
سرطان الكلى





نظرة عامة

الكليتــن  الكليتــن.  يف  الُكلَــى  ســرطان  يبــدأ 
عبــارة عــن عضويــن بشــكل حبــة الفاصوليــاء، 
وكل منهمــا بحجــم قبضــة اليــد. ويقعــان خلــف 
أعضــاء البطــن، حيــث تكــون كل كليــة يف جانــب 

مــن جوانــب العمــود الفقــري.

أنــواع  أكثــر  الُكلَويــة  اخلاليــا  ســرطان  يَُعــدُّ 
ســرطانات الُكلَــى شــيوًعا يف البالغــن، حيــث 
ُيثِّــل حوالــي 90 باملائة من األورام الســرطانية. 
مــن  شــيوًعا  أقــل  أخــرى  أنــواع  حتــُدث  قــد 
أكثــر  الصغــار  األطفــال  الُكلــى.  ســرطانات 
ى  عرضــًة لنــوع مــن أنــواع ســرطان الُكلــى يُســمَّ

ويلمــز. َوَرم 

يبــدو أن اإلصابــة بســرطان الُكلـَـى يف زيــادة. قد 
يكــون هنــاك ســبب واحــد لهــذا، وهــو تقنيــات التصويــر، مثــل اســتخدام مســح التصويــر املقطعــي احملوســب 
ــى.  ــواع أخــرى مــن ســرطانات الُكلَ ــى االكتشــاف املفاجــئ ألن ــارات إل ــؤدِّي هــذه االختب ر. قــد تُ )CT( املتكــرِّ
ــرة، وعندمــا يكــون الــَوَرم صغيــًرا ومقتصــًرا علــى  يُكتََشــف ســرطان الُكلـَـى يف بعــض احلــاالت يف مرحلــة مبكِّ

الُكلـَـى؛ يُصِبــح العــالج ســهاًل.

األعراض

ــا، ال تُوجــد فحــوص روتينيــة  نــادًرا مــا يُســبب ســرطان الكلــى عالمــات أو أعــراض يف مراحلــه األولــى. حالّيً
تُســتخدم للكشــف عــن ســرطان الكلــى يف حالــة عــدم وجــود أعــراض. يف املراحــل املتأخــرة، قــد تَشــمل 

ــى: عالمــات وأعــراض ســرطان الكل

وجود دم يف البول، قد يبدو وردّيًا أو أحمر أو بلون الكوال 	

أملًا يف الظهر أو اجلانب ال يَسُكن 	

فقدان الشهية 	

سرطان الكلى
ســرطان الكليــة هــو الســرطان الــذي يبــدأ يف 

خاليــا الكليتــن.
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ر 	 ُفقدان الَوزن غير املُبرَّ

شعوًرا بالتعب 	

حمى تظهر وتَزول عادة )متقطعة( 	

األسباب

ليــس مــن الواضــح مــا الــذي يُســبِّب ســرطان اخلاليــا الكلويــة، وهــو الشــكل األكثــر شــيوًعا لســرطان الُكلــى، 
علــى الرغــم مــن وجــود عوامــل خطــر عديــدة.

ــه  يَعلـَـم األطبــاء أن ســرطان الُكلــى يبــدأ عندمــا تُصــاب بعــض خاليــا الُكلــى بطفــرات يف حمضهــا النــووي. تَُوجِّ
ــا  ــة املتراكمــة َوَرًم ــر الطبيعي ــا غي ل اخلالي ــكِّ ــا للنمــو واالنقســام بســرعة شــديدة. تَُش ــك الطفــرات اخلالي تل

ــى حــدود الُكلــى. ُيِْكــن أن تنفصــل بعــض اخلاليــا وتنتشــر ألجــزاء أخــرى مــن اجلســم. يتخطَّ

عوامل الخطر

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

م بالعمر. 	 كبار السن. تَزيد احتمالية إصابتَك بسرطان الُكلى مع التقدُّ

نــن. ولكــن يَقــلُّ  	 نــون لديهــم خطــر أكبــر لإلصابــة بســرطان الُكلــى مــن غيــر املدخِّ التدخــن. املُدخِّ
هــذا اخلطــر بعــد اإلقــالع عــن التدخــن.

