
سرطان النخاعي المتعدد





ما الذي يجب أن تعرفه عن السرطان النخاعي المتعدد

يحتــوي كتيــب الصــادر عــن مركــز احلســن للســرطان علــى معلومــات هامــة عــن هــذا املــرض. ويبحــث أســبابه 
احملتملــة وأعراضــه. وتشــخيصه وطــرق معاجلتــه. كمــا يحتــوي علــى معلومــات ملســاعدتك علــى مواجهــة هــذا 

املــرض إذا أصــاب شــخصا تعرفــه.

تــرد اســماء بعــض الكتيبــات األخــرى الصــادرة عــن مركــز احلســن للســرطان يف بــاب "مصــادر املعلومــات". 
ولكــن منشــوراتنا ال تكفــي لإلجابــة علــى جميــع األســئلة التــي قــد تتبــادر إلــى ذهنــك حــول الســرطان النخاعــي 

املتعــدد )Multiple myeloma( ومعاجلتــه.

 لهــذا فهــي ال حتــل محــل احلديــث مــع األطبــاء أو املمرضــن أو أحــد أعضــاء فريــق الرعايــة الصحيــة. ولكننــا 
نرجــو أن تســاعد معلوماتنــا يف اثــراء هــذه األحاديــث.

ــزداد  ــه. وت تتواصــل جهــود الباحثــن إليجــاد طــرق أفضــل لتشــخيص الســرطان النخاعــي املتعــدد ومعاجلت
معرفتنــا بهــذا املــرض يومــا بعــد يــوم. للحصــول علــى أحــدث املعلومــات عــن هــذا املــرض وغيــره مــن أمــراض 
الســرطان ميكــن االتصــال مبركــز احلســن للســرطان هاتــف اخلــط املجانــي للمعلومــات عــن الســرطان 

www.khcc.jo 0800226621( أو زيــارة موقعــة علــى شــبكة االنترنــت(
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ما هو السرطان النخاعي المتعدد؟

الســرطان النخاعــي املتعــدد ســرطان يصيــب نوعــا معينــا مــن كريــات الــدم البيضــاء وهــي خاليــا البالزمــا. 
ولفهــم الســرطان النخاعــي املتعــدد مــن املفيــد أن نعــرف مــا هــي اخلاليــا الطبيعيــة. خاصــة خاليــا البالزمــا 

ومــاذا يحــدث عندمــا تتحــول إلــى خاليــا ســرطان.

الخاليا الطبيعية

يتكــون اجلســم مــن عــدة أنــواع مــن اخلاليــا لــكل منهــا وظيفــة محــددة. ويتــم إنتــاج هــذه اخلاليــا بطريقــة 
ــا أصحــاء. ــاج اجلســم اليهــا. وهــذه العمليــة تبقين منتظمــة عندمــا يحت

ــا البالزمــا وكريــات الــدم البيضــاء األخــرى جــزءا مــن جهــاز املناعــة الــذي يحمــي اجلســم مــن  تعتبــر خالي
العــدوى واملــرض وتبــدأ جميــع كريــات الــدم البيضــاء منوهــا يف نخــاع العظــم. وهــو نســيج طــري شــبه 
اســفنجي يوجــد وســط العظــام. لكــن بعــض كريــات الــدم البيضــاء تنتقــل مــن نخــاع العظــم إلــى أماكــن أخــرى 
ــاج اجلســم إليهــا ملقاومــة  ــا بالزمــا عندمــا يحت يف اجلســم حيــث تنضــج هنــاك. ويتطــور بعضهــا إلــى خالي

املــواد التــي تســبب العــدوى واملــرض.

تقــوم خاليــا البالزمــا بإنتــاج األجســام املضــادة. وهــي عبــارة عــن بروتينــات تنتقــل مــن خــالل مجــرى الــدم 
ملســاعدة اجلســم علــى التخلــص مــن املــواد الضــارة. وتعثــر هــذه املــادة احملــددة وتقضــي عليهــا. ويســتطيع 

اجلســم مواجهــة العديــد مــن املــواد ألنــه يحتــوي علــى عــدة أنــواع مــن خاليــا البالزمــا.

السرطان

الســرطان عبــارة عــن مجموعــة مــن األمــراض جتمــع بينهــا صفــة مشــتركة وهــي تكــون خاليــا شــاذة بكميــات 
كبيــرة تعيــق منــو اخلاليــا الطبيعيــة ووظائفهــا. وميكــن لهــذه اخلاليــا االنتقــال مــن جــزء إلــى آخــر يف اجلســم.  

