بإسهال ،يجب إبالغ الطبيب أو املم ّرضة بذلك .هناك أدوية
غني باأللياف خالل
تخفّف من حدة هذا األثر اجلانبي وتبطئ حركة األمعاء .يوصى باتباع نظام غذائي ّ
فترة اإلسهال.
إذا كان لديك  Colostomyأو  Ileostomyسيصعب عليك التعايش مع اإلسهال ،ولكن الطبيب ومم ّرضة
الفغرة  سيوفّران لك الدعم واملعلومات الالزمة  .خالل العالج الكيميائي يضطر بعض املرضى إلى التواجد
بتحسن بعد مرور عدة
بجوار املراحيض  ،واألمر يسبّب اإلحباط .ولكن هذه الشعور قد يتالشى وستشعر
ّ
أسابيع على انتهاء العالج.
إذا أصبت باإلسهال ألكثر من يوم أو يومني ،أو ب  6حاالت إسهال في اليوم الواحد ،مع ارتفاع
التوجه إلى طبيب قسم األورام حيث تتعالج أو مباشرة
في درجة حرارتك وآالم في البطن ،يجب
ّ
إلى غرفة الطوارئ.

حساسية في الفم

قد تشعر بوجود حساسية وآالم غير عادية في الفم وقد تظهر هناك بضعة قروح خالل العالج الكيميائي.
احملافظة على نظافة الفم وغسله بانتظام يساهمان في معاجلة هذا األثر اجلانبي .إذا كان لهذه اآلالم تأثير
سلبي على تناول الطعام ميكنكم تناول سوائل مغذية أو غذاء سائل.
يتو ّفر في جمعية مكافحة السرطان كت ّيب بعنوان "العالج الغذائي الداعم ملرضى السرطان"
والذي يحتوي على الكثير من املعلومات والنصائح املفيدة بخصوص التعامل مع هذه األعراض.
التوجه إلى خدمة "تليميداع" التابعة للجمعية عبر هاتف
للحصول على الكت ّيب مجا ًنا ميكنكم
ّ
رقم .1-800-36-36-55

تساقط الشعر

إسأل طبيبك ما إذا كانت األدوية التي تتناولها تؤدي إلى تساقط الشعر .غالبية األدوية الكيميائية
املستخدمة ملعاجلة سرطان األمعاء الغليظة واملستقيم ال تؤدي إلى تساقط الشعر إنمّ ا إلى تخفيفه .إذا بدأ
شعرك يتساقط ،فإنّه على األرجح سينمو مج ّد ًدا بعد انتهاء العالج.
يتو ّفر في جمعية مكافحة السرطان كت ّيب معلومات حول التعامل مع تساقط الشعر .للحصول
التوجه إلى خدمة "تليميداع" التابعة للجمعية عبر هاتف رقم
على الكت ّيب مجا ًنا ميكنكم
ّ
.1-800-36-36-55
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آالم في اليدين والقدمني

اآلالم ،االحمرار والتشققات في اليدين والرجلني قد تنتج عن إستخدام فلوروراسيل )FU5( 5
وكابسيتيفني لفترة طويلة .قد تعطى فيتامني  Bللح ّد من هذه األعراض وستوصي باستخدام مرهم ّ
مرطب
بتحسن ،يستطيع الطبيب التقليل من جرعة األدوية  أو عدم
خا ٍل من الكحول ومواد الرائحة .إذا لم تشعر
ّ
إعطاءك إياها لفترة ما.

الشعور بالتخدير ( التنميل) أو الوخز

قد يؤ ّثر األوكساليبالتني على األعصاب احمليطية ويؤ ّدي إلى اضطرابات حسية   (إعتالل األعصاب
احمليطية) التي تنعكس على شكل تنميل أو وخز في اليدين ،الرجلني ،العنق أو احلنجرة  أو في انخفاض
الشعور في األصابع  .عند مالمسة جسم بارد ستشعر باأللم وعند تناول مشروب بارد ستشعر باأللم في
احلنجرة .هذا الشعور عابر ولكنه يتالشى بعد مرور عام على انتهاء العالج.
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العالج اإلشعاعي
في العالج اإلشعاعي يتم استخدام  أشعة ذات طاقة عالية والتي تقضي على اخلاليا السرطانية وتسبّب
أقل قدر ممكن من األضرار للخاليا السليمة .العالج اإلشعاعي يعطى عامة ملرضى سرطان املستقيم وليس
ملرضى سرطان األمعاء الغليظة (باستثناء بعض احلاالت).

العالج اإلشعاعي لسرطان املستقيم في مرحلة مبكرة

قد تتلقى العالج اإلشعاعي قبل العملية لتقليص حجم الورم السرطاني ،لتسهيل مسار استئصاله خالل
العملية اجلراحية وللتقليل من احتمال عودة املرض .العالج اإلشعاعي القصير يشمل خمسة لقاءات تعطى
على مدى أسبوع  مباشرة قبل العملية.
إذا كان الورم السرطاني كبير قد تتلقى العالج اإلشعاعي ملدة أطول تصل إلى ستة أسابيع .يعطى العالج
مما قد يزيد من جناعة العالج .بعد العالج اإلشعاعي ،يجب
اإلشعاعي عامة إلى جانب العالج الكيميائيّ ،
االنتظار ستة أسابيع قبل إجراء العملية اجلراحية ،وذلك حتى ثبات األعراض اجلانبية.
تعسر استئصال الورم السرطاني
إذا لم تتلق العالج اإلشعاعي قبل العملية ،ميكنك تلقيه بعدها وذلك إذا ّ
خالل العملية ،إذا وجدت في اجلسم بقايا للخاليا السرطانية أو إذا تفشى املرض ما وراء اجلدران املعوية أو
باجتاه اخلاليا اللمفاوية املجاورة .العالج اإلشعاعي من هذا النوع يقدم في جميع أيام األسبوع ( باستثناء
أيام السبت واألعياد) على مدار  4-5أسابيع.

