
سرطان الكبد





نظرة عامة

الكبــد هــو أكبــر عضــو صلــب يف اجلســم، ويوجــد يف الربــع األعلــى األميــن من البطن أســفل القفص الصدري. 
وظيفيــاً، هــو أكبــر مصــدر للبروتينــات يف اجلســم، يعالــج معظــم األغذيــة التــي نتناولهــا، ويلعــب دوراً حيويــاً 
يف اســتقالب الدهــون والكربوهيــدرات. يعتبــر الكبــد كذلــك "مرشــح" هــام إلزالــة األدويــة والســموم، ويســاعد 
يف مكافحــة العــدوى. وينتــج الكبــد كذلــك العصــارة الصفراويــة والتــي تفــرز عبــر القنــوات الصفراويــة إلــى 
ــد %2  ــزن الكب ــاء. وي ــى واألمع ــة اليمن ــى الكلي ــد يف أســفل احلجــاب احلاجــز ويف أعل ــاء، يســتقر الكب األمع

ــه )1.5 كجــم(.  ــاً مــن وزن اجلســم كل تقريب

كيفية تقسيم الكبد

ميكــن تقســيم الكبــد إلــى فــص أميــن، وفــص 
الكبــد  ينقســم  فــص،  كل  وضمــن  أيســر. 
ــة  ــى مقاطــع، وذلــك وفقــاً لتقســيم األوعي إل
الدمويــة يف الكبــد. ويتــم تســمية املقاطــع 
مــن واحــد إلــى ثمانيــة بالترقيــم الرومانــي. 
يتكــون الفــص األيســر مــن املقاطــع إثنــن 
مــن  األميــن  الفــص  ويتكــون  أربعــة  إلــى 
مــن  وليــس  ثمانيــة.  إلــى  املقاطــع خمســة 
املمكــن حتديــد تقســيم املقاطــع مــن اخلــارج. 
لذلــك يســتخدم التصويــر اإلشــعاعي املســبق 

للكبــد )األشــعة املقطعيــة، والتصويــر بالرنــن املغناطيســي، واملوجــات فــوق الصوتيــة( لتحديــد التشــريح 
املقطعــي، بينمــا ميكــن اســتخدام التصويــر اإلشــعاعي التداخلــي باســتخدام املوجــات فــوق الصوتيــة مباشــرة 
علــى ســطح الكبــد. ويقــدم لنــا التشــريح املقطعــي للكبــد أساســا لتحديــد مســطح القطــاع املســتعرض أثنــاء 

جراحــات االســتئصال اجلزئــي للكبــد. 

ســرطان الكبــد هــو ســرطان يبــدأ يف خاليــا الكبــد. الكبــد هــو عضــو بحجــم كــرة القــدم يســتقر يف اجلــزء 
العلــوي األميــن مــن البطــن، أســفل احِلجــاب احلاجــز وفــوق املعــدة.
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الكبــد.  يف  الســرطانات  أنــواع  مــن  العديــد  تتكــون  قــد   
النــوع األكثــر انتشــاًرا منهــا هــو ســرطان اخلاليــا الكبديــة، 
والــذي يبــدأ يف النــوع األساســي مــن خاليــا الكبــد )اخلاليــا 
الكبديــة(. تنــدر األنــواع األخــرى مــن ســرطان الكبــد، مثــل 
ســرطان األقنيــة الصفراويــة داخــل الكبــد والــورم األرومــي 

الكبــدي.

يشــيع الســرطان الــذي ينتشــر إلــى الكبــد أكثــر مــن الســرطان 
الــذي يبــدأ يف خاليــا الكبــد. الســرطان الــذي يبــدأ يف منطقــة 
أخــرى مــن اجلســم - مثــل القولــون أو الرئــة أو الثــدي - ثــم 
ينتشــر إلــى الكبــد يدعــى ســرطان نقيلــي وليــس ســرطان 
الكبــد. هــذا النــوع مــن الســرطان يســمى باســم العضــو الــذي 
بــدأ فيــه - مثــل ســرطان القولــون النقيلــي لوصــف الســرطان 

الــذي بــدأ يف القولــون وانتشــر إلــى الكبــد.

سرطان الكبد

يبــدأ ســرطان الكبــد يف خاليــا الكبــد. يبــدأ أكثــر 
أشــكال ســرطانات الكبــد شــيوًعا يف اخلاليــا 
بســرطان  ويُســمى  الكبديــة  باخلاليــا  املُســماة 

اخلاليــا الكبديــة.

األعراض

معظــم األشــخاص ليــس لديهــم عالمــات وأعــراض يف املراحــل املبكــرة مــن ســرطان الكبــد األولــي. عندمــا 
تظهــر العالمــات واألعــراض، فقــد تشــمل مــا يلــي:

فقدان الوزن دون محاولة القيام بذلك 	

فقدان الشهية 	

أملًا باجلزء العلوي من البطن 	

الغثيان والقيء 	

الضعف العام واإلرهاق 	

انتفاًخا يف البطن 	

اصفرار بشرتك وبياض عينَيْك )اليرقان( 	

براًزا أبيض طباشيرّيًا 	
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األسباب

يبــدأ ســرطان الكبــد عندمــا حُتــِدث خاليــا الكبــد تغييــًرا )طفــرات( يف حمضهــا النــووي. احلمــض النــووي 
)DNA( داخــل اخلليــة هــو املــادة التــي متنــح اإلرشــادات اخلاصــة بــكل عمليــة كيميائيــة حتــدث يف اجلســم. 
تــؤدِّي طفــرات احلمــض النــووي إلــى تغييــرات يف هــذه اإلرشــادات. ومــن نتائــج ذلــك أن اخلاليــا قــد تبــدأ يف 

ل َوَرًمــا يف نهايــة املطــاف، أي كتلــة مــن اخلاليــا الســرطانية. النمــو خــارج نطــاق الســيطرة، وتُشــكِّ

عــادًة يكــون ســبب اإلصابــة بســرطان الكبــد معلوًمــا، كمــا يحــدث يف حــاالت عــدوى التهــاب الكبــد املزمــن. 
ولكــن أحياًنــا حتــدث اإلصابــة بســرطان الكبــد علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أمــراض كامنــة.