خاليا السرطان النخاعي 

عندمــا يصيــب الســرطان خاليــا البالزمــا يســتمر اجلســم بإنتــاج املزيــد مــن هــذه اخلاليــا. وتســمى خاليــا 
البالزمــا الزائــدة. وكلهــا شــاذة ومتشــابهة متامــا بخاليــا الســرطان النخاعــي.
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تتجمــع خاليــا الســرطان النخاعــي يف نخــاع العظــم ويف اجلــزء اخلارجــي الصلــب للعظــام )قشــرة العظــم(. 
وقــد تتجمــع هــذه اخلاليــا يف بعــض األحيــان يف عظــم واحــد وتكــون كتلــة واحــدة أو ورمــا يســمى )ورم 
ــة عــدة أورام  ــا الســرطان النخاعــي تتجمــع يف معظــم األحيــان يف عــدة عظــام مكون البالزميــة(. لكــن خالي
غالبــا ومســببة مشــاكل أخــرى، وعندمــا يحــدث هــذا يســمى املــرض بالســرطان النخاعــي املتعــدد الــذي 

ــاب بشــكل رئيســي. ــه هــذا الكت يتناول

مــن املهــم أن نعــرف أن الســرطان يصنــف علــى أســاس نــوع اخلليــة أو جــزء اجلســم الــذي يبــدأ فيــه. فرغــم 
أن ورم البالزميــة والســرطان النخاعــي املتعــدد يؤثــران علــى العظــام. اال أنهمــا يبدئــان يف خاليــا جهــاز 
ــي تشــكل اجلــزء اخلارجــي  ــا الت ــا يف اخلالي ــدأ فعلي ــذي يب املناعــة. لهــذا يختلفــان عــن ســرطان العظــام ال
الصلــب للعظــم )قشــرة العظــم(. وتنبــع أهميــة هــذه احلقيقــة مــن اختــالف طريقــة تشــخيص ورم البالزميــة 

والســرطان النخاعــي املتعــدد ومعاجلتهمــا عــن طريقــة تشــخيص ســرطان العظــام ومعاجلتــه(

نظــرا الحتــواء جســم املصــاب بالســرطان النخاعــي املتعــدد علــى عــدد هائــل مــن خاليــا البالزمــا املتشــابهة. 
ــا واألجســام  ــوع آخــر. وميكــن لهــذه اخلالي ــى عــدد كبيــر مــن أجســام مضــادة مــن ن ــه يحتــوي أيضــا عل فإن

املضــادة أن تســبب مشــاكل صحيــة خطــرة.

ــف العظــام وضعفهــا. ممــا يســبب آالمــا وكســورا يف بعــض  	 ــى تل ــا البالزمــا إل ــادة خالي ــؤدي زي ت
ــة. ــة يف احلرك ــم العظــام صعوب ــان وقــد يســبب أل األحي

يــؤدي تلــف العظــام إلــى انطــالق الكالســيوم يف الــدم ممــا يســبب فــرط الكالســيوم )ارتفــاع  	
نســبة الكالســيوم يف الــدم(. الــذي يســبب فقــدان الشــهية والغثيــان والعطــش واالجهــاد وضعــف 

العضــالت والقلــق واالرتبــاك.

تعيــق خاليــا الســرطان النخاعــي نخــاع العظــم عــن إنتــاج خاليــا البالزمــا الطبيعيــة وكريــات  	
الــدم البيضــاء األخــرى التــي يحتــاج جهــاز املناعــة. وبالتالــي تضعــف قــدرة اجلســم علــى مقاومــة 

العــدوى واملــرض. 

قــد متنــع خاليــا الســرطان أيضــا منــو كريــات دم حمــراء جديــدة ممــا يســبب فقــر الــدم وبالتالــي  	
شــعور املريــض باعيــاء وضعــف شــديدين.
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قــد يواجــه مريــض الســرطان النخاعــي املتعــدد مشــكالت خطــرة يف الكليتــن، حيــث قــد تــؤدي  	
ــدم  ــة ال ــن عــن تنقي ــة الكليت ــى إعاق ــدم إل ــات األجســام املضــادة والكالســيوم يف ال ــادة بروتين زي

ــم. ــه بالشــكل املالئ وتنظيف

األعراض

تعتمــد أعــراض الســرطان النخاعــي املتعــدد علــى مرحلــة املــرض. فقــد ال تظهــر للمــرض أي أعــراض 
ــر  ــم يف العظــام خاصــة يف الظه ــض بأل ــور يشــعر املري ــدأ األعــراض بالظه ــا تب ــرة. وعندم ــه املبك يف مراحل
واالضــالع. وقــت يتعــرض املريــض أيضــا إلــى تكســر العظــام ويشــعر بضعــف أو اجهــاد أو ينقــص وزنــه أو قــد 
يعانــي مــن تكــرار العــدوى. أمــا يف مراحــل املــرض املتقدمــة فقــد تشــمل األعــراض الغثيــان والتقيــؤ واالمســاك 
ومشــاكل يف التبــول والشــعور بخــدر وضعــف يف الســاقن. لكــن هــذه األعــراض ليســت مؤشــرات أكيــدة علــى 
اإلصابــة بالســرطان النخاعــي املتعــدد. فقــد تكــون أعــراض ملشــاكل صحيــة أخــرى. لــذا يجــب علــى مــن تظهــر 

لديــه هــذه األعــراض مراجعــة الطبيــب ألنــه الوحيــد الــذي يســتطيع أن يبــن ســببها.

