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 ( صورة- الوقايت- أعزاضه-أسبابه–أنواعه )دليل مزض السزطان                                        
نوع مزض  م

 صورة الوقايت أعزاضه أسبابه نبذة عن املزض السزطان

1 

 
 سرطان الرئة
 

ىك نمك بعض خاليا الطبقة المبطنة 
لمقصبة اليكائية بنسبة أسرع مف 

, المعدؿ الطبيعي كبشكؿ غير منتظـ
مما يؤدم إلى تراكميا كحدكث تداخؿ 

في عممية إخراج المخاط, كتتطكر 
بعض الخاليا المتضاعفة بسرعة 

كىذه الخاليا تزاحـ . كتصبح خبيثة
 كتقضي عمى الخاليا الطبيعي,
كتؤدم إلى احتباس المخاط في 

كتؤلؼ الخاليا السرطانية كتمة .الرئة
أك كرمان يسد القصبة اليكائية, كىك 
 أحد األسباب الرئيسية لمكت الرجاؿ
 .كالنساء في معظـ البمداف الصناعية

 سبب رئيسي لإلصابة التدخيف
, حيث ثبت أف المدخنيف بالمرض

يتعرضكف بسيكلة أكثر مف غيرىـ 
 نسبة التمكث ارتفاع. لسرطاف الرئة

. في اليكاء
 

 .ضيؽ في التنفس .ٔ
صعكبة في إخراج البمغـ مف  .ٕ

.  القصبة اليكائية
. سعاؿ مزمف. 3
. خركج دـ مع البمغـ. 4
. (نادران )الـ . 5
نقص كبير في الكزف دكف سبب . 6

. إجيادكاضح مع 
 التنفس أثناءصكت في الصدر . 7
. (ازيز)
صعكبة في البمع نتيجة ضغط . 8

. الكـر عمى المرمء

.  عف التدخيفاالبتعاد. 1
 المصانع عف أبعاد. 2

كأماكف كثافة  المدينة
 . السكاف

 

 

 سرطان المعدة 2

ىك نمك غير طبيعي كغير متحكـ بو 
 لمخاليا المبطنة لمجدار الداخمي

 .لممعدة

. كجكد أكراـ حميدة بالمعدة. 1
 استئصاؿالمعدة المتبقية بعد . 2

. المعدة الجزئي
 الذاتي المعدة التياب. 3

autoimmune .
اإلصابة بعسر ىضـ طكيؿ . 4

 فييصعب تشخيص سرطاف المعدة 
مرحمة مبكرة كذلؾ لطكؿ الفترة بيف 

, ظيكر السرطاف كبداية األعراض
: كىي تشمؿ

.  المعدةانتفاخ. 1

 عف مسببات قرحة االبتعاد
, المعدة أال كىي التدخيف

شرب القيكة , شرب الكحكؿ
 الحارةأكؿ التكابؿ , بكثرة

 االنفعاؿكثرة , باستمرار
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. األمد
.  كجكد قرحة بالمعدة ال ُتشفى. 5
 ك لقد ُكجد أف الجينيالتككيف . 6

نسبة أعمى لسرطاف المعدة تحدث 
 (أ ) الناس ذكل فصيمة الدـ في

. فقداف الكزف. 2
. فقر الدـ كاإلعياء. 3
. ألـ مستمر ال يستجيب لمعالج. 4
. قيء. 5

 .الشديد
 
 

 سرطان الكبد 3

ىك نمك غير طبيعي كغير منتظـ 
لخاليا الكبد في حاؿ كاف الكـر 

أما إذا كاف ثانكم فإنو يككف , أكلي
منتشر مف عضك آخر بالجسـ 

 .كصكالن لمكبد

 الكبدم بااللتياب اإلصابة .1
.  أك سيبيالفيركسي 

. شرب الكحكؿ بكثرة. 2

.  الجسـ ك مقمة العيفاصفرار. 1
. آالـ في أعمى البطف. 2
. فقداف الشيية ك الكزف. 3
. الغثياف ك التقيؤ. 4
.  في درجة الحرارةارتفاع. 5
. إحساس بتعب ك خمكؿ. 6

 لاللتيابعدـ التعرض . 
الكبدم بي أك سي كذلؾ 
عف طريؽ أخذ الحيطة 

كبعدـ , عند نقؿ الدـ
 استخدمت حقف استخداـ
كاألىـ بأخذ . مف قبؿ

 بالتيابالمقاح الخاص 
. الكبد الكبائي

 عف شرب االبتعاد. 2
الكحكؿ 

 

 سرطان البنكرياس 4

ىك نمك غير طبيعي كغير متحكـ 
كيككف سكاء , فيو لخاليا البنكرياس

في رأس البنكرياس أك جسمو أك 
. ذيمو

ُيعتقد أف ىناؾ مادة في الجسـ تمعب 
 الخاليا استمراردكران في نشكء كنمك ك

-NF لمبنكرياس كىي السرطانية
Kappa B . الكحكؿ إدمافكما يعتبر 

ال يكجد لو أعراض معينة كىذا 
كلكف , السبب في صعكبة تشخيصو

قد يككف أحيانان ُمتخفي عمى صكرة 
 في أعمى آالـك,  في المرارةالتياب

 
 

---- 
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 األسبابكالتيابات البنكرياس مف 
 الميمة في حدكثو

. البطف مصحكبة بحصى بالمرارة

  سرطان البمعوم 5
 

ىك نمك غير طبيعي كغير متحكـ بو 
لمخاليا المبطنة لمبمعـك األنفي كالتي 
تؤدم إلى انسداد في التجكيؼ كمف 
ثـ االنتقاؿ إلى األجزاء كاألغشية 

القريبة ثـ االنتقاؿ عبر الغدد 
 كأحياناالميمفاكية المكجكدة في الرقبة 
ينتشر الكـر في أجيزة الجسـ 

, المختمفة خصكصان العظاـ كالكبد
سرطاف البمعـك األنفي عدة أنكاع ك

كلكف أكثرىا شيكعان ما يسمى 
سككيمس ) الػ             بػسرطاف

 . (سؿ كرسنكما
 

 
 

الكثير مف المرضى يشككف مف 
: األعراض التالية 

انسداد في األنؼ  (1
نزيؼ مف األنؼ  (2
صداع   (3
آالـ في الرقبة  (4
تغير في الرؤية   (5
 .الكجيةتنمؿ في  (6
نقص السمع  (7
أعراض أخرل ليا عالقة  (8

ليس بالضركرة .بانتقاالت الكـر 
أف يشكك المريض مف كؿ ىذه 
األعراض بؿ في اغمب األحياف 

تككف الشككل مختصرة عمى 
. عرض أك عرضيف 

ال يكجد كقاية مف ىذا 
المرض كاألبحاث جارية 
الكتشاؼ تطعيـ كاقي 

 .E-Bضد فيركس الػ 
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 سرطان المرئ 6