عوامل الخطر

تشمل العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة بسرطان الكبد األولي ما يلي:

العــدوى املزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد B، أو فيــروس التهــاب الكبــد C فهــي تزيــد مــن خطــر  	
اإلصابــة بســرطان الكبــد.

التليــف. يســبب هــذا املــرض املتقــدم غيــر القابــل للشــفاء يف تكــوُّن نســيج ندبــي يف الكبــد، ويزيــد  	
مــن فــرص اإلصابــة بســرطان الكبــد.

بعــض أمــراض الكبــد الوراثيــة. أمــراض الكبــد التــي ميكــن أن تزيــد مــن خطــر اإلصابــة بســرطان  	
ــب األصبغــة الدمويــة وداء ويلســون. الكبــد تشــمل داء ترسُّ

ري. األشــخاص املصابــون باضطــراب الســكر يف الــدم أكثــر عرضــًة لإلصابــة بســرطان  	 ــكَّ داء السُّ
الكبــد مــن غيــر املصابــن بــداء الســكري.

مــرض الكبــد الدهنــي غيــر الكحولــي. يزيــد تراكــم الدهــون يف الكبــد مــن خطــر اإلصابــة بســرطان  	
الكبد.

علــى  	 ينمــو  الــذي  العفــن  ينتجهــا  ســموم  هــي  األفالتوكســينات  لألفالتوكســينات.  التعــرض 
ن بشــكل ســيئ. ميكــن أن تصبــح احملاصيــل الزراعيــة، مثل احلبوب  احملاصيــل الزراعيــة التــي تُخــزَّ
ثــة باألفالتوكســينات، التــي ميكــن أن تصــل يف نهايــة املطــاف إلــى األطعمــة التــي  واملكســرات، ملوَّ
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يتــم إعدادهــا مــن تلــك احملاصيــل.

تنــاُول الكحوليــات. قــد يــؤدي تنــاول كميــة كبيــرة مــن الكحوليــات بصــورة يوميــة علــى مــدار  	
ســنوات إلــى اإلصابــة بتلــف الكبــد غيــر القابــل للعــالج، وزيــادة مخاطــر اإلصابــة بســرطان الكبــد.

التشخيص

تتضمن االختبارات واإلجراءات امُلستخدمة لتشخيص سرطان الكبد ما يلي:

اختبارات الدم. إن اختبارات الدم قد تكشف عن اختالالت يف وظائف الكبد. 	

اختبــارات التصويــر. قــد ينصحــك طبيبــك بإجــراء اختبــارات التصويــر مثــل ألتراســاوند )تصويــر  	
فــوق صوتــي(، والتصويــر املقطعــي احملوســب، والتصويــر بالرنــن املغناطيســي.

إزالــة عينــة مــن أنســجة الكبــد لالختبــار. يف بعــض األحيــان يكــون مــن الضــروري إزالــة جــزء مــن  	
أنســجة الكبــد إلجــراء االختبــارات املعمليــة ألجــل تشــخيص نهائــي لســرطان الكبــد. أثنــاء أخــذ 
خزعــة مــن الكبــد يُدخــل الطبيــب إبــرة رفيعــة عبــر اجللــد وميررهــا إلــى الكبــد ليحصــل علــى عينــة 
النســيج. يف املختبــر، يقــوم األطبــاء بفحــص األنســجة حتــت املجهــر للكشــف عــن اخلاليــا الســرطانية. 

أخــذ خزعــة مــن الكبــد يكتنفهــا خطــر النزيــف والكدمــات والعــدوى.

حتديد مدى انتشار سرطان الكبد

مبجــرد تشــخيص اإلصابــة بســرطان الكبــد، يعمــل طبيبــك علــى حتديــد مــدى )مرحلــة( الســرطان. تســاعد 
اختبــارات تصنيــف مراحــل الســرطان علــى حتديــد حجــم وموقــع الســرطان وإذا مــا كان قــد انتشــر. اختبارات 
ــر املقطعــي احملوســب،  ــد تتضمــن الفحــص بالتصوي ــة ســرطان الكب ــد مرحل ــر املســتخدمة يف حتدي التصوي

الفحــص بالتصويــر بالرنــن املغناطيســي وفحــص العظــام.

ــا  ــال، تســتخدم أحــد الطــرق أرقاًم ــى ســبيل املث ــد. عل ــة ســرطان الكب ــد مرحل ــة لتحدي ــاك طــرق مختلف هن
ــى D )4( . يســتخدم  ــراوح بــن I )1(  وIV )4( ، وتســتخدم طريقــة أخــرى األحــرف مــن A )1(  إل ــة تت روماني

ــارات العــالج وتوقعــات ســير املــرض. ــد خي ــة الســرطان لتحدي طبيبــك مرحل
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العالج

تعتمــد عالجــات ســرطان الكبــد األولــي علــى مــدى )مرحلــة( املــرض وكذلــك املرحلــة العمريــة باإلضافــة إلــى 
تفضيالتــك الشــخصية وصحتــك بشــكل عــام.

