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الكويت األعلى عربيا في اإلصابة بسرطان الثدي

كريمات التفتيح غير علمية وكذلك االطعمة املعلبة لها اضرار صحية 
عديدة لذا ينصح بعدم استخدامها عشوائيًا، هذا ما اشار اليه البروفيسور 
التي  الهرمونية  العالجات  بعض  خطورة  على  وشــدد  حديثه.  ختام  في 

يستخدمها الشباب.

في معرض حديثه عن جدوى استخدام الليزر في 
يعتبر  الليزر  ان  السرحان  قــال  الجراحية،  العمليات 
تقنية فعالة في عالج بعض االورام حيث يتم تركيز 

الضوء على مكان الورم الستئصاله.

احذروا كريمات 
واملعلبات التفتيح 

الليزر
اجرته مي السكري

 استشاري عالج األورام والخاليا الجذعية د. محمود السرحان لــ �  :

 شدد استشاري زراعة الخاليا الجذعية ومدير عام مركز الحسني لعالج االورام السرطانية في االردن 
وستزيد خالل  الخليج  دول  في  تضاعفت  بالسرطان  االصابة  معدالت  ان  على  السرحان  محمود  د. 

الخمسة عشر عاما املقبلة بسبب التلوث ونمط الحياة الخاطئ والتدخني والوجبات السريعة وغيرها.
واشار السرحان في لقاء مع القبس الى ان لبنان وتونس سجال اعلى معدل لالصابة بالسرطان في 
الثدي، ومصر االعلى في سرطان  الكويت فهي االعلى عربيا في االصابة بسرطان  اما  انواعه،  معظم 

الكبد، اما السعودية فهي االقل من حيث معدالت االصابة بكل انواع االورام السرطانية.
واشــار الى عدم دقة االحصائيات السنوية في منطقة الشرق االوســط، مبينا ان النسب متفاوتة من دولــة الى 
اخــرى، حيث يصل معدل عدد الحاالت الى 100 حالة لكل 100 الف مواطن اي ما يعادل 1000 حالة لكل مليون 

مواطن عربي.
وشدد السرحان ع لى اهمية الفحص املبكر والفحوصات الدورية لدى النساء والرجال للوقاية وتجنب احتماالت 

التعرض لالصابة باملرض.
التي يتم فيها  الحاالت تعتمد على املرحلة  السرحان ان نسبة شفاء معظم  قــال  الــحــاالت،  وحــول نسب شفاء 

تشخيص املرض، فتكون املرحلتان االولى والثانية افضل من املرحلتني الثالثة والرابعة.
الجراحة جزء ال يتجزأ من عمليات  ان  الجراحية في استئصال االورام، معتبرا  العمليات  وتحدث عن مصير 

الشفاء من االمراض املستعصية. 
وأشار الى تجربة مركز الحسني لعالج األمــراض السرطانية بــاألردن، السيما في عالج أورام الخاليا الجذعية 

وتقنيتها املتطورة في زراعة خاليا األقارب أو غيرهم وعن طريق الحبل السري.
وطالب السرحان بأهمية تكاتف الجهود وتعاون وزارات الصحة ومؤسسات املجتمع املدني لوضع استراتيجية 

وطنية ناجعة في مكافحة السرطان بأنماطه، الفتا الى ان ذلك يبدأ من محاربة التدخني، وفيما يلي نص اللقاء:

األورام السرطانية: ألف إصابة 
لكل مليون عربي

نستقبل كل املصابني 
الخليجيني في مركز الحسني 

لعالج السرطان
في االردن

طفرة متالحقة في عالج 
األمراض بالحبل السري

املطلوب استراتيجية
طبية مشتركة بني دول مجلس 

التعاون

التدخني زاد اإلصابة بسرطان 
الرئتني 

وعلينا محاربته

محمود السرحان ● 

متالزمة الداون
انــواع  الحماية ضد بعض  لديهم بعض  الـــداون هل  ● مرضى متالزمة 

السرطان؟
الجينات وفــي خاليا  الـــداون لديهم تغير في  ــــ نعم، الن فئة متالزمة 
الجسم والكروموسوم يجعلهم اكثر استعدادا لالصابة بانواع سرطانية 
معينة اكثر من غيرها وفي الوقت نفسه يحميهم من انواع اخرى، وهم 

اكثر عرضة لالصابة بسرطان اللوكيميا عن غيرهم.

