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االختبارات املعملية الخاصة بك

هناك حاجة إىل االختبارات املعملية عندما تكون مصابًا بالرسطان .تُجرى هذه االختبارات عاد ًة عن طريق
املستأصلة
سحب كمية صغرية من الدم من وريد يف ذراعك .وتُجرى اختبارات أخرى عىل الخاليا الرسطانية
َ
أثناء الخزعة .هذا وتوفر االختبارات املعملية معلومات ملساعدتك وفريق الرسطان الخاص بك عىل معرفة
املزيد عن مرض الرسطان لديك والعثور عىل خيار العالج األفضل ومراقبة كيفية استجابة جسمك للعالج .كام
ميكن أيضاً استخدام االختبارات املعملية للعثور عىل مشكالت صحية أخرى وقد تساعد يف منع بعض اآلثار
الجانبية .فيام ييل األنواع األكرث شيو ًعا من االختبارات املعملية وما ميكن لكلٍ أن تخرب فريق رعاية مرىض
الرسطان الخاص بك عن صحتك.
تعداد الدم الكامل ()CBC

أحد أكرث االختبارات املعملية شيو ًعا هو تعداد الدم الكامل .ويقيس
تعداد الدم الكامل  3أنواع من الخاليا يف الدم :خاليا الدم الحمراء
وخاليا الدم البيضاء والصفائح الدموية .ولكل نوع خلية وظيفة خاصة.
وقد يرتفع عدد خاليا الدم لديك أو ينخفض اعتام ًدا عىل نوع الرسطان
الذي تعاين منه والعالج الذي تتلقاه وكيفية استجابة جسمك للعالج.
ففي بعض األحيان قد تكون خاليا الدم هذه عالية ج ًدا أو منخفضة
ج ًدا.
•تحمل خاليا الدم الحمراء ( )RBCsاألكسجني من الرئتني إىل
باقي الجسم .وغال ًبا ما يتم قياس خاليا الدم الحمراء باستخدام
مستويات الهيموجلوبني ( )HGBوالهيامتوكريت (.)HCT
فعندما ينخفض أي منهام بدرجة كبرية ،يُقال إن الشخص مصاب
بفقر الدم .وميكن لهذا األمر أن يجعلك تشعر بالتعب الشديد أو
الضعف أو تواجه صعوبة يف التنفس أو تشعر بالدوار أو الدوخة.
•تساعد خاليا الدم البيضاء ( )WBCsالجسم عىل مكافحة
العدوى .وهناك أنواع عديدة من خاليا الدم البيضاء وكل منها
يعمل بطريقة خاصة .وتعترب العدالت ( )Neutrophilsأهم
أنواع خاليا الدم البيضاء يف مكافحة العدوى .فقد يعني ارتفاع
عدد العدالت أنك مصاب بعدوى .ولكن عندما تخضع ألنواع
معينة من عالج الرسطان فقد ينخفض عدد العدالت لديك.
ويسمى العدد الذي ينظر إليه األطباء أثناء العالج بعدد العدالت

املطلق ( .)ANCفعندما يكون عدد العدالت املطلق الخاص بك
منخفضً ا ،تكون فرصة إصابتك بالعدوى أعىل.
•تساعد الصفائح الدموية ( )pltsعىل تخرث الدم ووقف النزيف.
فعندما يكون عدد الصفائح الدموية لديك منخفضً ا ،فقد تنزف أو
تصاب بالكدمات بسهولة .وعندما تنزف قد يستغرق النزيف وقتًا
أطول ليتوقف.

لوحة الكيمياء

لوحة الكيمياء هي اختبار معميل لبعض املواد يف دمك للتحقق عن
كيفية عمل أعضاء معينة مثل الكبد والكىل .كام أنه يقيس الشوارد
(اإللكرتوليتات) يف الدم مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم .ميكن
يف بعض األحيان أن تتسبب عالجات الرسطان ومرض الرسطان يف أن
تكون اختبارات الكيمياء مرتفعة ج ًدا أو منخفضة ج ًدا.

املؤرشات الحيوية (عالمات الورم واالختبارات الجزيئية)

تصنع بعض أنواع الخاليا الرسطانية مواد كيميائية أو بروتينات
ميكن أن تساعد األطباء يف تشخيص الرسطان أو معرفة كيفية عالج
الرسطان أو مراقبة كيفية استجابة جسمك للعالج .وتسمى هذه
أحيانًا باملؤرشات الحيوية أو عالمات الورم أو االختبارات الجزيئية.
ميكن قياس بعض هذه االختبارات عن طريق سحب الدم ويتم قياس
البعض اآلخر عن طريق اختبار البول أو أنسجة الجسم.

قد تساعد عالمات الورم يف العثور عىل الرسطان أو التحقق من كيفية
استجابتك للعالج .ففي بعض األحيان ميكن أن يكون مستوى عالمة
الورم منخفضً ا أو مرتف ًعا ألسباب مختلفة.
تساعد االختبارات الجزيئية يف العثور عىل التغريات الجينية أو
الربوتينية يف الخاليا الرسطانية .ومن املهم إجراء االختبارات الجزيئية
لبعض أنواع الرسطان ملعرفة التغريات قبل اتخاذ قرارات العالج.
فمعرفة ما إذا كان ورمك به بعض التغريات ميكن أن يساعد طبيبك
يف معرفة العالج األفضل لك .تحقق مع فريق رعاية مرىض الرسطان
الخاص بك ملعرفة ما إذا كان يجب اختبار التغريات الجينية أو
الربوتينية لنوع الرسطان الذي تعاين منه.

ما هو النطاق الطبيعي؟

ميكن أن يختلف النطاق الطبيعي لالختبارات املعملية قليالً من
معمل إىل آخر .كام قد يعتمد ما يعترب طبيع ًيا أيضاً عىل نوع الرسطان
والعالج الذي تتلقاه .تحدث إىل فريق رعاية مرىض الرسطان الخاص
بك ملعرفة ما تعنيه قيم االختبارات املعملية بالنسبة لك .وسيخربك
فريق رعاية مرىض الرسطان الخاص بك إذا كان االختبار املعميل
مرتف ًعا ج ًدا أو منخفضً ا ج ًدا وما الذي ميكن فعله إلعادة مستويات
الدم إىل طبيعتها.
وعادة ما يتم كتابة النطاق الطبيعي لكل اختبار يف تقرير املعمل
الخاص بك بجانب نتيجة االختبار .ويجد بعض األشخاص من املفيد
أن يقوم أحد أعضاء فريق رعاية مرىض الرسطان الخاص بهم مبراجعة
نتائج االختبارات معهم.

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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