اجلراحة

ما هي أهداف عملية االستئصال اجلزئي للكبد؟

ــة  ــة، ســواء كانــت أولي ــة أمنــاط مختلفــة مــن األورام الكبدي ــد إلزال ــي للكب ــة االســتئصال اجلزئ جتــرى عملي
)تنشــأ يف الكبــد( أو ثانويــة )تنتشــر إلــى الكبــد مــن أماكــن أخــرى، كانتشــار مــن ســرطان القولــون واملســتقيم، 
وبشــكل أقــل شــيوعا الســرطانات التــي تنشــأ مــن األورام العصبيــة الصماويــة وســرطان الكليــة أو الــورم 
امليالنــي(. والغــرض األساســي مــن إجــراء جراحــة االســتئصال اجلزئــي للكبــد هــو إزالــة الــورم متامــاً بــدون 
ــا يتــم االســتئصال اجلزئــي بهــدف التشــخيص حيــث إنــه ال ينصــح  ــا مــن ذلــك الــورم. وأحيان تــرك أي بقاي

عــادة بأخــذ عينــة مــن الكبــد، ملــا يحمــل يف طياتــه مــن خطــر حــدوث نزيــف، وانتشــار الســرطان.

كيف يتم االستئصال اجلزئي للكبد؟

الطريقــة األكثــر شــيوعاً الســتئصال جــزء مــن الكبــد تتــم عبــر فتــح البطــن وهــي الطريقــة املفضلــة لعمليــات 
االســتئصال الكبــرى خاصــة يف األورام التــي يصعــب الوصــول إليهــا. ومــن املمكــن إجــراء اجلراحــة مبنظــار 
جــوف البطــن )شــقوق جراحيــة(، وهــي كاميــرا تعــرف باملنظــار، وتتصــل بضــوء عالــي الكثافــة يتــم إدخالــه 
عبــر شــق صغيــر يف البطــن، وثالثــة جــروح أخــرى ليتمكــن اجلــراح مــن إدخــال أدواتــه اجلراحيــة منهــا. 

ومبجــرد أن يتــم االســتئصال اجلزئــي للكبــد، يتــم إخــراج الــورم مــن شــق صغيــر يف أســفل البطــن.

ما هي املضاعفات احملتملة؟

أي اجــراء جراحــي لــه مضاعفــات حتــدث يف حوالــي 20% مــن احلــاالت، إال أن معظمهــا يكــون بســيط وميكــن 
ــط األوردة الشــديد،  ــدوى، وجتل ــة اجلــرح بالع ــة للجراحــة إصاب ــن املخاطــر العام عالجــه بســهولة، وتتضم
والســدة الرئويــة، والفتــاق يف موضــع اجلــرح. وتــزداد مخاطــر ظهــور مضاعفــات مــا بعــد اجلراحــة إذا كان 
وزن املريــض مفرطــاً أو كان املريــض مدخنــاً. أمــا املضاعفــات املتوســطة واخلفيفــة التــي تتعلــق باســتئصال 
ــدى  ــي حتــدث ل ــة والت ــن الشــقوق اجلراحي ــة م ــن: تســرب العصــارة الصفراوي ــا تتضم ــي فإنه ــد اجلزئ الكب
ــد  ــا ق ــف اخلارجــي. أحيان ــج بالتصري ــون هــذه حــاالت محــدودة، وتُعال ــا تك ــن املرضــى. وعــادة م 5-10% م

يحتــاج األمــر إلــى منظــار داخلــي لتحريــر الضغــط عــن القنــوات الصفراويــة، ونــادراً مــا يتطلــب األمــر إعــادة 
إجــراء جراحــة.
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ومن املضاعفات التي قد حتدث:

النزيــف؛ ســواء أثنــاء اجلراحــة، أو بعدهــا مباشــرة، وقــد يتطلــب األمــر إجــراء نقــل دم أو إعــادة  	
التدخــل اجلراحــي. ويتوقــف النزيــف يف معظــم احلــاالت بــدون املزيــد مــن التدخــل.

الفشــل الكبــدي قــد يحــدث إذا كان اجلــزء املتبقــي مــن الكبــد غيــر كاٍف للقيــام بوظائــف الكبــد.  	
وهــو أحــد املضاعفــات الشــديدة جلراحــة الكبــد. ويــؤدي الفشــل الكبــدي إلــى اليرقــان )الصفــرة(، 
واالستســقاء )جتمــع الســوائل يف البطــن(، واالعتــالل اخلثــري )شــذوذ يف جتلــط الــدم(. وإذا لــم 

يتمكــن الكبــد يف معــاودة النمــو يف الوقــت املناســب فقــد يــؤدي ذلــك إلــى الوفــاة ال قــدر اهلل.

املضاعفــات التنفســية )العــدوى، والفشــل التنفســي، وجتمــع الســوائل( وهــي ليســت نــادرة كنتيجــة  	
للدعــم التنفســي الطويــل ولقلــة املجهــود التنفســي املبــذول بعــد اجلراحــة. وقــد يتطلــب ذلــك 

عالجــا باملضــادات احليويــة أو بتصريــف الســوائل مــن اجلســم. 

