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وتقدير شكر

شكري عن أعرب أن وأود شاقة. جد مهمة الكتاب كهذا صغريًا كان ولو كتاب تأليف إن
الوقت منحوني عندما وأرستي أليسون زوجتي يل قدمتها التي واملؤازرة للمعونة وامتناني
شكري عن اإلعراب أيًضا وأود الكتاب. هذا أكتب كي إليهما حاجة يف كنت اللذين والحرية
تضحيات مقابل يف كثريًا جاءت التي تعليمي، دعم يف الهائلة إسهاماتهما عىل لوالدّي

عظيمة. شخصية





األول الفصل

الرسطان مشكلة حجم

ما لدى املرض ص ُشخِّ ،٢٠٠٨ عام يف الشيوع. شديد هو بل شائع، مرض الرسطان
من يقرب ما فشّكلوا شخص، ماليني ٧٫٩ منهم تويف نسمة، مليون ١٢٫٧ من يقرب
يصيب مرض الرسطان أن االعتقاد من وبالرغم العام. ذلك يف الوفيات إجمايل من ٪١٣
الوفيات تلك من ٪٧٠ حوايل فإن ثراءً، األكثر االقتصاد صاحبة البلدان يف السن كبار
الجنسني كال الرسطان ويصيب املتوسطة. أو املنخفضة الدخول ذات البلدان يف وقعت
املرض، تشخيص من الناس يخىش السواء. عىل والفقرية منها الغنية األعراق، وجميع
واملرض باإلعدام. حكًما صائبًا) االفرتاض هذا يكون ما (وكثريًا به املصابون يعتربه إذ
أنظمة عىل هائل عبء الرسطان فعالج واالكتئاب. لأللم الكربى األسباب من وعالجه ذاته
القدرة لفقدان الرئيسية األسباب املرضمن ويعد العالم، أنحاء جميع يف الصحية الرعاية
عامة نظرة الفصل هذا يف نلقي وسوف املبكرة. للوفاة نتيجة العاملة القوى يف اإلنتاجية
نوضح حتى شيوًعا األكثر الرسطان أنواع بعض عىل الرتكيز مع الرسطان، مشكلة عىل
العدد هذا يصيب مرض وأي العالم. أنحاء يف به املصابني أعداد يف التباين حجم للقارئ
هذا يف سنسلط لهذا خطرية، اقتصادية آثار ذلك عىل عالوة له ستكون األفراد من الهائل
مع الصحية الخدمات خاللها من تتفاعل التي األساليب بعض عىل الضوء أيًضا الفصل
دراسة وتلقي الحقة. فصول يف التفصيل من بمزيد نعرضها سوف نقاط وهي االقتصاد،
(التي الرسطان مرض أسباب عىل للغاية مثريًا ضوءًا بالرسطان اإلصابة معدالت أنماط
األكثر الروابط بعض عىل الضوء نلقي سوف أيًضا بالتفصيل). الثاني الفصل يتناولها

الفصل. هذا يف للدهشة إثارة
يف مهمة عنارص أيًضا عليه تجرى التي واألبحاث الرسطان مرىض رعاية تشكل
خاصة الرسيرية التجارب يف تستخدم التي العقاقري إجمايل فنصف الصناعي. النشاط



الرسطان

عام دوالر مليار ٤٨ بقيمة الرسطان أدوية لجميع العاملية السوق ُقدِّرت وقد بالرسطان،
النمو حجم يتجاوز أن املحللون ويتوقع .٢٠٠٦ عام ملياًرا ٣٤٫٦ كانت أن بعد ٢٠٠٨
الدوائية الصناعة تنفق عام كل ويف .٢٠١٥ إىل ٢٠١٠ عام من الفرتة يف سنويٍّا ٪١٠ نسبة
املبلغ هذا ويجعل وتطويرها. الرسطان أدوية أبحاث عىل دوالر مليارات ٨ إىل ٦٫٥ بني ما
يعني قد ما هزيًال، األدوية تطوير عىل الخريية البحثية والجهات الحكومات تنفقه ما
التي تلك عىل ال تجاري، تأثري أعىل تحقق التي املجاالت يف ترتكز الجديدة األدوية أن
كربى من الناجحة الرسطان عقاقري صاحبة الدواء رشكات وتعد العامة. الصحة يف تؤثر
تمتلك ال التي الحيوية التكنولوجيا رشكات أما العالم. مستوى عىل التجارية املؤسسات
تبلغ أن فيمكن للرسطان، عقار إىل للوصول واعد نحو عىل تعمل لكنها رائجة، منتجات
الحق وقت أي يف العقار هذا ص يُرخَّ أن الحتمال إال ليشء ال الدوالرات مليارات قيمتها
كل مبيعات تجاوزت للرسطان ا مضادٍّ عقاًرا ١٩ عن يقل ال ما وهناك للرسطان. كعالج
الصحية األنظمة عىل جسيًما عبئًا يشكل رقم وهو ،٢٠٠٩ عام دوالر مليار منها واحد

