معلومات للمريض
◄ سرطان القولون في المرحلة المبكرة

آذار 2017

تشخيص سرطان القولون –
ماذا ينتظرني؟
الصورة© contrastwerkstatt - Fotolia.com :

عزيزتي المريضة ،عزيزي المريض،
ُشخص لديك سرطان القولون في مرحلة مبكرة .المقصود ب
„المرحلة المبكرة“ أن مرض السرطان لم ينتشر بعد إلى أعضاء
أخرى ،وغالبا ما يتم الشفاء من سرطان القولون الذي يكون في
المراحل المبكرة ،ومع ذلك فإن تشخيص اإلصابة بالسرطان قد
يسبب القلق واإلجھاد لدى المريض.
تساعدك ھذه المعلومات المختصرة التالية على فھم سرطان
القولون و التعرف على كيفية معالجته.
في لمحة واحدة :سرطان القولون
■ نتحدث عن سرطان القولون في مرحلة مبكرة ،إذا كان
السرطان لم ينتشر بعد إلى أعضاء أخرى .غالبا ما يكون
قابال للشفاء في ھذه المرحلة.
■ يتم التمييز بين السرطان الذي يصيب األمعاء الغليظة
)القولون( و السرطان الذي يصيب المستقيم .حيث تختلف
التوصيات المقدمة في كال الحالتين بشكل جزئي.
■ يوصي الخبراء المريض بإجراء عملية جراحية ،في حال
كان سرطان القولون في المرحلة المبكرة.
■ يمكن أحيانا زيادة فرص الشفاء بواسطة المعالجة الشعاعية
أو الكيميائية المرافقة بالعمل الجراحي.
◄ كيف يتم تشخيص سرطان القولون؟
ينبغي على الطبيب إجراء تنظير القولون للمريض ،في حال وجود
شك بإصابته بسرطان القولون .حيث يقوم الطبيب أثناء التنظير
بأخذ عينات من األنسجة المشتبه بھا ليتم فحصھا في المختبر .يجب
إجراء فحوصات أخرى لتحديد مدى انتشار المرض في حال تأكد
اإلصابة بسرطان القولون ،يوصي الخبراء في ھذه الحالة بفحص
البطن بالموجات فوق الصوتية و بفحص الرئتين بواسطة التصوير
الشعاعي ثم بفحص المستقيم عن طريق المس الشرجي  .باإلضافة
ي ُمْضغي(
إلى معايرة الواسم السرطاني ُ) CEAمْسَت ِ
ضٌّد َسَرطاِن ٌّ
في الدم .تضاف إلى ذلك ،في حال اإلصابة بسرطان المستقيم،
الفحوصات التالية :التصوير بالرنين المغناطيسي وفحص المستقيم
„من الداخل“ بواسطة الموجات فوق الصوتية و تنظير دقيق
للمستقيم .ينصح بإجراء فحوصات أخرى في حاالت متفرقة فقط.

◄ ما المقصود بسرطان القولون في المرحلة المبكرة؟
من المھم التعرف على مدى انتشار السرطان للتمكن من إيجاد
العالج المناسب .يتم لھذا الغرض تقسيم السرطان إلى مراحل:
■ المرحلة  :Iيقتصر السرطان على الطبقة العضلية لألمعاء.
■ المرحلة  :IIوصول السرطان إلى الطبقة الخارجية من
جدار األمعاء أو نموه بالنسيج المجاور.
■ المرحلة  :IIIينتشر السرطان في العقد اللمفاوية المحيطة به
دون إصابته ألعضاء أخرى.
■ المرحلة  :IVإنتشار السرطان إلى أعضاء أخرى.
تسمى المراحل من  Iإلى  IIIبالمراحل المبكرة.
◄ كيف يكون مسار المرض في المرحلة المبكرة؟
غالبا ما يكون سير المرض في ھذه الحالة في صالح المريض.
كلما كانت مرحلة كشف المرض أبكر كانت فرص الشفاء
أفضل .يـــعيش المرضى  5سنوات بــــعد تشخيص إصابتھم
بالمرض بالنسب التالية:
■  95من بين  100شخص مصابين بسرطان القولون في
المرحلة I
■  85من بين  100شخص مصابين بسرطان القولون في
المرحلة II

