
سرطان المعدة





نظرة عامة

ــدأ ســرطان املعــدة مــن اخلاليــا املنتجــة للمخــاط التــي تُبطــن جــدار املعــدة. يُطلــق علــى هــذا النــوع مــن  يَب
ــّدي. الســرطان الغ

وخــالل العقــود الســابقة، تراجعــت معــدالت اإلصابــة بســرطان اجلــزء الرئيســي مــن املعــدة )جســد املعــدة( يف كل 
أنحــاء العالــم. ويف نفــس الفتــرة، أصبــح ســرطان اجلــزء العلــوي مــن املعــدة )فــؤاد املعــدة( الــذي يَتصــل باجلــزء 

الســفلي مــن قنــاة البلــع )املــريء( أكثــر انتشــاًرا. يُســمى هــذا اجلــزء مــن املعــدة باملوصــل املعــدي املريئــي.

املوصل املعدي املريئي واملعدة

تُسمى املنطقة التي يلتقي فيها الطرف السفلي من املريء باجلزء 
العلوي من املعدة باملوصل املعدي املريئي. أصبح سرطان املوصل 

املعدي املريئي أكثر شيوًعا يف العقود األخيرة.
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متى تزور الطبيب

إذا كانــت لديــك عالمــات وأعــراض تقلقــك، فحــدد موعــًدا مــع طبيبــك املعالــج. وعلــى األرجــح ســيقوم طبيبــك 
بالبحــث يف األســباب األكثــر شــيوًعا لظهــور هــذه العالمــات واألعــراض أوالً.

سرطان املعدة
من الشائع أن يبدأ سرطان املعدة يف اخلاليا 

التي تبطن داخل املعدة.

األعراض

عالمات وأعراض اإلصابة بسرطان املوصل املعدي املريئي وسرطان املعدة ميكن أن تشمل ما يلي:
التعب 	
الشعور باالنتفاخ بعد تناول الطعام 	
الشعور باالمتالء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام 	
الشعور بحرقة الفؤاد الشديدة والدائمة 	
اإلصابة بعسر هضم شديد ودائم 	
الشعور بغثيان دائم ودون سبب واضح 	
أملًا باملعدة 	
القيء املستمر 	
فقدان الوزن غير املقصود 	

2



األسباب

بشــكل عــام، يبــدأ الســرطان عندمــا يحــدث خطــأ )طفــرة( يف احلمــض النــووي للخليــة. تتســبب الطفــرة يف منــو 
اخلاليــا وانقســامها بســرعة ومواصلتهــا للعيــش يف حــن متــوت اخلاليــا الطبيعيــة. تكــّون اخلاليــا الســرطانية 
املتراكمــة ورًمــا ميكنــه التفشــي إلــى التشــريحات املجــاورة. وميكــن أن تنفصــل اخلاليــا الســرطانية عــن الــورم 

لتنتشــر يف اجلســم بأكملــه.

 )GERD( ــي ــة مبــرض االرجتــاع املعــدي املريئ ــي مرتبطــة باإلصاب ــة بســرطان املوصــل املعــدي املريئ إن اإلصاب
ومرتبطــة، بدرجــة أقــل، بالبدانــة والتدخــن. االرجتــاع املعــدي املريئــي هــو مــرض ينتــج عــن تكــرار رجــوع حمــض 
املعــدة إلــى املــريء. توجــد عالقــة قويــة بــن نظــام غذائــي غنــي باألطعمــة اململحــة واملدخنــة وســرطان املعــدة 
املوجــود يف اجلــزء الرئيســي مــن املعــدة. مــع زيــادة اســتخدام الثالجــات حلفــظ األطعمــة حــول العالــم، انخفضــت 

معــدالت ســرطان املعــدة.

