االستمتاع
بصحة
قوية
دليل المريض

إلى المرحلة الثالثة من سرطان الرئة

العربية

ُمقدمة
عزيزي المريض،
في الغالب ما يكون تشخيص سرطان الرئة غير متوقع تمامًا ،وغالبًا ما يعقُبه فيض من االستفهامات ،بعد لحظة الصدمة
األولى ،ليس هذا فحسب ولكن يعقبه أيضًا الشعور بالخوف والحيرة والعجز .وعلى الرغم من ذلك ،في الغالب ما يكون
هناك القليل من الوقت لهذه المشاعر حيث إن هناك العديد من مواعيد الفحوصات التي يلزم حضورها والقرارات التي
يجب اتخاذها بشأن كيفية متابعة العالج.
وحتى نتمكن من تقديم الدعم لك في هذا الموقف الصعب ،قمنا بتصميم هذا ال ُكتيب لنوفر لك سهولة الوصول إلى
المعلومات المفصلة حول موضوع المرحلة الثالثة من سرطان الرئة .بمساعدة طبيبك المعالج وفريق الرعاية الصحية،
يمكنك استخدامه كأساس لمناقشة خيارات العالج المناسبة لك.
وبخصوص ذلك األمر ،يستطيع هذا الدليل أن يوفر لك إجابات أولية عن أسئلتك ،على سبيل المثال :هل اختبار الكيمياء
الهيستولوجية المناعية (اختبار  )PD-L1ضروري في وقت التشخيص األولي؟ ما هي خيارات العالج المتاحة وهل هناك
فرصة للتعافي؟ ما هو الدور الذي يلعبه الجهاز المناعي لدي أثناء العالج؟
باإلضافة إلى "التفسيرات" الطبية فسوف تجد أيضًا عد ًدا من االقتراحات والدعم العملي للتعامل مع المرض في القسم
الموجود في الجزء الخلفي للكتيب .وخاصة في مثل هذا الوقت؛ فقد يكون من الضروري أحيا ًنا االستغناء عن الطرق
المألوفة وتجربة نهج جديد للعالج .يمكنك أيضًا معرفة المزيد حول الموضوعات التي قد ترغب في التعرف عليها أو
مناقشتها مع اآلخرين.

نتمنى لك كل التوفيق في رحلتك مع العالج!

فريق  AstraZenecaالخاص بك
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تشخيص سرطان الرئة – ما حقيقة ذلك المرض؟
سرطان الرئة هو نوع من أنواع السرطان يتطور مباشرة في أنسجة الرئتين ويمكن أن يؤثر على جميع عناصر الجهاز التنفسي.

تشخيص سرطان
الرئة

كيف ينمو ويتطور سرطان الرئة؟

ما هي أنواع سرطان الرئة الممكن حدوثها؟

يمكن أن تتلف الخاليا بسبب بعض العوامل البيئية أو االنقسام الخاطئ للخلية
خالل حياة اإلنسان .وكثيرا ما يتم وصف هذه الخاليا على أنها خاليا "فاسدة"
ألنها لم تعد تشكل خاليا سليمة .ورغم ذلك ،ففي معظم الحاالت ال تتطور إلى
ورم ألن الخاليا غير قادرة على البقاء على قيد الحياة أو يتم التعرف عليها
على أنها خارجية المنشأ وتدميرها بواسطة الجهاز المناعي .ومع ذلك ،فإن
بعض الخاليا تنجح في اإلفالت من هذه اآللية الدفاعية الجوهرية داخل الجسم
وتبدأ في االنقسام بطريقة ال يمكن التحكم بها .وهذا يُسبب األورام الخبيثة
ويشار إليها أيضًا باسم سرطان أو ورم سرطاني خبيث.
في المرحلة المتقدمة من المرض؛ تكون الخاليا السرطانية قد انتشرت
أيضًا عبر القنوات اللمفاوية أو مجرى الدم إلى مناطق أخرى من الجسم
حيث شكلت أورامًا جديدة وذلك ما يُدعي بالنقائل.

يتم التمييز بين صٍ نفين رئيسيين من سرطان الرئة وهما سرطان الرئة
صغير الخاليا ( )SCLCوسرطان الرئة ذو الخاليا غير الصغيرة
( .)NSCLCكال النوعين من المرض تختلف في المقام األول من حيث
األنسجة وتطور المرض المرتبط بها .سرطان الرئة ذو الخاليا الصغيرة
ينمو بسرعة أكبر ويتميز بتكوين أسرع للنقائل .تكوين الخلية غير الصغيرة
1
أكثر شيوعًا ( )٪90-85وعادة ما يُظهر تطور مرضي أبطأ.

ما هو مدى انتشار سرطان الرئة عند البشر؟

سرطان الرئة ليس مرضا ً نادرً ا .في ألمانيا يُعد سرطان الرئة هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء والثاني شيوعًا بين الرجال .في عام 2018

– ما حقيقة ذلك المرض؟

فقط تم التنبؤ بـ  22,000تشخيص جديد للمرض لدى النساء و 33,700حالة في الرجال 2.يزيد خطر اإلصابة بسرطان الرئة مع تقدم العمر .يتم تشخيص
1
معظم حاالت سرطان الرئة عندما يكون عمر المريض  65عامًا.

الرئة

الرئة

8.5%

13.9%

األمعاء
12.3%

األمعاء
أنواع سرطان أخرى

13.3%

أنواع سرطان أخرى

48.7%

"

حقيقة الحياه أنها ما يحدث لك وأنت
مشغول بوضع خطط أخرى.
جون لينون

"

الثدي 30.5%

49.8%

البروستاتا 23.0%

رسم مقتبس من [ Robert Koch-Institut( RKIمعهد روبرت كوخ]) ([ Krebsneuerkrankungen in Deutschland ،3)2014أمراض السرطان الجديدة في ألمانيا] ()2014
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تشخيص سرطان الرئة – ما حقيقة ذلك المرض؟

كيف يتم تشخيص سرطان الرئة؟

هل هناك عوامل خطر ُتزيد اإلصابة بسرطان الرئة؟

يوجد عدداً كبيراً من طرق التحقق المتاحة لتشخيص مرض سرطان الرئة .الهدف األساسي من التشخيص هو تحديد الموقع
الدقيق وحجم الورم ونقائله .يمكن أن تساعد االختبارات المعملية بشكل أكبر طبيبك على تكييف عالج سرطان الرئة وف ًقا
لحالتك السريرية.

ال يزال السبب الدقيق وراء اإلصابة بسرطان الرئة غير معروف بشكل
كامل .ومع ذلك ،فهناك بعض عوامل الخطر التي تساعد على تطور
سرطان الرئة .بصورة كبيرة فإن عامل الخطر األكثر أهمية وتأكي ًدا هو
التدخين .وبنسبه تقريبية فإن  90%من الذكور و 60%من اإلناث من
3
مرضى سرطان الرئة هم من المدخنين أو كانوا مدخنين.