سرطاف المرمء يصيب الرجاؿ أكثر 
مف النساء كمنذ عقد السبعينيات كاف 

ثمة زيادة في معدالت اإلصابة 
 .بسرطاف المرمء في الرجاؿ

التدخيف كشرب الكحكليات يزيد كؿ 
 بسرطاف المرمء اإلصابةمنيما خطر 
ذا كانا   فالخطر يزيد أكثر معا,كا 
 . كيستفحؿ

 لمنطقة اإلشعاعيكما أف العالج 
العنؽ كاالضطرابات التي تييج المرمء 
بشكؿ مزمف مثؿ مرض الدفؽ العكسي 

 خطر أيضاالمعدم المريئي تزيد 
 .  بسرطاف المرمءاإلصابة

 
 

 
 

----- 

 سرطاف أعراضال تظير 
 يصؿ الكـر أف إلى غالباالمرمء 

 . إلى مرحمة متأخرة
 ىي شيكعا األعراضأكثر 

لألطعمة الصمبة  )صعكبة البمع 
في البداية ثـ شبو الصمبة ثـ 

كالتي تككف  (السائمة في النياية 
 . مصحكبة بفقداف الكزف

كمما نما الكـر أصبح ارتجاع 
 كيزداد خطر متكرراالطعاـ 

حدكث االلتياب الرئكم نتيجة 
لشيؽ الطعاـ , إذ يدخؿ الطعاـ 

 )كالسكائؿ مع حركة الشييؽ 
 . إلى الرئتيف (عند التنفس 

المرمء السميـ لو جدر منتظمة 
أما المرمء المصاب  . رقيقة

 السرطانية فيسبب باألكراـ
صعكبة البمع ألف الكـر الذم نما 

--- 

 



5 

 

نوع مزض  م
 صورة الوقايت أعزاضه أسبابه نبذة عن املزض السزطان

خارج حدكد جدر المرمء قد  إلى
 في الجزء الكاقع في تضيقاسبب 

 .منتصؼ المرمء

 سرطان الفم 7
 

يتعمؽ سرطاف الفـ بتجكيؼ الفـ الذم 
يشمؿ المساف كالحنؾ كاألنؼ كالمياة 

عادة ال يالحظ الناس سرطاف .كالبمعـك
المعرضكف لإلصابة . الفـ في بدايتو

بسرطاف الفـ ىـ مف يدخنكف السجائر 
أك السيجار أك يمضغكف التبغ أك 

كلكف يمكنؾ . يشربكف الكحكليات بكثرة
الحصكؿ عمى مساعدة لإلقالع عف 

سرطاف  .التدخيف أك تناكؿ الكحكليات
الفـ قابؿ لمشفاء,كلكف يجب اكتشافو 

مبكرنا 
 
 
 
 
 

 
 

---- 

بقعة بيضاء أك حمراء صغيرة  .ٔ
ممتيبة في أم مكاف بالفـ ال تشفى 

 أك تنزؼ كثيرنا
بقعة بيضاء سميكة أك منطقة  .ٕ

مغطاة بقشكر في الفـ أك الشفتيف 
تكـر في أم مكاف في الفـ أك  .ٖ

الشفتيف 
شعكر باأللـ أك الخدر في أم  .ٗ

مكاف بالفـ أك الشفتيف 
صعكبة في المضغ أك البمع أك  .٘

تحريؾ المساف أك الفؾ 
تغير في انطباؽ الفكيف عندما  .ٙ

تقـك بإغالقيما 
تغير الصكت  .ٚ
آالـ في األذف  .ٛ

----- 
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التياب الحمؽ بشكؿ دائـ  .ٜ

 سرطان الثدي 8

 أنكاع السرطانات شيكعان أكثرىك أحد 
بيف النساء كىك يحدث غالبان بعد سف 
الخمسيف كلكف ىذا ال يعني أنو قد ال 

أيضان مف . يظير في سف مبكرة 
المكف ظيكر ىذا المرض لدل الرجاؿ 
. كلكف بنسبة قميمة جدان مقارنة بالنساء

غير معركؼ لكف ىنالؾ عكامؿ 
تساعد عمى زيارة احتماؿ اإلصابة 

بو منيا كجكد المرض في أحد 
لذلؾ عمى مف أصيبت  )األقرباء

أمياتيف أك أخكاتيف بيذا الكـر 
. ( الفحص الذاتيإجراءالتعكد عمى 

ىناؾ احتماؿ زيادة نسبة اإلصابة 
بالمرض عند النساء المكاتي كاف 
. أكؿ حمؿ ليف بعد سف الثالثيف

 التدخيف كاإلفراط في تناكؿ أيضا
الكحكؿ ىي مف العكامؿ التي مف 
. المعتقد أف تككف مرتبطة بالمرض

 

ليس كؿ تغير في الثدم ىك كـر 
كليس كؿ كـر ىك خبيث , لكف 

يجب عدـ إىماؿ أم كـر أك 
تغير في شكؿ الثدييف كمف 
الميـ مراجعة الطبيب إذا 

: الحظت
ظيكر كتمة في الثدم • 
زيادة في سماكة الثدم أك • 

اإلبط 
إفرازات مف الحممة • 
انكماش الحممة • 
ألـ مكضعي في الثدم • 
تغير في حجـ أك شكؿ الثدم • 

عممان بأف بعض ىذه التغييرات 
تحدث طبيعيان عند الحمؿ أك 

الرضاعة أك قبؿ الحيض كبعده 
. عند بعض النساء 

 الفحص المبكر يشمؿ
 :اآلتي

 :الفحص الذاتي لمثدم. 1
الضركرم إجراء  إف مف

الفحص الذاتي مرة كؿ 
شير في اليـك السادس أك 

الشيرية  السابع مف الدكرة
عمى النحك التالي حيث 

يمكف إجراء ىذه الخطكات 
  :خالؿ االستحماـ

قفي أماـ المرآة   -
كافحصي ثدييؾ إذا كاف 

غير  ىناؾ أم شيء
  .عادم
ضعي يديؾ خمؼ - 

 إلىرأسؾ كاضغطي بيما 
رأسؾ  األماـ دكف تحريؾ
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تكمف أىمية الكشؼ المبكر 
لسرطاف الثدم بأف نسبة الشفاء 