التشخيص

قــد يكتشــف الســرطان النخاعــي املتعــدد خــالل الفحــص الــدوري قبــل شــعور املريــض بأعراضــه. وعندمــا 
تظهــر األعــراض يستفســر الطبيــب عــن التاريــخ الطبــي الشــخصي والعائلــي ويجــري للمريــض فحصــا 
جســمانيا كامــال لفحــص مؤشــرات الصحــة العامــة. وقــد يطلــب املريــض إضافــة إلــى ذلــك إجــراء مــن 
الفحــوص ملعرفــة ســبب هــذه األعــراض. إذا كان املريــض يشــعر بألــم يف العظــم فــان التصويــر باألشــعة 
ــات مــن دم  ــم فحــص عين ــف يف العظــام أم ال. كمــا يت ــاك كســور أو تل الســينية ميكــن أن يبــن إذا كانــت هن
املريــض وبولــه للتحقــق مــن وجــود نســب عاليــة مــن بروتينــات األجســام املضــادة التــي تدعــي بروتينــات "إم" 

ــا الســرطان  ــب أيضــا بشــفط نخــاع العظــم و/أو خزعــة العظــم للتحقــق مــن وجــود خالي وقــد يقــوم الطبي
ــة مــن  ــورك أو عظــم الصــدر لســحب عين ــرة عظــم ال ــب بإدخــال اب النخاعــي يف حــال الشــفط يقــوم الطبي
ســائل نخــاع العظــم وخاليــاه. أمــا يف فحــص اخلزعــة فتســتخدم إبــرة أكثــر ســماكة الســتئصال عينــة نســيج 
صلــب مــن نخــاع العظــم ويقــوم اختصاصــي األنســجة بفحــص هــذه العينــات حتــت املجهــر لتقصــي خاليــا 

الســرطان النخاعــي.

4



يحتــاج الطبيــب إلــى معرفــة مرحلــة املــرض ومــدى انتشــاره لوضــع خطــة معاجلــة للمريــض. ويعتبــر تتبــع تطور 
املــرض محاولــة دقيقــة ملعرفــة أجــزاء اجلســم التــي تأثــرت بالســرطان، حيــث تعتمــد قــرارات املعاجلــة علــى 
هــذه النتائــج. تســاعد نتائــج الفحــوص الطبيــة وفحــوص الــدم وفحــوص نخــاع العظــم الطبيــب علــى حتديــد 
مرحلــة املــرض. كمــا حتتــاج عمليــة تتبــع تطــور املــرض عــادة إلــى مجموعــة مــن صــور األشــعة الســينة لتحديــد 
عــدد األورام يف العظــام وأحجامهــا. ويف بعــض احلــاالت قــد يســتلزم األمــر اســتخدام التصويــر بالرنــن 

املغناطيســي عنــد احلاجــة إلــى لقطــات مقربــة للعظــام.

المعالجة

ــاره عمــر املريــض  ــب يف اعتب ــة الســرطان وأعراضــه. كمــا يضــع الطبي ــى مرحل تعتمــد طريقــة املعاجلــة عل
ووضعــه الصحــي العــام. وقــد يرغــب العديــد مــن املرضــى مبعرفــة كل مــا ميكنهــم عــن مرضهــم وخيــارات 
املعاجلــة املمكنــة بحيــث يكــون لهــم دور فعــال يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة برعايتهــم الطبيــة. كمــا يرغبــون 
بطــرح العديــد مــن األســئلة املهمــة املتعلقــة بصحتهــم والطبيــب هــو أفضــل مــن يجيــب عليهــا. إذ يرغــب معظــم 
املرضــى يف معرفــة مرحلــة الســرطان وكيــف ميكــن معاجلتــه ومــدى فعاليــة املعاجلــة ومــا هــي تكاليفهــا 

املتوقعــة.

وهذه بعض األسئلة التي قد يرغب املريض بطرحها على الطبيب

ما هي خيارات معاجلتي؟ 	

ما هي الفوائد املتوقعة للمعاجلة؟ 	

ما هي املخاطر واآلثار اجلانبية املتوقعة للمعاجلة؟ 	

كيف ستساعدني إذا شعرت بألم؟ 	

هل ستؤثر املعاجلة على نشاطاتي االعتيادية؟ 	

ما مدى حاجتي للفحوص الدورية؟ 	

يجــد العديــد مــن املرضــى أنــه مــن املفيــد إعــداد قائمــة باألســئلة قبــل موعــد زيــارة الطبيــب. وللمســاعدة 
علــى تذكــر مــا يقولــه الطبيــب بتدويــن بعــض املالحظــات. وقــد يرغــب البعــض باصطحــاب أحــد األقربــاء أو 

األصدقــاء أثنــاء احلديــث مــع الطبيــب للمشــاركة يف النقــاش أو ملجــرد االســتماع.
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هنــاك الكثيــر ممــا ميكــن معرفتــه عــن الســرطان ومعاجلتــه، ولكــن املريــض ال يحتــاج إلــى طــرح جميــع أســئلته 
مــرة واحــدة، حيــث ســتتاح لــه فــرص أخــرى ليطلــب مــن الطبيــب شــرح بعــض األمــور الغامضــة واحلصــول 

علــى مزيــد مــن املعلومــات.