عوامل الخطر مثل:
التدخين  /التدخين السلبي
الغبار الناعم
المواد الضارة في مكان العمل
اإلشعاعات المؤينة

األشعة السينية
يمكن استخدام صورة األشعة السينية للصدر للكشف عن األورام بحجم  0.5سم أو أكثر في
الحجم .ورغم ذلك ،فقد ال يمكن تحديد األورام األصغر حجمًا بهذه الطريقة .ال يمكن استبعاد
وجود سرطان الرئة من خالل هذه الطريقة.

ما هي أعراض سرطان الرئة؟
ال توجد أعراض على اإلطالق في المراحل األولى من سرطان الرئة .السبب في ذلك األمر هو أن الرئة نفسها غير قادرة على إدراك األلم .عادة ما يحدث
األلم واألعراض األخرى فقط عندما يكون المرض في مرحلة متقدمة بشكل ملحوظ ويتشارك في ذلك األعضاء األخرى أيضًا .المرضى الذين يجدون
أنفسهم في المراحل المتأخرة من سرطان الرئة يشتكون من أعراض متعددة .يمكن أن يكون سبب هذه األورام بالرئتين وضعف وإجهاد الجسم أو النقائل.

التصوير المقطعي المحوسب ( / )CTالتصوير بالرنين المغناطيسي (/ )MRT
التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني ()PET-CT
األعراض المرتبطة بالورم مثل:
السعال المستمر
ضيق في التنفس
التنفس مع صوت أزيز

يمكن استخدام التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتقديم صور طبقية للجسم.
يمكن تحديد الحجم الدقيق وموقع الورم وأي نقائل أخرى بهذه الطريقة .في الحاالت الفردية
قد يكون إجراء التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني ضروريًا إلجراء التشخيص .هذه
طريقة حساسة للغاية حيث يتم وضع عالمات على النقائل المحتملة وتتبعها بكميات صغيرة
من المواد المشعة.

ألم في الصدر
السعال دمًا
بحة في الصوت

تنظير القصبات
األعراض العامة مثل:
التعب طويل األجل

يتضمن تنظير القصبات تغذية أنبوب رفيع بكاميرا في النهاية عبر الممرات الهوائية إلى رئتي
المريض والذي كان يُعطى عاد ًة مخدرً ا عامًا .من الممكن أيضًا أخذ عينات األنسجة باستخدام
أدوات محددة لتأكيد التشخيص.

خسارة الوزن المفاجئة
فقدان الشهية

األعراض المرتبطة بالنقائل مثل:
الصداع
الدوخة
ضعف التوازن
ألم في العظام

5

اختبارات األنسجة والدم
يمكن تحليل عينات األنسجة أو الدم في المختبر من أجل تحديد نوع الورم الدقيق وتخصيص
العالج حسب نوع السرطان .من أجل التحقيق فيما إذا كان العالج المناعي مناسبًا فيتم تحديد
ما يسمى بالعالمات الحيوية والتي تتضمن أيضًا بروتين نقطة الفحص المناعية ( PD-L1لجين
الموت المبرمج  )-1على خاليا الورم .يمكن تحديد الحالة بسهولة باستخدام عينة األنسجة من
التشخيص األولي .يتيح ذلك لفريق الرعاية الصحية اختيار أفضل عالج ممكن لك.

6

ما هي مراحل سرطان الرئة ؟
ضا بمرحلة المرض .تعتمد خيارات العالج المتاحة على مرحلة
عندما تحصل على تشخيص سرطان الرئة قد يكون تم إخبارك أي ً
المرض ومدى تطور الورم عند التشخيص األولي .ومن ثم ،فإن تحديد مرحلة المرض يمكن أن يساعد فريق الرعاية الصحية في
اتخاذ قرار بشأن العالج المناسب.

المرحلة الثالثة من
سرطان الرئة
– هل يوجد عالج؟

المرحلة األولى من سرطان الرئة
ورم موضعي مع عدم تأثر الغدد الليمفاوية وعدم انتشار النقائل لألعضاء البعيدة .وعادة ما يتم
إزالة الورم جراحيًا في هذه المرحلة.

المرحلة الثانية من سرطان الرئة
ال يزال عندها الورم صغيرً ا بما يكفي للسماح بإزالته جراحيًا .ومع ذلك ،فإذا كانت الغدد
الليمفاوية قد تأثرت بالفعل فقد تكون هناك حاجة إلى عالج إضافي (إشعاع ،عالج كيميائي).

المرحلة الثالثة من سرطان الرئة
الورم المتقدم محليا والذي أثر بالفعل على الغدد الليمفاوية أو تجاوز حجم معين .في المرحلة
الثالثة (أ) قد ال تزال الجراحة مع العالج اإلشعاعي  /الكيميائي الالحق خيارً ا متاحً ا .بالمقابل
ففي المرحلة الثالثة (ب) تكون الجراحة ليست ممكنة دائمًا وال ُتحسن بشكل عام النتيجة
العالجية .ومع ذلك ،فإن العالج اإلشعاعي والعالج المناعي الالحق قد يوقف تقدم المرض.

المرحلة الرابعة من سرطان الرئة
انتشار النقائل داخل األعضاء األخرى بالجسم .في معظم الحاالت؛ في هذه المرحلة يمكن
اعتماد العالج باألدوية فقط (العالج الكيميائي ،العالج الموجه ،العالج المناعي).

"

فقط من يعرف وجهته هو من يجد
الطريق.
ألوزي
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"
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ما هي أهداف مسار العالج؟
في السيناريو المثالي فإن الهدف من العالج الطبي ككل هو تعافي
المريض .في حالة سرطان الرئة؛ فإن هذا يعني القضاء التام على جميع
الخاليا السرطانية.
ومع ذلك ،فإذا كان سرطان الرئة متقدمًا ج ًدا بالفعل فإن الشفاء لن يعد
ممك ًنا .في هذه الحالة يتم اختيار مسار العالج المصمم لوقف تكاثر الخاليا
السرطانية ونمو الورم ألطول فترة ممكنة ،مما يضمن للمريض في نفس
الوقت أفضل جودة ممكنة للحياة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الهدف من العالج
هو أن تكون معاناة المريض قليلة قدر اإلمكان نتيجة للعالج .لذلك يعد
تمديد متوسط العمر المتوقع والحفاظ على جودة الحياة أمرً ا أساسيًا في هذا
النوع من العالج.

