
 مقدمة بحث عن مرض السرطان مع المراجع

ٌّة  انتشر فً هذا الوقت العدٌد من األمراض المختلفة سواء أكانت بسٌطة أو معقدة، وأحد أكثر األمراض أو المشاكل الصح

ٌُشار إلى أّن العدٌد من  ٌّا، و ًّ للخال ٌُعّرُف على أّنه نمو غٌُر طبٌع األعراض المعقدة انتشاًرا هو مرض السرطان، والذي 

ٌُسّببها الّسرطان تكون مُماثلة لألعراض التً تظهر فً حاالت التعّرض لإلصابات واألمراض األخرى، وٌجبُّ  التً قد 

ٌُسّبب السرطان أعراًضا ُمحددة فً أغلب الحاالت، وقد قّسم الباحثون األورام إلى  مراجعة الطبٌب فً جمٌِع األحوال، وال 

، واألورام قبل الخبٌثة، واألورام الخبٌثة، وبشكل عام ٌتم عالج أمراض السرطان بمجموعة ثالثة أنواع، األورام الحمٌدة

من الوسائل المختلفة، وأكثر العالجات شٌوًعا هً ما ٌعتمد على العملٌات الجراحٌة والتً ٌتم فٌها استئصال الورم، أو 

 .العالج اإلشعاعً إضافًة إلى العالجات الكٌمٌائٌة

 طان مع المراجعبحث عن مرض السر

ٌّة ٌّرة اآلت  :فً بحثِنا عن مرض السرطان سنتحدُث تفصٌالً عن ُكل ما ٌتعلُق بهذا المرض الُمعقد على نحِو الوت

 ما هو مرض السرطان

ٌَّة بالشكل غٌر الطبٌعً  مرُض السرطان هو النمو غٌر الطبٌعً لبعض خالٌا الجسم، بحٌُث تتمثَّل الخالٌا السرطان

ٌّة، قد تنتشر بطرٌقة من واالضطراب الوظ ٌفً، إْذ تستمر بالنمّو واالنتشار بشكل أسرع مقارّنة بخالٌا الجسِم الطبٌع

اثنتٌن، إّما باالنتشار المباشر وإّما باالنبثاث، والذي ٌتمثل بانتقال الخالٌا السرطانٌة عن طرٌق األوعٌة الدموٌة أو األوعٌة 

ٌُشّكل أوراًما فً المناط ٌَّة وأورام اللٌمفاوٌة، وقد  ق الجدٌدة التً وصلها، وتنقسم األورام إلى أورام خبٌثة أو سرطان

 .[1]حمٌدة

 أسباب مرض السرطان

ة عوامل مختلفة قد ُتسبِّب اإلصابة  ال ٌمكن تحدٌد ُمسبِّب رئٌسً لإلصابة بمرض السرطان وإنَّما ٌعتقد العلماء بوجود عدَّ

ٌُع ٌّما بالسرطان، إذ  تقد أّن السرطان مرض جٌنً نوًعا ما، فالجٌنات هً التً تتحكم بكٌفٌة أداء الخالٌا لوظائفها وال س

ٌُعتقد أّن السرطان قد ٌنجم عن حدوث تغٌرات فً بعض جٌنات الجسم، وإّن هذه التغٌرات  كٌفٌة نمّوها وانقسامها، و

فً حاالت أخرى قد تنجم التغٌرات الجٌنٌة خالل مرحلة حٌاة  الجٌنٌة قد تكون موروثة من اآلباء فً بعض الحاالت، بٌنما

اإلنسان وذلك إّما نتٌجة لخطأ أثناء انقسام الخالٌا وإّما بسبب تلف المادة الوراثٌة عند التعرض لعوامل بٌئٌة معٌنة، حٌُث 

السرطان وال تكون ُمسّببة أّن بعض التغٌٌرات الجٌنٌة قد تلعب دوًرا فً ظهور السرطان، بٌنما بعضها اآلخر ٌنجم عن 

ٌّما فً المادة الوراثٌة، إْذ تفوق تلك التغٌرات التً  له، وبشكل عام فإّن الخالٌا السرطانٌة تحدث فٌها تغٌرات جٌنٌة ال س

ٌّة  ٌّة، واضطراب عمل ٌّا وانقساِمها، وفقداِن القدرة على تثبٌط نمو الخل تحدث فً الخالٌا الطبٌعٌة، مثَل فرط نمو الخال

