
سرطان القولون





نظرة عامة

ســرطان الُقولــون هــو أحــد أنــواع الســرطانات التــي تصيــب األمعــاء الغليظــة )الُقولــون(. الُقولــون هــو اجلــزء 
النهائــي مــن اجلهــاز الهضمــي.

يُؤثِّــر ســرطان الُقولــون بشــكل كبيــر يف البالغــن األكبــر ســّنًا، علــى الرغــم مــن ظهــوره يف أي عمــر. يبــدأ عــادًة 
ن بداخــل  ى حلميــات أو ثواليــل تتكــوَّ يف صــورة تكتُّــالت صغيــرة غيــر ســرطانية )حميــدة( مــن اخلاليــا تُســمَّ

الُقولــون. ومبــرور الوقــت قــد تتحــول بعــض تلــك الســالئل ســرطانات يف الُقولــون.

قــد تكــون الســالئل صغيــرة، ويَنتـُـج عنهــا أعــراض قليلــة، إن ُوِجــَدْت. ولهــذا الســبب، يُوِصي األطبــاء باخلضوع 
لفحوصــات منتِظمــة للمســاعدة يف الوقايــة مــن ســرطان الُقولــون بالتعــرُّف علــى الســالئل واســتئصالها قبــل 

ل إلــى ســرطان. أن تتحــوَّ

يف حالــة اإلصابــة بســرطان الُقولــون، يُوجــد العديــد مــن العالجــات املتاحــة للمســاعدة يف الســيطرة عليــه، 
ــه، والعــالج املناعــي. وتشــمل اجلراحــة، والعالجــات الدوائيــة، مثــل العــالج الكيميائــي، والعــالج املوجَّ

يُطلَــق علــى ســرطان الُقولــون يف بعــض األحيــان ســرطان القولــون واملســتقيم، وهــو مصطلــح يجمــع بــن 
ســرطان الُقولــون وســرطان املســتقيم.

سرطان القولون
ميكــن اإلصابــة بســرطان القولــون يف 
أي جــزء مــن القولــون. يُعــد فحــص 
أنبــوب  باســتخدام  بأكملــه  القولــون 
طويــل ومــرن مجهــز بكاميــرا )تنظيــر 
القولــون( إحــدى الطــرق للكشــف عــن 

ــون والســالئل. ســرطان القول
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األعراض

ن عالمات وأعراض سرطان الُقولون: تتضمَّ

ا يف حركة األمعاء، سواء اإلسهال أو اإلمساك، أو تغيًُّرا يف متاسك البراز 	 تغيًُّرا مستمّرً

نزيًفا شرجّيًا، أو دًما يف البراز 	

اضطرابات مستمرة يف البطن، مثل التقلُّصات املؤملة أو الغازات أو األلم 	

شعوًرا بأن األمعاء ال تفرغ ما بها متاًما 	

الضعف أو اإلرهاق 	

ر 	 ُفقدان الَوزن غير املُفسَّ
ــرة مــن املــرض.  ال تظهــر األعــراض لــدى العديــد مــن األشــخاص املصابــن بســرطان الُقولــون يف املراحــل املبكِّ

ويف حــال ظهــور األعــراض، فيحتمــل أن تتبايــن وفًقــا حلجــم الســرطان وموقعــه داخــل األمعــاء الغليظــة.

متى تزور الطبيب؟

د موعًدا مع طبيبَك املعالج. إذا الحظَت أي أعراض متواصلة تُقلقَك، فَحدِّ

ْث مــع طبيبــَك عــن موعــد بـَـْدء فحوصــات الكشــف عــن ســرطان الُقولــون. تُوِصــي اإلرشــادات بوجــه عــام  حتــدَّ
ببــدء فحوصــات الكشــف عــن ســرطان الُقولــون يف ســن 50 عاًمــا تقريًبــا. قــد يُوصــي طبيبــَك املعالــج بتَكــرار 
ــر، إذا كان لديــك عوامــل خطــر أخــرى، مثــل التاريــخ العائلــي  عــدد مــرات الفحــص أو إجرائــه يف وقــت مبكِّ

مــن اإلصابــة باملــرض.

األسباب

ال يعلم األطباء على وجه اليقن أسباب اإلصابة بأنواع سرطان القولون.

وبوجــه عــام، يحــدث ســرطان القولــون عندمــا تنشــأ تغيــرات )طفــرات( يف احلمــض النــووي )DNA( خلاليــا 
ــة  ــى مجموعــة مــن التعليمــات توجــه اخللي ــة عل ــووي )DNA( للخلي ــوي احلمــض الن ــون الســليمة. يحت القول

إلــى مــا يجــب فعلــه.
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مــة للحفــاظ علــى عمــل وظائــف اجلســم علــى نحــو طبيعــي.  تنمــو اخلاليــا الســليمة، وتنقســم بطريقــة منظَّ
ولكــن عندمــا يتلــف احلمــض النــووي )DNA(، تســتمرُّ اخلاليــا يف االنقســام — حتــى يف حالــة عــدم احلاجــة 

ل َوَرًمــا. خلاليــا جديــدة. تتراكــم اخلاليــا لتشــكِّ

مبــرور الوقــت، ميكــن أن تنمــو اخلاليــا الســرطانية لتغــزو وتدمــر النســيج الطبيعــي املجــاور. وميكــن أن تنتقــل 
اخلاليــا الســرطانية إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم وتســتقر بهــا )نَقيلــة(.