هل هناك احتماالت للوفاة بسبب هذه اجلراحة؟

ــاة بعــد جراحــة االســتئصال  ــة الوف ــاة نتيجــة ألي جراحــة. وتعتمــد احتمالي ــاك احتمــاالت حلــدوث الوف هن
اجلزئــي للكبــد علــى حجــم اجلــزء املســتأصل، وحالــة الكبــد، واحلــاالت الطبيــة األخــرى للمريــض. وميــوت 
مريضــان مــن بــن كل 100 مريــض بســبب مضاعفــات االســتئصال اجلزئــي للكبــد. ويجــب أن يتناقــش 

ــام باجلراحــة.  ــر بشــأن هــذه االحتمــاالت قبــل القي املريــض مــع اجلــراح وطبيــب التخدي

ما هي املدة التي يتعني على املريض البقاء يف املستشفى؟

يظــل معظــم املرضــى يف املستشــفى مــا بــن خمســة إلــى عشــرة أيــام. ويســتطيع املريــض عنــد اخلــروج مــن 
املستشــفى التحــرك بشــكل مســتقل، كمــا بإمكانــه تنــاول أطعمــة ومشــروبات بشــكل معقــول، والعنايــة بنفســه 
يف معظــم أمــوره. وتســتغرق العــودة لألنشــطة الطبيعيــة عــادة حوالــي ثالثــة شــهور. وتعــد هــذه الفتــرة نســبية 

مــن فــرد آلخــر حيــث أنهــا تختلــف مــن مريــض آلخــر.

ما هي إجراءات ما قبل اجلراحة؟

بعــد إجــراء التصويــر الطبقــي احملــوري أو التصويــر بالرنــن املغناطيســي للكبــد، وحتديــد املــرض، وبعد إجراء 
عــدد مــن اختبــارات الــدم والفحــوص األخــرى يتــم التعــرف علــى مــدى مناســبة احلالــة إلجــراء اجلراحــة. قبــل 
حجــز موعــد إلجــراء اجلراحــة، يناقــش الطبيــب املريــض فيمــا يتعلــق بنتائــج هــذه الفحوصــات، واخليــارات 
العالجيــة املتاحــة. ويف حالــة احلاجــة للجراحــة، ميــأل املريــض اســتبيان للتخديــر يطالعــه طبيــب التخديــر 
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الــذي ســيعتني باملريــض أثنــاء اجلراحــة. وقــد يكــون هنــاك حاجــة ملقابلــة طبيــب التخديــر شــخصياً، أو 
ملزيــد مــن الفحــوص وفقــاً حلالــة املريــض الطبيــة. تُؤخــذ عينــة دم مــن املريــض مباشــرة قبــل التاريــخ املقتــرح 
للجراحــة، لضمــان توافــر دمــاء يف حالــة احلاجــة للقيــام بنقــل دم. وتُعطــى للمريــض تعليمــات محــددة 
خاصــة بتوقيــت التوقــف عــن الطعــام، وهــي تعليمــات يجــب أن يتبعهــا املريــض، وإال فإنــه ســيواجه خطــورة 
بســبب التخديــر ممــا قــد يضطــر اجلــراح إللغــاء اجلراحــة. كمــا ويجــب أن يســتحم املريــض قبــل احلضــور 
للمستشــفى. وليــس هنــاك حاجــة حلالقــة شــعر البطــن. ويجــب أن يتنــاول املريــض كذلــك عالجاتــه بكميــات 
قليلــة مــن املــاء. ويجــب إخبــار اجلــراح عــن أيــة أدويــة تؤثــر يف جتلــط الــدم وذلــك قبــل اجلراحــة بوقــت كاٍف، 

حيــث قــد يحتــاج املريــض للتوقــف عنهــا.

ما الذي يحدث عند دخول املريض للمستشفى؟

يســتقبله أعضــاء هيئــة التمريــض ألخــذه إلــى غرفتــه. ويٌســلم زي اجلراحــة للمريــض ليرتديــه. يقــوم اجلــراح 
وطبيــب التخديــر أو مــن ينــوب عنهــم بزيــارة املريــض لإلجابــة عــن أي أســئلة تــدور برأســه.

يُطلــب مــن املريــض توقيــع منــوذج املوافقــة علــى اجــراء العمليــة، ويحــدد اجلــراح موضــع اجلراحــة بحبــر ال 
ــذي  ــل املمــرض ال ــات مــن قب ــى غرفــة العملي ــم اصطحــاب املريــض إل ــاك احملتمــل. يت ميحــى لتجنــب االرتب

يبقــى معــه إلــى أن يغيــب عــن الوعــي.

ما الذي يحدث بعد اجلراحة؟

تتــم اإلفاقــة يف غرفــة العمليــات بعــد اكتمــال اجلراحــة، ويُنقــل املريــض إلــى غرفــة اإلنعــاش. ويحتــاج املريــض 
ــرق الوداجــي  ــر يف الع ــة أكب ــى قســطرة وريدي ــا ال ــاج أحيان ــك يحت ــده وكذل ــة يف ي ــاء قســطرة وريدي ــى بق إل
بالرقبــة. وتُركــب قســطرة شــريانية صغيــرة يف الشــريان الكعبــري مبعصــم املريــض، وتســتخدم لقيــاس ضغــط 
ــي.  ــداده باألكســجن التكميل ــك إلم ــه وذل ــوق فم ــاع أكســجن ف ــض قن ــب للمري ــدم بشــكل متواصــل. ويٌرك ال
ونــادراً مــا يحتــاج املريــض إلــى أنبــوب تغذيــة يف أنفــه مــارا إلــى معدتــه للســماح لــه بالتغذيــة بعــد اجلراحــة. 
ويثبــت أحيانــا انبــوب تصريــف )Drain( يف بطــن املريــض لتصريــف الســوائل التــي قــد تتجمــع مــن الســطح 
الــذي متــت منــه اجلراحــة، وتظــل ملــدة يومــن إلــى ثالثــة أيــام. ويحتــاج املريــض إلــى قســطرة بوليــة ملراقبــة 

وظائــف الكلــى، وعــادة مــا تظــل ملــدة يومــن إلــى ثالثــة أيــام.