بإذف اهلل إذا كاف % 95تتجاكز 
لكف .. الكـر في مراحمو األكلى 

تأخير التشخيص ييبط بيذه 
فقط % 25النسبة إلى 

كأنت تراقبيف نفسؾ أماـ 
 .المرآة
ضعي يديؾ عمى - 

كانحني قميالن مع  الكسط
ضغط الكتفيف كالمرفقيف 

  . األماـإلى
ارفعي يدؾ اليسرل - 

كابدئي باستخداـ يدؾ 
اليمنى في فحص الثدم 

األيسر مف القسـ 
كبشكؿ دائرم  الخارجي

حتى الحممة مع التركيز 
عمى المنطقة بيف الثدم 

كاإلبط كمنطقة تحت 
  .اإلبط
 بمطؼ عمى اضغطي- 

 كاف إذاالحممة لمتأكد 
  .ىناؾ أم إفرازات
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أعيدم الخطكتيف   -
السابقتيف عمى الثدم 

  .األيمف
تعاد الخطكتاف   -

السابقتاف عند االستمقاء 
  .عمى الظير

اذا كجدت عالمات - 
طبيعية مثؿ كـر  غير

مكضعي, تغير في شكؿ 
أك حجـ الثدم, انخفاض 

أك نتكآت عمى الجمد, 
في لكف الجمد أك  تغير

خركج إفرازات خاصة 
الدمكية منيا مف الحممة, 

خالؿ الفحص الذاتي 
بمراجعة الطبيب في  عميؾ

  .أقرب كقت ممكف
الصكرة اإلشعاعية . 2
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 :لمثدم
الصكرة اإلشعاعية  تجرم

لرؤية األجزاء الداخمية 
لمثدم تؤخذ أكؿ صكرة 
بيف  لممرأة عند سف يتراكح

 سنة مرة كؿ 39 ك35
 .سنة أك سنتيف

 والرقبةسرطان الرأس  9

% 6-3 يؤلؼ كالرقبةسرطاف الرأس 
 المشخصةمف مجمؿ حاالت السرطاف 

 حالو 650000أكثر مف . حديثان 
.  ُتشخص في العالـ كؿ سنوجديدة

ثُمثي المرضى ىـ مف الرجاؿ كثمث 
. مف النساء

 

 
 

---- 

تبدأ عادة بالتيابات تتشابو مع 
  كبعضأخرل لحاالت أعراض
 التيابات الجيكب أكالقركح 
 كمف ىنا يصعب األنفية

التشخيص المبكر مما يؤدل 
 في تظير التي األعراض لتطكر

صكرة انتفاخ بالكجو مصحكبا 
بجحكظ بالعيف مع حدكث 

 الكجو ألعصاب مضاعفات
نتيجة مياجمة الكـر كيترتب عمى 

ذلؾ تنميؿ بالكجو مع فقداف 

---- 
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 يؤدل الذم األعصاب لحركة
 حدكث شمؿ نصفى إلىبدكره 
  قد الأخرل حاالت ق كفيبالكج

 صكرة انتفاخ فييظير الكـر 
 فيبالكجو بسبب انتشاره 

الداخمية لمكجو  التجاكيؼ
 مما يتطمب عمؿ األنفيةكالجيكب 
 يمكنيا التي المقطعية األشعة
 العظاـ تأكؿعف درجة  الكشؼ

كمدل تكغؿ الكـر داخميا حيث 
 إلىقد يمتد مف عظاـ الكجو 

 الكجنتيف إلى كمنو األنؼ عظاـ
 .ككذلؾ عظاـ قاع العيف

 سرطان الغدة الدرقية 10

 
 
 

--- 

 .التغيرات الجينية كالجسمية-1
تعرض الغدة لإلشعاعات كخاصة  -2

 .الطفكلة في فترة
 العكامؿ الكراثية كمنيا سرطاف -3

(MEN) السرطاف الغددم الصمي 

نمك غير طبيعي في الغدة -1
 .الدرقية
تضخـ الغدة الدرقية ككجكد  -2
 .صمبة كتمة
 .بحة في الصكت -3

---- 
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 .المتعدد
 .ىناؾ أنكاع غير معركفة لمسرطاف -4

 .صعكبة في البمع -4
 .الكزف فقداف -5
في كثير مف األحياف ال تكجد  -6

 .ىناؾ أعراض

 سرطان العظام 11

ىك سرطاف يبدأ في العظـ نفسو 
كىك سرطاف  (سرطاف عظـ أكلي)

 2500فاقؿ مف . نادر الحدكث
 إصابتو بيذا صأميركي يتـ تشخي

 .المرض 

التعرض لممكاد الكيميائية . 1
. كاإلشعاع

اإلصابة بكـر حميد بالعظاـ مف . 2
. قبؿ

األلـ ىك أكثر أعراض سرطاف العظـ 
يمكف لسرطاف العظـ أف . شيكعا

ينشأ في أم مف عظاـ الجسـ , إال 
 كفي معظـ األحياف يبدأ في      أنو

العظاـ الطكيمة في الذراعيف 
أعراض كعالمات سرطاف . كالساقيف

 :العظـ يمكف أف تشمؿ 
ضعؼ العظاـ , مما قد يؤدل في 

 .بعض األحياف إلى الكسكر
عند حصكؿ )تكـر المفاصؿ األلـ بيا 

 .(أكراـ في المفاصؿ أك بالقرب منيا
نقص كزف غير -الحمى -اإلعياء 
 أنيميا-متعمد 

أخذ الحيطة مف عدـ التعرض 
. لإلشعاعات كالمكاد الكيميائية

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
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 سرطان األعصاب 12

يياجـ سرطاف األعصاب الجياز 
العصبي لدل األطفاؿ, كبالرغـ انو 

مرض نادر إلى انو يشكؿ نسبة سبعة 
 مف كافة السرطانات التي ةبالمائ

تصيب األطفاؿ كيتسبب في كفيات 
 . عند غير البالغيفة بالمائ15بنسبة 

ارتباط ىذه الجينات باإلصابة 
بمرض سرطاف الغدد الممفاكية 

كسرطاف الرئة عند البالغيف 
 

 

 

 

13 
  (المخ)سرطان

 الدماغ

 
 غير طبيعي كغير منتظـ انقساـىك 

المخيخ , في المخ لخاليا الدماغ سكاء
أك الحبؿ الشككي كالذم ُيسبب 

 ألجزاء الدماغ اأُلخرل انضغاط
بالتالي فقداف إلحدل الحكاس أك ك

 .ضعفيا
 أم التي منشأىا )كأكراـ الدماغ األكلية

بعكس ,  جدان نادرة (األصمي الدماغ
أكراـ الدماغ الثانكية التي تككف ناتجة 

المرض مف أعضاء ُأخرل  انتشارعف 
 .بالجسـ كصكالن إلى الدماغ

 .ليس لو أسباب معركفو حتى اآلف

 
 أكالدماغ سكاءن كانت حميدة  أكراـ

خبيثة تتسبب بأعراض متشابية 
حدكثيا  كالتي تختمؼ بحسب مكاف

 .:كمف ىذه األعراض. مف الدماغ
الصداع خاصةن الذم يصيب  .1

 .صباحان  الشخص
 .الغثياف كالتقيؤ .2
 .حدكث تشنجات .3
 ضعؼ بعض األطراؼ .4

 .كالعمكية أك السفمية
ضعؼ بعض الحكاس أك  .5

 .تأثرىا

 

