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عيادة

سرطان الرحم{ :هيداك} المرض الصامت
أين يكمن "الحظ" في
النجاة من السرطان؟ في
الكشف المبكر .هذه ليست
كلمة عابرة ،هذه مفتاح
العودة إلى الحياة .في
سرطان بطانة الرحم ،يلعب
هذ األمر دورًا أساسيًا في
لسبب أساسي ،وهو
الحمايةٍ ،
أنه سرطان "صامت" ال تظهر
أعراضه إال بعد فوات األوان
غسان جعفر *
ً
ليس السرطان قاتال في كل الحاالت.
ول ـي ــس ال ـح ــظ دائ ـم ــا م ــا يـلـعــب دورًا
فــي "ال ـعــودة" إلــى الـحـيــاة ،كما ُي ّ
خيل
لـلـكـثـيــر م ــن امل ـصــابــن ب ــه .فــالـنـجــاة،
فــي ال ــواق ــع ،مــرتـبـطــة ب ــ"رق ــم" املــرحـلــة
التي ّ
يمر بها املرض ،وغالبًا ما تكون
فــرص الـنـجــاة محسومة فــي املــراحــل
األول ــى .تلك الـتــي تـغــور كلما تراجع
املرض درجة ،لتنعدم مع وصوله إلى
الدرجة الرابعة .هذه الخالصة تشمل
كل أنــواع السرطانات .ال واح ـدًا دون
سـ ــواه .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يـمـكــن أخــذ
ســرطــان "بـطــانــة الــرحــم" كـمـثــال على
تـلــك ال ـخــاصــة ،إذ تـشـيــر ال ــدراس ــات
ّ
العلمية إلى أن نسبة الشفاء من هذا
امل ــرض تـتــراوح مــا بــن  70إلــى % 90
عند اكتشافه في املرحلة األولى .تلك
ّ
النسبة تقل كلما انتقل املــرض نحو

مــرحـلــة أخـ ــرى ،لـتـصـبــح م ــع املــرحـلــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة  .%50وكـ ــذلـ ــك ال ـ ـحـ ــال مــع
االن ـت ـقــال إل ــى امل ــراح ــل الــاح ـقــة ،فــإذا
ُ
اكــتـشــف فــي املــرحـلــة الـثــالـثــة ،تصبح
ه ــذه الـنـسـبــة  .%30أم ــا ف ــي املــرحـلــة
الرابعة ،واألخيرة ،فإن نسبة الشفاء
الرحم تصبح  .%5وهي
من سرطان
ّ
ّ
املرحلة التي يتدخل فيها الحظ.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ت ـلــك ال ـن ـســب ،ي ـعـ ّـد مــرض
سرطان الرحم من األنواع التي يتأخر
اكتشافها ،إذ ال تظهر أعــراضـهــا إال
في املراحل املتأخرة .تلك التي تشمل
الشعور بآالم شديدة في منطقة أسفل
ال ـحــوض ،املـتــرافـقــة مــع نــزيــف دمــوي
غــزيــر .هــذا األمــر إن عنى شيئًا ،فهو
يـعـنــي ضـ ــرورة الـتــوعـيــة عـلــى إج ــراء
الكشف املبكر الكتشاف السرطان في
مراحله األولى قبل فوات األوان.
وغــالـبــا مــا ي ـجــري اكـتـشــاف ســرطــان
ال ــرح ــم ع ــن ط ــري ــق ف ـح ــص ال ـح ــوض
وأخذ عينات من أنسجة بطانة الرحم
ل ـف ـح ـص ـهــا تـ ـح ــت املـ ـجـ ـه ــر .وت ـج ـلــب
ه ــذه الـعـيـنــات إم ــا بــأس ـلــوب الكشط
أو ال ـش ـف ــط ،وي ـم ـكــن ع ــن ط ــري ــق هــذه
االخ ـت ـب ــارات اك ـت ـشــاف ن ــذر اإلصــابــة
ب ــالـ ـس ــرط ــان أو اكـ ـتـ ـش ــاف اإلص ــاب ــة
الفعلية ب ــه .أم ــا ،مــا هــو ه ــذا الـنــوع؟
ومن يصيب؟ وكيف؟ يطال هذا النوع
من السرطان بطانة رحم املرأة ،ولكنه
ال يـقــف عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،إذ قــد يمتد
ليصيب عنق الرحم وأجزاء أخرى من
الجسم فــي املــراحــل املتقدمة .وغالبًا
مـ ــا يـ ـك ــون امل ـس ـب ــب األسـ ـ ـ ــاس لـ ــه هــو
تناول املرأة لهرمونات "اإلستروجني"
الـصـنــاعـيــة بـجــرعــات ك ـث ـيــرة ،كبديل
ّ
لعالج أعراض سن اليأس لديها .وهو
سن "نهاية الدورة الشهرية".

