عالجات رسطان الجلد
Skin Cancer Treatments – Arabic

يختلف عالج رسطان الجلد من شخص آلخر .إذا ما تم تشخيص إصابتك برسطان الجلد ،فسيعتمد عالجك عىل نوع رسطان الجلد
الذي تعاين منه ،وحجمه وعمقه ،وما إذا كان قد انترش إىل أجزاء أخرى من جسمك .قد يحتاج بعض األشخاص إىل نوع واحد
من العالج بينام تتطلب حالة آخرين إىل أكرث من نوع واحد من العالج .تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول أفضل
الحلول بالنسبة لك.

التدخل الجراحي

العالج املناعي

غالبا ما يتم اللجوء للتدخالت الجراحية لعالج رسطان
ً
الجلد .وميكن أن يساعد التدخل الجراحي يف معرفة
ما إذا كنت مصاباً بالرسطان وما نوعه وما إذا كان
قد انترش .وتجرى التدخالت الجراحية إلزالة الرسطان
مبنظر أفضل.
ولجعل املوقع الذي متت إزالته منه يغدو
ٍ
يعتمد نوع الجراحة التي قد تحتاجها عىل نوع رسطان
الجلد وحجمه ومكانه.

يساعد العالج املناعي جهازك املناعي يف اكتشاف
الرسطان ومكافحته .وميكن إعطاؤه كحقنة يف أحد
أوردة ذراعك ،أو كحبوب أو كبسوالت تؤخذ عن طريق
الفم.

شيوعا للتدخل الجراحي هي األمل
اآلثار الجانبية األكرث
ً
وااللتهاب ووجود ندبة يف مكان العملية الجراحية.

تعتمد اآلثار الجانبية للعالج املناعي عىل نوع الدواء
املستخدم يف عالج رسطان الجلد .قد تشعر بالتعب أو
الغثيان يف معدتك ،أو الحمى ،أو القشعريرة ،أو الطفح
عادة ،ولكن هذا ال
الجلدي .تكون اآلثار الجانبية خفيفة ً
يلغي احتاملية أن تكون شديدة.

العالج اإلشعاعي

املوجه
العالج َّ

يستخدم العالج اإلشعاعي أشعة عالية الطاقة (مثل
األشعة السينية) لقتل الخاليا الرسطانية يف جزء من
الجسم .وميكن استخدام اإلشعاع لعالج الرسطان
املوجود عىل الجلد أو الذي انترش إىل أجزاء أخرى من
الجسم.

يكتشف العالج املوجه الخاليا الرسطانية ويهاجمها مع
ٍ
رضر أقل للخاليا الطبيعية .وتغري هذه األدوية الطرق
التي تنمو بها الخاليا الرسطانية أو تنقسم أو تصلح
نفسها .ويتم إعطاؤها عن طريق الفم عىل شكل حبوب
أو كبسوالت أو ميكن إعطاؤها كحقنة يف وريد ذراعك.

شيوعا هي التغريات الجلدية
اآلثار الجانبية األكرث
ً
استخدم عليه اإلشعاع.
وتساقط الشعر يف الجزء الذي ُ ِ َ
منتفخا أو يتقرش أو
كام قد يصبح جلدك أحمرا ً أو
ً
يصبح أغمق ً
أيضا بالتعب الشديد.
لونا .وقد تشعر ً

اعتامدا عىل
املوجه آثا ًرا جانبية مختلفة
ً
يسبب العالج َّ
الدواء املستخدم .ميكن أن يؤثر بعضها عىل الجلد
ويسبب الطفح الجلدي والجفاف والحكة .وقد يصبح
أيضا أكرث عرضة لإلصابة بحروق الشمس.
جلدك ً

العالجات واألدوية املوضعية

شيوعا للعالج الكيميايئ هي
اآلثار الجانبية األكرث
ً
الشعور بالتعب الشديد أو الشعور باعتالل يف املعدة.
يسهل اإلصابة بالعدوى.
كام قد ُ َّ

ميكن استخدام التجميد أو العالج بالضوء أو الليزر
لعالج بعض أنواع الرسطان .يف أوقات أخرى ،يتم
استخدام العالج الكيميايئ املوضعي أو األدوية األخرى
عن طريق فركها مبارشة عىل الجلد .تستخدم العالجات
املوضعية يف الغالب لعالج رسطانات الجلد القاعدية
والحرشفية.

التجارب الرسيرية
تخترب التجارب الرسيرية األدوية أو العالجات الجديدة
عىل األشخاص .وتساعد التجارب الرسيرية األطباء عىل
إيجاد طرق أفضل لعالج الرسطان .إذا تحدث إليك
طبيبك بشأن تجربة رسيرية فاألمر مرتوك لك فيام إذا
كنت ترغب باملشاركة أم ال .وإذا قمت بالتسجيل يف
تجربة رسيرية فيمكنك التوقف يف أي وقت.

كل عالج له آثار جانبية مختلفة .اسأل طبيبك عام ميكن
توقعه.

العالج الكيميايئ (الكياموي)
يستخدم العالج الكيميايئ أدوية معينة ملحاربة
الرسطانُ .يعطى العالج الكيميايئ يف معظم األحيان
كحقنة يف الوريد يف ذراعك .أو ميكن تناول العالج
الكيميايئ عن طريق الفم عىل شكل حبوب أو
كبسوالت .يف أوقات أخرى ،ميكن فركه أو دعكه عىل
الجلد .وعندما يتم إعطاء العالج الكيميايئ كحبوب أو
يف الوريد فإنه ينتقل إىل معظم أجزاء الجسم لعالج
الرسطان املنترش .أما عندما يتم وضعه عىل الجلد فإنه
يبقى يف املنطقة التي يتم فركه أو دعكه فيها لعالج
الرسطان يف تلك البقعة.

قد يختلف العالج بني شخص مصاب برسطان الجلد
وآخر .قبل البدء يف أي عالج ،اسأل فريق الرعاية
الصحية عن التوقعات .من املهم أن تعرف كيف
ستشعر أثناء العالج وبعده .ومبعرفة ذلك ،ميكنك
اختيار أفضل عالج لك.

للحصول عىل معلومات حول مرض الرسطان وللحصول عىل املساعدة اليومية والدعم ،اتصل
بجمعية الرسطان األمريكية عىل الرقم ( )18002272345أو قم بزيارتنا عىل املوقع اإللكرتوين
.cancer.org/skincancer
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