 

http://alfaylee.com/blog/wp-content/uploads/file/untitledsss.JPG
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 سرطان عنق الرحم 14

إف سرطاف عنؽ الرحـ يحدث عندما 
التغيير مف  تبدأ خاليا عنؽ الرحـ في

 طبيعتيا ككظيفتيا نتيجة تدمير ىذه
إلي تعثر  كىذه الحالة تؤدم الخاليا

نمك ىذه الخاليا بصكرة طبيعية كتؤدم 
  يمتد تأثيرهالذمإلي حدكث السرطاف 

 .المجاكرة األنسجة إلي
 

  .الفيركسات ببعضاإلصابة  -
  .التدخيف  -
 الجنسية غير العالقاتتعدد   -

  .الشرعية
استعماؿ حبكب منع الحمؿ  - 

  .لفترة طكيمة
اإلصابة بفيركس االلتياب   -

 .سي) الكبدم الكبائي
التغيرات السرطانية  كعندما تبدأ ىذه

 الحدكث تككف محدكدة في في
الطبقة الخارجية مف عنؽ الرحـ 

 سنكات 10 - 2تتراكح مف  لمدة
قبؿ أف تبدأ في مياجمة الطبقة 

 في العميقة منو كبعد ذلؾ تبدأ
مياجمة األنسجة كاألعضاء 

 .المجاكرة لمرحـ كالمثانة كالمستقيـ
 

ميبمية قد تككف ليس  إفرازات -
ليا لكف أك مصحكبة بدماء كغير 

 .مصحكبة بيرش
االتصاؿ  نزيؼ دمكم بعد -

 .الجنسي
  .نزيؼ -

كلكف ىذه األعراض ال تدؿ عمي 
كجكد سرطاف عنؽ الرحـ في حد 

أعراض  ذاتيا بؿ قد تككف
 . أخرلكاضطراباتألمراض 

إف الكقاية كالتشخيص 
المبكراف لمثؿ ىذه الحالة 

جدان حيث أف عالج  ميـ
يعطي  مبكران  األكراـ ىذه

  .%99نسبة شفاء 
كلمكقاية مف ىذا المرض  

 :اآلتي يجب أف تتبعي
القياـ بعمؿ فحص  -

ميبمي دكرم لتشخيص أية 
 تغيرات في عنؽ الرحـ

  .مبكران 
عدـ ممارسة االتصاؿ  -

الجنسي غير الشرعي 
لتجنب اإلصابة 
تدمر  بالفيركسات التي
  .خاليا عنؽ الرحـ

  .التكقؼ عف التدخيف -
اإلقالؿ مف استعماؿ  -

 

http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Tissue.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Tissue.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Tissue.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Discharges.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Discharges.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Discharges.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Hemorrhage.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Hemorrhage.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Hemorrhage.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Tumor.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Tumor.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Tumor.htm
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الحمؿ لفترة  حبكب منع
الكاقي  طكيمة كاستعماؿ

أثناء الممارسة  الذكرم
  .الجنسية

 سرطان المبيض 15

عندما يتـ اكتشاؼ سرطاف المبيض 
مبكران تككف نسبة الشفاء منو حكالي 

كنتيجة لصعكبة ذلؾ فإف نسبة % 90
فقط قبؿ تطكره % 24اكتشافو تمثؿ 
. األعضاء المجاكرةم كانتشاره ؼ

المرحمة المبكرة مف المرض  في 
قد تحدث أعراض خفيفة جدان, 
 كلكف عندما يبدأ في االنتشار

فإنو يمكف أف تحدث األعراض 
 :اآلتية

ضغط عمي المثانة كاألعضاء  -
  .البطف منطقة المكجكدة في

  .ألـ كـر بالبطف مع -
  .انتفاخ كعسر ىضـ كغثياف -
 تغير في طبيعة حركة األمعاء -
 .كىكذا...أك إسياؿ إمساؾ مثؿ
نقص في الكزف غير معركؼ  -

 .السبب

 

 

http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/ManHealth/Condom.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/ManHealth/Condom.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/ManHealth/Condom.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/ManHealth/Condom.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/ManHealth/Condom.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Abdomen.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Abdomen.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Abdomen.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Pain.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Pain.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Pain.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Constipation.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Constipation.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Constipation.htm
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16 
سرطان الغشاء  

 المبطن لمرحم
 

المبطف لمرحـ  يعتبر سرطاف الغشاء
 مف األنكاع الشائعة في سرطاف الرحـ

نتيجة زيادة مستكم  كيحدث ىذا النكع
كيكثر ىذا النكع  .اإلستركجيف ىرمكف

 سنة 70 - 60ما بيف سف  الكـر مف
 5 - 2)كتقؿ نسبة حدكثو  مف العمر

 .قبؿ سف األربعيف مف العمر (%
 

  .السمنة-
  .ارتفاع ضغط الدـ -
 .الحكيصالت في المبيضيف تعدد -
السيدات الالتي ال يحممف عمي  -

بالعقـ ألم  اإلطالؽ كالالتي يصبف
  .سبب كال يستطعف الحمؿ

سف  مبكران كتأخر الدكرة بدء -
  .اليأس

  .مرض السكر -
السيدات الالتي أصبف مف قبؿ  -

 .بأكراـ ليفية بالرحـ
 

مع  نزيؼ رحمي غير عادم
تغيرات في الدكرة الشيرية حيث 
يككف النزيؼ بيف الدكرة الشيرية 

الصغيرة أك  كاألخرل في السف
نزيؼ ميبمي في السيدات بعد 

  .سف اليأس
نزيؼ شديد كمستمر لمدة  -

كيككف عمي فترات لمسيدة  طكيمة
  .فكؽ سف األربعيف

كتقمصات في  البطف بأسفؿ ألـ -
 .الحكض منطقة

 

 .فحص طبي دكرم مستمر
 

عندما تعالج السيدة  -
اإلستركجيف  بيرمكف

كتشعر بأم مف األعراض 
اآلتية عمييا باستشارة 

 - :الطبيب عمى الفكر
نزيؼ بعد الممارسة 

 .الجنسية أك بعد التشطيؼ
 استمرار الدكرة الشيرية -

 .ألكثر مف سبعة أياـ
تعاقب الدكرة الشيرية  -

  .كؿ ثالثة أسابيع أك أقؿ
دـ بعد ستة  ظيكر -

 .أشير مف انقطاع الدكرة

 

http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Estrogen.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Estrogen.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Estrogen.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Tumor.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Tumor.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Tumor.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Obesity.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Obesity.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Obesity.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Hypertension.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Hypertension.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Hypertension.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Menstrualcycle.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Menstrualcycle.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Menstrualcycle.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Menopause.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Menopause.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Menopause.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Menopause.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Menopause.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/HealthAndChronicDiseases/Diabetes/Diabetes.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/HealthAndChronicDiseases/Diabetes/Diabetes.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/HealthAndChronicDiseases/Diabetes/Diabetes.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Pain.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Pain.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Pain.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Abdomen.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Abdomen.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Abdomen.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Pelvis.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Pelvis.htm
http://www.feedo.net/medicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Pelvis.htm
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 سرطان البروستاتا 17