عوامل الخطر

تشمل العوامل التي قد تَزيد من خطر إصابتَك بسرطان القولون ما يأتي:

ص ســرطان القولــون يف أيِّ ســن، يف حــن غالبيــة اإلصابــات حتــدث  	 كبــار الســن. مُيكــن أن يُشــخَّ
بعــد عمــر اخلمســن عامــاً. بينمــا ســنجد زيــادًة يف ُمعــّدالِت اإلصابــِة بســرطاِن القولــوِن يف 

ــن الســبب. ــاء م ــد األطب ــن عــدم تأُك ــِم م ــى الرغ ــا، عل ــن 50 عاًم ــِر م األشــخاِص األصغ

تاريــخ مَرضــي شــخصي مــن اإلصابــة بســرطان القولــون واملســتقيم أو اإلصابــة بســائل. إذا كنــَت  	
قــد أُِصبـْـَت بالفعــل بســرطاِن الُقولــوِن أو ســالئل غيــر ســرطانيٍة بالقولــون، فــإنَّ لديــَك خطــًرا أكبــر 

لإلصابــِة بســرطاِن القولــوِن يف املُســتقبَل.

األمــراض املعويــة االلتهابيــة. مُيِكــن أن تَزيــد األمــراض االلتهابيــة املزمنــة يف القولــون، مثــل  	
حــي ومــرض كــرون، مــن خطــر اإلصابــة بســرطان الُقولــون. التهــاب القولــون التقرُّ

تَزيــد بعــُض  	 املتازمــات املوروثــة التــي َتزيــد مــن خطــر اإلصابــة بســرطان القولــون. مُيِكــن أن 
الطفــراِت الوراثيــِة التــي متــرُّ عبــر أجيــاٍل مــن عائلتــَك مــن خطــِر إصابتــَك بســرطاِن القولــوِن علــى 
نحــٍو كبيــر. ولكــن نســبة قليلــة فقــط مــن ســرطانات القولــون ُمرتبِطــة باجلينــات املوروثــة. أكثــر 
املُتالزمــاِت املوروثــِة التــي تزيــد مــن خطــِر اإلصابــِة بســرطاِن القولــوِن شــيوًعا هــي داء الســالئل 
العائلــي الورمــي الغــدي )FAP( ومتالزمــة لينــش، واملعروفــة أيًضــا بســرطاِن القولــون واملســتقيم 

.)HNPCC( ــي ــر الســالئلي الوراث غي

وجــود تاريــخ عائلــي لإلصابــة بســرطان القولــون. أنــت أكثــر عرضــًة خلطــِر اإلصابــة بســرطاِن  	
القولــوِن إذا كان أحــد أقربائــك مصاًبــا باملــرض. 
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ــوِن وســرطاُن املســتقيِم  	 ــط ســرطاُن القول ــد يرتب نظــام الغــذاء قليــل األليــاف، وعالــي الدهــون. ق
والســعرات  الدهــوِن  األليــاِف ومرتفــع يف  تقليــديٍّ منخفــض يف  نظــاٍم غذائــيٍّ غربــيٍّ  باتِّبــاِع 
لــت األبحــاث يف هــذا املجــال إلــى نتائــج متباينــة. َوَجــَدْت بعــض الدراســات  احلراريــة. وقــد توصَّ
زيــادة خطــر اإلصابــة بســرطان القولــون لــدى األشــخاص الذيــن يتناولــون وجبــات غذائيــة غنيــة 

ــة. ــراء واللحــوم املصنع باللحــوم احلم

ــون. رمبــا  	 ِر ســرطاِن القول ــر عرضــًة لتطــوُّ ة. األشــخاص الُكســالى هــم أكث مَنــط احليــاة امُلســتقرَّ
ــون. ــة بســرطان القول ــل خطــر اإلصاب ــى تقلي ــة بانتظــام عل ــاِعُدَك مداومــة النشــاطات البدني تُس

ري. املصابون بالسكري أو ُمقاَومة األنسولن أكثر عرضًة لإلصابِة بسرطاِن القولون. 	 كَّ داء السُّ

الُســمنة. األشــخاص الذيــن لديهــم الســمنة املفرطــة لديهــم خطــر متزايــد مــن ســرطان القولــون،  	
ون أوزانهــم طبيعيــة. وزيــادة خطــر الوفــاة مــن ســرطان القولــون باملقارنــة مــع األشــخاص الذيــن يعــدُّ

التدخني. املُدخنون أكثر ُعرَضًة لإلصابة بسرطان القولون. 	

الكحول. يَزيد االستخدام املُفِرط للكحول من خطر سرطان القولون. 	

ــه إلــى البطــِن أو احلــوض لعــالِج  	 العــاج اإلشــعاعي للســرطان. يَزيــد العــالج اإلشــعاعي املُوجَّ
ســرطانات ســابقة مــن خطــِر اإلصابــِة بســرطاِن القولــون.

الوقاية

فحص سرطان القولون

ــاء بالتحــري )Screening( والكشــف عــن ســرطان القولــون يف عمــر اخلمســن عامــاً. ولكــنَّ  يوصــي األطب
ــون،  ــة بســرطان القول ــي لإلصاب ــخ عائل ــم تاري ــن لديه ــك الذي ــل أولئ ــر، مث ضــن خلطــر أكب األشــخاص املعرَّ

يجــب أن يهتمــوا باخلضــوع للفحــص قبــل ذلــك.

ث عــن اخليــارات املتاحــة لــك مــع  تتوافــر العديــد مــن خيــارات الكشــف - ولــكل منهــا فوائــده وعيوبــه. حتــدَّ
الطبيــب، وميكنكمــا مًعــا اتخــاذ قــرار بشــأن االختبــارات املناســبة لــك. تغييــرات منــط احليــاة للحــد مــن خطــر 
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االصابــة بســرطان القولــون

ميكنــك اتخــاذ اخلطــوات الالزمــة لتقليــل خطــر اإلصابــة بســرطان القولــون عــن طريــق إجــراء تغييــرات يف 
حياتــك اليوميــة. اتخــذ اخلطــوات مثــل:

الفواكــه،  	 حتتــوي  الكاملــة.  واحلبــوب  واخلضــراوات  الفواكــه  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تنــاول 
ــاف ومضــادات التأكســد،  ــادن، واأللي ــات، واملع ــى الفيتامين ــة عل ــوب الكامل واخلضــراوات، واحلب

التــي قــد تــؤدي دوًرا يف الوقايــة مــن الســرطان. 

