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املقدمة
ساهم التطور والتقدم التكنولوجي الحالي في رفــع مستوى رفاهيــة اإلنسان وراحتـه 
وتقدمه، ولكن على الجانب اآلخر فقد أدى هذا التقدم أيضًا إلى اكتشاف كثير من األمراض 
التـــي لهــا تأثير بالغ وملموس في املجتمع وعلى رأسها مرض السرطان بأنواعــه املختلفـة. 
ويســتخدم  للخاليا،  غير منضبط  انقسام  فيه  يحدث  األمراض  من  نوع  هو  والسرطان 
مصطلح الســرطان؛ ليشمل مجموعة كبيرة من األمراض التي يمكنها أن تصيب كل أجزاء 
الجسم. وُيشار إلى تلك األمراض أيضًا باألورام الخبيثة، ومن السمات التي ُتَطبِّع السرطان 
التوّلد السريع لخاليا غير طبيعية يمكنها النمو خارج حدودها املعروفة، ومن ثم اقتحام أجزاء 
الجسم املجاورة واالنتشار إلى أعضاء أخرى عن طريق الدم، أو الجهاز اللمفي، وُيطلق على 
تلك الظاهرة اسـم النقيلـة، وتُمّثل النقائــل أهـّم أسباب الوفاة املرتبطة باإلصابة بالسرطان.

في الواقـع يوجــد أكثــر مــن مائة نوع من السرطانات ُيسّمى كلٌّ منهــا طبقًا ملنشـئه، 
أربع  العالم، فمن بني كل  للوفاة في  الثاني  املُسـّبب  ُيعّد  السرطان  أّن  بالذكر  الجدير  ومن 
التي  السرطانات  أنواع  أشهر  ومن  بالسرطان،  اإلصابة  نتيجة  يموت شخص  وفاة  حاالت 
فــي  والكبــد،  واملعـدة،  واملستقيم،  والقولون،  والبروستاتة،  الرئـة،  الرجال سرطان  ُتصيب 
حـني أّن أكثر السرطانات التي ُتصيب النسـاء هـي: سـرطانات الثدي، والقولون، واملستقيم، 
املسبب  إلـى  اآلن  حتــى  العلماء  يصل  لــم  الحقيقــة  وفــي  واملعدة.  الرحم،  وعنق  والرئة، 
الناس وعدم إصابة بعضهم  الحقيقي للسرطان؛ لذلك ال يمكن تفسير سبب إصابة بعض 
أّن وجودهــا يتسبب  ُيعتقد  التــي  العوامــل  اآلخر بشكل دقيق، ولكن هناك مجموعــة مـن 
الطفرات الجينيـة، وكبر السن، واضطرابات  بالسـرطان منها:  فــي زيــادة خطـر اإلصابـة 
الحياتية  والسلوكيات  التلوث(،  )مثل:  البيئيـة  والعوامـل  املزمنــة،  واألمراض  الهرمونــات، 

والغذائية الخاطئة )مثل: التدخني، والسمنة ...(.

يحتوي هذا الكتاب )السرطان( الذي بني أيدينا على ستة فصول، يعرض الفصل األول 
أنواع األورام ويشرح طبيعتها وطريقة الكشف عنها، ويعدد الفصل الثاني أسباب اإلصابة 
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ويقدم  السرطانية،  والخاليا  السـرطان  تطور  مراحــل  الثالث  الفصــل  ويشرح  بالسرطان، 
الفصل الرابع شرحًا عن طرق معالجة السرطان، ويوضح الفصل الخامس تأثير طرق العالج 
علــى الحـالــة الغذائيــة للمريــض، وأخيــرًا يقدم الفصــل السادس مجموعة مـن النصائـح 

للوقاية من السرطان.

   نرجو أن يحقــق هـــذا الكتــاب الفائــدة املرجوة منه، وأن يفيد القارئ العام ويمده 
باملعلومات حول مرض العصر »السرطان«.

األستاذ الدكتــور/ مــرزوق يوسف الغنيــم

األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

وهلل ولــي التوفيق،،
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املؤلف في سطور

• د. خالد علي املدني   	

ــ سعودي الجنسية. 

ــ حاصل على درجة البكالوريــوس فـي الصيدلة والكيمياء الصيدلية ــ جامعة امللك سعود ــ 
الرياض ــ عام 1972 م.

ـ الواليات املتحدة  ـ جامعة تولنيـ  ــ حاصل على درجة املاجستير في الصحة العامة )التغذية(ـ 
األمريكية ــ عام 1979 م.

ــ حاصل على درجــة الدكتـــوراه في العلـوم )التغذية العالجية( ــ جامعة تولني ــ الواليات 
املتحدة األمريكية ــ عام 1984 م.

ــ عمل في مرحلة ما بعد الدكتوراه في الجامعة نفسها ملدة عام، وذلك للمشاركة في البحوث 
الجارية في مجال التخصص )التغذية( ــ عام 1985 م.

ــ عضو مجلس إدارة املعهد العالي الدولي لعلوم الحياة ملنطقة الخليج العربي، وعضو مجلس 
إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية.

ــ يعمل حاليًا استشاري التغذية العالجية، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء 
والتغذية منذ إنشائها ــ عام 2003 م.
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الفصل األول

األورام: أنواعها، وطبيعتها، والكشف عنها

ُيعد مرض السـرطــان من أكثر األمراض شراسة، والذي يخشى كثيرون حتى من ذكره، 
والسـرطان هــو أحــد أنواع األورام التي تظهر على هيئـة انتفاخ غيـر طبيعي ينتـج مـن زيادة 
التكاثر الخلوي غير املنضبط، ويظهر على جزء من أجزاء الجسم، ويتكون الورم من أنسجة 
عديدة  أنواع  وللسرطان  منه،  تكّون  الذي  األصلي  النسيج  عن  تركيبها  في  تختلف  جديدة 
تختلف باختــالف األســـماء، ويرجع اختالف أسماء هذه األورام إلى شكلها، أو إلى منشأ 

الخلية، أو نوع األنسجة التي يظهر فيها. 

أنــواع األورام

الورم هو نمو غير طبيعي للخاليا، والورم ليس مرادفًا للسرطان، حيث إن األورام توجد 
منها عدة أنواع، منها الحميدة، و منها الخبيثة )سرطانية(؛ لذا فقد نشأ علم األورام لدراسة 
لكل منهــا، وبصــورة عامة يمكن تقسيم  العالج األنسب  تقديم  أنواعها، وتطورها، وكيفية 

األورام إلى ثالثة أنواع كالتالي:

ــ أورام حميدة

وهي أورام غير سرطانية، وغير قابلة لالنتشار، وتبقى في مكانها، ويمكن استئصالها  
جـراحياً بسهولة، وفي الغالب ال تعود بعد استئصالها. وهذه األورام الحميدة عند نشوئها 
تكون غير مضــرة على الصحة، ويكمن سبب خطورتها في زيـادة حجمها، أو ضغطها على 
األعصاب واألوعية الدموية وحدوث آالم، أو منع العضو من العمل بشكل طبيعي. وقد يؤدي 
الهرمونات، وقد  إنتاج بعض  زيادة  إلى  الغدد الصماء  الحميدة في أنسجة  تواجد األورام 
يؤدي إهمال بعض األورام الحميدة إلى تحولها إلى أورام ما قبل سرطانية، ومن ثم إلى أورام 
سرطانية، ويوجد نوعان من األورام الحميدة، فمنها ما يصيب األنسجة اللينة ومنها ما يصيب 

العظام، لكن النوع األول هو األكثر شيوعًا وانتشـارًا.
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ــ أورام ما قبل سرطانية
وهي حالة ليست سرطانية بعد، ولكن قد تحدث لها تطورات، وتصبح لها خواص األورام 
السرطانية الخبيثة، ويحتاج هذا النوع من الورم إلى املراقبة، واملتابعة الدقيقة، والبدء بطرق 

العالج املناسبة.

ــ أورام سرطانية )خبيثة(
وهي حالة مرضية تحدث بسبب وجود خاليا غير طبيعية تنقسم بدون تحكم وذات قدرة 
على االنتشار إلى بقية أعضاء الجسم. ويمثل السرطان مجموعة من األمراض غير املعدية 
التي قد تصيب الجنني وهو في رحم أمه، أو الرضيع، أو الطفل، أو البالغ، أو املسن وذلك 
لكٍل مـن الجنسني، وقد تسبب أعراضًا يظهر بعضها بعد سنوات عديدة، وبعضها اآلخر بعد 
شهور، ويمكن عالج بعض أنواع السرطان أو التحكم فيها بسهولة، في حني يصعب عالج 
بعضها، ومع ذلك تتشابه جميع أنواع السرطان في أنها تنشأ من خاليا سليمة تتحول إلى 
خاليا سرطانية بحيث تفقد السيطرة على النمو والتكاثر، ويمثل السرطان مجموعة تصل إلى 
أكثر من 200 مرض تختلف مـن حيث املوقع، والسلوك؛ نتيجة عدة أسباب، وتمر بمراحل 
وسرطان  البروستاتة،  سرطان  بني  التفريق  يجب  لذلك  مختلفة؛  نسبية  وتدرُّجات  متعددة، 
الكبد، وسرطان الثدي، وسرطان الدم فكل منها ذو تأثير مختلف، وأعراض مختلفة، وسلوك 

مختلف، وأضرار مختلفة. 

ورم خبيث ورم حميد

 الخاليا سرطانية ويمكنها االنتشار
إلى أنسجة وأعضاء أخرى

الخاليا ليسـت سرطانيـة
وغير مائلة لالنتشار

شكل يوضح الفرق بني الورم الحميد والورم الخبيث.

)سرطان(
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الكشف عن اإلصابة باألورام
يمكن تعريف الكشف عن مرٍض ما على أنه إجــراء اختبـــار منهجــي ملجتمع سكني، أو 
لقطاع منه دون ظهور أعراض مرضية، وذلك من خالل اختبارات محددة يتم تطبيقها للكشف 
عن املرض غير الظاهر بعد، وهناك بعض املعايير التي البد من تطبيقها حتى تكون نتيجة 

الكشف فعالة على أفراد املجتمع والتي تشمل نوعية املرض، واالختبار، وبرنامج املعالجة.

نوعية املرض

ويشمل هذا املعيار:
• املعرفة الجيدة لطبيعة املرض.	
• إمكانية تمييزه في املراحل األولية املبكرة.	
• يكون العالج في املراحل األولية أكثر فاعلية من العالج في املراحل النهائية.	
• يسود انتشاره في املجتمع الذي ُتجرى فيه عملية الكشف.	

االختبار

ويشمل معيار االختبار للكشف عن املرض العناصـر التاليـة :
• معيـار الحساســية والنوعيــة؛ يجـب أن يـكـــون االختبــار حـســـاســًا؛ للكـشــف 	

عــن نوعية الورم.
• معيـار القبول؛ يجب أن يكون االختبار متقباًل لدى السكان.	
• معيـار األمان؛ يجب شعور الشخص املجرى عليه االختبار باألمان تجاه األطباء، 	

وتعقيم أدوات الفحص.
• معيـار مقبـوليـة التكلفــة؛ يجــب أن تكـون التكلفــة اإلجماليــة الكتشــاف حــالــة 	

متــوازنــة اقتصاديًا في العالقة مع اإلنفاق الطبي.

برنامج املعالجة

لتصميم برنامج ناجح لعالج املرض البد من:
• توفير التسهيالت الكافية لحاملي املرض.	
• توفير نوعية جيدة من العالج لحاملي املرض.	
• إعادة الكشف بصورة دورية فــي حالة خطــورة املرض، وظهوره ببطء علــى نحــو 	

تدريجي غير مالحظ .
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• يجب أن تكون الفائدة أفضل من التأثيرات العضوية والنفسية الضارة.	
• يجب أن تكون الفائدة تبرر التكلفة.	

وقد يؤدي الكشف لبعض املشــكالت الصحية التي تصيب األفراد خالل مراحل العمر 
املختلفة إلى الوقــايــة من هذه املشكالت قبل ظهور األعراض، أو التعامل معها ملنع ظهور 
مضاعفات. وهناك عديد من االحتماالت الختبارات الكشف يمكن استخدامها تبعًا للظروف، 
فمثــاًل يــؤدي الكشف املبكر عن سرطان الثدي بعــد انقطــاع الطمــث فــي مراحله األولية 
إلى إمكانية الشفاء بصورة كبيرة، وُينَصح بإجراء صورة الثدي اإلشعاعية )املاموجرام( كل 
سـنة أو سنتني للمرأة بعد عمر 50 عامًا. ويجرى الكشف لســرطان عنــق الرحم بواسطة 
عن  للكشف  تستخدم  الرحم  عنق  لفحص  طريقة  وهو   ،)Pap test( نيكوالو"  "بابا  اختبار 
تغيرات سرطانية مختلفة محتملة في عنق الرحم؛ لذا ُينَصح بإجراء هذا االختبار على األقل 
كل ثالث سنوات خالل املرحلة العمرية من 20 إلى 65 عامًا ومرتني ملن لم تجِر هذا االختبار 

قبل عمر 65 عامًا.

