ما الذي يجب أن تعرفه عن الورم الميالني

ما الذي يجب أن تعرفه عن الورم الميالني؟
الــورم امليالنــي مــن أكثــر أنــواع ســرطان اجللــد خطــورة ويحتوي هذا الكتيب الصادر عن مركز احلســن للســرطان
علــى معلومــات هامــة ملســاعدة املصابــن بهــذا املــرض وعائالتهــم وأصدقائهــم علــى فهمــه بشــكل أفضــل ،ونأمــل

أن يتمكــن اآلخــرون مــن قراءتــه ليتعرفــوا علــى طبيعــة هــذا املــرض ،فهــذا الكتيــب يبحــث مخاطــر اإلصابــة بهــذا
املــرض وطــرق الوقايــة منــه وأعراضــه وتشــخيصه ومعاجلتــه ومتابعــة الرعايــة بعــد املعاجلــة ،كمــا يحتــوي علــى
معلومــات عــن مصــادر الدعــم ملســاعدة املرضــى علــى مواجهــة الــورم امليالنــي.

يبحــث هــذا الكتيــب موضــوع الــورم امليالنــي الــذي يصيــب اجللــد ،أما الــورم امليالني الذي يظهــر يف مناطق أخرى
مــن اجلســم كالــورم امليالنــي داخــل املقلــة ،الــذي يصيــب العينــن فلــن يبحــث هنــا كمــا مت بحــث نوعــن آخريــن مــن

ســرطان اجللــد األقــل خطــورة ،وهمــا ســرطان اخلاليــا الصدفيــة وســرطان اخلاليــا القاعديــة يف كتيــب "مــا الذي
يجــب أن تعرفــه عــن ســرطان اجللــد" الــذي ميكــن احلصــول عليــه مــن مكتب االتصــاالت وتوعية املجتمــع يف مركز
احلسني للسرطان.

تتواصــل األبحــاث ملعرفــة املزيــد عــن الــورم امليالنــي وتــزداد معرفــة العلمــاء بأســبابه ،بينمــا يستكشــفون طرقــا
جديــدة للوقايــة منــه واكتشــافه ومعاجلتــه ،ممــا مينــح املصابــن بهــذا املــرض أمــا بنوعيــة حيــاة أفضــل وفــرص

شــفاء أكبــر.

ما هو الورم امليالني؟
الــورم امليالنــي هــو أحــد أنــواع ســرطان اجللــد ،ويبــدأ يف خاليــا اجللــد املســماة اخلاليــا امليالنيــة ولفهــم هــذا
املــرض مــن املفيــد التعــرف علــى اجللــد واخلاليــا امليالنيــة ووظيفتهــا وتكاثرهــا ومــاذا يحــدث عندمــا تصبــح

ســرطانية.

اجللد
اجللــد هــو أكبــر أعضــاء اجلســم وهــو يحمينــا مــن احلــرارة والضــوء واإلصابــة بالعــدوى ،كمــا أنــه يســاعد علــى

تنظيــم حــرارة اجلســم ويخــزن املــاء والدهــن وفيتامــن "د".

يتكون اجللد من طبقتني رئيسيتني :اخلارجية وهي البشرة والداخلية وهي األدمة.
1

تتكون البشرة أساسا من خاليا مسطحة تشبه احلراشف تسمى اخلاليا احلرشفية أو الصدفية.
توجــد حتتهــا خاليــا مســتديرة تســمى خاليــا قاعديــة ،كمــا يحتــوي اجلــزء الســفلي مــن البشــرة علــى خاليــا
ميالنيــة ،وهــذه اخلاليــا تفــرز مــادة امليالنــن التــي تعطــي اجللــد لونــه،

حتتــوي األدمــة علــى أوعيــة دمويــة وليمفاويــة وجريبــات شــعر وغــدد ،وتفــرز بعض هــذه الغدد العرق الذي يســاعد

علــى تنظيــم حــرارة اجلســم ،ويفــرز البعــض اآلخــر الدهــن وهــي مــادة زيتيــة تســاعد علــى عــدم جفــاف اجللــد،

ويصــل العــرق والدهــن إلــى ســطح اجللــد مــن خــال فتحــات صغيــرة تســمى املســام.

اخلاليا امليالنية والشامات:
تنتــج اخلاليــا امليالنيــة امليالنــن ،وهــو الصبغــة التــي تعطــي اجللــد لونــه الطبيعــي ،وعنــد تعــرض اجللــد ألشــعة

الشــمس تقــوم اخلاليــا امليالنيــة بإنتــاج مزيــد مــن الصبغــة ممــا يــؤدي إلــى اســمرار اجللــد.

