
سرطان المستقيم





نظرة عامة:

آخــر  يف  متعــددة  بوصــات  يتضمــن  املســتقيم 
14 ســم مــن األمعــاء الغليظــة. يبــدأ املســتقيم 

ــي  ــون، وينته ــن القول ــر م ــة اجلــزء األخي يف نهاي
بالقنلــة الشــرجية الضيقــة والقصيــرة.

ــا مــا  ســرطان املســتقيم وســرطان القولــون غالًب
يتــم تســميتهم مًعــا باســم "ســرطان املســتقيم 

والقولــون".

رغــم التشــابه الكبيــر بــن ســرطان القولــون وســرطان املســتقيم، فــإن عالجهمــا مختلــف متاًمــا. ويرجــع ذلــَك 
ــَك، فــإن االســتئصال الكامــل لســرطان املســتقيم يعتبــر  إلــى أن املســتقيم يقــع يف فــراغ ضيــق. كنتيجــة لذل
ــا مــا نحتــاج لعــالج إضــايف قبــل أو بعــد اجلراحــة - أو كليهمــا - لتقليــل فرصــة  ــا ومعقــًدا. غالًب أمــًرا صعًب

رجــوع الســرطان.

ــدم طــرق  ــادًرا. بفضــل تق ــًرا ن ــن بســرطان املســتقيم كان أم ــاة للمصاب ــد احلي ــى قي ــاء عل يف املاضــي، البق
ــر مــن احلــاالت. ــا اآلن يف كثي ــفى متاًم ــإن ســرطان املســتقيم يُش ــا، ف ــن عاًم ــى مــدار آخــر ثالث العــالج عل

األعراض

وتشمل األعراض الشائعة:

ز 	 تغيًُّرا يف عادات اإلخراج )التبرز( لديَك، مثل اإلسهال أو اإلمساك أو كثرة التبرُّ

وجود دم داكن أو أحمر يف البراز 	

وجود مخاط يف البراز 	

براًزا رفيًعا 	

ألم البطن 	

ز 	 أملًا أثناء التبرُّ

فقر الدم الناجت عن نقص احلديد 	

ــة املســتقيم )الغشــاء  ــدأ ســرطان املســتقيم يف بطان يب
املخاطــي للمســتقيم(.
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شعوًرا بأن األمعاء ال تُْفِرغ متاًما 	

ر 	 ُفقدان الَوزن غير املُبرَّ

الضعف أو اإلرهاق 	

األسباب

يَحــُدث ســرطان املســتقيم عندمــا تُصــاب اخلاليــا الســليمة يف املســتقيم بعيــوب يف احلمــض النــووي. يف 
ــا. ــوب معروًف معظــم احلــاالت ال يكــون ســبب هــذه العي

مــة للحفــاظ علــى وظائــف اجلســم بطريقــة طبيعيــة. ولكــن  ــا الســليمة، وتنقســم بطريقــة منظَّ تنمــو اخلالي
ر احلمــض النــووي )DNA( ويصبــح ســرطانّيًا، تســتمرُّ اخلاليــا الســرطانية يف االنقســام.  عندمــا يتضــرَّ

ــا. ل َوَرًم تتراكــم لتشــكِّ

ــى  ــا الســرطانية إل ــي املجــاور. وتنتشــر اخلالي ــر النســيج الطبيع ــزو وتدمِّ ــا الســرطانية لتغ ــو اخلالي أن تنم
مناطــق أخــرى باجلســم مــع مــرور الوقــت.