طرق المعالجة

يعتبــر ورم البلزميــة والســرطان النخاعــي املتعــدد مــن األمــراض التــي يصعــب شــفاؤها ورغــم أنــه قــد ال تظهــر 
أي أعــراض لــدى مرضــى ورم البلزميــة لفتــرة طويلــة بعــد املعاجلــة، إال أن العديــد منهــم يصابــون بســرطان 
نخاعــي متعــدد يف آخــر األمــر. وتســاعد املعاجلــة مرضــى الســرطان النخاعــي املتعــدد علــى حتســن نوعيــة 

حياتهــم بالســيطرة علــى أعــراض املــرض ومضاعفاتــه.

ال يتلقــى املصابــون بالســرطان النخاعــي املتعــدد معاجلــة عــادة إذا لــم تظهــر لديهم أعراض املرض. فبالنســبة 
لهــؤالء تفــوق مخاطــر املعاجلــة وآثارهــا اجلانبيــة الفوائــد املرجــوة منهــا لكنهــم يبقــون حتــت املراقبــة وتبــدأ 
ــة عــادة  معاجلتهــم فــور ظهــور أي أعــراض. يعالــج مرضــى الســرطان النخاعــي املتعــدد باملعاجلــة الكيماوي

وباملعاجلــة باألشــعة أحيانــا.

املعاجلة الكيماوية

ــة ملعاجلــة الســرطان، وهــي الطريقــة الرئيســية ملعاجلــة مرضــى الســرطان النخاعــي  هــي اســتخدام األدوي
املتعــدد. وقــد يصــف األطبــاء نوعــن أو ثالثــة مــن األدويــة التــي تعمــل معــا للقضــاء علــى خاليــا الســرطان 
النخاعــي املتعــدد. ويتــم تنــاول العديــد مــن هــذه األدويــة عــن طريــق الفــم عــادة، إال أن بعــض األدويــة األخــرى 
ــا الطريقتــن تنتقــل هــذه األدويــة عبــر مجــرى الــدم وتصــل إلــى  حتقــن يف أحــد األوعيــة الدمويــة. ويف كلت
خاليــا الســرطان النخاعــي يف جميــع أجــزاء اجلســم، ولهــذا تدعــى املعاجلــة الكيماويــة باملعاجلــة اجلهازيــة.

تعطــى مضــادات الســرطان للمرضــى علــى فتــرات، أي فتــرة معاجلــة تليهــا فتــرة راحــة، ثــم فتــرة معاجلــة 
أخــرى تليهــا فتــرة راحــة وهكــذا. ويتقــى معظــم املرضــى املعاجلــة الكيماويــة يف منازلهــم أو يف قســم املرضــى 
اخلارجيــن يف املستشــفى أو يف عيــادة الطبيــب. لكــن املريــض قــد يحتــاج إلــى املكــوث يف املستشــفى أثنــاء 

املعاجلــة ويتقــرر هــذا اعتمــادا علــى وضعــه الصحــي ونــوع الــدواء

6



املعاجلة باألشعة

تســتخدم املعاجلــة باألشــعة أشــعة عاليــة الطاقــة للقضــاء علــى خاليــا الســرطان ووقــف منوهــا. حيــث 
يســتخدم جهــاز خــاص لتســليط األشــعة علــى الــورم واملنطقــة املجــاورة لــه. وتعتبــر املعاجلــة باألشــعة معاجلــة 

موضعيــة ألنهــا ســتؤثر علــى خاليــا الســرطان يف منطقــة املعاجلــة فقــط.

تعتبــر املعاجلــة باألشــعة املعاجلــة الرئيســية للمصابــن بــورم البلزميــة األحــادي، حيــث يتــم تلقــي املعاجلــة 
ــا ملــدة 4-5 أســابيع يف قســم املرضــى اخلارجيــن يف املستشــفى. يومي

أمــا مرضــى الســرطان النخاعــي املتعــدد قويــة جــدا، وميكــن للمعاجلــة أن تســاعد علــى حتســن وضــع املريض 
بتســكن أعــراض كألــم العظــام، ومــع ذلــك فــإن معاجلــة الســرطان قــد تســبب بعــض اآلثــار اجلانبيــة غيــر 
املرغوبــة غالبــا ألنهــا قــد تــؤدي إلــى تلــف بعــض اخلاليــا واألنســجة الســليمة إضافــة إلــى خاليــا الســرطان.

