السرطان

هــو مجموعة من األمراض التي تتميز خالياها بالعدائية (وهو
النمو واالنقسام من غير حدود) ،وقدرة هذه اخلاليا املنقسمة
علــى غزو أنســجة مجــاورة وتدميرها ،أو االنتقال إلى أنســجة
بعيــدة .وهــذه القــدرات هي صفــات الورم اخلبيــث على عكس
الــورم احلميــد ،والــذي يتميــز بنمو محــدد وعدم القــدرة على
الغــزو وليــس لــ ُه القدرة علــى اإلنتقــال .كما ميكن تطــور الورم
احلميد إلى سرطان خبيث في بعض األحيان.
يســتطيع السرطان أن يصيب كل املراحل العمرية عند اإلنسان
حتى األجنة ،ولكن تزيد مخاطر اإلصابة به كلما تقدم اإلنسان
فــي العمــر .ويســبب الســرطان الوفــاة بنســبة  %13مــن جميع
حــاالت الوفــاة .وبحســب تقريــر منظمــة الصحة العامليــة لعام
2013م فــإن عــدد ضحايا الســرطان فــي العالم هــو  14مليون
نســمة .كما يصيب الســرطان اإلنسان فإن أشــكال منه تصيب
احليوان والنبات على حد سواء.

فــي األغلــب ،يعــزى حتــول اخلاليــا الســليمة إلــى اخلاليــا
السرطانية إلى حدوث تغييرات في املادة اجلينية /املورثة .وقد
يســبب هذه التغيرات عوامل مسرطنة مثل التدخني ،أو األشعة
أو مــواد كيميائيــة أو أمراض ُمعدية (كاإلصابة بالفيروســات).
وهنــاك أيضــا عوامل مشــجعة حلــدوث الســرطان مثل حدوث
خطأ عشوائي أو طفرة في نسخة احلمض النووي الدي إن إيه

« »DNAعند انقســام اخللية ،أو بســبب توريــث هذا اخلطأ أو
الطفرة من اخللية األم.
يتم تصنيف كل نوع من الســرطانات حســب النسيج الذي ينشأ
منه الســرطان (مكان الســرطان) وأقرب خلية ســليمة مشابهة
للخلية الســرطانية (هيســتولوجية السرطان) .يحدد تشخيص
احلالة املصابة نهائياً عن طريق فحص اختصاصي الباثولوجيا
لعينة أو خزعة مأخوذة من الورم ،على الرغم من إمكانية ظهور
األعراض اخلبيثة للورم أو رؤيتها بواسطة التصوير اإلشعاعي.

أعراض وعالمات السرطان

تنقسم األعراض إلى ثالثة أقسام:
أعــراض موضعيــة :تكــون كتلة أو ظهور ورم غير طبيعي ،نزيف،
آالم وظهور تقرحات .بعض السرطانات قد تؤدي إلى الصفراء
وهي :اصفرار العني واجللد كما في سرطان البنكرياس.
أعــراض نقليــة :تضخــم العقــد الليمفاوية ،ظهــور كحة وتنفيث
في الدم ،وتضخم في الكبد ،وجع في العظام.
أعراض تظهر بجميع اجلسد :انخفاض الوزن ،فقدان للشهية،
تعب وإرهاق ،التعرق خصوصاً خالل الليل ،حدوث فقر دم.
مالحظــة :ال يعنــي وجــود عــرض -أو مجموعــة أعــراض مــن
القائمــة الســابقة -عند شــخص أنــه مصاب فع ً
ال بالســرطان،
قد تكون هناك أسباب أخرى .واألفضل مراجعة الطبيب دائماً
لالطمئنان وال يجوز االكتفاء باالحتكام إلى معلوماتك.

التشخيص

يتــم تشــخيص املــرض عــن طريق أعراضــه أو عــن طريق عمل
ٍ
حتــر لــه .ولكــن يبقــى التشــخيص النهائــي عــن طريــق فحص
االختصاصي الباثولوجي.

االستقصاء عن المرض

يتم تقصى اإلصابة بالســرطان عند األشــخاص األكثر عرضة
عــن طريق اختبارات طبية مثــل اختبار الدم ،التصوير املقطعي
احملوسب ،أو بالتنظير الداخلي.