ملرضاها. األدوية تلك رشاء عبء تتحمل التي ثراءً العالم بلدان أكثر يف حتى
إىل الوصول عىل مرىضالرسطان عدد ثلث من يقرب ما قدرة فإن اآلخر، الجانب عىل
نصف من أكثر إىل العالم بلدان أفقر يف النسبة هذه وترتفع للغاية، محدودة فعال عالج
السن كبار عدد تزايد مع — الحال بنا يصل ربما املنوال، هذا عىل قدًما وبمضينا املرىض.
للرشيحة إال تطوًرا» «األكثر الدوائي العالج فيه يتاح ال وقت إىل — األدوية أسعار وارتفاع
باالستجابة أفضل تنبؤ يتيح ربما ذلك، من بدًال ثراءً. االقتصادية النظم أكثر يف ثراءً األكثر
العالج عن الناتجة التكاليف يقلل مما حدة، عىل فرد لكل موجهة عالجية خيارات للعالج
نتوقع التي مثًال، الكمبيوتر أجهزة أو السيارات عكس فعىل الفعال. غري أو الرضوري غري
إال الرسطان أدوية معظم تنجح ال فيها، نستخدمها مرة كل يف عملها تؤدي أن منها
معهم العالج من الهدف يكون الذين املتقدمة، املراحل مرىض أما املرىض. من نسبة مع
،٪٥٠ عن كثريًا النسبة هذه تقل فربما حياتهم، جودة تحسني أو املرض أعراض تخفيف
إنها إذ الواقع؛ يف ذلك من أكثر هو ما أو فائدة، بال تكون قد العالجات غالبية فإن ثم ومن
املرىض تحديد عىل القدرة فإن لذا، منفعة. أي تحقق أن دون جانبية آثار يف تتسبب قد
التكلفة ناحية من الجدوى بالغ أمر لهم تقديمه قبل العالج من يستفيدوا أن يحتمل الذين
التي الرسطان ألبحاث رئييس اهتمام موضع األمر هذا صار ولهذا العالجية، الناحية ومن

والخامس). الرابع الفصلني (انظر حاليٍّا تجري
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الرسطان مشكلة حجم

