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  مقدمة 

بل يصيب أي إنسان في أي وقت و هو بالء قديم .إن السرطان ال يحترم العمر أو الجنس 

و لم يحصل تقدم ملحوظ باتجاه كشف .قبل الميالد  1500يصيب اإلنسانية منذ العام 

إن السرطان مدفون .أسرار هذا المرض إال في السنوات الخمس و العشرون األخيرة الماضية 

يكمن المفتاح الذي يعتقد العلم أنه ففي أسرار الخلية البشرية .في غموض الحياة نفسها 

  .و اليوم الذي سيكشف فيه هذا الغز يقترب منا.سيحل لغز السرطان 

كما يعد السرطان من أشد االمراض إرهاقا لألرواح حيث تعددت و اختلفت أنواعه من بينها 

في مختلف  فقد عرفت البشريةا المرض الفتاك الذي تعددت طرق عالجه هذ.سرطان الدماغ 

التقنيات العالج بالمستخلصات الكيميائية و وصوال إلى . عالجية عديدةفتراتها أساليب طبية و 

  ) .الكيميائي(يعرف بالطب الحديث  الجراحية أو ما

سواء في األدوية أو التوسع الشديد في الخدمات الحديثة في المجال الطبي  كتشافاترغم االو 

ة لوسائل مساعدة تكون أكثر قوة إال أنه ظهرت الحاج.الصحية في الكثير من المجتمعات 

ظهور و  ذي تكاد تعجز األدوية على عالجهأقل ضررا خصوصا مرض السرطان الو 

دة إلى الطبيعة مضاعفات ألحقت أضرار بجسم اإلنسان نتيجة تناولها و من هنا كانت العو 

و يمثل هذا األخير واحدة من أهم وسائل .أو ما يطلق عليه الطب البديل أو الطب التكميلي 

ففيما يخص عالج مرض السرطان .الطب القديمة التي ارتبطت باإلنسان منذ فجر التاريخ 



  ب

 

لسرطانية تقضي على األورام انذكر فاكهة الغوانابانا أو الجرافيوال هذه الفاكهة السحرية التي 

  .بنسبة عالية بمقارنة بالعالج الكيميائي 

ماهو سر عالج مستخلص فاكهة الغرافيوال لمرض : كل هذا جعلنا نطرح اإلشكال التالي 

  السرطان و هل تفوق العالج الكيميائي ؟

  :و تحت هذه اإلشكالية تندرج مجموعة من األسئلة الفرعية المصاغة على الشكل التالي 

  ان الدماغ ؟ما هو مرض سرط-

  ؟و ما عالقتها بالسرطان " الغرافيوال" فاكهةما هي -

الدراسة : عرضنا فيه منهجي الطار اإل:و عليه ينقسم هذا العمل إلى ثالثة أطر

،أهمية الموضوع و الغرض منه ،أسباب اختيار الموضوع ،النوع الصحفي االستطالعية

الفصل األول مدخل :اإلطار النظري الذي يضم ثالثة فصول .المستخدم ،وصعوبات البحث 

غلى مرض السرطان و يضم المحاور التالية التعريف بمرض السرطان ،أعراض مرض 

تطرق فيه إلى مرض سرطان ي نأما الفصل الثان.السرطان ،طرق عالج مرض السرطان 

الدماغ و فهم آلية السرطان ،أسباب سرطان الدماغ : يحتوي على المحاور التالية  الدماغ و

و الفئة المستهدفة ،أعراض سرطان الدماغ ،تشخيص سرطان الدماغ ،كيفية التعايش مع 

خلص فاكهة مستو رقنا فيه إلى العالج الكيميائي أما الفصل الثالث تط.مرض سرطان الدماغ 

،االثار ائي ،أنواع العقاقير الكيميائية العالج الكيمي:الغوانابانا و يضم المحاور التالية 



  ت

 

مكوناتها الكيميائية ، دراسات فاكهة الغرافيوال ،فاكهة الغرافيوال و  للعالج الكيميائي الجانبية

  .رض السرطان مو 

 :فيهاو  ما قبل التصوير مرحلة: أما اإلطار التطبيقي يحتوي على المحاور التالية 

أما مرحلة التصوير تحتوي على التصوير ، اإلخراج ، التعليق،  .السينوبسيس ،المعاينة 

. تحتوي على المشاهدة ، التركيب مرحلة ما بعد التصويرإضافة إلى .الموسيقى ،الميكساج 

الخاتمة تعليق وشارة البداية وشارة النهاية ، و نص ال دليل المقابلة والتقطيع الفني، إضافة إلى

  .و قائمة المراجع 
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:تمهيد   

إن العالج العصري يختلف عن ما سبقه ، تماما كاختالف العالج المستقبلي عن العالج 

ي تتمثل في العالج الكيميائي ، إن بحثنا يدفعنا لتفقد العالجات الحالية و الت. الحالي 

البحث عن عالجات أخرى في مجال الطب البديل و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 ا	��ا����  ��� ا	��ج ا	������ و ������ �	� ا	 �� ا	
 

54 

 

 :العالج الكيماوي.1

هو عالج باستخدام أدوية كيماوية ُتعرف بالعقاقير المضادة للسرطان، تقوم بالقضاء " 

على الخاليا السرطانية و تدميرها، و تأتي الميزة الرئيسية لهذا العالج من مقدرته على 

معالجة األورام المتنقلة و المنتشرة بينما يقتصر العالج اإلشعاعي أو الجراحة على معالجة 

منحصرة بمواضع محددة، و تعود فّعاليته الممّيزة إلى حقيقة أن الخاليا السرطانية األورام ال

بطريقة ما أكثر حساسية تجاه الكيماويات من الخاليا الطبيعية، و قد يتم استخدامه كعالج 

منفرد لدى بعض الحاالت أو جزء من برنامج عالجي متكامل يتكون من عدة عالجات 

ار باستخدام هذا العالج بالموازنة ما بين فاعليته و آثاره الجانبية مشتركة، و يتم اتخاذ القر 

و مضاعفاته المستقبلية و بين خطورة السرطان ، و بطبيعة الحال فمضاعفاته و آثاره 

 1مقبولة مقارنة بالمرض نفسه، إضافة إلى أن المردود العالجي إيجابي بشكل كبير جدا

  الخطة العالجية :

ثم ) ليوم أو لعدة أيام ( دورة عالجية   الكيماوي عادة في حلقات متكررة،يتم تلقي العالج  "

و هكذا لحين انتهاء البرنامج العالجي، و بصفة عامة ) عدة أيام أو أسابيع ( دورة نقاهة 

يتم استخدامه خالل فترات زمنية متطاولة لتخفيض كّم الخاليا السرطانية بالتدريج، إلى 

ام المناعة بالجسم من السيطرة على أي نمو ورمي، إضافة إلى أن الحّد الذي يتمكن فيه نظ

                                                           
1
 Florian Scott , rierre  colonna : j/marie Andrew , concerologie réussi l’internet ,édition Marketing S A 

2002,paris France- p 87  
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الفسحة الزمنية ما بين الجرعات توضع لتحقيق أكبر تأثير على الخاليا السرطانية و بنفس 

الوقت إعطاء فترة كافية للسماح للخاليا العادية كي تتعافى، و في اغلب األحوال يتلقى 

سابيع خالل فترة تمتد من أربعة إلى اثني عشر المرضى الجرعات كل ثالث إلى أربعة أ

شهرا أو أكثر عند بعض أنواع األورام، خصوصا أورام الدم التي قد تمتد دوراتها العالجية 

التي تستهدف الوقاية إلى فترة سنتين أو أكثر، و ذلك حسب البرنامج العالجي المتبع عند 

  1" .كل حالة

األعضاء ات بدرجات متفاوتة على الخاليا و الكيماوية من تأثير نظرًا لما ألنواع العقاقير و  "

الطبيعية العادية السليمة األمر الذي يؤدي إلى نشوء التأثيرات و المضاعفات الجانبية 

، يتم عادة إجراء مختلف التحاليل المخبرية قبل البدء بالدورات العالجية، مثل )المصاحبة 

لكلى و الكبد، إضافة إلى إجراء تقييم دوري لتأثيرات تعداد الدم الكامل و تحاليل وظائف ا

العقاقير المتلقاة على بعض األعضاء الحيوية، و قد يستلزم ظهور أية معطيات غير عادية 

من خالل هذه الفحوصات و التحاليل إلى تعديل الجرعات، أو تغيير بعض األدوية أو 

بية، باتخاذ بعض التدابير مثل تأخير العالجات، إضافة إلى استباق بعض األعراض الجان

زيادة معدالت التروية بالجسم، و معادلة بعض المركبات، أو تناول أدوية مانعة لهذه 

  .األعراض، أو عقاقير مساندة لبعض األعضاء الحيوية لوقايتها
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و يتم عادة إتباع عدة خطط عالجية لالستفادة القصوى من التأثيرات الُسمية للعقاقير  "

الكيماوية على األورام، و يتم غالبا تكوين الخطة العالجية من عدة عقاقير، تختلف في 

طريقة عملها و تأثيرها على الخاليا الورمية، كما تختلف تأثيراتها الجانبية المعتادة، و ذلك 

حقيق اكبر تأثير على هذه الخاليا بأقل ما يمكن من المفعول الجانبي، و من هذه ُبغية ت

الناحية يتم اختيار التركيبة العالجية حسب التأثيرات الجانبية المتوقعة و لتجنب الحاد 

منها، فمثال يمكن إعطاء العقار المعروف بإمكانية التأثير على الِكلى، مع عقار معروف 

القلب، بدًال من إعطاء عقارين معًا لهما إمكانية التسبب بتأثيرات على بإمكانية التأثير ب

  1.الِكلى

و بالنظر لما للخاليا السرطانية من خواص حيوية و تكوينات عضوية شاذة فاستخدام  

عدة عقاقير معا يستهدف استبعاد مقاومتها الممكنة لعقار واحد، و التدخل في المراحل 

يمنعها من تطوير المقاومة للعقاقير الكيماوية التي تمت  األولية من أطوار نموها قد

  .مالحظتها في األورام المتضخمة أو االنتقالية المنبثة

و من ناحية أخرى، تأتي ضـرورة استخدام توليفة من عـدة عقاقير في آن واحد لتؤثر 

ع هذه على الخاليا السرطانية في مختلف مـراحل و أطوار نموها، و التي ال تمر بها جمي

الخاليا في وقت واحد، و حيث أن تأثير كل عقار يقتصر على مرحلة معينة فحسب، 

  .فاستخدام توليفة سيضمن التأثير المطلوب و تقويض كل أطوار النمو في نفس التوقيت
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بهذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن لبعض خاليا سرطان ابيضاض الدم تغيرات بالمورثات و 

كيماوي بصفة خاصة، و تظهر هذه التغيرات بمورث المقاومة تجعلها مقاومة للعالج ال

األمر الذي يسمح للخاليا )     multiple drug resistance MDR (الدوائية المضاعفة

اللوكيمية بالطرد السريع لبعض العقاقير الكيماوية من داخل الخلية إلى خارجها، مما يمنع 

لقضاء عليها، و هذا المورث مهم على وجه من تجمع الدواء داخل الخاليا بالكّم الالزم ل

، التي و لهذا السبب تستدعي معالجتها اللوكيميا النخاعية الحادة  الخصوص في معالجة

استخدام جرعات عالية من العالج الكيماوي خالل فترة قصيرة، بينما تتم معالجة 

  1.بجرعات مخفضة خالل فترة زمنية أطول اللوكيميا الليمفاوية الحادة نظيرتها

  :يةيائالكيم  نواع العقاقيرأ.2

  : 2 تدعى مضادات المرحلة اإلستوائية و هي تنقسم إلى ثالثة مجموعات

  les Anti –métaboliques:  المضادات األيضية. أ

 les Anti- biotiques:  المضادات الحيوية. ب

 les Anti- fuserions:  المضادات الساعية. ت

  : و من أهم أدوية العالج الكيميائي 
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  : Sychophosphamid  سايكلو فوسسفاميد. 1

و هو من األدوية المضادة لألورام ويعمل على وقف نمو خاليا األورام عن طريق التداخل 

و هي المادة الوراثية الموجودة في الخلية و هذا الدواء يمكن  )ADN(مع الحمض النووي 

  .إعطاؤه عن طريق الفم أو الحقن في الوريد 

و يعطى هذا   Sychophosphamideله نفس عمل :  ifosfomideايفوساميد . 2

  .الدواء عن طريق الفم 

  : para platineأو   Caraboplatineكرابوبالتين ِ . 3

ء عن طريق الحقن في الوريد ، و يعطى معه أدوية مضادة للغثيان قبل يتم إعطاء هذا الدوا