ٌّة أًٌضااص  .[2]الِح المادة الوراث

 طرق انتشار مرض السرطان

ٌّة من االنتشاِر إلى األنسجِة المجاورة أو مناطق أخرى من الجسم فال بّد من قدرتِها على  حتى تتمكُن الخالٌا السرطان

ٌَّة فً الجسم، ً الحواجز الداخل فً جسِم اإلنسان ال ٌمتلُك القدرة على ذلك، حٌُث وفً المراحِل األولى من المرض   تخطِّ

ة القدرة  ٌَّ ٌّة مرض السرطان، ثم تتحوُل إلى مرض خبٌث، وقد تمتلك الخالٌا السرطان أّن األورام الحمٌدة تتشكُل فً بدا

نها من اختراق النسٌج خارج الخلٌة، وحدود األنسجة المحٌطة، وال روابط بٌن على إنتاج إنزٌمات البروتٌاز التً تمكِّ

ٌَّة فً األنسجة المجاورة، ومع وصول مرض السرطان  الخالٌا السلٌمة المحٌطة، مما ٌساعد على انتشار الخالٌا السرطان

ة القدرة على اجتٌاز حواجز الجسم المختلفة مثل األوعٌة الدموٌة،  ٌَّ مة قد تمتلك بعض الخالٌا السرطان إلى المراحل المتقدِّ

ٌَّة إلى مناطق وأعضاء أخرى من الجسم، وتعرف هذه الحالة واألوعٌة اللمفاوٌة، مم ا ٌؤدي إلى انتقال الخالٌا السرطان

ٌَّة  .[3]باالنبثاث أو هجرة الخالٌا السرطان

 عوامل خطر اإلصابة بمرض السرطان

ة ال ٌوجد عامل مباشر للمعاناة من ٌُقصد بعوامل الخطر أي عامل قد ٌؤثُر على إصابِة الشخص بمرض السرطان، وحقٌق

هذا المرض، ولكْن توجد العدٌد من عوامل الخطر التً قد تزٌد من فرصة اإلصابة بمرض السرطان، حٌُث أّنها قد تؤدي 

 :[4]إلى انخفاِض قدرة الجّسم على مقاومة المرض، ومن عوامل خطر اإلصابة بمرض السرطان ما ٌأّتً



 من الُممكْن أْن ٌصٌب مرَض السرطان أيُّ عمر، ولكْن هذا المرض ٌكوُن بحاجة إلى عّدة مراحل  :مرالع

ٌُالحظ لدى كبار السن الذٌن تجاوزت أعمارهم خمسة وستٌن عاًما أكثر من األفراد  ًْ ٌتطور، لذ فإّنه  وأعوام ك

 .لدى الصغار من الفئات العمرٌة األخرى، ومع هذا ال ٌزال هذا المرض ممكن الحدوث

 ٌّة  :أنماط الحٌاة ٌّة الخاطّئة بشكل ُمفرط أو دائم قد ٌزٌُد من احتمال إّن ُممارسة بعَض الطرق والعادات الحٌات

ٌّة الُمحّرمة، والسمّنُة  إصابِة الشخِص بمرض السرطان مثَل التدخٌن، وشرب الكحول، والعالقات الجنس

 .صابة المتكررة بحروق الشمس التً ُتسّبب الندوبالُمفرطة، والتعّرض للشمس لفترات طوٌلة، واإل

 ًٌّة على إصابة الشخص بمرِض السّرطان، فوراثُة  :التارٌخ العائلً الصح ٌّة أو الوراث قد تؤثُر العوامل الجٌن

ي إلى ارتفاع خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان، كما قد تلعب بعض الظروف  ٌَّة تؤدِّ بعض الطفرات الجٌن

ٌَّة غٌ  .ر المعروفة دوراً فً إصابة أكثر من شخص من نفس العائلة بمرض السرطانالعائل

 ٌّة ًّ على مقاومِة األمراِض، مما ٌؤدي إلى  :األمراض الوراث ٌّة قد ُتضعُف قدرةُ الجهاز المناع األمراُض الوراث

ٌّع ًّ للنمِو الُمفرط والسر  .احتمالٌِة اإلصابة بمرِض السرطان، وتعرُض الخالٌا السرطان

 ٌّة اإلصابِة بمرِض الّسرطان،  :عض أنواع الفٌروساتب قد تؤدي اإلصابة ببعض أنواع الفٌروسات إلى احتمال