اب املعدة وِصماُم الَبوَّ
تعد املعدة كيًسا عضلًيا مماثاًل حلجم البطيخة الصغيرة تقريًبا والتي تتمدد عندما تأكل أو 
تشرب لتحمل بداخلها ما يقارب جالوًنا من الطعام أو السوائل. مبجرد قيام املعدة بطحن 

اب، والذي  ِجيَّة( نحو ِصماُم البَوَّ الطعام، تدفع انقباضات عضلية قوية الطعام )املوجات التََمعُّ
يؤدي إلى القسم األعلى من األمعاء الدقيقة الصغيرة )االثناعشر(.
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عوامل الخطر

إن عامــل اخلطــورة األهــم يف اإلصابــة بســرطان املوصــل املَِعــدي املريئــي هــو وجــود تاريــخ َمَرضــي مــن 
اإلصابــة بارجتــاع املــريء والُســمنة.

وتشمل العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة بسرطان املعدة الذي يحدث يف جسم املعدة:

اتباع نظام غذائي يعتمد على الكثير من األطعمة اململحة واملدخنة 	

اتباع نظام غذائي به ِنسب قليلة من الفاكهة واخلضروات 	

وجود تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان املعدة 	

اإلصابة بامللوية البوابية 	

الْتهابات يف املعدة طويلة املدى 	

فقر الدم اخلبيث 	

التدخن 	

سالئل املعدة 	

الوقاية

أســباب ســرطان املوصــل املعــدي املريئــي أو ســرطان املعــدة غيــر واضحــة، لذلــك ال توجــد طريقــة للوقايــة 
ــي وســرطان  ــة بســرطان املوصــل املعــدي املريئ ــل خطــر اإلصاب منهمــا. ولكــن ميكنــك اتخــاذ خطــوات لتقلي
املعــدة مــن خــالل إدخــال بعــض التغييــرات البســيطة يف حياتــك اليوميــة. فعلــى ســبيل املثــال، ميكنــك جتريــب:

التماريــن. ترتبــط ممارســة التماريــن الرياضيــة بانتظــام بانخفــاض خطــر اإلصابــة بســرطان  	
املعــدة. حــاول ممارســة األنشــطة البدنيــة يف النهــار يف معظــم أيــام األســبوع.

تنــاول املزيــد مــن الفاكهــة واخلضــروات. حــاول تضمــن املزيــد مــن الفواكــه واخلضــراوات يف  	
نظامــك الغذائــي اليومــي. اختــر نظاًمــا غذائًيــا غنًيــا مبجموعــة متنوعــة من الفواكــه واخلضراوات 

امللونــة.

قلل من تناول األطعمة املدخنة واملاحلة. احِم معدتك من خالل احلد من هذه األطعمة. 	
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اإلقــالع عــن التدخــن. إذا كنــت تدخــن، فأقلــع عــن التدخــن. إذا كنــت ال تُدخــن، فــال تشــرع  	
ــواع أخــرى  ــدة فضــاًل عــن عــدة أن ــة بســرطان املع ــد التدخــن مــن خطــر اإلصاب بالتدخــن. يزي
مــن الســرطان. قــد يكــون اإلقــالع عــن التدخــن أمــًرا يف غايــة الصعوبــة، لــذا اطلــب مــن الطبيــب 

مســاعدتك.

اســأل طبيبــك عــن خطــر اإلصابــة بســرطان املوصــل املعــدي املريئــي أو ســرطان املعــدة. حتــدث مــع  	
طبيبــك إذا كنــت تعانــي خطــًرا متزايــًدا لإلصابــة بســرطان املوصــل املعــدي املريئــي أو ســرطان 

املعــدة. وفكــرا مًعــا يف إجــراء التنظيــر الداخلــي الــدوري للبحــث عــن عالمــات ســرطان املعــدة.

التشخيص

وتشمل االختبارات واإلجراءات املستخدمة لتشخيص سرطان املوصل املعدي املريئي وسرطان املعدة

كاميــرا دقيقــة لرؤيــة مــا بداخــل معدتــك )التنظيــر العلــوي(. أنبوًبــا صغيــًرا يحتــوي علــى كاميــرا  	
دقيقــة ميــر عبــر حلقــك وإلــى داخــل معدتــك. ميكــن لطبيبــك البحــث عــن عالمــات للســرطان. إذا 

وجــدت أي مناطــق مريبــة ميكــن جمــع قطعــة مــن النســيج للتحليــل )خزعــة(.