ــمنة لديهــم خطــر أكبــر لإلصابــة بســرطان الُكلــى عــن أولئــك  	 ــمنة. األشــخاص املُصابــون بالسِّ السِّ
ذوي األوزان املُعتدلــة.

ارتفــاع ضغــط الــدم )ارتفــاع التوتــر الشــرياني(. يَزيــد فــرط ضغــط الــدم خطــر إصابتــَك بســرطان  	
الُكلى.

عــاج الفشــل الُكلــوي. األشــخاص الذيــن يخضعــون للغســيل الُكلــوي علــى املــدى الطويــل لعــالج  	
الفشــل الُكلــوي املُزمــن هــم أكثــر ُعرضــًة لإلصابــة بســرطان الُكلــى.
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نــة. األشــخاص الذيــن يُولَــدون مــع متالزمــات موروثــة ُمعيَّنــة قــد يَزيــد  	 ُمتازمــات موروثــة ُمعيَّ
لديهــم خطــر اإلصابــة بســرطان الُكلــى، مثــل أولئــك الذيــن لديهــم مــرض فــون هيبــل لينــداو، أو 
ــد، أو ســرطان اخلاليــا الُكلويــة احلليمــي  متالزمــة بيرت-هوغ-دوبــي، أو التصلُّــب احلدبــي املُعقَّ

. ــيِّ ــى العائل الوراثــي، أو ســرطان الُكل

وجــود تاريــخ عائلــي لإلصابــة بســرطان الُكلــى. وحتــى مــع غيــاب املُتالزمــات املوروثــة، األشــخاص  	
الذيــن لديهــم تاريــخ عائلــيٌّ قــويٌّ لســرطان اخلاليــا الُكلويــة لديهــم خطــر أكبــر لإلصابــة بســرطان 

الُكلى.

نــة يف مــكان العمــل. وقــد يشــمل هــذا، علــى ســبيل املثــال، التعــرُّض للكادميــوم،  	 ض ملــواد ُمعيَّ التعــرُّ
أو مبيــدات أعشــاب ُمعينــة.

الوقاية

قــد يســاعد اتخــاذ خطــوات لتحســن حالتــك الصحيــة يف احلــد مــن خطــر اإلصابــة بســرطان الكلــى. للحــد 
ب: مــن خطــر اإلصابــة املُعــرض لــه، جــرَّ

اإلقــاع عــن التدخــن. إذا كنــت تدخــن، فأقلــع عــن التدخــن. العديــد مــن خيــارات اإلقــالع عــن  	
التدخــن متاحــة، مبــا يف ذلــك برامــج الدعــم واألدويــة واملنتجــات البديلــة للنيكوتــن. أخبــر طبيبــك 

أنــك تريــد اإلقــالع عــن التدخــن، وناقــش معــه اخليــارات املتاحــة لــك.

حافــظ علــى وزن صحــي. حافــظ علــى وزن صحــي. إذا كنــت تعانــي زيــادة الــوزن أو الســمنة، فانقــص  	
عــدد الســعرات احلراريــة التــي تســتهلكها كل يــوم، وحــاول أن تكــون نشــًطا بدنًيــا معظــم أيــام 
األســبوع. اســأل طبيبــك عــن االســتراتيجيات الصحيــة األخــرى التــي تســاعدك علــى فقــدان الــوزن.