العالج اإلشعاعي لسرطان املستقيم الثانوي

إذا انتشر السرطان أو عاد مج ّد ًدا بعد العالج األولي (خاصة في منطقة احلوض)  قد يستخدم العالج
اإلشعاعي بهدف تقليص حجم الورم السرطاني واحلد من األعراض اجلانبية للمرض مثل اآلالم.

العالج اإلشعاعي لسرطان األمعاء الغليظة

العالج اإلشعاعي لسرطان األمعاء الغليظة نادر ج ًدا باستثناء بعض احلاالت التي يستخدم فيها هذا العالج
بهدف تقليص حجم الورم السرطاني واحلد من  ظهور أعراض جانبية للمرض .يدعى هذا العالج "العالج
اإلشعاعي ّ
امللطف".

كيف يعطى العالج اإلشعاعي؟

يعطى العالج في معاهد األشعة في املشافي .طريقة إعطاء العالج تختلف وفق الطريقة العالجية األجنع
واألنسب لك .قد تستمر الدورة العالجية نحو أسبوع حتى عدة أسابيع .قبل بدء العالج ،سيتح ّدث إليك
الطبيب بخصوص العالج ،الطريقة والفترة العالجية .
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تخطيط العالج

يجب املواظبة على العالج اإلشعاعي لتحقيق االستفادة القصوى منه .خالل زيارتك األولى لوحدة العالج
وفحصا
اإلشعاعي سيطلب منك االستلقاء حتت جهاز محاكاة والذي يجري تصوي ًرا باألشعة السينية
ً
للمنطقة التي يجب معاجلتها .في بعض األحيان يجرى فحص التصوير املقطعي  CTلنفس األهداف.
تخطيط العالج هو جزء مهم ج ًدا من العالج اإلشعاعي ويستمر لبضعة أيام قبل البدء بالعالج نفسه .قد
توضع عالمات على ع ّدة مناطق في جسمك  كي يتم ّكن تقني األشعة من موضعتك في املكان املناسب
وتوجيه  األشعة إلى املكان الصحيح .هذه العالمات يجب أن تبقى واضحة طوال فترة العالج ،ولكن ميكن
إزالتها بانتهاء الدورة العالجية .في بداية العالج اإلشعاعي ستتلقى اإلرشادات حول طرق معاجلة اجللد
في املنطقة املع ّدة للعالج.
قبل كل عالج إشعاعي ،سيساعدك تقني األشعة على االستلقاء فوق السرير بالوضعية الصحيحة والتحقّق
من أنّك تشعر بالراحة خالل العالج ،والذي يستغرق بضعة دقائق فقط ،ستبقى في الغرفة لوحدك ،ولكنك
تستطيع التح ّدث إلى تقني األشعة الذي سيتواجد في الغرفة املجاورة .عليك جتنّب احلركة لبضعة دقائق
خالل تلقي العالج .العالج اإلشعاعي غير مؤلم.

األعراض اجلانبية

العالج اإلشعاعي في منطقة األمعاء قد يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية مثل اإلسهال ،الغثيان واإلعياء.
كما وقد تنتج عنه أعراض جانبية مح ّددة مثل االلتهابات غير املعدية في األمعاء ،حساسية اجللد أو التهاب
في جدار املثانة ،وذلك وفق حجم اجلرعة ومدة العالج .الطبيب املعالج يستطيع إخبارك ع ًما ميكن توقعه.
تستمر هذه األعراض لبعضة أسابيع وتتالشى تدريجيًا بعد انتهاء الدورة العالجية .إذا استمرت -يجب
إبالغ الطبيب بذلك .العالج اإلشعاعي ال يجعلك مش ًعا ،ويستطيع اآلخرين ،مبا في ذلك األطفال ،التواجد
بقربك دون أي خوف خالل الفترة العالجية.

الغثيان

يشعر بعض املتعاجلني بالغثيان ،ولكن بدرجة منخفضة ،وهناك أدوية ناجعة ميكنها السيطرة على هذا
األثر اجلانبي .إن لم تكن لديك شهية لالكل ،ميكنك استبدال الوجبات مبشروبات مغذية.

اإلسهال

قد يتسبّب العالج اإلشعاعي بتنشيط األمعاء الغليظة واملستقيم والتسببّب باإلسهال .قد يصف لك الطبيب
املعالج بعض األدوية للحد من هذا األثر اجلانبي.
يحتوي كت ّيب "العالج الغذائي الداعم" الصادر عن جمعية مكافحة السرطان على معلومات
إضافية ونصائح مفيدة حول التعامل مع املشاكل املتعلقة باألكل مثل الغثيان واإلسهال .للحصول
التوجه إلى "تليميداع" عبر هاتف رقم .1-800-36-36-55
على الكتيب مجا ًنا ميكنكم
ّ
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اإلعياء

إذا تسبّب لك العالج اإلشعاعي باإلعياء  ،حاول أن تسترح قدر اإلمكان ،خاصة إذا كنت تسافر مسافات
طويلة كل يوم بهدف تلقي العالج.
يتو ّفر في جمعية مكافحة السرطان كت ّيب بعنوان "التعب واإلعياء" والذي يحتوي على الكثير
من املعلومات والنصائح املفيدة بخصوص التعامل مع هذا األثر اجلانبي .للحصول على الكت ّيب
التوجه إلى خدمة "تليميداع" عبر هاتف رقم .1-800-36-36-55
مجا ًنا ميكنكم
ّ

حساسية في اجللد

بأن هذه االعراض
قد يصاب اجللد في منطقة العالج باالحمرار واحلساسية .يشعر بعض املتعاجلني ّ
ليست خطيرة ،في حني يشعر البعض اآلخر باأللم واحلساسية  العالية .ستق ّدم لك املم ّرضات النصائح
حساسا ج ًدا  ،ميكنك استخدام مراهم
الالزمة حول كيفية معاجلة اجللد في منطقة العالج .إذا أصبح اجللد
ً
مسكنة  .