 
البيئية كتدخيف السجائر  إف لمعكامؿ

كتناكؿ األغذية التي تحتكل عمى 
كبير في  دىكف بنسبة كبيرة ليا دكر

اإلصابة بسرطاف  زيادة احتماؿ
 .البركستاتة

 

إف السبب الرئيسي في اإلصابة 
بيذا المرض غير معمـك كال تكجد 
عالمات لمتفرقة بينو كبيف تضخـ 

لكف ىناؾ . البركستاتة الحميد
عكامؿ تساعد عمى اإلصابة بو مثؿ 
التقدـ في السف, العكامؿ الكراثية أك 

التغيير اليرمكني ككذا العكامؿ 
البيئية متمثمة في السمـك 

. كالكيماكيات كمخمفات الصناعة
فبالنسبة لعامؿ التقدـ في السف, 
نجد أف فرص اإلصابة تزيد لمف 

 عامان كتتراكح النسبة 80ىـ فكؽ اؿ
كنادران % 80 – 50ما بيف 

أما . اإلصابة بو قبؿ سف األربعيف
بالنسبة لمعكامؿ الكراثية, نجد أف 
الجينات تمعب دكران كبيران في ىذا 
المرض, كتزيد فرص اإلصابة 

لمشخص الذم أصيب أحد أفراد 

في المراحؿ المبكرة مف المرض, 
ال تظير أعراض عمى الشخص 

المصاب لعدة سنكات كيتـ 
تشخيص ىذا المرض عف طريؽ 
تحميؿ الدـ أك عند اكتشاؼ تكـر 

بالبركستاتة أثناء الفحص 
الركتيني مع تضخـ الكـر 

كضغطو عمى قناة مجرل البكؿ 
مما يؤدل إلى ضعؼ كصعكبة 
تدفؽ البكؿ كالشككل مف كجكد 

كعندما . حرقاف أك دـ بالبكؿ
يغمؽ الكـر قناة مجرل البكؿ كمية 
يؤدل إلى انسدادىا محدثان اآلالـ 

 .كالتمدد بالمثانة
أما المراحؿ المتأخرة مف ىذا 

المرض  ينتشر السرطاف 
مكضعيان إلى الغدد الميمفاكية 

كاألنسجة المحيطة كيمتد أيضان 
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كال يكجد جيف معيف . عائمتو بو
مسئكالن عنو كيمكننا القكؿ بأف 
ىرمكف الذككرة مسئكؿ بشكؿ 

مباشرة عف نمك خاليا البركستاتة 
الطبيعية ككذلؾ السرطانية فميس 
غريبان أف يككف لو دكران ما في 
حدكث المرض, كيمكف التغمب 
عمى ذلؾ بتقميؿ معدؿ اليرمكف 
األمر الذم يؤدل إلى تثبيط نمك 

 .سرطاف البركستاتة

إلى أماكف أخرل متفرقة في 
كيستطيع . الجسـ عف طريؽ الدـ

الطبيب مف خالؿ الفحص 
اإلكمينيكي لممستقيـ أف يحدد 

مدل انتشار الكـر مكضعيان عف 
طريؽ عدـ تحركو لألماـ أك 

 .لمخمؼ
 

 سرطان الخصية 18

يكجد شكالف لألكراـ الخبيثة في 
األكراـ , الخصية
ك األكراـ  (Seminomas)المنكية
" الجينية " منكيةالغير 

(Teratomas) . ك تبدأ الخاليا
بإنقساـ غير منتظـ ك الذم ال يمكف 
.  التحكـ فيو مما يؤدم إلى كجكد الكـر

تنشأ مف خاليا % 60األكراـ المنكية 

ليس لو سبب معركؼ كلكف مف 
العكامؿ التي تزيد مف نصبة 

اإلصابة ىي عدـ نزكؿ الخصية 
. مف البطف الى الصفف بعد الكالدة

 

تظير أكراـ الخصية . 1
عادةن عمى شكؿ خصية 

متكرمة غير مؤلمة ك قاسية, 
ك قد تحكم أحيانان سائالن 

. مدمي
 متزايد انتفاخنادران يظير . 2

 ك مؤلـ ك الذم بسرعة
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القنكات المنكية ك ىي تحصؿ عادةن ما 
 عامان, كىي بطيئة 40-30بيف السف 
ك يككف الكـر صمبان ك , النمك نسبيان 

تختمؼ الخاليا مف خاليا منكية جيدة 
. التمايز إلى خاليا دائرية غير متمايزة

فيي تحدث % 40أما األكراـ الجنينية 
في فئة العمر األصغر ك ذركة 

ك ,  سنة30-20الحدكث ما بيف 
األصؿ الدقيؽ لنشؤىا غير معركؼ, 

ك لكف يظف أنيا تنشأ مف خاليا منكية 
أقؿ تمايزان ك لدييا مظير كيسي 
كاضح, ككانت تسمى في السابؽ 

. مرض التميؼ الكيسي

ُيشخص خطأ عمى أنو 
.  بالخصيةالتياب

 بطنيويظير أحيانان كتمة . 3
نتيجة إصابة العقد الميمفاكية 

البطنية, أك تضخـ العقد 

 .الميمفاكية الرقبية

19 
الغدد  سرطان

   الميمفاوية
 

تنمك الخاليا في الجياز 
الميمفاكم بشكؿ غير اعتيادم 
 .كتنقسـ بسرعة كبصكرة عشكائية

كبيذا تتككف كمية كبيرة مف 

 ال يسبب ألما في تضخـ-  
لميمفاكية في مناطؽ  االعقد 

 تحت اإلبط كالرقبة

حمى كتعرؽ أثناء الميؿ - 
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 الميمفاكم لتككف الكـر جالنسي
 إلىالسرطاني الذم قد ينتشر 

 أجزاء أخرل مف الجسـ

كفقداف الكزف  كشعكر بالتعب
. كالحكة كاحمرار في الجمد
كقد يصاحب ذلؾ غثياف 

ككمما  كتقيؤ كألـ في البطف
 أصبحتفاقـ المرض كمما 

الجسـ أقؿ قدرة عمى مقاكمة 
 االلتيابات

ىذه األعراض  قد ال تشكؿ- 
. ما يؤكد اإلصابة بالمرض

حيث أف بعضيا قد ينشا مف 
أخرل   بالتياباتةاإلصاب

كمف . مثؿ األنفمكنزا كغيرىا
الميـ بمكاف مراجعة الطبيب 

 عند ظيكر أم مف ىذه

األعراض كاستمرارىا لفترة 
 .تزيد عف األسبكعيف



20 

 