  .تناول هذا الدواء 

  : Adriblaslineأو  Doscorubineدوكسوروبيسين . 4

قن في الوريد و نادرا عن طريق الحقن في الشريان و تناول هذا و يتم إعطاؤه عن طريق ح

  .إعطاء عدد معين من الجرعات الدواء قد يؤدي إلى احتمال حصول ضعف في القلب بعد 

و هو من المضادات االستقالبية االيضية و يعطى  : Methotrescoteميثوتريكست . 5

  1.عن طريق الحقن في الوريد أو الفم أو الحقن في النخاع الشوكي 
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و يعطى عن طريق الحقن في الوريد أو الحقن :  le5F4أو  Fluoracilفلوؤر اوسيل . 6

  1.في الشريان 

  قنوات تناول العالج الكيماوي �

:هناك عدة طرق إلعطاء العالج الكيميائي   

في أغلب الحاالت يتم إعطاء الدواء الكيميائي عن طريق الحقن : الحقن في الوريد . أ

و تكون "  راعفي الذ"في الوريد من خالل الجلد  الوريدي ، حيث يتم وضع أنبوبة صغيرة

ي الوريد و بالتالي إلى الدم ، ملصقة بكيس يحتوي على الدواء الكيميائي ، فيمر الدواء ف

.منه يصل إلى أجزاء الجسم و   

.يكون الدواء عبارة عن أقراص أو كبسوالت أو شراب : عن طريق الفم .ب  

.كما يمكن إعطاؤه حقن العضلة أو حقن في الجلد  -  

2.و كذا حقن النخاع الشوكي  -  
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  : اآلثار الجانبية  .3

ما أن تحقن األدوية المضادة للسرطان بالدورة الدموية حتى تبدأ عملها في التأثير على 

الخاليا السرطانية، التي هي بصفة عامة خاليا نشطة و سريعة النمو و االنقسام و غزيرة 

النمو  عةالتكاثر، و بالمقابل يشمل مفعول العقاقير بعض الخاليا الطبيعية السليمة سري

،  غزيرة اإلنتاج و دائمة االستبدال مثل خاليا النخاع العظمي و أنسجة الجهاز الهضميو 

،  األمر الذي يؤدي إلى نشوء التأثيرات و المضاعفات الجانبية المصاحبة لتلقي العالجات

و تزول غالبا بمجرد   و لحسن الحظ فأغلب هذه التأثيرات قابلة لالنعكاس أي أنها مؤقتة، 

  .وقف عن تناول العالجات، و بعضها يزول حتى قبل أن تنتهيالت

دمه ال ُيعد دليًال على فاعلية تجدر اإلشارة إلى أن ظهور التأثيرات الجانبية من عو 

فهي تختلف بشكل كبير في الشدة  كفاءة العقاقير المستخدمة كما قد يتبادر إلى الذهن،و 

و من عقار آلخر و من دورة عالجية ألخرى حتى بالنسبة  النوعية من شخص آلخر،و 

، لنفس الشخص، و تعتمد أساسا على نوع و جرعة العقار المستخدم و تفاعل الجسم حياله

  1.التحاليل المتعددة و الفحوصات المخبرية فحسب تنبئ عن مدى نجاعتهو 
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ية أي سريعة الظهور باإلمكان تصنيف التأثيرات الجانبية إلى شائعة و غير شائعة، و آن 

أيام أو أسابيع، إضافة إلى المضاعفات المتأخرة و بعيدة األجل التي  و قريبة تظهر بعد 

  .تظهر في فترات زمنية متطاولة أو عقب سنوات من انتهاء المعالجات

تطرأ التأثيرات اآلنية الشائعة أثناء الحقن، و تشمل الغثيان و التقيؤ و الحرقة في موضع  

د تسرب الدواء إلى الجلد، أما غير الشائعة و النادرة فهي الحساسية بأنواعها الحقن عن

   ).الطفح الجلدي، البثور، تورم الجفون و األيدي أو األقدام، قصر النفس ( المختلفة 

إحباط  بينما تشمل التأثيرات الجانبية القريبة الشائعة و التي تطرأ خالل أيام أو أسابيع

مثل االلتهابات و التقرح ( و مضاعفات الفم   )انخفاض تعداد خاليا الدم (  النخاع العظمي

ال و اإلعياء، أما غير الشائعة و تساقط الشعر المؤقت و اإلمساك و اإلسه) والجفاف 

  )ل في الكبدكمسحة اصفرار بالجلد و العيون نتيجة لمشا( اليرقان : النادرة فتشمل و 

و تغيرات   )احمرار البول نتيجة لتهيج المثانة و نشوء بعض النزف ( التهاب المثانة و 

النسيان، الهلوسة، الدوار، سرعة االنفعال، نوبات ( مختلفة في النظام الذهني أو العصبي 

         1 ).عصبية أو تغيرات األطوار المفاجئة، االكتئاب و القلق 

المتأخرة على المدى الطويل التي قد تنتج عن عالجات األورام المختلفة أما المضاعفات      

فهي مرتبطة إجماال بالتأثيرات على النمو البدني و الذهني للطفل المريض إضافة إلى 

تأثيرات متأخرة تظهر على بعض األعضاء الحيوية، إال أن األهم قد يكون زيادة عوامل 
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لورم األصلي المعالج، حيث نسبة خطر نشوء ورم الخطورة أي تطور أورام ثانوية غير ا

خالل العشرين سنة التالية لتشخيص و معالجة أي نوع   % 12 إلى % 3  ثانوي هي ما بين

  .من أورام األطفال و خصوصا تطور بعض أنماط اللوكيميا

الكثير من األعراض الجانبية المصاحبة للعالج الكيماوي و إن كانت غير خطرة إال أنها 

باإلمكان تالفيها أو التحكم في بعضها باتخاذ ُجملة  و مؤلمة و مرهقة للمريض، و  مزعجة

من التدابير المناسبة، و بالمقابل ُيعتبر بعضها خطرًا و يلزم التنبه لتطوراته و التحسب 

  1.من مضاعفاته و اتخاذ االحتياطات الالزمة

 :إحباط النخاع العضمي •

من أهم التأثيرات المصاحبة للعالج الكيماوي للعالج الكيماوي هي حدوث انخفاٍض بمقدرة 

الجسم على إنتاج الكّم الالزم من كريات الدم المختلفة، فيما ٌيعرف اصطالحًا بإحباط 

و النخاع هو النسيج اإلسفنجي اللين المتواجد داخل العظام و الذي يقوم ( النخاع العظمي، 

، األمر الذي يؤدي بدوره إلى تدني معدالت )ا الدم المختلفة بشكل متواصل بإنتاج خالي

خطر ضعف الجهاز المناعي نتيجة : كريات الدم مما قد ُيعرض المريض لعدة مخاطر

لتدني معدل الكريات البيضاء مما يؤدي إلى سهولة التقاط العدوى المختلفة، دون المقدرة 

نتيجة لنقص معدل كريات الدم الحمراء، ثم خطر  على مقاومتها، و خطر نشوء فقر الدم
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سهولة النزف و فقد القدرة على رتق الجروح أو القطوع أو التمزقات بأي موضع بالجسم 1

  .نتيجة انخفاض معدل الصفائح الدموية

 :انخفاض تعـداد خـاليا الـدم البيضاء •

تدافع هي تكافح العدوى و ف ُتعد كريات الدم البيضاء من العناصر الرئيسية بالجهاز المناعي،

عن الجسم بمهاجمة األجسام الغريبة، مثل البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات أو الجراثيم 

المختلفة أو أية أجسام غريبة بالجسم، و تقضي عليها بوسائل متعددة، مثل التهامها أو 

المختلفة، اء إفراز سموم لتدميرها، و ذلك حسب آلية عمل أنواع خاليا الكريات البيض

عندما يكون النخاع العظمي ُمحبطا نتيجًة للعالج الكيماوي، تنخفض مقدرته على إنتاج و 

الكريات البيضاء باألعداد الالزمة الستبدال الكريات المكتملة و التي انتهت فترة حياتها 

بالدورة الدموية، األمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدالتها بالدم، و تدني تعداد خالياها 

النشطة في مكافحة العدوى )   neutrophils(لفعالة و خصوصا الخاليا المتعادلة ا

المختلفة، مما ُيفقد الجسم مناعته الطبيعية و يضعف جهاز المناعة، و يتعرض المريض 

لخطر التقاط مختلف أنواع العدوى بسهولة، و التي ُيمكن لبعضها تهديد حياته في فترة 

  .زمنية قصيرة

و لذلك يستدعي األمر دوام مراقبة تعداد الكريات البيضاء بالدم أثناء تلقي العالجات 

تحسًبا النخفاضها عن المستوى العادي، و دوام التنبه لظهور أعراض أية عدوى، إضافة 
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إلى اتخاذ كافة االحتياطات لمنع حدوثها، بما في ذلك عزل الطفل المريض كليا في بيئة 

       .عند تدني التعداد للمحافظة على سالمتهمحمية قدر اإلمكان 

  نقص الصفـائح الدمـوية •

للصفائح الدموية أهمية بالغة ، لفعاليتها في حماية األنسجة المختلفة من النزف           

أو إغالقها لمواضع الجروح أو القطوع بأي موضع بالجسم، و ذلك لدورها الرئيسي في 

تها ُيعرض المريض لمخاطر سهولة النزف و فقد تكوين تجلطات الدم، و انخفاض معدال

الدم لخاصية التجلط، لذا تلزم مراقبة تعدادها و التحسب النخفاض معدالتها أثناء 

المعالجات، و اتخاذ كافة االحتياطات لمنع حدوث الجروح أو الكدمات، حتى البسيط منها 

  1.و الذي يمكنه التسبب بنزيف حاد يصعب وقفه عند تدني المعدالت

  :و من عالمات نقص الصفائح الدموية 

ظهور طفح أو حبيبات و بقع محمرة تحت الجلد أو كدمات غير مبررة بلون     

غامق أو ألدني تكدم ـ سهولة النزف من اللثـة أو من األنف ـ نزف من األنف ال 

وردي، ( أو في البول ) احمر أو اسود ( يتوقف ـ ظهور عالمات النزف في البراز 

  ).احمر أو بني داكن ( أو في القيء ) بني  احمر،
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 :تساقط الشعر •

تسبب بعض العقاقير الكيماوية التساقط و لها تأثير أكثر من غيرها على بصيالت      

،  قد يتساقط الشعر بسرعة ملحوظةالشـعر، و من غير الممـكن تجنب حدوث ذلك، و 

بيع و قد يشمل مناطق أخرى غير الشائع أن يتم ذلك تدريجيا، و يستمر أحيانا لعدة أساو 

شعر الرأس خصوصا عند البالغين، و قد يكون التساقط جزئيا أو يشمل كل الرأس، كما 

انه مؤقت و عادة ما يعود الشعر إلى نموه الطبيعي الكامل بعد توقف العالجات و خالل 

 .فترة زمنية ال تتجاوز عدة أشهر، و قد ينمو بلون و ُبنية مختلفة قليال

 :تأثيرات الفم و الحنجرة •

تنمو الخاليا الطبيعية المكونة ألجزاء القنوات الهضمية بما في ذلك الفم، و تتكاثر          

بوتيرة سريعة و هي دائمة االستبدال، و من هنا تتعرض لألذى سريعا جراء العالج 

تقرحات بات الغشاء المخاطي و الالكيماوي، و تطرأ بالفم مضاعفات مختلفة، مثل التها

 .الجفاف و صعوبة البلع، إضافة إلى تغيرات الطعمو 

 :الغثيان و التقيـؤ •

تعتبر بعض أدوية العالج الكيماوي من أكثر مسببات الغثيان و التقيؤ المتعلقة          

دم و جرعاته و الجدولة الزمنية بعالجات السرطان شيوعا، نوع العقار الكيماوي المستخ

إضافة إلى العوامل الشخصية بكل مريض، كل هذه عوامل مؤثرة  قنوات تلقي األدوية،و 
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تحدد مدى نشوء الغثيان و التقيؤ و شدتهما، و لوحظ أن الغثيان المباشر الذي يطرأ أثناء 

تناول الجرعات أو خالل ساعات قليلة عقب انتهاءها، يظهر عادة عند المرضى ممن 

  .ة السابقةتعرضوا للغثيان أو التقيء خالل الدورة العالجي

ُيالحظ انه ليس حتميا أن ُيعاني كل المرضى من الغثيان أو التقيؤ خالل فترات و 

العالج، و عادة ما تتحدد وتيرة و نمط حدوثـهما و نوع العقار المسبب لهما عند المريض 

عقب تلقي عدة دورات عالجية، كما أن األمر يتطلب وقتا حتى يتعود المريض  على 

مثل هذه التأثيرات إلى الظهور، و ُنشير إلى انه ليس ثمة عالقة بين أدويته و ال تعود 

  .الغثيان أو شدته، و فاعلية العقار المستخدم لمعالجة السرطان

مباشرة يتم عادة تجنب الغثيان أو التخفيف من شدته بتعاطي بعض األدوية المانعة قبل الو  

تداوال  أكثرها من ،و ثمة أدوية فعالة لهذا الغرض  بالعالج الكيماوي

  .Zofran"  زوفران"المعروف باالسم التجاري    Ondansetron و اوندانسيترون عقار

 :اإلمساك •

تتسبب بعض العقاقير الكيماوية باإلمساك أو تزيد من حّدته، خصوصا المشتقات       

، و تزداد خطورة اإلمساك، إضافة إلى )  Vincristine ( فينكريستين  النباتية مثل عقار