الطفرات اجلينية املوروثة التي تزيد من خطر اإلصابة بسرطان القولون واملستقيم

ــة  ــد مــن خطــر اإلصاب ــال وتزي ــى األطف ــن إل ــة مــع بعــض العائــالت تنتقــل مــن الوالدي ــاك طفــرات جيني هن
ــة مــن ســرطان املســتقيم.  ــة ال تشــكل إال نســبة قليل ــون واملســتقيم. وهــذه الطفــرات اجليني بســرطان القول

ــاً. ــراً حتمي ــة بســرطان املســتقيم أم ــل اإلصاب ــة ال جتع ــرات اجليني وهــذه الطف

Hereditary nonpolyposis colorectal cancer )ســرطان القولون واملســتقيم غير الســائلّي  	

)الثواليــل اللحميــة( الوراثــي )HNPCC((. يزيــد ســرطان القولــون واملســتقيم غيــر الســالئلي 
الوراثــي والــذي يعــرف أيًضــا مبتالزمــة لينــش )Lynch syndrome(، مــن خطــر اإلصابــة بســرطان 
القولــون وغيــره مــن األمــراض الســرطانية األخــرى. األشــخاص املصابــون بســرطان القولــون 
واملســتقيم غيــر الســالئلي الوراثــي مييلــون إلــى اإلصابــة بســرطان القولــون قبــل ســن 50 عاًمــا.

	  .Familial adenomatous polyposis FAP داء الثواليــل اللحميــة الورميــة الغديــة العائلــي
داء الثواليــل اللحميــة الورميــة الغديــة العائلــي )FAP( هــو اضطــراب نــادر يتســبب يف تطويــر 
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املئــات مــن الثواليــل اللحميــة يف بطانــة القولــون واملســتقيم لديــك. يواجــه األفــراد املصابــون بــداء 
الثواليــل اللحميــة الورميــة الغديــة العائلــي )FAP( الــذي لــم يتــم عالجــه خطــًرا متزايــًدا بشــكل 

ــا. ــم ســن 40 عاًم ــل بلوغه ــون أو املســتقيم قب ــة بســرطان القول ــر لإلصاب كبي

ميكــن الكشــف عــن داء الثواليــل اللحميــة الورميــة الغديــة العائلــي )FAP( وســرطان القولــون واملســتقيم 
غيــر الســليلي )HNPCC( وغيرهمــا مــن متالزمــات ســرطان القولــون واملســتقيم املوروثــة النــادرة مــن خــالل 
ــون،  ــة بســرطان القول ــة املرضــي باإلصاب ــخ العائل ــق بشــأن تاري ــة. إذا كان يســاورك القل ــارات اجليني االختب
فتحــدث مــع طبيبــك عمــا إذا كان تاريــخ عائلتــك املرضــي يشــير إلــى أن هنــاك خطــورة مــن هــذه احلــاالت.

عوامل الخطر

وتكــون خصائــص وعوامــل األمنــاط احلياتيــة التــي تعمــل علــى زيــادة مخاطــر اإلصابــة بســرطان املســتقيم 
هــي نفــس العوامــل التــي تعمــل علــى زيــادة خطــر اإلصابــة بســرطان القولــون. وتتضمــن:

كبــار الســن. الغالبيــة العظمــى مــن األشــخاص الذيــن يتــم تشــخيص إصابتهــم بســرطان املســتقيم  	
يزيــد عمرهــم عــن 50 عاًمــا. ميكــن أن يصيــب ســرطان املســتقيم واملســتقيم األشــخاص األصغــر 

ســّنًا، ولكنــه يحــدث بشــكل أقــل مقارنــة بأنــواع أخــرى مــن الســرطانات.

تاريــخ مَرضــي شــخصي مــن اإلصابــة بســرطان القولــون واملســتقيم أو اإلصابــة بــورم حميــد. إذا  	
كنــت قــد أُِصبــَت بالفعــل بســرطان املســتقيم، أو بســرطان القولــون واملســتقيم، أو الثواليــل اللحميــة 
الورميــة الغديــة، فإنــك تكــون ُعرضــةً خلطــر اإلصابــة بســرطان القولــون بشــكل أكبــر يف املســتقبل.