نوع مزض  م
 صورة الوقايت أعزاضه أسبابه نبذة عن املزض السزطان

20 
  سرطان الدم

  النخاعي الحاد   
 

 يكثر ىذا المرض لدل البالغيف كيقؿ
لدل األطفاؿ كفي ىذا المرض تتكاثر 

تشبو الخاليا  Primitive خاليا بدائية
تمأل معظـ النخاع العظمي  األـ حتى

بحيث ال تبقى سكل مساحة محدكدة 
األعراض  فتحدث, لمخاليا الطبيعية

 . لما يسمى بفشؿ النخاع العظمي
كىذا المرض لو أنكاع فرعية عديدة 

تمييزىا بحسب شكؿ الخاليا  جرل
كبحسب الخاليا الطبيعية التي نشأت 

األخيرة صار يقسـ  ثـ في الفترة. منيا
ىذا المرض حسب االختالالت في 
الكركمكسكمات التي يمكف الكشؼ 

مخبريا حيث ثبت أف بعض  عنيا
الحاالت التي تكجد فييا اختالالت 

  أك16)معينة في كركمكسكمات 
يككف فييا  (21-8أك  15-17

المرض أقؿ خطكرة مف حاالت أخرل 

ىناؾ اختالالت كراثية تجعؿ .1
اإلنساف عرضة لنشكء األكراـ 
أشيرىا مرض متالزمة داكف 

(Down Syndrome) أك ما 
 .يسمى بالطفؿ المنغكلي

 . ػ التعرض لإلشعاع2
  ػ العالج اإلشعاعي كالكيماكم3
  ػ التعرض لبعض المكاد الكيماكية4
 ػ ىناؾ أمراض غير خبيثة بالدـ 5

يمكف ليا بعد سنكات أف تتحكؿ إلى 
أمراض دـ خبيثة مثؿ فقر الدـ 

الالتنسجي كمرض تكسر كريات 
الدـ الحمراء الميمي الفجائي ككذلؾ 

ىناؾ أمرض دـ خبيثة مزمنة 
تتحكؿ إلى سرطاف دـ حاد بعد 
سنكات مثؿ تكاثر كريات الدـ 

الحقيقي كتميؼ النخاع العظمي 
كسرطاف الدـ المزمف سكاء 

سرطاف الدـ   أعراضتككف
النخاعي الحاد عادة غير 
, خاصة بيذا المرض لكحده 

فمثال يشعر المريض 
رىاؽ  بضعؼ عاـ كدكار كا 

كضيؽ في التنفس عند بذؿ 
مجيكد كخفقاف بالقمب كقد 

مف المثة أك  يميؿ إلى النزؼ
األنؼ كقد تظير عميو آثار 
نزؼ تحت الجمد عمى شكؿ 

 طفح في الساقيف أك بقع

دمكية في أنحاء مختمفة مف 
الجسـ كقد ترتفع درجة 

الحرارة لديو لكجكد عدكل 
مكاف مف الجسـ  بكتيرية في

كتسمى , أك عامة في الدـ 
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 .7 أك 5)في كركمكسكمات 
 

 .النخاعي أك الميمفاكم
ػ ىناؾ فيركسات تسبب أكراما 6

مثؿ فيركس التياب الكبد الكبائي 
 الذم  EBV مف نكع ب أك فيركس

يسبب أكراـ البمعـك األنفي, كقد 
كجد أف ليذا الفيركس عالقة كثيقة 

 باألكراـ الميمفاكية مف نكع
(Burkitt)  الذم يظير في مناطؽ
ككذلؾ باألكراـ , في أفريقيا

الميمفاكية التي تظير بعد زراعة 
األعضاء أك عند مرضى اإليدز, 
 كذلؾ ىناؾ فيركس يختصر اسمو

HTLV-1  ا خبيثنا  يسبب مرضن
كىذا  ATLL بالدـ يختصر اسمو

الفيركس انتشر كجكده في مناطؽ 
غرب أفريقيا كمنطقة بحر الكاريبي 

 .كبعض مناطؽ الياباف

ىذه األعراض أعراض فشؿ 
ألف  النخاع العظمي كذلؾ

سببيا ضعؼ إنتاج كريات 
الدـ الحمراء كالبيضاء 

 . كالصفائح الدمكية
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21 
 سرطان الدم
  النخاعي المزمن

يتميز ىذا المرض بأننا نعرؼ بشكؿ 
كاضح االختالؿ الكركمكزكمي الكحيد 
الذم يؤدم إلى نشكء ىذا المرض كىك 
عبارة عف تبادؿ قطعتيف مف كؿ مف 

 مما يؤدم إلى نشكء 22.9كركمكزـك 
كركمكزـك يطمؽ عميو اسـ كركمكزـك 
فيالدلفيا كيؤدم ذلؾ إلى فقداف الخاليا 
خاصية المكت المبرمج كبالتالي إلى 
تكاثر كريات الدـ البيضاء بال حدكد 

مع عدـ فقدانيا خاصية التميز, كلذلؾ 
تظير ىذه الخاليا بشكميا الطبيعي 

ف كاف بأعداد كبيرة جدا في النخاع  كا 
العظمي ككذلؾ في الدـ نتيجة انييار 

الحاجز بيف النخاع العظمي كبيف 
 .الدـ

إال أنو كما ذكرنا سابقا ىناؾ مساحة 
محدكدة لمنخاع العظمي كذلؾ فإف 
تكاثر كريات الدـ البيضاء الشديد 

بعض المرضى ال تككف  
لدييـ أعراض لفترة طكيمة, 
كيكتشؼ المرض عندىـ 

صدفة عند إجراء تحميؿ لمدـ 
فنجد تكاثرا لكريات الدـ 

البيضاء كعند إجراء مزيد 
مف الفحكص نصؿ إلى ىذا 

كىناؾ مرضى . التشخيص
آخركف يكجد لدييـ بعض 

األعراض الخفيفة مثؿ 
ضعؼ, )أعراض فقر الدـ 

إرىاؽ, صداع, خفقاف 
بالقمب, ضيؽ في التنفس 

كيكجد  (عند بذؿ مجيكد
لدييـ أعراض نتيجة تضخـ 
الطحاؿ أك الكبد مما يؤدم 
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يؤدم إلى ضعؼ إنتاج كريات الدـ 
الحمراء كفي معظـ األحكاؿ يحصؿ 