التحكــم يف ضغــط الــدم املرتفــع. اطلــب مــن طبيبــك فحــص ضغــط الــدم يف موعــد زيارتــك  	
القادمــة. إذا كان ضغــط الــدم مرتفًعــا، يكنــك مناقشــة اخليــارات املتاحــة خلفــض الضغــط. 
وقــد يســاعد اتبــاع منــط حيــاة مناســب، مثــل ممارســة التماريــن الرياضيــة وفقــدان الــوزن وتغييــر 
النظــام الغذائــي. قــد يحتــاج بعــض املرضــى إلــى اســتخدام أدويــة أيًضــا خلفــض ضغــط الــدم. 

ــارات املتاحــة مــع طبيبــك. ناقــش اخلي
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التشخيص

تَتضمن االختبارات واإلجراءات املُستخدمة لتشخيص سرطان الكلى ما يلي:

حتاليــل الــّدم والبــول. قــد تُعطــي فحوصــات الــدم والبــول دالئــل لطبيبــك حــول ســبب إصابتــك  	
بالعالمــات واألعــراض.

اختبــارات التصويــر. تُتيــح الفحــوص التصويريــة لطبيبــك تصويــر ورم أو خلــل يف الكلــى. قــد  	
تَشــمل الفحــوص التصويريــة املوجــات فــوق الصوتيــة أو التصويــر املقطعــي احملوســب أو التصويــر 

بالرنــن املغناطيســي.

ــة  	 ــادرة، قــد يُوصــي طبيبــك بإجــراء عملي إزالــة عينــة مــن أنســجة الكلــى )اخلزعــة(. يف حــاالت ن
ألخــذ عينــة صغيــرة مــن اخلاليــا )اخلزعــة( مــن املنطقــة املشــتبه بهــا مــن الكليــة. تُرســل العينــة 

إلــى املختبــر للكشــف عــن عالمــات الســرطان.

تصنيف مراحل سرطان الُكلى.

ــد الطبيــب أن آفــة الُكلـَـى قــد تكــون ســرطان ُكلــى، تأتــي اخلطــوة التاليــة، وهــي حتديــد مــدى  د أن يَُؤكِّ ومبجــرَّ
ــَرى لتحديــد املرحلــة التــي وصــل لهــا ســرطان  ة الســرطان )املرحلــة(. وقــد تَْشــَمل الفحوصــات التــي ُتْ ِحــدَّ
الكلــى إجــراءات إضافيــة، مثــل إجــراء أشــعة مقطعيــة أو اختبــارات تصويــر أخــرى يــرى الطبيــب أنها مناِســبة.

ى مرحلًة، للسرطان. وتشمل مراحل سرطان الُكلى: ثم يَُعنِّ طبيبَك رقًما، يَُسمَّ

املرحلــة األولــى: يف هــذه املرحلــة ُيِكــن أن يصــل ُقْطــر الــَوَرم إلــى 4/3 2 بوصــة )7 ســم(. ويقتصــر  	
الــَوَرم علــى الُكلى.

املرحلــة الثانيــة. يكــون الــَوَرم يف املرحلــة الثانيــة أكبــر مــن َوَرم املرحلــة األولــى، لكنــه يظــل مقتصــًرا  	
علــى الُكلَى.

املرحلــة الثالثــة. يف هــذه املرحلــة، يتــدُّ الــَوَرم إلــى مــا وراء الُكلَــى إلــى األنســجة احمليطــة بهــا،  	
ورمبــا قــد ينتشــر أيًضــا إلــى الُغــَدد الليمفاويــة القريبــة.

دة، أو إلــى أجــزاء  	 املرحلــة الرابعــة. ينتشــر الســرطان خــارج الُكلَــى إلــى الغــدد الليمفاويــة املتعــدِّ
بعيــدة مــن اجلســم، مثــل العظــام والكبــد والرئتــن.
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العالج

يكنــك أنــت وفريــق عالجــك ســوًيا مناقشــة خيــارات عــالج ســرطان الكلــى. قــد يعتمــد أفضــل نهــج لديــك 
علــى عــدد مــن العوامــل، مبــا يف ذلــك صحتــك بشــكل عــام، ونــوع ســرطان الكلــى الــذي لديــك، ومــا إذا كان 

الســرطان قــد انتشــر أم ال وتفضيالتــك للعــالج.