مــرض األمعــاء االلتهابــي. األمــراض االلتهابيــة املُزِمنـَـة التــي تصيــب القولــون وفتحــة الشــرج، مثــل  	
حــي وداء كــرون، تزيــد مــن خطــر إصابتــك بســرطان القولــون واملســتقيم. التهــاب القولــون التقرُّ

ــد  	 األعــراض املوروثــة التــي تزيــد مــن خطــر اإلصابــة بســرطان القولــون واملســتقيم. ميكــن أن تزي
األعــراض اجلينيــة التــي تنتقــل عبــر األجيــال يف عائلتــك مــن خطــر اإلصابــة بســرطان القولــون. 

.HNPCCو FAP تتضمــن هــذه األعــراض

وجــود تاريــخ عائلــي لإلصابــة بســرطان القولــون. يزيــد بشــكل كبيــر احتمــال تطوُّر ســرطان القولون  	
واملســتقيم إذا كان لديــك آبــاء، أو أشــقاء، أو طفــل مصــاب باملــرض. يكــون خطــر اإلصابــة أكبــر، 
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إذا كان واحــد أو أكثــر مــن أفــراد العائلــة ُمصابــن بســرطان الُقولــون أو ســرطان املُســتقيم.

ــة تنــاول اخلضــراوات يف الوجبــات، وارتفــاع معــدل تنــاُول اللحــوم احلمــراء،  	 عوامــل التغذيــة. ِقلَّ
ــم، أو إذا ُطِهيَــت بشــكل زائــد عــن  وعلــى وجــه اخلصــوص عندمــا تُشــَوى اللحــوم إلــى درجــة التفحُّ

احلــد تزيــد مــن احتماليــة اإلصابــة بســرطان القولــون واملســتقيم

ة. إذا لــم تكــن متميــًزا بالنشــاط الكبيــر، فــإن احتماليــة تعرُّضــك لتطــور  	 مَنــط احليــاة امُلســتقرَّ
اإلصابــة بســرطان القولــون يكــون كبيــًرا أيًضــا. رمبــا تُســاِعُدَك مداومــة النشــاطات البدنيــة 

بانتظــام علــى تقليــل خطــر اإلصابــة بســرطان الُقولــون.

ري مــن النــوع الثانــي الــذي ال يُســيَطر عليــه بشــكل جيد،  	 ــكَّ ري. األشــخاص املصابــن بالسُّ ــكَّ داء السُّ
واملقــاوم لألنســولن قــد يكونــون عرضــة خلطــر متزايــد باإلصابة بســرطان القولون واملســتقيم.

الســمنة. األشــخاص الذيــن يُعانُــون مــن الســمنة يكونــون أكثــر ُعرَضــًة خلطــر اإلصابــة بســرطان  	
ــم  ــد مقارنته ــون أو ســرطان املســتقيم عن ــاة بســبب ســرطان القول ــد للوف ــون، وخطــر متزاِي القول

ــوزن الطبيعــي. باألشــخاص ذوي ال

التدخني. املُدخنون أكثر ُعرَضًة لإلصابة بسرطان القولون واملستقيم. 	

الكحــول. شــرب أكثــر مــن ثالثــة مشــروبات كحوليــة يف األســبوع بشــكل منتظــم قــد يزيــد مــن خطــر  	
اإلصابة بســرطان القولون واملســتقيم.

ــه ملنطقــة البطــن أو احلــوض لعــالج  	 العــاج اإلشــعاعي لســرطان ســابق. العــالج اإلشــعاعي املوجَّ
ســرطانات ســابقة قــد يزيــد مــن خطــر اإلصابــة بســرطان القولــون واملســتقيم.