يف بعــض األحيــان تتجمــع بعــض اخلاليــا امليالنيــة وأجــزاء مــن النســيج احمليــط بهــا لتكــون نتــوءات غير ســرطانية
تســمى الشــامات (ويســمي البعــض الشــامة بالوحمــة أيضــا) والشــامات شــائعة جــدا ،إذ يوجــد لــدى معظــم الناس
مــا بــن  40 – 10شــامة ،وقــد يكــون لونهــا قرنفليــا أو أســمر ضــارب إلــى الصفــرة أو بنيــا أو بلــون قريــب جــدا مــن

لــون البشــرة الطبيعــي .ومتيــل شــامات ذوي البشــرة الداكنــة إلــى أن تكــون داكنــة اللــون ،وقــد تكــون هــذه الشــامات

مســطحة أو بــارزة ،كمــا تكــون مســتديرة أو بيضاويــة وصغيــرة احلجــم ،وقــد تظهــر عنــد الــوالدة أو بعد ذلــك ،عادة

قبــل بلــوغ الشــخص ســن األربعــن ،ومتيــل إلــى االختفــاء مــع تقــدم الشــخص يف الســن ،وال تعــود الشــامة عــادة
بعد اســتئصالها.

ما هو السرطان؟
يبــدأ الســرطان يف اخلليــة ،وهــي الوحــدة التــي تتكــون منهــا األنســجة التــي تتكــون منهــا أعضــاء اجلســم .وتنمــو
اخلاليــا وتنقســم عــادة لتكــون خاليــا أخــرى حســب حاجــة اجلســم .وعندمــا تكبــر اخلاليــا ومتــوت حتــل محلهــا

خاليــا جديــدة.

يحــدث أحيانــا خلــل يف هــذه العمليــة املنتظمــة ،حيــث تتكــون خاليــا جديــدة دون حاجــة اجلســم إليهــا أو يتأخــر
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مــوت بعضهــا وقــد تكـ ّون هــذه اخلاليــا الزائــدة كتلــة من األنســجة تســمى الــورم ،وهــذه األورام إمــا أن تكون حميدة
أو خبيثة (ســرطانية).

األورام احلميدة ال تعتبر سرطانا ومتتاز بـأنها:

¦نادرا ما تشكل خطورة على احلياة.
¦ميكن استئصالها عادة ،ويندر أن تعود بعد استئصالها.
¦ال تنتشر خاليا األورام احلميدة إلى األنسجة احمليطة أو إلى أعضاء اجلسم األخرى.
األورام اخلبيثة هي (أورام سرطانية) ومتتاز بأنها:

¦تعتبر أشد خطورة عموما وقد تشكل خطورة على احلياة.
¦ميكن استئصال األورام اخلبيثة عادة ،ولكنها ميكن أن تنمو مرة أخرى.
¦تســتطيع خاليــا الســرطان أن تغــزو األنســجة واألعضــاء املجــاورة وتدمرهــا ،كمــا تســتطيع
االنفصــال عــن الــورم اخلبيــث ودخــول مجــرى الــدم أو اجلهــاز الليمفــاوي وبهــذه الطريقــة تنتشــر
خاليــا الســرطان مــن الــورم األصلــي (الــورم الرئيســي) لتكــون أورامــا جديــدة يف أعضــاء أخــرى.
ويدعــى انتشــار الســرطان بهــذا الشــكل نقيلــة ،ومتيــل األنــواع املختلفــة من الســرطان إلى االنتشــار
إلــى أجــزاء مختلفــة مــن اجلســم.
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الورم امليالني:
يحــدث الــورم امليالنــي عندمــا تصبــح اخلاليــا امليالنيــة (اخلاليــا الصبغيــة) ســرطانية ،ويوجــد معظــم اخلاليــا
الصبغيــة يف اجللــد ،وعندمــا يبــدأ الــورم امليالنــي يف اجللــد يســمى املــرض "ورم ميالنــي جلــدي" وقــد يصيــب هذا
املــرض العــن (ورم ميالنــي داخــل املقلــة) ونــادرا مــا يظهــر الــورم امليالنــي يف أغشــية الدمــاغ أو اجلهــاز الهضمــي

أو العقــد الليمفاويــة أو أي مناطــق أخــرى توجــد فيهــا خاليــا ميالنيــة ،ال يبحــث هــذا الكتيــب األورام امليالنيــة

التــي تبــدأ يف مناطــق غيــر اجللــد ،وبإمــكان مــن يرغــب يف احلصــول علــى معلومــات عــن هــذه األنــواع مــن األورام

امليالنيــة االتصــال مبركــز احلســن للســرطان علــى هاتــف اخلــط املجانــي.