عدم تناول املشروبات الكحولية. 	

أقلع عن التدخني. حتّدث إلى طبيبك حول طرق اإلقالع التي قد تناسبك. 	

مــارس الرياضــة معظــم أيــام األســبوع. حــاول ممارســة الرياضــة ملــدة ال تقــل عــن 30 دقيقــة يف  	
معظــم األيــام. إذا كنــت غيــر نشــط، فابــدأ ببــطء وزد املــدة تدريجّيًــا إلــى 30 دقيقــة. حتــّدث أيًضــا 

إلــى طبيبــك قبــل بــدء أي برامــج ملمارســة الرياضــة.

ــن خــالل  	 ــك م ــى وزن ــاظ عل ــى احلف ــل عل ــا، فاعم ــك صحّيً حاِفــْظ علــى وزن صحــي. إذا كان وزن
اجلمــع بــن نظــام غذائــي صحــي وممارســة الرياضــة يومّيًــا. إذا كنــت حتتــاج إلــى فقــدان الــوزن، 
فاســأل طبيبــك عــن الطــرق الصحيــة لتحقيــق هدفــك. وليكــن هدفــك فقــدان الــوزن ببــطء عــن 

طريــق زيــادة ممارســة الرياضــة وتقليــل عــدد الســعرات التــي تتناولهــا.

ضني خلطر كبير الوقاية من سرطان الُقولون يف حالة األشخاص املعرَّ

ضــن خلطــر كبيــر لإلصابــة  	 ــظ عــام علــى هــذه اخليــارات يف حالــة األشــخاص املعرَّ هنــاك حتفُّ
ضــن  ــة األشــخاص املعرَّ ــة يف حال ــة بهــذه األدوي ــٍل كاٍف للتوصي ــر دلي ــون. ال يتوفَّ بســرطان الُقول

ــط لإلصابــة بســرطان الُقولــون. خلطــر متوسِّ

إذا كنــَت عرضــة خلطــر كبيــر لإلصابــة بســرطان الُقولــون، فناِقــْش عوامــل اخلطــر مــع طبيبــَك؛  	
لتحديــد هــل األدويــة الوقائيــة آمنــة لــك.
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تشخيص سرطان القولون

إذا كانــت العالمــات واألعــراض املوجــودة لديــِك تشــير إلــى احتمــال إصابتــك بســرطان القولــون، فقــد يوصــي 
طبيبــك بإجــراء واحــد أو أكثــر مــن الفحوصــات واإلجــراءات، ومــن ضمنهــا:

اســتخدام منظــار لفحــص اجلــزء الداخلــي مــن القولــون – األمعــاء الغليظــة )تنظيــر القولــون(.  	
ــرض  ــو وشاشــة لع ــرا فيدي ــا يتصــل بكامي ــا ورفيًع ــاًل ومرًن ــا طوي ــون أنبوًب ــر القول يســتخدم تنظي
القولــون واملســتقيم بأكملهمــا. إذا ُعِثــر علــى أي مناطــق مشــتَبَه يف إصابتهــا باملــرض، ميكــن 
لطبيبــك أن يدخــل أدوات جراحيــة عبــر األنبــوب ألخــذ عينــات مــن األنســجة )خزعــات( لتحليلهــا 

واســتئصال الســالئل.

اختبــارات الــدم. ال ميكــن ألي مــن اختبــارات الــدم أن تخبــرك مبــا إذا كنــت مصاًبــا بســرطان  	
القولــون. ولكــن طبيبــك قــد يختبــر دمــك بحًثــا عــن أدلــة حــول صحتــك بشــكل عــام، مثــل اختبارات 

وظائــف الكلــى والكبــد.

قــد يقــوم طبيبــك أيًضــا بعمــل اختبــار لدمــك بحًثــا عــن مــادة كيميائيــة تنتــج يف بعــض األحيــان عــن ســرطانات 
القولــون )مســتضد ســرطان أو CEA(. مبتابعــة مســتوى مســتضد الســرطان يف دمــك مــع مــرور الوقــت، قــد 

تســاعد معرفتـُـه طبيبَــك علــى معرفــة ســير املــرض لديــك

تحديد مدى انتشار السرطان:

صت بســرطان القولــون، فقــد يُوصــي طبيبــك بإجــراء اختبــارات لتحديــد انتشــار )مرحلــة( الســرطان.  إذا ُشــخِّ
يســاعد تصنيــف مراحــل الســرطان علــى حتديــد العالجــات األنســب لــك.

قــد تشــمل اختبــارات تصنيــف مراحــل الســرطان إجــراءات التصويــر؛ مثــل التصويــر املقطعــي احملوســب علــى 
ــد جراحــة ســرطان  ــة الســرطان بشــكل كامــل إال بع د مرحل ــدَّ ــد ال حُت البطــن والصــدر. بعــض احلــاالت، ق

القولــون.

يُشــار إلــى مراحــل ســرطان القولــون باألرقــام الرومانيــة التــي تتــراوح مــن 0 إلــى IV، أدنــى املراحــل تشــير إلــى 
الســرطان الــذي يقتصــر علــى بطانــة داخــل القولــون. يف أعالهــا املرحلــة الرابعــة، يَُعــد الســرطان متقدًمــا 

ومنتشــًرا إلــى مناطــق أخــرى مــن اجلســم مثــل الغشــاء البيريتونــي.
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وجــود  يقتصــر   ،)0 )املرحلــة  املراحــل  أولــى 
ــة مــن  ــة الداخلي ــى البطان ــون عل ســرطان القول

القولــون. 