■ ‘ ¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°ùH ÚHÉ°üe ¢üî°T 100 ÚH øe 60
III á∏MôŸG
◄ كيف يتم معالجة سرطان القولون في المرحلة المبكرة؟
الھدف من العالج في المراحل المبكرة ھو الشفاء من المرض .لھذا
ينصح الخبراء بإجراء عملية جراحية في الحاالت من  Iإلى  .IIIال
يقوم الطاقم الطبي المشرف على العملية باستئصال الجزء المصاب
بالسرطان من األمعاء فقط .إنما يقوم أيضا باستئصال جزءا كافيا
من النسيج السليم – أي قسما كبيرا من المعي.
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معلومات للمريض
◄ سرطان القولون في مرحلة مبكرة
◄ تتمة :العالج
ھناك بعض األشخاص الذين يحتاجون بعد العملية الجراحية،
لفترة مؤقتة أو دائمة ،لفتحة شرجية إصطناعية للمعي )فغر
اللفائفي( .يتم إجراء مثل ھذه الفتحة الشرجية اإلصطناعية مؤقتا
لمعظم األشخاص المصابين بسرطان في المستقيم .تبقى الفتحة
الشرجية اإلصطناعية بصفة دائمة لدى  1إلى  2شخص من بين
 10أشخاص ممن أجريت لھم عملية جراحية .إال أن ھذا
اإلجراء نادر الحدوث لدى المرضى المصابين بسرطان المعي
الغليظ ،باإلضافة إلى ذلك ،يوصي الخبراء في حاالت معينة
بعالجات أخرى.
◄ عالجات تكميلية في حالة اإلصابة بسرطان األمعاء الغليظة
يمكن في حاالت معينة أن يزيد العالج الكيميائي بعد العملية
الجراحية من فرص الشفاء .و أھم شرط لذلك ھو استئصال
السرطان بشكل كامل .ينطبق على الحاالت المتبقية ما يلي:
■ ينبغي أن يحصل مرضى المرحلة  IIIمن السرطان على
عالج كيميائي مرافق .حيث أظھرت دراسات قيمة بأنه
يمكن ل  10إلى  14مريض من بين  100مريض معالجين
بھذه الطريقة أن يزيد لديھم فرص أفضل للبقاء على قيد
الحياة.
■ الدراسات غير واضحـــــــة لدى مرضى المرحلة  IIمن
السرطان .ھناك أدلة على أن العالج الكيميائي المتمم قد
يساعد بعض المرضى المصابين بسرطان عدواني على
التغلب على المرض.
■ ال يفيد العالج الكيميائي المتمم مرضى المرحلة  Iمن
السرطان ،لذلك ينبغي أن ال يتلقوا عالجا كيميائيا.
◄ عالجات تكميلية في حالة اإلصابة بسرطان المستقيم
قد يتم اللجوء إلى العالج اإلشعاعي ،كونه يلعب دورا داعما –
أيضا كعالج مرافق للعالج الكيميائي – لدى المرضى المصابين
بسرطان المستقيم .ينطبق ما يلي على كل مرحلة على حدة:
◄ المزيد من المعلومات

■ ينبغي على مرضى المرحلة  IIو  IIIأن يتلقوا قبل العملية
الجراحية عالجا إشعاعيا إضافيا ،و أن يكون ھذا األخير
أيضا مرافقًا بعالج كيميائي عند الضرورة )العالج الكيميائي
مع العالج اإلشعاعي( .أظھرت بعض الدراسات الھامة أن
ذلك يساعد على تجنب بعض اإلنتكاسات .حيث يعتبر العالج
اإلشعاعي بالمشاركة مع العالج الكيميائي أكثر فعالية بقليل،
لكنه مرتبط أيضا بالمزيد من التأثيرات الجانبية .يمكن لھذه
المعالجة أن تكون ذات فائدة أكبر إذا تمت قبل العملية
الجراحية و ليس بعدھا ،حيث يمكن أن يتحملھا المريض
بصفة أفضل .إال أن الدراسات لم تثبت أنھا تعمل على إطالة
فترة البقاء على قيد الحياة .ينبغي على من تلقى قبل العملية
الجراحية عالجا إشعاعيا بالمشاركة مع العالج الكيميائي ،أن
يخضع بصفة إضافية لعالج كيميائي بعد ذلك.
■ ال يستفيد مرضى المرحلة  Iمن السرطان من العالج المتمم.
و لھذا الينبغي إعطائھم عالجا تكميليا.
◄

ما يمكنك القيام به بنفسك

■ حتى و إن أدت العملية الجراحية إلى الحفاظ على العضلة
العاصرة ،فإنه من الممكن أن يحدث لدى المريض صعوبات
أثناء التبرز ،لذلك عليك التحلي بالصبر :قد تستغرق ھذه
الصعوبات بضعة أشھر و أحيانا سنين حتى تتحسن .قد
تساعد بعض اإلجراءات مثل تدريب عضلة الحوض أو
العالج الطبيعي على تخطي ھذه الصعوبات.
■ يمكن أن يتدرب األشخاص ،الذين أجريت لھم فتحة شرجية
اصطناعية ،في وقت وجيز كيفية التعامل مع حالتھم .حيث
يتمكن كثير من المصابين بعد مرور بعض الوقت من العودة
إلى حياتھم اليومية ،وغالبا ما يمكنھم أيضا السفر و ممارسة
الرياضة أو مزاولة مھنة تتطلب جھدا بدنيا .قد يكون من
المفيد أيضا التحدث عن ذلك بصراحة مع كل من األصدقاء
و الزمالء ،أو في مجموعات المساعدة الذاتية.
■ اذا كنت تعاني من عبء نفسي شديد ،يمكنك اإلستفادة من الدعم
الذي يقدم لمرضى السرطان من قبل أخصائي علم األورام
والنفسيين .إستفسر أطباءك المعالجين عن ھذه اإلمكانية.

مصادر ،الَمْنَھِجَّيات و روابط إضافية
تعتمد ھذه المعلومات الخاصة بالمريض على معارف و دراسات علمية حديثة إلرشادات المريض „سرطان القولون في مرحلة مبكرة“ تجد جميع المراجع المستعملة ،دليل المنھجيات و روابط إضافية
تحت الرابط التاليwww .patienten-information.de/kurzinformationen/quellen-und-methodik/darmkrebs-frueh :
المزيد من المعلومات المختصرة الخاصة بموضوع „سرطان القولون“www.patinfo.org :
اإلتصال بمجموعات مساعدة الذات
للتعرف على منظمة مساعدة الذات بالقرب منك ،اإلتصال ب ) NAKOSالمصلحة الوطنية للمعلومات الخاصة بتشجيع و مساندة مجموعات مساعدة الذات(، www.nakos.de :الھاتف030 3101 8960 :

مسؤول عن المضمون:
مركز األطباء للجودة في الطب )(ÄZQ
مركز مشترك بين  BÄKو KBV
اإليميل030 4005-2555 :
اإليميل\الموظف المكلفpatienteninformation@azq.de :
www.patinfo.org
www.aezq.de
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