اختبــارات التصويــر. تســتخدم االختبــارات التصويريــة للبحــث عــن ســرطان املعــدة مبــا يف ذلــك  	
الفحــص بالتصويــر املقطعــي احملوســب )CT( ونــوع خــاص مــن فحــص األشــعة الســينية والــذي 
ــي أو ســرطان  ــدي املريئ ــة( الســرطان املع ــدى )مرحل ــد م ــوم. حتدي ــالع الباري ــا ابت يســمى أحياًن
املعــدة تســاعد مرحلــة ســرطان املعــدة طبيبــك يف حتديــد العالجــات التــي قــد تكــون أفضــل 
ــي: ــا يل ــة الســرطان م ــد مرحل ــارات واإلجــراءات املســتخدمة لتحدي ــك. وتشــمل االختب بالنســبة ل

والتصويــر  	 احملوســب  املقطعــي  التصويــر  االختبــارات،  تشــمل  أن  ميكــن  التصويــر.  اختبــارات 
.)PET( البوزيترونــي  باإلصــدار  املقطعــي 

ــل تشــير  	 ــة للبحــث عــن دالئ ــة جراحي اجلراحــة االستكشــافية. قــد يوصــي طبيبــك بإجــراء عملي
إلــى أن الســرطان قــد انتشــر خــارج املــريء أو املعــدة، وداخــل صــدرك أو بطنــك. عــادة مــا تتــم 
اجلراحــة االستكشــافية مبنظــار البطــن. هــذا يعنــي أن اجلــراح يحــدث العديــد مــن الشــقوق 
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الصغيــرة يف البطــن ويدخــل الكاميــرا اخلاصــة التــي تنقــل الصــور إلــى جهــاز عــرض يف غرفــة 
ــات. العملي

قد يتم استخدام اختبارات حتديد املرحلة األخرى، اعتماًدا على حالتك.
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العالج

يئــي أو ســرطان املِعــدة علــى مرحلــة الســرطان وِصحِتــك  ــل املَِعــدي املرِّ تعتِمــد خيــارات عــالج ســرطان املُوصِّ
ــة وتفضيالتــك. العامَّ

اجلراحة

يتطلــب عــالج ســرطان املوصــل املعــدي املريئــي الــذي لــم ينتشــر إجــراء جراحــة إلزالــة جــزء مــن املــريء أو 
املعــدة املصابــة بالــورم. الهــدف مــن اجلراحــة هــو إزالــة الــورم كلــه وجــزء مــن النســيج الســليم، إذا أمكــن. 
وعــادًة مــا يتــم إزالــة األجــزاء القريبــة مــن الغــدد اللمفاويــة أيًضــا. الهــدف مــن جراحــة الســرطان يف املعــدة 

أيًضــا هــو إزالــة ســرطان املعــدة كلــه وجــزء مــن النســيج الســليم، إذا أمكــن. تشــمل اخليــارات:

الصغيــرة  	 الســرطانية  األورام  إزالــة  املعــدة. ميكــن  مــن بطانــة  األورام يف مرحلــة مبكــرة  إزالــة 
احملصــورة داخــل بطانــة املعــدة باســتخدام التنظيــر يف إجــراء يســمى قطــع املخاطيــة بالتنظيــر. 
التنظيــر الداخلــي هــو أنبــوب خفيــف مــزود بكاميــرا ميــر أســفل حلقــك مــروًرا إلــى معدتــك. 
يســتخدم الطبيــب أدوات خاصــة إلزالــة الســرطان وجــزء مــن النســيج الســليم مــن بطانــة املعــدة.

إزالــة جــزء مــن املعــدة )اســتئصال املعــدة دون التــام(. أثنــاء اســتئصال املعــدة دون التــام، يزيــل  	
اجلــراح فقــط اجلــزء املصــاب بالســرطان مــن املعــدة.