األكاديمية. وأوساطه العالم جامعات اهتمام عىل الرسطان استحوذ ذلك، عىل عالوة

العقد. ذلك نهاية بحلول القمر إىل إنسان بإرسال كنيدي جون تعهد ،١٩٦١ عام ففي
بعرش وبعدها القمر. سطح فوق ألدرين وباز أرمسرتونج نيل سار سنوات، بتسع وبعدها
وفيما الرسطان. عىل «الحرب» بإعالنه مماثًال تعهًدا نيكسون أطلق ،١٩٧١ عام يف سنوات،
عاملية مشكلة عىل الحرب إعالن فإن حديثًا، أُعِلنت التي اإلرهاب» عىل «الحرب كثريًا يشبه
املبدئي نيكسون فتعهد تقدير. أفضل عىل جزئي نجاح سوى يحقق لم األوجه متعددة
ذلك يف طائلة بثروة أشبه يبدو الرقم هذا وكان دوالر، مليون ١٠٠ من يقرتب بمبلغ كان
،١٩٧١ عام ومنذ فقط. سطحيٍّا األمر يعالج بالكاد أنه بعد فيما تبني أنه غري الوقت،
ثالثني من أكثر بعد لكن األبحاث، عىل أنفقت التي الدوالرات مليارات من املزيد هناك كان
حوايل به يصاب إذ العالم، أنحاء يف الوفاة أسباب أهم من واحًدا الرسطان يزال ال عاًما،
واحد الغربية البلدان يف بسببه ويتوىف املتقدمة، البلدان أشخاصيف ٣ كل بني شخصمن
الصواريخ». «علم من أصعب الرسطان مداواة أن الواضح من أشخاص. خمسة كل من
الرسطان أسباب حول تدور أبحاث عىل طائلة مبالغ العالم أنحاء بجميع الدول تنفق
مليارات ٤٫٧ للرسطان القومي األمريكي املعهد أنفق ،٢٠٠٩ / ٢٠١٠ عامي ففي وعالجه.
يورو. مليار ١٫٤ حوايل أوروبا أنفقته الذي املناظر املبلغ وكان الرسطان، أبحاث عىل دوالر
باململكة الرسطان أبحاث «مؤسسة املجال هذا يف منفق أكرب يعد املتحدة، اململكة ويف
٢٠١٠ عام يف حققت التي الخريية، الربيطانية املؤسسات كربى من واحدة وهي املتحدة»،
التي األهمية يعكس مما اسرتليني، جنيه مليون ٥٠٠ عن يزيد التربعات من سنويٍّا دخًال
السكان من أكرب قطاع بني له الناجعة والعالجات الرسطان أسباب عن البحث ملسألة تُمنَح
اإلنفاق هذا من وبالرغم البرش!) ال الحيوانات هو العامة األسايسللتربعات املتلقي أن (غري
الرسطان. أنواع من هائلة نسبة وراء السبب بحق نفهم ال زلنا فما األبحاث، عىل الهائل
شفوا من معظم أن نجد وأبحاثها، العقاقري عىل مال من أُنِفق مما وبالرغم ذلك، عىل عالوة
سنرشح كما اإلشعاعي، بالعالج أو الجراحي بالتدخل إما عولجوا الرسطان، مرىض من
عهًدا، األحدث األخرى العالج أساليب من وغريه الكيماوي العالج أما الثالث. الفصل يف
أن مع املوجهة، الصغرية» «بالجزيئات العالجات أو النسيلة وحيدة املضادة األجسام مثل
دور لها كان وإن العالج، أساليب بني أقلية تشكل تزال فال مستمر، ازدياد يف أهميتها

املرض. من املتقدمة الحاالت يف األعراض تخفيف يف مهم
تلك وتتباين الرسطان. مرض علينا يفرضها التي املشكلة يف للنظر عدة سبل هناك
يتوىف وكم لديهم، املرض ص يُشخَّ من عدد كم مثًال — األولية األرقام إىل النظر بني السبل
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الرسطان

من معني بنوع لإلصابة تعرضك احتمال ما شخيص؛ بشكل إليها النظر إىل — منهم
من تبدأ متنوعة، بسبل السكاني التعداد عىل املبنية عرضاإلحصائيات ويمكن الرسطان؟
الحسابات وحتى العمرية الفئة وفق املعدلة بالنسبة مروًرا السكان إجمايل املرىضإىل نسبة
األخرية اإلحصائيات هذه عن يُعربَّ ما وكثريًا الضائعة. العمر سنوات أعداد عىل تُجَرى التي
بعد تحدث التي الوفيات تفرتضأن ثم ومن السبعني، سن قبل الضائعة السنوات بوصفها
للشيخوخة. نتيجة وفاة غالبًا تمثل والسبعني) الخامسة بعضاألحيان يف (أو السبعني سن
حيث من هائًال تباينًا تتباين الرسطان بسبب الوفيات أن وهي أال أخرى، صعوبة ثمة
أكثر والربوستاتا الثدي رسطاني أن نجد فمثًال اإلقامة. وبلد العرقي، واالنتماء الدخل،
املهاجرين أوساط ويف والصني. اليابان يف عنهما الشمالية وأمريكا أوروبا يف بكثري انتشاًرا
بهذين اإلصابة احتمال نسب مطردة بصورة تتغري املتحدة الواليات إىل البلدين هذين من
احتمال نسبة عىل يحافظون أنهم غري البيض، األمريكيني نسب من تقرتب بحيث املرضني
لإلصابة األدنى املعدالت أسباب بني من البيئية العوامل بأن ينبئنا وهذا أقل. إجمالية
الفروق أيًضا األخرى األسباب من وأن األقىص، الرشق يف والربوستاتا الثدي برسطاني
سبيل عىل كالغذاء هؤالء، مع انتقاله يمكن باملرض مرتبط للبيئة ما جانبًا أن أو العرقية