هل هناك أي فرصة للتعافي من سرطان الرئة في
المرحلة الثالثة؟
في المرحلة الثالثة يكون سرطان الرئة قد تقدم إلى درجة أن الجراحة لم
تعد مفيدة في كثير من األحيان ،حيث إن الورم قد أصبح كبيرً ا ج ًدا .خالل
المرحلة الثالثة (أ) قد ال تزال الجراحة تؤدي إلى اإلزالة الكاملة ألنسجة
الورم .التعافي يكون ممكنا ً إذا كانت هذه هي الحالة .ومع ذلك ،كما في
المرحلة الثالثة (ب) ،إذا لم يعد من الممكن إزالة الورم فإن الشفاء التام
نادراً ما يكون ممك ًنا .أولوياتنا هي الشفاء من األعراض وتوفير أفضل
جودة ممكنة للحياة .خيارات العالج الجديدة مثل العالج المناعي تكون
موجهة نحو التدمير المستهدف للخاليا السرطانية .هذا يعني أنه حتى في
هذه المرحلة المتأخرة ال يزال األمل قائمًا في أن متوسط العمر المتوقع
لحياة المريض يمكن تحسينه بشكل كبير .تركز المشروعات البحثية أيضًا
باستمرار على تحسين فُرص تعافي المرضى.

ماذا يحدث إذا كان الورم غير قابل للعالج بالجراحة؟
في المرحلة الثالثة ،لم تعد اإلزالة الجراحية للورم ممكنة في العديد من الحاالت على سبيل المثال ألنه يمكن أن يكون ملتص ًقا
باألوعية الدموية المهمة .يشار إلى هذا بسرطان الرئة غير القابل للعالج بالجراحة.

االستشعاع (العالج اإلشعاعي)
الهدف من العالج اإلشعاعي هو إتالف خاليا الورم في الرئتين بطريقة
مستهدفة باستخدام اإلشعاع عالي الطاقة .يقتل اإلشعاع الخاليا السرطانية
بشكل مباشر أو يدمر موادها الوراثية بحيث ال تكون قادرة على التكاثر.
ومع ذلك ،فيمكن لإلشعاع أيضًا إتالف األنسجة السليمة المحيطة  .وبالتالي،
فإنه قبل بدء العالج يتم تحديد موضع الورم وحجمه بدقة من أجل تحديد
جرعة اإلشعاع والمنطقة التي سيتم التركيز عليها باإلشعاع.

ما هي خيارات العالج المتاحة في المرحلة الثالثة؟
الجراحة

إذا كان سرطان الرئة قابالً للعالج بالجراحة فإن الهدف من الجراحة هو إزالة الورم تمامًا إن أمكن .يمكن إزالة نسيج الرئة المصاب وفص رئوي واحد أو
الرئة كاملة فقط اعتما ًدا على حجم ومدى انتشار الورم.

إزالة أنسجة الرئة المصابة

الغدد الليمفاوية

ورم

إزالة الفص الرئوي

الغدد الليمفاوية

ورم

إزالة الرئة

الغدد الليمفاوية

ورم

العالج الكيميائي
تظهر وتتشخص الخاليا السرطانية في المقام األول عن طريق االنقسام
السريع وغير المنضبط .هذه هي النقطة المحورية للعالج الكيميائي .أنه
ينطوي على استخدام األدوية التي تمنع انقسام الخاليا .وبالتالي ،فإن الدواء
يتناول على وجه التحديد الخاليا السرطانية سريعة االنقسام .يتيح هذا النوع
من العالج تثبيط نمو الخاليا السرطانية في جميع أنحاء الجسم وليس فقط في
الورم .حتى النقائل غير المكتشفة يمكن معالجتها في مرحلة مبكرة باستخدام
هذه الطريقة.
لسوء الحظ فهناك أيضًا خاليا أخرى في الجسم معروفة بتكاثرها السريع؛
على سبيل المثال خاليا جذور الشعر واألغشية المخاطية وكذلك خاليا الدم
الناتجة في نخاع العظم .نظرً ا ألن هذه الخاليا تتأثر أيضًا سلبًا بالعالج
الكيميائي ،فإن هذا النوع من العالج يمكن أن يتسبب في كثير من األحيان في
حدوث آثار جانبية خطيرة.
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الجمع بين العالج اإلشعاعي والكيميائي
عادة ما يتم الجمع بين العالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي بشكل مباشر
في المرحلة الثالثة من سرطان الرئة .يشار إلى هذا باسم العالج اإلشعاعي
الكيميائي .هذا النوع من العالج له أهداف عالجية مختلفة وهذا يتوقف على
مدى تقدم وتطور المرض.
سرطان الرئة القابل للعالج بالجراحة
إذا كانت الجراحة ال تزال خيارً ا في المراحل المتقدمة من المرض ،فيمكن

سرطان الرئة غير القابل للعالج بالجراحة
يُعد العالج اإلشعاعي الكيميائي هو العالج األفضل إذا كانت الجراحة
غير مناسبة في المرحلة الثالثة من المرض .الهدف من الجمع بين العالج
اإلشعاعي والكيميائي هو إيقاف تقدم المرض بقدر اإلمكان أو طرد
السرطان في المقام األول .أصبح من الممكن عالج المرضى خارج نطاق
العالج اإلشعاعي الكيميائي وذلك بفضل خيارات العالج الجديدة مثل
العالج المناعي .يمكن أن يساعد هذا على تحسين متوسط العمر المتوقع
للمريض إلى حد كبير.

نظرة عامة على خيارات العالج

إجراء العالج اإلشعاعي الكيميائي قبل الجراحة أو بعدها.
•	العالج اإلشعاعي الكيميائي قبل الجراحة في بعض الحاالت يمكن أن
يقلل من حجم ومدى انتشار الورم مما يجعل من السهل إجراء الجراحة.

المرحلة الثالثة من سرطان الرئة

•	بعد الجراحة ،يمكن استخدام العالج اإلشعاعي الكيميائي لتدمير خاليا
الورم التي لم يكن من الممكن إزالتها أثناء الجراحة.

العالج اإلشعاعي الكيميائي – ما هي الخطوة التالية؟

لفترة طويلة ،بعد العالج اإلشعاعي الكيميائي لم يكن هناك سوى خيار إجراء فحوصات منتظمة بحيث يمكن القيام بإجراء طبي إضافي رداً على االنتكاس.
ومع ذلك ،ففي "السنوات" األخيرة تم تطوير طرق عالج جديدة يمكن استخدامها مباشرة بعد العالج اإلشعاعي الكيميائي .االستخدام المباشر لألدوية
البيولوجية بعد العالج اإلشعاعي الكيميائي يجعل من الممكن تأخير تطور المرض وبالتالي تحسين متوسط العمر المتوقع للمرضى .في هذه المسألة ،يعد
العالج المناعي للسرطان هو الخيار األول للعالج كونه قادرً ا بشكل واضح على التسبب في تأخير كبير لتطور المرض بعد العالج اإلشعاعي الكيميائي.