وأثنــاء تطــور حالــة ســرطان القولــون، ميكنــه أن 
ينمــو عبــر القولــون لديــك وميتــد ليصــل للبنــى 

القريبــة. 

ســرطان  مــن  تقدًمــا  األكثــر  املرحلــة  وتشــير 
انتشــار  إلــى  الرابعــة(  )املرحلــة  القولــون 
الســرطان إلــى مناطــق أخــرى مــن اجلســم، مثــل 

الرئتــن. أو  الكبــد 

العالج

ــح أن تســاعدك تعتمــد علــى حالتــك احملــددة، مبــا يف ذلــك موضع الســرطان،  نوعيــة العالجــات التــي مــن املرجَّ
ومرحلتــه واملخــاوف الصحيــة األخــرى اخلاصــة بــك. عــادًة مــا يشــتمل عــالج ســرطان القولــون علــى إجــراء 

عمليــة جراحيــة الســتئصال الســرطان. قــد يوصــى أيًضــا بالعالجــات األخــرى، مثــل العــالج الكيميائــي.

اجلراحة لعالج سرطان القولون يف مرحلة مبكرة

إذا كان حجم سرطان القولون لديك صغيًرا للغاية، فرمبا يوصي طبيبك بإزالته بواسطة املنظار، مثل:

الســرطان  	 إذا كان حجــم  إزالــة الثواليــل أثنــاء إجــراء تنظيــر القولــون )اســتئصال الثواليــل(. 
صغيــًرا، ومكانــه محــدًدا، ومحاصــًرا بالكامــل داخــل ثالــول، ويف مرحلــة مبكــرة للغايــة، فقــد 

يتمكــن طبيبــك مــن اســتئصاله بالكامــل أثنــاء تنظيــر القولــون.

َقْطــع املخاطيــة بالتنظيــر. ميكــن إزالــة الســالئل األكبــر حجًمــا أثنــاء تنظيــر القولــون باســتخدام  	
أدوات خاصــة الســتئصال الثواليــل اللحميــة وإزالــة قــدر صغيــر مــن البطانــة الداخليــة للقولــون يف 

إجــراء يُســمى االســتئصال اجلزئــي للغشــاء املخاطــي بالتنظيــر الداخلــي.
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اجلراحــة طفيفــة التوغــل. )جراحــة تنظيــر البطــن(. ميكــن اســتئصال الثواليــل التــي ال ميكــن  	
البطــن. يف هــذا اإلجــراء، يجــري  القولــون باســتخدام جراحــة تنظيــر  أثنــاء تنظيــر  إزالتهــا 
ــد مــن الشــقوق الصغيــرة يف جــدار البطــن، وإدخــال أدوات  ــق العدي ــة عــن طري اجلراحــون عملي
مرفــق بهــا كاميــرات تعــرض القولــون علــى شاشــة الفيديــو. رمبــا يأخــذ اجلــراح أيًضــا عينــات مــن 

ــا الســرطان. ــي يوجــد به ــة الت ــة يف املنطق ــد اللمفي الُعَق

اجلراحة لعالج حاالت سرطان القولون األكثر تقدًما:

يف حالة منو السرطان يف القولون أو خالله، فرمبا يوصي اجلراح بالتالي:

ــاء هــذا اإلجــراء، يزيــل اجلــراح جــزًءا مــن القولــون املصــاب  	 اســتئصال القولــون اجلزئــي. يف أثن
ــا  بالســرطان، باإلضافــة إلــى جــزء مــن النســيج الطبيعــي املوجــود علــى جانبــي الســرطان. غالًب
مــا يتمكــن اجلــراح مــن إعــادة توصيــل األجــزاء الســليمة بالقولــون أو املســتقيم. ميكــن تنفيــذ هــذا 

اإلجــراء مــن خــالل أســلوب جراحــة املنظــار )تنظيــر البطــن(.

أثنــاء اســتئصال القولــون جزئًيــا، يزيــل اجلــراح اجلــزء 
املصــاب مــن القولــون، وجــزء صغيــر مــن األنســجة 
الســليمة احمليطــة. يقــوم اجلــراح بتوصيــل األطــراف 
املقطوعــة مــن القولــون بحيــث تخــرج الفضــالت مــن 
جســمك بشــكل طبيعــي. أو قــد يكــون مــن الضــروري 
ــون بفتحــة يف جــدار البطــن )ســتوما(،  ــل القول توصي
كيــس  يف  وتتجمــع  اجلســم  النفايــات  تغــادر  حيــث 
متصــل بالفتحــة. تكــون الفتحــة مؤقتــة عــادًة، ولكنهــا 

تظــل دائمــة يف بعــض األحيــان.

جراحــة إلنشــاء طريــق خلــروج البــراز مــن اجلســم. عندمــا يتعــّذر إعــادة توصيــل األجــزاء الســليمة  	
بالقولــون أو املســتقيم، فرمبــا حتتــاج إلــى إجــراء الفغر)فتحــة خــروج البــراز(. أحياًنــا يكــون الفغــر 
ــا فقــط، لتوفيــر الوقــت لشــفاء القولــون أو املســتقيم بعــد اجلراحــة. ومــع ذلــك، قــد يكــون  مؤقًت

فغــر القولــون يف بعــض احلــاالت دائًمــا.
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اســتئصال الغــدد اللمفاويــة. عــادًة مــا تتــم إزالــة اجلــزء الــذي يحتــوي علــى الغــدد اللمفاويــة أيًضــا  	
خــالل جراحــة ســرطان القولــون واختبارهــا للبحــث عــن الســرطان.