إزالــة املعــدة بأكملهــا )اســتئصال املعــدة التــام(. يتضمــن اســتئصال املعــدة التــام إزالــة املعــدة  	
بأكملهــا وبعًضــا مــن النســيج احمليــط بهــا. يتــم حينهــا توصيــل املــريء باألمعــاء الدقيقــة مباشــرًة 

ــازك الهضمــي. ــر جه ــال عب ــام باالنتق للســماح للطع

إزالــة الغــدد اللمفاويــة للبحــث عــن الســرطان. يقــوم اجلراحــون بفحــص وإزالــة الغــدد اللمفاويــة  	
يف بطنــك للبحــث عــن اخلاليــا الســرطانية.

إجــراء جراحــة للتخفيــف مــن العالمــات واألعــراض. ميكــن أن تــؤدي إزالــة جــزء مــن املعــدة إلــى  	
تخفيــف عالمــات وأعــراض الــورم النامــي يف األشــخاص املصابــن مبرحلــة متقدمــة مــن ســرطان 
ــة، ال ميكــن أن تشــفي اجلراحــة ســرطان املعــدة املتقــدم، لكــن ميكنهــا أن  املعــدة. يف هــذه احلال
جتعلــك مرتاًحــا بشــكل أكبر.تنطــوي اجلراحــة علــى خطــر النزيــف والعــدوى. يف حالــة إزالــة جــزء 

مــن املعــدة أو إزالتهــا كلهــا، فقــد تواجــه مشــاكل بالهضــم.
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العناية املتبعة بعد إجراء عملية استئصال املعدة: 

ينقــل معظــم املرضــى إلــى العنايــة املركــزة بعــد عمليــة اســتئصال املعــدة ويتــم مراقبتهــم عــن قــرب  	
ــة واحــدة وهــذا  ــون ليل ــر، ورمبــا يقيم ــن التخدي ــة م ــم اإلفاق ــى تت ــض حت ــق التمري ــل فري ــن قب م
يعتمــد علــى ســرعة معافاتهــم مــن اجلراحــة، وعندمــا تســتقر حالتهــم يتــم نقلهــم إلــى غرفهــم. 

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

نقلهــم الــى غــرف االســتضافة اخلاصــة بهــم يف املستشــفى. 

عنــد اإلفاقــة مــن التخديــر ال يســمح للمرضــى الذيــن لديهــم األنبــوب الوريــدي والقســطرة البوليــة  	
واألنبــوب األنفــي املعــدي بتنــاول الطعــام والشــراب مباشــرة ورمبــا يتــم توصيــل األكســجن عــن 
ــم  ــة. ويت ــف أو مــن خــالل الشــعيبات األنفي ــم واألن ــى الف ــه عل ــم تثبيت ــاع بالســتيكي يت ــق قن طري
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 إضافيــة وذلــك لتوفيــر األدويــة والســوائل.

ــوب أنفــي معــدي لالمتصــاص بصــورة  	 ــاق أنب ــم إرف ــة. يت ــة تدريجي ــة النقاهــة عملي ــر عملي وتعتب
متقطعــة للحفــاظ علــى املعــدة فارغــة، وإذا أزيلــت املعــدة بأكملهــا يذهــب األنبــوب مباشــرة إلــى 
ــن  ــا ب ــك م ــاء وعامــة يســتغرق ذل ــة األمع ــود وظيف ــى تع ــكان حت ــة ويســتقر يف امل ــاء الدقيق األمع
يومــن وثالثــة أيــام ويتحــدد ذلــك باالســتماع إلــى أصــوات األمعــاء بالبطــن عــن طريــق ســماعة 

ــق الشــفاء.  ــى حتقي ــاء أيضــاً إل ــة األمع ــاز( وتشــير حرك الطبيــب )مــرور الغ