الخاص  املستضد  قياس  اختبار  فُيجرى  البروستاتة  عن سرطان  للتحري  وبالنسبة   
بالبروستاتة باملصل والذي يجرى عادة للرجال بعد عمر 50 عامًا، ويسـتلزم فـي حالـة ظهور 
نتائج غير طبيعية لهـذا االختبـار التأكـد بعمــل خزعــة للبروستاتة. أما التحري عن سرطان 
األمعاء فيمكن أن يكون من خالل وجود نقاط دم في البراز، ومن ثم التأكد بواسطة تنظير 
القولون أو باستعمال الباريوم. بينما بعــض السرطانات مثل: ســرطان الرئة، والفم، وبطانة 
الرحم، وسرطانات املبيض، فال يوجد دليل عام للكشف عنها، ولبعض السرطانات األخرى 

عالمات تنبيهية، وأعراض تساعد على اكتشافها، وتشمل ما يلي:

1 ـ حدوث تغيرات في وظائف املثانة أو األمعاء.

2 ـ وجود قرحة ال تلتئم في أي عضو من األعضاء.

3 ـ حدوث نزف غير طبيعي أو ظهور إفرازات.

4 ـ ظهور كتلة أو نتوء في الثدي أو في مكان آخر بالجسم.

5 ـ سوء الهضم، أو صعوبة البلع واملضغ.

6 ـ ظهور تغيرات حديثة واضحة في الخال )الشامة(، أو الثؤلول.

7 ـ الكحة مع األلم أو مع بحة.
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مازال هناك مزيد من الحاجة إلى معرفة ودراسة العوامل التي تؤثر علــى التفاعالت 
املعقدة والتي تؤدي إلى اإلصابة بالســرطان وخصوصــًا العوامل الجينية والوراثية. فهناك 
حوالي 5 % من حاالت اإلصابة بالسرطان تحدث نتيجة حدوث طفرات جينية، ومثال على ذلك 
بعض حاالت اإلصابة بسرطان الثدي. وتزودنا حقيقة ظهور جميع أنواع السرطان من خلية 
واحدة باألدلة على أن السلوك غير الطبيعي للخلية ينتقل منها إلى الخاليا الوليدة، ومن هنا 
يتضح أن السرطان عبارة عن مرض يرتبط أساسًا بتركيب وظائف الحمض النووي )الدنا( 
)DNA( املّكون للجينـات بالكروموسـومات، ويمكن أن تظهر الصورة غير السوية للحمض 
بعدة طـرق، ومع ذلك حتى اآلن لم تتضح جميع آليات حدوث التغييـر في  النـووي )الدنا( 
الحمض النووي )الدنا(. ويشمل مصـدر حــدوث التلـف للحمـض النووي )الدنا( أو ما ُيطلق 

عليه الطفرة الجينية العوامل التالية:

• حدوث تغيير شاذ مـوروث )طفرة جينية( من أحد األبوين في شكل الجني املسـؤول عــن 	
ثبــات الحمض النووي )الدنا( ملدى طويل، أو للجني املسؤول عن التحكم املناسب إلنتاج 
نسخة مطابقة للخاليا. ويندر حدوث هذه الحالة، وفي حالة حدوثها تكون نسبة ظهورها 

بصورة عليا فــي األطفــال وصغار البالغني.

• يمكن أن يحدث تلف للحمض النووي )الدنا( خالل أي وقت من مراحل العمر بواسطة 	
مكان  أو  الهواء،  أو  املاء،  أو  الطعام،  في  توجد  مادة  أو  اإلشعاع،  مثل:  بيئية  عوامل 
العمل، ومع أن نسبة كبيرة جدًا من األفراد لديها القدرة على التخلص مـن هـذا التلف 
أو نتائجــه إال أنه تــزداد الخطورة لحدوث السرطان لدى األفراد الذين يتعرضون لفترة 
طويلة وبصورة دائمة لعوامل تلف الدنا مثل: تدخني السجائر، أو الذين يعانون ضعف 

القدرة على إصالح تلف الدنا. 

• يمكن أن يحدث في بعض الحاالت عطل، أو تلف في عمل الجني املسؤول عن التحكم في 	
وظائف الخلية، أو ظهور تأثيرات غير مالئمة بداًل عن التلف.

الفصل الثاني

أسباب اإلصابة بالسرطان
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• يمكن أن يحدث خلل في وظائف الدنا، وفي هذه الحالـة تحـدث زيادة، أو نقصان في 	
التعبير عن التحكم في عوامل النمو، أو في املستقبالت الخاصة بها. وهناك جزء مهم من 
األدلة يدعم فكرة "نشوء معظم السرطانات لدى اإلنسان من التفاعل بني البيئة )يشمل: 
الغذاء، والتدخني، إلخ....( وجينات الخاليا، وليس فقط من االستعداد الوراثي"، وقد تم 
استنتاج ذلك من خالل مالحظة أن املهاجرين يتعرضون لخطورة ارتفاع معدل اإلصابة 
بالسرطان في البلد املضيف عما في بالدهم األصلية. ويتضح من وجـود اختـالف في 
معدالت السرطان في أجزاء من جسم اإلنسان على مستوى العالم أن عامل الخطورة ال 

يتحدد فقط بعوامل الوراثة.

فمن خالل التجارب البيولوجية ُوِجد أن أسباب حدوث الطفرات الجينية املسببة للسرطان 
تشمل العوامل التالية: العدوى، واإلشعاع، واملواد الكيميائية، والغذاء والتغذية. ويمكن فصل 
النمط والسلوك الغذائي كعامــل مسبب منفصــل، مــع العلم أن جزءًا من النمط والسلوك 

الغذائي يتداخل مع املواد الكيميائية )مثال: تناول األطعمة املصنعة بكثرة(.

 شكل يوضح الفرق بني الخاليا الطبيعية والخاليا غير الطبيعية 
)التسرطن( وكيفية تطورها

وتنقسم  تنمــو  السـليمة  الجسم  خاليا 
وعندمــا  الجســم  حاجات  لتلبية  فقط 
أمـا  تلقائيًا،  تمــوت  الخلية  عمر  يتقدم 
يتلف مســـار هذه  السـرطان  في حاالت 
الخاليــا  بقــاء  إلى  العملية ؛ مما يؤدي 
التي من املفترض أن يتم التخلص منها.

)تغير/  ضـرر  جــّراء  مــن  الـورم  يتولـد 
طفـرة( يحـدث فـي سلسلـة مـن الحمض 
النووي املوجودة فـي الخاليــا. تســمى 

هذه الظاهرة باالنحراف الجيني .

√

√

ما السرطان ؟

خاليا غير طبيعية  خاليا طبيعية

سيتوبالزم
النــواة

النـويـــة
الكـروماتــني

• سيتوبالزم كثير.	
• نواة واحدة.	
• نوية واحدة.	
• كروماتني طبيعي.	

• سيتوبالزم قليل.	
• متعددة النوى.	
• متعددة النويات.	
• كروماتني محبب.	



- 7 -

العدوى

يمكن لفيروسات محددة أن تؤدي إلى حدوث طفرات جينية، ومن ثم تؤدي إلى ظهور 
السرطان، فمثاًل: فيروس إبشتاين ـ بار )Epstein-Bar Virus( يرتبط بحدوث بعض أنواع 
البشري مع سرطان  الُحليمي  الورم  الوثيق بني فيروس  اللمفي، ويظهر االرتباط  السرطان 
عنق الرحم، وقد تؤدي اإلصابة املزمنة للفيروس الكبدي من النوع B وC إلى حدوث سرطان 
الكبد، وتعتبر اإلصابة بالبكتيريا امللوّية الَبّوابية )Helicobacter pylori( أحد أهم األسباب 

لحدوث سرطان املعدة.

التعرض لإلشعاع

يحدث معظم أنواع سرطان الجلد نتيجة التعّرض لألشعة فوق البنفسجية من أشعة 
الشمس. ومن النادر حدوث الوفاة من سرطان الجلد، عدا الورم السرطاني الخبيث، ويمكن 
عـالجــه بســهولـة بـواســطة الجـراحــة، وفـي الوقت نفـسـه تعـتبـر األشـعة املتـأينـة مثـل: 
األشعة الســينية )X(، وأشــعة ــ جامــا وغيرهمــا عامــاًل مهمـًا لحدوث أنــواع مختلفة مــن 
السرطان، وخصوصًا املرتبط بالدم، أو الجهاز اللمفي، وتشمل أيضًا: سرطان الثدي، والغدة 

الدرقية، واملخ.

املواد الكيميائية املسرطنة

تتعارض املواد الكيميائية املسرطنة مــع الجينــات املنظمة للتركيب، أو الوظيفــة لقواعد  
الحمض النووي )الدنا(، ويرجح بهذه الطريقة حدوث طفرة )للدنا( أثناء عملية اإلصالح، أو 
خالل إنتاج خاليا جديدة مطابقة، ومن ثم تتحول الخلية الطبيعية إلى خلية سرطانية، وقد 
يكون التعّرض للمواد املسرطنة اختيارًا شخصيًا، كما في حالة تدخني السجائر، واإلصرار 
عليها، حيث يمثل التدخني حوالي 90 % من جميع حاالت سرطان الرئة، كما يساهم التدخني 
في زيادة الخطورة لحدوث أنواع أخرى من السرطان، وخصوصًا األنسجة التي تتعرض 
الفم، والحلق، واملريء، واملعدة، واملثانة، والبنكرياس،  أكثر إلى مسرطنات مادة التبغ مثل: 
التدخني،  الزمنية ملمارسة  باليوم والفترة  وتعتمد درجة الخباثة على عدد السجائر املدخنة 

وخصوصًا عندما يكون بداية التدخني في مرحلة املراهقة.
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ويأتي التعّرض للمواد املسرطنة األخرى من خالل مواد بيئية مثل: املبيدات الحشرية، 
واملياه امللوثة، أو تلوث الهواء، أو الطعام امللوث بمواد مسرطنة، أو التعّرض للمخاطر املهنية، 
ومع ذلك فإن كثيرًا من العوامل البيئية الطبيعية قد يحمل خطورة لحدوث السرطان، ويعتمد 

ذلك على جرعة التعّرض، بمعنى أن الجرعة هي التي تحدد مدى الخطورة.

الغذاء والتغذية

يحدث السرطان عن طريق الغذاء والتغذية بعدة آليات منها:

• األفالتوكســني )Aflatonxin( )نـوع مـن السموم 	 تلوث األطعمة بمواد مسرطنة مثــل: 
الفطرية شديدة السمية يفزره العفن الذي يتكون علــى كافة السلع الزراعيـة، وأشهرها 
الذرة، والفول السوداني والبصل، بعضها قد يكون ُمسبِّبًا لسرطان الكبد، وبعضــها 
العناصــر  بعض  أو  مشعة،  بمواد  أيضًا  األطعمة  تلوث  أو  للكبد(،  غير مضر  اآلخــر 
التي تتجمع مع مرور  الزرنيخ، والكروم، والنيكل، والكادميوم(  )مثل:  الثقيلة  املعدنيــة 

الوقت في جسم اإلنسان ويكون لها تأثير مسرطن.

شكل يوضح تلوث البصل بمادة األفالتوكسني.
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• اســتعمال مــواد مضافـــة محظـورة )ممنوع استعمالها(، مثل: مادة برومات البوتاسيوم 	
والتي استعملت تجاريًا منذ عام 1923م كمادة إضافيـة مبيضة ومسـاعدة علــى نضــج 
الطحــني )الدقيــق(، بمعنــى أن الطحني حديث الطحن الذي يميــل لونــه إلــى الصفــرة 
ينضـج مــع طـــول مــدة التخزيـن، ويتحول ببـطء إلــى اللــون األبيض. ولهــذه املــادة 
خاصيـة زيادة سرعة التبييض واملساعدة على النضج في وقت  )برومات البوتاسيوم( 
أقل؛ مما يوفر نفقات التخزين، وكذلك يجنب الخطورة الناتجة عن التخزين مثل: التعّرض 
للحشـرات، والقوارض، والتلف. وتلعب مادة برومات البوتاسـيوم دور العامل املؤكســد 
في عجينــة الخبز، حيث تعمل على زيادة مرونة العجينة. وقد ظهر أخيرًا أن مادة برومات 
البوتاســيوم لها تأثير مســرطن سام للجينات )نواقل العوامل الوراثية(، لذلك ُحِذَفْت 

هذه املادة عام 1992م من قائمة املضافات الغذائية املسموح بها.