غير قابل للعالج بالجراحة

العالج االشعاعي
الكيميائي
يمنع نمو الخاليا السرطانية في
جميع أنحاء الجسم
يقلل من حجم ومدى انتشار الورم

العالج المناعي
للسرطان
يؤخر تقدم المرض

قابل للعالج بالجراحة

العالج االشعاعي
الكيميائي
يمنع نمو الخاليا السرطانية في
جميع أنحاء الجسم

الجراحة
يمكن عمل إزالة كاملة للورم
(إلى ما يصل الستبدال الرئة)
قد تتسبب في التعافي

يقلل من حجم ومدى انتشار الورم
(يمكن أن يسهل إجراء عملية
جراحية الح ًقا)

الجراحة
يمكن عمل إزالة كاملة للورم
(إلى ما يصل الستبدال الرئة)
قد تتسبب في التعافي

العالج االشعاعي
الكيميائي
يدمر أنسجة الورم المتبقية

 ُيمد متوسط العمر المتوقع

العالج االشعاعي
الكيميائي
يدمر أنسجة الورم المتبقية
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العالج المناعي للسرطان – ما هو الدور الذي
يلعبه جهازي المناعي؟
دور الجهاز المناعي

العالج المناعي
للسرطان
– ما هو الدور الذي يلعبه جهاز المناعة لدي؟

تتمثل وظيفة الجهاز المناعي في حماية جسم اإلنسان من مسببات
األمراض مثل البكتيريا أو الفيروسات .ورغم ذلك ،فحتى خاليا الجسم
الخاصة بنا في ظل ظروف معينة يمكن أن تمثل تهدي ًدا لصحتنا .يجب
تدمير الخاليا التي تحتوي على معلومات وراثية تالفة والتي ُتسمى
الطفرات من أجل منع حدوث السرطان.

تضمن اآللية الطبيعية أن يتم التعرف على هذه الخاليا على أنها غريبة
ويتم تدميرها .وعلي الرغم من ذلك ،فإذا نجحت الخاليا الفاسدة في التهرب
من الكشف عن طريق الجهاز المناعي فيمكنها أن تتكاثر بطريقة ال يمكن
ً
مسببة السرطان.
التحكم بها

الجهاز المناعي هو آلية الدفاع البيولوجية ألجسادنا.

الخاليا المناعية هي العوامل الرئيسية في صد مسببات األمراض والكشف عن الخاليا الفاسدة
التي يمكن أن تشكل تهديدا للصحة.

بعض الخاليا المناعية قادرة على خلق أجسام مضادة .األجسام المضادة عبارة عن بروتينات
خاصة قادرة على االرتباط بالهياكل السطحية الخارجية مثل بروتينات الدخالء أو الخاليا
الفاسدة؛ أي خاليا الورم .يمكنهم أن يشيروا إلى الخاليا المناعية على المكان الذي يتوجب
الهجوم عليه.

كيف يمكن أن تظل الخاليا السرطانية متخفية؟
يمكن أن تتبنى الخاليا السرطانية خصائص خاصة لتفادي هجوم الجهاز المناعي .على سبيل المثال يمكنها أن تقدم جزيئات بروتينية معينة على أسطحها
مثل نقطة الفحص المناعية ( PD-L1لجين الموت المبرمج  )-1والتي تمنع نشاط الخاليا المناعية .في مثل هذه الحالة يمكن أن يكون ما يسمى بالعالج
المناعي للسرطان هو الخيار األفضل.

"

المعجزات ال تتعارض مع الطبيعة
ولكنها تتعارض فقط مع ما نعرفه
ح ًقا عن الطبيعة.
القديس أغسطينوس
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العالج المناعي للسرطان – ما هو ذلك النوع من العالج؟
الهدف من العالج المناعي للسرطان هو دعم الجهاز المناعي لجسمك
لمكافحة السرطان.
العقاقير المستخدمة في العالج المناعي للسرطان تسمى بيولوجيات .يمكن
لهذه العقاقير أن تنسجم مع األجسام المضادة في الجسم ويمكن أن تؤدي إلى
تأثيرات معينة في البروتينات المذكورة أعاله (على سبيل المثال .)PD-L1

في العالج المناعي للسرطان ،فإنها تمكن الخاليا المناعية من التعرف
على الخاليا السرطانية بسهولة أكبر .وبالتالي فإن الجهاز المناعي سيصبح
قادر مرة أخرى على محاربة الخاليا السرطانية .وبمعني آخر فإن العالج
المناعي للسرطان ،على عكس العالج الكيميائي ،ليس له تأثير ضار مباشر
على خاليا الجسم .وبالتالي فيوفر العالج المناعي للسرطان خيارً ا جدي ًدا
للعالج التدريجي في سرطان الرئة ذو الخاليا غير الصغيرة غير القابل
للعالج بالجراحة (المرحلة الثالثة).

متى يمكن استخدام العالج المناعي للسرطان ذو
المرحلة الثالثة؟
عادة ما يبدأ العالج المناعي للسرطان في المرحلة الثالثة بعد العالج اإلشعاعي الكيميائي .ال يمكن استخدام غالبية األدوية
البيولوجية إال بعد تجدد تطور المرض .في السنوات األخيرة ،تم تطوير خيار جديد للعالج المناعي يمكن أن يبدأ مباشرة بعد
العالج اإلشعاعي الكيميائي .هذه اإلدارة المبكرة يمكن أن تمد الوقت حتي تطور المرض وربما تطيل متوسط العمر المتوقع
للمرضى.

العالج المناعي للسرطان يدعم الجهاز المناعي
للجسم في صراعه ضد السرطان.

الخلية السرطانية

خلية مناعية
()T-cell

آلية عمل األدوية البيولوجية
يمكن للخاليا المناعية التعرف على الخاليا السرطانية بسبب
سطحها المعدل.

مهاجمة وتدمير الخاليا السرطانية

الهجوم

ماذا يحدث خالل العالج المناعي للسرطان؟

ما هي اآلثار الجانبية المحتملة؟

بشكل عام ،فعادة ما يتم إعطاء العالج المناعي للسرطان في شكل حقن في
الوريد على أساس العيادات الخارجية على مدى  90-30دقيقة في ممارسة
طبية أو في المستشفى .عادة ما تكون هناك فواصل زمنية من أسبوعين
إلى ثالثة أسابيع بين جلسات الحقن.

على عكس العالج الكيميائي فال يضر العالج المناعي للسرطان بخاليا
الجسم مباشرة مما يجعله أسهل بكثير .ومع ذلك ،وألن الهدف من هذا
العالج هو زيادة نشاط الجهاز المناعي ،فمن الممكن أن يسبب ذلك إفراط
في التنشيط .في هذه الحالة ،يمكن أن تهاجم الخاليا المناعية أيضًا خاليا
الجسم الصحية؛ مما قد يؤدي إلى التهاب أعضاء أو أنسجة معينة .يشار
إلى هذا باعتباره من اآلثار الجانبية المناعية.
يستوجب التدخل الطبي العاجل لمنع تلف األعضاء واألنسجة.