الوقاية

ــون واملســتقيم.  ــه الفحــص للكشــف عــن ســرطان القول ــدأ في ــذي يجــب أن تب ــك عــن املوعــد ال اســأل طبيب
توصــي املبــادئ التوجيهيــة عموًمــا أن يتــم أول اختبــار لفحــص ســرطان القولــون واملســتقيم يف ســن الـــ 50. 
وقــد يوصــي طبيبــك بتكــرار الفحــص أو بــدء الفحــص يف وقــت مبكــر إذا كانــت لديــك عوامــل خطــر أخــرى، 

مثــل تاريــخ عائلــي مــن ســرطان القولــون أو ســرطان املســتقيم.
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ويعــد تنظيــر القولــون هــو أكثــر االختبــارات دقــة. يف هــذا االختبــار، يقــوم الطبيــب بفحــص بطانــة املســتقيم 
واألمعــاء الغليظــة باســتخدام أنبــوب طويــل ومــرن ومــزود بكاميــرا فيديــو صغيــرة يف طرفــه )منظــار القولــون(. 
يتــم إدخــال منظــار القولــون يف فتحــة الشــرج ويتــم حتريكــه مــن خــالل املســتقيم والقولــون. وخــالل حتــرك 
ــى شاشــة يراهــا  ــون عل ــة املســتقيم والقول ــو لبطان ــا تنقــل مقطــع فيدي ــاء، فإنه ــرا املنظــار داخــل األمع كامي
الطبيــب. إذا مت العثــور علــى ســليلة ورميــة أو منطقــة مــن األنســجة تبــدو مشــتبًها بهــا، ميكــن للطبيــب أيًضــا 

أخــذ عينــات مــن األنســجة يف هــذه املناطــق باســتخدام أدوات يتــم إدخالهــا يف منظــار القولــون.

التشخيص

عندمــا  املســتقيم  ســرطان  تشــخيص  يتــم  مــا 
علــى  للعثــور  اختبــارات  بإجــراء  الطبيــب  يأمــر 
ــدم الناجــم عــن  ــف املســتقيم، أو فقــر ال ســبب نزي
نقــص احلديــد. ويعــد تنظيــر القولــون أدق هــذه 
االختبــارات. يف منظــار القولــون، يســتخدم الطبيــب 
أنبوًبــا رقيًقــا ومرًنــا ومضيًئــا مصحوًبــا بكاميــرا 
فيديــو يف نهايتــه )منظــار القولــون( لعــرض اجلــزء 

الداخلــي مــن القولــون واملســتقيم.

واملســتقيم  القولــون  ســرطان  تشــخيص  ميكــن 
ــة بواســطة  ــاك أعــراض مرضي عندمــا ال يكــون هن
التحــري )Screening( علــى عمــر اخلمســن أو 

أقــل بواســطة تنظيــر القولــون واملســتقيم 

مــن املمكــن عــادًة أخــذ عينــات األنســجة الصغيــرة )اخلزعــات( مــن املناطــق املشــتبه بهــا أثنــاء تنظيــر القولون. 
ويســاعد التحليــل املختبــري لهــذا النســيج علــى حتديد التشــخيص.

حتديد مرحلة سرطان املستقيم

بعــد تشــخيص إصابتــك بســرطان املســتقيم، تتأتــي اخلطــوة التاليــة وتتمثــل يف حتديــد مدى انتشــار الســرطان 
ــه قــرارات بشــأن العالجــات األنســب لــك. يتضمــن  ــة الســرطان يف توجي ــد مرحل ــه(. يســاعد حتدي )مرحلت

إجــراء حتديــد مرحلــة ســرطان املســتقيم دراســات التصويــر واختبــارات الــدم التاليــة:

تنظير القولون
أثنــاء تنظيــر القولــون، يُدخــل الطبيــب منظــار القولــون 
يف املســتقيم لديــك للتحقــق مــن وجــود تشــوهات يف 

قولونــك بأكملــه.
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فحــص تعــداد الــدم الكامــل )CBC(. حتــدد هــذه االختبــارات عــدد أنــواع اخلاليــا املختلفــة يف  	
الــدم. يُظهــر فحــص تعــداد الــدم الكامــل )CBC( إذا مــا كان عــدد خاليــا الــدم احلمــراء منخفًضــا 
)فقــر الــدم(؛ ممــا يشــير إلــى أن الــورم يتســبب يف فقــدان الــدم. ويعــد ارتفــاع مســتوى خاليــا الــدم 
البيضــاء عالمــة تشــير إلــى اإلصابــة بعــدوى، والــذي يعــد خطــًرا إذا كان ورم املســتقيم ينمــو مــن 

خــالل جــدار املســتقيم.