التهاب في جدار املثانة ( إلتهاب املثانة)

العالج األشعاعي لألمعاء قد يتسبّب بالتهاب غير مع ٍد في جدار املثانة .يزيد ذلك من احلاجة إلى التب ّول
ومن الشعور باحلرقة خالل التبول .يستطيع الطبيب أن يصف لك أدوية حت ّد من هذا األثر اجلانبي .تستمر
هذه األعراض لعدة أسابيع وتتالشى تدريجيًا ،بعد انتهاء الدورة العالجية .إذا استمرت يجب إبالغ الطبيب
بذلك.
كت ّيب "العالج اإلشعاعي ملنطقة احلوض والبطن" الصادر عن جمعية مكافحة السرطان يتط ّرق
بالتفصيل إلى العالج اإلشعاعي ،تخطيط العالج واألعراض اجلانبية احملتملة.

األعراض اجلانبية احملتملة على املدى الطويل

في بعض احلاالت ،قد يلحق العالج اإلشعاعي ضر ًرا دائ ًما باألمعاء أو باملثانة .إذا حدث ذلك ،حركة االمعاء
تزداد ويستمر اإلسهال  ،كما وقد تشعر طوال الوقت باحلاجة إلى التب ّول أو إفراز البراز أكثر من قبل.
مما قد يتسبّب بظهور الدم
األوعية الدموية في األمعاء واملثانة تكون أكثر هشاشة بعد العالج اإلشعاعيّ ،
في البول أو في حركة األمعاء .يظهر هذا األثر اجلانبي بعد شهور أو سنوات .إذا حلظت وجود قطرات دم،
عليك إبالغ الطبيب بذلك إلجراء الفحوصات الالزمة وإعطاء العالج املناسب.
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مشاكل في اخلصوبة والضعف اجلنسي لدى الرجال

قد يتسبّب العالج اإلشعاعي في منطقة احلوض مبشاكل في اخلصوبة لدى النساء والرجال .قد يشعر
الرجال بفقدان القدرة اجلنسية نتيجة تأثير العالج على األعصاب في منطقة احلوض .قد تكون هذه
األعراض مقلقة ومحبطة عند اكتشافها ،ولهذا عليك إبالغ الطبيب واستشارة املم ّرضة لتلقي النصائح
واملعلومات حول طرق التعامل مع هذه األعراض.
يحتوي كت ّيبا "جنسانية املرأة" و "جنسانية الرجل" الصادران عن جمعية مكافحة السرطان
على معلومات إضافية حول املوضوع .كما وميكنكم تلقي االستشارة اجلنسية مجا ًنا من قبل
جمعية مكافحة السرطان عبر هاتف رقم .03-5721643
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العالجات البيولوجية (العالجات المر ّكزة) لسرطان األمعاء الغليظة
في العالجات البيولوجية (بواسطة األجسام املضادة) يتم استخدام املعلومات املتوفّرة بشكل طبيعي في
اجلسم لتدمير اخلاليا السرطانية .هناك أنواع مختلفة من العالجات البيولوجية .العالجات األساسية  
لسرطان األمعاء الغليظة هي األجسام املضادة وحيدة النسيلة وتشمل :سيتوكسيماب (أربيتوكس)
( ،)®Erbitux - Cetuximabبيفاسيزوماب (إيفاستني) ()®Avastin - Bevacizumab
وبانيتوموماب (فيكتيبيكس) ( .)Panitumumab – Vectibixميكن استخدامها في حال تفشي
سرطان األمعاء الغليظة ما وراء األمعاء.

كيف تعمل األجسام املضادة وحيدة النسيلة؟

تشخص وحتجز بروتينات مح ّددة (مستقبالت)
األجسام املضادة وحيدة النسيلة هي مستحضرات
ّ
ّ
توجه إلى اخلاليا
ّها
ن
أل
زة
ك
املر
بالعالجات
ًا
ن
أحيا
تسمى
موجودة داخل خاليا سرطانية معينة .ولهذا
ّ
السرطانية.
يوجد لبعض اخلاليا السرطانية بروتينات تعمل كمستقبالت لعوامل النمو في اخللية ( .)EGFRعندما
يشجع ذلك اخللية السرطانية
تلتصق بروتينات أخرى في اجلسم ،املعروفة كعوامل منو ،بهذه املستقبالت،
ّ
على النمو والتطور .األجسام املضادة وحيدة النسيلة سيتوكسيماب وبانيتوموماب يحجزان املستقبل
ومينعان عامل النمو من االرتباط به وبهذا فإنّهما يعيقان منو وتطور اخلاليا السرطانية.
ليس جميع اخلاليا السرطانية تتفاعل مع األجسام املضادة سيتوكسيماب وبانيتوموماب .قبل أن تعالج
بواسطة أحد هذين املستحضرين ،سيفحص أطباءك ما إذا كانت خاليا السرطانية لديك حتتوي على جني
من مجموعة بروتني راس الطبيعي( KRASطبيعي أو  NRASطبيعي) .التحقّق ممّ ا إذا كان هذا اجلني
طبيعي أو متح ّور يساعد األطباء على التحديد ما إذا كانت األجسام املضادة سيتوكسيماب وبانيتوموماب
مناسبة لك أم ال .يعمل اجلسم املضاد بيفاسيزوماب على منع اخلاليا السرطانية من تطوير إمدادات دم
جديدة وبهذا مينع وصول األكسجني واملواد املغذية إليها  .املستحضرات التي تتداخل في مسار منو األوعية
الدموية على هذا النحو تدعى موانع تولّد األوعية (منو أوعية دموية جديدة) أو مضادات تولد األوعية.