عندمــا تعــود أصــوات األمعــاء، تعطــى الســوائل الصافيــة للمريــض، ولــدى الســماح بهــا، يتــم إزالــة  	
األنبــوب األنفــي املعــدي ويتطــور النظــام 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 يف هــذ الوقــت.
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وتتــم إزالــة القســطرة البوليــة يف خــالل يــوم أو اثنــن، ويتوقــف هــذا علــى الشــفاء. وعندمــا  	
ــن  ــة القســطرة. وميك ــم إزال ــاً، وتت ــول طبيعي ــح خــروج الب ــام والســوائل، يصب ــم الســماح بالطع يت
أيضــا إزالــة الوريــد، لكنــه يبقــى لفتــرة أطــول إذا مت وصــف بعــض األدويــة، كاملضــادات احليويــة 

واملســكنات.

ويف اليــوم التالــي للجراحــة، يخــرج معظــم املرضــى مــن الســرير حيــث ميكنهــم التجــول يف أرجــاء  	
املــكان وهــذا أحــد أفضــل الطــرق ملنــع حــدوث مضاعفــات مــا بعــد العمليــة اجلراحيــة. وتســاعد 
احلركــة عــودة الــدورة الدمويــة إلــى وضعهــا الطبيعــي، وتقلــل مــن خطــر جتلــط الــدم، وتســاعد 
أيضــاً يف جعــل وظيفــة األمعــاء طبيعيــة، وتقلــل مــن خطــر اإلصابــة بعــدوى الرئــة. وميكــن أن يكــون 
اخلــروج مــن الســرير مؤملــاً ويســبب ضغطــاً علــى اجلــرح. ولذلــك توصــف أدويــة للمريــض قبــل 

محاوالتــه اخلــروج مــن الســرير.

وقــد ميثــل النظــام الغذائــي حتديــاً، خصوصــا بالنســبة ألولئــك الذيــن متــت إزالــة معداتهــم  	
بأكملهــا. فالغــذاء والســوائل تدخــل اآلن يف األمعــاء الدقيقــة بســرعة، مســببًة أعراضــاً غيــر 
مريحــة ميكــن إزاحتهــا مــن خــالل تنــاول عــدة وجبــات صغيــرة، وتنــاول املزيــد مــن البروتــن وكميــة 
أقــل مــن الســكر، وعمــل تغييــرات أخــرى يف النظــام الغذائــي. وميكــن ألخصائــي التغذيــة أو أن 
يســاعد يف تطويــر عــادات أكل جديــدة. وقــد تكــون التغييــرات الغذائيــة مؤقتــة، حتــى يتكيــف 

ــة. ــح دائم ــي، أو تصب ــاز الهضم اجله

ويتــم امتصــاص فيتامــن B12 يف املعــدة ويجــب أن يتــم اســتكماله بحقــن منتظمــة مــن قبــل  	
املرضــى الذيــن خضعــوا الســتئصال املعــدة الكلــي. قــد يضعــف االمتصــاص لــدى املرضــى الذيــن 
ــم التحقــق مــن مســتويات فيتامــن  مــازال لديهــم جــزء مــن املعــدة، لذلــك فمــن الضــروري أن يت
B12 عندهــم بشــكل دوري. وقــد تصبــح املكمــالت مــع حمــض الفوليــك، واحلديــد، والكالســيوم 

ــح أوجــه القصــور الناجتــة عــن اجلراحــة. ــة أيضــا لتصحي ضروري

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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العالج اإلشعاعي

يســتخدم العــالج اإلشــعاعي حزًمــا قويــة جــًدا مــن الطاقــة، مثــل األشــعة الســينية والبروتونــات، لقتــل اخلاليــا 
الســرطانية. تنبعــث أشــعة الطاقــة مــن جهــاز يتحــرك مــن حولــك بينمــا أنــت مســتلٍق علــى طاولــة.