• احتواء بعض األغذية )طبيعيًا ( علــى مــواد مسرطنة، فإلى جانب مــا تحتويــه األغذيــة من 	
عناصر غذائية أساسية لإلنسان، إال أن بعضها يحتوي علــى بعض املركبــات الكيميائية 
السامة والضارة بصحة اإلنسان، وهذه املواد املسرطنة تم تخليقها طبيعيًا في األغذية 
املواد  أنواع األغذية، وهذه  لها بعض  التي تتعرض  التصنيع  أو  اإلنتاج  خالل مراحل 
التي تختلف في تركيبها وصفاتها  الكيميائية  املركبات  عبارة عن مجموعة متباينة من 

وتأثيرها الضار الذي يؤدي إلى بعض املخاطر الصحية لإلنسان.

• اتبــاع عــادات، أو ســلوكيــات غذائيــة خـاطئــة فـــي إعــداد، وتحضيـر، وطهـي، وتناول 	
األطعمة كالتالي:

11 تنـاول الدهـون، وارتفاع . تؤكد الدراسات الحديثة على وجود عالقة بني اإلفراط في 
نسبة اإلصابة ببعض األمراض السرطانية عند اإلنسان، وخصوصًا سرطان القولون، 
والثدي، والبروستاتة، وقد ُبنيت هذه الدراســات علــى املقارنة بني نسبة الدهون في 
أن عـدد املصـابني  تبني مـن اإلحصائيــات  السرطانية. فمثاًل  الحاالت  الطعام وعدد 
بســرطان القولـــون وسرطان الثدي في الواليات املتحـدة األمريكية يفوق بكثير عدد 
املصابني به في اليابان، وبإجراء مقارنة بني نسبة الدهون في طعام سكان الواليات 
يحصل  أمريكا  في  الفرد  أن  اتضح  اليابانيني  طعام  في  ونسبتها  األمريكية  املتحدة 
الياباني  من سعراته الغذائية من الدهون، بينما يحصل الفرد   )%  45 ــ   40( على 
علـى حوالــي )15 ــ 20 %( فقط مــن املصدر نفسه، وهذا يوضح العالقة بني ارتفاع 
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نسـبة الدهـون في الطعام وتزايد نسبة اإلصابة بهذه األمراض السرطانية لدى بعض 
الشعوب. كذلك ُأجريت دراسات أخرى للمقارنة بني بعض الدول املتقدمة التي تستهلك 
نسـبة عالية مـن الدهـون مثل: هولندا، وبريطانيا، والدنمارك، وبعض الدول النامية التي 
تستهلك نسبة منخفضة من الدهون مثل: تايالند، والفلبني، وكولومبيا، حيث تبني وجود 
عالقة واضحة بني مقدار ما تتنـاوله املـرأة من الدهون ونسبة اإلصابة بسرطان الثدي.

21 اإلفراط في تناول اللحوم املشوية واملدخنة، فاملعروف أن عملية شوي اللحوم وخصوصًا .
إلى مواد ذات  الغنية بالدهون تؤدي إلى تحلل بعض املواد العضوية )املوجودة بها( 
الكيميائية  املواد  وهذه  عالية،  حرارة  لدرجة  لتعّرضها  نتيجة  أصغر؛  جزيئي  حجم 
الناتجة معروفة بتأثيرها املسرطن على حيــوانات التجارب؛ لذلك ينصح املختصون 
بعلوم الغذاء والتغذية بعدم تناول اللحوم املشوية على الفحم بصورة يومية، وخصوصًا 
الدسمة منها، هذا إضافًة إلى أن االحتراق غير الكامل للفحم يؤدي إلى ظهور سخام 

الفحم الذي ثبت تأثيره املسرطن على الجلد من خالل التجارب الحيوانية.

31 اإلقالل من تناول األلياف وخصوصًا األلياف غير الذائبة مثل: السليلوز والهيميسليلوز .
التي ال يمكن هضمها وتحللها بواسـطة اإلنســان، ولكن الحيوانــات املجتــرة وآكالت 
الحشائش تستفيد منها بدرجة كبيرة، وذلك نظرًا لوجود مكروب طفيلي يوجد بصورة 
طبيعية في جهازها الهضمي وبدوره يطلق إنزيم السلوالز الذي يقــوم بتكسير روابط 
األلياف في أمعاء ومعدة الحيوانات املجتــرة وآكــالت العـشب، وترجع أهمية األلياف 
لإلنسان إلى قيامها بوظيفــة ميكانيكيـة تثيـر بخشـــونتها الحركـــة الدوديـة )التمعج( 
لألمعاء؛ فتــؤدي إلــى سـهولة مرور وتليني الكتلة البرازية في األمعاء؛ فيقــل حــدوث 
اإلمساك وتقصر املدة التي يمكثها الغذاء وما يؤول من فضالت في األمعاء، وهي بذلك 
تقلل من امتصاص الدهون وأمالح املرارة، كما تقلل من إمكانية تحلل هذه املركبات 
فــي األمعــاء وتحولها إلــى مــواد مسرطنة، مما قد يقي من بعض أنواع السرطانات 

وخصـوصًا سرطان القولون.

41  تكرار استخدام الزيوت في القلي؛ حيث إن األكسدة الناتجة من تكرار القلي تؤدي .
إلى ظهور كثير من املركبات املسرطنة الضارة بالجسم، وقد تم عزل ما يزيد على 200 
مركب طيار من زيوت مسخنة إلى 185 درجة سيليزية أثناء القلي العميق، وقد ُوِجد 
أن زيادة مدة تسخني الزيت تزيد مــن تحلله، وتختلف نواتج أكسدة الزيوت بالتسخني 
باختالف نــوع الزيت ودرجــة الحرارة ومدة التســخني، ووجود الهواء، واملعادن من 
نحاس وحديد، وكذلك نسبة الرطوبة، ويزيد من سمية الزيوت املؤكسدة محتواها من 
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متبقيــات املبيــدات والعناصر الثقيلة الذائبة في الدهون. وقد ُوِجد أن إضافة زيوت 
جديدة إلى زيوت القلي املستعملة تؤدي إلى عــدم االســتفادة التامة من هذا املزيـج من 
الزيوت، حيث إن زيت القلي املستعمل قد تلف بواسطة األكسجني والحرارة والضوء، 
مما يغير من لونه، وقوامه، ورائحته، وخواصه. ويؤدي إعـادة استعمال الزيوت للقلي 
مواد  ولتكويـن  الفيتامينــات  لفقد  ونتيجة  والكبد،  باملعدة،  اإلضرار  إلى  مرات  عــدة 
مبلمرة. لذلك يجب عدم إعادة استعمال الزيوت للقلي عــدة مــرات، وأن يكون قلـي 
األطعمـة في درجة حرارة أعلى من 140 وأقل من 180 درجة سيليزية حتى ال تفقــد 
طعمهـا وتمتص زيتاً كثيرًا، وحتـى ال تتكون قشرة صلبة تمنع من قلي الطعام جيدًا، 
ويجب اإلسراع في تصفية الزيت بعد القلي؛ ألن الفضالت املتبقية تسّرع تلف الزيت، 

كما يجب إزالة األجزاء املحترقة من مكان القلي حتى ال يبدو الطعـام متســخًا.

ويمكن التعّرف على الزيت التالف من مظهــره، فهو يبدو غامـق اللون، لزجـًا، ذا مذاق 
غريب، وسرعان ما يبدأ بإنتاج الدخان عند تسخينه، إضافة إلى ذلك: يرفع القلي من كمية 
الدهون والسعرات الحرارية املتناولة؛ حيث توفر كل ملعقة كبيرة )15 ملي لترًا( من الزيت 
السلق،  )135 سعرًا حراريًا(. وُينصح باستخدام وسائل طهي صحية كبديل للقلي، مثل: 

وأواني الضغط، والطبخ بالبخار. وفيما يلي توصيات لإلقالل من تلف الزيت أثناء القلي:

ــ إضافة امللح بعد القلي وليس قبله؛ حيث إن وجود امللح في األغذية التي يراد قليها تخفض 
من درجة تدخني الزيت بشكل ملحوظ.

القلــي  أثنــاء  وللضــوء  لألكســجني  الزيت  تعّرض  ألن  وذلك  املقــالة؛  غطــاء  وضــع  ــ 
يســرِّع من أكســدته.

ــ عدم تسخني الزيت لدرجة حرارة عالية؛ كي ال يصل إلى درجة التدخني.

انخفاض درجة  إلى  ذلك  يؤدي  فقد  معًا؛  الزيوت  أنواع مختلفة من  االمتناع عن مزج  ــ 
التدخني.

ــ عدم تعّرض الزيت للجراثيم؛ حيث إنها تتسبب في تحّلله إلى مركبات ضارة.

ــ عدم استخدام درجات الحرارة العالية ؛ حيث يـــؤدي الطهي باستخدام درجات الحرارة 
األمينــي  والحمـــض  الســكر  علــى  واملحتويــة  بالكربوهيدرات  الغنية  لألطعمة  العالية 
والتــي يمكــن أن   )Acrylamide( األكريالميـد  تســمى  مـادة  تكويـن  إلى  أسباراجني 
تتكون عنــد درجات الحرارة املرتفعة أثناء التحمير، أو التحميص، أو القلــي لرقائــق 
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البطاطس، واملعكرونـة، واملعجنات، والبسكويت املحلى، والخبــز ولفافــات الكعك. وقــد 
وقد  التجـارب،  علـــى حيوانـــات  تأثيرًا مسرطنًا  )األكريالميد(  املــادة  لهـذه  أن  ظهــر 
دعت منظمة الصحة العاملية إلى مزيد مــن البحث عنـدما أشـارت دراسات أخرى إلــى 
أن الناس ال يتناولــون في وجباتهم اليومية كمية كبيرة من هذه املادة بدرجة تجعلها تمثل 
منظمة  الخبراء شكلتها  من  للجنة مشتركة  اجتماع  عقد  تم  ذلك  وعقب  كبيـرًا.  خطـرًا 
الصحة العاملية ومنظمة الزراعــة والغــذاء التابعتان لألمم املتحدة؛ حيث أفادت منظمة 
الصحة العاملية أنه ربما ال يكون هناك مدعاة للقلق مع أن األمر قد يحتاج إلى سنوات 

أخرى عديدة قبل اتضاح الصورة بشكل كامل.

ــ عدم تناول أو استعمال نباتات تسبب تهيجًا في األنسجة مثل: الزيت املستخرج من بذور 
حب امللوك )Croton Seed Oil( الذي ُوِجــد أنــه يساهم في إحداث ســرطان الجلـد 
فــي حيوانات التجـارب، كذلك زيـت التربنتــني )Turpentine Oil(، وزيـت األتــرجيــة 

)Citronella Oil( اللذان يحتويان على مواد مهيجة للجسم. 

العقود  البيئية خالل  والعوامل  الغذائي،  والسلوك  الحياة،  نمط  في  التغيير  لعب  وقد 
الخمسة املاضية دورًا كبيرًا في تزايد حاالت السرطان، وهذه العوامل أغلبها يمكن السيطرة 
عليها مثل: الغذاء، والتدخني، وتعاطي الكحوليات، والتعّرض الزائد ألشعة الشمس، والتعّرض 

ملخاطر التلوث البيئي.
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يظهر السرطان نتيجة حدوث طفرات جينية داخل خلية من خاليا الجسم؛ مما يؤدي إلى 
إنتاج وانتشار خاليا غير طبيعية، وبعض هذه الطفرات الجينية تكون وراثية، ولكن معظمها 
ويعتبر  والبيئي.  املعيشي  والسلوك  بالنمط  بعوامل مرتبطة  الوقت  للتراكم مع  نتيجة  يحدث 

تطور السرطان عملية معقدة تمر بمراحل يمكن اختصارها كالتالي:

االبتداء
طفرات  إحــداث  على  القدرة  لها  عوامل  أو  مواد  إلى  التعّرض  املرحلة  هذه  في  يتم 
جينية قد يمكن تجنبها. ومن أمثلة املــواد، أو العـوامـــل محتملة الخطورة لحدوث السرطان: 
ملوثات البيئة، والعوامـل الكيميائية األخرى، والتغييرات الهرمونية غيـر الطبيعيــة، والتعـّرض 
بالفيروسات، وتدخني السجائر، واألشعة فوق  لإلشــعاع، أو الجسيمات املشعة، والعدوى 
البنفسجية. وفـي حالــة عـدم تجنـب الطفــرات الجينيـــة بواسـطة مضادات األكسدة واملواد 
األخــرى فـــي الطعــام، وكذلك آليــات الحمايــة بالجسم، يتم انتقال هذه املرحلة إلى املرحلة 

التالية )التحفيز(.