الخزعة أو العينة

تقــدم اخلزعــة أو اجلراحــة عينــة الختصاصــي الباثولوجــي
ليتــم التعرف على درجة الســرطان ومرحلتــه .بعض اخلزعات
(كخزعة سرطان اجللد أو الثدي أو الكبد) ميكن أخذها بعيادة
الطبيــب أما اخلزعــات من أعضاء داخليــة تتطلب تخدير وتتم
عــن طريق اجلراحة فــي غرفة العمليــات .التوصيفات املقدمة
مــن اختصاصــي الباثولوجيــا عــن درجــة الســرطان ومرحلتــه
ومعلومــات أخــرى تصبــح فــي غايــة األهميــة ألنها حتــدد نوع
العــاج لهــذا املريــض .علــوم مثل علــم الوراثــات اخللوية وعلم
الكيمياء الهســتولوجية املناعية قد تقدم في املستقبل معلومات
أكثر عن طبيعة السرطانات وأفضل مداواة لكل حالة مصابة.

طرق العالج

يتــم حاليــاً معاجلة معظــم أمراض الســرطان وقد يتم الشــفاء
منهــا ،وهــذا يعتمــد علــى نــوع الســرطان ،وموقعــه ،ومرحلته.
وعند اكتشاف السرطان تتم املعاجلة إما باجلراحة أو بالعالج
الكيميائي أو بالعالج اإلشعاعي كما يوجد أيضاً العالج املناعي
والعــاج بأضداد وحيد النســلية وعالجات أخرى .يُختار عالج
كل حالــة حســب مــكان الســرطان ودرجتــه ومرحلتــه وحالــة
املريض.

عوامل الخطورة

وهي العوامل التي تسبب وتساعد على ظهور وانتشار السرطان
ويزيــد احتمــال حدوث الســرطان بزيادة هــذه العوامل أو زيادة
الفعالية املسرطنة للمادة وفترة التعرض.
 -1مســرطنات كيميائيــة :مــواد حتــدث طفــرات تســمى باملواد
امل ِ
ُطفــرة ،وعنــد تراكــم عــدة طفــرات فــي اخلليــة قــد تصبــح
ســرطانية وتسمى املواد التي حتدث سرطانات مواد مسرطنة.
مثل تدخني الســجائر مرتبط بســرطان الرئة وســرطان املثانة،
والتعــرض حلجــر األســبتوس قد يؤدي إلى حــدوث أورام أيضاً
كذلــك تعاطي الكحول من أمثلة املواد املســرطنة .وهناك مئات

الدراسات العلمية أكدت على وجود عالقة مباشرة بني التدخني
وسرطان الرئة .كما حتدثت بعض الدراسات عن انعكاس تقليل
التدخــن فــي الواليــات املتحدة علــى انخفاض أعــداد املتوفني
بسرطان الرئة.
 -2التعرض لإلشعاع :التعرض إلى األشعة قد يسبب سرطانات.
فاإلشــعاعات املنبعثة من الرادون أو التعرض إلى األشــعة فوق
البنفسجية من الشمس قد تؤدي إلى حدوث سرطانات.
 -3بعــض األمــراض املعديــة :قــد تنبــع بعــض الســرطانات من
عدوى فيروســية ،عادة ما يحدث بصورة أوضح في احليوانات
والطيــور ،ولكــن هنــاك  %51مــن الســرطانات البشــرية والتــي
حتدث بســبب عدوى فيروســية .ومن أهم الفيروسات املرتبطة
بالســرطانات هــي فيــروس الــورم احلليمــي البشــري والتهاب
الكبــد الوبائــي « »Bوالتهــاب الكبــد الوبائــي « »Cوفيــروس
روس اللَّ ْم ِ
ِض ِ
البشَ رِ ّي .تعد
فومة وابْي َ
اض ال َّد ِم َ
إيبشتاين -بار وفَيْ ُ
العدوى الفيروســية الســبب الثاني ،بعــد التدخني ،في اإلصابة
بالسرطانات مثل سرطان الكبد وسرطان عنق الرحم.
 -4خلــل هرمونــي :قــد يحدث اخللل الهرموني آثار تشــابه آثار
املســرطنات غيــر املطفرة .فهي تزيد من ســرعة منو اخلاليا و
زيادة األستروجني التي تعزز حدوث سرطان بطانة الرحم.
 -5الوراثــة :الوراثــة ،وهــي انتقــال جــن يحمل طفــرة من أحد
األبويــن إلــى االبن ،تعد من أهم املســببات ملعظم الســرطانات.
ولكن حدوث السرطان عادة غير خاضع إلى القواعد الوراثية.