كيف تعطى هذه املستحضرات؟

يعطى السيتوكسيماب،البانيتوموماب والبيفاسيزوماب عبر الوريد إلى جانب العالج الكيميائي ،وحتظى
هذه املستحضرات باملصادقة في إطار سلة األدوية جلميع اخلطوط العالجية.
السيتوكسيمابوالبانيتوموماب يعطيان ً
أيضا في إسرائيل دون العالج الكيميائي .العالج بواسطة هذه
أن خاليا الورم ال حتتوي على جني متح ّور من
األدوية مشروط بإجراء فحص جيني للورم الذي يثبت ّ
مجموعة بروتني راس الطبيعي(  KRASطبيعي أو  NRASطبيعي).
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األعراض اجلانبية
يعاني بعض األشخاص من احلساسية لألجسام املضادة وحيدة النسيلة والتي قد تظهر على شكل انفلونزا،
انخفاض ضغط الدم أو الغثيان .قد تظهر أعراض جانبية أخرى كالطفح اجللدي واإلعياء .بعض األجسام
املضادة وحيدة النسيلة تعطى بشكل بطيء لعدة ساعات .قد تعطى قبل ذلك مستحضرات أخرى للتقليل
من احتمال ظهور أعراض جانبية.

العالجات البيولوجية (العالجات المر ّكزة) لسرطان المستقيم
العالجات البيولوجية التي تستخدم  لسرطان املستقيم هي سيتوكسيماب (أربيتوكس) وبانيتوموماب
(فيكتيبيكس) .ميكن استخدام هذه املستحضرات في احلاالت التي ينتشر فيها السرطان ما وراء األمعاء.
هذه العالجات متوفرة في سلة األدوية جلميع اخلطوط العالجية  .كما ويوجد جسم مضاد وحيد النسيلة
يدعى بيفاسيزوماب (إيفاستني) يعمل يطريقة مختلفة ويستخدم لعالج مرضى سرطان املستقيم في
مراحل متق ّدمة وذلك بعد الفشل العالجي الناجت عن الدمج بني العالج الكيميائي والعالجات األخرى .العالج
بواسطة بيفاسيزوماب متوفّر في سلة األدوية جلميع اخلطوط العالجية.

المتابعة
بعد استكمال العالج ،سيطلب منك الطبيب إجراء فحوصات للمتابعة ،مثل فحوصات دم ،فحوصات األشعة
السينية العادية ( ،CTحتاليل دم وتنظير القولون) .جترى هذه الفحوصات عامة على مدار عدة سنوات
بوتيرة تقل تدريجيًا .إذا كنت تعاني من مشاكل معينة ،أو حلظت وجود أعراض ما بني الفحص واآلخر،
عليك إبالغ الطبيب بذلك في أقرب وقت ممكن.

أبحاث وتجارب سريرية
هناك أبحاث جارية  تهدف إلى إيجاد طرق جديدة ملعاجلة سرطن األمعاء الغليظة واملستقيم وذلك لتحسني
جودة العالج .األبحاث السيرية جترى إليجاد طرق عالجية جديدة لهذا املرض وتشارك العديد من املشافي
في هذه األبحاث .عندما تشير األبحاث األولية إلى تفّوق عالج جديد على عالج قائم ومعتمد ،يجري  
أخصائيو األورام جتارب للمقارنة بني العالج اجلديد وأفضل العالجات املعتمدة حاليًا .هذه التجربة تدعى
جتربة سريرية مراقبة وهي طريقة موثوقة لتقييم العالج اجلديد .تشارك في هذه التجارب عدة مشافي في
البالد  ،بالتوازي مع مشافي ومرضى آخرين في بلدان أخرى.
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إلجراء مقارنة دقيقة بني العالجات  ،يتم اختيار العالج املعطى للمريض بشكل عشوائي ،عام ًة بواسطة
احلاسوب ،وليس على يد الطبيب املعالج .أثبتت األبحاث أنّه إذا قام الطبيب باختيار نوع العالج أو عرض
على املريض إمكانية االختيار قد يؤ ّثر دون قصد على نتائج التجربة .ولهذا يتم اختيار العالج بشكل
عشوائي.
في التجارب السريرية املراقبة والعشوائية ،يتلقى بعض املرضى العالج املعتمد األفضل في حني يتلقى
البعض اآلخر ،إضافة إلى العالج املعتمد ،الدواء اجلديد اخلاضع للبحث .يعتبر أحد العالجات أفضل من
اآلخر إذا كانت فاعليته ضد الورم السرطاني أفضل من فاعلية العالج املعتمد ،أو إذا كانت فاعليته مساوية
لفاعلية العالج املعتمد ،لكن أعراضه اجلانبية غير اللطيفة أخف ح ّدة.
يهتم األطباء باملشاركة في التجارب السريرية ،أو األبحاث السريرية كما تسمى أحيانًا ،ألنّه طاملا لم تتم
دراسة عالج جديد بهذه الطريقة العلمية ،لن ينجح االطباء في معرفة العالج األفضل ملرضاهم.
قبل املصادقة على عالج ما ،هناك حاجة للحصول على موافقة جلنة ليفينسكي .يجب على الطبيب احلصول
على موافقتك املستنيرة قبل مشاركتك في التجربة .املوافقة املستنيرة تعني أنّك تعي فحوى التجربة ،هدف
التجربة ،سبب دعوتك للمشاركة فيها وكيفية مشاركتك فيها.
بعد موافتك على املشاركة في التجربة ،ميكنك التراجع عن قرارك في أي وقت .القرار الذي تتخذه ال يجب
أن يؤ ّثر على عالقتك بالطبيب .إذا قررت عدم املشاركة في التجربة أو االنسحاب منها ،ستتلقى أفضل عالج
معتمد بدال من العالج اجلديد اخلاضع للبحث مقارنة بالعالج املعتمد.
أن العالج الذي ستتلقاه خضع ألبحاث مع ّمقة قبل اعتماده في
إذا قررت املشاركة في التجربة ،تذ ّكر ّ
التجارب السريرية العشواشئية واملراقبة .من خالل مشاركتك في التجربة ستساهم في تطوير الطب
وتزيد من فرص شفاء  مرضى آخرين في املستقبل.

