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أمراض السرطان

أمراض السرطان
أول من أطمق كممة السرطان كأسم ليذا المرض ىو "أبو قراط" أبو الطب في القرن الخامس الميالدي ،وذلك
لمتشابو الكبير بين ىذا المرض والحيوان المعروف عممياً باسم السرطان.

فالمرض كيذا الحيوان يطبق عمى فريستو في أي موضع من جسميا ثم يمد أطرافو المتعددة

في جميع االتجاىات.
خالل حياتنا ،بعض خاليا الجسم تموت بشكل طبيعي ويقوم الجسم بتعويض ذلك النقص في الخاليا عن
طريق االنقسام .ىذا ما يحدث في الخمية بشك ل مبسط و عادة يحدث انقسام الخاليا بشكل منتظم بحيث
يمكن ألجسامنا النمو أو استبدال أو إصالح األنسجة التالفة .عندما تعمل الخاليا كما ىو مخطط ليا فإننا
نتمتع بصحة جيده لكن عندما يختل ذلك النظام فإننا نمرض .في حالة السرطان تنمو خاليا غير طبيعيو
وبد ًال من تعويض الخاليا التالفة فقط تتكاثر تمك الخاليا بشكل كبير ودون توقف فتطغى عمى العضو
المصاب مشكمة ما يسمى بالورم .األورام التي تنتج عن ىذا الخمل نوعان:

األورام الحميدة (غير سرطانية) :وىي عادة تكون غير قابمو لالنتشار ولكن بعضيا قد
يسبب مشاكل لمعضو المصاب خصوصاً إذ ا كانت كبيرة الحجم وتأثيرىا يكون بالضغط عمى العضو
المصاب أو األعضاء القريبة منيا مما يمنعيا من العمل بشكل طبيعي .ىذه األورام من الممكن إزالتيا

مرة
بالجراحة أو عالجيا بالعقاقير أو األشعة لتصغير حجميا وذلك كاف لمشفاء منيا وغالباً ال تعود ّ
ثانيو.
األورام الخبيثة ( سرطانية) :األورام السرطانية تياجم وتدمر الخاليا واألنسجة المحيطة بيا
وليا قدره عاليو عمى االنتشار .وىي تنتشر بثالث طرق:
 انتشار مباشر لألنسجة واألعضاء المحيطة بالعضو المصاب
 عن طريق الجياز الممفاوي
 عن طريق الدم وتنتقل عن طريق الجياز الممفاوي أو الدم إلى أعضاء أخرى بعيده وىى
غالباً أعضاء غنية بالدم مثل الرئة و الكبد.

السرطان و أسثاب اوتشاري :
السرطان ( ) CANCERىو ورم خبيث ينشأ عن نمو إحدى خاليا الجسم نمواً غير عادي وىو خاضع

لقوانين التغذية والنمو العادي في جسم اإلنسان ولكن ليس ليذا النمو نياية  .وبشكل عام يطمق ىذا

96

أمراض السرطان
المصطمح عمى عدد من األمراض تزيد عن 011نوعاً نذكر منيا عمى سبيل المثال ال الحصر سرطان الثدي
والبروستاتا والقولون والمستقيم والمثانة والمبيض والرحم والمعدة والكبد والقناة اليضمية والدم .

ال  ،فاإلنسان
والسرطان مرض غير معد ،ال ينتقل من المريض إلى السميم بالتالمس .كما انو ليس مرضاً قات ً

ال يموت من السرطان إنما يموت من مضاعفات المرض حين يتأخر التشخيص الذي عادة ما يكون نتيجة

تراخي المريض أو إىمالو في العرض عمى الطبيب مما يعكس أىمية االكتشاف المبكر لمحصول عمى العالج
الشافي .
أي إنسان معرض لإلصابة بالسرطان ،بمعنى أنو ال يوجد إنسان لديو مناعة ضد اإلصابة عوضاً عن أنو

ليس ىناك لقاحات واقية من المرض .وتشير اإلحصائيات إلى أنو يتم اكتشاف ما يقارب  2مميون حالة

جديدة مصابة بالسرطان سنوياً في العالم.