اجلراحة

ــاظ  ــورم واالحتف ــة ال ــى إزال ــدف إل ــث ته ــى، حي ــواع ســرطان الكل ــالج الرئيســي ملعظــم أن اجلراحــة هــي الع
بالوظيفــة الطبيعيــة للكلــى. اإلجــراءات اجلراحيــة املســتخدمة لعــالج ســرطان الكلــى قــد تشــمل:

ــة . 	 ــى الكامــل )اجلــذري( إزال ــى(. يتضمــن اســتئصال الكل ــتئصال الكل ــة )اس ــى املصاب ــة الكل إزال
الكلــى بأكملهــا، وحافــة مــن النســيج الســليم وأحياًنــا املزيــد مــن األنســجة الســليمة القريبــة منــه مثــل الغدد 
اللمفاويــة، أو الغــدة الكظريــة أو غيــر ذلــك مــن الِبنَــى. رمبــا يجــري اجلــراح اســتئصاالً للكلــى عبــر شــق 
واحــد يف البطــن أو باجلانــب )اســتئصال الكلــى املفتــوح( أو عبــر سلســلة مــن الشــقوق الصغيــرة يف البطــن 

)اســتئصال الكلــى مبنظــار البطــن أو اســتئصال الكلــى مبنظــار البطــن مبســاعدة الروبــوت(.

تتم عملية االستئصال اجلذري للكلى بطريقتن: 

شــق البطــن: حيــث يقــوم اجلــراح بعمــل شــق مــن خــالل طبقــات اجللــد والطبقــات الدهنيــة  	
والعضــالت واألغشــية التــي حتمــي الكلــى حتــى الوصــول إلــى الكلــى.

االســتئصال عــن طريــق املنظــار: حيــث يقــوم اجلــراح بعمــل شــقوق صغيــرة ليتمكــن مــن إدخال منظار  	
ــورم،  ــع ال ــى م ــن الكل ــر إلخــراج اجلــزء املســتئصل م البطــن وأدوات اجلراحــة املناســبة وشــق صغي

اجلراحــة عــن طريــق املنظــار قــد حتتــاج إلــى وقــت ضعــف الوقــت املــراد يف جراحــة شــق البطــن.

حتضيرات قبل العملية:

الدخول إلى املستشفى قبل العملية بيوم أو يومن. 	

إجراء الفحوصات املخبرية واإلشعاعية املطلوبة. 	

ــع استفســاراته حــول تاريخــك املرضــي  	 ــى جمي ــة عل ــر واإلجاب ــب التخدي اخلضــوع لفحــص طبي
ــام. ــر الع ــم حتــت التخدي ــة تت ــث أن هــذه العملي حي

اإلمتناع عن الطعام والشراب ليلة العملية الساعة 12 لياًل. 	
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اإلمتناع عن التدخن قبل موعد العملية بأيام )أسبوعن(. 	

تنظيــف مــكان العمليــة مــن الشــعر مــن خــالل حلقــه بواســطة ماكينــات قــص الشــعر وليــس الشــفرة  	
للتقليــل مــن إمكانيــة حــدوث التهــاب اجلــرح بعــد العمليــة.

مضاعفات ما بعد العملية: 

التهاب اجلرح. 	

التهاب املسالك البولية. 	

تسرب البول.  	

نزف الدم. 	

احلاجة لنقل الدم أثناء وبعد العملية. 	

التهاب الرئة وإفراز كميات كبيرة من البلغم. 	

تغير يف لون البول. 	

تلط الدم يف الساقن والرئة. 	

األلم الشديد مكان العملية ويكن السيطرة علية من خالل فريق األلم. 	