العالج الهرموني
● حدثنا عن العالج الهرموني واضراره على السيدات؟

ــــــــــ الــعــالج الــهــرمــونــي هــو ذاك الــعــالج املـــتـــداول بــني الــســيــدات في 
عمليات التجميل مثل ازالة الترهالت وغيرها من االمور التجميلية 
وهي تزيد من احتمال االصابة بالسرطان، حيث ان 17% من السرطان 

لدى السيدات في اميركا ناتج عن استخدام الهرمون في

ال  فيها  الشفاء  فنسبة  واالخــيــرة  الرابعة  امــا   %45 والثالثة 
.
ً
تتجاوز 20% ويكون االمل فيها ضئيال

اما نسبة شفاء االطفال فهي اعلى بكثير من الكبار، حيث 
ــــ 65% نظرًا الن  الــى 75% بينما عند البالغني من 62  تصل 

اعضاء الطفل يافعة بخالف البالغ.

اعتقاد خاطئ

● «السرطان مرض غير قابل للشفاء»، ما مدى صحة هذه 
الفكرة السائدة في العالم العربي؟

ــــ فــي الحقيقة، ان هــذه املقولة ال اســاس لها مــن الصحة، 
الن هذا املرض قابل للشفاء اذا تم اكتشافه مبكرًا وبالتالي 
يكون عالجه والشفاء منه سهل ومضمون بنتائج تصل الى 
االخــرى  املزمنة  االمـــراض  الــى  اذا نظرنا  عــام  98%، وبشكل 
مثل الضغط والسكري نجد ان املريض يجب ان يتعايش مع 
املرض في حالة االصابة بالسرطان فربما يكون هناك شفاء 

كامل من املرض في حاالت معينة.

العمليات الجراحية

الــخــبــيــثــة، ما  الــجــراحــيــة الســتــئــصــال االورام  الــعــمــلــيــات   ●
مصيرها؟

ــــ الجراحة هي جزء ال يتجزأ من عالج االورام السرطانية، 
وهي خطوة متممة لعملية الشفاء من االمراض املستعصية، 
وثمة تقنيات عالجية مبتكرة وجديدة غير الجراحة لم تصل 
الى الدول العربية منها العالج بالحرارة، واالطباء في الدول 
العربية يرون ان عالج السرطان هو اساس الطب الشخصي 

والذي يعالج السرطان.

استراتيجية

اســتــراتــيــجــيــة مستقبلية  او  كــافــيــة  تــوجــد جــهــود  هـــل   ●
ملكافحة السرطان على مستوى املنطقة؟

لــذا أطالب  املـــرض  تــوجــد جــهــود كافية ملكافحة هــذا  ــــ ال 
بضرورة ان تتبنى كل دول استراتيجية وخطة وطنية بما 
مكافحة  سبيل  فــي  والعلمية  املــالــيــة  قــدراتــهــا  مــع  يتناسب 
الصحة ومؤسسات  مــع وزارات  بــالــتــعــاون  الــســرطــان وذلـــك 
اجـــل رســـم خــطــة متكاملة كفيلة بمنع  املــدنــي مــن  املــجــتــمــع 
حدوث السرطان ان امكن، الكشف املبكر عنه وعالجه واخيرًا 

العناية التلطيفية في حالة عدم السيطرة عليه.   

● يشهد الوطن العربي تزايدًا ملحوظًا في اعداد املدخنني 
من فئة الشباب ويعد التدخني سببًا رئيسيًا النواع السرطانات،  

فما دور املركز للحد من اعداد املدخنني؟
بحاجة  فهو  وبالتالي  وعاملية  عربية  ظاهرة  التدخني  ــــ 
الــى جــهــود وطنية حثيثة تقودها الــدولــة مــن خــالل اصــدار 
وتمنع  تحد  بــدورهــا  التي  الصارمة  والــقــوانــني  التشريعات 
الــتــدخــني فــي االمـــاكـــن الــعــامــة مــثــل املـــطـــارات واملستشفيات 
وغــيــرهــا مــن االمــاكــن الــعــامــة، عـــالوة عــلــى تكثيف التثقيف 
والتنوير بمشاركة وسائل االعالم املختلفة من خالل البرامج 

التوعوية واللوحات االعالنية.