يحتوي كت ّيب "التجارب السريرية ملعاجلة مرض السرطان" الصادر عن جمعية مكافحة
التوجه إلى خدمة
مفصلة حول املوضوع .للحصول عليه مجا ًنا ميكنكم
السرطان على معلومات ّ
ّ
"تليميداع" التابعة للجمعية عبر هاتف رقم 1-800-36-36-55
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التكيف العاطفي مع مرض السرطان
مسار تشخيص مرض السرطان يكون عامة مصحوب بتقلبات عاطفية وأفكار تتأرجح بني األمل وبني
اخلوف والقلق .عند تشخيص املرض ،تختلف ردود الفعل من شخص آلخر .تتأ ّثر ردود الفعل للتشخيص
بالصفات الشخصية ،جتربة سابقة مع مرض السرطان في العائلة أو احمليط القريب ،نوع املرض ،إحتماالت
الشفاء أو احلصول على عالج ّ
ملطف .كل شخص يتجاوب بطريقة مختلفة وبقوة مختلفة ،ولكن اجلميع
أن أفراد عائلة الشخص املريض ميرون
يحتاجون إلى الوقت للتكيّف مع واقع املرض .جتدر اإلشارة إلى ّ
أيضا مبسار عاطفي مشابه والعديد منهم يحتاجون إلى اإلرشاد والدعم ،نظي ًرا للشخص املريض.
ّ
أن غالبية املرضى يتأقلمون مع املرض مبساعدة قواهم الذاتية وبدعم من البيئة احمليطة  .
أثبتت األبحاث ّ
ردود الفعل العاطفية املتط ّرفة واملتواصلة تظهر فقط عند قلة قليلة من املرضى .ولكن يبدو أنّه يوجد لدى
عدد كبير من املرضى مخاوف مشتركة ،والتي يجب مناقشتها مع أفراد العائلة ،األقرباء واألصدقاء.
وباالعتماد على التجربة السريرية واخلبرة املتراكمة ،يستطيع الطاقم املعالج في املستشفى تقدمي الكثير
من الدعم ،ك ّل في مجاله.

التك ّيف مع تشخيص مرض السرطان

وأن بعض األمور لن تعود إلى سابق عهدها .وكما
أن احلياة قد تتغيّر ّ
عند تشخيص مرض السرطان نعي ّ
تدخّ
فإن التكيّف
طبي آخرّ ،
يحتاج اجلسم لبعض الوقت ليتماثل الشفاء بعد اخلضوع لعملية جراحية أو ل ّ
مع املرض يحتاج وقتًا وصب ًرا .في بعض األحيان يتطلّب التكيّف العاطفي مدة أطول من تلك التي يحتاجها
اجلسم ليتماثل الشفاء ويجب منح املريض الوقت الالزم ليستطيع استيعاب التغييرات التي تلت التشخيص.
بأن احلياة لن تعود إلى سابق عهدها .نظرتهم إلى احلياة تختلف  ،كما
يتم لدى بعض املرضى تذويت الفكرة ّ
وقد تتغيّر قراراتهم واختياراتهم عقب تغيير سلم األولويات .بعض املرضى يشبّهون هذا الشعور بالقطار
الذي انحرف عن مساره وال يعملون ما إذا سيستطيع العودة إلى مساره أو الوصول إلى وجهته .يشعر
أن مرضهم يؤ ّثر على جميع مناحي احلياة ويغيّرها .التعامل مع خبر اإلصابة بهذا املرض والعودة
البعض ّ
إلى الروتني احلياتي أو بناء روتني جديد هي مسارات تتطلّب وقتًا.