الوفاة )نادراً جداً(. 	

بعــد االنتهــاء مــن اجلراحــة، ســوف يتــم نقلــك إلــى غرفــة اإلنعــاش والبقــاء هنــاك حتــى زوال تأثيــر املخــدر. 
وهــذا قــد يســتغرق ســاعة أو ســاعتن. قــد يتــم نقلــك إلــى وحــدة العنايــة املركــزة او املتوســطة ألول 24 

ــة. ــل العملي ــك قب ــة اجلراحــة والصحــة العامــة اخلاصــة ب ــى طبيع ســاعة. وهــذا يعتمــد عل

إزالــة الــورم مــن الكلــى )اســتئصال الكلــى اجلزئــي(. تســمى أيًضــا جراحــة االســتبقاء علــى . 	
الكلــى؛ ويقــوم اجلــراح فيهــا بإزالــة الــورم وهامــش صغيــر مــن النســيج الســليم احمليــط بــه بــدالً مــن 
إزالــة الكليــة بأكملهــا. يكــن إجراؤهــا كجراحــة مفتوحــة أو مبنظــار البطــن أو مبســاعدة روبــوت. 
جراحــة االســتبقاء علــى الكلــى هــي عــالج شــائع ألنــواع ســرطان الكليــة الصغيــرة ورمبــا تكــون خيــاًرا 
إذا كانــت لديــك كليــة واحــدة فقــط. يُفضــل إجــراء جراحــة االســتبقاء علــى الكلــى بشــكل عــام، إذا كان 
ــا، علــى االســتئصال الكامــل للكلــى لالحتفــاظ بوظيفــة الكلــى وتقليــل خطــر املضاعفــات  ذلــك ممكًن

الالحقــة، مثــل األمــراض الكلويــة واحلاجــة إلــى غســيل الكلــى.

6



تتم عملية االستئصال اجلزئي للكلى بطريقتن: 

شــق البطــن: حيــث يقــوم اجلــراح بعمــل شــق مــن خــالل طبقــات اجللــد والطبقــات الدهنيــة  	
والعضــالت واألغشــية التــي حتمــي الكلــى حتــى الوصــول إلــى الكلــى.

ــرة ليتمكــن مــن إدخــال  	 ــث يقــوم اجلــراح بعمــل شــقوق صغي االســتئصال عــن طريــق املنظــار: حي
منظــار البطــن وأدوات اجلراحــة املناســبة وشــق صغيــر إلخــراج اجلــزء املســتئصل مــن الكلــى مــع 
الــورم، اجلراحــة عــن طريــق املنظــار قــد حتتــاج إلــى وقــت ضعــف الوقــت املــراد يف جراحــة شــق 

البطــن.

حتضيرات قبل العملية:

الدخول إلى املستشفى قبل العملية بيوم أو يومن. 	

أجراء الفحوصات املخبرية واإلشعاعية املطلوبة. 	

ــع إستفســاراته حــول تاريخــك املرضــي  	 ــى جمي ــة عل ــر واإلجاب ــب التخدي اخلضــوع لفحــص طبي
ــام. ــر الع ــم حتــت التخدي ــة تت ــث أن هــذه العملي حي

اإلمتناع عن الطعام والشراب ليلة العملية الساعة 12 لياًل. 	

اإلمتناع عن التدخن قبل موعد العملية بأيام )أسبوعن(. 	

تنظيــف مــكان العمليــة مــن الشــعر مــن خــالل حلقــه بواســطة ماكينــات قــص الشــعر وليــس الشــفرة  	
للتقليــل مــن إمكانيــة حــدوث التهــاب اجلــرح بعــد العمليــة.

مضاعفات ما بعد العملية: 

التهاب اجلرح. 	

التهاب املسالك البولية. 	

تسرب البول.  	

نزف الدم. 	

احلاجة لنقل الدم أثناء وبعد العملية. 	