ــمى  	 ــواد تُس ــج أورام الســرطان م ــا تنت املؤشــرات الســرطانية )Tumor Markers( )CEA(: أحياًن
مؤشــرات األورام والتــي ميكــن اكتشــافها يف الــدم. قــد يكــون مــن عالمــات وجــود ســرطان املســقيم 
ــر مــن املرضــى وميكــن اإلســتفادة  ــد كثي ــادة يف مؤشــر األورام )CEA( وقــد يكــون طبيعــي عن زي
مــن هــذه اإلختبــارات يف مراقبــة االســتفادة مــن العــالج أو اكتشــاف رجــوع املــرض بعــد العــالج.

اختبــار انزميــات الكبــد والكلــى: يقيــس هــذا االختبــار عــدد املــواد الكيميائيــة يف الــدم. قــد يشــير  	
وجــود مســتويات غيــر طبيعيــة مــن بعــض هــذه املــواد الكيميائيــة إلــى انتشــار الســرطان إلــى 
الكبــد. قــد تشــير املســتويات العاليــة مــن هــذه املــواد الكيميائيــة إلــى وجــود مشــاكل يف األعضــاء 

األخــرى، مثــل الكليتــن.

فحــص التصويــر املقطعــي احملوســب )CT( للصــدر والبطــن. يســاعد اختبــار التصويــر هــذا يف  	
حتديــد إذا مــا كان ســرطان املســتقيم قــد انتشــر إلــى أعضــاء أخــرى، مثــل الكبــد والرئتــن.

	  )MRI( للحــوض. يقــدم التصويــر بالرنــن املغناطيســي )MRI( التصويــر بالرنــني املغناطيســي
صــورة مفصلــة للعضــالت واألعضــاء واألنســجة احمليطــة بالــورم يف املســتقيم. كمــا يوضــح 
التصويــر بالرنــن املغناطيســي )MRI( العقــد اللمفاويــة القريبــة مــن املســتقيم وطبقــات األنســجة 

ــة يف جــدار املســتقيم. املختلف
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العالج

دة الوســائل(.  يتطلَّــب عــالج ســرطان املســتقيم يف معظــم احلــاالت أكثــر مــن وســيلة عالجيــة )معاجلــة متعــدِّ
ويف العمــوم، الوســائل العالجيــة املســتخَدمة يف ســرطان املســتقيم مشــابهة للتــي تُســتَْخَدم ملعاجلــة العديــد 

ــن: مــن األنــواع الســرطانية األخــرى. تتضمَّ

جراحة إلزالة الورم.. 	

ــا، وعــاًدة مــا يحتــوي علــى دواءيــن أو أكثــر تســتهدف اخلاليــا الســرطانية. ويتــمُّ اجلمــع . 	 عالًجــا كيميائّيً
بــن العــالج الكيميائــي واإلشــعاعي، ســواء قبــل أو بعــد اجلراحــة يف األشــخاص املصابــن بســرطان املســتقيم.

َيســتخِدم العــالج اإلشــعاعي األشــعة الســينية )X-rays( عاليــة الطاقــة؛ لَقتْــل اخلاليــا الســرطانية . 	
داخــل احلقــل الشــعاعي.

وتعتمد اخليارات العالجية على عدد من العوامل، ومنها:

مرحلة ودرجة السرطان 	

موقع الورم يف املستقيم 	

حجم الَوَرم 	

ِسنَّك 	

حالتك الصحية العامة 	

تاريخك الطبي 	

ما تفضله بعد االطالع على اإلجراءات العالجية املختلفة 	

تشمل بعض اإلجراءات الشائعة االستخدام ملعاجلة سرطان املستقيم:

	  AbdominoPerineal Resection( االســتئصال البطنــي العجانــي لفتحــة الشــرج واملســتقيم
 Permanent( يتــم إســتئصال املســتقيم والشــرج وعمــل فتحــة جانبيــة دائمــة خلــروج البــراز :)APR

Colostomy( عنــد وقــوع ســرطان املســتقيم بالقــرب مــن فتحــة الشــرج وإصابــة الشــرج باملــرض. 