التك ّيف مع التغيير في الروتني

املرضى اخلاضعني إلى سلسلة عالجات طويلة ،والذين يتلقون عالج كيميائي أو إشعاعي ،يضطرون إلى
بتغيير الورتني اليومي مبا يتماشى مع مواعيد العالجات أو الفحوصات .قد حتد العالجات من القدرة على
املواظبة على النظام اليومي العادي ،مثل العمل ،الدراسة أو الترفيه .مع ذلك ،يجب بذل جهد للمحافظة على
الروتني احلياتي .يستحسن استشارة الطاقم املعالج حول األنشطة التي ميكنكم متابعتها.
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محاولة فهم أسباب املرض

أسئلة عديدة مثل ملاذا أصبت بهذا املرض؟ ملاذا حصل ذلك لي أنا بالذات؟ ملاذا اآلن؟ هل كان بإمكاني منع
املرض؟ قد تشغل تفكير الكثير من املرضى .رغبة بعض املرضى في فهم أسباب ظهور املرض تساهم
في التعلّم ومعرفة املزيد عن املرض والعالجات وتعزّز من شعورهم بالسيطرة على حياتهم .ولكن هذه
األسئلة قد تؤ ّدي لدى البعض اآلخر إلى الشعور بالذنب أو االتهام .األبحاث التي حاولت إيجاد العالقة بني
األزمات الشخصية ،اإلجهاد واألحداث الصعبة التي م ّر بها اإلنسان خالل حياته وبني ظهور املرض تشير
أن مثل هذه األحداث تؤ ّثر على جودة احلياة ولكنها ال تعتبر العامل
إلى نتائج متناقضة .يبدو لنا اليوم ّ
املسبّب للمرض .ولكن من املهم التح ّدث عن هذه املشاعر والتي تش ّكل عامة حتد ًيا أساسيًا في التعامل مع
املرض ومع حالة عدم اليقني.

حالة عدم اليقني

يرافق مرض السرطان عامة الشعور بعدم اليقني حول املستقبل .يصعب على اإلنسان التفائل عندما يبدو
له املستقبل أقل أمانًا ،ويشعر بعض املرضى أحيانًا بالعجز .احلل للتعامل مع الشعور بعدم اليقني هو األمل
واحلفاظ على جودة احلياة احلالية .في بعض األحيان االلتقاء مبرضى آخرين أو سابقني يساعد الشخص
املريض على التغلب على هذا الشعور ويعزز الشعور بالتفاؤل .يستمد البعض قوتهم من الدعم واحلب
يتجه البعض إلى اإلبداع ،الفنون ،الدراسة أو السعي نحو حتقيق أماني أو أحالم قدمية .يفيد
احمليط بهمّ .
أن املرض ساعدهم على تغيير حياتهم بشكل إيجابي وتغيير سلم أولوياتهم.
بعض املرضى ّ

احلديث عن املرض

ٍ
شاف
أن للتح ّدث بحد ذاته أثر
الرغبة في التحدث عن مشاعر صعبة تختلف من إنسان آلخر .ولكنه وجد ّ
لدى بعض املرضى .هناك فرق شاسع بني احلديث الذاتي ،أي عندما يفكر اإلنسان بينه وبني نفسه ويتحدث
مع نفسه ،وبني التح ّدث إلى اآلخرين وخلق حوار .من هنا تط ّور العالج النفسي .قد يعزز احلديث الذاتي
الشعور بالوحدة واأللم دون أن يتم ّكن اإلنسان من "تهوية" هذه املشاعر .يجب اإلصغاء إلى االحتياجات
املختلفة لكل شخص واالنتباه إلى التغييرات احلاصلة فيها .يجب احملافظة على املستوى املناسب للحوار
ومتكني املريض نفسه من حتديد الوتيرة .في بعض األحيان احلاجة للحوار تكون أكبر وفي أحيان أخرى
يستحسن اإلصغاء إلى الصمت .يفضل بعض املرضى أحيانًا احل ّد من احلديث عن املرض لتحويل االنتباه عنه
واالنشغال بأمور أخرى  .اإلفراط في احلديث عن املرض قد يؤ ّدي إلى إثارة العواطف والبعض يحتاج إلى
يتعسر على بعض العائالت التح ّدث عن املشاعر الصعبة كما وحتتاج إلى املساعدة.
الهدوء وإلى إثارة أقل.
ّ
األخصائيني النفسيني املتخصصني بعالج مرضى السرطان ،إلى جانب األطباء واملم ّرضات ،يستطيعون
مساعدتكم على مواجهة هذه التخبطات ،إيجاد الكلمات واألساليب الفتتاح احلديث ومواصلته.
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األشخاص الذين يجب إخابرهم عن املرض

يحدث السرطان في جسم الفرد ولكنه يؤ ّثر على العائلة بأكملها .يتسائل الشخص املريض وأفراد أسرته
عن األشخاص الذين يجب إعالمهم مبوضوع املرض .هل يجب إخبار املريض؟ هل يجب إخبار والديه كبار  
السن؟ هل يجب إخبار األطفال الصغار؟ إبتدا ًء من أي جيل؟ وما الذي يجب قوله؟ هل يجب أن نخبر اجليران
أو زمالء العمل؟ ال توجد إجابة واضحة واحدة جلميع هذه األسئلة.

هل يجب إخبار األطفال

يستطيع األطفال التعامل مع اخلبر بخصوص مرض السرطان إذا مت إخبارهم بذلك بالطريقة ،الدرجة
والوتيرة املناسبة لهم .قدرة األطفال الصغار على التعبير عن مشاعرهم غير ناضجة بعد ،ولهذا يصعب
التح ّدث معهم عن املشاعر .من املهم إطالع الطفل ع ّما يدور حوله وذلك بواسطة املعلومات التي تنقل إليه
مباشرة من والديه ،كما ويستحسن جتنّب السرار التي قد تكشف بسهولة.
يحتوي كت ّيب "ماذا سأقول ألطفالي عن مرض السرطان" الصادر عن جمعية مكافحة السرطان
التوجه إلى خدمة
مفصلة ونصائح حول املوضوع .للحصول عليه مجا ًنا ميكنكم
على معلومات ّ
ّ
"تليميداع" التابعة للجمعية عبر هاتف رقم 1-800-36-36-55

هل يجب إخبار الوالدين املس ّنني

حلماية الوالدين املسنني من أثر األخبار الصعبة ،يقرر بعض املرضى عدم إخبارهم مبوضوع مرضهم.
أن األهل ،وإن كانوا مسنّني ،يستطيعون التعامل مع األخبار
يجب أن نحترم هذا القرار .مع ذلك يبدو ّ
الصعبة ،توظيف خبرتهم احلياتية وم ّد يد املساعدة.