املثال.
من نماذج أعرض سوف املفاهيم، هذه بحث يف أكثر للتوغل مني محاولة يف
ستكون اإلحصائيات تلك من أي مسألة أما متنوعة. طرًقا مستخدًما األولية اإلحصائيات
األطباء فمثًال القارئ. عزيزي أنت نظرك وجهة عىل تتوقف فإنها غريها، من جدوى أكثر
الصحية الرعاية تقديم خطط وضع عن ومسئولون العامة الصحة مجال يف العاملون
وعىل آخر. بلد يف الرسطان من معني نوع بمعدالت كثريًا يهتموا لن محليني، لسكان
قد بالرسطان اإلصابة احتمال عىل الغذاء بتأثري املعنيون الباحثون ذلك، من العكس
باملرض، اإلصابة معدالت يف املجتمعات مختلف بني الفروق عىل الرتكيز يف بشدة يرغبون
نوع نشوء يف أهمية له الحياة نمط عوامل من أي مسألة عىل الضوء تلقي قد إنها إذ
الغالب يف فسيهتمون الرسطان، أبحاث لتمويل التربعات جامعو أما الرسطان. من معني
أفضل لعل التربعات؛ يقدم الذي املجتمع يف الناس من كبرية أعداًدا تصيب التي باألمراض
جامعو َطَرق حديثًا ولكن الشمالية، وأمريكا أوروبا يف الثدي رسطان ذلك عىل مثال

العام. الرأي يف نفسه السبيل الربوستاتا رسطان ألبحاث التربعات
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األعداد

رشق أفريقيا

أمريكا الشمالية

سرتاليا/نيوزيلندا
أ

غرب أفريقيا

األعداد
الربوستاتا

الثدي
عنق الرحم

ا5عدة

األعداد

الرئة
الربوستاتا

الثدي

القولون وا5ستقيم

الرئة
الربوستاتا

الثدي
القولون وا5ستقيم

األعداد

الرئة

الربوستاتا
الثدي

القولون وا5ستقيم

األعداد

الرئة
الربوستاتا

الثدي
القولون وا5ستقيم

األعداد

الرئة

الربوستاتا
الثدي

القولون وا5ستقيم

األعداد

الرئة

الرئة
الربوستاتا

الثدي
القولون وا5ستقيم

األعداد

الثدي
ا5عدة

القولون وا5ستقيم

األعداد

الرئة
الثدي

ا5عدة
القولون وا5ستقيم

شمال أفريقيا

األعداد

الرئة
الثدي

عنق الرحم

ف الفم
اللثة، جو
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الرسطان

األولية األرقام (1)

عىل وفاة، حاالت ٧ كل بني من ١ أو ،٪١٣ من تقرتب نسبة تعود قبل، من ذكرت كما
٣-٤ كل بني من ١ من يقرب ما إىل النسبة هذه وترتفع الرسطان. إىل العالم مستوى
أو العدوى، لحاالت نتيجة املبكرة الوفاة احتمال أن نجد حيث املتقدم، العالم أشخاصيف
األشخاص أعداد 1-1 الشكل ويبني بالرسطان. باملقارنة كثريًا أقل العنف أو التغذية، سوء
الذين أولئك أعداد و3-1 2-1 الشكالن ويبني رسطان، أنها عىل حاالتهم صت ُشخِّ الذين
كبرية تباينات هناك أن الواضح ومن العالم. بقاع مختلف يف املرض هذا بسبب يتوفون
قائمة ضمن تربز ال العالم مناطق إحدى يف شائعة رسطانات نجد إذ آخر، إىل إقليم من
كل تغطية إىل تحتاج التي االختالفات من الكثري وهناك أخرى. يف الشائعة الرسطانات
هذه نشوء كيفية أبني كي منها البعض عىل الضوء ألقي سوف لهذا بالتفصيل. منها

وسببها. االختالفات

الرئة رسطان (2)