الدفاع
ورغم ذلك ،فقد طورت بعض الخاليا السرطانية استراتيجيات لصد أي هجوم
عن طريق توليد كميات متزايدة من بروتين نقطة الفحص المناعية .PD-L1

يمكن أن تتكاثر الخاليا السرطانية بطريقة غير
منضبطة وتنتشر في جميع أنحاء الجسم
PD-L1

األجسام المضادة
األدوية البيولوجية تمنع وتحجب نقاط الفحص المناعية  PD-L1والتي
تتشكل بأعداد متزايدة على خاليا الورم بعد اإلشعاع .هذا يمكن أن
يمنع قمع االستجابة المناعية.
الهجوم
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أي المرضى ليس مناسب لهم تناول العالج المناعي
للسرطان؟

إذا خضعت للعالج المناعي للسرطان؛ فمن المهم أن تقوم بتدوين
األعراض الخاصة بك ومناقشة األعراض الجديدة مع طبيبك على الفور،
حتى يتمكن األخير من االستجابة سريعا ً واتخاذ اإلجراءات الطبية المناسبة.

يعاني بعض األفراد بالفعل من خلل في الجهاز المناعي حتى قبل العالج
المناعي للسرطان .ويشمل هذا على سبيل المثال المرضى الذين يعانون
من أمراض المناعة الذاتية والتي يؤدي نشاطها المناعي المفرط إلى التهاب
مزمن .قد يكون العالج المناعي للسرطان في حالة هؤالء المرضى مشكلة،
ألن هذا العالج يُنشط جهاز المناعة إلى حد أكبر .إذا كنت تعاني من
اضطراب في الجهاز المناعي ،فيجب أن ُتخبر طبيبك قبل الخضوع للعالج
المناعي للسرطان.

مهاجمة وتدمير الخاليا السرطانية
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المجلس المختص بعالج الورم – أي األطباء
سيتخذون القرار بشأن عالجي؟
العالج

التشخيص

أخ

مرا
م األ
ل

صا
ئي

الع

يع
صائ

الج

أخ

باإل
جراح
صدر

ض

يتكون المجلس المختص بعالج الورم من أطباء
من مختلف المجاالت المتخصصة ،يجتمعون
لوضع خطة العالج المُثلى وف ًقا الحتياجاتك.

ط

مريض

بيب

األ
اية
ع
الر فية
بيب طي
ط لتل
ا

– أي األطباء سيتخذون القرار بشأن عالجي؟

شعة

المجلس المختص
بعالج الورم

شع
اع

طبيب األورام

أخصائي أمراض الرئة

ما هو المجلس المختص بعالج الورم؟
يشارك األطباء من مختلف المجاالت المتخصصة في توفير عالج
السرطان .يمكن أن تساعد المناقشة المكثفة والمشتركة بين األطباء
بخصوص كل النتائج في تحديد العالج األمثل لمرضك .يجتمع األطباء
في كثير من األحيان فيما يُسمى بالمجلس المختص بعالج الورم ،من أجل
تسهيل التبادل المباشر للمعلومات.

قادر على تمييز طبيعة الورم باستخدام الصور المجهرية .يكون الجراح في
موضع أفضل ليقيم ما إذا كانت الجراحة خيارً ا كجزء من عالج السرطان
في حالتك .من ناحية أخرى ،فإن طبيب الرعاية التلطيفية على دراية
خاصة بمعالجة األلم ويعرف كيف يمكن تخفيف التعب المرتبط بالمرض.
أخيرً ا ،يعد تقديم المشورة والرعاية من قبل أطباء األورام النفسيين إضافة
مهمة لعالج السرطان ذاته.

وفي أثناء العالج ،ستكون تحت رعاية أطباء من مختلف المجاالت
المتخصصة؛ ولكن في معظم الحاالت سيكون لديك شخص واحد للتعامل
معه وسيكون هو مركز االتصال .وسيكون عادة مُعالج األورام أو أخصائي
أمراض الرئة الخاص بك .سوف يتولى اإلشراف عليك طوال فترة عالجك
وسيكون متاحً ا لإلجابة عن أي أسئلة أو مشكالت قد تواجهك.

"

أقصر الكلمات وهي "نعم" و"ال"
تتطلب الكثير من التفكير العميق.
فيثاغورس ساموس
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وبينما طبيب األشعة يمكنه أن يساعد في إجراءات التصوير أثناء تشخيص
السرطان ،فإن أخصائي العالج باألشعة يبدأ العالج اإلشعاعي أثناء عالج
السرطان .يلعب أخصائي علم األمراض دورً ا مهمًا أثناء التشخيص ،ألنه

أين سيتم توفير عالجي؟

سيتم تقديم عالجك اعتما ًدا على نوع العالج عند ممارسة الطبيب المعالج
أو المستشفى التخصصي .على سبيل المثال ،فيمكن إعطاء العالج
اإلشعاعي الكيميائي خارج المستشفى ،في حين يتم إجراء العالج المناعي
تحت إشراف طبيب األورام أو أخصائي أمراض الصدر .ومع ذلك ،فبعد
االنتهاء من عالجك يمكنك أيضًا االستفادة من خدمات إعادة التأهيل التي يتم
توفيرها بعد ذلك في عيادات إعادة التأهيل المتخصصة.

"
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التعايش مع مرض سرطان الرئة – ماذا يحدث
بعد ذلك؟
ما هي الرعاية الالحقة؟

التعايش مع مرض
سرطان الرئة

تضم الرعاية الالحقة مواعيد فحص منتظمة واستشارات فردية مع الطبيب المعالج .ربما يكون عالج السرطان قد اكتمل ولكن في حالة المرضى الذين لم
يتعافوا من السرطان تمامًا ،فإن التخلص من األعراض والحفاظ على أفضل نوعية ممكنة من الحياة هي األولوية.

أهداف الرعاية الالحقة:
الكشف الفوري عن حدوث انتكاس للمرض
اكتشاف وعالج األمراض المصاحبة المحتملة
الدعم البدني والفكري

– ما الذي يحدث بعد ذلك؟
ما مدى أهمية الرعاية الالحقة؟
الرعاية الالحقة مهمة للغاية لمتابعة الحالة الصحية للمريض .ومن خالل
ذلك فقط ،فيمكن اكتشاف االنتكاس أو تجدد تقدم مرضك ومعالجته سريعًا.
باإلضافة إلى ذلك ،فيمكن أن تؤدي عالجات السرطان المُتعبة إلى آثار
جانبية أو أمراض ثانوية ،والتي يمكن تشخيصها في مرحلة مبكرة من
خالل التقييمات المنتظمة .على سبيل المثال ،يمكن أن يؤدي العالج
اإلشعاعي في الرئتين إلى التهاب رئوي ناجم عن اإلشعاع.
تم تصميم خطة الرعاية الالحقة بشكل فردي لمرحلة المرض والعالج لدعم
كل من الطبيب والمريض.