ــالج ســرطان  ــي املســاعد اإلشــعاعي( لع ــالج املبدئ ــل اجلراحــة )الع ــالج اإلشــعاعي قب ــن اســتخدام الع ميك
املوصــل املعــدي املريئــي، وكذلــك يف ســرطان املعــدة، لتقليــص الــورم كــي تتــم إزالتــه بشــكل أســهل. كمــا ميكــن 
أيًضــا اســتخدام العــالج اإلشــعاعي بعــد اجلراحــة )العــالج املســاعد اإلشــعاعي( لقتــل أي خاليــا ســرطان قــد 

تبقــى يف املنطقــة احمليطــة باملــريء أو املعــدة.

يتــم إجــراء العــالج اإلشــعاعي والكيميائــي يف نفــس الوقــت )العــالج الكيميائــي اإلشــعاعي( يف حاالت ســرطان 
املوصــل املعــدي املريئــي، وذلــك قبــل اجلراحــة يف أغلــب األحيان.

قــد يســبب العــالج اإلشــعاعي للمعــدة إســهاالً وعســر هضــم وغثياًنــا وقيًئــا. ميكــن أن يســبب العــالج باإلشــعاع 
للمــريء أملـًـا وصعوبــًة يف البلــع. لتجنــب هــذه اآلثــار اجلانبيــة، قــد ينصحــك الطبيــب بتركيــب أنبــوب تغذيــة 

يف املعــدة يدخــل مــن خــالل شــق صغيــر يف البطــن حتــى يُشــفى املــريء.

يف حــاالت الســرطان املتقدمــة، قــد يُســتخدم العــالج اإلشــعاعي لتخفيــف اآلثــار اجلانبيــة الناجمــة عــن وجــود 
ورم كبيــر.

العالج الكيميائي

ــة  ــل أدوي ــا الســرطانية. تنتق ــل اخلالي ــة لقت ــواد الكيميائي ــة تســتخدم امل ــي هــو عــالج بأدوي العــالج الكيميائ
ــر  ــن أخــرى غي ــد تنتشــر بأماك ــي ق ــا الســرطان الت ــل خالي ــع أنحــاء اجلســم لقت ــي يف جمي ــالج الكيميائ الع

ــدة. املع

ميكــن أن يُعطــى العــالج الكيميائــي قبــل اجلراحــة )العــالج الكيميائــي املبدئي املســاعد( للمســاعدة يف تقليص 
حجــم الــورم، بحيــث ميكــن إزالتــه بشــكل أكثــر ســهولة. كمــا يُســتخدم العــالج الكيميائــي بعد اجلراحــة )العالج 
الكيميائــي املســاعد( لقتــل أي خاليــا ســرطانية متبقيــة يف اجلســم. غالًبــا مــا يُســتخدم العــالج الكيميائــي مــع 
العــالج اإلشــعاعي. قــد يســتخدم العــالج الكيميائــي مبفــرده يف حــاالت األفــراد املصابــن بســرطان املعــدة يف 

مرحلــة متقدمــة للمســاعدة يف تخفيــف العالمــات واألعراض.
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تعتمد اآلثار اجلانبية للعالج الكيميائي على األدوية املستخدمة.

العقاقير املوجهة

يســتخدم العــالج املوجــه أدويــة تهاجــم تشــوهات محــددة داخــل خاليــا الســرطان أو توجــه جهــاز املناعــة لقتــل 
ــا الســرطان )العــالج املناعــي(. وتتضمــن أدويــة العــالج املوجــه املســتخدمة لعــالج ســرطان املعــدة مــا  خالي

يلــي:

ــًرا  	 ــج عــدًدا كبي ــي تنت ــدة الت ــا ســرطان املع ــالج خالي ــاب )هيرســيبتن Herceptin( لع ترازتوزوم
HER2 مــن جــن

راموســيروماب )ســيرامزا Cyramza( لعــالج املرحلــة املتقدمــة مــن ســرطان املعــدة الــذي ال  	
يســتجيب لعالجــات أخــرى

إمياتينيــب )جليفيــك Gleevec( لعــالج نــوع نــادر مــن ســرطان املعــدة يســمى ورم اللحمــة املعدّيــة  	
املعوّيــة

سونيتينيب )سوتنت Sutent( لعالج أورام اللحمة املعدّية املعوّية 	

ريجورافينيب )ستيفارجا Stivarga( لعالج أورام اللحمة املعدّية املعوّية 	

تتــم دراســة عــدد مــن أدويــة العــالج املوجــه لعــالج ســرطان املوصــل املعــدي املريئــي، ولكــن لــم تتــم املوافقــة إال 
علــى دواءيــن - راموســيروماب وترازتوزومــاب - لهــذا االســتخدام.