م اجلراحة لعالج السرطان املتقدِّ

اح  يف حالــة تفاُقــم حالــة الســرطان لديــَك أو يف حالــة اعتــالل صحتــَك بوجــه عــام، فقــد يُوصيــَك اجلــرَّ
بإجــراء عمليــة جراحيــة إلزالــة انســداد الُقولــون أو لتخفيــف غيرهــا مــن احلــاالت؛ مــن أجــل حتســن املعانــاة 
والشــكوى التــي تشــعر بهــا. ليــس الهــدف مــن هــذه العمليــة اجلراحيــة عــالج الســرطان، بــل تخفيــف حــدة 

ــم. ــل االنســداد أو النزيــف أو األل ــاة والشــكوى، مث املعان

دة يقتصــر فيهــا انتشــار الســرطان علــى الكبــد أو الرئــة، ولكنــَك تتمتــع بصحــة عامــة جيــدة،  يف حــاالت محــدَّ
ــة الســتئصال الســرطان.  ــالج املوضعي ــواع الع ــن أن ــا م ــَك باخلضــوع جلراحــة أو غيره ــَك طبيب ــد يُوصي فق
ــح هــذا اإلجــراء فرصــة  ــوع مــن اجلراحــة أو بعدهــا. يُتي ــل هــذا الن ــي قب مُيكــن اســتخدام العــالج الكيميائ

للشــفاء مــن الســرطان علــى املــدى الطويــل.

العالج الكيميائي

يَســتخدم العــالج الكيميائــي األدويــة لتدميــر اخلاليــا الســرطانية. عــادًة مــا يُعَطــى العــالج الكيميائي لســرطان 
القولــون بعــد اجلراحــة إذا كان الســرطان كبيــر احلجــم أو قــد انتشــر إلــى الُعَقــد اللمفيــة. بهــذه الطريقــة، قــد 
يَقتــل العــالج الكيميائــي أيَّ خاليــا ســرطانية تبقــى يف اجلســم، ويســاعد علــى تقليــل خطــر رجــوع اإلصابــة 

بالسرطان.

ل إزالتــه عــن  ــا يســهِّ قــد يُســتخَدم أيًضــا العــالج الكيميائــي قبــل إجــراء العمليــة لتقليــص حجــم الســرطان؛ ممَّ
طريــق اجلراحــة.

ــا عــن  ــي ال ميكــن إزالته ــون الت ــي لتخفيــف أعــراض ســرطان القول ــا اســتخدام العــالج الكيميائ ميكــن أيًض
ــالج  ــع الع ــج م ــان يُدَم ــن اجلســم. يف بعــض األحي ــى مناطــق أخــرى م ــدت إل ــي امت ــق اجلراحــة، أو الت طري

اإلشــعاعي.

ــارات املتاحــة، يســتخدم العــالج اإلشــعاعي لتخفيــف بعــض األعــراض  حــن ال تكــون اجلراحــة ضمــن اخلي
ــرن اإلشــعاع بالعــالج الكيميائــي. ــان يقت ــم والنزيــف. ويف بعــض األحي كاألل
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العالج الدوائي الموجه

تُركــز عالجــات األدويــة املوجهــة علــى حــاالت شــذوذ محــددة موجــودة داخــل اخلاليــا الســرطانية. مــن خــالل 
تقييــد حــاالت الشــذوذ هــذه، ميكــن أن تتســبب عالجــات األدويــة املوجهــة يف قتــل اخلاليــا الســرطانية.

هِة عادًة لألشــخاِص  هــِة والعــالِج الكيميائــي. يُجــرى االحتفــاُظ باألدويِة املُوجَّ عــادًة مــا يُجمــُع بــن األدويــِة املُوجَّ
م. املُصابن بســرطاِن القولــوِن املُتقدِّ

الرعاية الداعمة )التلطيفية(

الرعايــة التلطيفيــة هــي الرعايــة الطبيــة املتخصصــة التــي تُركــز علــى توفيــر تخفيــف األلــم واألعــراض 
األخــرى ملــرض خطيــر. يتــم توفيــر الرعايــة التلطيفيــة مــن قبــل فريــق مــن األطبــاء واملمرضــات وغيرهــم مــن 
ــا الذيــن يعملــون معــك ومــع عائلتــك واألطبــاء اآلخريــن لتوفيــر مســتوى  املتخصصــن املدربــن تدريًبــا خاّصً

إضــايف مــن الدعــم الســتكمال رعايتــك املســتمرة.

م  وتَهــدف ِفــَرق الرعايــة التلطيفيــة إلــى حتســن نوعيــة احليــاة لألشــخاص املصابــن بالســرطان وأَُســرهم. يُقــدَّ
هــذا النــوع مــن الرعايــة جنًبــا إلــى جنــب مــع املعاجلــة الشــافية أو غيرهــا مــن العالجــات التــي قــد تتلقاهــا.

تعليمات للمريض بعد اجراء العملية اجلراحية يف القولون واملستقيم:

تعتبــر العمليــات اجلراحيــة التــي جتــري يف األمعــاء الدقيقــة والقولــون أو املســتقيم عمليــات جراحيــة كبــرى. 
ــام بعــد إجــراء العمليــة، ولكــن البقــاء يف املستشــفى ملــدة  ويبقــى معظــم املرضــى يف املستشــفى ملــدة 4-7 أي
تتــراوح مــا بــن 4-14 يــوم يعتبــر أمــرا طبيعيــا. وســوف تعتمــد عــودة املريــض إلــى منزلــه علــى مــدى قدرتــه 
علــى األكل اجليــد ومــدى حركــة األمعــاء بصــورة جيــدة والــى أي مــدى يســتطيع املريــض حتمــل األلــم، وعندمــا 

تســتقر حالــة املريــض يف هــذه املجــاالت وبــدون حــدوث أي مضاعفــات فســوف يخــرج مــن املستشــفى.