التحفيز
بتلف  تبدأ  التي  الطبيعية  غير  السرطانية  الخاليا  نمو  تحفيز  املرحلة  هذه  في  يتم 
الحمــض النووي )الدنا(، وذلك بظهور التغيرات الخلوية التي تطور الورم من خالل انقسام 
املادة الوراثية التالفة في منطقة محددة، وقد تستمر هذه املرحلة من )10 ــ 30( عامًا، ومن 
تدخني السجائر، واألشعة فوق البنفسجية، وملوثات البيئة  أمثلة املواد أو العوامل املحفزة: 
البدني،  النشاط  وقلة  والسمنة  الكحول،  تعاطي  في  واإلفراط  األخرى،  الكيميائية  والعوامل 
واإلفراط في تناول الدهون. وفي حالة عدم إصالح عملية التحفيز بواسطة مضادات األكسدة 
واملواد األخرى في الطعام، وتناول األلياف، وتحفيز تقوية جهاز املناعة، واملحافظة على وزن 
الجسم الصحي، يتم االنتقال إلى مرحلة حدوث الورم السرطاني )النمو والتطور( في نهاية 

هـذه املرحلة. 

الفصل الثالث

تطور السرطان
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النمو والتطور 

وهي عملية معقدة تؤدي إلى تطور الخاليا السرطانية، بحيث يصبح لها القدرة على 
مهاجمة أنسجة أخرى. ويستعمل مصطلح مسرطن على املادة التي يمكن لها أن تؤثر على 

مراحل التطور الثالث في  الوقت نفسه.

االنتشار 

ينتشر السرطان من خالل مهاجمة األنسجة املجاورة إلى أن يصل إلى الدم أو األوعية 
اللمفية. وقد يمكن ملجموعة صغيـرة مـن الخاليـا السـرطانية االنفصال عــن الورم األســاسي 
واالنتقال إلى أجزاء أخرى من جسم اإلنسان، وقد يستقر وينمو في جزء الجسم الجديد، 

وفي هذه الحالة يسمى السرطان الثانوي أو النقائل.

شكل يوضح مراحل نمو وتطور الخاليا السرطانية.

مراحل اإلصابة بالسرطان
ومدى  السرطان،  على حجم  تدل  حيث  مهمة؛  السرطان  مراحل  دراسة  طريقة  تعتبر 
نموه، ومن ثم تساعد الفريق املعالج في اختيار الطريقة املناسبة للعالج. فقد يوصي الفريق 
الجراحة، أو املعالجة اإلشعاعية، وذلك إذا كان السرطان في  املعالج بعالج موضعي مثل: 

توجد أربع مراحل رئيسية للسرطان 

انتشار السرطان إلى 
أنسجة أجزاء الجسم 

األخرى انتشار السرطان من 
املوقع األساسي إلى 

املناطق املجاورة
)االنتشار(

السرطان كبير 
بشكل يكفي لُيشَعر 

به ككتلة
)التحفيز(

خاليا سرطانية 
مجهرية

)اإلبتداء(

خلية مع 
طفرة جينية
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منطقة محددة؛ حيث يكون العالج في هذه الحالة كافيًا للتخلص تمامًا من السرطان. ولكن قد 
يحتاج املريض لعالج يصل إلى جميع أجزاء الجسم؛ وذلك في حالة انتشار السرطان، ففي 

هذه الحالة تستعمل املعالجة الكيميائية.

وفي بعض األحيان إذا لم يتأكد الفريق املعالج من انتشار السرطان إلى جزء آخر في 
الجسم من عدمه يتم البحث عن خاليا سرطانية في العقد اللمفية املجاورة ملكان السرطان؛ 
حيث يشير وجود خاليا سرطانية في العقد اللمفية إلى بداية انتشار السرطان؛ وهذا يعني 
انفصــال خاليــا سرطانيــة مــن الــورم األساسي، وحجزها في العقد اللمفية. ولكن ال يعني 

بالضرورة وصول السرطان إلى مكان آخر بالجسم.

وهناك أكثر من طريقة لتحديد مراحل السرطان، ولكن أكثرها شيوعًا واستعمااًل هي 
تقسيمها إلى أربع مراحل كالتالي:

• يكون الورم السرطاني صغيرًا نسبيًا، ومازال في املكان نفسه الذي 	 املرحلة األولى: 
بدأ منه. ويمكن للمريض اكتشاف الورم السرطاني في هذه املرحلة سواء بالشعور به 
خاصة إذا كان في الثدي، أو من خــالل انتفاخ البطن إذا كان فــي القولون، أو املبيض 

وفي هذه املرحلة يصيب الورم العضو فقط.

• يكون حجم السرطان أكبر من املرحلة األولى، ولم يبدأ في االنتشار 	 املرحلة الثانية: 
إلى الخاليــا املجـــاورة، ولكن فــي بعض األحيــان يعني الوصول إلى هذه املرحلة الثانية 

ظهور الخاليا السرطانية في العقد اللمفية املجاورة للورم السرطاني.

• أنه 	 املمكن  ومــن  الثانيــة،  املرحلة  مـن  أكبـر  السرطان  يكون حجـم  الثالثة:  املرحلة 
اللمفية  العقد  قد بدأ في االنتشار إلى األنسجة املجاورة، ووجود خاليا سرطانية في 
باملنطقــة، مثــل: سـرطـان الرئـة الذي يصـاحبـه انتشـار الــورم فــي الغــدد املــوجــودة 

بالقفص الصدري والثدي واملعدة.

• املرحلة الرابعة: وهي مرحلة انتشار السرطان مـن مكان النشــوء إلــى عضـو آخـر 	
بالجسم، ويسمى في هذه الحالة السرطان الثانوي، أو النقائل السرطانية. وهي أكثر 
املراحل خطورة؛ ألنها ال تصيب العضو واملناطق املجاورة فقط بل تنتشر إلى أعضاء 
أخرى كما في حالة ورم الثدي، حيث ينتشر إلى املعدة أو املخ أو العظام، وهكذا يصبح 

الورم الذي أصاب العضو األصلي أوليًا والذي أصاب عضوًا آخر ثانويًا. 
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أنواع األورام السرطانية

غالبًا ما ُينسب السرطان إلى املكان أو جزء الجسم الذي بدأ فيه، ولكن بعض أجزاء 
جسم اإلنسان تحتوي على عديد من أنواع األنسجة؛ ولذلك وحتى يكون التقسيم أكثر دقة 
إلى  انتقل  لو  وحتى  منها،  نشأ  التي  الخاليا  نوعية  على  بناًء  السرطان  أنواع  تقسيم  يتم 
الكبد،  الرئة وانتقل إلى  جزء آخر من أجزاء جسم اإلنسان. فمثاًل إذا نشأ السرطان في 
ألنواع  )إكلينيكية(  الرئـــة. وتســتعمل عــدة اصطالحات سريرية  فمازال يسمى ســرطان 

السـرطانات املختلفة، وهي كالتالي:

1 - األورام السرطانية

ينشأ هذا النوع من السرطان من الخاليا الطالئية )نوع من الخاليا تتحد معًا مكونة 
نسيجًا يغطي األعضاء الخارجية والغدد(، وتشمل هذه املجموعة أنواعًا عديدة من السرطانات 
السائدة وخاصًة لدى املســنني، فتقريبــًا تشــمل جميع السرطانات التي تحدث في الثدي، 
والبروستاتة، والرئة، والبنكرياس، والقولون. ويمثل هذا النوع من السرطان )80 ــ 90 %( 

من جميع أنواع السرطانات.

2 - الساركومة

ينشــأ هــذا النــوع مـن األنسجة الضامة مثل: العظام، والغضاريف، واألنسجة الدهنية 
واألنسجة الرخوة، واألعصاب. ويتطور السرطان من خاليا تبدأ من خاليا اللحمة املتوسطة 
خـــارج النخــاع العظمي. ويوجد أكثر من 50 نوعًا فرعيًا من أنواع الساركومة، تميل بعض 
البالغني في أغلب  بينما يصيب بعضها اآلخر  إلى إصابة األطفال بصفة رئيسية،  األنواع 
األحيان. وقد يصعب تشخيص هذه األورام األمر الذي قد يؤدي إلى الخلط بينها وبني أنواع 

عديدة أخرى من األورام. 

3 - الورم اللمفي

يبدأ هذا النوع من السرطان في الخاليا اللمفاوية )الخاليا التائية، أو الخاليا البائية(. 
التي تحارب األمراض كجزء من جهاز  البيضاء  الدم  وتعتبر هذه الخاليا جزءًا من خاليا 
املناعة، ويؤدي هــذا السرطان إلى: تجمع الخاليا اللمفاوية في العقــد اللمفاويـــة، واألوعيــة 

اللمفاوية، وفي أعضاء أخرى من الجسم.
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4 - اللوكيميا )ابيضاض الدم(

يبدأ هذا النوع من السرطان في األنسجة التي تكّون في الدم النخاع العظمي، بحيث 
ال تكّون أورامًا صلبة، ولكن يظهر عدد كبير من كريات الدم البيض غير الطبيعية؛ مما يزاحم 
كريات الدم الطبيعية، وينخفض مستواها؛ ومن ثم يؤدي إلى صعوبة حصول األنسجة على 
األكسجني الكافي، والتحكم في النزف، ومحاربة العدوى. وهناك أنواع مختلفة من اللوكيميا 

قسمت بناًء على الحالة )حادة، أو مزمنة( ونوعية الخلية الدموية التي بدأت السرطان.

5 -  ورم الخلية الجنسية

ينشــأ السرطان من هذا النوع في الخاليا األولية والتي غالبًا مــا تظهــر فــي الخصية 
)ورم منوي(، أو املبيض )ورم مبيضي، أو ورم إنتاشي(.

تأثير السرطان على الحالة الغذائية للمريض

يؤثر مرض السرطان، وطرق العـــالج املختلفــة سلبًا على الحالة الغذائيــة والصحية 
للمريض، فاالنخفاض السريع في الوزن وحدوث النقص الشديد للعناصر الغذائية املصاحبان 
للمرض يقلالن من فعالية العالج؛ مما يزيد من خطورة املرض. ويؤثر مرض السرطان تأثيرًا 
سلبيًا على الحالة الغذائية للمريض؛ ومع تنوع األورام السرطانية من حيث املوقع، والحجم، 

والنوعية إال أن معظم األورام السرطانية تؤثر سلبًا على الحالة الغذائية على النحو التالي: 

ــ فقد الوزن

التغير في الجهاز العصبي املركزي بتطور عمليــة فقــد الشــهية، إضافًة إلى  يرتبط 
االضطرابات في حاستي التذوق والشم التي تؤدي إلى فقد الشهية، وقد تنشأ عملية فقد 
الشهية لدى مرضى السرطان؛ نتيجة اإلشارات املثبطة من القناة الهضمية؛ حيث إن التغير 
في التذوق قد يغير من إفرازات املعدة؛ مما يؤدي إلى تأخر عملية الهضم والشعور بالشبع 
لفترات طويلة. كمــا أن تناقـــص الغشــاء املخاطي لألمعاء الدقيقة وضعف األلياف العضلية 
لجـــدار املعــدة قد يساهم أيضًا فــي عدم مقدرة مرضى السرطان علــى اسـتخالص الفوائد 

العديدة من العناصر الغذائية املتناولة؛ مما يؤدي إلى فقد الوزن. 



- 18 -

ــ الوهن أو الضعف الشديد )الدنف(  

يمثـــل الدنف حالــة مـــن الوهـن والضعف الشديد يعانيها مرضـى السرطـان، ويعتبر 
الســبب الرئيســـي للوفــاة؛ حيث يمثـــل حوالــي 85 % مـن أسباب الوفاة ملرضى السرطان. 
يعني  التيني ومشتقة من جزأين  كلمة أصلها  هي   )Cachexia )باإلنجليزية  الدنف  وكلمة 
الجزء األول )Kokos( بالالتيني سيئًا، والجـزء الثانـي )Hexia( بالالتينـي الحالـــة. ويعتبــر 
الدنف متالزمة سريرية تتميز بالفقد التدريجي للوزن، واستنفاد مخزون األنسـجة الدهنية 
والعضالت الهيكلية، وفقد الشهية، وعدم القدرة على القيام بالنشاطات اليومية، واالكتئاب، 
والغثيان املزمن. وتختلف أعراض الدنف باختالف نوع ومكان السرطان بالجسم؛ حيث تظهر 
األعراض بصورة واضحة في سرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي الذي يشمل سرطان 

البنكرياس في حني تكون األعراض بصور أخف في سرطان الثدي واللوكيميا.