غالًبــا مــا تُســتخدم أدويــة العــالج املوجــه مــع أدويــة العــالج الكيميائــي القياســي. ميكــن أن تكشــف اختبــارات 
خاليــا الســرطان لطبيبــك عمــا إذا كان مــن املرجــح أن تنجــح هــذه العالجــات يف امتثالــك للشــفاء.
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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 اآلخريــن لتقــدیم 
مســتوى إضــايف مــن الدعــم لتكملــة رعايتــك املســتمرة. ميكــن اللجــوء إلــى الرعايــة التلطيفيــة خــالل فتــرة 

ــي أو العــالج اإلشــعاعي. ــل اجلراحــة والعــالج الكيميائ اخلضــوع لعالجــات عنيفــة، مث

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.

عالجات مستقبلية محتملة

ــاز املناعــي  ــوة اجله ــي تســتغل ق ــدة الت ــة اجلدي ــن األدوي ــم عــدًدا م ــع أنحــاء العال ــون يف جمي ــدرس الباحث ي
للقضــاء علــى الســرطان - نهــج يُســمى العــالج املناعــي. تعمــل هــذه األدويــة بطــرق معقــدة لتحفيــز اجلهــاز 

ــا. ــل البكتيري ــة، مث ــا الســرطان كأنهــا أجســام غريب املناعــي ملكافحــة خالي
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التأقلم والدعم

ــع واخلــوف. ولكــن مبجــرد البــدء  ــًرا للهل ميكــن أن يكــون التشــخيص باإلصابــة مبــرض الســرطان أمــًرا مثي
يف التكيــف بعــد الصدمــة األولــى مــن التشــخيص، قــد جتــد أنــه يســاعدك علــى التركيــز علــى املهــام التــي 

تســاعدك علــى التأقلــم. فعلــى ســبيل املثــال، جــرب:

ف علــى مــا يكفــي مــن املعلومــات التخــاذ القــرارات املتعلقــة برعايتــك. أن تطلــب مــن طبيبــك  	 تعــَرّ
ــك.  ــالج املتاحــة ل ــارات الع ــه وخي ــل نوعــه ومرحلت ــه - مث ــذي تعاني ــل الســرطان ال ــة تفاصي كتاب
واســتخدم هــذه التفاصيــل إليجــاد مزيــد مــن املعلومــات حــول ســرطان املعــدة ومزايــا ومخاطــر كل 

خيــار مــن خيــارات العــالج.

حافــظ علــى نشــاطك. إن اكتشــاف إصابتــك مبــرض الســرطان ال يعنــي أن تضطــر إلــى التوقــف  	
عــن القيــام باألشــياء التــي ميكنــك التمتــع بهــا أو التــي عــادًة مــا تقــوم بهــا. يف معظــم األحيــان، إذا 
كنــت تشــعر بأنــك يف حــال جيــدة مبــا فيــه الكفايــة للقيــام بشــيء مــا، فامــِض قدًمــا وافعــل ذلــك.

التحضير من أجل موعدك الطبي

ابــدأ بزيــارة طبيــب العائلــة إذا كنــت تعانــي مــن عالمــات أو أعــراض تقلقــك. إذا كان لــدى طبيبــك شــك بأنــك 
تعانــي مــن مشــكلة باملعــدة، فرمبــا تتــم إحالتــك إلــى طبيــب متخصــص يف األمــراض املعدّيــة املعوّيــة )أخصائــي 
اجلهــاز الهضمــي(. بعــد تشــخيص ســرطان املوصــل املعــدي املريئــي أو ســرطان املعــدة، ميكــن إحالتــك إلــى 

أخصائــي عــالج الســرطان )أخصائــي أورام( أو جــراح متخصــص يف إجــراء العمليــات بالقنــاة الهضميــة.