اح املســتقيم بأكملــه ومــا يكفــي  مفاغــرة القولــون بالشــرج )Colonal Anastomosis(. يزيــل اجلــرَّ
ل اجلــزء املتبقــي مــن  ــوَّ مــن األنســجة احمليطــة للوصــول إلــى احلــواف الســليمة. وبعــد ذلــك يُح
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ــون  ــة القول ــداًل مــن ذلــك، توصيــل نهاي ــم، ب ــون. وقــد يت ــل بالقول ــون إلــى جيــب موصَّ ــة القول نهاي
ــر  ــاً عندمــا تكــون فتحــة الشــرج ســليمة وغي مباشــرًة بفتحــة الشــرج. يكــون هــذا اإلجــراء ممكن

مصابــة باملــرض.

ــذ هــذا اإلجــراء،  	 االســتئصال األمامــي املنخفــض ))Low Anterior Resection )LAR(: قــد يُنفَّ
الــذي يُبقــي أيًضــا علــى الفتحــة الشــرجية، عندمــا يكــون الــورم واقًعــا يف اجلــزء العلــوي املتوســط 
اح الــورم وحــواف األنســجة الســليمة احمليطــة بــه، تــارًكا اجلــزء الســفلي  مــن املســتقيم. يزيــل اجلــرَّ

مــن املســتقيم. ثــم يتــم توصيــل نهايــة القولــون باجلــزء املتبقــي مــن املســتقيم.

االســتئصال املوضعــي: يزيــل االســتئصال املوضعــي ورم املســتقيم، مــع هامــش مــن األنســجة  	
الســليمة مــن جــدار املســتقيم. ويَقتصــر هــذا اإلجــراء فقــط علــى حــاالت ســرطان املســتقيم 
يف وقــت مبكــر مــن املرحلــة األولــى ذات الــورم الصغيــر وبعــد أن أظهــرت اخلزعــة الصفــات 
ــن  اجليــدة للــورم عــدم وجــود انتشــار الــورم. وعلــى عكــس اإلجــراءات األخــرى املذكــورة، ال يتضمَّ

االســتئصال املوضعــي إزالــة الُعقــد الليمفاويــة. 

اجلراحــة األكثــر شــمواًل: عــادًة مــا يحتــاج األفــراد املصابــون بســرطان املســتقيم املرتبــط مبــرض  	
كــرون أو التهــاب القولــون التقرحــي، أو الذيــن لديهــم اســتعداد وراثــي لإلصابــة بســرطان القولــون 
واملســتقيم، إلــى جراحــة أكثــر شــمواًل عــن اإلجــراءات املوصوفــة هنــا. كمــا يلــزم العــالج الكيميائــي 

قبــل اجلراحــة وبعدهــا.

تعليمات للمريض بعد إجراء العملية اجلراحية فى 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 وإلــى أي مــدى يســتطيع املريــض حتمــل األلــم، وعندمــا 

تســتقر حالــة املريــض يف هــذه املجــاالت وبــدون حــدوث أي مضاعفــات فســوف يخــرج مــن املستشــفى.
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بعد خروج املريض من املستشفى: 

وظيفــة األمعــاء: بعــد اســتئصال جــزء مــن األمعــاء يكــون مــن الطبيعــي أن تكــون حركــة األمعــاء  	
غيــر منتظمــة وكثيــراً مــا تكــون األمعــاء متيــل إلــى الليونــة وتكــرار اخلــروج. وعمومــا تبــرأ هــذه 
احلالــة املرضيــة يف غضــون أســابيع قليلــة أو يتــم التحكــم فيهــا عــن طريــق اتبــاع النظــام الغذائــي 

أو الــدواء املناســب.

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 إجــراء اجلراحــة. 