ىناؾ تزايد في الصفائح الدمكية 
كالخاليا المنتجة ليا كذلؾ يحصؿ في 
ىذا المرض ظيكر إنتاج لمدـ خارج 
النخاع العظمي عادة في الطحاؿ 
كالكبد كقصكر كظائؼ الكبد جزئيا 

كما أف تكاثر ىذه الخاليا . عمى األقؿ
بشكؿ كبير يؤدم إلى استيالؾ طاقة 
الجسـ في إنتاج ىذه الخاليا كيؤدم 
كذلؾ إلى زيادة ما يسمى بفضالت 
التمثيؿ الغذائي مما يسبب بعض 

 أعراض المرض

إلى سكء ىضـ كشعكر 
بامتالء عند أكؿ كمية 

بعض . بسيطة مف الطعاـ
المرضى اآلخريف تظير 
لدييـ أكراـ في أعضاء 

مختمفة مف الجسـ نتيجة 
إنتاج النخاع العظمي خارج 

 .األماكف الطبيعية
 

 سرطان الدم 22
  الميمفاوي المزمن

 يعتبر ىذا المرض أحد أنكاع األكراـ
الميمفاكية التي ىي عمى درجة متدنية 

مف الخبث كتختمؼ عف األكراـ 
الخاليا المتسرطنة في  الميمفاكية باف

ىذا المرض تنشأ في النخاع العظمي 

في بعض األحياف ال يشتكي  
نما  المريض مف أم أعراض كا 

يكتشؼ المرض لديو عرضا عند 
إجراء تحميؿ دـ ألسباب أخرل 

كفي . غير متعمقة بيذا المرض
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تربطيا  كبأنيا تفقد العناصر التي
بالنخاع العظمي كبالتالي تنتقؿ مف 
النخاع العظمي إلى الدكرة الدمكية 

في الدـ كالحقيقة أف ىذا  فتظير
المرض يمكف أف يتعايش معو اإلنساف 

مع كجكد   سنة15 ػ 5لفترة تطكؿ مف 
مشاكؿ صحية تطمب العالج فقط في 

كنظرا . السنكات األخيرة مف المرض
 إلى أف ىذا المرض يظير عادة في
المتقدميف في السف فيما بعد الستيف 

فإننا يمكف القكؿ بأف الكثير مف 
بيذا المرض إلى  المرضى يعيشكف

نياية عمرىـ دكف أف يسبب ليـ 
مشاكؿ صحية كبيرة, بالرغـ مف ذلؾ 

ىذا المرض في بعض األحكاؿ  يصيب
صغار السف إلى ما دكف األربعيف 

يشكؿ  كعند ذلؾ يجب اعتباره مرضا
الخطكرة عمى الشخص المصاب ألف 

بعض األحياف يشتكي المريض 
مف ظيكر عقد لمفاكية في العنؽ 

أماكف  كتحت اإلبطيف أك في
أخرل كحيف يعاينو الطبيب 

كيجرم لو بعض الفحكصات 
 المخبرية يكتشؼ كجكد ىذا

كفي بعض األحياف . المرض
يسبب ىذا المرض تضخـ في 
الطحاؿ مع ما يرافقو أعراض 

أعمى البطف خاصة بعد  امتالء
األكؿ ككجكد ألـ ناتج مف تضخـ 

الطحاؿ ككذلؾ يسبب ىذا 
بعض األحياف فقر  المرض في

دـ أك نقصاف في الصفائح 
الدمكية كىذا مؤشر إلى انتقاؿ 

مراحؿ متقدمة أك  المرض إلى
يسبب ىذا المرض ضعفا في 
المناعة مع كجكد التيابات 
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معظميـ يرجكف ألنفسيـ الصحة 
حتى سف  (اهلل في طاعة)كالعافية 

متقدمة مف العمر يستطيعكف فيو أداء 
 كاجبيـ العائمي بأف يركا أبناءىـ
 . كبناتيـ قد استقرت بيـ الحياة

كذلؾ نتيجة غمبة  بكتيرية متكررة
الخاليا المتسرطنة عمى الخاليا 

 . الممفاكية العادية
 

23 

 سرطان فتحة الشرج 
سرطان القناة     )

  (الشرجية
 

نمك سرطاف في فتحة الشرج أك الغشاء 
– المبطف ليا ىك سرطاف غير شائع 

كيمثؿ نسبة صغيرة مف األكراـ 
السرطانية لمقكلكف كالمستقيـ كفتحة 

يككف أكثر شيكعا في  ك. الشرج
الرجاؿ في الجزء الخارجي مف فتحة 
الشرج عكس النساء حيث يككف أكثر 

كاألكراـ التي . في الجزء الداخمي
تحدث في الجمد الخارجي حيث يكجد 
الشعر ىي أكراـ في الجمد كليس فتحة 

 .الشرج

كىى –بكاسير أك شرخ 
مف  األمراض الشائعة كلكف 

يجب الكشؼ عند الجراح 
لمتأكد مف عدـ كجكد كـر 

 .خبيث
 

قد يككف كمية - نزيؼ شرجي ·
 .بسيطة

 .الـ في فتحة الشرج ·
إفرازات حيث أف الكـر يتعارض  ·

مع القفؿ المحكـ لمعضالت 
 .القابضة

اإلحساس بكجكد الكـر في فتحة  ·
 .الشرج بكاسطة المريض

 

 

 

سرطان القولون           24
 والمستقيم 

المستقيـ يصيب  سرطاف القكلكف
الرجاؿ كالنساء عمى حد سكاء كيعد 

 .مف ىـ فكؽ سف الخمسيف .ٔ
مف يتناكلكف كثيرنا مف الدىكف  .ٕ

 .نزيؼ المستقيـ .ٛ
أحمر  )كجكد دـ في البراز  .ٜ
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 .ثالث سبب رئيسي لكفيات السرطاف 
إال أنو بالفحص كاالكتشاؼ المبكر 
ليذا النكع مف السرطاف فإنو يمكف 

خطكات كقائية بسيطة  بإتباعشفاءه , ك
يمكنؾ التقميؿ كبشكؿ كبير مف خطر 

 .المرض إصابتؾ بيذا
 

 .كقميالن مف األلياؼ
المصابيف بالسميالت  .ٖ

المخاطية, كىي زيادات غير 
سرطانية في الجدار الداخمي 

كسكؼ تعرؼ ما . لمقكلكف كالمستقيـ
إذا كنت مصابنا بيا عند إجراء 
. اختبار سرطاف القكلكف كالمستقيـ

النساء المكاتي سبؽ ليف  .ٗ
اإلصابة بسرطاف الثدم أك 

. المبايض أك الرحـ
مف لدييـ أحد الكالديف أك  .٘

األشقاء أك األطفاؿ مصاب 
. بسرطاف القكلكف كالمستقيـ

 .المصابكف بالتياب القكلكف  .ٙ
 كثرة )أسمكب الحياة الخمكلي  .ٚ

 .(ك قمة الحركة, الجمكس

 .(غامؽ جدا قاني , أسكد أك
   تغير في حركة القكلكف  .ٓٔ

 .كشكمو البراز كخاصة في طبيعة
آالـ ناتجة عف تقمصات  .ٔٔ

المنطقة السفمية مف  كتشنجات في
 .البطف
 .متكررة آالـ غازية .ٕٔ
اضطراب كالرغبة في  .ٖٔ