خاصًة فً مرحلِة الطفولة، ، ومن أنواع السرطان التً قد تحدث نتٌجة اإلصابة ببعض الفٌروسات لِمفومة 

ٌَّة، ومن الفٌروسات التً قد تز ٌد من خطر اإلصابة بمرض السرطان هودجكٌن وسرطان اللمفوما الالهودجكٌن

 .، وفٌروس العوز المناعً البشري المسبِّب لمرض اإلٌدز فٌروس إبشتاٌن بار

 ًقد ٌؤدي العالج اإلشعاعً والكٌمٌائً إلى احتمالٌة إصابة الشخص ببعض  :العالج اإلشعاعً والكٌمٌائ

ٌّة فً حٌِن تشافً أورام أخرى، وذلَك بسبب إمكانٌّ  ًّ أو فً األورام الثانو ة حدوث اضطرابات فً الجهاز المناع

 .بعِض خالٌا الجّسم

 أعراض مرض السرطان بشكل عام

ٌُسببها  عامًة فإّنه ال ٌوجُد لمرِض السرطان أعراًضا واضحة وُمحددة، حٌُث أّنه ٌشاُر إلى أّن العدٌد من األعراض التً قْد 

التعّرض لكثٌِر من اإلصابات واألمراِض األُخرى، وٌجدر مرُض الّسرطان مشابهة لألعراض التً تظهُر فً حاالت 

بالشخِص ُمراجعة الطبٌب فً حال استمرار ظهور أّي من هذه األعراض لعّدة أسابٌع، وٌجب التنوٌه إلى أّن السرطان ال 

ة الطبٌب، وفٌما ٌُسّبب الشعور باآلالم فً العادة، لذلك فمن الضروري عدم االنتظار إلى حٌن الشعور باأللم لتتّم مراجع

 :[5]ٌلً توضٌح لبعض األعراض المرتبطة بالسرطان

 ومن أمثلِة التغٌرات فً الثّدي الشعور بوجوِد كتلة فً الثدي أو أسفل اإلبط،  :حدوث بعض التغٌرات فً الثدي

ساس بحّكة شدٌدة، أو حدوث تغٌرات أو حدوث تغٌرات فً جلد الثّدي مثل احمراره أو تجعّدهُ أو تقشفّه، أو اإلح

 .فً الحلّمة، أو خروج إفرازات مّنها

 فقد ٌعتبُر ظهور كتل أو انتفاخ فً أّي مكان فً الجسِم مثَل الرقّبة  :ظهور كتل أو انتفاخ فً أّي مكان فً الجسم

 .أو منطقة تحت اإلبط أو المعّدة مؤشًرا على وجوِد مرض السرطان

 ٌّة ٌّة، أو تغٌرات الرؤٌة، أو  تشملُ  :األعراض العصب ٌّة الشعور بالصداع، أو النوبات التشجن األعراض العصب

 .اضطراب الّسمع، أو تدلً الوجه

 ٌّلة فإّنه ٌجبُّ مراجعة  :صعوبة فً التنفس فً حاِل الشعور بصعوبة فً التنفس على غٌِر الُمعتاد أو لفترات طو

 .الطبٌب فً مثِل هذه الحالة

 فقد ٌكون فقدان الوزن بشكل كبٌر ودفّعة واحدة عالمة على اإلصابِة بمرض  :بررفقدان الوزن غٌر الم

 .السرطان، لكّنه لٌس بالضرورِة أًٌضا

 وفً حاالت  :اإلصابة بالُحمى ، ًّ الُحمى مؤشر لكثٌِر من األمراض، وقد تكوُن أحٌاًنا ُمجرُد مؤشر عرض

الّسرطانات فإّن الحّمى ُتمثل أحد العالمات الشائعة والتً تحدث عادًة بعد انتشار الورم خارج موقعه األصلً، 



ذا كان السرطان أو وٌجب التنوٌه إلى أّن معظم مرضى السرطان ٌعانون من الحّمى فً وقٍت ما؛ خاصًة إ

 .جهاز المناعة العالج الُمستخدم ٌؤثر فً

 ٌّة مؤشًرا لإلصابِة بمرِض السرطان، مثل احمرار الجلد أو  :التغٌرات الجلدٌة ٌّرات الجلد فقْد تكوُن بعَض التغ

 .اصفراره، أو تغٌر لونه إلى األغمق، أو وجود التقرحات الجلدٌة غٌر الملتئم

 وال عالقة له بمرِض السرطان، فالتغ :التغٌرات الفموٌة ًّ ٌّرات الفموٌة فً بعِض األحٌان قد تكون حدث عرض