التهاب الرئة وإفراز كميات كبيرة من البلغم. 	

تغير يف لون البول. 	
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تلط الدم يف الساقن والرئة. 	

األلم الشديد مكان العملية ويكن السيطرة عليه من خالل فريق األلم. 	

الوفاة )نادراً جداً(. 	

بعــد االنتهــاء مــن اجلراحــة، ســوف يتــم نقلــك إلــى غرفــة اإلنعــاش والبقــاء هنــاك حتــى زوال تأثيــر املخــدر. 
وهــذا قــد يســتغرق ســاعة أو ســاعتن. قــد يتــم نقلــك إلــى وحــدة العنايــة املركــزة او املتوســطة ألول 24 

ــة. ــل العملي ــك قب ــة اجلراحــة والصحــة العامــة اخلاصــة ب ــى طبيع ســاعة. وهــذا يعتمــد عل

ســيعتمد نــوع اجلراحــة التــي يوصــي بهــا طبيبــك علــى نــوع الســرطان املصــاب بــه ومرحلتــه، باإلضافــة إلــى 
صحتــك. تنطــوي اجلراحــة علــى خطــر النزيــف والعــدوى.

عنــد حصــر الســرطان داخــل الكليــة، عــادًة مــا تكــون اجلراحــة هــي العــالج الوحيــد الــالزم - ال يلــزم 
اســتخدام العقاقيــر أو اإلشــعاع. كل مــا حتتاجــه هــو املتابعــة الروتينيــة.

عالجات سرطان الكلى املتقدم واملتكرر

قــد يكــون ســرطان الكلــى الــذي تعــاود اإلصابــة بــه وســرطان الكلــى الــذي ينتشــر يف أجــزاء أخــرى مــن اجلســم 
غيــر قابــل للشــفاء، ولكــن يكــن التحكــم فيــه بتنــاول األدويــة. ويف هــذه احلــاالت، قــد تتضمــن العالجــات 

مــا يلــي:

جراحــة إلزالــة أكبــر قــدر ممكــن مــن ورم الكلــى )إزالــة الكليــة مــع وجــود إنتشــار للــورم(: هــي عمليــة  	
ــورم املنتشــر ويشــترط  ــن ال ــة م ــر كمي ــورم وإســتئصال أكب ــى وال ــل الكل ــة إلســتئصال كام جراحي
ــة  ــه حتمــل تبعــات العملي ــة أن تكــون الصحــة العامــة للمريــض جيــدة جــداً ويكن يف هــذه العملي
اجلراحيــة  تهــدف هــذه العمليــة إلســتصال أكبــر كميــة ممكنــة مــن الــورم املتواجــدة يف اجلســم، 
وتخفيــف حــدة الــورم مــن أجــل اخلضــوع لنمــط عــالج آخــر مثــل العــالج املناعــي. قــد يكــون 
مــن املفيــد إزالــة أكبــر قــدر ممكــن مــن الســرطان حتــى يف بعــض احلــاالت التــي ال تتمكــن فيهــا 
اجلراحــة مــن إزالــة الســرطان بأكملــه. كمــا قــد تُســتخدم اجلراحــة إلزالــة الســرطان الــذي انتشــر 

يف منطقــة أخــرى مــن اجلســم.
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حتضيرات قبل العملية:

الدخول إلى املستشفى قبل العملية بيوم أو يومن. 	

إجراء الفحوصات املخبرية واإلشعاعية املطلوبة. 	

ــع إستفســاراته حــول تاريخــك املرضــي  	 ــى جمي ــة عل ــر واإلجاب ــب التخدي اخلضــوع لفحــص طبي
ــام. ــر الع ــم حتــت التخدي ــة تت ــث أن هــذه العملي حي

اإلمتناع عن الطعام والشراب ليلة العملية الساعة 12 لياًل. 	

اإلمتناع عن التدخن قبل موعد العملية بأيام. 	