 ويحــدث الدنف عــادة نتيجة التغيرات التي تطرأ بســبب الســـرطان مــن حيث األلم، 
واالكتئاب، والقلق، والخلل في حاستي الشم والتذوق، وفقد الشهية، والغثيان املزمن، والخلل 
في وظائف الجهاز الهضمي، والتغير في التمثيل الغذائي للطاقة، وعدم االنتظام في التمثيل 
الغذائي للكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات، وحدوث تغيـرات فــي مســتوى الفيتامينات 
واملعادن، وعدم انتظام التوازن الحمضي القاعدي، وعدم تــوازن اإللكتروليتات، إضافًة إلى 

املشكالت التغذوية الناتجة عن طرق املعالجة )اإلشعاع، أو املعالجة الكيميائية(.
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غالبًا ما يعانــي مرضى الســرطان مشــكالت متعــددة، ومتنوعـة تؤثر علــى صحتهم 
بصورة كبيرة، ولتقييم تلك املشكالت الصحية يستلزم االستعانة بفريق متعدد التخصصات 
يناقــش، ويتحــاور، ويقّيم، ويشخص ثم يضع البرامج العالجيــة بهدف العـالج والتخلــص 

من املضاعفات.

وقد يختلف عدد وتخصصات الفريــق املعالــج الطبــي، والنفســي، واالجتماعــي مــن 
مؤسسة صحية ألخرى، وقد يتكون الفريق املعالج من عدة تخصصــات تشــمل: مجال طب 
األسرة، والطب الجراحي، ومتخصصـي األورام، والباثولوجيا )علــم األمــراض(، واألشـعة، 
والطب النفسي، والرعاية املجتمعية، والصيدلة، والتمريض، والتغذية، وآخرين حسب الحاجة، 
يهدف  لذلك  والغذائية؛  الصحيـة  الحالـة  علـى  املختلفة  العالج  وطرق  املرض  طبيعة  وتؤثر 

العالج الطبــي ملرضــى السرطان إلى ما يلي:

1 ــ تحسني نوعية الحياة من خالل تقليل املضاعفات املصاحبة لطرق العالج املختلفة.
2 ــ منع حدوث استنفاد مكونات االستجابة املناعية التي تشــمل املناعــة الخلطيـة )املناعة 
واملناعة  البائية(،  اللمفاوية  الخاليا  تنشيط  نتيجة  املضادة  األجسام  تكّون  عن  الناتجة 
الخلوية )املناعة الناتجة عن تنشــيط الخاليا اللمفــاوية التائيــة( نتيجـة ســوء التغذية، 
حيث إن تحسني الحالة الغذائية يساعد في تحسني الحالة املناعية، وكذلك في فاعلية 

العالج.
3 ــ منع فقدان الوزن )هدف على املدى القريب(.

4 ــ املحافظة على الوزن الطبيعي )هدف على املدى البعيد(.
5 ــ تعويض ما ُيفقد؛ نتيجة التأثيرات الجانبية من طرق العالج املختلفة، مثل: فقدان السوائل 

واإللكتروليتات؛ نتيجة القيء، واإلسهال، وسوء الهضم.
6 ــ توفير الكمية الكافية من الســعرات الحــرارية، والبروتينــات، والدهون، والكربوهيدرات، 

والفيتامينات، واملعادن.
7 ــ التعّرف على ما يفضله املريض، وما ال يتحمله من األطعمة.

الفصل الرابع

عالج السرطان
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  ويشتمل العالج الطبي األساسي ملرض السرطان على: املعالجة الجراحية، أو املعالجة 
الكيميائية، أو املعالجة اإلشعاعية، أو مزيج من الثالثة وذلك بغرض إزالة الخاليا السرطانية، 
فمن  مبكرًا  والعالج  التشخيص  بدأ  وكلما  املضاعفات،  وتسكني  الورم،  نمو  حدوث  ومنع 

املرجح أن تكون فاعلية العالج عالية، وهناك عدة طرق للعالج كالتالي:

املعالجة الجراحية

الورم،  السرطاني على ضخامة حجم  الورم  الجراحية إلزالة  الطرق  يعتمد استخدام 
بطريقة عالجية  الجراحية  الطرق  متابعة  يجب  ما  وغالبًا  للورم.  املجاورة  األنسجة  وحماية 
العملية  نتيجة  األيض  عملية  في  الحاد  اإلجهاد  ويؤدي  ورم جديد،  نمو  ملنع حدوث  أخرى 
الجراحية إلى زيادة االحتياج للبروتني، والطاقة، ويمكن أن يزيد الهزال، كما تسهم العملية 
الجراحية أيضًا في حدوث آالم، وإرهاق، وفقد للشهية، ويمكن أن تؤدي جميع هذه األعراض 
إلى تقليل املتناول من الطعام في وقت تعتبر الحاجة فيه إلى التغذية أمرًا جوهريًا، ويساهم 
فقد الدم أثناء العملية إلى فقد املغذيات؛ مما يفاقم حدوث سوء التغذية، ويمكن أن تؤدي بعض 

العمليات  الجراحية إلى تأثيرات طويلة املدى على الحالة الغذائية للمريض.

شكل يوضح استئصااًل جراحيًا لورم سرطاني في الكلى .

استئصال الورم 
جراحيًا

إعادة إغالق
الجرح

ورم
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املعالجة الكيميائية

يعرف الدواء باملنتج املعد للتشخيص، أو الوقاية، أو املعالجة، أو التخفيف من األعراض. 
ويتطلب تسجيل واعتماد أي دواء جديد للمرضى مــن قبل هيئــة الغــذاء والدواء األمريكيــة، 
أو هيئة الدواء لالتحاد األوروبي أن يمر بأربع مراحل قبل تداوله تشمل: املرحلة األولى التأكد 
من األمان، حيث تتم اختبارات السالمة على الكبد، والقلب، والكلى وباقي األعضاء واألجنة. 
ويتم في املرحلــة الثانيــة التأكد مــن الفاعلية، حيث يستلزم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بني استعمال الدواء من عدمه، وتشمل املرحلة الثالثة التأكد من التفاعالت مع األدوية األخرى. 
ويتم في املرحلة الرابعة التسويق مــع املراقبة، واألبحــاث ملالحظات أي تأثيرات غير مرغوب 

بها، وذلك بعد املوافقة على االستعمال.  

لعالج  أدوية  عدة  األوروبية  الدواء  وهيئة  األمريكية،  والدواء  الغذاء  هيئة  اعتمدت  وقد 
السرطان. وتعتمد طريقة املعالجة الكيميائية على استعمال األدوية ملعالجة السرطان، حيث 
يتم استعمالها لتثبيط نمو الورم السرطاني، أو تقليصه قبل إجراء عملية اإلزالة، أو منعه من 
الخلية،  انقسام  أدوية السرطان عملية  إلى جزء آخر من الجسم، وتعارض بعض  االنتقال 
واألخرى تجعل الخاليا كامنة وهي في طور الراحة، وال يمكنها االنقسام، ولكن لألسف معظم 
هذه األدوية لها تأثيرات سامة على الخاليا السليمة التي تنقسم بسرعة مثل: خاليا النخاع 
الجانبية  األعراض  بعض  إلى ظهور  يؤدي  مما  والشعر  الهضمية،  القناة  العظمي، وخاليا 
الخاليا  تتخذ من  أن  للسرطان  املعالجة  الحديثة  لبعض األدوية  لتأثير هذه األدوية. ويمكن 

السرطانية هدفًا محددًا. 

وتعتمد املعالجة الكيميائية على نوعية وسلوكية السرطان فقد تمّكن من الشفاء، حيث 
يتم في هذه الحالــة إحــداث تلــف الخاليــا الســرطانية، بحيث تنتهي مــن جســم املريض، 
وال يعاد ظهورها مرة أخرى، ولكن هذا ال يحدث دائمًا، وفي بعض الحاالت قد تتحكم املعالجة 
الكيميائية في منع السرطان من االنتشار إلى جزء آخر بالجسم، أو تثبط من نمــو الــورم 
السرطاني. وتعمل املعالجة الكيميائية في بعض حاالت انتشار السرطان في الجسم على 
تخفيف األعراض، وال تعمل على الشفاء أو التحكم في انتشار السرطان، وببساطة ُتسَتعمل 
النكماش األورام السرطانية التي ُتِحدث آالمًا أو ضغطًا على البنى املجاورة، وغالبًا ما يستمر 

الورم مرة أخرى في النمو في هذه الحالة.
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املعالجة اإلشعاعية
تتم طريقة املعالجة باإلشعاع من خالل إطالق قذائف بواســطة أشــعة إكــس )األشعة 
السـينية(، أو أشـعة جامـا، أو من خالل جزيئـات ذريـة، وهـذه املعالجات تحث على تشكيل 
فوق األكسيد، وجذور الهيدروكسيل التي يمكن  أنواع من األكسجني النشط املتفاعل مثل: 
لهــا أن ُتتِلف الحمــض النـووي للخاليا، وتؤدي إلى موت الخاليا، وهناك آليات حديثة يمكن 
لها تركيز اإلشعاع على منطقة الورم مباشرًة، وتقليل التلف لألنسجة املجاورة، وعادة تعطى 
الجرعة بزوايا متعددة؛ لضمان وصول األشعة إلى الهدف، وتتميز طريقة املعالجة باإلشعاع 
عن الجراحة في تقليص حجم الورم مع املحافظة على العضو من حيث التركيب والوظيفة، 
لها  محددًا  هدفًا  الجسم  فــي  معينــة  منطقة  تتخذ  أنها  نجد  الكيميائية  باملعالجة  ومقارنًة 
بداًل مــن مشاركة جميع خاليا الجسم، ومع ذلك يمكن للمعالجة باإلشعاع أن ُتتِلف أنسجة 

سليمة، وفي بعض الحاالت لها تأثيرات طويلة املدى على الحالة الغذائية للمريض.

كما يمكن أن ُيحِدث اإلشعاع على منطقة الرأس والرقبة تلفًا للغدد اللعابية، وقــد يــدوم 
التلــف فــي الحاالت الشديدة، ويمكن أيضًا أن تؤدي املعالجة اإلشعاعية في الجزء السفلي 
من منطقة البطن إلى حدوث التهابات ألنسجة األمعاء التي تؤدي إلى ظهور الغثيان، والقيء، 

وسوء االمتصاص، واإلسهال.

شكل يوضح املعالجة اإلشعاعية ملرضى السرطان.
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زراعة النخاع العظمي

تتم طريقة زراعة النخاع العظمي باستبدال النخاع العظمي التالف ألسباب ترجع إلى 
املعالجة الكيميائية، أو املعالجة اإلشعاعية، أو الحالة املرضية، وتعتبر طريقة زراعة النخاع 
العظمي إحدى الطرق العالجية األساسية لعالج اللوكيميا )ابيضاض الدم(، والورم اللمفي. 
وإذا كان باإلمكان تجميع خاليا النخاع العظمي من املريض قبل التعّرض للمعالجة الكيميائية 
أو العالج اإلشعاعي فسوف يوفر الجهد للبحث عن متبرع مناسب، إضافًة إلى أن استعمال 
خاليا نخاع عظمي من شخص آخر يستلزم أن يتناول املريض األدوية املثبطة للمناعة؛ لتجنب 

حدوث رفض لألنسجة.

شكل يوضح إجراء عمليات لزراعة خاليا النخاع العظمي ملرضى السرطان.

أدوية مضادة 
للسرطان

املتلقي
املتلقياملتبرع

حقن خاليا نخاع 
عظم معافاة

سحب خاليا نخاع
عظم معافاة

تشعيع
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ويؤثر عالج زراعـة النخـاع العظمـي علـى املرضـى تأثيرًا واضحًا، وخاصة على األغذية 
والحالة الغذائية. ويمكن أن تؤدي املعالجة الكيميائيـة، أو املعالجــة اإلشــعاعية التــي تســبق 
عملية الزراعة، إضافًة إلى استعمال األدوية املثبطة للمناعة إلى إضعاف الوظائف املناعية 
بصورة شديدة وزيادة خطر اإلصابة باألمراض املرتبطة بتلوث الغــذاء، وهناك عديـــد مــن 
االحتياطات واإلرشادات الغذائية لضمان أمان وسالمة األطعمـــة واملشـــروبات التـي يجب 
اتباعها خصوصًا فــي حالـــة زراعــــة النخــاع العظمي؛ وذلك نظرًا النخفاض كفاءة الجهاز 

املناعي، التي تشمل ما يلي:

1 ــ تناول األطعمة في أماكن معروفة، وعدم أخذها من الباعة الجائلني في الطرقات.

2 ــ غسل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام، وعدم التكاسل، أو االستخفاف بهذه النصيحة، 
وكثيرًا ما قد يكون التسمم الغذائي سببه عدم االهتمام بغسل األيدي. 

3 ــ تجنب تناول األطعمة غير املطهية مثل: بعض األسماك الصدفية.

وسلطات  املايونيز،  على  تحتوي  والتي  مســبقًا  املحضـــرة  الســـلطات  تنــاول  تجنب  ــ   4
البيض، أو الدجاج.

وعدم  الصغيرة،  العبوات  شراء  ويفضل  جيدًا،  املغلي  املعقم  أو  املبستر  اللنب  تناول  ــ   5
االحتفاظ بالعبوة بعد فتحها.