الكشف املبكر

للنساء  الــدوريــة  والفحوصات  املبكر  الكشف  اهمية  ما   ●
والرجال؟

ـــ الــكــشــف املــبــكــر عــمــلــيــة مــهــمــة جــــدًا بــالــنــســبــة لــلــرجــال  ـــ ـــ ـ
والــســيــدات للوقاية مــن املـــرض، لــذا ادعـــو الجميع بــضــرورة 
التوجه الى املراكز الصحية لعمل الفحوصات الدورية حماية 

لهم وعدم ربط عملية الفحص بتأكيد االصابة باملرض.

معدالت الشفاء

● مـــاذا عــن نسب نــجــاح الــعــالج وشــفــاء الــحــاالت املصابة 
بالسرطان؟

املرحلة  على  شفاءها  نسبة  تعتمد  السرطانات  معظم  ــــ 
الــتــي يــتــم فيها تشخيص املـــرض فــتــكــون املــرحــلــتــني االولـــى 
املرحلة   

ً
فمثال وهــكــذا،  والــرابــعــة  الثالثة  مــن  افضل  والثانية 

االولى في سرطان الثدي تشفي بنسبة 98% والثانية %90 

الدوائي، فاملرض ال يؤثر نفسيًا على املريض وحده، بل أيضًا 
على الــزوج والــزوجــة واألســـرة كلها، واملــريــض يمر بمراحل 
بـــدءًا بمرحلة رفــض تقبل  املـــرض،  نفسية عـــدة، بعد ادراكــــه 
الــواقــع، والشعور بالعدوانية، واملــقــارنــة مــع غيره من  األمــر 
األسوياء، مرورًا باملرحلة األخيرة، وهي االقتناع بالتعايش 

مع املرض وتقبله.
إلـــى جــانــب ذلـــك، نــجــد أن املــريــض املتقبل واملــتــفــهــم لهذا 
املرض قادر على أن يقهرالسرطان، وتكون فرصته العالجية 
أفضل من املريض املستسلم للمرض، والذي يكون في أمس 
الحاجة إلى الدعم النفسي ملواجهة املرض، وحتى ال تستسلم 

مناعته.
والــدعــم  الــقــويــة  اإلرادة  إن  نــقــول  أن  نستطيع  وبــإيــجــاز 

األسري والرعاية الطبية أسلحة ضد السرطان. 

 األطفال

● هل توجد تقنية عالجية مبتكرة تعنى باالطفال املصابني 
بهذا املرض؟

ــــ ال توجد تقنية عالجية مبتكرة لالطفال املصابني بهذا 
الــــداء ولــكــن يمكن ان نــقــول ان الــدعــم االســــري وكــذلــك الــدعــم 
املدرسي من اهم الوسائل العالجية في هذا املرض، الن نسبة 
ــــ 10% من مجموع  اصابة االطفال بالسرطان تتراوح بني 8 
السرطان وهي نسبة قليلة، وال سيما انهم يمثلون 50% من 
الناس املوجودين في الدول العربية، وتحمل العالجات لدى 
االطفال اكثر بكثير من البالغني وكبار السن وبالتالي نسبة 

الشفاء بشكل عام تكون افضل لدى االطفال مقارنة بالكبار.

تشريعات

15 عامًا بحيث يصل إلى ضعف املعدل الحالي، بسبب نمط 
الحياة الخاطئ والتدخني والتلوث.

● ما هو مرض السرطان؟
ـ السرطان كلمة تصف مجموعة تتميز بتحول خاليا في 
جسم اإلنسان وتتحول تدريجيًا إلى خاليا متكاثرة، ويكون 
أول حدث لهذا التحول هو تغير املادة الوراثية داخل إحدى 
الخاليا (مثل خاليا الرئة أو الــثــدي)، ومــن ثم حــدوث تكاثر 
متزايد في هذه الخاليا التي لها خاصية االنتشار إلى أماكن 

أخرى من الجسم.