الــورم امليالنــي مــن أكثــر أنــواع الســرطان انتشــارا ،وتــزداد فــرص اإلصابــة بــه مــع تقــدم العمــر ،لكنــه ميكــن أن
يصيــب النــاس يف كافــة األعمــار وميكــن أن يصيــب أي منطقــة مــن ســطح اجللــد .عنــد الرجــال يظهــر هــذا املرض

غالبــا يف منطقــة اجلــذع (بــن األكتــاف والوركــن) أو يف الــرأس والرقبــة .أمــا عنــد النســاء فتحــدث اإلصابــة غالبا

أســفل الســاقني وينــدر أن يصيــب الــورم امليالنــي ذوي البشــرة الســوداء أو ذوي البشــرة الداكنــة .وعندمــا يصيــب

هــؤالء تكــون اإلصابــة غالبــا حتــت أظافــر اليديــن والقدمــن أو يف باطــن القدمــن والكفــن.

عندمــا ينتشــر الــورم امليالنــي ،قــد تظهــر خاليــا الســرطان يف العقــد الليمفاويــة املجــاورة ،وتوجــد مجموعــات مــن
هــذه العقــد يف كافــة أنحــاء اجلســم ،وهــي تعمــل علــى اصطيــاد البكتيريــا أو خاليــا الســرطان أو أي مــواد ضــارة

قــد توجــد يف اجلهــاز الليمفــاوي .ووصــول الســرطان إلــى العقــد الليمفاويــة يعنــي أن خاليــا الســرطان انتشــرت
إلــى أجــزاء أخــرى يف اجلســم كالكبــد أو الرئتــن أو الدمــاغ ،ويف مثــل هــذه احلــاالت تكــون خاليــا الســرطان يف
الــورم اجلديــد خاليــا ورم ميالنــي ويســمى املــرض الــورم امليالنــي النقيلــي وليــس ســرطان الكبــد أو ســرطان الرئــة

أو ســرطان الدمــاغ.

من هم األكثر عرضة لإلصابة بالورم امليالني؟
ال تعــرف األســباب احلقيقيــة للــورم امليالنــي وينــدر أن يســتطيع األطبــاء تفســير ســبب إصابــة شــخص بهــذا

الســرطان دون غيــره .إال أن األبحــاث تشــير إلــى أن مــن لديهــم عوامــل خطــورة معينة أكثــر عرضة لإلصابة به من
غيرهــم ،وعامــل اخلطــورة هــو أي شــيء يزيــد فــرص اإلصابــة بهــذا املــرض ،ومــع ذلــك فــإن العديــد ممــن أصيبــوا

بهــذا املــرض لــم تكــن لديهــم عوامــل خطــورة معروفــة.
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توصلت األبحاث إلى عوامل اخلطورة التالية للورم امليالني:

¦الشــامات الشــاذة :تعتبــر احتمــاالت حتــول الشــامات الشــاذة إلــى ســرطان أكثــر مــن احتمــاالت
الشــامات العاديــة .والشــامات الشــاذة شــائعة بشــكل عــام ،وتوجــد بكميــات قليلــة لــدى العديــد مــن
األشــخاص ،وتــزداد فــرص تطــور الــورم امليالنــي بــن مــن لديهــم عــدد كبيــر مــن هــذه الشــامات،
كمــا تــزداد اخلطــورة بشــكل خــاص بــن مــن لديهــم تاريــخ عائلــي يرتبــط بــكل مــن الشــامات الشــاذة
والــورم امليالنــي.
¦وجــود عــدد كبيــر مــن الشــامات العاديــة (أكثــر مــن خمســن) :تــزداد فــرص اإلصابــة مبــرض الــورم
امليالنــي لــدى مــن لديهــم أكثــر مــن ( )50شــامة عاديــة.
¦البشــرة الفاحتــة :الــورم امليالنــي أكثــر انتشــارا بــن ذوي البشــرة الفاحتــة التــي تتــأذى أو تنمــش
بســهولة (ويتميــز هــؤالء عــادة بشــعرهم األشــقر أو األحمــر والعينــن الزرقاويــن) منــه بــن ذوي
البشــرة الداكنــة .ينتشــر الــورم امليالنــي بــن البيــض أكثــر مــن انتشــاره بــن الســود ،رمبــا آلن
البشــرة الفاحتــة تتــأذى مــن أشــعة الشــمس بســهولة.
¦اريــخ شــخصي مــع الــورم امليالنــي أو ســرطان اجللــد :تــزداد فــرص اإلصابــة بالــورم امليالنــي بــن من
ســبق وعوجلــوا منــه ،حيــث يصــاب البعــض بهــذا املــرض أكثــر مــن مرتــن ،وتــزداد فــرص اإلصابــة
أيضــا بــن مــن ســبق وأصيبــوا بواحــد أو أكثــر مــن ســرطانات اجللــد الشــائعة كســرطان اخلليــة
القاعديــة وســرطان اخلاليــا الصدفيــة.
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