ــأكل ويشــرب مبجــرد احساســه باجلــوع بعــد اجلراحــة. وتعتبــر مراقبــة املريــض عــن   ميكــن للمريــض أن ي
كثــب يف أول 24 ســاعة بعــد اجلراحــة أمــرا بالــغ األهميــة. لهــذا الســبب، يفضــل رعايــة املريــض يف وحــدة 
ــك  ــى مــدار الســاعة، مبــا يف ذل ــي عل ــم بشــكل روتين ــي تت ــاك عــدد مــن الفحــوص الت ــة املركــزة. وهن الرعاي
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ســاعات الليــل.

ما هو مقدار األلم املتوقع بعد اجلراحة؟

يشــعر معظــم املرضــى بألــم متوســط ميكــن معاجلتــه بســرعة باســتخدام العديــد مــن األدويــة. يتناقــش طبيــب 
التخديــر مــع املريــض قبــل اجلراحــة حــول كيفيــة التحكــم يف األلــم. ومــن املتبــع دمــج املوانع العصبيــة املوضعية 
)داخــل القرابيــة، والقســطرة فــوق اجلافيــة أو علــى اجلــروح( مــع عقاقيــر التحكــم يف األلــم النظاميــة )عبــر 
الوريــد أو املســكنات(. ويُعطــى املريــض األداة التــي متكنــه مــن التحكــم باأللــم بعــد اجلراحــة عــن طريــق 
التحكــم يف جرعــات مســكن األلــم. ومبجــرد أن يعــود املريــض لنظــام تغذيــة معقــول، تُــزال أداة التحكــم مــن 
جســمه، ويتــم التحكــم يف األلــم عــن طريــق املســكنات التــي يتــم تعاطيهــا بالفــم. وســوف يعانــي املريــض مــن 
بعــض األلم/عــدم االرتيــاح بســبب اجلراحــة، وبخاصــة أثنــاء احلركــة، وعليــه اخبــار الفريــق الطبــي بحجــم 
عــدم االرتيــاح، العطائــه مــن العقاقيــر مــا يخفــف مــن حالتــه. ويُــزود املريــض عنــد اخلــروج مــن املستشــفى 
مبســكنات األلــم، وتعليمــات مــا بعــد اجلراحــة. ويحتــاج معظــم املرضــى بعــد اليــوم الرابــع عشــر تقريبــاً إلــى 

أقــل قــدر ممكــن مــن مســكنات األلــم.

ما الذي يجب عمله للعناية باجلروح؟

عــادة مــا تتــم اجلراحــة عبــر شــق صغيــر طولــي يف اجلــزء األعلــى مــن البطــن. ويلتئــم اجللــد عبــر خيــوط 
جراحيــة قابلــة للتحلــل، وال حتتــاج إلــى أن تفــك بعــد اجلراحــة. وتوضــع الصقــات بيضــاء خفيفــة علــى 
اجلــرح. وال يتــم إزالــة الغيــار ليومــن علــى األقــل بعــد اجلراحــة وذلــك يف محاولــة لتجنــب التلــوث. وميكــن 
للمريــض االســتحمام يوميــاً بعــد اليــوم الثانــي. تنــزع الغيــارات كليــا عــن اجلــرح عنــد ظهــور اجلــرح نظيفــا 
وجافــا، وال توضــع مجــدداً، وميكــن االســتحمام كاملعتــاد مــع مراعــاة عــدم اســتخدام صابــون أو كــرمي حــول 
ــر هــذا  ــاًل. ويعتب ــورم اجلــرح قلي ــون أو ت ــة الل ــرازات الغامق ــى خــروج بعــض اإلف ــؤدي إل اجلــرح. ممــا قــد ي

شــائعاً، وســيالحظه الطاقــم الطبــي عــن كثــب.

وعــادة مــا يُخــاط اجللــد أو توضــع عليــه دبابيــس إلغــالق اجللــد. وتُــزال هــذه الدبابيــس أو الغــرز بعــد 14 
الــى 30 يــوم، وميكــن أن تقــوم بهــذا إحــدى املمرضــات يف أيــة وحــدة صحيــة. 

ما هي الفترة التي يستغرقها املريض للتعايف من التخدير؟

بالرغــم مــن أن آثــار التخديــر تــزول بعــد ســاعات قليلــة فقــط، إال أنــه مــن الشــائع أن يعانــي املريــض لعــدة 
أيــام مــن ضعــف يف التركيــز وضعــف الذاكــرة. ويحتــاج املريــض عامــة يف أيــة جراحــة كبيــرة لبعــض الوقــت كــي 
يعــود إلــى حالتــه الطبيعيــة. وبعــد إزالــة جميــع األنابيــب واملنزحــات مــن اجلســم، فإنــه مــن الشــائع أن يشــعر 
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املريــض بالتعــب بســهولة، وعــدم االرتيــاح العاطفــي. ويعتبــر هــذا طبيعيــاً، ومبــرور الوقــت يســتعيد املريــض 
حالتــه الطبيعيــة. ويجــب علــى املريــض أن يصبــر وأن يأخــذ وقتــه كــي يتجــاوز فتــرة اجلراحــة.