و شأن    األلم و اإلرهاق و مشاكل المعدة، إلى إمكانية حدوث نزف بالمستقيم و الشرج،

،  اإلمساك بطبيعة الحالكل التأثيرات الجانبية لألدوية ال يعاني كل المرضى من مشاكل 
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و ينبغي إبالغ الطبيب المعالج إن استمر اإلمساك عند الطفل ألكثر من يومين، حيث 

التي ُتعطي وفقًا لمعدالت ( سيقوم بوصف ملينات األمعاء و التحاميل الشرجية المناسبة 

ميتها ، و ينبغي إتباع تعليمات هذه الملينات بدقة و عدم زيادة أو تخفيض ك)تعداد الدم 

أو جرعاتها، و ينبغي إبالغ الطبيب دون تأخير في حال عدم التحسن و عدم وجود حركة 

  1.باألمعاء رغم استعمالها 

 :تأثيرات الجلد و البشرة •

وي من جفاف الجلد إلى احمراره، تتفاوت تفاعالت الجلد و البشرة عند العالج الكيما 

و رغم أن هذه التفاعالت ال تظهر بصورة حتمية  االلتهاب إلى ظهور الطفح و البثور،و 

اتخاذ االحتياطات لتخفيف حدتها عند كل المرضى إال انه ينبغي التحسب لنشوئها، و 

معالجتها، و بطبيعة الحال ال تسبب جميع العقاقير الكيماوية مثل هذه اآلثار، و إن تسبب و 

عند طفل آخر، و ثمة العديد عقار معين في نشوئها لدى طفل ما فليس حتميا أن يسببها 

  .من األدوية المساعدة التي ُتعطي لمعالجة هذه التفاعالت

 تاثيرات الدماغ و الجهاز العصبي المركزي •

للعقاقير ) " intrathecal" أثبتت الدراسات وجود عالقة ما بين الحقن الغمدي 

و بين نقص  الكيماوية في السائل الُمّخي الشوكي المحيط بالحبل الشوكي و الدماغ،

القدرات التعليمية و ضعفها لدى بعض األطفال، و هو أكثر شيوعا لدى األطفال ممن 
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تلقوا الجرعات العالجية و هم دون الخامسة من العمر، و يظهر هذا الضعف بشكل 

واضح غالبا خالل فترة تمتد من سنتين إلى خمس سنوات عقب تلقي العالجات، و يكون 

كة من العالج الكيماوي الِغمدي ممن خضعوا لتركيبة مشتر  أكثر تركّزا عند األطفال

  .العالج اإلشعاعي للدماغو 

 4.فاكهة الغرافيوال :

:تعريف  1.4  

أمتار أوراقها المعة كبيرة  5هي عبارة عن شجرة صغيرة دائمة الخضرة ، يصل طولها إلى 

لالكل و هي لونها أخضر داكن ، و تنتج فاكهة كبيرة على شكل قلب ، و هي صالحة 

خضراء إلى صفراء اللون ، تحتوي على لب في الداخل أبيض اللون ، تنمو الغرافيوال 

األصلية في معظم المناطق الحارة اإلستوائية في أمريكا الجنوبية و الشمالية بما في ذلك 

.منطقة األمازون ، و يتم بيع الفاكهة في االسواق المحلية في المناطق االستوائية   

.البرازيل " الغرافيوال"في كل المناطق التي تتكلم اإلسبانية ، و " الغوانابانا "اكهة تدعى الف  

تعرف ، السرسب ، و تعرف هذه الفاكهة بأسماء متعددة منها القشطة ، الغوانابانا ، شيريمويا 

1.في اليمن بإسم الخرشف   

                                                           

   
1
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و لها قشور حرشفية  توصف فاكهة الغرافيوال بأنها مزيج بين الموز و االناناس في الطعم ،

    annonaخارجية و تسمى أحيانا بفاكهة الكاسترد أو المستفعل ، بينما إسمها العلمي 

  :المكونات الكيميائية لفاكهة الغرافيوال42.

تحتوي أشجار الغرفيوال على العديد من المركبات الفاعلة والناشطة فتنتج الغرافيوال المواد 

ولعل أهم تلك المواد . واللحاء، والجذع، والثمار، وحتى البذورالطبيعية في كل من األوراق، 

 .مركبات األسيتوجنين

نوع من مركبات األسيتوجنين ذات الفاعلية الدوائية لعالج كثير من  350فهي تحتوي على 

كما أن هذه المركبات الكيميائية لها خواص مؤكدة وٕايجابية ضد األمراض . األمراض

 .ذى بالخاليا الطبيعية العادية والسليمة في الجسمالسرطانية دون إلحاق األ

كما أشارت إحدى الدراسات أن أشجار الغرافيوال تحتوي أيضا على مركب قلويدي له خاصية 

ومركبات األسيتوجنين لها تأثير مثبط قوي على . عالج الكثير من حاالت االكتئاب النفسي

يا السرطانية دون غيرها من الخاليا عمل اإلنزيمات المتواجدة في الغشاء المحيط بالخال

ولتلك المركبات تأثير سام على . السليمة، وبما يحول دون تكاثر تلك الخاليا السرطانية

 .الخاليا السرطانية مما يؤدي إلى قتلها والتخلص منها

كما أن مركب األسيتوجنين يعمل بكفاءة وقدرة حين يفشل العالج الكيماوي في القضاء على 

وذلك بحرمان الخاليا السرطانية من الحصول على مصدر الطاقة الالزم لتكاثر  السرطان،
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تلك الخاليا السرطانية، وهذا مما يفشل محاوالت األورام السرطانية من االنتشار فى كامل 

 1.أجزاء الجسم

الذي يعتبر عالج قوي ألمراض السرطان  إضافة إلى أنها تحتوي على مركب األنوناسين

 .وتحديدا سرطان البروستاتة، والبنكرياس، والقولون، والكبد، والدم، والغدد الليمفاوية

وقد أظهرت األبحاث العلمية أن مركب األنوناسين مركب واعد في مكافحة السرطان الذي 

  .يصيب عنق الرحم، والثدي، والمثانة، والجلد

فاكهة الغرافيوال هي مصدر .و هو أجد مضادات األكسدة القوية « c » هي غنية بالفيتامين

ملغ أو  0.257غ من الفاكهة الطازجة يوفر 100البيريدوكسين أي " B6 "جيد للفيتامين

  .من المستويات الموصى بها يوميا %  20

ي تحتوي على نسب متوازية من الصوديوم و البوتاسيوم الجيد في الجسم يساعد في التحكم ف

 2.معدل ضربات القلب و ضغط الدم و العكس بالنسبة للتأثيرات الجانبية السيئة للصوديوم 

   

                                                           
1
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  :دراسات و أبحاث حول فاكهة الغرافيوال.5

نشرت جامعة بورديو األمريكية مجموعة من األخبار الواعدة حول مقدرة  1997في سنة

  الغرافيوال في عالج السرطان 

تمكن العلماء من جامعة أوماها من التوصل إلى نتائج ستكون مفيدة  2012وفي سنة 

قد مكن من تقليل  رافيوال مستقبال إلنتاج بدائل لعالج السرطان حيث ذكر أن مستخلص الغ

نسبة اإلصابة بأورام الدماغ و يشير العلماء إلى أن بعض األدوية الكيماوية لها قدرة فائقة 

لخاليا السرطانية و استخلص العلماء نتائج التجارب التي أجريت حول في القضاء على ا

فاكهة الغرافيوال  بأن مستخلصاتها تقوم بالقضاء على خاليا السرطان بشكل آمن و فعال 

دون إحداث تأثيرات جانبية  مثل الغثيان و تساقط الشعر و فقدان الوزن كما أنها تعمل على 

  .حماية الجهاز المناعي 

حدى شركات الدواء قد تمكنت من صنع عقار من مستخلص الفاكهة كانت إ

  GRAVIOLA LIQUID EXTRACT:يسمى

  1.ويدعى أن له القدرة في عالج السرطان

مرة في إبطاء نمو الخاليا  10ر000برهنت ثمار هذه الشجرة أنها فعالة أكثر بـ 

المستخدم للسرطان وهو العالج ( Adriamycin ) السرطانية من عالج منتج األدرياميسين

                                                           
1
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فاكهة “أو ” ثمرة الغرافيوال“في شتى بقاع العالم واألمر األكثر إثارة هو أن هذا العالج 

  .تدمر الخاليا الخبيثة فقط دون التعـــرض للخاليا السليمة في الجسم” الغوانابانا

مي شركة األدوية الكبرى هي فقط من قامت بتلك األبحاث بل معهد السرطان القو  ولم تكن 

وأدت النتائج إلي   1986األمريكي قام بأول أبحاثه العلمية حول خواص هذه الشجرة عام 

التأكد من كون أوراق شجرة الغرافيوال والساق والجذر والثمرة كلها عوامل فعالة في ضرب 

ولم   –داخلي   –ونشرت النتائج في تقرير  .. وتدميرها دون الخاليا السليمة الخاليا الخبيثة 

يعلن أبدا على المأل رغم التأكد علميا أن الغرافيوال عنصر مساعد فعال بالقطع في القضاء  

عن  معمال كل منها مستقل   20على الخاليا السرطانية وذلك وفق نتائج اختبارات أجراها  

بصمت ودون إعالن على المأل  ذلك أيضا من قبل المعهد القومي للسرطان  وقوبل  .. اآلخر

عاء ندوات أطباء وال أخطرت الصحف العلمية المتخصصة ولم يتخذ أي من وال استد 

 JOURNAL OF  مجلة اإلجراءات المعتادة في مثل هذه األحوال إال انه حدث أن نشرت 

NATIONAL PRODUCTS   دراسة حديثة قامت بها الجامعة الكاثوليكية بكوريا الجنوبية

ألف  »إلي تدمير الخاليا السرطانية بفعالية تفوق وأعلنت ان عناصر من ثمرة الغرافيوال تؤدي 

 ""أدريامايسين"العقار المستخدم عامة في العالج الكيمائي المعروف بالــ  « مرة

" ADRIAMYCIN."1  
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  …الكيميائي العالج عن جمةالنا المعروفة األضرار وسائر

الحلقة المفقودة بين الكتمان والنشر هي أن احد العلماء األمريكيين ضمن فريق الباحثين لم 

يسمح له ضميره أن يصمت تجاه تلك المسلك الشائن لدوائر ال تعمل لغير مكاسبها المهولة 

فبادر وغامر بمستقبله واتصل بشركة متخصصة في أبحاث النباتات العالجية المتخصصة 

وهكذا انتشرت المعلومة  … ات األمازون و أفصح عن خواص المشروع كلهغاب في نباتات 

غير قليل من المراكز العلمية  بين الدوائر العلمية والطبية في أنحاء العالم ويشارك فيها عدد 

  .ما بين شمال أوروبا والصين وكوريا واليابان

  :  الغرافيوال و مرض السرطان. 6 

و ذلك على طول نهر لها قدرات خارقة في عالج السرطان  يقال أن فاكهة الغرافيوال

على مدى قرون طبيا و ليس الذي تنبت فيه هناك هذه الفاكهة ، حيث أستخدمت  األمازون

وقد إكتشف . و إنما ايضا الربو ، و القلب ، إلتهاب المفاصل . في عالج السرطان فقط 

ات المعملية مدى قدرة فاكهة الغرافيوال العلماء في أمريكا الالتينية من خالل عشرات الدراس

كما أظهرت بعض . نوعا خبيثا من السرطان بما فيذلك سرطان الدماغ  12في عالج 

" األدرياماسيسين "أالف مرة من قدرة عقار  10الدراسات قدرة الفاكهة على أن تكون أقوى 

ن دون التأثير على الكيميائي في قتل الخاليا السرطانية بل أيضا قدرته على عالج السرطا

  .الخاليا األخرى السليمة كما تفعل العقاقير الكيميائية  
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و الغرافيوال هي بذلك تفوق العالج الكيميائي ، وطعمها أطيب و ال يشبه بأي حال من 

  1.و ال اآلثار الجانبية للعالج الكيميائي يع  ظاألحوال المذاق الف

  :خالصة 

بعد التطرق في هذا الفصل لموضوع العالج الكيميائي وجدنا بأن هذا العالج له أعراض 

فالعالج . جانبية كثيرة ترهق مريض السرطان و تمنعه من ممارسة نشاطاته اليومية 

أما فيما يخص . خاليا السليمة يفتك الكذلك الكيميائي ال يحارب الخاليا السرطانية فقط بل 

هي فاكهة سحرية تحارب الخاليا السرطانية دون المساس بالخاليا السليمة فاكهة الغرافيوال ف

  .بدون ألم أو المعانة التي يسببها العالج الكيميائي 
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  :تمهـيــــــــــــــد

