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ما هو الرسطان؟
يبدأ الرسطان عندما يتغري يشء ما يف جينات خلية واحدة أو أكرث .والجينات هي عبارة عن قطع من الحمض
الريبي النووي املنزوع األكسجني (الديوكسرييبونوكلييك) (دي أن أي) املوجودة داخل كل خلية .وتخرب بعض
الجينات الخلية مبا يجب أن تفعله ومتى تنمو وتنقسم .ولكن عندما تتلف هذه الجينات ،فيمكن أن تصبح
الخلية خلية رسطانية بحيث ال تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها .ومبجرد أن يبدأ الرسطان ،ميكن أن
يخرج عن نطاق السيطرة ويزاحم الخاليا الطبيعية ومينعها من القيام مبا يفرتض أن تفعله.
أين ميكن أن يبدأ الرسطان؟

ميكن أن تتكون الخاليا الرسطانية يف أي مكان يف الجسم مبا يف ذلك
األعضاء والعضالت والعظام والدم .ويسمى الرسطان عاد ًة عىل اسم
جزء الجسم أو نوع الخلية التي بدأ فيها .فعىل سبيل املثال ،يسمى
الرسطان الذي يبدأ يف الثدي برسطان الثدي وحتى لو انترش إىل أجزاء
أخرى من الجسم فإنه ال يزال يسمى رسطان الثدي.
وتجعل القدرة عىل االنتشار إىل أجزاء الجسم األخرى من الخاليا
الرسطانية مختلفة عن الخاليا الطبيعية .ويسمى هذا االنتشار
االنتقال الورمي (منو ثانوي لورم خبيث) .وميكن أن تنتهي هذه
الخاليا الرسطانية يف العقد الليمفاوية أو أعضاء الجسم األخرى مسببة
مشكالت يف وظائف الجسم الطبيعية.
وتنمو بعض أنواع الرسطان وتنترش برسعة .يف حني ينمو البعض اآلخر
بشكل أبطأ .وبعض هذه األنواع يُر َّجح انتشارها إىل أجزاء أخرى من
الجسم بينام مييل البعض اآلخر إىل البقاء حيث بدأت وال تنترش.

ما هو الورم؟

الورم هو منو يتكون من العديد من الخاليا التي تتجمع م ًعا .وتكون بعض
األورام رسطانية أي أنها تحتوي عىل خاليا رسطانية ،ولكن العديد من
األورام ليست رسطانية .وتسمى األورام غري الرسطانية أوراماً حميدة يف
حني تدعى األورام الرسطانية باألورام الخبيثة.

وال تبدأ بعض الرسطانات كأورام ،ولكنها تحدث بسبب تلف خاليا يف
الدم .وميكن أن تسبب هذه الخاليا التالفة رسطانات مثل اللوكيميا والورم
النخاعي واألورام اللمفاوية.

ما الذي يسبب الرسطان؟

ميكن لبعض أمناط الحياة وكذلك الجينات املوروثة من الوالدين إضافة
إىل التعرض للعوامل املسببة للرسطان أن تؤثر جميعها عىل كيفية
حدوث الرسطان وموعد ظهوره .فقد تؤدي هذه األشياء إىل إتالف
الجينات يف الخاليا مام قد يؤدي أحيانًا إىل اإلصابة بالرسطان .بيد أنه
يف كثري من األحيان ،ال يوجد سبب معروف للرسطان.
ميكن لألشخاص املساعدة يف تقليل خطر اإلصابة بالرسطان عن طريق
االبتعاد عن التبغ والبقاء بوزن صحي وتناول الطعام الصحي والنشاط
وتجنب الكحول أو الحد منه وحامية برشتهم من أشعة الشمس.
ومع ذلك فإ َّن هناك أشياء تزيد من خطر إصابة الشخص بالرسطان
ال يستطيع السيطرة عليها مثل الجينات التي يحصل عليها من والديه
والتغريات يف الخاليا التي تحدث مع تقدم الشخص يف السن.

كيف يتم اكتشاف الرسطان؟

يتم اكتشاف بعض أنواع الرسطان عندما تظهر عىل الشخص أعراض
ال تختفي .ويتم العثور عىل رسطانات أخرى عندما يخضع الشخص
الختبارات فحص منتظمة .فيمكن أن يساعد الفحص يف اكتشاف
بعض أنواع الرسطان قبل ظهور األعراض عىل الشخص عندما تكون
الرسطانات أصغر وأسهل عالجاً.