أسثاب السرطان
يوجد أكثر من نظريو يعزى إلييا سبب بداية السرطان في الجسم .األولى تقول إن خطأ ما حدث في
الحامض النووي عند االنقسام وىو ما يسمى بحالة "التبدل" أو  .mutationنسبة حدوث خطأ في
الحامض النووي عند االنقسام تزيد بتزايد التعرض لمسببات السرطان مثل القطران في دخان السجائر .أن
ىذه األخطاء باختالف مسبباتيا تح دث في جسم اإلنسان إال إن جياز المناعة في الجسم يتعرف عمييا
الختالفيا عن بقية الخاليا ويقوم بتدميرىا .لكن أحيانا يفشل جياز المناعة بالتعرف عمى ىذه الخاليا
لتشابييا مع بقية الخاليا فتقوم باالنقسام وتتسبب بوجود السرطان .أما عن مسببات السرطان فيي معروفة
وتنقسم إلى ثالثة أقسام:
جسيمات مسرطنو:
مثل النظائر المشعة ،األشعة فوق البنفسجية و بعض المعادن ذات األلياف .تقوم النظائر المشعة بعمل
ثقوب لمحامض النووي عند تعرضو ليا مما يتسبب في الخمل في تنظيم الجينات .تأتي النظائر المشعة من
األشعة السينية ،األشعة الكونية التي تصل إلى األرض ومن غاز الرادون الموجود بشكل طبيعي في األرض
وذلك بطريق غير مباشر .إما األشعة فوق البنفسجية والتي تأتي من الشمس فتسبب في تغيرات في
الحامض النووي مما يتسبب في خمل بو .كما أن بعض المعادن ذات األلياف مثل األسبستوس تتسبب في
تدمير مباشر لمحامض النووي.
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مواد كيميائيو مسرطنو:
مثل الموجودة في سجائر الدخان وبعض المواد المستخدمة في الصناعات البالستيكية حيث ترتبط جزيئاتيا
مع الحامض النووي متسببة في الخمل.
مسرطنات بيولوجيو:
مثل الفيروسات أو البكتيريا حيث تتسبب في خمل في الخمية حتى تتحول إلى خميو سرطانية .مثل
الفيروسات التي تتسبب في سرطان عنق الرحم ،وفيروس الكبد الوبائي والذي يتسبب في سرطان الكبد.
ومن أنواع البكتيريا  helicobacter pyloriوالذي يتسبب في سرطان المعدة.

هل للسرطان سه معيه؟

ال يوجد سن معين لحدوث األورام الخبيثة فيمكن لمجنين وأيضا الشيخ اليرم اإلصابة بالورم الخبيث .و
بعض األورام اتفق أنيا تحدث في اغمب الحاالت في سن الطفولة واألخرى اتفق أنيا تحدث بعد سن األربعين

واألخرى يمكن أن تحدث في أي سن.

أعراض اإلصاتة تاألورام الخثيثة:
إن أعراض األورام الخبيثة تختمف حسب نوع ومكان الورم واغمبيا يشترك في األتي :ارتفاع
درجة الحرارة لفترات طويمة مع عدم استجابتيا لمعالج
العرق الزائد وخصوصا في المساء .
نقصان الوزن أكثر من  % 01من الوزن الطبيعي في مدة  6أشير.
الضعف العام أو التعب السريع من اقل مجيود أما باقي األعراض فحسب نوع ومكان الورم
مثل-:
 ظيور ورم تح ت الجمد في الرقبة وتحت اإلبط وبين الفخذين وفى الثديين وغير ذلك.
 النزيف التمقائي وكثرة االلتيابات وتكرارىا وعدم استجابتيا لمعالج
 تضخم الكبد والطحال .