يعتبر سرطان الدماغ من أكثر أنواع السرطان خطرا على اإلنسان ، حيث يحدث هذا 

و بالتالي يؤثر على باقي . المرض في الرأس فيصيب المخ أو المخيخ ، أو الحبل الشوكي 

ر أعراض سرطان لصداع و السعال و ضعف البصر من أكثو يعتبر ا. أجزاء الدماغ 

  .الدماغ 

  .و ينجم سرطان الدماغ عن انقسام غير طبيعي لخاليا المخ و ال يمكن السيطرة عليه 
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  :أورام الدماغ . 1

و تنمو . يتألف الجسم بصفة عامة من أنواع كثيرة من الخاليا ، و لكل نوع وظائفه الخاصة 

و تنقسم على نحو منتظم إلنتاج المزيد من الخاليا عندما يحتاج  أكثر الخاليا في الجسم ،

و عندما تفقد الخاليا قدرتها على التحكم . الجسم إليها للمحافظة على صحته وسالمة عمله 

و االنضباط في عملية نموها و يزداد معدل انقسامها دون أي انتظام مما يؤدي إلى تشكل 

  1خاليا زائدة من النسيج تسمى ورما

هو كتلة إسفنجية طرية من األنسجة محمية بعظام الجمجمة  وثالث أغشية " :الدماغ_1

ويحيط به سائل مائي يدعى السائل الدماغي الشوكي يجري بين  السحايارقيقة تدعى 

الدماغية  البطيناتمسافات بين األغشية السحائية و من خالل أجواف داخل الدماغ تدعى 

بين الدماغ و بقية األعصاب بشبكة من األعصاب بعضها  تحمل الرسائل ذهابا و إياباو 

من الدماغ إلى العين أو األذن أو أجزاء الدماغ األخرى و أعصاب أخرى  يذهب مباشرة

تسير خالل النخاع الشوكي لتربط الدماغ بأجزاء الجسم  األخرى و تحاط الخاليا العصبية 

يا العصبية تقوم بتثبيت الخال  الدبقيةداخل الدماغ و النخاع الشوكي بخاليا تدعى الخاليا 

  2. "دعمهاو 
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يقوم الدماغ بتوجيه األشياء التي يختارها كالمشي و الكالم و األشياء التي يقوم بها جسمنا 

دون تفكير كالتنفس و هو المسؤول عن إحساسنا كالرؤية و السمع و اللمس و الذوق و الشم 

 .إضافة للذاكرة  العواطف والشخصية

هو أكبر جزء من الدماغ و يتوضع في أعلى الدماغ و يستخدم المعلومات " :المخ_ 2

الواردة من أحاسيسنا ليخبرنا عما يجري حولنا ويخبر جسمنا كيف يستجيب لها فهو يتحكم 

كرة أيسر و أيمن :بالقراءة و التفكير و التعلم و الكالم و العواطف و ينقسم المخ إلى نصفين

أليمن بعضالت نصف الجسم األيمن حكم نصف الكرة المخية ايتحكم بفعاليات مختلفة يت

  1. "يتحكم نصف الكرة المخية األيمن بعضالت نصف الجسم األيسر و 

يقع تحت المخ في الناحية الخلفية من الدماغ و هو يتحكم بتوازن األفعال : المخيخ_ 3

  .المعقدة مثل المشي و التكلم

يربط جذع الدماغ بالنخاع الشوكي و يتحكم بالجوع و العطش و التنفس  :جذع الدماغ_ 4

  .و حرارة الجسم و ضغط الجم ووظائف الجسم األساسية األخرى

  

  

  

                                                           

���د ،  �. 97ص .  1986، دار ا���م ، ا��و�ت ،  �1%��ت ا��طر #� ا�"!� و ا��رض ، ط  ز� 1
  



��غ	��ط�ن ا�    � ا���� ا���
 

40 

 

 : أنواع األورام الدماغية �

 :تصنف األورام الدماغية إلى عدة أنواع نذكر منها ما يلي

  :األورام الدبقية_1

يعد  GLIOBLASTOMAأخطر أنواع األورام الدماغية و أكثرها انتشارا حيث يتم سنويا "

حالة في الواليات المتحدة األمريكية و يعيش  12000تشخيص " الورم األرومي الدبقي

شهرا على األقل بعد التشخيص و هو من األورام الصعبة العالج  14معظم المرضى لمدة 

ألنه ما أن يتم اكتشافه و تشخيصه حتى تكون الخاليا الورمية قد انتشرت إلى أجزاء أخرى 

 1."من لجسم

لجزء من الورم و يتبعه عالج إشعاعي إلستئصال ما من الممكن إجراء استئصال جراحي 

بقي منه و لكن رغم ذالك تبقى بعض الخاليا الورمية التي ستؤدي في النهاية إلى قتل 

  :لمريض حيث تتعدد أنواعه منها

ينشأ هذا الورم من خاليا الدبقية تشبه النجم تدعى الخاليا النجمية : ورم الخاليا الكوكبية_*

ال فيحدث في جذع الدماغ و المخ م عند البالغين في المخ أما عند األطفو ينشأ هذا الور 

  .المخيخو 
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يحدث هذا الورم في الجزء السفلي من الدماغ و غالبا ما :الورم الدبقي في جذع الدماغ * 

  .يشخص عند األطفال في أواخر الطفولة و البالغين في منتصف العمر

طانة البطانيات و القناة المركزية للنخاع الشوكي ينشأ هذا الورم من ب:الورم السيسائي _ *

  .األطفال و البالغين الشباب و هي األكثر شيوعا عند

لشحمية التي ينشأ هذا الورم من الخاليا المكونة للمادة ا:الورم الدبقي القليل التغضنات _*

عادة تحدث هذه األورام عادة في المخ و تنمو ببطء و ال تنتشر تحيط و تحمي األعصاب و 

  .في نسيج الدماغ المحيط بها و هي األكثر شيوعا في منتصف العمر

عند  ينشأ هذا الورم غالبا في المخيخ و هو األكثر شيوعا: ورم األرومات النخاعية_2

  .األطفال وهو يسمى غالبا ب ورم الوريقة الخارجية العصبية البدني

  .و ببطء عادة ينشأ هذا الورم في السحايا و هو ينم:الورم السحائي _3

تبطن العصب المسؤول عن التوازن ينشأ الورم من خاليا شوان و هي : ورم شواناما_4

الورم أيضا ورم العصب  السمعي  السمع و هذا العصب يتوضع في األذن الداخلية و يدعى و 

  1.غالبا ما يحدث عند البالغين و 

ينمو الورم في قاعدة الدماغ قرب الغدة النخامية و هذا النمط  :الورم القحفي البلعومي_ 5

  .من األورام يحدث غالبا عند األطفال
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ينشأ الورم من الخاليا المنتشة و معظم الخاليا المنتشة تحدث عند : ورم الخاليا المنتشة_6

  . سنة 30الناس األقل من

نادر  قرب الغدة الصنوبرية حيث ينشأ هذا الورم الدماغي  ال: أورام المنطقة الصنوبرية _7

  .تتوضع بين المخ و المخيخ

  :أورام الدمــــــــــاغ الثانوية

عندما ينتشر الورم البدني  من مكانه إلى جزء آخر من الجسم فإن الورم الجديد له نفس  "

الخاليا الشاذة و نفس االسم كالورم البدني الذي ينتشر إلى الدماغ من جزء آخر من الجسم 

  1."ورم يختلف عن ورم الدماغ البدني هو 

عندما تنتشر الخاليا السرطانية إلى الدماغ من عضو آلخر كالرئة أو الثدي يمكن أن يسمي 

 األطباء الورم الدماغي بالورم الثانوي
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  :و الفئة المستهدفة  أسباب سرطان الدماغ. 2

  :أسباب سرطان الدماغ . 2-1

ؤدي إلى اإلصابة بأورام الدماغ معرفة األسباب التي تلم يتوصل األطباء حتى اآلن إلى 

يحاول الباحثون اكتشافها حيث أن ذالك سوف يحسن من احتمال اكتشاف وسائل الوقاية و 

منها  ومع أن األطباء ال يعرفون تفسيرا إلصابة شخص دون غيره بهذا النوع من السرطان 

  .خر ألنها ليست معديةإال أنهم يعلمون أن هذه األورام ال تنتقل  من شخص آل

يمكن أن تصيب أورام الدماغ  أشخاصا من مختلف األعمار إال أن الدراسات تشير إلى أن 

 12سنوات و  3األكثر شيوعا في فئتين عمريتين هما األطفال اللذين يتراوح أعمارهم ما بين 

  .سنة  70سنة و  40سنة و الراشدون ممن تتراوح أعمارهم بين 

  :سرطان الدماغ نذكر ما يلي و من بين أسباب 

  .التعرض لألشعة أو بعض المواد الكيماوية في العمل _

  .العاملون في الصناعة النووية لديهم ازدياد في خطورة اإلصابة بأورام الدماغ: األشعة _ 

 . أطباء تشريح المرضى العاملين بالغورم الدهين:الغورم الدهين _ 

المرضى الذين يصنعون البالستيك يمكن أن يتعرضوا للفينل كلورايد ويمكن : فنيل كلورايد_ 

  .بأورام الدماغ   أن تزيد هذه المادة الكيماوية من خطورة اإلصابة
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أن يتعرضوا لألكريلونتريل هذا التعرض يمكن    عمال اللدائن و النسيج يمكن:إكريلونتريل _ 

  .أن يزيد من خطورة سرطان الدماغ

  :لنقالةالهواتف ا_ 

  .يتحرى العلماء حول إمكانية اإلصابة بأورام الدماغ نتيجة االستخدام للهواتف النقالة

هذه الدراسات لم تجد حتى اآلن ازديادا في خطورة اإلصابة بأورام الدماغ بين الناس 

  1. اللذين يستخدمون الهواتف النقالة

  

  :الفئة المستهدفة لمرضى سرطان الدماغ.2-2

أحد يعرف السبب الحقيقي ألورام الدماغ و قلما يشرح األطباء لماذا يتطور عند شخص  ال

دماغي بينما اآلخر ال يتطور لديه و من الواضح أن أورام الدماغ ليست معدية فال يمكن 

أظهرت األبحاث أن الناس ذوي عناصر خطورة  .لشخص أن يلقط المرض من شخص آخر

لتطور ورم دماغي وعامل الخطورة هو أي شيء يمكن أن محددة أكثر احتماال من غيرهم 

  .يزيد من احتمالية تطور المرض عند شخص ما

بشكل عام فإن أورام الدماغ أكثر شيوعًا عند الذكور من اإلناث وعلى أي حال : الذكورة 

  .فإن األورام السحائية أكثر شيوعًا عند اإلناث
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بين الناس البيض منه بين الناس من أعراق  تحدث أورام الدماغ بشكل أكثر شيوعاَ : العرق 

 أخرى

وعلى أي حال . سنة أو اكثر  70تكتشف معظم أورام الدماغ عند الناس بعمر : العمر 

اإلبيضاضات هي أشيع سرطان عند (أورام الدماغ هي ثاني أشيع السرطانات عند األطفال 

سنوات من األطفال األكبر  8وأورام الدماغ األكثر شيوعًا عند األطفال أقل من ) األطفال 

 .عمراً 

الناس مع القصة العائلية إلصابة باألورام الدبقية يمكن أن يكونوا أكثر :القصة العائلية 

 . لتطوير هذا المرض   احتمالية
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  SYMPTOMS  : �رط�ن ا�د	�غ  �راضأ. 3

وتحدث األعراض عندما . حجم الورم ونمطه وموضعه تعتمد أعراض أورام الدماغ على

و يمكن أن تحدث .يضغط الورم على العصب أو يؤذي منطقة محددة من الدماغ 

  .األعراض عندما يتورم الدماغ أو يزداد السائل داخل الجمجمة 

  :هذه هي األعراض األكثر شيوعًا ألورام الدماغ

  )عادة يسوء عند الصباح (الصداع  - 1

  أو القيء الغثيان - 2

  تغيرات في الكالم أو الرؤية أو السمع - 3

 مشاكل - 4

  .في التوازن أو المشي - 5

  .تغيرات في المزاج أو الشخصية أو القدرة على التركيز  - 6

  .مشاكل في الذاكرة  - 7

  ).نوبات أو اختالجات (تقلصات عضلية  -7

  .خدر أو نمل في الذراع أو الرجل -8

  1.هذه األعراض ليست عالمات مؤكدة للورم الدماغي  -

                                                           

�)�� �و0وع ا.���رو��� ، �ر)� ��ق ذ�ره  1
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االضطرابات و أي شخص مع هذه األعراض   حاالت أخرى أيضًا يمكن أن تسبب هذه

و فقط الطبيب يمكن أن يشخص و يعالج  .يجب أن يراجع الطبيب بأسرع وقت ممكن 

  .المشكلة

  "DIUGNOSIS : "  التشخيص. 4

 .العالمات العامة للصحةيبحث الطبيب عن : الفحص الجهازي   . أ

يبحث الطبيب عن الوعي وقوة العضالت التناسق واالستجابة لأللم و : الفحص العصبي .ب

يفحص الطبيب العينين للبحث عن التورم المسبب بضغط الورم على العصب الذي يصل 

  .العين بالدماغ

متصل بكومبيوتر   x     هو جهاز أشعة:    CT  SCAN    المحوريالطبق .ت

من صور دقيقة  و إذا كان الشخص يعاني من أعراض تقترح ورم دماغي   سلسة    يلتقط

  :فإن الطبيب يمكن أن يجري واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية 