اآلثار الجانبية للمعالجة

تعتبــر األســاليب املســتخدمة يف معاجلــة الســرطان النخاعــي املتعــدد قويــة جــدا، وميكــن للمعاجلــة أن تســاعد 
علــى حتســن وضــع املريــض بتســكن أعــراض كألــم العظــام، ومــع ذلــك فــإن معاجلــة الســرطان قــد تســبب 
ــا واألنســجة الســليمة  ــا ألنهــا قــد تــؤدي إلــى تلــف بعــض اخلالي ــة غالب ــار اجلانبيــة غيــر املرغوب بعــض اآلث

إضافــة إلــى خاليــا الســرطان.

تختلــف اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة مــن شــخص آلخــر، حتــى أنهــا ميكــن أن تختلــف مــا بــن جلســة معاجلــة 
وأخــرى، ويحــاول األطبــاء وضــع خطــة معاجلــة حتــد مــن اآلثــار اجلانبيــة قــدر املســتطاع، كمــا يراقبــون 

ــور أي مشــكلة. ــور ظه ــة شــديدة ليســتطيعوا املســاعدة ف املريــض بعناي

تعتمــد اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة الكيماويــة علــى نــوع الــدواء املســتخدم، وتؤثــر األدويــة املضــادة للســرطان 
ــة  ــا املبطن ــاوم العــدوى واخلالي ــي تق ــدم الت ــات ال ــل كري ــا اجلســم ســريعة النمــو. مث ــى خالي بشــكل عــام عل
للجهــاز الهضمــي وخاليــا منابــت الشــعر، ونتيجــة ذلــك تقــل مقاومــة اجلســم للعــدوى كمــا أن املريــض قــد 
يشــعر بفقــدان الشــهية أو الغثيــان أو التقيــؤ أو تظهــر تقرحــات يف فمــه وبتســاقط شــعره، وقــد يشــعر أيضــا 
بانخفــاض طاقتــه، أن "برينيســون" هــو أحــد األدويــة التــي تســتخدم ملعاجلــة الســرطان النخاعــي املتعــدد، ومــن 
اآلثــار اجلانبيــة لهــذا الــدواء انتفــاخ الوجــه والقدمــن وحرقــة املعــدة وتقلبــات املــزاج والتملمــل وحــب الشــباب، 

وتختفــي اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة الكيماويــة عــادة مبــرور الوقــت بعــد انتهــاء املعاجلــة.
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قــد تــؤدي املعاجلــة باألشــعة إلــى شــعور املريــض بإرهــاق شــديد. خاصــة خــالل أســابيع املعاجلــة األخيــرة. 
ورغــم أهميــة الراحــة يف هــذه احلالــة. إال أن األطبــاء ينصحــون املرضــى عــادة مبحاولــة احلفــاظ علــى 
نشــاطهم قــدر املســتطاع، كمــا ميكــن أن يصبــح جلــد منطقــة املعاجلــة أحمــر اللــون، لــذا يجــب تعريــض اجللــد 
للهــواء مــع وقايتــه مــن أشــعة الشــمس، كمــا يجــب علــى املرضــى عــدم ارتــداء مالبــس ميكــن أن حتتــك بجلــد 
منطقــة املعاجلــة، ويجــب عــدم اســتخدام أي غســول مرطــب أو كــرمي دون استشــارة الطبيــب، وقــد تنتــج عــن 
املعاجلــة آثــار جانبيــة أخــرى اعتمــادا علــى منطقــة املعاجلــة، علــى ســبيل املثــال تســبب معاجلــة منطقــة أســفل 
الظهــر الغثيــان والتقيــؤ أو االســهال بســبب تعــرض اجلــزء األســفل مــن اجلهــاز الهضمــي لألشــعة. ويســتطيع 
الطبيــب غالبــا أن يصــف دواء أو يوصــي بتغييــرات علــى النظــام الغذائــي للمريــض لتخفيــف هــذه املشــكالت، 

وتختفــي اآلثــار اجلانبيــة تدريجيــا عــادة بعــد انتهــاء املعاجلــة.

قــد يكــون فقــدان الشــهية مشــكلة ملرضــى الســرطان النخاعــي املتعــدد، فاالنســان ال يشــعر برغبــة يف تنــاول 
الطعــام عندمــا يكــون منزعجــا أو متعبــا، كمــا أن بعــض اآلثــار اجلانبيــة ملعاجلــة الســرطان، كالغثيــان والتقيــؤ، 
قــد جتعــل تنــاول الطعــام صعبــا، إال أن املرضــى الذيــن يأكلــون جيــدا يشــعرون بتحســن وبزيــادة طاقاتهــم، 
ــى مــا يكفــي مــن  ــي احلصــول عل ــدة تعن ــة اجلي ــل هــذه احلــاالت، فالتغذي ــة مهمــة يف مث ــر التغذي لهــذا تعتب
الســعرات احلراريــة والبروتــن ملنــع نقصــان الــوزن واســتعادة القــوة وإلعــادة بنــاء األنســجة الطبيعيــة، ويجــد 
العديــد مــن املرضــى أن تنــاول عــدة وجبــات صغيــرة وخفيفــة أثنــاء اليــوم أفضــل مــن تنــاول ثــالث وجبــات 

منتظمــة.