الوقاية من السرطان:

ميكــن الوقايــة مــن أكثــر من نصــف حــاالت الســرطان بإتخاذ
اإلجراءات الوقائية الشــخصية وتغيير الســلوكيات الشــخصية
كما أن ثلث احلاالت ميكن شفاؤها إذا ما مت اكتشافها مبكرا.
وتشمل وسائل الوقاية ما يلي:
٭ ٭االمتنــاع متامــا عن التدخــن بكل صوره وأشــكاله ســواء كان
تدخني الســجائر أو الشيشة أو الســيجار أو البايب ألن جميع

األبحاث أجمعت على أن التدخني يسبب  %30من جميع أنواع
السرطان فضال عن أن  %90من سرطان الرئة سببه التدخني.
٭ ٭جتنــب التدخني الســلبي وهو تواجد غيــر املدخنني في بيئة
بهــا تدخــن باســتمرار وهــي أيضــاً قــد تــؤدي إلــى حدوث
السرطان وخاصة سرطان الرئة.

٭ ٭هناك بعض أنواع التطعيمات (اللقاحات) تقي من األمراض
التي قد تســبب السرطان .وعلى ســبيل املثال التطعيم ضد
االلتهــاب الكبــدي « »Bيقــي مــن املــرض الــذي قــد يســبب
ســرطان الكبــد والتطعيــم ضــد فيــروس الــورم احلليمــي
البشــري يقي من سرطان عنق الرحم الذي ميكن أن يحدث
نتيجة للعدوى بهذا الفيروس.
٭ ٭اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة عنــد التعرض املهني ملســببات
الســرطان مثــل اإلشــعاع والــرادون وبعــض الكيماويــات
واملبيدات ومادة االســبتوس وغيرها وتشمل تلك االجراءات
الشــخصية واالجراءات التي ينفذهــا صاحب العمل بتوفير
مالبس خاصة وأقنعة وقفازات وغير ذلك.
٭ ٭االبتعــاد عــن التعــرض املتكرر ألشــعة الشــمس فــي أوقات
الــذروة بعــد العاشــرة صباحاً وحتــى الثالثة عصــراً وميكن
استخدام املظلة أو القبعات للوقاية عند الضرورة.
٭ ٭جتنــب اخلمور فهــي تزيد مخاطــر االصابة بســرطان الفم
واملريء والكبد وتزداد اخلطورة مع وجود التدخني.

٭ ٭التغذية املتوازنة السليمة تقي من كثير من أنواع السرطان.
٭ ٭ممارســة الرياضــة البدنيــة املعتدلــة بانتظام نصف ســاعة
ثالث مرات على األقل أسبوعياً.
٭ ٭جتنــب التوتر املزمن ألنــه يضعف املناعة بشــكل عام ويزيد
من احتمال التعرض لبعض أنواع السرطان.

النحافة تقي من اإلصابة بالسرطان

أظهرت دراسة شاملة جديدة أن إنقاص الوزن ،حتى من جانب
الذيــن ال يعانــون مــن البدانة ،ميكــن أن يلعب دوراً رئيســياً في
الوقايــة مــن اإلصابــة بالســرطان .وقــد أجريت هذه الدراســة
الشــاملة مــن طــرف املعهد العاملــي ألبحاث الســرطان ،وركزت
أساســاً علــى العالقــة بــن طريقــة احليــاة (الطعام والشــراب
والتدخني  ...الخ) وبني اإلصابة بالسرطان .وخلصت الدراسة
إلى بعض التوصيات ،منها ضرورة تفادي زيادة الوزن بعد ســن
الـــ  21وتقول الدراســة أنــه يتعني على كل النــاس االقتراب من
النحافة بقدر اإلمكان دون أن يصبحوا أقل من الوزن الطبيعي.
وجــاءت نتائــج الدراســة بعــد فحص ســبع آالف دراســة أخرى
أجريــت خالل الســنوات اخلمس األخيرة .وتعد هذه الدراســة
أشمل ما أجري من دراسات بشأن اخملاطر التي تنتج عن بعض
املمارسات احلياتية.