 .حاجة لذلؾ التبرز في حيف ال
إتباع  مف دكف فقداف الكزف .ٗٔ

 .حمية
جياد شعكر .٘ٔ  بتعب كا 

 .مستمر
 

 

http://www.sehha.com/generalhealth/u-wt.htm
http://www.sehha.com/generalhealth/u-wt.htm
http://www.sehha.com/generalhealth/fatigue.htm
http://www.sehha.com/generalhealth/fatigue.htm
http://www.sehha.com/generalhealth/fatigue.htm
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 سرطان المثانة 25
 

يحتّؿ سرطاف المثانة المرتبة الرابعة 
مف ناحية الشيكع لدل الذككر, كالمرتبة 

لدل النساء بالنسبة لمسرطانات  الثامنة
كيعتبر سرطاف المثانة .بشكؿ عاـ

سرطاف  ثىامة كيحدمشكمة صحية 
 .المثانة لدل الذككر أكثر مف اإلناث

 

.  التدخيف.1
 الجياز بالتياباتاإلصابة . 2

. المتكررةالبكلي 
. اإلصابة بالبميارسيا. 3
التعرض لمادة األنيميف . 4

.  في األصباغ كالطباعةالمستخدمة

. كجكد دـ مع البكؿ. 1
اإلحساس المتكرر بالحاجة . 2

إلى التبكؿ كعدـ القدرة عمى 
. ذلؾ
 البطف أكاأللـ في الظير . 3

. مصحكبة بتقمصات في الحالب
ضعؼ في قكة خركج البكؿ . 4

. مع حرقاف شديد
. الكزف  كنقص فيأنيميا. 5
.  سريعإجياد. 6

.  عف التدخيفاالبتعاد. 1
 التياباتعالج . 2

المسالؾ البكلية كعدـ 
. إىماليا

أخذ الحيطة مف عدـ . 3
. اإلصابة بالبميارسيا

أخذ الحيطة عند . 4
التعرض لألصباغ 

. كالطباعة
 

 

 سرطان الجمد 26
 

أكثر ىي , إف أكراـ الجمد المختمفة
تقريبا كؿ  , شيكعا عند الناساألكراـ

إنساف معرض الف يعاني في حياتو 
كلكف فقط ثمث . مف كـر جمدم معيف

األكراـ الجمدية تشكؿ خطر عمى  ىذه
" أكراـ خبيثة " صحتنا كىذه تسمى 

ليست خطيرة كتدعى  كالثمثاف اآلخراف
 ."  حميدةأكراـ" 

التعرض لمشمس كىك أكثر 
لك كاف  حتى  كالمسببات خطران 
دم لمشمس كاف منذ ؿالتعرض الج
فاف الجمد ال ينسى كال "فترة بعيدة 

يمكف بعد مركر عشرات  اذ" يسامح
ظيكر , السنيف مف التعرض لمشمس

 .سرطاف جمد
 . التعرض إلشعاع•

االمتناع عف التعرض • 
, لمشمس قدر اإلمكاف

الصغار كالشباب  كخاصة
الف جمدىـ حساس طرم 
 .كلذلؾ يككف الضرر اكبر

 استعماؿ مكاد حماية•
الكريمات كالقبعات : مثؿ

  كالنظارات
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 اف معظـ األكراـ الخبيثة في األساس
عمى , ال تشكؿ خطران سريعان آنيان 

كلكف إذا لـ تكتشؼ مبكران قد , اإلنساف
ككمما كاف , سرطاف خبيث تتحكؿ إلى

, التشخيص مبكران أكثر كالكـر اصغر
كنسبة النجاح  فاف عالجو يككف أْيسر

 .%100تقترب مف 
كحسب اإلحصائيات فاف ذكم ألبشره 

لإلصابة بأكراـ  الفاتحة معرضكف
خبيثة بنسبة اكبر مف ذكم البشرة 

 .الغامقة أك السكداء

ىي أكراـ –  (األخكاؿ)الشامات •
لكف أحيانا قد تتحكؿ ىذه , حميدة

ككمما كاف , خبيثة إلى أكراـ إلى
عدد الشامات أكثر كحجميا اكبر 

 .كاف الكضع أكثر خطران 
بشره " عدة مسببات مثؿ   اشتراؾإف

" تعرض لمشمس, شامات, فاتحو
 يضاعؼ خطر اإلصابة بسرطاف

 ,الجمد

, َتعُقب كمتابعة الشامات•
حجميا  ىؿ حدث تغير في

كأعدادىا كألكانيا كأشكاليا 
 أكأك ىؿ ىنالؾ حكو 

 إدماء أك الـ أكاحمرار 
تظير شامات جديدة  كىؿ

 في أـكأيف في اليديف 
كىي ,  في العنؽأـالرجميف 
لمشمس مف  فة أكثركالمكش
 .غيرىا 

 سرطان العيون 27

أف كقكع العيف كالسرطاف كتتفاكت كفقا 
 Retinoblastomaلعمر المريض 

ىك أكثر أنكاع السرطاف شيكعا الذم 
 intraocularيحدث عند األطفاؿ ك

ميالنكما ىك أكثر أنكاع السرطاف 
 .شيكعا التي تحدث في البالغيف

Intraocular ىك النكع الكحيد مف 

  

 

 



29 

 

نوع مزض  م
 صورة الوقايت أعزاضه أسبابه نبذة عن املزض السزطان

السرطاف الذم يتطكر في جزء معزكؿ 
مف العيف كالكـر ,كسكؼ يقع خمؼ 

ىذا النكع مف السرطاف يمكف . العيف
. تصحيحو مف خالؿ جراحة العيكف
في أنكاع أخرل مف السرطاف في 

معظـ حاالت السرطاف قد انتشر إلى 
أجزاء أخرل مف العيف تكمف األنسجة 
المحيطة بالعيف كأنيا أكثر صعكبة في 

أيضا, بعد إعطاء  التعامؿ مع الطبيعة
سرطاف  كاؿالعالج اإلشعاعي لمسرطاف
 أشير 3يمكف أف تتكرر في فترة 

الخاليا التي انتشرت ك. كسنة كاحدة
 فعال لبؽتعمى األنسجة يمكف أف 

تشكيؿ األكراـ في نفس المكاف مرارا 
فرص فقداف العيف مرتفعة  ككتكرارا

عندما يتطكر السرطاف في العيف 
 .لألطفاؿ 

 