٪١٧ يمثل إذ العالم، مستوى عىل للرسطان نتيجة الوفاة أسباب أهم الرئة رسطان يعد
نسمة، مليون ١٫٢ هؤالء عدد ويبلغ بالرسطان، اإلصابة عن الناجمة الوفيات إجمايل من
كل بني من ١ من أقل أن نجد حيث الفتك، شديد مرض إنه النوع. لهذا نتيجة يتوفون
الواليات ويف البلدان. معظم يف أخرى خمسسنوات يعيشون صاملرضلديهم يُشخَّ عرشة
خمسة كل بني من ١ من أقل يعيش العالجية، النتائج أفضل تملك التي ذاتها، املتحدة
تضاعف حيث رسيًعا، العاملي الوفاة معدل يرتفع ذلك، عىل عالوة طويلة. فرتة مرىض
الرسطان أنواع تشخيصمختلف معدالت 1-1 الشكل يوضح و٢٠٠٢. ١٩٧٥ عامي بني
الفتاكة األمراض أبرز بني من الرئة رسطان أن بوضوح ويبني العالم، أنحاء جميع يف
الرئة. ورسطان التدخني بني تربط وقوية شهرية عالقة وهناك املعمورة. أنحاء جميع يف
املدخنني. لنسب تبًعا تتباين الرئة برسطان اإلصابة معدالت يف الفروق أن إذًا يدهشنا فال
فيعكس العمر، من نسبيٍّا متأخرة مرحلة يف الرئة رسطان ص يُشخَّ األحوال، أغلب ويف
الحاالت معظم يف قرن نصف عن يزيد ما مدى عىل السجائر من كبرية أعداد استهالك
السجائر، لدخان تعرًضا األقل سنٍّا األصغر األفراد باملرض يصاب أن بالتأكيد، (يمكن،
الرئة برسطان اإلصابة معدالت أن إذًا هذا ومعنى نسبيٍّا). شيوًعا أقل الحاالت هذه أن إال
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الرسطان مشكلة حجم

٪٤

٪١٣ ٪٢٣ ٪٢١

٪١٢ ٪١٩

آسيا أوروبا

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية أوقيانوسيا

أفريقيا

قارة. كل يف الرسطان عن الناجمة الوفيات نسبة :2-1 شكل

مدى عىل التدخني لعادات انعكاس هي الهبوط) أو الصعود (نحو املعدالت هذه واتجاه
التنبؤ باستطاعتنا يكون التدخني، معدالت اتجاهات علمنا وإذا املايض. القرن نصف

ما. مجتمع يف الرئة برسطان اإلصابة ملعدالت املستقبلية باالتجاهات
وتنخفض الرجال بني التدخني تنخفضمعدالت الشمالية، وأمريكا الغربية أوروبا يف
وعىل بالتدخني). املرتبطة األمراض من (وغريها الرئة برسطان اإلصابة معدالت معها
كلما النامي، العالم من شاسعة بقاع يف رسيًعا التدخني معدالت تتزايد ذلك، من النقيض
عىل ذلك تأثري لنا تبني اليابان يف السائدة االتجاهات ولعل التصنيع. نحو بلدانه اتجهت
عامي بني زاد قد الرئة برسطان اإلصابة معدل نجد حيث بالرسطان، اإلصابة معدالت
امللحوظ ومن اليابان. يف للتصنيع السيئ بالتأثري الضعف يفوق بمقدار و١٩٨٠ ١٩٦٠
تزال فال األمر: لهذا عديدة أسباب وهناك الصني. مثل بلدان يف مماثلة تغريات وجود حاليٍّا
النظر ازدياد من تماًما العكس عىل البلدان، تلك يف «املعارصة» بهالة محاطة العادة هذه
بالقضايا الوعي من أقل مستويات عام بشكل وهناك الغرب. بلدان يف منبوذة كعادة إليها
بصورة تُشاَهد التي للتبغ الرتويج عىل املحاذير أن جانب إىل بالتدخني، املرتبطة الصحية
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العالم. مستوى عىل الرسطان عن الناجمة الوفاة أسباب :3-1 شكل

أن الواقع إن بل البلدان. تلك يف موجودة غري الشمالية وأمريكا أوروبا من كل يف متزايدة
جميع عىل بأنه قراًرا أصدروا الكساد أصابها التي الصينية املقاطعات إحدى يف املسئولني
لزيادة وأيًضا املحليني للمزارعني تشجيًعا املحلية السجائر تدخني البالغني األشخاص
مشكلة تضاؤل مع أنه نرى أن فسنستطيع املستقبل، إىل نظرنا لو لهذا الرضائب. عائدات
حديثًا املتجهة االقتصادية النظم تواجه سوف «املتقدم»، العالم بلدان يف الرئة رسطان
مشكالت إىل (إضافة بالتدخني املرتبطة الرسطان أنواع من متزايًدا عبئًا التصنيع نحو
اسرتاتيجيات من ألنواع عاجل تبنٍّ هناك يكن لم ما القلب) أمراض مثل أخرى صحية
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الرسطان مشكلة حجم