اجلــرح: مــن املتوقــع ان يشــعر املريــض ببعــض االنزعــاج يف منطقــة اجلــرح خاصــة مــع زيــادة  	
ــب  ــار الطبي ــن اجلــرح إخب ــح م ــورم أو خــروج قي ــرار، ت ــض إذا الحــظ احم ــى املري النشــاط، وعل

املعالــج. 

النشــاط: يقــوم املريــض بزيــادة نشــاطه كل يــوم وعمومــا ال يوجــد قيــود بخصــوص املشــي أو  	
صعــود الســاللم أو 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.  	

حدوث مشاكل باجلرح مبا فيها تفاقم األلم، أو التورم أو االحمرار أو التفريغ.  	

تزايد األلم يف البطن  	

الغثيان أو القيئ 	

احلمى أو القشعريرة 	

اإلمساك )عدم وجود حركة يف األمعاء ملدة ثالثة أيام( 	
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اإلسهال )أكثر من ثالث مرات للبراز املائي خالل 24 ساعة(  	

النزيف من املستقيم أو اجلرح أو الفتحة الصغيرة 	

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 ج: ســوف يســتطيع املريــض االعتن
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 إجراء العملية.

ويحتــاج بعــض املرضــى إلــى مراقبــة وعنايــة أكثــر، وهــؤالء هــم مــن يعانــون مــن مشــاكل يف اجلهــاز التنفســي 
والذيــن ســاءت حالتهــم بعــد إجــراء العمليــة والذيــن حدثــت لهــم مضاعفــات أثنــاء إجــراء العمليــة. ويتــم نقلهــم 
إلــى 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 اليســمح 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 اآلم 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 إن بعــض األطعمــة قــد تكــون صعبــة الهضــم 

فــى هــذ الوقــت.

ــم الســماح  ــا يت ــى الشــفاء. وعندم ــن، ويتوقــف هــذا عل ــوم أو إثن 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 بإلته 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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المرحلة الرابعة من سرطان المستقيم

امكانيــة اخلضــوع للجراحــة باملرحلــة الرابعــة تعتمــد علــى مــكان انتشــار الــورم ودرجــة انتشــاره وســيناقش 
معــك طبيبــك املعالــج امكانيــة اجلراحــة 

أدوية لعالج سرطان املستقيم يف مرحلته الرابعة

ــه الرابعــة  ــى أن يعيــش األشــخاص املصابــون بســرطان املســتقيم يف مرحلت قــد يعمــل العــالج الكيميائــي عل
فتــرة أطــول مثلمــا قــد يفعــل العــالج اإلشــعاعي يف بعــض احلــاالت. وقــد يتــم اخلضــوع ألي مــن العالجــن 
بعــد اجلراحــة، بينمــا يكــون العــالج الكيميائــي هــو العــالج األكثــر شــيوًعا قبــل اجلراحــة. قــد يتــم اســتخدام 
العــالج الكيميائــي أو اإلشــعاعي لتخفيــف األعــراض يف احلــاالت التــي يكــون فيهــا حجــم الســرطان كبيــًرا 

جــًدا بحيــث ال ميكــن اســتخدام اجلراحــة إلزالتــه.

عــادة مــا يتمثــل العــالج حلــاالت ســرطان املســتقيم يف مرحلتــه الثانيــة والثالثــة يف اجلمــع بــن العــالج 
الكيميائــي والعــالج اإلشــعاعي )العــالج الكيميائــي اإلشــعاعي( الــذي يتــم اخلضــوع لــه قبــل اجلراحــة )مرحلــة 
مــا قبــل اجلراحــة(. كمــا أن هــذا النهــج يعــد خيــاًرا لعــالج بعــض حــاالت ســرطان املســتقيم يف مرحلتــه 

ــه. ــة ب ــادة خطــر معــاودة اإلصاب ــى زي األولــى، والتــي تنطــوي عل

تتضمن مزايا العاج الكيميائي اإلشعاعي قبل اجلراحة ما يلي:

زيادة االستجابة للعالج اإلشعاعي بسبب تأثير العالج الكيميائي على خاليا السرطان 	

تقليل حجم الورم 	

انخفاض مرحلة السرطان يف بعض احلاالت 	

زيادة فرصة احملافظة على املنطقة الشرجية 	

انخفاض خطر معاودة اإلصابة بالسرطان 	
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الرعاية الداعمة )التلطيفية(

وتركــز الرعايــة التلطيفيــة علــى تخفيــف األلــم واألعــراض األخــرى اخلاصــة بــأي مــرض خطيــر. يعمــل 
ــن لتقــدمي مســتوى إضــايف مــن الدعــم  ــك اآلخري ــك وأطبائ ــة معــك ومــع عائلت ــة التلطيفي ــو الرعاي أخصائي

لتكملــة رعايتــك املســتمرة.

قد تكون اجلراحة لتخفيف انسداد املستقيم من أجل حتسن األعراض مثاالً على الرعاية التلطيفية.

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.

التحضير من أجل موعدك الطبي

إذا اشــتبه الطبيــب يف احتماليــة إصابتــك بســرطان املســتقيم، فمــن املرجــح أن تتــم إحالتــك إلــى واحــد أو 
أكثــر مــن األخصائيــن املتخصصــن يف عــالج ســرطان املســتقيم، مبــا يف ذلــك:

طبيب يعالج أمراض اجلهاز الهضمي )طبيب اجلهاز الهضمي( 	

الطبيب املعالج للسرطان )طبيب األورام( 	

جــراح متخصــص يف اإلجــراءات التــي تتضمــن جراحــة القولــون واملســتقيم )جــراح املســتقيم  	
والقولــون(

الطبيب الذي يستخدم اإلشعاع لعالج السرطان )أخصائي عالج األورام باإلشعاع( 	

إليك بعض األمور التي ميكنك إجراؤها قبل مقابلة هؤالء األطباء:

معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك أمــور يلــزم إجراؤهــا قبــل املوعــد، مثــل جتنــب تنــاول بعــض األطعمــة  	
أو األدويــة.

أعد قائمة بجميع األدوية التي تتناولها، مبا يف ذلك الفيتامينات أو املكمالت الغذائية. 	
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فكــر يف اصطحــاب أحــد أفــراد العائلــة أو صديــق معــك ليســجل مالحظــات مبــا يقولــه الطبيــب،  	
حتــى تتمكــن مــن التركيــز علــى االســتماع إلــى الطبيــب.

دِوّن أسئلتك لطرحها على الطبيب. 	

بالنسبة إلى سرطان املستقيم، إليك بعض األسئلة التي قد تود طرحها:

يف أي جزء من املستقيم يوجد السرطان؟ 	

ما هي مرحلة سرطان املستقيم؟ 	

هل انتشر سرطان املستقيم يف أجزاء أخرى من اجلسم؟ 	

هل سأحتاج ملزيد من االختبارات؟ 	

ما خيارات العالج؟ 	

إلى أي مدى يزيد كل عالج من فرص الشفاء؟ 	

ما اآلثار اجلانبية احملتملة لكل عالج؟ 	

كيف سيؤثر كل عالج على حياتي اليومية؟ 	

هل يوجد عالج واحد ترى أنه األفضل بالنسبة لي؟ 	

ما الذي ستقترحه على فرد من العائلة أو صديق إذا كان لديه مثل حالتي؟ 	

كم من الوقت متاح لي لكي أتخذ قراري بشأن العالج؟ 	

هل يتوجب علي أن أطلب رأّيًا آخر؟ 	

هــل هنــاك أي منشــورات أو مــواد مطبوعــة أخــرى ميكننــي أخذهــا معــي؟ مــا املواقــع اإللكترونيــة  	
التــي توصــي بهــا؟

ماحظــة هامــة: إذا شــعرت بــأي مــن أعــراض وعالمــات اإللتهــاب مثــل االحمــرار، 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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