تنظيــف مــكان العمليــة مــن الشــعر مــن خــالل حلقــه بواســطة ماكينــات قــص الشــعر وليــس الشــفرة  	
للتقليــل مــن إمكانيــة حــدوث إلتهــاب اجلــرح بعــد العمليــة.

مضاعفات ما بعد العملية: 

التهاب اجلرح. 	

التهاب املسالك البولية. 	

تسرب البول.  	

نزف الدم. 	

احلاجة لنقل الدم أثناء وبعد العملية. 	

التهاب الرئة وإفراز كميات كبيرة من البلغم. 	

تغير يف لون البول. 	

تلط الدم يف الساقن والرئة. 	

األلم الشديد مكان العملية ويكن السيطرة علية من خالل فريق األلم. 	

الوفاة )نادراً جداً(. 	

بعــد االنتهــاء مــن اجلراحــة، ســوف يتــم نقلــك إلــى غرفــة اإلنعــاش والبقــاء هنــاك حتــى زوال تأثيــر املخــدر. 
وهــذا قــد يســتغرق ســاعة أو ســاعتن. قــد يتــم نقلــك إلــى وحــدة العنايــة املركــزة أو املتوســطة ألول 24 

ــة. ــل العملي ــك قب ــة اجلراحــة والصحــة العامــة اخلاصــة ب ــى طبيع ســاعة. وهــذا يعتمــد عل
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العالج املستهدف

وهــو نــوع مــن العــالج يســتخدم األدويــة وعناصــر أخــرى مثــل األجســام املضــاّدة لتحديــد ومهاجمــة خاليــا 
،)Sutent( ســرطان محــددة ســونيتينيب

العالج احليوي

واملعــروف أيضــا بالعــالج املناعــي، ويعمــل علــى تعزيــز أو اســتعادة قــدرة اجلهــاز املناعــي علــى محاربــة خاليــا 
الســرطان باســتخدام األجســام املضــاّدة واملطاعيــم وعوامــل النمــو.

العالج اإلشعاعي

 يســتخدم العــالج اإلشــعاعي حزًمــا عاليــة الطاقــة، مثــل األشــعة الســينية، لقتــل اخلاليــا الســرطانية. أحياًنــا 
مــا يســتخدم العــالج اإلشــعاعي للســيطرة علــى أعــراض ســرطان الكلــى الــذي انتشــر يف مناطــق أخــرى مــن 

اجلســم، مثــل العظــام والدمــاغ، وتقليلــه.

التجارب السريرية

وحســب نــوع الــورم ومرحلــة الســرطان وتوقعــات ســير املــرض، فــإن طبيبــك قــد يخبــرك بتجــارب البحــوث 
الســريرية ذات الصلــة. تقيِّــم بعــض التجــارب الســريرية ســالمة العالجــات احملتملــة وفعاليتهــا. وحتــاول 

ــة باملــرض أو اكتشــافه. ــع اإلصاب ــدة ملن التجــارب الســريرية األخــرى إيجــاد طــرق جدي

احــرص علــى إجــراء مناقشــة شــاملة مــع طبيبــك حــول املزايــا واملخاطــر واآلثــار اجلانبيــة احملتملــة ألي عــالج 
تفكــر يف اخلضــوع لــه.
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التحضير من أجل موعدك الطبي

ــي مــن عالمــات أو أعــراض تقلقــك.  ــت تعان ــة األساســية إذا كن ــب الرعاي ــارة طبي ــى األرجــح بزي ســتبدأ عل
إذا كان طبيبــك يشــك باحتماليــة إصابتــك بســرطان الكلــى، فرمبــا تتــم إحالتــك إلــى طبيــب متخصــص يف 
أمــراض وحــاالت اجلهــاز البولــي )أخصائــي مســالك بوليــة( أو إلــى طبيــب يعالج الســرطان )أخصائــي أورام(.