هذا لكن الشمالية. وأمريكا الغربية أوروبا يف سائًدا عرًفا اآلن صارت التي التدخني حظر
الصناعي العالم يكتسب أن املحتمل من ثم ومن قائًما، احتماًال الراهن، الوقت يف يبدو، ال

املتقدمة. العالم بلدان قبل من فيها وقعت التي فيها املرغوب غري الفخاخ من واحدًة

الثدي رسطان (3)

بني انتشاًرا الرسطان أنواع أكثر الثدي رسطان يَُعد جديدة، حاالت ظهور ناحية من
اإلناث وفيات من و١٤٪ اإلناث تصيب التي الرسطان حاالت من ٪٢١ فيشكل النساء،
من كثريًا أفضل الحياة قيد عىل البقاء معدل لكن العالم. مستوى عىل الرسطان عن الناجمة
الشمالية وأمريكا أوروبا يف يعانونه من أرباع ثالثة فيعيش الرئة؛ برسطان الخاص ذلك
رسطان مريضات نصف من أكثر يبلغ أيًضا، تقدًما األقل البلدان يف بل سنوات. خمس

املدة. هذه الثدي
التي األساليب بعض إيضاح يف أيًضا الثدي برسطان اإلصابة أنماط دراسة تساعد

املرض. سلوك عىل الضوء تلقي أن خاللها من الرسطان إلحصائيات يمكن
الرسطان) أنواع معظم مع الحال هو (كما الثدي برسطان اإلصابة احتمال يتزايد
من ببيانات مصحوبًا األمر هذا 4-1 الشكل ويوضح العمر، يف التقدم مع مطردة زيادة
نظرنا إذا املتقدمة. البلدان جميع يف تماًما مشابهة توزيعات نجد وسوف املتحدة. اململكة
أن فسنجد — عمر لكل الفعلية األرقام يعكس الذي — الشكل من األيمن املحور إىل
يف أعىل اإلصابة احتمال أن ومع سنة، ٧٠ إىل ٥٠ من العمرية املرحلة تواكب األرقام أعىل
ألنهن نظًرا أقل؛ الفئات هذه يف السيدات فعدد عاًما، سبعني من األكرب العمرية الفئات
األربعني دون النساء من قليل عدد يوجد أيًضا، نرى أن يمكن وكما أخرى. ألسباب يتوفني
النساء استغالل إىل يعمدون ما كثريًا التربعات جامعي أن مع لديهن، املرض ص يُشخَّ
بتوزيع فيُعنى ،5-1 الشكل أما الدعائية. موادهم يف العمرية الفئة هذه إىل املنتميات
ثراءً األكثر النساء أن هذا ويبني االجتماعية. الطبقة وهي أال أخرى، زاوية من الحاالت
األقل من بكثري أكرب لإلصابة تعرضهن احتمال يكون التعليمي املستوى حيث من واألفضل
جمع حمالت عىل القائمات دور العمر متوسطات املثقفات النساء تؤدي ما وكثريًا ثراءً.
بفعالية. الضغط من يمكنهن ما والثقافة الوقت من فلديهن مذهل؛ نحو عىل التربعات
عىل تعتمد له عالج عىل الحصول إمكانية وال الرسطان أبحاث فال الكتاب، يف سنرى وكما
عن نيابًة تتحدث التي الضغط جماعات بضغوط بقوة غالبًا تتأثر وإنما فقط، الحاجة

بعينها. فئات
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حاالت اإلناث
نسب الذكور
نسب اإلناث