هل يجب إخبار اجليران أو زمالء العمل؟

أن يؤّدي الكشف عن مرضهم إلى تغييرات في املعاملة جتاههم واإلشفاق عليهم.
يخشى بعض املرضى ّ
ً
في غالبية احلاالت هذا القلق يتالشى ،ويتضح الحقا أن هذه "الشفقة" هي في الواقع قلق حقيقي .تتجنّد
بعض أماكن العمل ملساعدة املريض بك ّل ما يتعلّق بغيابه عن العمل ،الزيارات ،مرافقته إلى العالجات وغير
ذلك .وفي دولة صغيرة كإسرائيل يصعب كتم االسرار ولكن يجب احترام خصوصية الفرد واحلفاظ
عليها ،إذا كان يه ّمه األمر   .
التعامل مع التغييرات اجلسدية

بعد العملية و/أو العالجات قد حتصل في اجلسم بعض التغييرات .يضطر الشخص املريض إلى التعامل
مع هذه التغييرات والتأقلم معها ،وكذلك ً
أيضا أفراد عائلته ومحيطه القريب .قد تتسبّب العالجات بتغيير
الروتني ،عدم الراحة اجلسدية وظهور أعراض جانبية كتساقط الشعر ،الغثيان ،التقيؤ ،فقدان الوزن ،التعب
والوهن .قد تؤدي بعض العالجات إلى تراجع مزمن أو مؤقّت في الرغبة اجلنسية ،وبهذا فإنّها تؤ ّثر على
النشاط اجلنسي.
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في غالبية احلاالت ميكن احلد من األعراض اجلانبية مبساعدة نصائح وإرشادات الطاقم املعالج والذي
أن التغييرات اجلسدية قد تؤ ّثر
يتمتع بخبرة ومعرفة واسعة حول العالجات وتأثيرها .جتدر اإلشارة إلى ّ
سلبًا على التص ّور اجلسدي ،الثقة بالنفس والقدرات اجلسدية .وقد يؤدي كل ذلك إلى رفض الشخص
جلسده والنفور منه ،وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه اجلسد إلى الرعاية والنمو من جديد .تثبت األبحاث
أن السير ملسافات قصيرة بشكل دائم والتمارين الرياضية املالئمة تساعد على بناء اجلسم وتقبله لدى
مرضى السرطان الذين يتلقون عالج كيميائي أو الذين خضعوا لعملية جراحية.
تو ّفر جمعية مكافحة السرطان خدمات استشارية حول مواضيع التصور اجلسدي ،اخلصوبة،
العالقات الزوجية واجلنسانية لدى مرضى السرطان وزوجاتهم/أزواجهم .االستشارة تعطى
مجا ًنا من قبل مم ّرضة اجلمعية وذلك بالتنسيق املسبق ودون احلاجة للتز ّود مبرجع طبي .رقم
الهاتف.03-5721618 :

هل يجب إخبار املريض عن مرضه؟

قانون حقوق املرضى يلزم األطباء بتزويد املريض باملعلومات الالزمة حول مرضه ،وحول التنبؤات الطبية
والعالجات .املعلومات الطبية شبيهة بالدواء ويجب إعطاءها بالكمية الصحيحة ،الوقت الصحيح والطريقة
الصحيحة ومن قبل الشخص املالئم :تلقي املعلومات املوثوقة ،بالطريقة املناسبة ،مت ّكن املريض من معرفة
حالته الصحية ،اتخاذ قرارات واعية حول العالجات ،تخطيط حياته وإدارتها وفق أولوياته ورغباته.
أن توفير املعلومات ال يتم ملرة واحدة فقط ،إنّه مسار حواري متواصل .يحق للمريض
جتدر اإلشارة إلى ّ
أن يطلب من أطباءه توفير املعلومات لعائلته أو أصدقائه ،ألنّه واثق من أنّهم سيزو ّدونه بدورهم بهذه
أن إخفاء املعلومات قد يزيد من صعوبة
املعلومات ،وسيساعدونه في عملية اتخاذ القرار .تثبت األبحاث ّ
املسار العالجي ،نظي ًرا لألفراط في توفير املعلومات .طريقة تزويد املعلومات مهمة ً
أيضا .املعلومات املتعلّقة
أساسا على دراسات إحصائية ،وتأثير هذه املعطيات
مبرض السرطان تشمل حقائق علمية ،والتي تعتمد
ً
على حياة املريض ،في ظروفه احلياتية اخلاصة .معاجلة املعطيات تستغرق وقتًا ألنّها تشمل فهم املعطيات
الطبية احليوية ،البعض منها غير معروفة ،إلى جانب التعامل مع أفكار ومشاعر صعبة .يش ّدد مرضى
كثيرون على حاجتهم إلى املعلومات حول كل ما يحدث لهم ،التخاذ القرارات الصائبة وليشعروا بالسيطرة
أن املعلومات
على حياتهم .كما
ّ
ويفضلون تلقي جميع املعلومات حتى وإن كانت صعبة ويشيرون عام ًة إلى ّ
الصعبة أفضل من عدم اليقني.
جتدر اإلشارة إلى أنّه في حاالت املرض واألزمات ،يحق لإلنسان حماية نفسه من تلقي معلومات صعبة.
املرضى املعنيني مبساعدة عائالتهم لهم في مواجهة هذه املعلومات ،يجب أن يبلغوا الطبيب بذلك .من
املهم أن يتفق الطبيب ،املريض وأبناء عائلته حول منط العالقة املالئم لهم جمي ًعا .املرضى املعنيني بتحويل
املعلومات مباشرة إلى أفراد عائلتهم ،حتى في غيابهم ،يجب أن يخبروا الطبيب بذلك .كما وميكنكم اليوم
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تعيني وكيل يستطيع اتخاذ قرارات خاصة باملريض ،بدال منه ،إذا تعسر عليه ذلك .يجب عرض هذه الفكرة
أمام املرضى وأفراد العائلة املناسبني  .