الوقاية خير من ألف عالج
ثـمــة طــريــق واح ــدة قــد تحمي الــرحــم
مـ ــن "هـ ـ ـي ـ ــداك املـ ـ ـ ـ ــرض" ،وه ـ ــي طــريــق
الوقاية .لطاملا كانت "الوقاية خير من
ألف عــاج" .وانطالقًا من هذا الشعار
األبـ ـ ـ ـ ــدي ،تـ ـع ـ ّـد مـ ـم ــارس ــة ال ـت ـم ــاري ــن
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،امل ـت ــراف ـق ــة مـ ــع الـتـقـلـيــل
مــن نسبة األطـعـمــة الــدسـمــة ،أســاســا
للحماية من هذا املرض.

هل تعلم؟

االستئصال الجزئي أو الكلي
تعتبر الـجــراحــة الـطــريـقــة الرئيسية
لعالج سرطان الرحم .فهي الحل الذي
يـعــود بنسب شـفــاء مرتفعة .وتقسم
هـ ــذه ال ـج ــراح ــة ق ـس ـمــن ،إمـ ــا عـمـلـيــة
جراحية شاملة عبر إزالة عنق الرحم

سرطان الرحم هو المسبب
السابع للوفيات من بين
انواع السرطانات
ـ وفي بعض الحاالت قد تشمل إزالة
أحد املبيضني أو كليهما ـ وإما عملية
اسـتـئـصــال فــرع ـيــة ،حـيــث ُيـسـتــأصــل
الــرحــم وقـنــاتــا "ف ــال ــوب" .إضــافــة إلــى
الـ ـج ــراح ــة ،هـ ـن ــاك م ــرح ـل ــة امل ـعــال ـجــة
اإلش ـع ــاع ـي ــة ال ـت ــي ت ـج ــري م ــن خ ــال

رم ــي ال ـخــايــا ال ـســرطــان ـيــة بــاألشـعــة
السينية أو جسيمات من مواد مشعة
مثل "الكوبالت  "60و"الــراديــوم" .ومن
املعلوم أن املرور بتلك املراحل سيفقد
املـ ــرأة قــدرتـهــا عـلــى إن ـجــاب األط ـفــال.
فما عــاد هـنــاك رح ــم .وأكـثــر مــن ذلــك،
قد يساور املــرأة شعور بالقلق بأنها
فـقــدت ج ــزءًا مــن أنــوثـتـهــا .وغــالـبــا ما
يكون الشعور بمثل هذه األحاسيس
شيئًا طبيعيًا.
وإذا م ــا شـمـلــت الـعـمـلـيــة اسـتـئـصــال
املبيضني ،فستشعر امل ــرأة بــأعــراض
انقطاع الطمث املبكر.
غ ـيــر أن ه ــذا األم ـ ــر ،يـمـكــن معالجته
بــواسـطــة بـعــض األدويـ ــة الهرمونية
الـ ـت ــي ي ـص ـف ـهــا ال ـط ـب ـي ــب ،ف ـي ـم ــا ع ــدا
ذل ــك ،ف ــإن امل ــرأة تبقى كــامـلــة األنــوثــة
وق ــادرة على "الـعـطــاء" مثل أي امــرأة
أخرى.