2.٢٠٠٥ عام املتحدة اململكة يف الوفاة ومعدالت الثدي رسطان تشخيص :4-1 شكل

لنا الثدي برسطان لإلصابة العاملي بالخطر املتعلقة األرقام توضح أخرى، ومرة
رسطان أن إىل واضحة إشارة نجد ،5-1 الشكل إىل فبالنظر املفزعة. االتجاهات بعض
من أعىل معدالت لديها ثراءً البلدان فأكثر املادية؛ بالرفاهية ما نحو عىل مرتبط الثدي
عالقة ثمة والرسطان، التدخني بني العالقة مستوى وعىل البلدان. بأفقر مقارنًة اإلصابة
أن هو صعوبة األكثر لكن اإلصابة. واحتمال السجائر استهالك بني الوضوح شديدة
معظم عكس فهذا باملرض؛ اإلصابة بخطر الدخل متوسط ارتفاع ارتباط سبب نفهم
العمري الهيكل هو ذلك وراء العوامل أحد ذلك؟ سبب ما إذًا العامة. الصحة اتجاهات
العمر تقدم كلما بالرسطان اإلصابة احتمال يتزايد ،4-1 الشكل يف نشاهد فكما للمجتمع.
ببساطة قصرية أعماًرا يعشن الالتي الفقرية البلدان يف النساء فإن هنا، ومن باإلنسان.
يف بالفعل ويتوفني بالرسطان، لإلصابة عرضة ليصبحن الوقت من يكفي ما يعشن ال
الذي الكبري اإلصابة احتماالت نطاق يربر ال هذا لكن أخرى. ألمراض نتيجة مبكرة أعمار
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االجتماعية.3 والطبقة الثدي رسطان تشخيص معدالت :5-1 شكل

احتماًال التفاسري وأكثر امُلالَحظ، األسايس الفارق حول متعددة نظريات وهناك نراه.
عىل واضحة تأثريات هناك املثال: سبيل عىل الثدي؛ نسيج عىل الهرمونات بتأثري يتعلق
عمر يف البلوغ فبدء الحمل. مرات وعدد حمل أول بسن تتعلق بالرسطان اإلصابة احتمال
تقي أنها يبدو عوامل جميعها هي الحمل، مرات وتعدد املبكر، األول والحمل متأخر،
بما مقارنًة مبكرة سن يف البلوغ يحدث الغرب، يف الثدي. برسطان اإلصابة من املرأة
حني يف الطعام، يف الربوتني نسبة وارتفاع التغذية لتحسن نتيجة املايض يف يحدث كان
وارتفاع النساء، استقاللية وزيادة الفعالة، الحمل منع لوسائل نتيجة متأخًرا الحمل يأتي
النساء سيطرة وتقل متأخًرا، البلوغ فيحدث األفقر، البلدان يف أما التعليمي. مستواهن
أنه فيبدو األنواع، جميع من مشاكل من الوضع هذا يجلبه مما وبالرغم خصوبتهن. عىل
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العالم.4 مستوى عىل الثدي رسطان حاالت تشخيص يف التباين :6-1 شكل

الهرمونات مستويات عىل تؤثر التي الطبيعية، والرضاعة الثدي. رسطان من بالفعل يقي
يف انتشاًرا أكثر صارت ولو الثدي، برسطان اإلصابة من تقي أنها أيًضا يبدو الوالدة، بعد
نحو املسار تحرف أن لها املتوقع من فإنه الغرب، بلدان يف ثقافة األكثر النساء أوساط
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إىل تميل حمل أول يف والسن االنخفاض، إىل تميل الخصوبة معدالت إن املعاكس. االتجاه
يف الحال هو مثلما — يُتوَقع ربما لهذا والفردي. القومي الدخل من كل زيادة مع االرتفاع
الثدي رسطان حاالت أعداد زيادة إىل التنمية مستوى ارتفاع يؤدي أن — الرئة رسطان