ــراح  ــة للمعاجلــة، واقت ــة احملتمل ــار اجلانبي ــة شــرح اآلث ــب أو املمرضــة أو اختصاصــي التغذي مبقــدور الطبي
طــرق ملواجهتهــا، كمــا يوفــر مركــز احلســن للســرطان كتيبــات مفيــدة عــن معاجلــة الســرطان وكيفيــة مواجهــة 
آثــاره اجلانبيــة مثــل كتيــب "أنــت واملعاجلــة الكيماويــة" وكتيــب "أنــت واملعاجلــة باألشــعة" وكتيــب "الســرطان 

والتغذيــة".

العناية الداعمة 

قــد تؤثــر مضاعفــات الســرطان النخاعــي املتعــدد علــى العديــد من أجزاء اجلســم وتســاعد املعاجلــة الكيماوية 
واملعاجلــة باألشــعة غالبــا علــى الســيطرة علــى مضاعفــات كاآلالم وتضــرر العظــام ومشــكالت الكليتــن/ ومــع 
ذلــك يحتــاج معظــم املرضــى إلــى معاجلــة اضافيــة مــن وقــت آلخــر للســيطرة علــى هــذه املشــكالت واملشــكالت 
األخــرى التــي يســببها املــرض، ويســمى هــذا النــوع مــن املعاجلــة والــذي يهــدف إلــى توفيــر الراحــة للمرضــى 

وحتســن نوعيــة حياتهــم باملعاجلــة الداعمــة.
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ــى  ــط األورام عل ــم بســبب تضــرر العظــام أو ضغ ــدد بأل ــا يشــعر مرضــى الســرطان النخاعــي املتع ــرا م كثي
األعصــاب. لــذا ينصــح األطبــاء املرضــى يف أغلــب األحيــان بتنــاول مســكنات ألــم و/أو اســتخدام حمالــة أو 
ــم. كمــا يجــد بعــض املرضــى أن االســترخاء أو التأمــل مــن الوســائل  ــف األل ــق لتخفي ــر أو العن مســند للظه
التــي قــد تســاعد يف تخفيــف األلــم، يتنــاول كتيــب "الســيطرة علــى األلــم" هــذه الطــرق وغيرهــا مــن الطــرق 

ــم. املســتخدمة لتســكن األل

ــاء  ــة. ويشــجع األطب ــة الداعم ــن العناي ــا آخــر م ــا جــزءا مهم ــن كســور العظــام أو معاجلته ــة م ــر الوقاي تعتب
واملمرضــون املرضــى علــى النشــاط إذا أمكــن ذلــك. ألن التماريــن ميكــن أن تقلــل فقــدان الكالســيوم مــن 
العظــام، وقــد يقــوم الطبيــب باقتــراح مجموعــة مــن التماريــن املناســبة. وإذا أصيــب املريــض بكســر يف عظــم 
معــن. خاصــة يف العمــود الفقــري فقــد يضطــر اجلــراح إلــى إجــراء عمليــة اســتئصال أكبــر قــدر ممكــن مــن 

الســرطان ولتقويــة العظــم.

قــد يوصــف ملــن يعانــون مــن فــرط الكالســيوم دواء لتخفيــض نســبة الكالســيوم يف الــدم. وينصــح هــؤالء 
بتنــاول كميــة كافيــة مــن الســوائل الكليتــن علــى التخلــص مــن الكالســيوم الزائــد كمــا تســاعد علــى احلــد مــن 

املشــكالت األخــرى التــي قــد جتمــع الكالســيوم يف الكليتــن.

قــد يحتــاج املريــض إلجــراء تنقيــة للــدم )غســيل كلــى( أو تنقيــة البالزمــا إذا لــم تقــم الكليتــن بعملهمــا جيــدا. 
ميــر دم املريــض أثنــاء تنقيــة الــدم مــن خــالل جهــاز يقــوم بإزالــة املــواد الضــارة )الفضــالت( ثــم يعــاد الــدم إلــى 
جســم املريــض بعــد تنقيتــه. أمــا يف تنقيــة البالزمــا فيتــم التخلــص مــن األجســام املضــادة الزائــدة التــي تنتجهــا 
خاليــا الســرطان النخاعــي، وتــؤدي هــذه العمليــة إلــى تخفيــف كثافــة الــدم ممــا يســهل عمــل الكليتــن والقلــب.