يمكن أن يعطى المريض حقنة من صباغ خاص لذلك يظهر الدماغ بشكل :الرأس  .1.ت

  . ويمكن للصور أن تظهر الورم في  الدماغ.واضح في الصور 

هو مغناطيس قوي متصل بكومبيوتر إلجراء :   MRI   المغناطيسي   التصوير بالرنين.2.ت

صور تفصيلية لمناطق داخل الجسم هذه الصور يمكن أن تظهر على الشاشة و يمكن أن 

تطبع أحيانًا صباغ خاص يمكن أن يحقن لرؤية الفوارق بين األنسجة أو المشكلة في 

  .الدماغ
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  :الختبارات أخرى يمكن للطبيب اللجوء 

يحقن الصباغ ضمن مجرى الدم و يجري داخل :   angiogram    التصوير الوعائي -

و إذا وجد ورم فيمكن للطبيب .   x األوعية الدموية الدماغية ليجعلها واضحة على األشعة

  x  رؤيته على األشعة

  skull   x-ray   :الصورة البسيطة للجمجمة  -

. الدماغية تسبب تقلصات دماغية أو تغيرات في عظام الجمجمة بعض األنماط من األورام 

طويلة لسحب السائل من القناة الشوكية يتطلب  x  و يمكن للطبيب تحريها عن طريق أشعة

و يجب أن يستلقي المريض بشكل مستو لعدة ساعات بعدها لمنع حدوث .دقيقة  30حوالي 

  السائل أو عالمات أخرى لألذية في   الصداع و يبحث المخبر عن الخاليا السرطانية

  myelo  gram" " :تصوير النخاع الظليل -

يجرى لحقن صباغ خاص ضمن السائل    هو تصوير شعاعي بسيط للنخاع الشوكي

و هذا االختبار .المريض للسماح للصباغ باالختالط مع السائل   ويحني.الدماغي الشوكي 

  1.يسمح للطبيب باكتشاف الورم داخل الحبل الشوكي 

  : biopsy  الخزعة -

للبحث عن الخاليا الورمية و يستقصي المشرح المرضي عن الخاليا تحت    نسيج  هي أخذ

الخاليا الشاذة ويمكن أن تظهر الخزعة السرطانية أو تبادالت األنسجة   المجهر للبحث عن

                                                           

5��13:45 ا�����   �15/02/2016و+� ���ورات )���� أدام ��ط*ل ، آ�ر ز��رة ���و+�  
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هي الطريق الوحيد المؤكد  والخزعة, التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان و الحاالت األخرى 

  .لتشخيص الورم الدماغي 

 يمكن للجراحين الحصول على األنسجة لفحص الخاليا الورقية بثالث طرق:  

  "meedle biobsy" :الخزعة باإلبرة -      1

فروة الرأس و يقوم بفتح فتحة صغيرة في الجمجمة وتدعى  يجري الجراح جرح صغير في

الطبيب إبرة من خالل الثقب و يسحب عينة من نسيج الورم  يدخل.   burr hole   الثقب

  .الدماغي 

  tuctc   biobsy  stereo       خزعة الستيريوتاكسي -2

من خالل الثقب إلى موضع الورم  تصوير اإلبرة     Mri   أو    ct  تصويرية مثل   وسيلة

 1.يسحب الجراح عينة من األنسجة باإلبرة و 

  المترافقة بالعالج بنفس الوقت الخزعة -3

  .أحيانًا يأخذ الجراح عينة نسيجية خالل عملية استئصال الورم الدماغي 

أحيانًا إذا كان الورم في جذع الدماغ أو في مناطق أخرى محددة بحيث  ال يمكن إجراء الخزعة

وعندها يستخدم . من الورم دون أذية نسيج الدماغ السليم    ال يمكن للجراح استئصال نسيج

  . أو اختبارات أخرى بدًال عنها   mri   ,  ct   الطبيب

  :  لخزعة الطبيب األسئلة التالية   قد يسأل الشخص الذي يحتاج

  ؟   خطة العالج  على   ستؤثر الخزعة  وكيف  لماذا أحتاج إلى خزعة ؟      -1

                                                           
1
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  ما نوع الخزعة التي سأحتاجها ؟      -2

  ؟ وهل سأكون مستيغظًا ؟ وهل ستؤلم ؟  كم ستستغرق من الوقت      -3

  ؟ وهل هناك مخاطر أخرى   ؟   ما هي احتماالت األنتان أو النزف بعد الخزعة      -4

  ؟ سأعرف النتيجة متى      -5

  1  إذا كان لدي ورم دماغي من سيتحدث معي عن العالج ؟ ومتى ؟      -6

  : التأهيل النفسي لمرضى سرطان الدماغ.5

ف التأهيل على إحتياجات المريض و تعتمد أهدا. التأهيل هو جزء هام من خطة العالج 

و يبذل الفريق الطبي كل جهد لمساعدة . مدى تأثير الورم على نشاطات المريض اليومية  و 

  .المريض للعودة إلى نشاطاته في أسرع وقت ممكن 

إلى العمل مع أخصائي التأهيل الوظيفي من أجل و قد يحتاج المريض و أفراد عائلته 

التغلب على أية صعوبة في نشاطات الحياة اليومية كتناول الطعام و اللبس و استعمال 

  .المرحاض 

المريض الذي يعاني من مشاكل التوازن أو الذي شلت ساقيه أو إحدى ذراعيه  و قد يحتاج

إلى عالج طبيعي كذلك قد تكون معالجة النطق مفيدة ألفراد يواجهون صعوبات في التكلم 

ويعمل معالجو النطق أيضا مع مرضى يعانون من صعوبات في . أو التعبير عن أفكارهم 

 .البلع 

                                                           

، �*س ا�ر)� ا����ق و�ب طب �و+�   . 1
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  :الخالصة 

بعد أن تناولنا موضوع سرطان الدماغ في هذا الفصل تبين أنه من أخطر أنواع السرطانات 

إن لم نقل مستحيال ،فكما نعرف أن . فإن لم يكتشف الورم مبكرا فسيكون العالج أمرا  صعبا

  .الدماغ هو المسؤول عن كافة أعضاء الجسم 
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:����د   

يتعرض اإلنسان في حياته اليومية إلى العديد من األمراض التي تكون خطيرة و مهددة 

واسعا في السنوات األخيرة  لحياته بالموت األكيد كمرض السرطان الذي أصبح يعرف إنتشارا

فيما يلي سوف نتطرق في الفصل األول لمرض السرطان و في الفصل الثاني . بكل أنواعه 

أما الفصل الثالث فسنتطرق . سنخصص نوع من أنواع السرطان أال و هو سرطان الدماغ 

مع  إلى نوع من أنواع العالجات المستخدمة لعالج مرض السرطان و هو العالج الكيميائي 

و دورها في القضاء على السرطان " مستخلص فاكهة الغرافيوال "التوجه لميدان الطب البديل 
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 قائمة المراجع و المصادر:
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  :الدراسة االستطالعية 

تعتبر هذه الدراسة من بين الخطوات األولى من كل بحث علمي حيث تمت الدراسة الميدانية 

بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا ب الجزائر العاصمة ، توجهنا إلى مركز مكافحة 

الهدف شرحنا له  حيث" ع.م"السرطان بيارو ماري كوري حيث قابلنا المكلف باإلعالم السيد 

 األطباء  من الدراسة و بعد ذلك توجهنا إلى مصلحة أورام الدماغ تعرفنا على طاقم

  " قاشي فايزة"السيدة  لتقينا مع الطبيبة المختصة في أورام الدماغو بعدها ا. الممرضين

تجهنا إلى صيدلية الشفاء بوسط مدينة مستغانم ثم ا. تفقنا معها على موعد التصوير او 

وكذلك الطبيبة . ألدوية لمرض سرطان الدماغ و أخذنا موعدا للتصوير معها لمعرفة بعض ا

، إضافة "مصطفى  راقا"وكذا رئيس جمعية ناس الخير السيد , " قدال أمينة"النفسانية األنسة 

  .إلى أخذ رأي الجمهور

و على هذا األساس تم تحديد المواعيد و األوقات التي تم فيها التصوير مع الشخصيات 

  . المذكورة سابقا
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  : أهمية الموضوع 

يصيب مرض السرطان الذكور و اإلناث على حد سواء ، كما ترتفع نسبة اإلصابة بالمرض 

و خصوصا إذا بعد سن األربعين ، غير أن اإلنسان معرض لإلصابة بالمرض في أي سن 

فاكتشافه  ،و بالتالي هو أكثر األمراض كلفة في العالج . كان السرطان في الدماغ 

تشخيصه يحتج العديد من التحاليل المعملية و الفحوص باألشعة فالعالج الكيميائي يتم و 

باستخدام العقاقير يتوزع من خالل الدم إلى جميع أنحاء الجسم ، و يقوم بتدمير الخاليا 

السرطانية و إيقاف نموها ، و يؤثر العالج الكيميائي على الخاليا السليمة إذ ال يميز بين 

الخاليا السليمة و الخاليا السرطانية ، ما دفعنا للبحث عن عالجات بديلة تتمثل في الطب 

هذه الفاكهة التي أثبتت نجاعتها في محاربة الخاليا السرطانية دون " فاكهة الغرافيوال"البديل 

  .المساس بالخاليا السليمة على عكس العالج الكيميائي 

ع كونه يمثل مرض من أمراض العصر و المنتشر على هذا األساس تكمن أهمية الموضو و 

  .بشكل كبير بين مختلف األجناس و األعمار 

  :أهداف الموضوع 

يتمثل الهدف الرئيسي للموضوع هو التعريف بمرض سرطان الدماغ و كيفية عالجه سواءا 

  :بالعقاقير الكيماوية أو الطب البديل و يمكن تلخيص األهداف إلى ما يلي

  .على خبايا هذا المرض القاتلالتعرف أكثر  �
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و التأكد من إمكانية " الغرافيوال "اللجوء إلى الطب البديل مثل مستخلص فاكهة  �

  .العالج من هذا الداء القاتل

توعية المشاهد للروبورتاج  بأنه يوجد طب بديل قادر على الشفاء من مرض سرطان  �

  .الدماغ

   :أسباب اختيار الموضوع 

ربورتاج من أهم الخطوات حيث يجد الباحث نفسه أمام عدد كبير يعتبر اختيار موضوع ال

من الموضوعات المتنوعة و المتعددة و يتحتم عليه تحديد موضوع معين إلجراء بحثه فيه ثم 

يقوم ببلورة مشكلة البحث التي سيتم في إطارها جمع البيانات واستكمال الخطوات المنهجية 

  .األخرى 

  :هي نوعانلى اختيار موضوع الدراسة و إ ولقد دفعتنا أسباب عديدة

  :أسباب ذاتية

 .اهتمامنا الشخصي بمرض سرطان الدماغ  �

 .حب الفضول و التطلع للبحث في مثل هذه المواضيع  �

  .رغبتنا في استخدام نوع من األنواع الصحفية التي تحقق لنا خبرة مهنية في المستقبل �

  .أعطى حافزا قويا للتطرق إليه معايشة مرض سرطان الدماغ مع أحد أصدقاء العائلة �
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  :أسباب موضوعية 

تكوين رصيد معرفي حول سرطان الدماغ أسبابه و طرق عالجه و التخفيف من  �

 .أضراره

باعتبار هذا الموضوع هو حديث الساعة أصبح من الضروري التكهن بوجود  �

 .طرق عالجية له

هذا المرض من  بورتاج الصحفي هو أنجح األنواع الصحفية في تجسيد واقعيالر  �

 .خالل الوصف و التعمق

 معرفة آلية عمل مكون مستخلص فاكهة الغرافيوال كعالج قاتل للخاليا السرطانية  �

 .دور العالج الكيماوي في تقليص حجم الخاليا السرطانية  �

 رضى المصابين بداء سرطان الدماغ تسليط الضوء على الجانب النفسي لم �

 .الغرافيوال رغم انعدامها في الجزائرٕامكانية الحصول على فاكهة و 
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  :النوع الصحفي المستخدم 

  :الريبورتاج 

 : لغة   . أ

أي المخبر   REPORTERكلمة روبورت هي كلمة إنجليزية اشتقت من الفعل اإلنجليزي 

إرجاع الشيئ إلى مكانه (الصحفي ،و تعني نقل الشيئ من مكان إلى آخر أو باألحرى 

  ) .األصلي 

  1.العربية تم ربط اسم الريبورتاج ببيان وصفي أو النقل الصحفي  و في اللغة

استطلع : و هناك من يربط الريبورتاج في اللغة العربية باالستطالع فيصبح في اللغة القول 