وألن املواعيــد ميكــن أن تكــون موجــزة، وألن يف الغالــب يكــون هنــاك الكثيــر مــن األمــور الواجــب تغطيتهــا، 
ــى االســتعداد، ومــا  ــك بعــض املعلومــات ملســاعدتك عل ــد. إلي ــى اســتعداد جي فمــن املستحســن أن تكــون عل

ميكــن توقعــه مــن طبيبــك.

ما ميكنك فعله

انتبــه إلــى أي قيــود لفتــرة مــا قبــل املوعــد. يف الوقــت الــذي حتــدد بــه موعــد، تأكــد مــن أن تســأل  	
مــا إذا كان هنــاك أي شــيء حتتــاج إلــى القيــام بــه مســبًقا، مثــل تقييــد نظامــك الغذائــي.
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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 أو الفيتامينات أو املكمالت الغذائية التي تتناولها. 	

الحــظ األمــور التــي تبــدو أنهــا حتســن العالمــات واألعــراض أو تزيدهــا ســوًءا. تابــع األطعمــة أو  	
ــى العالمــات واألعــراض. ــر عل ــي تؤث ــة أو العوامــل األخــرى الت األدوي

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

فاتــك أو نســيته.

ن أسئلتك لطرحها على الطبيب. 	 دِوّ

وقتــك مــع الطبيــب محــدود، لذلــك قــم بإعــداد قائمــة مــن األســئلة ملســاعدتك يف تغطيــة جميــع املخــاوف 
لديــك. رتــب أســئلتك مــن األكثــر أهميــة إلــى األقــل أهميــة لتكــون مســتعًدا يف حالــة نفــاذ الوقــت. بالنســبة 

لســرطان املعــدة، تتضمــن األســئلة األساســية التــي يجــب أن تطرحهــا علــى الطبيــب مــا يلــي:

ما نوع سرطان املعدة الذي أعانيه؟ 	

ما مدى تطور سرطان املعدة لدي؟ 	

ما أنواع االختبارات األخرى التي قد أحتاج إلى اخلضوع لها؟ 	

ما اخليارات العالجية؟ 	

ما مدى جناح العالجات؟ 	

ما مزايا كل خيار من اخليارات ومخاطره؟ 	
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هل يوجد خيار آخر ترى أنه اخليار األفضل حلالتي؟ 	

كيف سيؤثر العالج على حياتي؟ هل ميكنني االستمرار يف العمل؟ 	

ــا آخــر؟ كــم ســيكلف هــذا، وهــل ســيغطي التأمــن اخلــاص بــي  	 ــب رأّيً ــي أن أطل هــل يتوجــب عل
هــذا؟

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

باإلضافــة إلــى األســئلة التــي قــد أعددتهــا لطرحهــا علــى طبيبــك، ال تتــردد يف طــرح األســئلة التــي تطــرأ لــك 
خــالل موعــدك.

ما الذي تتوقعه من طبيبك

مــن املرجــح أن يطــرح عليــك طبيبــك عــدًدا مــن األســئلة. إن االســتعداد لإلجابــة علــى أســئلة األطبــاء قــد 
يتيــح لــك املزيــد مــن الوقــت الالحــق 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؟ 	

ما الذي قد يحسن من أعراضك، إذا ُوجد؟ 	

ما الذي يجعل أعراضك تزداد سوًءا، إذا ُوجد؟ 	

مالحظــة هامــة: إذا شــعرت بــأي مــن أعــراض وعالمــات االلتهــاب مثــل االحمــرار، األلــم، احلــرارة، أو مشــاكل 
أخــرى تعــود للعمليــة يرجــى زيــارة الطــوارئ أو االتصــال مــع الرقــم: 065300460 وطلــب التحويــل إلــى طبيــب 

اجلراحــة املناوب.
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