بعد خروج املريض من املستشفى: 

وظيفــة األمعــاء: بعــد اســتئصال جــزء مــن األمعــاء الغليظــة يكــون مــن الطبيعــي أن تكــون حركــة  	
األمعــاء غيــر منتظمــة وكثيــراً مــا تكــون األمعــاء متيــل إلــى الليونــة وتكــرار اخلــروج. وعمومــا تبــرأ 
ــاع النظــام  ــق اتب ــم التحكــم فيهــا عــن طري ــة أو يت ــة يف غضــون أســابيع قليل ــة املرضي هــذه احلال

الغذائــي أو الــدواء املناســب.
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ــوازن عمومــا، بعــد اخلــروج مــن  	 ــي مت ــى نظــام غذائ النظــام الغذائــي: ميكــن للمريــض العــودة إل
ــي. ــر لنظامــه الغذائ ــاف أكث ــى يســتطيع اضافــة ألي ــب املريــض مت املستشــفى وســوف يعــرف الطبي

األدويــة: ســوف يخــرج املريــض مــن املستشــفى ومعــه وصفــة طبيــة باألدويــة التــي ســيتناولها  	
لتخفيــف األلــم وباألدويــة الــذي كان يتناولهــا قبــل اجــراء اجلراحــة. 

اجلــرح: مــن املتوقــع أن يشــعر املريــض ببعــض االنزعــاج يف منطقــة اجلــرح خاصــة مــع زيــادة  	
النشــاط، وعلــى املريــض إذا الحــظ زيــادة يف منطقــة االحمــرار أو تفريــغ جديــد منهــا أن يخبــر 

ــب.  الطبي

النشــاط: يقــوم املريــض بزيــادة نشــاطه كل يــوم وعمومــا ال يوجــد قيــود بخصــوص املشــي أو  	
صعــود الســاللم او قيــادة الســيارة، وعليــه أن يستشــير الطبيــب بخصــوص اســتئناف نشــاطه 

اجلســدي واجلنســي وســوف ينصحــه الطبيــب مبيعــاد العــودة إلــى العمــل.

املتابعة: سوف يتم حتديد ميعاد الزيارة للمتابعة عامة عند اخلروج من املستشفى. 	

متى يشعر املريض بالقلق؟

إذا حدث أي مما يلي على املريض االتصال بنا أو زيارة حجرة الطوارئ اخلاصة بنا.  	

حــدوث مشــاكل باجلــرح مبــا فيهــا تفاقــم األلــم أو التــورم أو االحمــرار أو التفريــغ )خــروج القيــح  	
أو الســوائل(. 

تزايد األلم يف البطن  	

الغثيان أو القيء 	

احلمى أو القشعريرة 	

اإلمساك الشديد )عدم وجود حركة يف األمعاء ملدة ثالثة أيام( 	

اإلسهال )أكثر من ثالث مرات للبراز املائي خالل 24 ساعة(  	

النزيف من املستقيم أو اجلرح أو فتحة خلروج البراز.  	

11



أسئلة شائعة: 

س: ما هي األدوية التي سيحتاج املريض تناولها يف املنزل؟ 

ج: ســوف يحصــل املريــض علــى مســكنات األلــم وعلــى املريــض أن يعــود إلــى تنــاول أدويتــه املعتــادة بعــد 
استشــارة الطبيــب. 

س: متى يستطيع املريض قيادة السيارة؟

ج: يستطيع املريض قيادة السيارة بعد فترة تتراوح ما بن أسبوع وعشرة أيام بعد مغادرة املستشفى. 

س: متى يستطيع املريض العودة إلى العمل؟

ج: يستطيع املريض العودة إلى العمل بعد ثالثة إلى أربعة أسابيع من إجراء العملية.

س: ماذا يجب أن يفعل املريض فى املنزل؟ 

ــر  ــخ والتدبي ــى بعــض املســاعدة يف الطب ــاج إل ــاء بنفســه ولكــن رمبــا يحت ــض االعتن ج: ســوف يســتطيع املري
ــة.  ــي وشــراء املــواد مــن البقال املنزل

س: هل سيحتاج املريض إلى أحد لإلقامة معه باملنزل؟

ج: من املفضل أن يتواجد شخص ما معه.

س: متى يستطيع املريض ممارسة اجلنس؟

ج: يف معظم احلاالت ميكن للمريض استئناف ممارسة اجلنس بعد أسابيع قليلة من اجراء العملية.

ويحتــاج بعــض املرضــى الــى مراقبــة وعنايــة أكثــر، وهــؤالء هــم مــن يعانــون مــن مشــاكل يف اجلهــاز التنفســي 
والذيــن ســاءت حالتهــم بعــد اجــراء العمليــة والذيــن حدثــت لهــم مضاعفــات أثنــاء إجــراء العمليــة. ويتــم نقلهــم 
الــى وحــدة العنايــة املركــزة إلــى أن تســتقر حالتهــم الصحيــة وبعــد ذلــك يتــم نقلهــم إلــى غــرف االســتضافة 

اخلاصــة بهــم فــى املستشــفى. 
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عنــد االفاقــة مــن التخديــر ال يســمح للمرضــى الذيــن لديهــم األنبــوب الوريــدي والقســطرة البوليــة واألنبــوب 
األنفــي املعــدي بتنــاول الطعــام والشــراب مباشــرة ورمبــا يتــم توصيــل األكســجن عــن طريــق قنــاع بالســتيكي 
يتــم تثبيتــه علــى الفــم واألنــف أو مــن خــالل الشــعيبات األنفيــة. ويتــم وصــف األدويــة للمرضــي الذيــن يعانــون 

مــن آالم اجلــرح لتوفيــر الراحــة لهــم وعــادة مــا يتــم إعطــاء الــدواء املســكن لهــم عــن طريــق الوريــد. 

يتــم توصيــل مرضــى العنايــة املركــزة بجهــاز لقيــاس معــدل ضربــات القلــب والتنفــس، ويتــم مراقبــة ضغــط 
الــدم ومســتوى األكســجن يف الــدم بشــكل مســتمر، ويحتــاج بعــض املرضــى جلهــاز تنفــس صناعــي وخطــوط 

وريديــة اضافيــة وذلــك لتوفيــر األدويــة والســوائل.

