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والمستقيم القولون   سرطان

	�ما سرطان القولون والمستقيم؟
يبدأ سرطان القولون والمستقيم في الظهور عندما تتغير الخاليا السليمة 

في بطانة القولون أو المستقيم وتنمو خارج السيطرة. ومن الممكن 
أن يشكل هذا النمو في الخاليا سليلة غير سرطانية قد تصبح ورما 

سرطانيا. أغلب حاالت سرطان القولون والمستقيم هي نوع من الورم 
يعرف باسم السرطانة الغدية. سرطان القولون والمستقيم هو رابع أكثر 

أنواع السرطانات المشخصة شيوعا في الواليات المتحدة.

ً
ً
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	�ما وظيفة القولون والمستقيم؟
يشكل القولون والمستقيم األمعاء الغليظة التي تؤدي دورا مهما في قدرة 

الجسم على التعامل مع الفضالت. تحول األمعاء الغليظة الطعام الذي 
هضمته المعدة واألمعاء الدقيقة إلى فضالت براز، أو غائط، يخرج من 

الجسم عن طريق فتحة الشرج.

ً ً

	�ما المقصود بالمرحلة التي وصل إليها المرض؟
المرحلة هي وسيلة لوصف مكان السرطان، وما إذا كان قد انتشر أو ال 
أو مكان انتشاره، وما إذا كان يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم أم ال. 

وهناك 5 مراحل من اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم: المرحلة 0 )صفر( والمراحل من 1 إلى 4. تعرف على هذه المراحل بمزيد من التفصيل وطالع الرسوم التوضيحية على 
.www.cancer.net/colorectal الموقع اإللكتروني

َّ

ُ	�كيف يعالج سرطان القولون والمستقيم؟
يعتمد عالج سرطان القولون والمستقيم على مكان الورم ومداه، وما إذا كان السرطان قد انتشر أم ال، والحالة الصحية عامة للمريض. بالنسبة لحاالت السرطان التي تبدأ في 

القولون، تمثل الجراحة العالج األول عادة. وبالنسبة للحاالت التي تبدأ في المستقيم )آخر 4 إلى 5 بوصات من األمعاء الغليظة(، قد تكون الجراحة هي العالج األول أو قد يوصف 
للمريض العالج الكيميائي و/أو اإلشعاعي قبل الجراحة. ومن الممكن استخدام ومن الممكن استخدام عالج إضافي للتقليل من خطر عودة السرطان أو لعالج السرطان الذي 

انتشر. قد يشمل هذا العالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي. وإذا كان السرطان قد انتشر خارج القولون والمستقيم، فمن الممكن االستعانة بالعالج الكيميائي أو بالمعالجة المستهدفة 
أو المعالجة المناعية. ومن الممكن أحيانا استخدام الجراحة أيضا إلزالة السرطان الذي انتشر أبعد من القولون والمستقيم. عند اتخاذ قرارات العالج، يمكن للمرضى أيضا دراسة 
فكرة المشاركة في تجربة سريرية. والتجارب السريرية خيار يتم التفكير فيه للعالج والرعاية لكل مراحل السرطان. تحدث مع طبيبك عن كل خيارات العالج. يمكن تقليل اآلثار 

الجانبية لعالج سرطان القولون والمستقيم أو التحكم فيها بمساعدة فريق الرعاية الصحية المتابع لحالتك. وهو ما يعرف بالرعاية التلطيفية أو الرعاية الداعمة، وهي جزء مهم من 
الخطة الكلية للعالج.

ً

ً ً ً

ُ

	�كيف يمكنني التأقلم مع سرطان القولون والمستقيم؟
يعد استيعاب خبر التشخيص بالسرطان والتواصل مع فريق الرعاية الصحية المتابع لك جزءا مهما من عملية التأقلم. ومن الخطوات المهمة األخرى: طلب الدعم، وتنظيم 

معلوماتك الصحية، والتأكد من إجابة كل أسئلتك، والمشاركة في عملية اتخاذ القرار. تحدث مع فريق الرعاية الصحية عن أي مخاوف تثير قلقك. ويمكن لتفهم مشاعرك ومشاعر 
القريبين منك أن يفيد في إدارة التشخيص والعالج وعملية الشفاء.

ASCO ANSWERS مجموعة من المواد التثقيفية للمرضى معتمدة من اختصاصيي األورام أعدتها الجمعية األمريكية 
لطب األورام )ASCO( لمرضى السرطان ومن يقدمون لهم الرعاية.
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CANCER® 
THE ASCO FOUNDATION 

تم توفير هذه النشرة من خالل

الجمعية األمريكية لطب األورام
2318 Mill Road, Suite 800, Alexandria, VA 22314 
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أسئلة يمكنك طرحها على فريق الرعاية الصحية
التواصل المنتظم مهم التخاذ القرارات الواعية بخصوص رعايتك الصحية. احرص على حضور شخص 

معك إلى مواعيدك لتدوين المالحظات. فكر في طرح األسئلة التالية على فريق رعايتك الصحية:

	�ما نوع سرطان القولون أو المستقيم الذي أعاني منه؟

	�أين موضع السرطان بالضبط؟

	�هل يمكنك أن تشرح لي تقريري المرضي )نتائج الفحص المختبري(؟

	�ما المرحلة التي وصل إليها سرطان القولون أو المستقيم؟ وما الذي يعنيه هذا؟

 )microsatellite instability( هل أجري اختبار للورم لمعرفة عدم استقرار اللواحق الوراثية الدقيقة�	
والمالمح الجزيئية األخرى؟