  2.و استطلع الشيء بمعنى طلب معرفته . يستطلع ،استطالعا 

)   RE –PORTE –AGE: (مفاصل و هي  3إلى  REPORTAGEو تنقسم كلمة 

  3.يختصر مضمونها في نقل من ميناء إلى آخر سلعة و 

:الريبورتاج اصطالحا .ب  

الريبورتاج هو ظاهرة أو حدث أو مشهد رآه الصحفي أو حضره أو سمعه بأسلوب يجعل . 1

1. القارئ يعيشه ألنه يهتم بتصوير الحياة اإلنسانية و إلقاء الضوء على تلك العالقات    

                                                           


	 ،ا��زا�ر ،- ���را�ت �ظر
	 �ن ا��واع ا����
	 ،د
وان ا��ط�و�ت ا���
 � ،إ46،ص  ��1996ر ا�د
ن ا��
1
  

#2�د #�د ،"�
ت ا���ر
ر ا����� ،ط-  ، $
. 181،ص  2009،دار ا�'&دو�
	 �&�%ر و ا��وز 2
  

 - 	
�	 ا(�)��رات ا�*+�، ��ر
ر ا(�)�
	 ،_��د ا���� رزا,�
ق ،ا��د
ث ،طا�,��ج ،ا��،دار ا���ح ا��د
د ، 1ا��ورة ا�,&�
	 ا�ر
�ور 3
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ورتاج هو نوع صحفي مهمته األساسية تصوير الحياة اإلنسانية و إلقاء الضوء على الريب. 2

العالقات اإلنسانية مع ربط ذلك كله ،بشكل غير مباشر و بأسلوب يتميع بقدر من الجمالية 

التي تشكل  ماعية و الثقافية و االقتصادية ،و االعتماد على الصورة بمجمل الشروط االجت

صحفي يتمتع بقدر كبير  لىهو وع نسانية التي يصورها الريبورتاج واإلأرضية لهذه الحياة 

2.من جمالية األسلوب و شفافيته على التأثير   

3 .جعلك ترى و تسمع و تحس بما سمعه على أنه فن هدفه أن ي:  و يعرفه ميشال فوا 

استعراضي حي أحس به الصحفي نفسه ،إنه النوع الذي تختاره حينما يكون الخبر ذا طابع و 

 فهو ممثل للقراء  ر حواسه لغيره ،فالصحفي المعد للريبورتاج يعي...متعدد الجوانب 

3.المستمعين المشاهدين و و       

:الريبورتاج إجرائيا . ج   

كما انه وثيقة صوتية أو صوتية مرئية لألحداث تشبع فضول المشاهد و تلبي رغبته في 

و هو فن من . اث التي يسمعها أو يشاهدها اإلطالع ،حيث يقتنع بصحة و صدق األحد

.فنون الكتابة الصحفية ،يهدف إلى اإلخبار و إعطاء المعلومة مع االعتماد على الوصف   

 

 

                                                                                                                                                                                     

#183�د #�د ،��س ا��ر�$ ا�#�ق ،ص -  . 1
  

. 60،ص  1986أد
ب ' ور ،أد�
ت ا���"	 ،د�%ق ،�ط��	 ا�وادي ،-  2
  


	 ،ا��زا�ر،- ���	 ا����
	 ،د
وان ا��ط�و�ت ا���. 67،ص  �1991ور ا�د
ن �&�
ل ،د�
ل ا�* 3
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:أنواع الريبورتاج   

هناك قاسم واحد ريبورتاج  بل هناك عدو تصنيفات و يمكن أن نقدم تصنيفا واحدا ألنواع ال ال

  .نوع إخباري يقوم على النقل والوصف يجمع بينهما و هو أن الريبورتاج 

  و ينقسم إلى قسمين : الريبورتاج من حيث المضمون .أ

  ) : المباشر(ريبورتاج مرتبط بالحدث . 1

هو ذلك الريبورتاج اآلني الذي يمكن للصحفي بموجبه أن يقوم بريبورتاج حول مؤتمر 

ارة ميدانية لرئيس صحفي أو ندوة صحفية أو مسيرة سياسية أو مظاهرات عمالية أو زي

الحكومة أو وزير معين،على أن يرتكز موضوعه على النقل و الوصف و هذا النوع من 

الريبورتاجات عادة ما تشتهر به التلفزة بفضل ميزة الصورة التي تتمتع بها و تنفرد بها عن 

  .وسائل اإلعالم األخرى 

ير آني و غير مرتبط و هو ريبورتاج غ) : غير مباشر(ريبورتاج مرتبط بالموضوع . 2

والبيئية  عالقات اإلنسانية ،اإلجتماعية ،بالحدث مثل الريبورتاج الذي تدور مواضيعه حول ال

و يسمى أيضا باستطالع ظاهرة ما ـو مكان معين ،عادة ما يكون هذا النوع أطول  إلخ ،..

  1.في الحجم الزمني 

  

                                                           

. �67ور ا�د
ن �&�
ل ،��س ا��ر�$ ا�#�ق ،ص -  1
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  :الريبورتاج حسب طبيعة الموضوع .ب 

يدور حول القضايا السياسية  و األحداث و الوقائع  مثل قضايا : ريبورتاج سياسي  �

 .األمن و اإلرهاب

المخدرات و  المرأةيرتبط مضمونه بالمواضيع االجتماعية كالطفولة و : ريبورتاج اجتماعي  �

 .التشرد وما إلى ذلكو 

 يدور حول مواضيع ثقافية  كالمطالعة و الملتقيات الفكرية  استطالع: ريبورتاج ثقافي  �

 .جمهور مثقفين حول القضايا الثقافية

 .يركز على األماكن و المنتجات السياحية و غيره: ريبورتاج سياحي  �

 . ويرتبط هذا النوع بالمحاكم  و القضايا المختلفة: ريبورتاج قضائي  �

ويتعلق بالمواضيع الرياضية كاستطالع المنشآت و جمهور : ريبورتاج رياضي  �

  . بالرياضةالرياضيين و كل ما يتعلق 

وهو نوع هام من أنواع الريبورتاجات فهو يدور في المناطق الساخنة : ريبورتاج حربي  �

  .مثل الحروب و التوترات و النزاعات المسلحة و الحروب األهلية و غيرها

  : سمات الريبورتاج 

إن الريبورتاج الصحفي في حد ذاته سلسلة من األشياء الذاتية له بعض الركائز التي يعتمد 

عليها ، يمكن أن تتم كتابته و صياغته بعدة طرق ألن بعض األشياء تتطلب رؤية خاصة 
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بالصحفي نفسه حسب ثقافته الشخصية،تكونه المهني،خبراته،توجهاته السياسية،قناعته 

  :د أهم سمات الريبورتاج في و يمكن تحدي. الذاتية

يجسد التطلع و معرفة األشياء و الخصائص و الشعور بالمشاركة في الصيرورة  �

االجتماعية فمن هذا المنطلق يعد هذا النوع الصحفي شكال من أشكال توصيل 

  1.الجمهور إلى ما هو أصيل في الواقع

تى يلمس حتلقي يرى و يسمع و يحس و يتذوق و يعتمد الوصف الذي يجعل الم �

 .الحدث 

و يكون  يقدم آراء و أفكار و انطباعات و مواقف شهود الحدث أو المشاركين فيه ، �

 .كاتبه وسيطا بين الحدث و المتلقي له 

 .حداث حية كما رآها و سمعها كاتبهيجعل القارئ أو المستمع أو المشاهد يعيش األ �

 دث في حد ذاته ،يركز على الجانب اإلنساني في الوضع اكثر من اهتمامه بالح �

بمعنى أن الصحفي يعطي الكلمة لشهود العيان وضحايا حدث ما أو صناعه ليبرز 

 العواطف التي يثيرها الحدث أكثر من السياق الذي جرى فيه الحدث 

  : صعوبات البحث 

  :من خالل دراستنا لهذا الموضوع واجهنا صعوبات كثيرة نشير إليها بصفة موجزة

 .المراجع صعوبة العثور على  �

                                                           

.��102د ا���� رز ا�� ، ��س ا��ر�$ ا�#�ق ،ص -  1
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 .صعوبة الوصول إلى المرضى �

 .رفض المرضى التحدث �

 .تفادي المرضى للتصوير و المقابالت الشخصية �
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  :السينوبسيس 

بداية بالجنريك نحدد من خالله عنوان الريبورتاج و المشاركين فيه ، ثم نظرة عامة لمستشفى 

ثم التوغل و أخذ صور ثابتة لمركز مكافحة السرطان .مصطفى باشا بالجزائر العاصمة 

ماري كوري بالمستشفى ،وبين الحين و األخر نسجل كلمات الطبيبة و تصوير  بيارو

المرضى و أخذ صبر أراء لبعض األشخاص إضافة إلى الصيدلية و األخصائية النفسانية و 

  الصيدلية 

  

  :مرحلة ما قبل التصوير �

 تتمحور فكرة الموضوع حول مرض سرطان الدماغ و طريقة عالجه بين العالج الكيميائي و

استخدام مستخلص فاكهة الغرافيوال لذلك تطرقنا إليه و بحثنا أكثر في حقيقة هذا المرض 

أسبابه،عالجه،و طرق الوقاية منه و أكثر من ذلك التعرف على فاكهة الغرافيوال التي تقضي 

  .على الخاليا السرطانية بنسبة عالية بفضل مكوناتها الطبيعية 

توعية المجتمع من أجل الفهم الصحيح للمرض و  لهذا فدراستنا لهذا الموضوع تقتضي

المريض في حد ذاته و تأثيره على اتصاله و اندماجه من خالل دوره االجتماعي و حقيقة 

  .تقبله للمرض

لهذا قمنا بتسليط الضوء على عينة صغيرة من مرضى سرطان الدماغ بعد اختراق تلك 

الدائرة الغامضة المغلقة لنقل جزء بسيط عن معاناتهم وواقع العالج فكانت وجهتنا إلى 

المستشفى المركزي للجيش بالجزائر العاصمة من أجل القيام بجولة استطالعية لقسم سرطان 
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كاك بالطاقم الطبي و المرضى المعالجين باألخص و التأكيد على الدماغ و محاولة االحت

 . تكوين رصيد معرفي نظري حول الموضوع المدروس

 تتمثل هذه المرحلة في معاينة األشخاص و األماكن التي سيتم التصوير فيها : المعاينة

كذا بعد اختيارنا للموضوع ووضع خطة عمل حددنا الزاوية المراد دراستها للموضوع  و 

نجري تحديد األسئلة التي ينبغي علينا اإلجابة عنها كما قمنا بتحديد األطراف التي 

و هذا بعد .لمستشفى المركزي للجيش و تحديد أماكن التصويرالمقابالت معها  داخل ا

  .إذن بالتصويربالحصول على الموافقة 

" توجهنا إلى قسم طب السرطان و أخدنا موعد مقابلة مع الطبيب األخصائي للقسم 

                                                                                "قدال امينة :" ة يانالنفس ةو األخصائي"   "دكتورة قاشي فايزة " : ةالدكتور 

مع السماح لنا بالتصوير داخل القسم الخاص  القسم و بعض المرضى اللذين يعالجون ب"

بالعالج الكيماوي لمرضى سرطان الدماغ من أجل شرح مراحل العالج الكيماوي و كيفية 

تلقي المريض لهذا العالج و تقديم مجموعة من األسئلة حول مستخلص فاكهة الغرافيوال 

  .مكانية الحصول عليهاإو 

جراء مقابالت مع بعض المواطنين لفئات مختلفة  بالساحة ضف إلى ذلك قمنا بإ

وذلك بعد المصادقة على  العمومية لوالية مستغانم و الحديقة العامة بالجزائر العاصمة

   .لعاصمة لتسهيل إدارة الموضوع دون عراقيلاالتصوير بدائرة األمن بالجزائر  إذن
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  :مرحلة التصوير �

يل على حوادث معينة وتوثيقها،موجهة للجمهور، تعتمد هو التقاط صورة للتدل :التصوير _ 1

على السرعة البديهية في التقاطها كما أنه أحد العناصر األساسية في اإلعالمي ألهميته 

والمناسبات الرسمية و شبه الرسمية كونه يحمل من المزايا  البالغة في توثيق األحداث

صبح يحمل موقعا بارزا في خارطة العمل الرسمية في تطور و إنشاء المواد اإلعالمية ألنه أ

اإلعالمي في عالم اليوم و يعكس بذلك مدى التأثير الذي يمارسه في صناعة اإلعالم 

  1 .الحديث

حيث قمنا بتصوير المستشفى   03/2016/  15من   بتداءاإ بدأنا بعملية التصوير

و تصوير كل األماكن المتعلقة بالقسم العالجي  بأخذنا لقطة عامة مصطفى باشا  جامعيال

  .لمصلحة طب سرطان الدماغ 

كما قمنا بإجراء  ةيانالنفس ةكما قمنا بالتصوير مع بعض المرضى و األطباء و األخصائي

   .من الشعب  راءاألكما قمنا بأخذ بعض  .بوسط المدينة  ةمقابلة تصويرية مع صيدلي

  قارا : بوالية مستغانم السيد"  الخير باال حدود"مدير جمعية ثم توجهنا إلجراء مقابلة مع 