عندمــا تعــود أصــوات األمعــاء، تعطــى الســوائل الصافيــة للمريــض، ولــدى الســماح بهــا، يتــم إزالــة األنبــوب 
األنفــي املعــدي ويتطورالنظــام الغذائــي تدريجيــاً مــن الســوائل إلــى األطعمــة اللينــة، ومــن ثــم إلــى املزيــد مــن 
األطعمــة الصلبــة. قــد تكــون التعديــالت الغذائيــة ضروريــة، حيــث أن بعــض األطعمــة قــد تكــون صعبــة الهضــم 

فــى هــذ الوقــت.

ــم الســماح  ــا يت ــى الشــفاء. وعندم ــن، ويتوقــف هــذا عل ــوم أو اثن ــة يف خــالل ي ــة القســطرة البولي ــم إزال وتت
ــة التوصيــالت  ــة القســطرة. وميكــن أيضــا إزال ــم إزال ــاً، وتت بالطعــام والســوائل، يصبــح خــروج البــول طبيعي

ــة واملســكنات. ــة، كاملضــادات احليوي ــرة أطــول إذا مت وصــف بعــض األدوي ــى لفت ــه يبق ــة، لكن الوريدي

ويف اليــوم التالــي للجراحــة، يخــرج معظــم املرضــى مــن الســرير حيــث ميكنهــم التجــول يف أرجــاء املــكان وهــذا 
ــدورة  ــة. وتســاعد احلركــة عــودة ال ــع حــدوث مضاعفــات مــا بعــد العمليــة اجلراحي أحــد أفضــل الطــرق ملن
ــاء  ــة األمع ــل وظيف ــدم، وتســاعد أيضــاً يف جع ــط ال ــل مــن خطــر جتل ــي، وتقل ــا الطبيع ــى وضعه ــة إل الدموي
ــاً ويســبب  ــة. وميكــن أن يكــون اخلــروج مــن الســرير مؤمل ــاب الرئ ــة بالته ــل مــن خطــر اإلصاب ــة، وتقل طبيعي

ضغطــاً علــى اجلــرح. ولذلــك توصــف أدويــة للمريــض قبــل محاوالتــه اخلــروج مــن الســرير.

وتختلــف مــدة البقــاء يف املستشــفى. فقــد يســتغرق الشــفاء التــام عــدة أســابيع أو بضعــة أشــهر، خاصــة إذا 
كان املريــض يعانــي مــن مشــاكل يف اجلهــاز الهضمــي مثــل اإلســهال، والــذي ميكــن أن يكــون منهــكاً، كمــا ميكــن 

أيضــا أن متتــد فتــرة التعــايف ملــدة طويلــة وتلقــي عالجــات أخــرى، مثــل العــالج الكيميائــي.
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التأقلم والدعم

يَُعــّد تشــخيص اإلصابــة بالســرطان أمــًرا صعًبــا مــن الناحيــة النفســية. يف وقتنــا احلالــي، يتعلَّــم األشــخاص 
التكيُّــف بطرقهــم اخلاصــة. وحتــى جتــد مــا يناســبَك، ميكنــك اتبــاع النصائــح اآلتيــة:

ْف علــى معلومــات كافيــة حــول الســرطان الــذي أصابــَك مــن أجــل الشــعور بالراحــة عنــد اتخــاذ  	 تعــرَّ
قــرارات العــاج. استِشــِر الطبيــب ليخبــرَك بنــوع ومرحلــة الســرطان لديــَك، وكذلــك خيــارات العالج 
واآلثــار اجلانبيــة. كلمــا عرفــَت أكثــر، شــعرَت بالثقــة عندمــا يحــن الوقــت التخــاذ القــرارات حــول 

عالجــك. ابحــْث عــن املعلومــات يف املكتبــة احملليــة واملواقــع اإللكترونيــة املعتمــدة.

أَبــِق أصدقــاءَك وعائلتــَك قريبــني. قــد يُســاعدَك احلفــاظ علــى قــوة عالقاتــَك القريبــة يف التعامــل  	
مــع الســرطان. لــدى األصدقــاء واألقــارب القــدرة علــى منحــك الدعــم العملــي الــذي ســتَحتاج إليــه، 
مثــل املســاعدة يف العنايــة مبنزلــَك إذا كنــَت يف املستشــفى. ومُيكنهــم منحــك الدعــم العاطفــي 

أيًضــا يف حالــة شــعورَك باالنهــزام.

ث إليــه. ابحــْث عــن مســتمع جيِّــد يتقبــل االســتماع إلــى حديثــك  	 ابحــْث عــن شــخص ميكنــَك التحــدُّ
عــن آمالــَك ومخاوفــك. قــد يكــون هــذا الشــخص صديًقــا أو قريًبــا. وقــد يُســاعدَك أيًضا احلصول 
ــم والدعــم مــن ِقبَــل استشــاري، أو اختصاصــي طبــي اجتماعــي، أو رجــل ديــن، أو طبيــب  علــى التََّفهُّ

ــص آخــر يف الصحــة النفســية. نفســي أو متخصِّ

التحضير من أجل موعدك الطبي

إذا اشــتبه طبيبــَك يف احتمــال إصابتــَك بســرطان القولــون، فمــن احملتََمــل أن تتــم إحالتُــك إلــى اختصاصــي 
يعالــج ســرطان القولــون. قــد تقابــل عــدًدا مــن اإلخصائيــن منهــم:

الطبيب الذي يعالج أمراض الهضم )طبيب اجلهاز الهضمي( 	

الطبيب الذي يستخدم أدوية لعالج السرطان )اْخِتصاِصي األَْوَرام ( 	

الطبيب الذي يستأِصل سرطان القولون من خالل إجراء جراحة )جراح( 	

األطباء الذين يستخدمون اإلشعاع لعالج السرطان )اختصاصيو عالج األورام باإلشعاع( 	

ــا مــا يكــون هنــاك الكثيــر مــن األمــور  	 نظــًرا ألن املواعيــد الطبيــة ميكــن أن تكــون قصيــرة، وغالًب
ــك بعــض  ــي. إلي ــد للموعــد الطب ا بشــكل جي ــد أن تكــون مســتعّدً ــا، فمــن اجلي الواجــب توضيحه
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املعلومــات التــي ستســاعدك علــى التأهــب ملوعــدك الطبــي، وتكويــن تصــوُّر عمــا ســيقوم بــه 
الطبيــب.