كيف تتجىة اإلصاتة تالسرطان؟

تجنب التواجد في أماكن بيا نسبة عالية من التموث البيئي سواء في اليواء أو الماء أو

التربة.
تجنب التواجد في األماكن المغمقة وسيئة التيوية وسارع بالعالج من أي التيابات وخاصة
الفيروسية منيا.
تجنب التعرض لإلشعاع لفترات طويمة وتجنب التعرض المباشر لمكيماويات لفترات طويمة.
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تجنب رش األراضي والمنازل بالمبيدات الحشرية دون اتخاذ االحتياطات الالزمة .
تجنب التعرض لإلشعاع النووي واألشعة التشخيصية والعالجية لفترات وجرعات كبيرة .
أفراد العائالت التي تتوارث األورام السرطانية بيا يجب عمييا إجراء فحوصات دورية منيا
الشيري والسنوي وعند ظيور أي أعراض مرضية يجب أخذىا محل االىتمام والعالج السريع .
األمصال والمقاحات :بعض األورام والتي تحدث نتيجة لاللتيابات مثل سرطان الكبد الذي
ينتج عن التياب الفيروس الكبدي وخاصة المزمن منيا يمكن أن يتناول المصل المضاد لمفيروس
الكبدي قبل التعرض لإلصابة لو وىو متوفر في مصر.

هل يمكه الشفاء مه السرطان؟

نعم يمكن الشفاء من السرطان خاصة إذا تم الكشف عنو في وقت مبكر وشخص وعولج بطريقة سميمة

وسريعة مثل سرطان الغدد الميمفاوية حيث أكثر من  %01من المرضى يصمون إلى الشفاء الكامل طالما
المرض اكتشف في وقت مبكر.
 الوصايا العشر لمتعرف المبكر عمى السرطان:
ال تيمل إجراء فحص طبي كل سنة ،ومرتين في السنة بعد سن األربعين
ال يجوز إىمال أي كتمة وباألخص عند منطقة الصدر لمنساء
ال تيمل أي نزف أو إفراز غير عادي من أي فتحة في الجسم
ال تيمل سؤ اليضم المستمر أو الصعوبة في ابتالع الطعام
ال تيمل التغييرات في عادات األمعاء
ال تيمل السعال المتواصل أو الخشونة في البمعوم
ال تيمل فقدان الوزن الغير واضح السبب ،أو فقر الدم
ال تيمل التغييرات في لون أو حجم شامة أو ثؤلول
ال تيمل أي تقرح ال يشفى في وقت قصير
ال تيمل نصيحة الطبيب ،بما في ذلك إجراء جراحة إذا أوصى بيا.
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الكشف المثكر للسرطان (دالالت األورام)
في حالة اإلصابة بالسرطان ىناك تحاليل معممية تساعد عمى االكتشاف المبكر ليذا المرض.

ىذه

الفحوصات تعرف باسم دالالت األورام " "Markers Tumorالتي تعتبر من أىم اإلنجازات الطبية في
القرن العشرين  ،وىي عبارة عن قياسات تتم في عينة من الدم يمكن من خالليا التوصل إلى التشخيص
المبكر لمسرطان كما تستخدم في متابعة تأثير العالج وقياس مدى استجابة المريض.