6 ــ التأكد دائمًا من نظافة أدوات الطعام، وخلوها من األوساخ واألتربة.

7 ــ التأكد دائمًا من أن مياه الشرب آتية من مصدر صحي وسليم، وكذلك تجنب تناول الثلج 
املصنوع من مياه غير آتية مــن مصــدر صحي وسليم، ويكون من األفضل تناول املياه 

املعبأة واملشروبات التي تنتجها شركات معروفة.

ــ التأكد من نظافة املائدة ومفرشها والفوط التي توضع عليها؛ فقد تكون مصدرًا لنقل   8
الجراثيم، أو العدوى في حالة عدم نظافتها.

9 ــ حفظ ما تبقى من األطعمة في مكان نظيف مبرد بعيدًا عن األوساخ والحرارة.

10 ــ غسل الفاكهة والخضراوات جيدًا قبل األكل.
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11 ــ تغطية األطعمة الطازجة املطهية لحمايتها من الحشرات واألتربة.

ـ يجـب التأكد مــن عــدم ظهــور أيـــة عالمــات تدل على فــساد األطعمــة ســواء املطهيـة،  12ـ 

أو الطازجة، أو املعلبة.

13 ــ يجب التأكد من تاريخ الصالحية لألغذية املعلبة.

ومنتجات  والعصائر،  الغذائية،  املواد  ــ يفضل استعمال عبوات شخصية صغيرة من   14

األلبان، والسوائل، حيث إن املتبقي من العبوات الكبيرة يعرضها للفساد إذا تركت فترة 
بعد فتحها.

15 ــ االلتزام بالقواعد الصحية السليمة مثل: تغطية األنف والفـم عنـد العطـس والســعال؛ 

ألن السعال والُعَطاس قد يكونان وسيلتني النتقال املكروبات إلى الغذاء، أو إلى شــخص 
آخــر، فالواجب الحرص على اتباع هذه العادة الجيدة؛ للحد من أية مشكالت صحية.  

16 ــ في حالة الطهـي ال تحفـظ األطعمة املطهية خارج الثالجـة ألكثر مــن سـاعتني في درجة 

حرارة الغرفة؛ حتـى ال تتكاثـر فيهـا الجراثيـم الضــارة، بل تحفــظ في ثالجات سليمة 
ودرجات حرارة مناسبة للحد من تكاثر املكروبات.

17 ــ في حالة الطهو يجب حفظ األطعمة املطهية بعيدًا عن األطعمة النيئة؛ للتقليل مــن خــطر 

تلوث األطعمة؛ وذلك ألن األغذية غير املطهية قد تكون محتوية على مكروبات قد تنتقل إلى 
األغذية املطهية؛ لذلك البد من فصلهما عن بعضهما.

تامًا  تذويبًا  املجمدة  والدواجن  اللحوم  تذويب  على  الطهي  حالة  في  الحرص  يجب  ــ   18

بالثالجة قبل الطهي، ألن وجود الثلج في اللحوم يعيق وصول درجات الحرارة إلى جميع 
أجزاء اللحوم والقضاء على املكروبات. 

املعالجة البيولوجية

تتضمن املعالجة البيولوجية استخدام كائن حي، أو مــواد مستخرجة من كائن حي، 
أو استنساخ نسـخة معـدلــة باملعمل من هــذه املادة الحية؛ وذلك ملعالجة املرض. وقد يمكن 
استخدام بعض أنواع املعالجــة البيولوجيــة ملعالجة السـرطان مبـاشــرة، أو التخلــص مــن 
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األعراض الجانبية لبعض طرق املعالجات األخرى، ومع اعتماد هيئة الغذاء والدواء األمريكية 
على استعمال عديد من العالجات البيولوجية، إال أنه ال يزال بعضها اآلخر تحت التجارب 
السـريرية )اإلكلينيكية(؛ للتأكد مــن سالمتها وفاعليتهــا فــي عالج السرطان. ويتطلب في 
بعض املعالجات البيولوجية للسرطان تنشيط الجهاز املناعي؛ ملحاربة السرطان؛ حيث يعمل 
هذا الجهاز على حماية الجسم ليس فقط من األجسام الغريبة التي تهاجمه من خارج الجسم 
الخاليا  الغريبة داخل الجسم مثل:  البكتيريا، والفيروسات، ولكن أيضًا من األجسام  مثل 
السرطانية. ففي حالة وجود هذه األجسام بالجسم تبدأ أعضاء الجسم التي تشمل الطحال، 
والعقد اللمفية، وغدة التوتة )وهي غدة صماء تقع على القصبة الهوائية أعلى القلب(، وخاليا 
بها  الفتك  أو  بابتالعها  الغريبة،  املناعي في االستجابة؛ ملهاجمة هذه األجسام  الجهاز  من 
الخاليا  ومنها  البيض  الدم  تزيد خاليا  كما  السمية،  إزالة  بوسائل  أو  اإلنزيمات،  بواسطة 
تحليلها  أو  وقتلها،  الغريبة،  واألجسام  املكروبات  ابتالع  على  تعمل  والتي  الكبرى  امللتهمة 
بواسطة املحلل الجداري والالكتوفيرين، وبعض املواد الكيميائية األخرى التي تفرزها كريات 

الدم البيض مثل: فوق أكسيد الهيدروجني.

أما الخاليا اللمفية فإنها أيضًا من ضمن كريات الدم البيض، وتكون إما بصورة خاليا 
ملفية تائية، أو خاليا ملفية بائية، فاألولى )التائية( ُيطلق عليها الخاليا التائية القاتلة، وتعرف 
أو  بالعدوى،  الخاليا املصابة  للخاليا؛ حيث تعمل على قتل  السامة  التائية  بالخاليا  أيضًا 
الخاليا الشاذة )الخاليا السرطانية(، وذلك بواسطة طرح مواد كيميائية سامة، أو بواسطة 
تحفيز هذه الخاليا على عملية  االنتحار الذاتي. كما تساعد هذه الخاليا اللمفية التائية في 
عمل الخاليا اللمفية البائية. أما الخاليا اللمفية البائية فتنمو وتتطور إلى نوع من الخاليا 
ُيطلق عليها خاليا البالزما، واألخيرة لها القدرة على إنتاج األجسام املضادة )األضداد(؛ 
وهي مواد مناعة بروتينية تشمل خمس مجموعات تفرز عادة؛ نتيجة وجود أجسام غريبة، 
أو ما يسمى باملحفزات أو املستضدات، ويتم تكوين مركب من الجسم املضاد مع املستضد 

)الضد(، حيث يتم التخلص من هذا املركب املتكون بعدة طرق. 

وُينِتج جســـم اإلنســـان اإلنترفيرونـــات )ذات الوظائف املقاومة للفيروسات والوظائف 
الحيوية واملناعية(، واإلنترلوكينات التي تستخدم ملعالجة السرطانات الصلبة، وهي مواد تتبع 
السيتوكينات )البروتينات التي تفرزها الخاليا امللتهمة الكبرى، والخاليا التائية املساعدة التي 
تنظم وظائف الخاليا في الجهاز املناعي(، ويمكن تصنيعها بواسطة بعض الشركات الدوائية. 
النقيلي  الكلى  سرطان  تشمل:  السرطانات  من  معينة  نوعية  ملحاربة  املواد  هذه  وتستعمل 



- 27 -

النخاع  خاليا  إنتاج  لزيادة  للمستعمرة  املنبهة  العوامل  وتعطى  النقيلي.  امليالنيني  والورم 
)الصفيحات(  والصفائح  الحمر،  الدم  وكريات  البيض،  الدم  كريات  تشمل  والتي  العظمي 
الدموية والتي تستعمل في حالة انخفاض مستوى كريات الدم البيض وكريات الدم الحمر 
لدى املرضى الذين يستعملون وسائل املعالجة الكيميائية، ولديهم انخفاض في تلك الخاليا. 
ويؤدي استعمال العوامل املنبهة للمستعمرة إلى تقليل فرصة اإلصابة بالعدوى، أو حدوث 

فقر دم، أو حدوث نزف.

العالجات البديلة
يلجأ عديد من مرضى السرطان إلــى اســتخدام الطب البديل للمساعدة فــي محاربة 
اســتخدام  إلــى  املرضى  يلجأ  وقد  الطبيب،  استشـارة  دون  ذلك  يتم  ما  وغالبًا  السرطان، 
الطب البديل بغرض التحكم أكثر في طرق العالج، أو نتيجة القلق من فاعلية العالج الطبي 

الكيميائي. 

وتعتبر املكمالت الغذائية واألعشــاب الطبية من أكثر املنتجات التي تستعمل في الطب 
البديل، وهناك بعض التحفظات في االستعمال العشوائي للنباتات؛ لكونها تتم غالبًا بدون 
تمثــل  وال  طبيعيــة  أشياء  األعشــاب  بأن  االعتقاد  فقــد سـاد  االختصاصيـــني،  استشارة 
أية خطورة، وفي الحقيقة قد يكون لبعض النباتات آثـار سلبية على صحة وحيــاة اإلنسان، 
فاألدوية يتم تصنيعها في مصانع األدوية باستخالصها من النبات، أو الحيوان، أو املواد 
الكيميائية األخرى بطريقة نقية، ومحسوب فيها الجرعة بدقة، وبعد التأكد من درجة سالمة 
الدواء والفاعلية والتأكد من األمان، والتفاعل مع األدوية األخرى، يتم بعد ذلك التسويق مع 
مداومة املراقبة واألبحاث ملالحظة أي تأثيرات غير مرغوبة. تتم هذه الخطوات بطريقة علمية 
األدوية  وأمان  لسالمة  والتشريعية  الرقابية،  الجهات  وتدقيق  ومتابعة  إشراف  تحت  مقننة 
الدولية مثل: هيئة الغذاء والدواء األمريكية، أو هيئة الدواء لالتحاد األوروبي. وعلى العكس 
من ذلك تعتـبر سالمـة وفاعلية املكمالت الغذائية ومنها األعشاب مسؤولية الشركة املصنعة 
النباتات  التداول، هذا إضافًة إلى أن بعض  وليس لهيئة الغذاء والدواء األمريكية دور قبل 
تحتوي على أكثر من مادة فعالة وقد تتعارض هذه املواد في تأثيرها؛ مما يفقدها فائدتها 
العالجية إذا أخذت بصورة غير نقية، أو قد تتفاعل هذه املواد الفعالة مع بعضها وتعطي 
مواد ذات تأثير أقوى، وهذا قد يمثل خطورة على صحة املريض، ثم إن تركيز املواد الفعالة 
يختلف حسب أجزاء وعمر النبات وكذلك التربة، هذا إضافًة إلـى أن بعـض األعشـاب قـد 
ُتغش بإضافة أعشاب رخيصة أخرى، ومـواد غير معروفة، وهناك أعشاب سامة ال يدرك 
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بالتركيز على  لذلك فإن االختصاصيني بعلوم األدوية والعالج يوصون  خطورتها املرضى؛ 
إنه في هذه الحالة يكون  الدواء املستخلص واملحضر في مصانع األدوية، حيث  استعمال 
الدواء )العالج( خاضعًا لدساتير األدوية، وتحت إشراف االختصاصيني بدءًا من التصنيع 
حتى وصوله إلى يد املريض، ويجب حصر استعمال األعشـاب في أضيق الحدود وتحت 
التي تمثل خطورة على صحة وحياة  إشراف االختصاصيني أيضًا؛ وذلك لتجنب املخاطر 

اإلنسان.

الرعاية التلطيفية   

تقدم الرعاية التلطيفية للمرضى في حالة تطور وتقدم السرطان، وفشل جميع الوسائل 
العالجية في شفاء املريض، وتهدف هذه الرعاية إلى منع أو تخفيف املعاناة، وتحسني نوعية 
الحياة، وتحسني وظائف الجسم واملساعدة في اتخاذ القرار، وتخفيف املعاناة على أفراد 
أســرة املريــض. وقــد وضعت منظمة الصحة العاملية قائمة أكثر تخصصًا لنظام الوظائف 

أو الخدمات التي ُتقدم من خالل الرعاية التلطيفية تشمل ما يلي:

1 ــ إعطاء مسكنات لأللم وكذلك األعراض املزعجة األخرى.

2 ــ التأكيد على املحافظة على حياة املريض وجعل الوفاة أمرًا طبيعيًا.

3 ــ شمول الجانب الديني والنفسي ضمن العناية باملريض.

4 ــ اقتراح نظام دعم؛ ملساعدة املريض في التفاعل قدر اإلمكان قبل الوفاة.

5 ــ اقتراح نظام دعم؛ ملساعدة أفراد األسرة في التغلب على املصاعب خالل فترة املرض 
والوفاة.

6 ــ استعمال طريقة فريق العمل للحديث عن احتياجات املريض وأفراد العائلة.