ما ميكنك فعله

التــزْم بــأي تعليمــات يحددهــا لــك الطبيــب قبــل املوعــد الطبــي. عنــد حتديــد املوعــد الطبــي، اســأل  	
عــن أي تعليمــات حتتــاج إلــى اتباعهــا قبــل الزيــارة، كتقليــل طعامــك علــى ســبيل املثــال.

اكتــْب أيَّ أعــراض تشــعر بهــا، مبــا يف ذلــك األعــراض التــي قــد تبــدو غيــر مرتبطــة بالســبب الــذي  	
ْدت املوعــد الطبــي مــن أجلــه. حــدَّ

ضــَت لهــا أو  	 اكُتــب معلوماتــَك الشــخصية األساســية، مبــا يف ذلــَك أي ضغوطــات شــديدة تعرَّ
تغييــرات حياتيــة حدثَــت لــَك مؤخــًرا.

الت الغذائية التي تتناَولها. 	 أِعدَّ قائمًة بجميع األدوية، أو الفيتامينات أو املُكمِّ

اطُلــب مــن أحــد أفــراد العائلــة أو صديــٍق املجــيء معــك. يف بعــض األحيــان قــد يكــون مــن الصعــب  	
ــذي يُرافقــك  ــر الشــخص ال ــي. قــد يتذك ــاء املوعــد الطب ــع املعلومــات املقدمــة أثن اســتيعاب جمي

شــيًئا قــد فاتــك أو نســيته.

ْن أسئلتك لطرحها على طبيبك. 	 دِوّ

قد تشمل بعض األسئلة األساسية التي ترغب يف طرحها على طبيبَك ما يلي:

أين يقع سرطان القولون يف قولوني؟ 	

ما مرحلة سرطان قولوني؟ 	

هل ميكنك أن تشرح لي نتائج اختباراتي الباثولوجية )فحص األنسجة(؟ 	

هل ميكنني احلصول على نسخة من تقرير الباثولوجي؟ 	

هل انتشر سرطان القولون ألجزاء أخرى من جسدي؟ 	

هل سأحتاج إلجراء املزيد من الفحوصات؟ 	

ما هي خيارات عالج حالة سرطان القولون لدي؟ 	
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هل هناك عالج فعال لسرطان القولون لدي؟ 	

ما هي فرص شفائي من سرطان القولون؟ 	

كم يساعد كل عالج من فرصي يف الشفاء من سرطان القولون؟ 	

ما اآلثار اجلانبية احملتَملة لكل عالج؟ 	

كيف سيُؤثر كل خيار عالجي على حياتي اليومية؟ 	

ل إحدى خيارات العالج عن غيره حلالتي؟ 	 هل تُفضِّ

ما الذي تُوصي به صديًقا أو أحد أفراد العائلة يف الوضع نفسه؟ 	

كم من الوقت ميكنني التفكير التخاذ قراري بشأن العالج؟ 	

هل يجب على احلصول على رأي آخر؟ 	

هل ينبغي عليَّ استشارة مختص؟ ما تكلفة ذلَك، وهل سيُغطيه التأمن اخلاص بي؟ 	

ــا معــي؟ مــا هــي املواقــع  	 ــي اصطحابه ــاك أي منشــورات أو مــواد مطبوعــة أخــرى مُيكنن هــل هن
ــا؟ ــي تنصــح باالطــالع عليه ــة الت اإللكتروني

هل لدى أشقائي أو أطفالي احتمال متزايد لإلصابة بسرطان القولون؟ 	

ال تتــردد يف طــرح أي أســئلة إضافيــة أثنــاء املوعــد الطبــي، باإلضافــة إلــى األســئلة التــي أعددتهــا  	
لطرحهــا علــى طبيبــك.

ما مُيكن أن يقوم به الطبيب

ــح أن يطــرح عليــَك طبيبــَك عــدًدا مــن األســئلة. اســتعدادَك لإلجابــة عــن هــذه األســئلة قــد يُتيــح لــَك  مــن املرجَّ
الوقــت لتغطيــة النقــاط التــي تُريــد مناقشــتها. قــد يطــَرح عليــك الطبيــب األســئلة التاليــة:

متى بََدأَْت يف الشعور باألعراض؟ 	

ة أم عَرِضية؟ 	 هل أعراُضك ُمستمرَّ

إلى أي مًدى تفاقمت األعراض؟ 	

ن من أعراضَك، إن ُوجد؟ 	 ما الذي يُحسِّ

ما الذي يجَعل أعراَضك تزداد ُسوًءا، إن ُوِجدت؟ 	

هل لديَك تاريخ عائلي مع سرطان الُقولون أو سرطانات أخرى؟ 	
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مالحظــة هامــة: إذا شــعرت بــأي مــن أعــراض وعالمــات اإللتهــاب مثــل األحمــرار، األلــم، احلــرارة، أو مشــاكل 
أخــرى تعــود للعمليــة يرجــى زيــارة الطــواريء أو اإلتصــال مــع الرقــم: 0790000740 وطلــب اإلستشــارة مــن 

طبيــب اجلراحــة املنــاوب أو املمــرض املســؤول.
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