"

من الذي يقدم الرعاية الالحقة؟

بالنسبة للمستقبل ،فإن مهمتك
ليست التنبؤ به بل تمكينه.
أنطوان دو سانت إكزوبيري
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"

في حالة الظروف العادية ،يتم توفير الرعاية الالحقة على أساس العيادات
الخارجية من قبل األطباء في عيادة ممارسة خاصة .ومع ذلك ،فإن الهدف
هو تبادل المعلومات بين جميع المتخصصين المعنيين باألمر.

التقييمات الممكنة:
استجواب حول التاريخ الطبي الحالي
الفحص البدني
اختبارات الدم
إجراءات التصوير
اختبارات وظائف الرئة
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خطة الرعاية الالحقة

إعادة التأهيل – نعم أم ال؟

تتم الرعاية الالحقة على مدار خمس سنوات على األقل .يتم تحديد وتيرة ومدى التقييم بشكل فردي على أساس حالة المريض
بعد العالج.

بعد عالج مرض السرطان المُتعب ،فقد يشعر مرضى سرطان الرئة في كثير من األحيان باإلجهاد واإلرهاق .ليس فقط اإلجهاد البدني ولكن أيضًا الضغط
النفسي هو عامل مساهم في هذا األمر .بالنسبة إلى العديد من المرضى فإن العودة إلى الحياة اليومية تمثل عقبة يجب التغلب عليها .وبالتالي ،فإن إعادة
التأهيل أو إعادة التأهيل لفترة قصيرة يُنصح بها في أحيان كثيرة للمرضى مباشرة بعد عالجهم .تتم إعادة التأهيل إما على أساس المرضى الداخليين أو
المرضى الخارجيين وتتضمن مجموعة من الخدمات المصممة لتسهيل عودة المريض إلى ممارسة أنشطة الحياة اليومية.

أمراً طبيعيا ً أن يكون للمرضى الذين لديهم خيار العالج اإلضافي فترات أقصر من الرعاية الالحقة.

العرض األولي

من  4إلى  6أسابيع بعد العالج

عام واحد بعد العالج

3X

الفحوصات بعد  3و6
شهرا
و12
ً

عامان بعد العالج

2X

الفحوصات كل  6أشهر

من  3إلى  5أعوام بعد العالج

1X

الفحص السنوي

نظرة عامة على خدمات إعادة التأهيل
األكثر شيو ًعا:
اإلرشاد والرعاية النفسية
التدريب البدني  /العالج الطبيعي
اإلقالع عن التدخين
العالج التنفسي
ال ُنصح الغذائي

كيف يمكنني عمل طلب للحصول على خدمات إعادة التأهيل؟
غالبًا ما يتم تغطية تكاليف إعادة التأهيل من قِبل مقدم التأمين الصحي الخاص بك أو نظام تأمين المعاش التقاعدي القانوني .في معظم الحاالت ،يتم تضمين
ثالث خطوات عند التقدم بطلب إلعادة التأهيل:

!

عند التعرض لعدم ارتياح فال تتردد في تحديد موعد مبكر بغض النظر عن الموعد المحدد.

1 .1استشارة الطبيب :يقوم الطبيب بعد ذلك بإعداد تقرير نتائج تشخيصية يوضح بالتفصيل الحاجة إلى خدمة إعادة التأهيل.
2 .2تقديم الطلب :يتم تقديم طلب إعادة التأهيل بمساعدة الطبيب المعالج أو قسم الخدمات االجتماعية في المستشفى ويحتوي على أهداف العالج ،من بين
جملة أمور أخرى.
3 .3القرار :تحتوي رسالة المؤسسة الممولة ([ Deutsche Rentenversicherungنظام تأمين المعاش القانوني األلماني] ،مقدم التأمين الصحي) على
معلومات حول المؤسسة ومدة العالج المعتمد وعادة ما يتم إرسالها إليك بالبريد.

21

22

الرياضة والتمرين

العودة للعمل

يمكن أن يساعد التمرين المنتظم بعد العالج وحتى خالله في تحسين صحتك البدنية والعاطفية .ومع ذلك ،فيجب أن يكون
صا بشكل فردي حسب حالتك البدنية .حتى المشي في الهواء الطلق يمكن أن يساعد في تحسين نوعية
النشاط البدني مخص ً
حياتك وتقوية نظام القلب واألوعية الدموية لديك.

تقوية نظام القلب واألوعية الدموية

تقوية الرئتين وعضالت التنفس
بناء العضالت وتحسين
االستقرار البدني
إفراز هرمونات السعادة
وتخفيف التوتر

هل سأتمكن من العودة إلى العمل؟
بعد عالج السرطان أو إعادة التأهيل ،يسأل العديد من المرضى أنفسهم عما إذا كانوا قادرين على استئناف الحياة العملية أم ال .ال يمكن اإلجابة عن هذا
السؤال إال على أساس فردي ،ويعتمد ،من بين جملة أمور أخرى ،على نتائج العالج .لذلك من الضروري أن تشارك أفكارك مع طبيبك المعالج حتى
تتمكنون من اتخاذ القرار سويًا.

تصبح أكثر قدرة واستقالليه مرة
أخرى عند ممارسة أنشطة الحياة
اليومية

الخيارات التالية متاحة لك من بين جملة أمور أخرى:
ماذا عن المشي لمسافات طويلة أو المشي الشمالي عندما يكون الطقس جي ًدا؟ أذهب واستمتع بالطبيعة!

إعادة اإلدماج التدريجي

زيادة ساعات العمل تدريجيا على مدى عدة أسابيع بعد جدول إعادة الدمج الذي تم وضعه باالشتراك
.مع طبيبك ومديرك

إعادة التدريب أو إعادة التوزيع داخل
الشركة

إذا لم تعد العودة إلى مركزك السابق ممكنة بسبب ماتعانيه من مشاكل بدنية ،فيمكنك االستفادة من
.خدمات إعادة التأهيل االحترافية؛ مثل دورات إعادة التدريب

معاش تقاعدي منخفض المكسب

إذا لم تعد العودة إلى الحياة العملية خيارً متاحً اا ،فمن المحتمل أن يتم توجيهك بالتقدم إلى مزود تأمين
.التقاعد للحصول على معاش تقاعدي منخفض المكسب

23

أو ربما ركوب الدراجة وحتى باالندماج مع نزهة األسرة؟ التمرين في الهواء الطلق ليس مجرد منشط لجسمك
ولكن أيضًا لروحك.

أو ربما تفضل االسترخاء في الطقس الدافئ عندما يكون الطقس سي ًئا؟ اليوغا هي فكرة موجودة يمكنك العمل عليها.
مزيج رائع من االسترخاء والتمدد والتنشيط.
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تمارين التنفس كجزء ال يتجزأ من أنشطة
الحياة اليومية

كيف يمكنني تقبل مرضي نفس ًيا؟
تشخيص السرطان هو صدمة في البداية ،والتي يتعين التعامل معها وتخطيها .يجد كل مريض طريقة للتغلب على المرض.
دعم األسرة واألصدقاء

كمريض لسرطان الرئة فإن تقوية رئتيك له أهمية خاصة بالنسبة لك،
نظرً ا ألنه عادة ما تصبح قدرة التنفس منخفضة لديك بسبب الورم أو
اإلزالة الجراحية ألنسجة الرئة .يمكن أن يؤدي نقص األكسجين المُصاجب
للمرض إلى زيادة التعب واإلرهاق.