7 ــ قد يؤثر تحسني نوعية الحياة على نتائج املرض.
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املعالجــة الجــراحيــة، أو املعالجــة  تشتمل أهم طرق عالج األورام السرطانيـة علـى: 
العالجية كلٍّ  الوسائل  الكيميائيـــة، وقد تســتعمل هذه  املعالجــة  أو عن طريق  اإلشعاعية، 
على حالة  علـى حدة أو مع بعضها. وكل من األنـواع الثالثة الرئيسية للعالج يؤثر سـلباً 

املريض الغذائية والصحية.

تأثير املعالجة اإلشعاعية 
يسبب العالج اإلشعاعي بعضـًا من املشكالت التغذويـة الرئيسـية التـــي تعتمـــد علــى 
الجرعة، واملدة، ومكان اإلشعاع في الجسم، وتشمل: الغثيان، والتهاب الحلق، وعسر البلع، 
حاداً،  معوياً  والتهاباً  واإلسهال،  والقيء،  التذوق،  حاسة  في  طفيفًا  وتغيرًا  الفم،  وجفاف 
والتهاب القولون، كما تؤدي جرعات اإلشعاع لفترة طويلة إلى حدوث القرحة، وجفاف الفم، 
وتسوس األسنان، وصعوبة في فتح الفم، وتغير في الطعم، وتليف األوعية، والناسور، وسوء 

االمتصاص. 

تأثير املعالجة الكيميائية 
زاد في السنوات األخيرة بشكل كبير عدد العقاقير الكيميائية املستعملـة فــي معالجــة 
ُيعالَج املريض بأكثر من عقار واحد، بحيث ُيعَطى للمريض  السرطان، وفي معظم األحيان 
كجرعات على امتداد عدة أسابيع. وتضم األعراض الجانبية الناتجة عن استعمال املعالجة 

الكيميائية: فقد الشهية، والغثيان، والقيء، واملغص الشديد املصحوب بالقيء.

تأثير املعالجة الجراحية 
تؤدي نوعية ومكان الجراحة إلزالة األورام السرطانيــة إلــى ظهــور بعــض املشكالت 
التغذوية التي تشمل: صعوبة في املضغ، والبلع، والركود املعوي، والتغوط الدهني، واإلسهال، 
وسوء االمتصاص، وانخفاضاً فــي مســتوى ســكر الدم، وتقليل فعالية عديد مـن العناصر 
)B12(، وفقد العصارة الصفراوية، وحصيات في الكلى، وسوء  فيتامني  ونقص  الغذائية، 
التغذية، وحموضة، وفرط إفرازات املعدة، وعدم توازن املاء واألمالح، والناسور، وانخفاض 

مستوى األلبومني في الدم.

الفصل اخلامس

تأثير طرق العالج على احلالـة الغذائيـة للمريض
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جدول يوضــح املشــكالت التغذويـة الناتجة عـن اإلصابــة بالسرطــان، أو طـرق 
معالجته، وأسلوب املعالجة التغذوية

أسلوب املعالجة التغذويةاألسباباملشكلة
الحالة املرضية، والعالج فقد الشهية

اإلشعاعي، واملعــالجــة
الكيميــائيـــة، والعمليات

الجراحية لألمعاء.

• املوصوفة 	 األدوية  استخدام  تشجيع 
لفتح الشهية تحت اإلشراف الطبي.

• سهولة توفـر األطعمـة املفضلــة التـي 	
يمكن تقبلها طول الوقت.

• تجنب األطعمة ذات الروائح النفاذة.	
• تناول الطعام مع العائلة أو األصدقاء.	
• تجهيز مناخ هادئ وممتع عند تناول 	

الطعام.
تنــاول وجبــات صغيـرة بحصص 	•

متكررة.
تحديد تناول السوائل مع الوجبات 	•

لتجنب الشعور بالشبع.
االستماع إلـى املوســيقى املفضلـة، 	•

أو االستمتـاع ببـرنامـج تليفزيونـي 
أثناء تناول الطعام.

تشــجيع تنـــاول األطعمــة الغنيـــة	•
 بالعناصر الغذائيـة كل عـدة ساعـات 

حتى وإن لم يكن املريض جائعًا.
ممارسة املشي قبل تناول الطعام.	•
تجنب تنــاول األدويــة التــي لهـا 	•

تأثير مثبط للشهية قبـل الوجبات 
الغذائية.

يجب اللجوء إلى التغذية عـن طريق 	•
األنبوب فــي حالــة اشــتداد فـقــد  
الشهية، لتجنب الهزال وفقد الوزن
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تابع/ جدول يوضــح املشــكالت التغذويـة الناتجة عـن اإلصابــة بالسرطــان، أو 
طـرق معالجته، وأسلوب املعالجة التغذوية

أسلوب املعالجة التغذويةاألسباباملشكلة

املعالجـة اإلشــعاعية سوء االمتصاص
ملنطقة السبيل املعوي 

السفلي.

يساعد تحديــد العنصــر الغذائـــي 	•
املتأثر بقلة االمتصاص كثيرًا علـى 
اختيـار أسـلوب املعالجـة التغذوية. 
فبعــض الحميـــات )قليـلة الدهون، 
أو األلياف الغـذائيــــة، أو الخاليـــة 
من الالكتوز( تســاعـــد فـي زيـادة 

االمتصاص ككل.
دهنية متوسطة 	• أحماض  استعمال 

السلسلة.
اســتعمال أطعمـــة ســائلــة كاملـة 	•

جاهزة قد ُتعَطى عــن طريق التغذية 
األنبـوبيـــة، أو الحقــن عـــن طريــق 

الوريد حسب حاجة املريض.

املعالجـة اإلشــعاعية عدم تذوق نكهات الطعام
واملعالجة الكيميائية.

تفــريــش األســـنان، أو اســـتعمال 	•
غسول الفم قبل تناول الطعام.

اختيــار البيـــض، أو الســمك، أو 	•
الدواجن، أو منتجــات األلبــان بداًل 

من اللحوم.
الحصـول علــى التاريـــخ الغذائي 	•

املفصل؛ لتعيني مدى تأثيــر حاســة 
التذوق أو الشم وشدتهما. 

تكون 	• التـي  الباردة  األطعمة  تقديم 
حرارتها مثل درجة حرارة الغرفة. 

تجنب األطعمة ذات الرائحة القوية.	•
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تابع/ جــدول يوضــح املشــكالت التغذويـة الناتجـــة عـــن اإلصابــة بالسرطــان، 
أو طـرق معالجته، وأسلوب املعالجة التغذوية

أسلوب املعالجة التغذويةاألسباباملشكلة

محـاولـــة اســتخدام البهـــارات 	•
واملنكهات )بهارات غير حريفة(.

محـاولــة إيجـــاد مصـــادر 	•
بديلـــة للبروتني مثل: زبدة الفول 
الســودانـي، والجــنب، والبيــض 
املطهــي، أو اللحوم البيضاء في 
حالة عدم تقبل اللحوم الحمراء. 

قــد تحـســـن النكهـــات القويـــة 	•
املتواجدة فـــي بعــض األطعمـــة 

والصلصـات من نكهــة األطعمــة، 
مثــل: طـهــــي اللـحـــم بعـصـيــر 
األنـاناس، أو الليمـون، ومن ثم قد 

تحل بعض مشكالت التذوق.
استخدام أدوات وأواني بالستيكية 	•

فـــي حــالة وجـــود مـــذاق معدني 
للطعـــام، وإضــافــــة الســكر إلى 
األطعمة قد يعدل من نكهة األطعمة 

املالحة.
ظاهــرة امتـــالء املعـــدة
بسرعة )الشبع السريع(

بعض أنواع العقاقيــر
الكيميائـيــة واملعالجـة 

اإلشــعاعية.

 محاولة تناول أطعمة خفيفة، ولكن 	•
بصورة متكررة. 

تجنب األطعمة اململحة والحريفة. 	•
تحديد تناول السوائل إلــى نصــف 	•

ساعـــة قبــل الوجبة، أو إلــى مـدة 
ساعة بعد الوجبة.
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تابع/ جــدول يوضــح املشــكالت التغذويـة الناتجـــة عـــن اإلصابــة بالسرطــان، 
أو طـرق معالجته، وأسلوب املعالجة التغذوية

أسلوب املعالجة التغذويةاألسباباملشكلة

محاولة مضغ الطعام ببطء. 	•
اإلقالل من تناول األطعمة الدسمة.	•
تنـاول الســـوائل الغنيـــة بالقيمــة 	•

الغذائية.
الحـــالـــــة املــرضيـــة الغثيان والقيء

)السرطـان( واملعالجـة 
الكيميائية، واملعالجــة 

اإلشعاعية.

هــذه األعـراض عــادة مـــا تختفــي 	•
للقيء  املضادة  األدوية  تناول  عنـد 
قبـل تنــاول الطعام من قبل الطبيب 

املعالج.
التأكـــد مــــن أن املــريــض يتنـاول 	•

مــن  لــــه  التـــي وصفـت  األدويــة 
قبـــل الطبيـب املعـالـــــج بانتظــــام 
خـــالل األوقـــات املحـــددة؛ للحــد 
مــن الغثيـان أو القــيء، كما يجب 
على املريض مراجعة الطبيب إذا لم 
ينقطع القــيء خـــالل 72 ساعـــة.

تجنـب تحضـيــــر األطعــمـــة ذات 	•
الروائـــح النفاذة.

تناول األطعمة الباردة التــي درجــة 	•
حرارتها مثل درجة حرارة الغرفة.

بأطعمـــة جــافـة 	• املريـــض  تزويــد 
مثــل: الخبز املحمص، والشــابورة، 
أو البســكويــت املمـلـح املقـرمــش 
قبل الوجبات وقبـل النهـــوض مـــن 

الفراش صباحًا وكل ساعتني.
تنــاول وجبـات صغيــــرة بصــورة 	•

متكررة. 
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تابع/ جــدول يوضــح املشــكالت التغذويـة الناتجـــة عـــن اإلصابــة بالسرطــان، 
أو طـرق معالجته، وأسلوب املعالجة التغذوية

أسلوب املعالجة التغذويةاألسباباملشكلة

تناول السوائل خالل اليوم لتعويض 	•
ما فقد من السوائل نتيجة القيء.

نتيجـــة 	• الغثــيان  حدوث  حالة  في 
املعالجــة الكيميائيــــة يجـب تجنب 
تنــاول الطعام على األقل بساعتني 

قبل تناول العالج.
تجنب تقديم األطعمة الدســمة، أو 	•

املقلية، أو العالية في محتواها من 
الدهون. 

تجنـب األطعمــة الحريفــــة جــدًا 	•
وعــاليـــة املحتــوى الســكري أو 

التي لديها نكهات قوية.
تجنب تناول السوائل مع الطعام 	•

وُيفضل تناولها مــن نصف إلــى 
ساعة قبل الـطعام. 

يفضل تناول أطعمة مملحة. 	•
التعّرض للهواء وارتداء املالبس 	•

الواسعة قد يخفف الغثيان. 
ُيفضل الجلوس بداًل مـن النـوم 	•

على السرير بعد تناول الطعام.

املعالجــــة اإلشعاعيــة اإلسهال
ملنطقة البطن السفلية، 
وبعـض أنواع العقاقير 

الكيميائية.

زيــادة تنـــاول الســوائـل )ويعتبـر 	•
الحساء اململـح، وعصائـر الفاكهـة 
املخففة، واملشـروبــات الرياضيـــة 
سوائل جيدة، وفي حالـة اإلسهال 
الشديد يمكن اسـتعمال محاليــل 
معالجة الجفاف( لتعويض ما فقد 

منها.
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تابع/ جــدول يوضــح املشــكالت التغذويـة الناتجـــة عـــن اإلصابــة بالسرطــان، 
أو طـرق معالجته، وأسلوب املعالجة التغذوية

أسلوب املعالجة التغذويةاألسباباملشكلة

تناول وجبات صغيــــرة بصـــورة 	•
متكررة.

تجنـب األطعمــــة التــــي ُتحـــِدث 	•
غازات مثل: القرنبيــط، والكـــرنب، 

والبروكلي.
تجنب تقديم األطعمة الدســمة، أو 	•

املقلية، أو العالية في محتواها من 
الدهون. 

التعديل من محتوى الدهـون فــي 	•
الوجبة حسب االحتياج. 

مالحظة حالة التغوط الدهني. 	•
التقليـــل مـــن محتــوى الوجبـــة 	•

من الالكتـوز حســـب االحتيـــاج 
وخصوصــاً إذا كــــان املـريــض 
يخضع للعالج اإلشعاعي للمثانة.