  : اإلخراج_2

                                                           


	ن ا�ردن ، ط � ، �
د را�ب ، ا���ور ا����� ، دار أ�	
� ����ر و ا��وز�
ل ��69، ص  1 ،2012
1
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هدف أساسا تحويل الفكرة المكتوبة إلى برنامج تلفزيوني تإن عملية اإلخراج التلفزيوني تس

ل ثمرئي يعرض على جماهير الشاشة الصغيرة و تتداخل عوامل عديدة لتحقيق هذا الهدف م

اياها المختلفة من و بلقطاتها المتنوعة وعدستها ،و حركتها و ز الكاميرا اإللكترونية 

وهذا باإلضافة إلى عناصر الصوت من كالم منطوق،موسيقى،و كسسوار،أإضاءة،ديكور،

  2.مؤثرات صوتية لتحقيق االنسجام و التوازن بين كل هذه العناصر

     : التعليق_ 3

لك هو ال يكتب إال يقوم بتقوية ما تعرضه الشاشة لذ التعليق في الفيلم اإلخباري أو التسجيلي

بعد االنتهاء من مونتاج الفيلم حتى يمكن تحديد ما تحتاجه لطاقته من شرح تحديد الزمن 

   3.بالتعليق ففي الصورة المرئية في أغلب األحيان ال تكتمل إال و الصورة الصوتيةالمتعلق 

  : الموسيقى_4

العديد من الفنون و كثيرا ما نرى المسرحيات و المسلسالت  الموسيقى تلعب دورا أساسيا في

و األفالم و غيرها بداخلها موسيقى ليتمكن أي نوع من هذه الفنون الحصول على الجو 

  .المالئم و اإليحاء المطلوب

    مزج األصوات  : الميكساج_  5

                                                           

�و#� ، 
"	دئ ا�درا
	 و ا �را  �
. 21ج ا����زو�� ، ا�
($د ا�(	�� ��درا�	ت ا�د"� ، ا �'�در� ، ص أ�رف %$ 2
  

. 85، ص  2004،  1ا��د ا�
د ، 
�ط�- �
ر ، ا�'�	"� و ا���رر ا����� ، دار ا�,�م ، د"� ، ا 
	رات ا�(ر"� ، ط  3
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البعض لتتزامن فيه الصوت مع الصورة تمتد هذه  ومعناه خلط األصوات و مزجها ببعضها

و في هذه المرحلة قمنا  "1"ديوالنهائية لشريط الفي المرحلة إلى ما بعد المونتاج وهي المرحلة 

بتصوير جميع ما نحتاجه في الشريط ثم سجلنا التعليق الخاص به و قمنا في األخير بمزج 

  4.مصور التعليق مع الصورة ثم حصلنا على روبورتاج

    

                                                           

. 189ا��د ا�
د  ، 
�ط�- �
ر ، ��س ا�
ر#� ا��	"ق ، ص   4
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 لتصويرامرحلة ما بعد  �

   :المشاهدة_1_

  "1"حيث يتم ترتيب اللقطات وفق خطة متبعةوهي مرحلة مهمة في إعداد الروبورتاج 

لمادة الخام لموضوعنا ،بدأنا باألول مشاهدة كل شريط لعدة مرات حتى يتسنى اجمعنا  ثحي

رتبناها وفق سيناريو من أجل لنا أخذ اللقطات المهمة التي تسهل علينا عملية التركيب و 

  5.التحكم في الوقت ثم قمنا بالتركيب وفق نص التعليق

  المونتاج:التركيب _2

عملية فنية  لمشاهد، و يقوم بها المونتير وهوهي مرحلة اإلخراج النهائي لنا سيظهر أمام ا

ومنذ وقت غير بعيد كانت تتم على شريط المادة  قصد تركيب اللقطات المختارة و ترتيبها ،

  "2"الخام و لكن أصبح اآلن استخدام الكمبيوتر يسهل هذه العملية و يجعلها ذات دقة بالغة

مع مراعاة اختيار الموسيقى المناسبة حيث قمنا بتركيب الصورة المختارة وفق نص التعليق 

لروبورتاج المصور إذ تسير هذه العملية للموضوع،فالتركيب مرحلة جد مهمة بالنسبة النجاز ا

                                                           

.514، ص  1989،  1
(#م ا�
�ط��	ت ا �0
� ، دار ا��روق ، "روت ، ط  'رم ��"� ،  5
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وفقا للنص و توزيع المشاهد و التي يتم حصرها في بداية العمل بحيث تتماشى الكلمة 

    6.المكتوبة مع الصورة

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  �ن ا���	��� و ا�ر1
� ، دار آ1را ����ر و ا��وز" �
2007،  1، ا�'وت ، ط�	�د %ر#ون ا��ورة ا��و�� ا��(�
6
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  :نص التعليق 

كل ما يتطلبه األمر هو  خلية واحدة و حسب ، كل ما يستلزمه األمر هو خلية واحدة ،

و عند . ألف مليار خلية من خاليا الجسد  60وجود خلية متضررة واحدة من بين أكثر من 

حتى . فشل نظام المناعة الحيوي في القضاء عليها فإن ذلك سيؤدي إلنقسامها ، و تكاثرها 

  .يتسبب ذلك في ظهور أعراض مرض السرطان 

و غالبا ما ترتبط األورام بالسرطانات فتكون إما حميدة السرطانات تتعدد أشكالها و أنواعها 

  .فتنتشر في جسد اإلنسان إال سرطان الدم فهو يكون في جريان الدم و ليس ورما أو خبيثة 

إنه مرض خبيث و خصوصا إذا كان الورم في يوصف مرض السرطان بمرض العصر ،

لماذا يموت بعض الناس بهذا المرض بعد أن أصباحنا في : لقد واجهتنا أسئلة كثيرة .الدماغ 

.األلفية الثالثة ؟ ما نوع العالجات التي توصف حاليا ؟   

لقد توجهنا إلى مركز بيار و ماري كوري بمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر 

.لمعرفة أجوبة عن أسئلتنا  العاصمة  

يتعمق إحساسك بالخطر و أنت بالقرب من مركز بيارو ماري كوري ، هنا تكونت أجساد 

أنهكها الداء وجوه صفراء من المرض و أخرى من اإلشفاق على الحبيب أو القريب لحظات 

طويلة من االنتظار و الرغبة في االستيقاظ من المرض كابوس األلم و ساعات الدنيا 

  .تستصرخ الوقت بالتوقف فيما تتعالى أدعية الناس بالشفاء 

ناهيك عن , تختلف األزياء و اللهجات بهذا المركز هنا محج مصابين  داء سرطان لدماغ

  .اختالف مواضع المرض فقاسمهم المشترك هو المعاناة من المرض و األلم
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وعلى حين غفلة دخلو ,  باغتهم ذالك المرض كما يطلق عليه لجزائريين تحاشيا لذكر اسمه

نفق صراع مع المجهول تجمد شعورهم بالحياة أصيبو بالدهشة بعد تلقيهم خبر اإلصابة بهذا 

  .الداء الخبيث 

األرقام تتحدث بخجل حسب التقرير الذي أصدرته الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان بعد 

المنظمة من طرف الجمعية العربية إنعقاد مؤتمر األيام الربيعية الثالثة الخاصة بأورام الدماغ 

ألف حالة إصابة جديدة الدماغ  150المختصة و التي إحتضنتها مدينة عنابة أن قرابة 

إذ . حالة تخص أورام الدماغ غالبيتهم أطفال  1500بسرطان في الجزائر سنويا من بينها 

اء المرتبة األولى إذ يحتل هذا الد. حالة وافاة يوميا  41بالمئة ما يقارب   21تقدر بنسبة 

  .بعد أمراض القلب 

إن العالج العصري يختلف عن ما سبقه ،تماما كاختالف العالج المستقبلي عن العالج 

حتى لو بقي السرطان على حاله ،إن بحثنا يدفعنا لتفقد العالجات الحالية و التي . الحالي 

ما يهمنا هو العالج . عة تتمثل في العمليات الجراحية و العالج الكيميائي و العالج باألش

 الكيميائي 

يعد العالج الكيميائي أفضل حل لعالج السرطان للعديد من المصابين بهذا المرض ،و مع 

و .ذلك فإن الذين يواجهون العالج الكيميائي يشعرون بالقلق دائما ايزاء  أعراضه الجانبية 

الغثيان ،القيء ،فقدان الشعر  تتراوح حدة اإلصابة باألعراض الجانبية للعالج الكيميائي مثل

و التعب ،و إنخفاظ عدد كريات الدم البيضاء ،و على العموم فإن العالج الكيميائي فعال في 
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و لكنه ال يميز بين الخاليا السرطانية و الخاليا السليمة النامية ذات .قتل الخاليا السرطانية 

.معدل التكاثر المرتفع ما يؤدي إلى االثار الجانبية   

يلجأ األطباء إلى وصف بعض األدوية لمرض سرطان الدماغ مثل بعض المهدءات و 

  مضادات األلم و القيء 

كما أن التأهيل هو جزء هام من خطة العالج ، و تتعدد أهداف التأهيل على إحتياجات 

قد يحتاج المريض و أفراد . المريض و مدى تأثير الورم على نشاطات المريض اليومية 

  .العمل مع أخصائي التأهيل النفسي من أجل رفع معنوياته  عائلته إلى

دفعنا الفضول للبحث عن عالجات بديلة لمرض سرطان الدماغ و األمر العجيب أننا وجدنا 

هذه الفاكهة التي ثارت ضجة إعالمية كبيرة عليها و . فاكهة تدعى الغرافيوال أو الغوانابانا 

  .لك عبر الحصص التلفزيونية و كذذلك عبر مواقع التواصل اإلجتماعي 

يرجع أصل فاكهة الغرافيوال إال منطقة جبال األنديز في أمريكا الجنوبية ، إسمها العلمي 

Annona   و لحم الفاكهة أبيض ، .، هي ثمرة متوسطة الحجم ذات قشور حرشفية خارجية

  .وبها كثير من البذور البنية السامة 

و . أالف مرة العالج الكيميائي  10يقال بأن الفاكهة تقتل الخاليا السرطانية بمقدار يفوق 

أكدت أبحاث علمية التي أجريت على الشجرة و خواصها أن مفعولها يستهدف الخاليا 

المصابة بالسرطان و يحمي جهاز المناعة الطبيعي بحيث يشعر المريض خالل مرحلة 
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فمكوناتها أشّد فعالية من العالج ادة و قدراته السابقة كليا العالج بتقدم صحته و استع

الكيميائي المعروف األدريامايسين ، غير أّنها عالج ال يدّمر سوى الخاليا السرطانية فقط 

  .من دون المساس بالخاليا السليمة 

  .و ال تزال األبحاث العلمية قائمة في مجال البحث عن عالج يقتل الخاليا السرطانية 
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تمهيد:

شبح الموت أو مرض السرطان هو موضوع الساعة باعتباره من أخطر األمراض الخبيثة 

التي عجز العلم عن التوصل  إلى عالج لها إنه من أشد األمراض إزهاقا ألرواح مصابيه 

حيث  .تعددت أنواعه واختلفت طرق تشخيصه و آلية عالجه و التخفيف من آالمه  لقد

ع من الخاليا و في أي نسيج جسدي و قد يأخذ أشكاال يمكن للسرطان أن يبدأ في أي نو 

  .متعددة و هو نمو مفرط و غير طبيعي لخاليا تالفة تتكاثر بشكل كبير و مستمر 
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  : تعريف السرطان. 1

تتشابه في بعض الخصائص  )مرض 100أكثر من (السرطان هو مجموعة من األمراض "

فيما بينها و قد سميت بالسرطان ألن األوعية الدموية المنفتحة حول الورم تشبه أطراف 

سرطان البحر و هذه األمراض تنتج عن خروج الخلية عن السيطرة و قدرة هذه الخاليا 

نطلق  المنقسمة على غزو أنسجة مجاورة أو تدميرها أو االنتقال إلى أنسجة بعيدة في عملية

و هذه القدرات صفات الورم الخبيثة على عكس الورم الحميد الذي يتميز "النقيلة"عليها اسم 

بنمو محدد و عدم القدرة على الغزو ليس له القدرة على االنتقال حيث يمكن أن يتطور الورم 

وهي انتقال جين يحمل طفرة في أحد  من الحميد إلى الورم الخبيث في بعض األحيان

       1. "إلى االبن يعد من أهم المسرطناتاألبوين 

تقوم .السرطان هو مرض يصيب الخاليا ، التي تعتبر الوحدة األساسية في بناء الجسم 

أجسامنا بتخليق خاليا جديدة بشكل مستمر حتى تتم عملية النمو  ، و استبدال الخاليا 

ينات معينة تتحكم في هذه الميتة ، أو لمعالجة الخاليا التالفة بعد اإلصابة بجروح توجد ج