• أن إصــابــة املـ ــرأة بـســرطــان الــرحــم
مـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر ب ـ ــزي ـ ــادة
مستويات هــرمــون اإلسـتــروجــن في
دمها؟
• أن تـ ـن ــاول ح ـب ــوب م ـنــع ال ـح ـمــل ال
ي ــزي ــد مـ ــن احـ ـتـ ـم ــال ح ـ ـ ــدوث س ــرط ــان
بطانة الرحم ،بل على العكس من ذلك
تمامًا ،فقد وجدت الدراسات أن النساء
ال ـلــواتــي ت ـنــاولــن ح ـبــوب مـنــع الحمل
لفترات طويلة من الزمن هن أقل عرضة
لإلصابة بسرطان بطانة الرحم ،وذلك
الح ـت ــواء ه ــذه ال ـح ـبــوب عـلــى هــرمــون
الـبــروجـيـسـتـيــرون ال ــذي يـســاعــد على
الوقاية من اإلصابة بهذا املرض؟
• أن سرطان بطانة الرحم هو املسبب
الـســابــع لـلــوفــاة مــن بــن الـســرطــانــات
التي تصيب النساء؟
• أن إجــراء الفحص املبكر لسرطان
الـ ــرحـ ــم مـ ــن أه ـ ــم ط ـ ــرق ال ــوق ــاي ــة مــن
اإلصابة؟
• أن اعـتـمــاد امل ــرأة فــي غــذائـهــا على
تـ ـن ــاول األط ـع ـم ــة ال ــدس ـم ــة وال ـغ ـن ـيــة
بالدهون يزيد من احتمالية اإلصابة
بسرطان بطانة الرحم؟
* رئيس تجمع االطباء في لبنان

معلومات

خذوا الفيتامين {دي} من مصابيح {الليد}

ّ
للتزود بالفيتامني
يبدو أن أشعة الشمس لم تعد املصدر الوحيد
ـدر آخ ــر ل ــ"إن ـتــاجــه" ،هــو مـصــابـيــح "ال ـل ـيــد".
"دي" ،مــع ظ ـهــور م ـصـ ٍ
فمؤخرًا ،كشفت دراســة علمية أشــرف عليها باحثون أميركيون
من جامعة بوسطن ،عن أن "ملبات الليد هى أكثر كفاءة من أشعة
الشمس فــي إنـتــاج فيتامني  D3مــن الجلد" .ووفـقــا للموقع الطبي
األميركي "ميديكال إكسبرس" ،فقد وجد الطبيب تايلر كاالجيان
وفريقه البحثي ،أن عينات الجلد ّ
املعرضة ملصابيح "الليد" التي تفرز
األشعة فوق البنفسجية أنتجت أكثر من ضعف كمية فيتامني D3
الناتجة عن التعرض ألشعة الشمس .وفي هذا اإلطار ،قال الطبيب
هوليك ،أستاذ الطب وعلم وظائف األعضاء والفيزياء الحيوية في
كلية الطب في الجامعة "لقد اختبرنا مصابيح ليد فوق البنفسجية
مــن مـصــادر مختلفة وعـلــى أط ــوال مختلفة ،وظـهــر لدينا أن هذه
املصابيح هــي األكـثــر أهمية إلنـتــاج فيتامني  D3فــي أقـصــر وقت
ممكن" .وأضاف أن هذه الدراسة سوف تؤدي إلى ظهور جيل جديد
من التكنولوجيا يمكن وصفها بأنها علم الفيروسات الضوئي
التي تستخدم مصابيح الليد ذات املوجات املستهدفة للمساعدة في
عالج ومنع األمراض املزمنة.

الصوم  8ساعات لمعرفة ألم المرارة
وبشكل مفاجئ .ذلك
غالبًا ما يأتي الشعور بألم "املــرارة" متأخرًا
ٍ
أن إن ــذارات هــذا املــرض تتشابه مع أمــراض أخــرى ،ومنها الشعور
بالغثيان وبعدم الراحة عند تناول مأكوالت تحتوي على الكثير من
الدهون .قد يكون عارض الشعور بمرارة في الفم مؤشر على ذاك
املــرض ،إال أن كثيرًا من املرضى يهملونه .لكن ،ما السبيل ملعرفة
ما إذا كنا نعاني من املــرارة أو ال؟ الحل بالصوم لثماني ساعات.
فهذا األمر سيكشف حدة األعراض ومدى ارتباطها باملرارة ،على
أن يتبع ذلك بطبيعة الحال إجراء فحص املوجات الصوتية للبطن
والتي تكشف أي مشاكل باملرارة سواء وجود حصوات أو التهاب

أو وجود حاجز بها يشير إلى التهاب مزمن .وقد ال يتطلب األمر
حينها سوى اتباع نظام غذائي صحي بعيد عن الدهون ،مع تناول
األدوية الخاصة بها في حاالت االلتهاب .أما آخر االحتماالت ،فهو
استئصال املرارة ،في حال وجود حصوات.