تمارين التنفس تساعدك على تقوية وبناء رئتيك .تمارين التنفس ال تجعل
التنفس أسهل فحسب بل تقوم أيضًا بتمرين عضالت الصدر .يُم ّكنك ذلك
من زيادة حركتك ويُسهل عليك إدارة الحركات اليومية مرة أخرى مثل
االنحناء والرفع.

باإلضافة إلى ذلك فيصاب العديد من المرضى بالتنفس الضحل نتيجة
لمرضهم .هذا يعني أنهم يتجنبون التنفس بطريقة عميقة ألنه يؤلمهم.
ورغم ذلك ،فإنه من المهم التهوية الجيدة للرئتين ،بحيث يمكن أن يسعل
المخاط ويقلل من خطر االلتهاب الرئوي.

أوال ً،يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه قبل إخبار عائلتك وأصدقائك.
يجد بعض المرضى أن المشاركة المباشرة للعائلة مفيدة ،في حين يفضل
آخرون التصالح مع التشخيص والمرض أوالً .ببساطة أفعل ما تجده أكثر
فائدة لك.
كن على دراية بأن السرطان ليس موضوعًا محظورً ا تحت أي ظرف من
الظروف .يمكن أن تساعدك المناقشة مع العائلة ودائرة أصدقائك في التغلب

على مرضك عاطفيًا .تحدث عن حالتك ومشاعرك؛ حيث أن المصارحة
يمكن أن تساعد أقاربك أيضًا على كسر أي حواجز موجودة وأن يكونوا
هناك من أجلك.

التمرين األول

أوال :الجلوس منتصبًا على كرسي.
مدد الجزء العلوي من جسمك لألمام واسمح لذراعيك بالتحرك ألسفل بشكل
مريح بجانب جسمك.
أبق في هذا الوضع وخذ من نفسين إلى  3أنفاس.
اآلن ،أعد الجزء العلوي من جسمك إلى وضع مستقيم وارجع كتفيك للوراء.
أيضا في هذا الوضع ،خذ من نفسين إلى  3أنفاس.

التمرين الثاني

الدعم من قبل طب األورام النفسي

الجلوس منتصبًا على كرسي.
اآلن قم بالضغط على راحة يدك أمام صدرك وتنفس بهدوء.
ثم ،ارفع ذراعيك فوق رأسك مع الضغط على راحة يديك معًا واستمر
على هذا الوضع لمدة تساوي أخذ  3إلى  5أنفاس.

يتخصص بعض المعالجين النفسيين في احتياجات مرضى السرطان
ويشار إلى ذلك باسم طب األورام النفسي .إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع
شخص ما خارج عائلتك ودائرة األصدقاء ،فال تتردد في االستفادة من هذه
المساعدة العالجية النفسية.
تتيح لك المناقشات مع شخص خارجي التحدث بصراحة عن مخاوفك دون

الحاجة إلى توخي الحذر من وضع نظيرك تحت الضغط .وأيضاً ،يمكن
أن يساعدك الطبيب النفسي في التعامل مع أقاربك .بالمقابل فيمكن ألقاربك
االستفادة من هذا الدعم العالجي النفسي ليكونوا أكثر قدرة على معالجة
مرضك عقليًا.

ثم اخفض ذراعيك و قم باالسترخاء.
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متنوع

www.lungenkrebs.de

."العناوين" إلخ
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V.

Deutsche Krebshilfe

][جمعية المقاومة البيولوجية للسرطان

][المركز األلماني للمساعدة في عالج السرطان

Voßstr. 3

Buschstr. 32

69115 Heidelberg

Bonn 53113

06221 – 13 80 20 :هاتف

0228 – 72 99 00 :هاتف

06221 – 13 80 220 :فاكس

0228 – 72 99 011 :فاكس

information@biokrebs.de :البريد اإللكتروني

deutsche@krebshilfe.de :البريد اإللكتروني

www.biokrebs.de

www.krebshilfe.de

Deutsche Fatigue Gesellschaft e. V.

Krebsinformationsdienst

)DFaG( ][الجمعية األلمانية لعالج اإلرهاق
50677 Köln

][خدمة معلومات السرطان
Deutsches Krebsforschungszentrum ) داخلKID(
)DKFZ( ][المركز األلماني ألبحاث السرطان

Maria-Hilf-Str. 15
0221 – 931 15 96 :هاتف

Im Neuenheimer Feld 280

0221 – 931 15 97 :فاكس

69120 Heidelberg

info@deutsche-fatigue-gesellschaft.de :البريد اإللكتروني

:استفسارات متعلقة بالسرطان
0800 – 420 30 40 :هاتف
krebsinformationsdienst@dkfz.de :البريد اإللكتروني

www.deutsche-fatigue-gesellschaft.de

Kompetenznetz Komplementärmedizin in der Onkologie

][شبكة اختصاص طب األورام التكميلية

– من أين يمكنني الوصول إلى المساعدة والدعم؟

www.krebsinformationsdienst.de

Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1

Deutsche Krebsgesellschaft e. V.

90419 Nürnberg

][الجمعية األلمانية للسرطان

0911 – 398 30 63 :هاتف

Kuno-Fischer-Str. 8

www.kompetenznetz-kokon.de

14057 Berlin
030 – 32 29 32 90 :هاتف
030 – 32 29 32 966 :فاكس

إذا كانت النصيحة جيدة فال يهم
.من أعطاها

"

"

توماس فولر

service@krebsgesellschaft.de :البريد اإللكتروني
www.krebsgesellschaft.de
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الرياضة والتغذية

االعتماد على الذات

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.

Deutscher Schützenbund e. V.

Deutsche SauerstoffLiga LOT e. V.

Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs e. V.

][الجمعية األلمانية للتغذية

][االتحاد األلماني لرياضة الرماية والقوس

][الرابطة األلمانية لألكسجين

][جمعية المساعدة الذاتية الفيدرالية لعالج سرطان الرئة

Godesberger Allee 18

Lahnstr. 120

Frühlingstr. 1

Rotenkruger Weg 78

53175 Bonn

65195 Wiesbaden

83435 Bad Reichenhall

12305 Berlin

0228 – 377 66 00 :هاتف

0611 – 46 80 70 :هاتف

08651 – 76 21 48 :هاتف

0160 – 906 717 79 :هاتف

0228 – 377 68 00 :فاكس

0611 – 46 80 749 :فاكس

08651 – 76 21 49 :فاكس

www.bundesverband-selbsthilfe-lungenkrebs.de

webmaster@dge.de :البريد اإللكتروني

info@dsb.de :البريد اإللكتروني

info@sauerstoffliga.de :البريد اإللكتروني

www.dge.de

www.dsb.de

www.sauerstoffliga.de

(يمكنك العثور على قائمة بجميع مجموعات المساعدة الذاتية لسرطان
)الرئة اإلقليمية هنا

)(بما في ذلك قوائم مستشاري التغذية في جميع أنحاء ألمانيا

(عناوين االتحادات الرياضية اإلقليمية كنقاط اتصال للمجموعات
)الرياضية بعد السرطان

Deutsche PatientenLiga Atemwegserkrankungen - DPLA e. V.