أسباب وأعراض

ـــــداء، ومـــا أهــم  ● مـــا األســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة لــإلصــابــة بــهــذا ال
أعراضه؟

ـ ثــمــة أســـبـــاب عـــديـــدة وراء اإلصـــابـــة بــهــذا الـــــداء، أبــرزهــا 
الــتــدخــني، والــتــلــوث البيئي، والعيش فــي املـــدن الـــذي يسبب 
الضغط النفسي وكذلك العصبي، واملبيدات الحشرية، عالوة 
على عامل الوراثة، والعالج الهرموني املستخدم في التجميل 

لدى السيدات.
أمــا عــن األعــــراض فهي مختلفة ومــتــعــددة بتعدد نوعية 
 مـــن أبــــرز أعـــــراض ســـرطـــان الـــثـــدي وجـــود 

ً
الـــســـرطـــان، فــمــثــال

كــتــلــة داخـــــل الـــثـــدي، األلـــــم، إحـــمـــرار الــجــلــد، تــغــيــر فـــي شكل 
الـــثـــدي، ســـرطـــان الـــدمـــاغ (صـــــداع وغــثــيــان وقــــــيء). ســرطــان 
االلتهابات  (اللوكيميا) يصاحبه شحوب، واحتمالية  الــدم  
الــعــالــيــة، ونــزيــف تــحــت الــجــلــد. أمـــا أعــــراض ســرطــان الــغــدد 
الليمفاوية، فتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ونقص الوزن، 
والتعرق املتواصل. وسرطان الرئة يتمثل في وجود الكحة، 

وبلغم مصحوب بالدم.

سبل وقائية

● ماذا عن طرق الوقاية من املرض؟
ـ هــنــاك طـــرق كــثــيــرة لتجنب اإلصــابــة بــهــذا الــــداء، أهمها 
االبتعاد عن التدخني، وتجنب السمنة، والتي قد تكون سببًا 
رئيسيًا لإلصابة بثالوث األمراض املزمنة، (الضغط، والقلب، 
والسكري)، ويجب أيضًا التقليل من تناول اللحوم الحمراء، 
خــصــوصــًا املــشــوي مــنــهــا، واإلكـــثـــار مــن تــنــاول الــخــضــراوات 
الــطــازجــة، ومــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة الكفيلة بــوقــايــة 
الــجــســم مـــن جــمــيــع األمــــــراض، والـــحـــرص عــلــى التطعيمات 

الدورية.

العالج النفسي

● يعد املركز أحد أهم املراكز العاملية املتخصصة في عالج 
أهمية  وما  النفسية،  بالرعاية  اهتمامكم  مدى  فما  السرطان، 

العالج النفسي ملرضى السرطان؟
ـ ال شـــك أن الـــعـــالج الــنــفــســي جــــزء ال يــتــجــزأ مـــن الــعــالج 

الشخصية وعــن مكانتك   ● حدثنا عن جانب من حياتك 
العلمية؟

ــــ الــدكــتــور مــحــمــود الــســرحــان، مــديــر عـــام مــركــز الحسني 
لــلــســرطــان وأســـتـــاذ فــي زراعــــة الــخــاليــا الــجــذعــيــة ومــؤســس 
بــرنــامــج الــخــاليــا الــجــذعــيــة فـــي مـــركـــز الــحــســني لــلــســرطــان، 
تــخــرجــت مــن كلية الــطــب فــي الــجــامــعــة األردنـــيـــة عـــام 1980، 
ثــم اســتــأنــفــت كــامــل دراســـتـــي الــطــبــيــة فــي الـــواليـــات املتحدة 

األميركية.

تاريخ املركز

● نود إلقاء الضوء على مركز امللك حسني لعالج األورام 
السرطانية؟

تــقــوم عليه هيئة  ــــ هــو مــركــز غير ربــحــي وغــيــر حكومي 
أمـــنـــاء بــرئــاســة األمـــيـــرة غـــيـــداء بــنــت طـــــالل، ويــتــمــيــز املــركــز 
انــه مــزود بفريق  أنــواع السرطان، كما  بالعالج الشامل لكل 
ويجتمع  النحل  كخلية  متعاون  بشكل  يعمل  متكامل  طبي 
مع املريض واسرته لتشخيص الحالة ومن ثم يقرر العالج 

املناسب.
يعد هــذا املــركــز أحــد أهــم املــراكــز العاملية املتخصصة في 
عــالج السرطان ومتميز في زراعــة وعــالج الخاليا الجذعية 
العالم،  التكلفة في  الى 20% فقط من  بتكلفة مناسبة تصل 
كــمــا يــقــوم املـــركـــز بــعــمــل كـــل أنـــــواع الـــزراعـــة الــذاتــيــة كــزراعــة 

الخاليا املأخوذة من الحبل السري.
ويــســتــوعــب هـــذا املــركــز ثــالثــة آالف حــالــة جــديــدة سنويا 
فلسطني  مــن  معظمهم  األردن  خـــارج  مــن  حـــاالت  ويستقبل 
والــــعــــراق وســـوريـــا ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن، بـــاالضـــافـــة الــــى بعض 

الحاالت من الدول الخليجية.