متى ميكن أن يعود املريض ألنشطته الطبيعية؟

مــن املتوقــع أن يتنقــل املريــض مبســاعدة كرســي مدولــب يف اليــوم التالــي للجراحــة. وبحلــول ثانــي يــوم، يتمكــن 
بعــض املرضــى مــن الســير ملســافات قصيــرة يف أجنحــة املستشــفى. ويــزور اخصائــي العــالج الطبيعــي املريــض 
يف غرفتــه ملســاعدته علــى احلركــة، وتعليمــه بعــض التماريــن البســيطة. وكلمــا زادت ســرعة تدريبــات احلركــة، 
كلمــا حتــرك املريــض بســرعة مبفــرده بعــد ذلــك. وتصبــح احلركــة أســهل بعــد إزالــة األنابيــب والتوصيــالت 
مــن اجلســم. وبعــد اخلــروج مــن املستشــفى، ميكــن للمريــض أن يعــود لنشــاطه البدنــي واجلنســي لــدى شــعوره 
ــى  ــدة ســتة أســابيع عل ــة مل ــات العنيف ــة والتدريب ــع األغــراض الثقيل ــض رف ــب املري بالراحــة. ويجــب أن يتجن
األقــل بعــد اجلراحــة. كمــا أنــه مــن الطبيعــي أن يشــعر املريــض بالتعــب بعــد اجلراحــة، ممــا يقتضــي أخــذ 

قســط مــن الراحــة مرتــن أو ثالثــة يوميــاً، مــع محاولــة النــوم جيــداً أثنــاء الليــل.

هل يحتاج املريض إلى عالج كيميائي بعد ذلك؟

يتوقــف ذلــك علــى ســبب القيــام بجراحــة االســتئصال اجلزئــي للكبــد، ونتيجــة اجلراحــة. وغالبــاً مــا يؤخــذ 
العــالج الكيميائــي قبــل وبعــد اجلراحــة للمرضــى اللذيــن يعانــون مــن ســرطان القولــون واملســتقيم. وتُعالــج 

العديــد مــن الســرطانات األخــرى باجلراحــة فقــط. ويختــص طبيــب األورام فقــط مبناقشــة هــذا األمــر.

متى يتمكن املريض من قيادة السيارة؟

يجــب أال يقــود املريــض الســيارة إال بعــد أربعــة أســابيع مــن اجلراحــة. ويجــب أن يتأكــد املريــض قبــل 
ممارســته القيــادة مــن قدرتــه علــى أداء التوقــف الطــارئ، وأن لديــه القــدرة والقــوة علــى التحكــم بالســيارة، 
ــادة يف ظــل  ــى أن القي ــاه املريــض إل ــة أي موقــف قــد يحــدث. ويجــب لفــت انتب واالســتجابة بســرعة ملواجه
غيــاب اللياقــة الطبيــة ميكــن أن يُبطــل التأمــن الصحــي، كمــا يجــب إرشــاد املريــض إلــى التحقــق مــن بوليصــة 

ــه بهــذا اخلصــوص )يف حــال تعرضــه حلــادث ســير ال قــدر اهلل(. تأمين

متى يتمكن املريض من العودة لعمله؟

ميكــن أن يعــود املريــض لعملــه مبجــرد أن يشــعر بأنــه يســتطيع ذلــك. ويعتمــد هــذا علــى شــعوره بأنــه بخيــر، 
وعلــى نــوع عملــه. فــإذا كان عمــاًل مكتبيــاً ميكــن أن يعــود لعملــه يف غضــون 3-4 أســابيع. أمــا إذا كان املريــض 

ميــارس أعمــال غيــر مكتبيــه وتتطلــب رفــع أوزان ثقيلــة، فيحتــاج األمــر إلــى ســتة أســابيع علــى األقــل.
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ما هي األطعمة التي ميكن أن يتناولها املريض؟

ميكــن للمريــض أن يــأكل ويشــرب مباشــرة بعــد اجلراحــة )حســب تعليمــات الطبيــب املعالــج( ومــن الشــائع أن 
يفقــد املريــض شــهيته والتــي ســوف يســترجعها بعــد الشــفاء. وغالبــا مــا يتــم هضــم الســوائل بشــكل أفضــل 
مــن هضــم الطعــام الصلــب، حيــث يوصــى باألطعمــة اخلفيفــة قبــل مباشــرة النظــام الغذائــي العــادي. ويوصــي 
أخصائــي التغذيــة املريــض يف زيارتــه لــه بالنظــام الغذائــي الواجــب اتباعــه مــع املشــروبات املكملــة غذائيــاً إذا 
تطلــب األمــر ذلــك. ومبجــرد العــودة للمنــزل، تُرفــع كل القيــود الغذائيــة، ويجــب اتبــاع نظــام غذائــي صحــي 
ومتــوازن. يجــب أن يتجنــب املريــض الكحوليــات ملــدة ســتة أســابيع علــى األقــل بعــد اجلراحــة وذلــك للســماح 

للكبــد مبعــاودة النمــو.

متى تعود حركة األمعاء إلى طبيعتها؟

يســتغرق هــذا األمــر ثالثــة أو أربعــة أيــام. ومبجــرد العــودة للمنــزل، يجــب أن يراقــب املريــض حركــة التغــوط، 
وقــد يضطــر لتنــاول بعــض امللينــات اخلفيفــة أو اســتخدام البدائــل الطبيعيــة وذلــك نتيجــة تنــاول مســكنات 

األلــم.