][رابطة المرضى األلمان لألمراض التنفسية
Geschäftsstelle AG Lungensport in Deutschland e. V.

Adnet-Str. 14

NAKOS
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen

][مكاتب الجمعية األلمانية لرياضة معالجة الرئة

55276 Oppenheim

Raiffeisenstr. 38

06133 – 35 43 :هاتف

[نقطة االتصال والمعلومات الوطنية لتحفيز ودعم
]مجموعات المساعدة الذاتية

33175 Bad Lippspringe

06133 – 573 83 27 :فاكس

Otto-Suhr-Allee 115

05252 – 937 06 03 :هاتف

info@pat-liga.de :البريد اإللكتروني

10585 Berlin-Charlottenburg

05252 – 937 06 04 :فاكس

www.pat-liga.de

030 – 310 189 60 :هاتف

lungensport@atemwegsliga.de :البريد اإللكتروني

030 – 310 189 70 :فاكس

www.lungensport.org

selbsthilfe@nakos.de :البريد اإللكتروني
www.nakos.de

استفسارات بخصوص المساعدة المالية
والخدمات االجتماعية
Deutsche Rentenversicherung Bund

][القانون األلماني لخطط المعاشات التقاعدية
10704 Berlin
0800 – 100 04 80 70 :هاتف
www.deutsche-rentenversicherung.de

األلم
Forum Schmerz im Deutschen Grünen Kreuz e. V.

][منتدى الصليب األخضر األلماني لأللم
DEUTSCHES GRÜNES KREUZ e. V.

][الصليب األخضر األلماني

Deutsche Schmerzliga e. V.

][الجمعية األلمانية لأللم
74 01 23 ]ب. [صPostfach
60570 Frankfurt am Main

Biegenstr. 6

069 – 138 280 22 :هاتف

Marburg 35037

info@schmerzliga.de :البريد اإللكتروني

06421 – 29 30 :هاتف

www.schmerzliga.de

06421 – 29 31 87 :فاكس

دار العجزة والطب التلطيفي
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Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V.

Deutsche Hospiz- und Palliativ Stiftung

][الجمعية األلمانية لألدوية المسكنة

][المؤسسة األلمانية لدار العجزة والرعاية التلطيفية

Aachener Str. 5

Aachener Str. 5

10713 Berlin

10713 Berlin

030 – 30 10 10 00 :هاتف

030 – 820 07 58 16 :هاتف

030 – 30 10 10 016 :فاكس

030 – 820 07 58 13 :فاكس

dgp@dgpalliativmedizin.de :البريد اإللكتروني

info@dhp-stiftung.de :البريد اإللكتروني

www.dgpalliativmedizin.de

www.dhp-stiftung.de

dgk@dgk.de :البريد اإللكتروني
www.dgk.de
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من األلف إلى الياء
– ما الشروط التي يجب علي معرفتها؟

األجسام المضادة
بروتينات قادرة على االرتباط بالهياكل السطحية الخارجية مثل بروتينات
الدخالء أو الخاليا الفاسدة؛

تنظير القصبات
اإلجراء التشخيصي الذي يتم فيه تسلل الكاميرا إلى رئتي المريض عبر
الشعب الهوائية باستخدام أنبوب رفيع

المستحضرات اإلحيائية  /أدوية بيولوجية
األدوية المصنعة بيولوجيًا على غرار األجسام المضادة في الجسم

التصوير بالرنين المغناطيسي ()MRT
تصوير طبقي للجسم باستخدام المجاالت المغناطيسية

التصوير المقطعي المحوسب ()CT
التصوير الطبقي للجسم باستخدام اإلشعاع

سرطان الرئة ذو الخاليا غير الصغيرة
سرطان الرئة ذو الخاليا غير الصغيرة

الخاليا الفاسدة
الخاليا التي تضررت بسبب بعض التأثيرات البيئية أو االنقسام الخاطئ
للخاليا ولم تعد تشكل خاليا سليمة

الرعاية التلطيفية
هدف التحكم الشامل في األعراض من أجل تزويد المريض بحياة خالية من
األعراض قدر اإلمكان

علم األنسجة
فحص األنسجة البيولوجية تحت المجهر على سبيل المثال :لتحديد أنواع
السرطان

نقطة الفحص المناعية (روابط الموت المبرمجة )1
نقاط الفحص المناعية هي بروتينات يمكن أن توجد على سطح خاليا الجسم
الخاصة وغير الصحية (روابط الموت المبرمجة  )1؛ تستخدم الخاليا
السرطانية هذه البروتينات لتجاوز الجهاز المناعي

اآلثار الجانبية المناعية
اآلثار الجانبية التي يمكن أن تحدث بسبب اإلفراط في تفعيل أو إخماد
الجهاز المناعي
الحقن في الوريد
الضخ في الوريد بالجسم عن طريق قنية
العالج المناعي للسرطان
شكل عالجي ال يتعرض السرطان فيه لهجوم مباشر بل من نظام المناعة
في الجسم الذي يتم تنشيطه في مكافحة السرطان
العالج الدوائي
عالج بهدف الشفاء التام للمريض
المرحلة الثالثة من سرطان الرئة
سرطان الرئة الذي يكون في مرحلة متقدمة داخليًا ،حيث يكون قد تم بالفعل
الكشف عن الخاليا السرطانية في الغدد الليمفاوية في محيط الورم

"

 - PET-CTالتصوير المقطعي باإلصدار البوزتروني
التصوير المقطعي بالكمبيوتر الذي يتم إجراؤه من خالل إعطاء المواد ذات
العالمات اإلشعاعية ،مما يسمح بتصوير الخاليا السرطانية وبالتالي يسهل
اكتشافها
طب األورام النفسي
ذلك العالج النفسي مصمم خصيصا الحتياجات مرضى السرطان
العالج اإلشعاعي الكيميائي
مزيج من العالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي لعالج السرطان
سرطان الرئة ذو الخاليا الصغيرة
سرطان الرئة ذو الخاليا الصغيرة
المجلس المختص بعالج الورم
استشارة مباشرة وفردية بين األطباء من مختلف المجاالت المتخصصة
التخاذ قرار بشأن العالج األمثل للسرطان

كل المعرفة المستقبلية مبنية على الحدس
المسبق.

"

ألكساندر فون همبولت
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