"اجلس أقل وتحرك أكثر" للوقاية من الموت المبكر
"بينما تزيد فترة جلوسك ،تزيد نسبة خطر املــوت املبكر لديك".
خــاصــة خــرجــت بـهــا جمعية الـقـلــب األمـيــركـيــة فــي آخ ــر دراس ــة
أجرتها حــول أحــد مسببات املــوت املبكر .وقــد وجــد الباحثون أن
هناك "عالقة مباشرة بني الوقت الذي يقضيه الشخص بالجلوس
وخطر الوفاة املبكرة" ،استنادًا للدراسة التي شملت  8آالف شخص
بالغ ،مشيرين إلى أن "األشخاص الذين عادة ما يجلسون أقل من
ثالثني دقيقة يعانون من نسبة أقل من خطر الوفاة املبكرة ممن
يقضون أكثر من ثالثني دقيقة" .كما بينت الدراسة أن "األشخاص
الذين جلسوا ألكثر من  13ساعة يوميًا ،يعانون من خطر أكبر من
الوفاة املبكرة بنسبة  ،%200مقارنة باألشخاص الذين يجلسون
ألقل من  11ساعة يوميًا".
ولهذا ،تنصح الجمعية بضرورة أخذ استراحة كل ثالثني دقيقة،

بـغــض الـنـظــر عــن م ــدى مـمــارســة األش ـخــاص لـلــريــاضــة ،مشجعة
تبني مقولة "اجلس أقل وتحرك أكثر" .وفي هذا السياق ،قال املؤلف
الرئيسي للدراسة الجديدة وعالم األبحاث املشارك في قسم الطب
في جامعة كولومبيا كيث ديــاز ،إن "إرش ــادات التمارين يجب أن
ً
تكون دقيقة ،فمثال ،توصي املــراكــز األميركية ملكافحة األمــراض
والوقاية منها األشـخــاص البالغني بممارسة التمارين الرياضية
متوسطة الكثافة ملــدة ساعتني و 30دقيقة أسبوعيًا ،إضافة إلى
أنشطة تعزيز العضالت ليومني أو أكثر أسبوعيًا".

آخر الظواهر :التثاؤب حالة معدية
معد؟ نعم ،هذه حقيقة توصلت إليها دراسة
هل تعلم أن التثاؤب ٍ
ّ
بريطانية أجراها باحثون في جامعة نوتنغهام ،الفتة إلى أن "البشر
يميلون إلى التثاؤب عندما يرون اآلخرين يفعلون ذلك أمامهم"!
ً
وأوضــح الباحثون أن التثاؤب املعدي يعد شكال شائعًا من حالة
تسمى "اإليـكــوفـيـنــومـيـنــا" ،وه ــي التقليد اآلل ــي لكلمات وحــركــات
شخص آخ ــر .وحـســب هــذا الـفــريــق ،يـحــدث الـتـثــاؤب فــي جــزء من
الــدمــاغ مـســؤول عــن الــوظــائــف الحركية يسمى الـقـشــرة الحركية
األولية ،الفتًا إلى أن هذه القشرة لها دور في حــاالت مماثلة ،مثل
مـتــازمــة "ت ــوري ــت" ،وه ــي خـلــل عصبي يظهر فــي شـكــل حــركــات
عصبية ال إرادية.
والخـتـبــار م ــاذا يـحــدث فــي الــدمــاغ أث ـنــاء ال ـظــاهــرة ،أج ــرى العلماء
تجاربهم على  36متطوعًا وهم يشاهدون آخرين يتثاءبون .وطلب
الفريق من بعض املتطوعني التثاؤب ،بينما طلب من آخرين كبت
رغبتهم عند الشعور به ،ووجد الباحثون أنه من الصعب مقاومة
التثاؤب عندما تــرى شخصًا يفعل ذلــك .واختلفت درجــة الرغبة
في التثاؤب طبقًا لطريقة عمل القشرة الحركية األولية في دماغ
كــل شخص ،وهــو مــا ُيطلق عليه االسـتـثــارة .وباستخدام تحفيز
مغناطيسي خارجي عبر الجمجمة ،كان من املمكن زيــادة درجة
االستثارة في القشرة الحركية ،وبالتالي ميل املتطوعني إلى التثاؤب
املعدي.