ولكن قد ٌدل ظهور البقع البٌضاء داخل الفم أو على اللسان على حالة ما قبل التسرطن، والتً تنتهً فً بعِض 

 .الحاالت باإلصابِة بسرطاِن الفم

 ٌّة التً قد ال ٌكوُن لها عالقة باإلصابِة بمرِض السرطان، ٌعتبُر فقر الدم وضعفه من األحداِث العر :فقر الدم ض

ٌُمكن الكشف عن اإلصابة بفقر الدم  ولكن فً بعض الحاالت قد ترتبط هذه المشكلة باإلصابة بالسرطانات، و

 .عن طرٌق إجراء بعض فحوصات الدم المخبرٌة

 العضالت والمفاصلمثل صعوبة البلع، أو ألم متواصل وغٌر معروف السبب فً  :أعراض أخرى. 

 أعراض تستدعً زٌارة الطبٌب

ٌّة العالج، وهنالَك  ٌّه، فضالً عن زٌادِة فعال ٌّة السٌطرَة عل الكشُف الُمبكر عن مرِض السرطان قد ٌؤدي إلى زٌادِة إمكان

 :[6]العدٌد من الحاالت التً تتطلب زٌارة الطبٌب، ومّنها

  ٌّّة ظهور أي  .من األعراض الُمرجحة لإلصابة بمرِض السرطان لمّدة تزٌُد عن أسبوعٌن استمرار

 زٌادة شّدة األعراض بشكل ملحوظ بحٌُث ٌمكُن أن ثؤتر فً حٌاة الشخص. 

  الشعور بالقلق بشأن احتمالٌة اإلصابة بالسرطان، خاصًة فً حال وجود تارٌخ عائلً لإلصابة بالسرطان، أو

 .احتمالٌة تطّور السرطانأّي عوامل خطر أخرى تزٌد من 

 تشخٌص مرض السرطان

ٌّة، والكشُف  ٌّة حاالت اإلصابِة بمرض السرطان بعَد ظهوِر أعراض السّرطان، أو بعد ظهور كتلّة ورم ٌتمُّ تشخٌص غالب

ٌّه وزٌادة فرصُة عالّجه، وٌوجُد  ٌّطرة عل العدٌد من الُمبكر عن اإلصابة بهذا المرض له الدور الكبٌر والفّعال فً الس

ة التً تساعد على الكشف عن اإلصابة بمرض السرطان، باإلضافة إلى االختبارات التً ٌتم  ٌَّ االختبارات التشخٌص

إجراؤها بعد الكشف عن اإلصابة والتً تساعد على تحدٌد مرحلة السرطان ومدى انتشاره، والعالج المناسب ونسبة 

 :[7]الشفاء المتوقَّعة، ومّنها

 الفحُص السرٌري ٌشمل اختبار الطبٌب لكامِل الجسم، لمعرفِة إْن وجد ورم أو كتلّة أو انتفاخ  :الفحص السرٌري

ٌّة أو غٌُر ذلكَ  ٌّرات جلد  .فً الجسم أو تغ

 ٌّة  .فقْد ُتساعد تحالٌل الدم وتحالٌل البول عْن الكشِف عن اإلصابة بمرِض السرطان :التحالٌل المخبر

 ٌّةاالختبا ٌّة الكشف  :رات التصوٌر ٌَّة، وبالتالً إمكان تساعد على الحصول على صورة دقٌقة ألجزاء الجسم الداخل

ٌّة،  ٌّة، والرنٌن المغناطٌسً، والموجات فوق الصوت عْن مرض السرطان، مثل التصوٌِر باألشعة السٌن

ًّ الُمحوريْ   .والتصوٌِر الطبق

 ٌمكُن مْن خاللِها الكشف عن اإلصابة بمرض السرطان، إذ ٌأخذ تعتبُر الخزعُة من أدق الطرق الت :الخزعة ً

ٌِّنة على نوع  ا، وتعتمد طرٌقة الحصول على هذه الع ًٌ ٌِّنة من النسٌج أو الورم السرطانً وٌحللها مخبر الطبٌب ع

 .السرطان وموقعه

 عالج مرض السرطان



ٌَّة من خالل العالج الدوائً أو طرق العالج األخرى،  ٌهدف عالج مرض السرطان إلى إزالة أو تدمٌر الخالٌا السرطان