	�هل يمكنك أن تشرح لي خياراتي العالجية؟

	�ما التجارب السريرية المتاحة لي؟ أين تجرى، وكيف أعرف المزيد عنها؟

	�ما خطة العالج التي توصي بها؟ ولماذا؟

	�ما الهدف من كل عالج؟ للقضاء على السرطان، أم لمساعدتي على التحسن، أم لكليهما؟

	�من سيشارك في فريق عالجي، وماذا يفعل كل عضو؟ وهل لديهم خبرة في عالج سرطان القولون 
والمستقيم؟

	�كيف سيؤثر هذا العالج على حياتي اليومية؟ هل سأتمكن من العمل وممارسة الرياضة وأداء أنشطتي 
المعتادة؟

	�هل سيؤثر هذا العالج على قدرتي على الحمل أو اإلنجاب؟

	�ما اآلثار الجانبية طويلة المدى التي قد تصاحب عالج السرطان الذي أخضع له؟

	�إذا ساورني قلق بخصوص إدارة تكاليف رعاية السرطان، فمن بإمكانه مساعدتي؟

	�أين يمكنني الحصول على دعم نفسي لي وألسرتي؟

	�إذا كان لدي سؤال أو مشكلة، فمن الذي يجب علي االتصال به؟

 تعرف على مزيد من األسئلة التي يمكنك طرحها على فريق الرعاية الصحية بزيارة الرابط 
www.cancer.net/colorecta l. للحصول على قائمة رقمية لألسئلة، نزل تطبيق الجوال المجاني

.www.cancer.net/app من Cancer.Net
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مصطلحات مهمة

الورم الغدي: نوع محدد من السالئل )زائدة لحمية( من
المرجح أن يصبح سرطانيا.

حميد: ورم غير سرطاني.

الخزعة: أخذ عينة من النسيج ثم فحصها تحت مجهر
لفحص خاليا السرطان.

 العالج الكيميائي: استخدام العقاقير لتدمير
خاليا السرطان.

تنظير القولون: اختبار يسمح لألطباء بالنظر داخل 
القولون والمستقيم بحثا عن السالئل أو السرطان 

باستخدام منظار قولون )أنبوب به مصباح(.

المعالجة المناعية: عالج مصمم لتحفيز الدفاعات
الطبيعية للجسم لمحاربة السرطان.

 العقدة اللمفية: عضو صغير يشبه حبة الفاصوليا
يكافح العدوى.

خبيث: ورم سرطاني.

النقيلة: انتقال السرطان من المكان الذي بدأ فيه إلى جزء
آخر من الجسم.

اختصاصي األورام: طبيب متخصص في عالج
السرطان.

السليلة: نمو في القولون أو المستقيم يمثل عامل خطورة 
الحتمالية اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم.

العالج اإلشعاعي: استخدام األشعة السينية عالية الطاقة 
لتدمير خاليا السرطان.

العالج المستهدف: عالج يستهدف الجينات، أو
البروتينات، أو بيئة األنسجة، الخاصة بالسرطان، التي 

تسهم في نمو السرطان وبقائه.

أعدت ورقة الحقائق هذه الجمعية األمريكية لطب األورام )ASCO( وحقوق الطبع والنشر © لعام 2019 تعود للجمعية. جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم. لم تشارك في إعداد هذا المحتوى أي جهة راعية. وال يعني ذكر 

أي شركة أو منتج أو خدمة أو عالج المصادقة عليها من الجمعية األمريكية لطب األورام )ASCO( أو من مؤسسة ®Conquer Cancer، وهي إحدى المؤسسات التابعة للجمعية. ويتحمل الطبيب المعالج أو غيره من مقدمي الرعاية 

الصحية مسؤولية تحديد الجرعات المناسبة من الدواء وأفضل عالج للمريض استنادا إلى خبرته الخاصة ومعرفته بحالة المريض.  جمعية ASCO ليست مسؤولة عن أية إصابة أو ضرر يقع على األشخاص أو الممتلكات ينشئ بسبب 

أو يرتبط باستخدام صفحة المعلومات أو أي خطأ أو سهو فيها. المعلومات الواردة في مواد تثقيف المرضى التي تقدمها جمعية ASCO ليست مذكورة كنصيحة طبية أو كبديل الستشارة الطبيب. ينبغي على المرضى الذين لديهم أسئلة 

تتعلق بالرعاية الصحية أن يتصلوا أو يراجعوا طبيبهم أو مقدم رعاية صحية آخر فورا، ويجب أال يهملوا النصيحة الطبية المهنية، أو يؤخروا طلبها، بسبب المعلومات الواردة هنا.  تعتقد جمعية ASCO أن جميع قرارات العالج يجب 

.Cancer.Net )www.cancer.net( اتخاذها بالتشاور بين المرضى واألطباء. وتشهد أساليب تشخيص أمراض السرطان وعالجها والوقاية منها تطورا مستمرا. ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

.www.cancer.net/estore اختصاصيو الرعاية الصحية: لطلب مزيد من النسخ المطبوعة، يرجى االتصال على الرقم 8053-372-888 أو زيارة
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