ــي، وعصيــر اخلــوخ، أو فاكهــة الكيــوي( والتــي تعمــل بفعاليــة  ومــن البدائــل الطبيعيــة )شــرب الشــاي اجلبل
ــة.  ــة امللين مشــابهة لألدوي

متى يجب أن يطلب املريض املساعدة؟

عنــد خــروج دم أو إفــرازات مــن جروحــه، أو إذا ارتفعــت حــرارة جســمه عــن 38.5 درجــة مئويــة، أو إذا حــدث 
لديــه قــيء أو إســهال، أو عــدم القــدرة علــى التغــوط ملــدة أربعــة أيــام، أو إذا عانــى مــن ألــم مســتمر ال يتأثــر 
مبســكنات األلــم املوصوفــة، أو تضخــم يف البطــن، أو ألــم متزايــد حــول اجلــروح، أو إذا مــا حــدث لديــه يرقــان 

)اصفــرار يف العــن أو اجللــد(.

العالج اإلشعاعي

يَســتخِدم هــذا العــالُج اإلشــعاعي طاقــة عاليــة القــوة مــن مصــادر مثــل األشــعة الســينية والبروتونــات، للقضــاء 
ــى  ــاظ عل ــع احلف ــد، م ــى الكب ــة بحــذر إل ــاء الطاق ــه األطب ــص األورام. يُوجِّ ــا الســرطانية وتقلي ــى اخلالي عل

ســالمة األنســجة احمليطــة.
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ــا اســتخدام أنــواع العــالج األخــرى أو يف حالــة عــدم  ــاًرا إذا لــم يكــن ممِكًن قــد يكــون العــالج اإلشــعاعي خي
ــاعد العــالج اإلشــعاعي يف الســيطرة  ــد يُس م، ق ــدِّ ــد املتق ــة ســرطان الكب ة. يف حال ــج املرجــوَّ ــا للنتائ حتقيقه

ــى األعــراض. عل

ــه آلــة حــزم املعاجلــة اإلشــعاعية  أثنــاء العــالج باحُلــَزم اإلشــعاع اخلارجيــة، ستســتلقي علــى طاولــة بينمــا تَُوجَّ
إلــى نقــاط دقيقــة يف جســمَك.

ــص مــن العــالج اإلشــعاعي يُطلـَـق عليــه اســم العــالج اإلشــعاعي للجســم باســتخدام التوجيــه  هنــاك نــوع متخصِّ
دة يف جســمك. ــن تركيــز العديــد مــن احُلــَزم اإلشــعاعية يف آن واحــد علــى نقطــة محــدَّ التجســيمي، يتضمَّ

العالج الدوائي املوجه

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.

يتوافر العديد من األدوية املوجهة لعالج سرطان الكبد املتقدم.

بعــض عالجــات األدويــة املوجهــة ال تصلــح إال مــع األشــخاص الذيــن حتتــوي خالياهــم الســرطانية علــى 
طفــرات جينيــة معينــة. قــد تُختبَــر خاليــا الســرطان يف املختبــر ملعرفــة مــا إذا كانــت هــذه األدويــة قــد 

تســاعدك أم ال.

العالج املناعي

تعتمــد املعاجَلــة املناعيــة علــى اســتخدام جهــاز مناعتــك حملاربــة الســرطان. قــد ال يُهاِجــم جهــازَك املناعــي 
املســؤول عــن مكافحــة األمــراض الســرطاَن؛ بســبب إنتــاج اخلاليــا الســرطانية بروتينــات تُعِمــي خاليــا اجلهــاز 

املناعــي. تعمــل املعاجَلــة املناعيــة مــن خــالل التداُخــل مــع تلــك العمليــة.

مٍة من سرطاِن الكبد. يُحتفُظ باملعاجلة املناعية عامًة لألشخاِص املُصابن مبرحلٍة ُمتقدِّ
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العالج الكيميائي

يَســتخِدم العــالج الكيميائــي العقاقيــر لقتــل اخلاليــا ســريعة النمــو، مبــا يف ذلــك اخلاليــا الســرطانية. مُيِكــن 
إعطــاء العــالج الكيميائــي عــن طريــق الوريــد يف ذراعــَك أو علــى شــكل حبــوب أو كليهمــا.

م. يُستخَدم العالج الكيميائي يف بعض األحيان لعالج سرطان الكبد املتقدِّ

الرعاية الداعمة )التلطيفية(

الرعايــة التلطيفيــة هــي الرعايــة الطبيــة املتخصصــة التــي تركــز علــى توفيــر تخفيــف األلــم واألعــراض 
األخــرى ملــرض خطيــر. يعمــل أخصائيــو الرعايــة التلطيفيــة معــك ومــع عائلتــك وأطبائــك األخريــن لتقــدمي 
مســتوى إضــايف مــن الدعــم لتكملــة رعايتــك املســتمرة. ميكــن اســتخدام الرعايــة التلطيفيــة عنــد اخلضــوع 

ــي أو العــالج اإلشــعاعي. ــل اجلراحــة أو العــالج الكيميائ ــة أخــرى، مث لعالجــات عنيف

عندمــا يتــم اســتخدام الرعايــة التلطيفيــة جنًبــا إلــى جنــب مــع جميــع العالجــات املناســبة األخــرى، قــد يشــعر 
األشــخاص املصابــون بالســرطان بتحســن ويعيشــون لفتــرة أطــول.