بحٌُث ٌتم اختٌار الوسٌلة بناًء على نوعٌة المرض، وأكثر العالجات شٌوًعا هً ما ٌعتمد على العملٌات الجراحٌة والتً 

ة ٌتم فٌها استئصال الورم، أو العالج اإلشعاعً إضافًة إلى العالجات الكٌمٌائٌة، وٌعتمد تحدٌد العالج المنا سب على عدَّ

عوامل مختلفة مثل موقع الورم، وقدرة الشخص المصاب على تحمُّل العالج، ومرحلة السرطان ومدى انتشاره فً 

 .[8]الجسم

 الوقاٌة من مرض السرطان

بالسرطانات  ٌنتج مرض السرطان عادًة عن عادات سٌئة ٌتبعها المصاب، وٌؤدي االبتعاد عنها إلى تجنب اإلصابة

 :[9]المختلفة، ومن أهم هذه الخطوات ما ٌلً

  حٌُث أّنه ٌحتوي على مجموعة من المواد المسرطنة التً تدمر عدد ، ًّ تجنُب التدخٌن واالبتعاد عّنه بشكل نهائ

 .كبٌر من خالٌا الجسم، إضافًة إلى الكحول

 ة المفرطة، وذلَك ٌكوُن عن طرٌق اتباع نظام غذائً جٌد ومثالًاالهتمام بالوزن، وتجنب االصابة بالسمن. 

  اتباع نظام غذائً صحً، بحٌث ٌحتوي على العناصر الغذائٌة الضرورٌة لصحة الجسم وقٌامه بالوظائف

 .الحٌوٌة، وتحدًٌدا الخضار والفواكه الطازجة

 والسكرٌات  كمٌات كبٌرة من الدهون االبتعاُد قدر االمكان عن تناول الوجبات السرٌعة، والتً تحتوي على

 .والمواد الحافظة

 الحصول على العالج المناسب عند اإلصابة بأحد أنواع أمراض العدوى المزمنة. 

 ث الهوائً، والدخان الناجم عن بعض أنواع الوقود الصلب ض للتلوُّ  .تجنُّب التعرُّ

 هر، بحٌث تكون شاملة لجمٌع التشخٌص، من خالل إجراء مجموعة من الفحوصات الدورٌة كل عدة أش

 .الجسم، ألن الكشف المبكر عن أي مشكلة صحٌة ٌكون جزًءا من عالجها أجزاء

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحماٌة من أشعة الشمس وتحدًٌدا الضارة، ألن اإلفراط فً التعرض لها ٌزٌد من

 .احتمالٌة اإلصابة بسرطان الجلد

 جعخاتمة بحث عن مرض السرطان مع المرا

ٌُعّرُف مرَض السرطان على أّنه نمو غٌر ُمسٌطر علٌه لخالٌا غٌر طبٌعٌة فً الجسم، بحٌث ال تموت الخالٌا القدٌمة، بل 

السرطانٌة تستمر بالتكاثر وتكوٌن خالٌا جدٌدة تبدأ بمزاحمة الخالٌا  تستمر بالنمو بشكٍل غٌر ُمسٌطر علٌه، فالخالٌا

شكلة معٌنة فً الجزء الذي بدأ فٌه السرطان، وذلك على عكس ما ٌحدث للخالٌا الطبٌعٌة، وهو ما ٌسفر عنه حدوث م

الطبٌعٌة التً تؤدي وظٌفة محددة فً الجسم، فهً تنقسم وتتكاثر بشكل منظم وتموت عند تعرضها للتلف وااللتهاك 

أّي أّن ُهناك بعض أنواع  وتستبدل بخالٌا جدٌدة، ومن الجدٌر ذكره أّن تشّكل االورام لٌس شرًطا لتطّور السرطانات،

السرطانات تتطّور نتٌجة النمو غٌر الُمسٌطر علٌه للخالٌا دون تشّكل أورام، ومثالُها ابٌضاض الدم المعروف باللوكٌمٌا، 

وٌمكن الوقاٌة من العدٌد من أنواع السرطان بتجنب العوامل التً تزٌد فرصة اإلصابة به قدر اإلمكان، كتدخٌن التبغ مثاًل، 

ضافة إلى ذلك فإنَّ عدًدا كبًٌرا من حاالت السرطان ٌمكن عالجها بواسطة العالج اإلشعاعً، أو العالج الكٌمٌائً، أو باإل

 .الجراحة خاصًة فً حالة الكشف المبكر عنه

  

 