اإلفراط في توفير املعلومات

هناك العديد من مصادر املعلومات املتاحة حول مرض السرطان وحول كيفية معاجلته والتعامل معه
وتشمل :اإلنترنت ،الكتب ،األصدقاء وغير ذلك .املعلومات الطبية في أيامنا هذه سهلة املنال مقارنة
باملاضي وفي بعض األحيان يتم الضغط على املريض بشكل غير مباشر ملعرفة املزيد عن مرضه .املعلومات
اإلضافية قد تساعد بعض املرضى على مواجهة املرض ،ولكن ليس في جميع احلاالت .سهولة احلصول
على املعلومات قد تصيب بعض املرضى باخلوف الشديد بدال من تعزيز شعورهم بالسيطرة .يحتاج بعض
املرضى إلى املساعدة في احلصول على املعلومات  في حني يحتاج البعض اآلخر إلى احلماية من اإلفراط
في تقدمي املعلومات .كما ويجب التحقق من صحة املعلومات.

التوجه مجا ًنا إلى مركز
للخدمات املعلوماتية املتقدمة وقواعد املعلومات اإلضافية ميكنكم
ّ
املعلومات التابع جلمعية مكافحة السرطان على هاتف رقم  03-5721608أو عبر البريد
اإللكتروني .info@cancer.org.il

التعامل مع األفكار املتعلقة باملوت

رغم إمكانية معاجلة بعض أمراض السرطان وإطالة احلياة في البعض اآلخر ،ال تزال األفكار املتعلّقه باملوت
ترافق بعض املرضى .يرغب البعض منهم في احلديث عن املوت ويقومون بذلك مع أفراد عائالتهم أو
أصدقائهم .يتجنّب البعض اآلخر احلديث عن املوت ،حتى وإن كانوا يف ّكرون فيه من حني ألخر .القرار بعدم
احلديث عن املوت ال يدل  بالضرورة على اإلنكار ،قد يكون خيا ًرا واعيًا ناب ًعا عن كيفية تعامل اإلنسان مع
التوجه املتفائل الذي مييزه.
الظروف الصعبة وعن
ّ
بعض األشخاص يخشون املوت ولكنهم ال يجدون الشخص ،الطريقة واملكان املناسب الذي يتيح لهم
التعبير عن هذه املخاوف .يخشى بعض املرضى أو أبناء عائالتهم التطرق إلى هذا املوضوع كي ال يسبب ّوا
أن جتنّب احلديث عن املوضوع غير مؤلم .ولكن يجب أن نتذ ّكر أنّه في بعض
أي ألم لآلخرين معتقدين ّ
األحيان ،عدم احلديث عن املشاعر املؤملة بعزز الشعور بالوحدة .عندما يتخبط املرضى وأبناء عائالتهم بني
احلديث عن املشاعر املؤملة أو جتنّب ذلك فإنّهم في الواقع يتخبّطون بني إمكانيتّي املعاناة اجلماعية واملعاناة
الفردية.

41

كل شخص وكل عائلة يختاران في نهاية املطاف األنسب لهما ،وذلك بعد اتخاذ القرار بشكل واعٍ ومواجهة
اخلوف والقلق .طاقم اخلدمة النفسية في قسم األورام ،إلى جانب املم ّرضات واألطباء ،يستطيع مساعدتكم
على مواجهة هذا التخبط ،تخطيط احملادثة أو املشاركة فيها .قد تكون هذه احملادثة تعبير كالمي للخوف
وللقدرة املشتركة على التعايش مع اخلوف ،مواجهته والتغلب عليه.
تق ّبل املساعدة واالتكالية

في املجتمع الغربي ،حيث يتم التشديد على االستقاللية ومسؤولية الفرد على حياته ،قد يواجه الشخص
أن احلاالت التي يواجه
املريض صعوبة جمة إن اضطر لالتكال على اآلخرين .مع ذلك ،جتدر اإلشارة إلى ّ
فيها اإلنسان مشكله أو مأزق تساهم في إظهار صفات إيجابية متعلقة باملسؤولية جتاه اآلخرين ،العالقات
العائلية ،احملبة والصداقة .في غالبية احلاالت االتكال على اآلخرين يكون مؤقت وينتهي مع انتهاء العالج.
أفراد العائلة ،الذين يشكلون عامة مصدر الدعم األساسي للمريض ،يضطرون إلى إيجاد التوازن السليم
بني الرغبة في حماية املريض وتوفير الراحة له بني الرغبة في إخراجه من السرير واملنزل .إليجاد احلل
األمثل ،يستحسن إشراك املريض نفسه في هذا التخبط ،ميكنكم على سبيل املثال أن تسألونه ما إذا كان
بحاجة إلى مساعدة  ،ما الذي يتوقعه من عائلته وما الذي يشعره بالثقل .قدرة الشخص املريض وعائلته
على التعامل مع االتكالية بشكل ناضج والئق تدخل العائالت في حميمية لم يعرفوها من قبل.
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