تعريف دالالت األورام:
ىي مواد تفرز بواسطة خاليا الورم أو تفرز بواسطة خاليا الجسم األخرى كرد فعل لخاليا جسم اإلنسان نحو
وجود ورم سرطاني أو بعض األمراض الغير سرطانية (الحميدة) أو تكون عبارة عن مواد موجودة عمى جدار
الخمية.
ىذه المواد تفرز في الدم وبالتالي يمكن قياسيا في الدم وفي بعض الحاالت يمكن أن تظير في البول أو
سوائل الجسم األخرى أو تكون موجودة عمى جدار الخاليا وبالتالي يمكن اكتشافيا عند تحميل جزء من
الورم.
فائدة قياس دالالت األورام:
ىذه المواد تزيد نسبتيا في الدم عدة أضعاف حتى قبل الظيور الفعمي لألورام أو ظيور
األعراض ،االرتفاع أو التغير في تركيزىا بالدم يكون متعمق في أغمب األحيان بوجود أو نمو ورم
سرطان ي وبالتالي يمكن أن تستخدم في الكشف المبكر عن األورام خاصة في األفراد ذوي عوامل خطورة
لحدوث ورم سرطاني معين .لكن يمكن أن يحدث ذلك في بعض األورام الحميدة أو األمراض الغير
سرطانية وبالتالي ال يمكن االعتماد كميا عمييا في تشخيص وجود ورم سرطاني ولكن يتم عمميا بجانب
بعض الفحوصات األخرى كعمل تحميل لنسيج الورم نفسو.
بعض منيا يمكن أن يحدد مكان ونوع الورم بالضبط حيث أن ىذه الدالالت تزيد مع وجود
ورم في عضو واحد فقط مثل سرطان البروستاتا والمرتبط بو ” ”PSAأما البعض األخر فيزيد مع أورام
كثيرة وىو غير مختص بعضو واحد مثل دالة األورام "."CEA
متابعة العالج ومدى استجابة المريض :وىي من أىم االستخدامات حيث أنو عندما يقل
حجم الورم السرطاني فإن دالة األورام تنخفض نسبتيا بالدم أو يكون نسبتيا طبيعية ولكن عند وجود
نسبة ثابتة أو متزايدة لدالة الورم فأن ىذا يدل عمى عدم استجابة الورم لمعالج .و تستخدم دالة األورام
في متابعة االستجابة لمعالج حيث يتم قياسيا قبل بدء العالج لذلك يجب اختيار الوقت المناسب لقياس
دالة األورام حيث أن لكل دالة أورام وقت لخروجيا وانتيائيا من الدم فقياسيا بعد بدء العالج مباشرة
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يظير نسبة مرتفعة لدالة األورام ألنيا لم ت نتيي من الدم بعد وبالتالي فيي تعبير خاطئ عن عدم
االستجابة لمعالج ولذلك يجب قياس دالة األورام بعد فترة مناسبة من استخدام العالج قبل الحكم عمى
استجابة المريض.
تشخيص رجوع المرض مرة ثانية بعد الشفاء منو :ويتم ذلك بمتابعة قياس دالالت األورام من حين ألخر
الكتشاف أي رجوع لممرض مرة ثانية .ويظير التغير في نسبة دالالت األورام بالدم قبل شيور من ظيور
الورم السرطاني مرة ثانية بالفحوصات األخرى كاألشعة العادية وأشعة الموجات الصوتية أو الفحص الطبي.
كيف يمكن قياس دالالت األورام؟
 يتم قياس دالالت األورام معمميا بأخذ عينة من الدم أو في بعض األحيان من سوائل الجسم األخرى
كالبول ،ويتم ذلك بتجميع عينة البول عمى مدار يوم كامل (22ساعة) .أما الدالالت التي تظير عمى
جدار الخاليا فتقاس عمى عينات من األنسجة ذاتيا ( مثل مسحات من األنسجة -عينات من الورم تأخذ
باإلبرة – أو عينات جراحية من الورم أو الورم كمو بعد استئصالو).
 تقييم نتيجة قياس دالالت األورام ال يعتمد عمى قياس نسبتيا مرة واحدة فقط ولكن يحتاج إلى القياس
المتكرر لدالالت األورام من وقت إلى آخر لمحكم الصحيح عمى نسبتيا من حيث ارتفاع أو انخفاض
نسبتيا بالدم بالنسبة لمنتائج السابقة لممريض.
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دالالت األورام حسب أعضاء الجسم المختمفة
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