ويرى الباحثون أن الدهون املوجودة باجلسم تلعب دوراً حاسماً
فــي منو الســرطان ،وأن أهميتها أكبر كثيــراً مما كان يعتقد في
املاضي.

وقال الذين أجروا الدراســة أنهم نشــروا قائمة من التوصيات،
وليســت الوصايــا ،التي يجب أن يتبعهــا كل من يرغب في تقليل
مخاطر اإلصابة بالسرطان.
من أكثر أمراض الســرطان شــيوعاً ســرطان القولــون والثدي،
وتقــول الدراســة أن هنــاك دليــ ً
ا مقنعاً على وجــود عالقة بني
زيــادة نســبة الدهون في اجلســم وبني االصابــة بهذين النوعني
من األورام.
وتوضح الدراسة أيضاً أن هناك عالقة بني نوعية األطعمة التي
يتناولها الناس وبني االصابة بسرطان القولون واملستقيم.

ويقول الباحثون إنه يجب تقليل تناول اللحوم احلمراء إلى 500
جــرام فــي األســبوع ،رغم أن هذا يعني أن بوســع املــرء تناول 5
من قطع الهمبورجر أســبوعيا وعدم تناول املشروبات السكرية
ألنها تتسبب في زيادة الوزن.
كما ثبت أيضاً من الدراسات واألبحاث أن الرضاعة من الثدي
تقلــل من مخاطر اإلصابة بســرطان الثدي عنــد األم ،كما متنع
إصابة الطفل بالسمنة رغم عدم وجود دليل على ذلك.

تنويع األطعمة يساعد على تجنب السرطان

أعلــن باحثــون أن التنويــع في تنــاول أطعمة معينــة كاخللط بني
الدجاج والقرنبيط وســمك الســلمون والبقلة املائية قد يســاعد

فــي مكافحة الســرطان .ويقول العلمــاء إن اجلمع بني نوعني من
مكونات الطعام تدعى «سولفورافان» و«سلنومي» يزيد من القدرة
علــى مكافحــة مــرض الســرطان بنحو  13مــرة عن تنــاول أيهما
بشكل منفرد .وقد يعني هذا اإلكتشاف أنه قد يصبح من املمكن
حتديد نظام غذائي معني يساعد في القضاء على السرطان.

مؤشرات مهمة يجب أن ننتبه لها:

هناك مؤشــرات هامة يجب أن ننتبه لها قد تشــير إلى احتمال
وجود السرطان خاصة إذا استمر وجود تلك املؤشرات مع العلم
أن الكشف املبكر للسرطان يعني سهولة العالج وجناحه .
من تلك املؤشرات ما يلي:
٭ ٭ظهور كتل أو أورام في الثدي أو حتت اجللد أو في أي مكان
من اجلسم.
٭ ٭تغيــر فــي عــادات التبــول والتبرز كخــروج الــدم أو تغير في
طريقة التبول والتبرز.
٭ ٭أعراض تنفســية غير طبيعية مثل الكحة أو بحة الصوت أو
ضيق في التنفس ال يستجيب للعالج.
٭ ٭عسر هضم ،صعوبة في البلع ،اضطراب في الهضم ،إسهال
أو إمساك غير طبيعي.
٭ ٭نزيف دموي غير طبيعي وغير مشخص من فتحات اجلسم
اخملتلفــة كاألنف والفم والفتحات اإلخراجية والتناســلية أو
مــع البصــاق وكذلك خــروج إفــرازات غير طبيعيــة من تلك
الفتحات.
٭ ٭تغير واضح في اجللد والشــامات ســواء في اللون أو الشكل
أو احلجم.
٭ ٭قرحة في الفم أو اجللد ال تستجيب للعالج.
٭ ٭آالم موضعية ال تستجيب للعالج.
هــذه املؤشــرات ال تعنــي بالضــرورة وجــود الســرطان إمنــا تعنــي
ضرورة مراجعة الطبيب اخملتص.