العملية ،و من ثم فإن مرض السرطان يحدث نتيجة لتلف تلك الجينات الذي عادة ما يصيب 

2اإلنسان في حياته    
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  : اب المؤدية لإلصابة بمرض السرطاناألسب. 2

لكن تزيد  العمر عند اإلنسان حتى األجنة و يستطيع السرطان أن يصيب كل المراحل"

  .به كلما تقدم اإلنسان في العمرمخاطر اإلصابة 

في أغلب األحيان تؤدي تحول الخاليا السليمة إلى خاليا سرطانية إلى حدوث تغيرات في 

  :المادة جينية المورثة و قد تتسبب في هذه المسرطنات عوامل عديدة نذكر منها

 التدخــين •

 physical   :جسيمات مسرطنة •

  *mineral fiber *بنفسجية و بعض المعادن ذات األليف فوق مثل األشعة"  

الفيروسات و البكتيريا حيث تتسبب في خلل ما في الخلية "مثل : مسرطنات بيولوجية •

فيروس عنق الرحم :حتى تتحول إلى خلية سرطانية و من األمثلة عن الفيروسات

 .وفيروس الكبد الوبائي من البكتيريا ما يتسبب في سرطان المعدة

يحدث الخلل الهرموني يشابه آثار المسرطنات غير المطفرة فهي تزيد  قد: ل هرمونيخل •

  . من نمو الخاليا و زيادة األستروجين

أهم  ف أحد األبوين إلى االبن تعد من هي انتقال جين يحمل طفرةو  :الوراثة •

 .المسرطنات
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 veny" الموجود ف سجائر الدخان و " benzopyrene"مثل :مواد كيماوية مسرطنة  •

chloride  "1."المستخدم في الصناعات البالستكية  

هناك العديد من األعراض التي تظهر على من يصاب بإحدى أنواع  : أعراض السرطان.3

  : السرطانات 

  .ارتفاع شديد في درجات الحرارة من إحدى أعراض اإلصابة بالسرطان •

  . الشهية للطعام تعد من األعراض الناجمة عن اإلصابة بمرض السرطان قلة •

  .من يصاب بمرض السرطان يخسر وزنه بشكل سريع جداً  •

، والتي تتسبب في مقدرته على تناول  مريض السرطان يعاني كثيرًا من آالم الحلق •

  .الطعام نتيجة االلتهابات في الحلق

بروز بعض التراكمات في بعض أنحاء جسم المصاب بالسرطان ، وتكون هذه  •

  .الكتلة قاسية جداً 

تالزم مصاب مرض السرطان الكحة الجافة والسعال القوي المصحوب بالدم ، من  •

  .إحدى أعراض اإلصابة بمرض السرطان

 إّن اإلصابة ببعض الجروح أو التقرحات و التي بدورها تتسبب في إنزال الدم ، •

  .مصاب مرض السرطان يصعب عليه توقف النزيف لفترة طويلة
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من أعراض اإلصابة بمرض السرطان حدوث سيالن للدم من أماكن متفرقة في  •

  .الجسم بال سبب أو جرح

مريض السرطان يعاني كثيرًا من التعرق وهذا من أحد األعراض الواضحة لمرض  •

  . السرطان

من األعراض الواضحة أيضًا لمصابي مرض السرطان عدم المقدرة على التنفس  •

بشكل مريح ، بل هناك مشاكل عديدة في التنفس تضغط على الرئتين وتجعل أخذ 

  .قسطًا من الهواء صعباً 

  . آالم الصدر يعاني منها مريض السرطان ، فهي ال تدعه و شأنه •

  . لدائم بالتعب الشديد واإلعياءمن أعراض اإلصابة بمرض السرطان اإلحساس ا •

النساء اللواتي يعانين من سرطان المبايض يتعرضن النتفاخات في البطن تأتي  •

 .وتذهب بعضًا من الوقت ثم تعود وهكذا 

   1.مصاحبة الدم للبراز دليل واضح على اإلصابة بمرض السرطان القولوني •

  .الدائمة من آالم المعدة من أحد أعراض اإلصابة بمرض السرطان المعاناة •

  .من إحدى أعراض مرض سرطان الثدي بروز النتوءات والتقرحات على الثدي •

وهناك طرق لالستدالل على اإلصابة بالسرطان كتتبع التغيرات التي تحصل  •

  .اتلألظافر فإّن أي ضرر واضح عليهم يدل على اإلصابة بإحدى أنواع السرطان

  .1البحة في الصوت من أعراض اإلصابة بالسرطان •
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   :طرق عالج السرطان. 4

جاء أول تقرير عن إمكانية الشفاء من  19بدأ استخدامه في القرن   :العالج الجراحي ـ 1.4

الالتي من المصابات  بسرطان الثدي و %  5حيث تم شفاء حوالي  1978السرطان في سنة 

باستخدام االستئصال الجراحي  1899التقدم الكبير في سنة تم عالجهن جراحيا و حدث 

  . الجذري الناجح لجميع األورام

 أو األشعة الصينية: "RADIATION THéRAPIE "العالج اإلشعاعي باإلنجليزية ـ 2.4

 RAYS x_  هو قدرة استخدام األشعة في إتالف الخاليا السرطانية و التقليص من

من الخارج و يسمى بعالج حزمة األشعة الخارج  تسلط على العضو المصاب,حجمها

  2". شعاعي تأثير موضعي و مقتصر على المنطقة المراد عالجها 

العالج اإلشعاعي يؤذي و يدمر المادة المورثة في الخاليا مما يؤثر على انقسام تلك الخاليا  

  .بالرغم من أن  هذا العالج يؤثر على الخاليا السرطانية

العالج اإلشعاعي إلى تدمير الخاليا السرطانية مع تقليل األثر على الخاليا السليمة  يهدف

لذا يكون هذا العالج مقسما إلى جرعات من أجل منح الخاليا السليمة الوقت السترجاع 

  عافيتها 
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بعد نجاح المواد الكيماوية التي استخدمت  1943بدأ هذا في سنة  :"العالج الكيماوي ـ3.4

  hodjikins"ب العالمية الثانية في عالج األورام اللمفاوية الهوجيكينية  في الحر 

lyphoma   " وهذه األدوية تعمل على قتل الخاليا التي هي في طور التكاثر و عادة يكتفي

بالعالج الكيماوي فقط في سرطان الدم  و سرطان الغدد  اللمفاوية و تم استحداث عملية 

إعطاء جرعات كبيرة جدا من المواد الكيماوية لتدمير كل خاليا زرع النخاع والتي تتم بعد 

  .الورم

يستعمل في األورام المعتمدة على الهرمونات  مثل مضادات  :العالج الهرموني ـ4.4

األستروجين  في أورام الثدي ويتم استئصال الخصيتين في أمراض البروستاتا لتقليل 

  .% 50كل حوالي  هرمونات الذكورة حيث أصبحت نسبة الشفاء تش

  :العالج المستهدف  ـ 5.4.

ثر كبير في عالج بعض السرطانات كان استخدام العالج المستهدف  أ 1990في أواخر  

اآلن يعتبر من أهم المجاالت التي تبحث لعالج السرطان حيث يستخدم هذا العالج أدوية و 

دقيقة تستهدف بروتينات تظهر في الخاليا السرطانية و تلك األدوية عبارة عن جزيئات 

صغيرة  تقوم بوقف بروتينات بها طفرات و تنتج بكثرة في الخاليا السرطانية وكمثال عن 

  .تين تيروزينكيناز مثل دواء رماتينيب و دواء جيفيتينيب ذالك أدوية تكبح برو 
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عن العالج المستهدف ألنه  يختلف":   IMMUNOTHERAPY : "العالج المناعي ـ 6.4

مصمم لتحفيز جهاز المناعة  لجسم المريض للقضاء على الخاليا السرطانية تحت الطرق 

قام الباحث اللبناني الدكتور   2007الحالية  من توليد مناعي  ضد السرطان و في سنة 

بأنها و هي تعرف "األنتراميكيلين" ميشيل عيد و زمالئه باكتشاف مادة تحتوى على مجموعة 

مضاد للسرطان حيث أعطى عيد  هذه المادة للفئران المصابة بالسرطان  فأرغمت هذه 

ووضعها على الغشاء الخلوي " الكاريتيكولين"المادة الخاليا السرطانية على إنتاج مادة تسمى

للخاليا السرطانية  وفقط وجود هذه المادة على سطح الخلية يمكن الجهاز المناعي من 

و الخاليا السليمة التي ال تفرزه مما  " الكالريتوكولين"الخاليا السرطانية التي تفرز التمييز بين 

يؤدي إلى استنفار الجهاز المناعي فتقوم خالياه  بالتهام الخاليا السرطانية و دفع السرطان 

  1".الموت المناعي"إلى الموت و تسمى العملية بإحداث 

الجينات  هو من أهم اإلستراتيجيات الجديدة في العالج الجيني أو  :العالج الجيني ـ 7.4

  مكافحة  مرض السرطان  و برزت أهميته مع تعريف أمراض السرطانات كأمراض جينية 

و في : بالباحثين للبحث عن إصالحات  الجينات المعطوبة  ويتم ذالك  بصور عدو منها

" SIRNA "ى جسيمات شحمية موجبة الشحنة  و ظهر مؤخرا العالج عن طريق مما يسم

  .لوقف إنتاج البروتينات السرطانية
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السيطرة على أعراض السرطان غالبا ما تكون غير مجدية لعالج السرطان نفسه لكنه مهم 

جدا لتحسين نوعية حياة  المريض و تحدد أيضا إذا ما كان لمريض يستطيع أن يخوض 

  .أنواعا أخرى من العالجات 

ة  األعراض  مثل األورام و الغثيان و القيء و اإلسهال رغم وجود الخبرة لدى األطباء لمداوا

و النزيف و أعراض أخرى إال أنه قد ظهر نوع جديد من التخصص في العالج لمسكن 

مضادات و كسيكودون و أ, المورفين : مثل ألعراض المرضى يشمل إعطاء األدوية المسكنة 

  .القيء 

عبارة عن تجربة عالج جديدة هي : "CLINICALTRIALS التجارب اإلكلينيكية ـ8.4

 جاد الحل األمثل لمعالجة المرضى هدفه إي. لعينة من المصابين بمرض  السرطان 

  .مساعدتهم في مواجهة المرضو 

التجارب اإلكلينيكية تختبر أنواع جديدة مثل األدوية الجديدة طرق جديدة في العالج الجراحي 

د التجارب اإلكلينيكية من المراحل األخيرة تع .اإلشعاعي أو الجمع بين العالجات أو العالج

الطويلة و الحذرة الختبار العالج الجديد في المعامل و المختبرات عندها يقوم العلماء 

 يجرب على حيوانات مصابة بسرطاناتباكتشاف أو تطوير العالج و إذا كان العالج مجديا 
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ت جدوى هذا العالج يتم تجربته لتحديد مدى قدرة هذا العالج و إبراز آثاره الجانبية إذ ثب

  1. " على البشر و بالطبع ليس كل عالج مناسب للحيوان يكون مناسبا لإلنسان 

: ا�����   

بعد التطرق في هذا الفصل لموضوع السرطان تبين لنا بأنه مرض خبيث يفتك بحياة 

تعددت العالجات لكن ال يوجد حل نهائي أو دواء يشفي تماما من السرطان  حيث. مصابيه   

.جات لهذا الداء الخبيث لوجود عالفيم تتواصل األبحاث 

                                                           


 ،دار ا�)�ر ���2ر و ا�*وز�! ، ا��و�ت ،  ��
 ا��4��
 ، �ر ��ج ا��رط�ن ، ط�. 86،ص  2002���ن ��روق و ھ� 1
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:خاتمة   

ن الدماغ بين العالج الكيميائي و في األخير نكون قد تطرقنا للبحث عن موضوع سرطا

أن يكون فيه فائدة علمية و معرفية تعود بالفائدة و الغاية منه . اكهة الغرافيوال مستخلص فو 

حيث توصلنا إلى أن سرطان الدماغ مرض خبيث تكون نسبة الشفاء منه  على الطلبة ،

يواجهون عدة مشاكل ضئيلة و أن عددا كبيرا من المرضى الذين يتلقون العالج الكيميائي 

على خالف فاكهة الغرافيوال التي تحارب بنسبة كبيرة الخاليا السرطانية . في حياتهم اليومية 

الج مجرد أمل قصير المدى ، فالمسألة ليست بالبساطة التي و يبقى الع.دون أثار جانبية 

يتصورها البعض ألن جسم اإلنسان فيه أسرار ال يعلمها إال اهللا سبحانه و تعالى ، و ما 

ض م يتوصل العلم إلى فهم حقيقي لمر يعرفه الطب إال القليل، و رغم الثورة العلمية الهائلة ل

.السرطان و إيجاد الحل الشافي له   

و إذا " ن المرض و الصبر عنه هو زكاة النفس و الشفاء بيد اهللا لقوله تعالى إتاما نقول خو 

من سورة الشعراء 79اآلية " مرضت فهو يشفين   



 

 

 

 
 