إذا تم تنويم املريض في املستشفى 	•
إلجــراء العــــالج، فـإنـه ينصـح 
باملعـالجـــة التغـــذويـــة التاليـــة 

باالعتمـاد علــى شدة اإلسهال:
أ- استخدام األدويـة املوصوفـــة 
لعــالج اإلســهال لفترة تتراوح 

ما بني )36 – 48( ساعة.
ب ـ إذا تحسنت قدرة املريض يتم 

إعطاؤه سوائل فقط.
ج ـ في حالة اسـتمرار اإلســهال، 
فينبـغـــي اســتخــدام التغـذيــة 

الوريديـة الكاملة.
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تابع/ جــدول يوضــح املشــكالت التغذويـة الناتجـــة عـــن اإلصابــة بالسرطــان، 
أو طـرق معالجته، وأسلوب املعالجة التغذوية

أسلوب املعالجة التغذويةاألسباباملشكلة

د ـ البدء بإعطاء املريض وجبات 
منخفضة فــي محتواهـــا مــن 
األلياف غير الذائبـــة فـــي املاء 
واملنخفضة في محتواهــا مــن 
الدهون والالكتوز تبعًا لدرجـة 
تحّمله مـع إعطـــاء اإلضافــات 
الغذائية الصيدالنية )املكمالت 

الغذائية(.
هـ ـ البـدء بإعطـــاء الوجبـــات 
االعتيادية على حسب تحمل 

املريض.
بعض أنواع العقاقيراإلمساك

الكيميائية.
الزيـــادة فــــي إعطاء السـوائل، 	•

ومحاولـــة تســــخني السـوائــل 
وخصوصـًا في الصباح.

زيـــادة املتنــــاول مـــن األليــاف 	•
حسب تحّمل املريض، مع تجنـب 

الكربوهيدرات املكررة مثل: الخبز 
األبيض، واألرز األبيض.

ممارسة النشاط البدني بصورة 	•
منتظمة.

إعطــاء املرضى الذيــن يتناولــون 	•
كفايتهـــم مـــن الغذاء مـن )4-2(

مالعق شاي )مالعق صغيرة( في 
اليوم من رقائق القمح من الحبوب 
الكاملة مع تناول السوائل بمعدل 
)8-10( أكــواب في اليوم، ويمكن 
أن يزيـــد املتنـــاول بمعـدل ملعقة 
شــاي كل ثالثــة أيــام إلـى نصف
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تابع/ جــدول يوضــح املشــكالت التغذويـة الناتجـــة عـــن اإلصابــة بالسرطــان، 
أو طـرق معالجته، وأسلوب املعالجة التغذوية

أسلوب املعالجة التغذويةاألسباباملشكلة

 كوب أو أكثر حتى تبدأ إعادة الحركة 
  املعوية إلى طبيعتها. 

إعطــاء املريض ملـينًا أو مسهاًل 	•
يومـيـًا ملــدة ثالثــة أيــام، إذا لم 
تــبــدأ الحــركـــة املعويـة، فيبـدأ 
باستخدام الحقنة الشرجية ملنع 

أي مضاعفات أخرى.
مراجعة األدوية املعطاة للمريض.	•

صعوبــة املضــغ والبلع 
نتيجة التهاب أو جفــاف 

الفم.

بعض أنـواع العقاقيــر
الكيميــائـيــة، املعالجـة 
اإلشــعاعيــة ملنطقتـــي

الفم والحلق.

تخفيف قوام األطعمة إلى شـبه 	•
سـائل مثـــل الحليب املخفـــوق 
بالبيض بعد إضافة مــادة ذات 
نكهـة، أو شــبه صلبـــة مثـــل: 

البطاطس املهروسة. 
شـــرب ســوائل مــع الوجبـات.	•
تجنب األطعمــة املحتويــة علـى 	•

بهارات بكميات عاليـة أو مــواد 
حمضية، أو مملحة، أو حريفة.

محـــاولـــة اســــتخدام اللعــاب 	•
الصناعي بعد مراجعة الطبيب.

تجنب املشروبات الغازية.	•
تجنب األطعمة الساخنة. 	•
استعمال مصاصة للسوائل. 	•
تجنب األطعمة الخشنة أو الجافة. 	•
العناية بنظافة الفم واألسنان. 	•
قد يحتاج املريـض إلـــى تنـــاول 	•

مسـتحضرات غذائيـــة تحتـــوي 
على سعرات حرارية عالية لسـد 

احتياجاته.
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تشمل الوقاية من األمراض بصور عامة تدابير إنقاص عوامل الخطر، وأخذ املحاذير 
قبل وقوع أو الوصول ملرحلة املرض، إضافًة إلى إيقاف تقدم املرض والحد من مضاعفاته 
وهناك بعض  املبكرة،  والوقاية  املرض،  تقليل فرصة حدوث  إلى  تهدف  عند حدوثها، حيث 
العوامل التي تزيد الخطورة وال يتحكم فيها اإلنسان مثل: العمـر، والجنـس، والوراثـة، ولكن 
هناك عوامل يمكن التحكم فيها وتعديلهــا مثـــل: نمــط الحياة املعيشية، واملحيط االجتماعي، 

والنشاط الحركي. ويمكن تقليل احتمالية الخطر من خالل الرعاية الطبية الجيدة.

ويمكن الوقاية مـن السـرطان على مســـتويني، وهمـــا الوقايـــة األولية، والوقاية الثانوية، 
حيث تتم في الوقاية األولية معرفة العوامل التـي تـــؤدي إلــى حــدوث الســرطان، ومحاولــة 
محاربتها أو التخلص منها، وعلـى سبيل املثــال يعتبــر اإلقالع عــن التدخــني وقاية أولية 
للسرطان، حيث تبدأ الوقاية األولية قبل ظهور املرض، أو تشخيصه، أو سوء الحالة الصحية، 
حيث تعمل على منع حــدوث االضطراب، أو املــرض قبل ظهــوره. وتتضمــن الوقايـة الثانوية 
الكشف املبكر عن السرطانات والفحوص املخبرية الدورية؛ إليقاف، أو تقليل أعـــراض املرض، 

أو ســـوء الحالــة الصحية. وتعتبر اختبارات الفحص والكشف وقاية ثانوية للسرطان.

 وتشمل أسس الوقاية من مرض السرطان اتباع الخطوات التالية:

• تفيـــد 	 الكاملـــة؛ حيث  الطازجـــة، والحبـــوب  الفواكه والخضراوات  تناول  اإلكثار من 
دراسات علمية عديــدة أن زيادة تناول الخضراوات الخضراء والصفراء، والحمضيات، 
على  احتوائها  إلى  ذلك  يرجع  وقد  السرطانات،  أنواع  بعض  من  اإلنسان  تقــي  قـــد 
 ،)E( وفيتامـني ،)C( فيتـامـني   : مثــل  الفيتامينات  من  التأكسد  مضـادات  من  كميــة 
ـ كاروتني. وقد يمكن لبعض العناصر الغذائية  وطالئع فيتامني )A( التي يطلق عليها بيتاـ 
املحتوية على مضادات التأكسد أن تقي اإلنسان من السرطان من خالل آليات قد تكون 
ط الكاروتينيدات  ُتَنشَّ يمكن أن  للتأكسد. فعلى سبيل املثال:  خالفًا لخواصها املضادة 
من الوظيفة املناعية وزيادة التواصل الخلوي عبر املمـاسات الخلوية، وكل هذه التأثيرات 

ربما لها عالقة بالوقاية من السرطان.

الفصل السادس

الوقاية من السرطان
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• االعتدال في تناول األطعمة املشوية على الفحم واململحة واملدخنة، وتحديد تناول اللحوم 	
املصنعة، وتنـــاول اللحوم الحمراء وخصوصًا التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، 
وتحديد تناول البطاطس املقلية وكذلك رقائق البطاطس وغيرها من الخضراوات املقلية.

• األخذ في االعتبار ممارسة تناول الحمية املرتبطة بالبحر األبيض املتوسط والتي تركز 	
أساسًا على األطعمة النباتية، والبروتني منخفض الدهون، والدهون الصحية، واالعتدال 
في تناول الدهون، بحيث ال تزيد عن 30 % من السعرات الحرارية الكلية يوميًا. واالمتناع 
عن تناول الحبوب، أو البقوليات، أو املكسرات املصابة بالفطريات )املكسرات العفنة التي 
تحتوي على السموم الفطرية(، حيث إن بها مادة األفالتوكسني السامة املحفزة لتطور 

السرطان. 

• االمتناع عن التدخني )بأي شكل( وعدم مخالطة املدخنني. واالمتناع عن تناول املشروبات 	
الكحوليــة، حيث يعتبــر الكحـول مــادة مسـرطنــة تـزيـد مــن خطــورة اإلصابـة بسـرطان 
الفـم، والبلعـوم، واملـريء، والرئـة، والقـولـون، واملستقيم، والكبد، والثدي )قبل انقطاع 

الطمث وبعده(.

• املحافظة على الوزن الصحي مع تجنب الزيادة فـــي الوزن وخاصة محيـــط الخصر، 	
حيث تزيـد السمنة من خطورة بعض أنواع السرطان، وقد يرجع أحد آليات ذلك إلى 
الخاليا. ويرجع سبب  نمو  القدرة على تنشيط  له  الذي  زيادة نسبة هرمون األنسولني 
ارتفاع األنسولني في الدم إلى مقاومة األنسولني؛ مما يزيد من خطورة عدم التحكم في 
الثدي والرحم  آلية أخرى لها عالقة بسرطان  نمو الخاليا في بعض األنسجة. وهناك 
قد ترجع إلى أن األنسجة الدهنية تعمل على إنتاج هرمون اإلستروجني، ولكن يمكن أن 
تؤدي الزيادة منه إلى تنبيه نمو الخاليا غير الطبيعية. ويمكن تلخيـص خطـورة السـمنة 

علـى أنـواع الســرطانات كالتالـي:

سرطان الثدي: تعتبر زيادة هرمون اإلستروجني هي عامل الخطورة لتطور سرطان 
الثدي لدى النساء، وكذلك الرجال أيضًا.

تعانـي  التـي  املرأة  فـي  اإلسـتروجـني  هـرمـون  زيــادة  تــؤدي  الرحم:  سرطان 
السـمنة إلـى سـماكة الطبقة التي تغطي الرحم والتي يمكن أخيرًا أن تتحول 

إلى خاليا سرطانية.
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سرطان القولون واملستقيم: قد يرجع السبب لإلصابـة بهذا النـوع مـن السـرطان 
إلى ارتفــاع تركيز األنسولني لدى األفراد الذين يعانون السمنة؛ نتيجة زيادة 
تناول الدهون املشــبعة فـــي الوجبــات الغذائية، وتزيـــد الخطـورة في الذكور 

الذين يعانون زيادة نسبة الدهون في منطقة الوسط.

سرطان البنكرياس: قد يرجع السبب إلى ارتفاع نسبة األنسولني في الدم.

سرطان الكلى: قد يرجع السبب إلى ارتفاع نسبة األنسولني في الدم.

وتتــم املحافظة على الوزن الصحي من خالل تناول الغذاء الصحي املتوازن، واملواظبة 
على النشاط الحركي من خالل ممارسـة النشاط البدني املعتـدل إلـى الشـديد ملدة  30 دقيقة 

في املتوسط على األقل 5 أيام في األسبوع. 

• إعداد، وتحضير، وتجهيز األطعمة بطريقة آمنة، والتنويع في تناول الطعام قدر اإلمكان، 	
وعدم االعتماد على نوع واحد من األطعمة بصورة مستمرة، وعدم تناول األطعمة وهي 

ساخنة جدًا، بل االنتظار حتى تكون دافئة.

• تناول التطعيمات املضادة ضد الفيروسات املعدية التي قد تحدث السرطان مثل: التهاب 	
الكبد B وفيروس الورم الحليمي البشري.

• عدم مشاركة املحقنة نفسها مع شخص آخر عند استعمال األدوية.	

• مراجعة الطبيب بصـورة دورية للتحري عــن أي نــوع مــن أنــواع السـرطان، حيث إن 	
االكتشاف املبكر لحدوث السرطان يساعد في سرعة العالج وتجنب املضاعفات. 

• الوقاية من أشعة الشمس باستعمال املالبس مثل: الكوفية، والعباءة، والقبعة، واستعمال 	
نظارات شمسية، واستعمال دهانات عازلة للشمس بصورة دائمة. ويجب تجنب أشعة 
الشمس ما بني الساعة 10 صباحًا والساعة الرابعة عصرًا؛ حيث تكون أشعة الشمـس 

قويـة، مع محاولة املشي والوقوف في الظل خارج املنزل كلما أمكن ذلك.
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اجللد..الكاشف..الساتر
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حقن التجميل: اخلطر في ثوب احلسن

السيجارة اإللكترونية

النحافة ... األسباب واحللول

تغذية الرياضيني

البـــــــــهــــاق

متالزمة املبيض متعدد الكيسات

هاتفك يهدم بشرتك

أحدث املستجدات في جراحة األورام 

)سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا واحلياة

)nCoV-2019( فيـروس كـورونـا املســتجد
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