يــؤدي الســرطان النخاعــي املتعــدد إلــى اضعــاف جهــاز املناعــة، لــذا يجــب علــى املرضــى أن يقــوا أنفســهم مــن 
العــدوى، كمــا عليهــم االبتعــاد عــن األماكــن املزدحمــة وعــن املصابــن بالــزكام أو األمــراض املعديــة األخــرى، 
ويجــب إبــالغ الطبيــب عــن اي مؤشــرات للعــدوى )احلمــى أو االلتهــاب احللــق أو الســعال( فــورا. وتتــم معاجلــة 

األشــخاص الذيــن تنتقــل إليهــم العــدوى باملضــادات احليويــة أو األدويــة األخــرى.

ــى  ــدم ميكــن أن يســاعد عل ــات دم حمــراء، حيــث أن نقــل ال ــى نقــل كري ــدم إل ــاج املصابــن بفقــر ال قــد يحت
ــدم. ــر ال ــن ميكــن أن يســببهما فق ــاد الذي ــق التنفــس واالجه تخفيــف ضي
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اخلدمات املتوفرة ملرضى السرطان

يعتبــر العيــش مــع مــرض خطيــر أمــرا صعبــا جــدا، لــذا يواجــه مرضــى الســرطان ومــن يهتمون بهــم العديد من 
املشــكالت والتحديــات. ومينحهــم توفيــر املعلومــات املفيــدة وخدمــات الدعم القوة ملواجهــة هذه الصعوبات.

ــح بخصــوص املعاجلــة والعمــل ونشــاطات  ــق باملــرض ويقــدم نصائ ــا يتعل ــب أن يشــرح كل م يســتطيع الطبي
ــك. أخــرى. وقــد يســاعد التحــدث مــع املمــرض أو املرشــد االجتماعــي بخصــوص ذل

ميكــن لألصدقــاء واألقــارب أن يقدمــوا دعمــا كبيــرا يف هــذا املجــال. واملفيــد للعديــد مــن املرضــى أن 
يتدارســوا مخاوفهــم مــع غيرهــم مــع مرضــى الســرطان، حيــث يلتقــي مرضــى الســرطان عــادة مــن خــالل 
مجموعــات الدعــم. ويســتطيعون تبــادل خبراتهــم حــول كيفيــة مواجهتهــم للمــرض وتأثيــر املعاجلــة عليهــم، 
رغــم ذلــك فــإن املهــم أن نضــع يف اعتبارنــا أن كل مريــض يختلــف عــن اآلخــر، وأن املعاجلــات وطــرق التعامــل 
مــع الســرطان التــي تنجــح مــع مريــض معــن قــد ال تناســب مريضــا آخــر، حتــى لــو كانــا مصابــن بنــوع 

ــب. ــة مــع الطبي ــراد العائل ــاء وأف ــح األصدق الســرطان نفســه. ويستحســن دائمــا بحــث نصائ

األسباب احملتملة

يواصــل العلمــاء يف املستشــفيات وكليــات الطــب ومختبــرات األبحــاث دراســة الســرطان النخاعــي املتعــدد، 
وحاليــا ال يعــرف أحــد أســباب هــذا املــرض أو كيفيــة الوقايــة منــه، لكــن مــن املعــروف أنــه غيــر معــد أي ال 

ميكــن أن ينتقــل مــن شــخص آلخــر.

بالرغــم مــن أنــه ال ميكــن تفســير إصابــة شــخص مــا بالســرطان النخاعــي املتعــدد وعــدم إصابــة آخــر، إال أنــه 
مــن املعــروف أن معظــم املصابــن بالســرطان النخاعــي املتعــدد تتــراوح أعمارهــم مــا بــن 50-70 عامــا. وأن 
ذوي البشــرة الداكنــة أكثــر عرضــة لإلصابــة بــه مــن ذوي البشــرة البيضــاء، كمــا يصيــب هــذا املــرض الرجــال 

أكثــر مــن النســاء.

لقــد توصلــت بعــد الدراســات إلــى أن هنــاك عوامــل خطــورة محــددة تزيد فــرض اإلصابة بالســرطان النخاعي 
املتعــدد، فعلــى ســبيل املثــال، تؤثــر خلفيــة عائلــة الشــخص علــى فرصــة اإلصابــة بالســرطان النخاعــي املتعــدد، 
فاحتمــال إصابــة أبنــاء املريــض أو إخوتــه أو أخواتــه أكثــر قليــال مــن اآلخريــن، كمــا أن املزارعــن والعاملــن يف 
حقــول البتــرول الذيــن يتعرضــون ملــواد كيماويــة معينــة أكثــر عرضــة مــن املعــدل لإلصابــة بالســرطان النخاعــي 
املتعــدد. إضافــة إلــى أن مــن يتعرضــون لكميــات كبيــرة مــن األشــعة )كالناجــن مــن انفجــارات القنبلــة الذريــة 

يف اليابــان( أكثــر عرضــة لإلصابــة بالســرطان النخاعــي املتعــدد.
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ويخشــى العلمــاء مــن أن يتعرضــون لكميــات أقــل مــن األشــعة )كاختصاصيــي األشــعة والعاملــن يف املفاعــالت 
ــم يتوصــل  ــى اآلن ل ــدد. وحت ــة بالســرطان النخاعــي املتع ــر عرضــة أيضــا لإلصاب ــون أكث ــد يكون ــة( ق النووي
العلمــاء إلــى دليــل علمــي واضــح علــى أن التصويــر باألشــعة الســينية مــرات قليلــة نســبيا ويعتقــد العلمــاء أن 

فوائــد التصويــر باألشــعة الســينية تفــوق مخاطــر اإلصابــة بالســرطان النخاعــي املتعــدد. 