يتــم توفيــر الرعايــة التلطيفيــة مــن قبــل فريــق مــن األطبــاء واملمرضــن وغيرهــم مــن املهنيــن املدربــن تدريًبــا 
خاًصــا. وتهــدف فــرق الرعايــة التلطيفيــة إلــى حتســن نوعيــة احليــاة لألشــخاص املصابــن بالســرطان 
ــا إلــى جنــب مــع املعاجلــة الشــافية أو غيرهــا مــن العالجــات  وأســرهم. يُقــدم هــذا النــوع مــن الرعايــة جنًب

التــي قــد تتلقاهــا.

االستعداد لموعدك

إذا كنــت تعتقــد يف إصابتــك بســرطان الكبــد، فمــن األفضــل لــك أن تبــدأ مبراجعــة طبيــب العائلــة. إذا اشــتبه 
طبيبــك يف إصابتــك بســرطان الكبــد، فقــد حُتــال إلــى طبيــب متخصــص يف أمــراض الكبــد أو إلــى متخصــص 

يف عــالج الســرطان )اختصاصــي األورام(.

نظــًرا إلــى أن املواعيــد الطبيــة ميكــن أن تكــون قصيــرة، وغالًبــا مــا يكــون هنــاك الكثيــر مــن األمــور الواجــب 
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توضيحهــا، فمــن اجليــد اإلســتعداد بشــكل جيــد للموعــد الطبــي. إليــك بعــض املعلومــات التــي ستســاعدك 
ــب ملوعــدك الطبــي، وتكويــن تصــوُّر عمــا ســيقوم بــه الطبيــب. علــى التأهُّ

ما ميكنك فعله

انتبــه إلــى أي قيــود لفتــرة مــا قبــل املوعــد. يف الوقــت الــذي تقــوم فيــه بتحديــد موعــد، اســأل عمــا  	
إذا كان هنــاك أي شــيء حتتــاج إلــى القيــام بــه مســبًقا، مثــل تقييــد نظامــك الغذائــي.

ن أي أعــراض تعانيهــا، مبــا يف ذلــك أي أعــراض قــد ال تبــدو ذات صلــة بالســبب الــذي حــددت  	 دوِّ
مــن أجلــه املوعــد.

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

أعد قائمة بجميع األدوية والفيتامينات باإلضافة إلى املكمالت الغذائية التي تتناولها. 	

ميكنــك التفكيــر يف اصطحــاب أحــد أفــراد األســرة أو صديــق لــك. يف بعــض األحيــان يكــون مــن  	
الصعــب تذكــر كل املعلومــات املقدمــة خــالل املوعــد. قــد يتذكــر الشــخص الــذي يرافقــك شــيًئا 

قــد فاتــك أو نســيته.

ن أسئلتك لطرحها على الطبيب. 	 دِوّ

وقتــك مــع طبيبــك محــدود، لذلــك سيســاعدك إعــداد قائمــة باألســئلة علــى االســتفادة القصــوى مــن وقتكمــا 
ــة نفــاذ الوقــت. بالنســبة  ــة لتكــون مســتعًدا يف حال ــى األقــل أهمي ــة إل ــر أهمي ــا. رتــب أســئلتك مــن األكث مًع

لســرطان الكبــد، تتضمــن بعــض األســئلة األساســية التــي يجــب طرحهــا علــى الطبيــب مــا يلــي:

ما نوع سرطان الكبد الذي أعانيه؟ 	

ما مرحلة اإلصابة بسرطان الكبد؟ 	

ما الذي يقوله التقرير الطبي؟ هل ميكنني احلصول على نسخة من التقرير الطبي؟ 	

هل سأحتاج ملزيد من االختبارات؟ 	
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ما اخليارات العالجية؟ 	

ما اآلثار اجلانبية احملتملة لكل خيار من خيارات العالج؟ 	

هل هناك عالج واحد توصي به عن العالجات األخرى؟ 	

كيف سيؤثر العالج الذي سأخضع له على حياتي اليومية؟ 	

كم من الوقت لدي التخاذ قرار بشأن عالج سرطان الكبد؟ 	

هل يتوجب عليَّ أن أطلب رأّيًا آخًرا؟ 	

هــل يجــب علــيَّ زيــارة أحــد االختصاصيــن يف ســرطان الكبــد؟ مــا تكلفــة ذلــك، وهــل ســيغطيه  	
التأمــن اخلــاص بــي؟

ــة  	 ــع اإللكتروني ــا املواق ــي؟ م ــي أخذهــا مع ــواد مطبوعــة أخــرى ميكنن ــاك منشــورات أو م هــل هن
التــي توصــي بهــا؟

ــى  ــا عل ــي أعددتهــا لطرحه ــى األســئلة الت ــاء املوعــد، باإلضافــة إل ــة أثن ــردد يف طــرح أي أســئلة إضافي ال تت
طبيبــك.

ما الذي تتوقعه من طبيبك

ــاء قــد  ــة عــن أســئلة األطب ــك عــدًدا مــن األســئلة. إن االســتعداد لإلجاب مــن املرجــح أن يطــرح عليــك طبيب
يتيــح لــك املزيــد مــن الوقــت الحًقــا لتغطيــة النقــاط األخــرى التــي حتتــاج إلــى مناقشــتها. قــد يســأل طبيبــك 

األســئلة التاليــة:

متى أول مرة بدأت تعاني فيها األعراض؟ 	

هل أعراضك مستمرة أم عرضية؟ 	

ما مدى شدة األعراض التي تعانيها؟ 	

ما الذي قد يحسن من أعراضك، إن ُوجد؟ 	
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ما الذي يجعل أعراضك تزداد سوًءا، إذا ُوجد؟ 	

مالحظــة هامــة: إذا شــعرت بــأي مــن أعــراض وعالمــات اإللتهــاب 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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