تقنية متطورة

● ما الجديد في عالج السرطان؟
األبعاد ملعالجة  استحداث جهاز متطور ثالثي  تم  لقد  ــــ 
 ،«IMRT» السرطان حديثا، باإلضافة الى تقنية أخرى تسمى
وذلـــــك لــتــحــســني دقــــة الـــعـــالج وتــخــفــيــض اآلثــــــار الــجــانــبــيــة 

للمعالجة النووية (اإلشعاعية).

إحصاءات

● هل توجد احصائية سنوية لالصابة بهذا املرض؟ وما 
أعلى نسبة سجلت بني أنواع السرطان؟

ــــ توجد احصائيات سنوية لكنها غير دقيقة في منطقة 
الشرق األوسط ومتفاوتة من دولة ألخرى، حيث يصل معدل 
عدد الحاالت الى 100حالة لكل 100ألف مواطن، أي 1000حالة 
لكل مليون مواطن عربي، لكن هذا املعدل يختلف بني دولة 

وأخرى فهو أعلى في لبنان وتونس وأقل في السعودية.
ـــدول العربية  ● مــا أكــثــر أنـــواع الــســرطــانــات انــتــشــارا فــي ال

والخليجية؟
الــى 106  السرطان تصل عددها  أنــواع كثيرة من  ــــ هناك 
والثدي وغيرها،  القولون  املثانة،  الرئة،  أنــواع مثل سرطان 
ويعد سرطان الثدي عند النساء من اكثر األنواع شيوعا في 
املنطقة العربية، والسيما في الخليج، يليه سرطان الرئتني 

نتيجة التدخني ثم سرطان القولون واملستقيمة.
وهناك فروق بسيطة بني أنواع السرطانات املنتشرة من 
دولـــة عــربــيــة ألخــــرى، فمثال ســرطــان الــكــبــد أكــثــر تفشيا في 
مصر واململكة العربية السعودية، أما بالنسبة للكويت فيعد 
سرطان الثدي من أكثر األنواع شيوعا ويليه سرطان الرئتني 
ومن ثم سرطان القولون واملستقيم ومن   املتوقع ارتفاع معدل 
الـ  عدد حاالت اإلصابة بالسرطان في منطقة الخليج خالل 

مستجدات
 حول آخر املستجدات في قطاعي تشخيص السرطان 
وعالجه، قال السرحان هناك العالج املوجه وهو الذي يعتمد 
على عالج السرطان بناء على املكونات الجينية والبروتينية 
لخاليا السرطان، كما ان العالج املوجه ليس له آثار جانبية 
مثل العالج الكيماوي وبالتالي هو االفضل في حال وجوده 
غير انه غير متوفر اآلن لعالج كل انواع السرطان ومكلف.

عالقة طردية

اكد السرحان ان هناك عالقة بني االنماط الغذائية التي 
يتناولها املرء وبني احتماالت اصابته باالمراض، واضاف 
هــنــاك عــالقــة متبادلة بــني انـــواع الــغــذاء واحــتــمــال االصــابــة 
لتقوية  والــطــازجــة مهمة جــدًا  املــتــوازنــة  والتغذية  بــاملــرض، 
املناعة ضد املرض لذا ال بد من التنوع في تناول االطعمة 
التي تحتوي على البروتينات مثل الدجاج والسمك والتقليل 

من اللحوم الحمراء التي تزيد من احتمال االصابة.

الدول النامية

تسببها  ــتــي  ال الــســرطــانــيــة  االورام  ان  الــســرحــان  قـــال 
االلتهابات املزمنة قليلة في الدول العربية، وهي نتيجةجيدة 
كما ان االنــواع املوجودة في الدول العربية شبيهة باالنواع 
املوجودة في الدول االوروبية والدول املتقدمة وليس الدولة 

النامية.

الشاي األخضر
لـــــى اهـــمـــيـــة االكــــثــــار مــــن تـــنـــاول  أشـــــار الـــســـرحـــان ا
مــن جميع  للوقاية  وذلــك  االحــمــر  عــن  االخــضــر  الــشــاي 

االمراض.

مجلة