يف معظــم احلــاالت ال تنجــم اإلصابــة بالســرطان النخاعــي املتعــدد عــن عوامــل خطــورة واضحــة، فقــد يكــون 
املــرض نتيجــة عــدة عوامــل معــا )معروفــة و/أو غيــر املعروفــة(.

الرعاية املستمرة

تعتبــر متابعــة املنتظمــة مهمــة ملرضــى الســرطان النخاعــي املتعــدد، وبشــكل عــام تشــمل الفحــوص الدوريــة 
الفحــص اجلســماني والتصويــر باألشــعة الســينية وفحــوص الــدم والبــول، حيــث تســاعد الفحــوص املنتظمــة 
الطبيــب علــى كشــف أي مشــكلة حتــدث ومعاجلتهــا فــورا، ومــن املهــم أيضــا أن يقــوم املريــض بإبــالغ الطبيــب 

عــن أي أعــراض أو مشــكالت تظهــر بــن الفحــص واآلخــر.

التعايش مع السرطان 

قــد يغيــر تشــخيص الســرطان النخاعــي املتعــدد حيــاة املريــض ومــن يهتمــون بــه، وقــد يصعــب التعامــل مــع 
هــذه التغييــرات، فمــن الشــائع أن يشــعر املريــض وأســرته وأصدقــاؤه بالعديــد مــن املشــاعر الغريبــة واملشوشــة 

أحيانــا.

كمــا قــد يشــعر املريــض ومحبيــه باخلــوف والغضــب واالحبــاط. وتعتبــر هــذه املشــاعر طبيعيــة بالنســبة ملــن 
يواجهــون مشــكلة صحيــة خطيــرة، يواجــه معظــم النــاس مشــاكلهم بشــكل أفضــل إذا اســتطاعوا أن يشــاركوا 
القريبــن منهــم بأفكارهــم ومشــاعرهم. حيــث أن هــذه املشــاركة ميكــن أن تســاعد علــى ارتيــاح اجلميــع وتتيــح 

الفرصــة لآلخريــن إلظهــار اهتمامهــم وتقــدمي دعمهــم.

ــق بالنســبة للفحــوص واملعاجلــة واملكــوث يف املستشــفى، ونفقــات  مــن الشــائع أيضــا أن يشــعر املريــض بقل
املعاجلــة، ويســتطيع الطبيــب أو املمــرض أو املرشــد االجتماعــي وغيرهــم مــن أعضــاء فريــق الرعايــة الصحيــة 
مســاعدته علــى تهدئــة هــذه املخــاوف وتخفيــف االرتبــاك، كمــا ميكنهــم تقــدمي معلومــات واقتــراح مصــادر 

دعــم.

مــن الطبيعــي أيضــا أن يقلــق املرضــى وأســرهم بالنســبة ملــا يخبــؤه املســتقبل لهــم، لهــذا قــد يلجــأ البعــض إلــى 
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اســتخدام االحصائيــات أحيانــا ملعرفــة فــرص الشــفاء أو كــم ميكــن أن يعيــش املريــض، إال أن املهــم أن نتذكــر 
أن األرقــام االحصائيــة عبــارة عــن معــدالت مســتخلصة مــن حــاالت عــدد كبيــر مــن املرضــى، لهــذا ال ميكــن 
اســتخدامها للتنبــؤ مبــا ميكــن أن يحــدث لشــخص معــن لعــدم تشــابه حــاالت مرضــى الســرطان، والطبيــب 
املشــرف علــى حالــة املريــض ويعــرف تاريخــه الطبــي هــو أفضــل مــن يســتطيع بحــق )التكهــن( بفــرص الشــفاء 
ــب قــد ال  ــه، رغــم أن الطبي ــب عــن تكهنات ــى املريــض أن ال يشــعر بحــرج مــن ســؤال الطبي مــع املريــض. عل
يعــرف مــاذا ميكــن أن يحــدث، وقــد يتحــدث األطبــاء عــن فــرص هــدوء املــرض أو ســكونه، كمــا قــد يتحدثــون 
عــن الســيطرة علــى الســرطان النخاعــي املتعــدد وليــس عــن الشــفاء منــه، حتــى لــو كانــت اســتجابة املرضــى 

للمعاجلــة جيــدة، وهــم يســتخدمون هــذه املصطلحــات ألن املــرض ميكــن أن يتفاقــم يف وقــت الحــق.
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