ماذا تعني مرحلة الرسطان؟

بالنسبة ملعظم أنواع الرسطان ،ت ُجرى االختبارات ملعرفة حجمه وما إذا
كان قد منا خارج نطاق املكان الذي بدأ فيه وما إذا كان قد انترش إىل
أجزاء أخرى من الجسم .وهذا ما يسمى مبرحلة الرسطان .ويتم إعطاء
معظم أنواع الرسطان مرحلة فاملرحلة  1تعني أن الرسطان مل ينترش
عىل اإلطالق يف حني أ َّن املرحلة  4تعني أن الرسطان قد انترش إىل
أجزاء أخرى من الجسم .وهناك أيضً ا املرحلة  0والتي تعني أن الخاليا
التالفة ال تزال موجودة فقط يف طبقة الخاليا التي بدأت فيها .والخاليا
يف املرحلة  0ليست رسطانية ،ولكنها ميكن أن تصبح رسطانية ألنها
تالفة .وتعد مرحلة الرسطان مهمة ألنها تساعد األطباء عىل معرفة
العالج األفضل.
يتم إجراء اختبارات إضافية عىل الخاليا الرسطانية بالنسبة لبعض أنواع
الرسطان ملعرفة ما إذا طرأ عليها تغريات يف الجينات أو الربوتينات
التي قد تجعل بعض العالجات تعمل بشكل أفضل من غريها.

كيف يتم عالج الرسطان؟

ميكن عالج العديد من أنواع الرسطان بنجاح .والعالجات الشائعة
للرسطان هي التدخل الجراحي واألدوية واإلشعاع .يف بعض األحيان
يتم استخدام أكرث من نوع واحد من العالج اعتام ًدا عىل نوع ومرحلة
الرسطان ،وذلك ألن الرسطانات املختلفة تستجيب للعالج بطرق
مختلفة.
•ميكن اللجوء إىل التدخل الجراحي إلزالة جزء من الرسطان أو كله.
وقد يكون التدخل الجراحي هو العالج الوحيد املطلوب إذا كان
الرسطان يف مكان واحد فقط ،أو ميكن استخدامه مع عالجات
أخرى.

الحصول عىل صورة باألشعة السينية .بينام يف أحيان أخرى يتم
إعطاء اإلشعاع عن طريق وضع مصدر مشع داخل الورم أو
بالقرب منه إلصدار اإلشعاع.
•تستخدم األدوية يف كثري من األحيان لقتل الخاليا الرسطانية أو
إبطاء منوها .ويتم إعطاء بعض هذه األدوية يف الوريد من خالل
إبرة (الحقن الوريدي) والبعض اآلخر عبارة عن حبوب تبتلعها
وقد يتم إعطاء األدوية بطرق أخرى .هذا ويعمل كل دواء بشكل
مختلف وأحيانًا يتم استخدام دواءين أو أكرث م ًعا لعالج الرسطان.
لكن كل األدوية تعمل عىل جسمك كله وليس فقط عىل مكان
واحد .وأنواع األدوية املستخدمة يف عالج الرسطان هي العالج
الكيميايئ والعالج املو َّجه والعالج املناعي والعالج الهرموين.
يعتمد عالج كل شخص عىل نوع الرسطان ومرحلته .ويبحث فريق
رعاية مرىض الرسطان يف املكان الذي بدأ منه الرسطان ومدى حجمه
وما إذا كان قد انترش وينظرون إىل جميع نتائج االختبارات .كام أ َّن
عمر الشخص واملشكالت الصحية األخرى قد تؤثر أيضً ا عىل خيارات
العالج .وعندما يكون لدى فريق رعاية مرىض الرسطان املعلومات التي
يحتاجون إليها فإنهم ينظرون إىل إرشادات العالج من الخرباء ملعرفة
ما هو العالج األكرث احتاملية للعمل.
بعد معرفة خيارات العالج املتاحة ،سيناقش فريق رعاية مرىض
الرسطان هذه الخيارات مع الشخص املصاب بالرسطان .وسيقرر
الشخص املصاب بالرسطان وفريق رعاية مرىض الرسطان الخاص به
م ًعا العالج األفضل .كام سيكون فريق رعاية مرىض الرسطان متا ًحا
أيضً ا طوال فرتة العالج للمساعدة يف اإلجابة عن األسئلة والسيطرة
عىل اآلثار الجانبية وتتبع كيفية عمل العالج.

•ميكن استخدام اإلشعاع لقتل أو إبطاء منو الخاليا الرسطانية
يف منطقة واحدة من الجسم .معظم العالج اإلشعاعي يشبه

للحصول عىل معلومات حول الرسطان ،واملساعدة اليومية ،والدعم ،اتصل بجمعية الرسطان األمريكية عىل الرقم
 18002272345أو قم بزيارتنا عرب اإلنرتنت عىل  cancer.orgفنحن هنا عندما تحتاج إلينا.
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