يكنــك التفكيــر يف اصطحــاب أحــد أفــراد األســرة أو صديــق لــك. أحياًنــا يكــون مــن الصعــب تذكــر جميــع 
مــت أثنــاء املوعــد. قــد يتذكــر الشــخص الــذي يرافقــك شــيئاً قــد فاتــك أو نســيته. املعلومــات التــي ُقدِّ

ما ميكنك فعله

يف الوقــت الــذي تقــوم فيــه بتحديــد موعــد، اســأل عمــا إذا كان هنــاك أي شــيء حتتــاج إلــى القيــام بــه مســبًقا، 
مثــل تقييــد نظامــك الغذائــي. إذن قــم بإعــداد قائمــة تشــمل:

األعراض التي تعانيها، مبا يف ذلك أي أعراض قد ال تبدو ذات صلة بسبب موعدك 	

املعلومــات الشــخصية الرئيســية، مبــا يف ذلــك أي ضغــوط كبيــرة أو أي تغييــرات طــرأت مؤخــًرا  	
علــى حياتــك

جميــع األدويــة )التــي ُتصــرف بوصفــة طبيــة أو بــدون(، أو الفيتامينــات، أو األعشــاب أو غيرهــا مــن  	
املكمــالت الغذائيــة التــي تتناولها

األسئلة التي ستطرحها على طبيبك 	

رتــب أســئلتك مــن األكثــر إلــى األقــل أهميــة لتكــون مســتعًدا يف حالــة نفــاذ الوقــت. بعــض األســئلة األساســية 
لتطرحهــا علــى طبيبــك:

هل أنا مريض بسرطان الكلى؟ 	

إذا كانت اإلجابة نعم، فهل انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى بخالف الكلى؟ 	

هل سأحتاج ملزيد من االختبارات؟ 	

ما اخليارات العالجية؟ 	

ما اآلثار اجلانبية احملتملة لكل عالج؟ 	
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هل يكن شفائي من سرطان الكلى الذي أعاني منه؟ 	

كيف سيؤثر عالج السرطان على حياتي اليومية؟ 	

هل يوجد خيار عالج محدد تشعر أنه أفضل لي؟ 	

لدي هذه احلاالت الصحية األخرى. كيف يكن تدبيرهم كلهم مًعا بشكل أفضل؟ 	

هل يجب علي زيارة أخصائي؟ 	

ــة  	 ــي احلصــول عليهــا؟ مــا املواقــع اإللكتروني ــات أو مــواد مطبوعــة أخــرى يكنن ــاك كتيب هــل هن
التــي توصــي بهــا؟

ال تتردد يف طرح املزيد من األسئلة التي قد تطرأ على بالك أثناء موعدك.

ما الذي تتوقعه من طبيبك

مــن املرجــح أن يطــرح عليــك طبيبــك عــدًدا مــن األســئلة. كــن مســتعًدا لإلجابــة عليهــا بحيــث يكــون لديــك 
متســع مــن الوقــت لتغطيــة أي نقــاط تريــد التركيــز عليهــا. قــد يســأل طبيبــك األســئلة التاليــة:

متى أول مرة بدأت تعاني فيها األعراض؟ 	

هل أعراضك مستمرة أم عرضية؟ 	

ما مدى شدة األعراض؟ 	

ما الذي قد يحسن من أعراضك، إذا ُوجد؟ 	

ما الذي يجعل أعراضك تزداد سوًءا، إذا ُوجد؟ 	

ماحظــة هامــة: إذا شــعرت بــأي مــن أعــراض وعالمــات االلتهــاب مثــل األحمــرار، األلــم، احلــرارة، أو مشــاكل 
أخــرى تعــود للعمليــة يرجــى زيــارة الطــوارئ أو االتصــال مــع الرقــم: 0790000740 وطلــب اإلستشــارة مــن 

طبيــب اجلراحــة املنــاوب أو املمــرض املســؤول.
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