عامليٍّا.
للتغريات استجابًة اإلنسان عمر طيلة تغريات عليه تطرأ عضو الثدي أن الواضح من
انقطاع أو الطبيعية، الرضاعة أو الحمل، أو للبلوغ، (نتيجة الهرمونات مستويات يف
التعوييض). الهرمونات وعالج الحمل منع حبوب تناول مثل الدوائي، العالج أو الطمث،
عىل تؤثر التي الطبي العالج أنواع أن آنًفا ذكرناها التي املشاهدات واقع من ذلك ويستتبع
استخدام وينترش الثدي. برسطان اإلصابة احتماالت من تغري ربما الهرمونات مستويات
وكان الطمث. انقطاع أعراض من التداوي يف واسًعا انتشاًرا التعوييض الهرمونات عالج
وفقدان الحارة التوهج نوبات مثل أعراض تخفيف يف املساعدة إىل باإلضافة املأمول، من
بمعدالت عادًة تحدث أمراض من التعوييض الهرمونات عالج يقي أن الجنسية، الرغبة
احتمال من ذلك ييل ما مع العظام وهشاشة القلب كأمراض الطمث، انقطاع بعد مرتفعة
بعض تحقيق يف بالتأكيد فعال التعوييض الهرمونات عالج أن ومع لكسور. التعرض
مع الثدي برسطان اإلصابة احتمال من يزيد أنه نفسه الوقت يف فيبدو األهداف، هذه
هي تعمل التي الحمل، منع حبوب مع لذلك مشابه تأثري ويُالَحظ استخدامه. فرتة طول
التغريات فبعض إذًا: مربكة اآلثار هذه الطبيعية. الهرمونية البيئة تغيري طريق عن أيًضا
حني يف الثدي، رسطان من تقي الطبيعية) والرضاعة بالحمل املرتبطة (تلك الهرمونية
وبناءً الخطر. نسبة من التعوييض) الهرمونات وعالج الحمل (منع أخرى تغريات تزيد
الهرمونات تلعبه الذي الدور عىل املعملية األبحاث من الكثري تركز املعلومات، هذه عىل
ثم ومن الهرمونية، املسارات يف تتدخل عقاقري تطوير وعىل الثدي رسطان يف التسبب يف
أساًسا وظيفته يؤدي الذي «تاموكسيفني» العقاقري هذه بني ومن الثدي. رسطان تعالج
فعالية العقاقري أكثر من واحًدا اعتباره ويمكن اإلسرتوجني، هرمون آثار حجب طريق عن
تتمتع أن يف وساعد األرجح، عىل النساء ماليني حياة إنقاذ من تمكن إذ العصور؛ مر عىل
رسيريٍّا استخدامه بدء منذ نحوها أو عاًما ٢٥ مدى عىل أطول بأعمار منهن أكثر أعداد

الثالث). الفصل (انظر
وأبحاث لعالج تدعو حمالت تشن جماعات ما بدرجة له تروج مفهوم هناك وأخريًا،
العموم يف املعلومة، وهذه الشابات. النساء يصيب مرض الثدي رسطان أن وهو أفضل،
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أنماط عىل أجريت التي الدراسات لكن دقيقة. غري سطور، من سبق فيما رأينا وكما
كبرية بدرجة معرضة تبدو العائالت بعض أن عن كشفت الثدي برسطان اإلصابة خطر
جميعهن والعمات والخاالت والشقيقات األمهات نجد حيث الرسطان، بهذا لإلصابة للغاية
برسطان مقرتنًا يكون أو الثديني كال املرض يصيب ما وكثريًا مبكرة، سن يف به مصابات
هذه ح تُرشَّ أن البديهي ومن الرجال. من أقاربهن لدى الربوستاتا رسطان أو املبيض،
تحيط التي الوضوح شديدة األخطار هذه وجود ومع لدراساتمتبحرة، للخضوع العائالت
أنماط دراسات وأشارت األبحاث. يف باملشاركة غالبًا منها تعانني من رحبت العائالت، بهذه
إىل األم من ينتقل كان الثدي برسطان اإلصابة خطر أن إىل الحاالت هذه مثل يف الوراثة
موروثني شائعني شكلني عن يقل ال ما وجود إىل وأشارت ،٥٠:٥٠ احتمال بنسبة طفلتها
بمزيد سنغطيه بحثي مجال وهذا انتشاًرا. األقل األشكال من عدد عىل عالوة املرض من

الثاني. الفصل يف اإلسهاب من

الكبد رسطان (4)

اختالف مع لكن العالم، يف شيوًعا الرسطان أنواع أكثر من واحًدا الكبد رسطان يَُعد
إن إذ لالهتمام؛ مثري رسطان هو والثدي. الرئة رسطاني عن بيِّنًا اختالًفا توزيعه نمط
الفعالة الوقاية يحقق أن يمكنه ب) الوبائي الكبدي االلتهاب (ضد مجانًا املتاح التطعيم
من انتشاًرا الرسطان أنواع سادس النوع هذا يَُعد وإجماًال، الرسطان. بهذا اإلصابة من
ما الرسطان، عن الناجمة للوفيات شيوًعا األسباب أكثر ثالث لكنه الجديدة، الحاالت حيث
تميز التي الرئيسية السمات من عدد ويوجد للمرض. العدوانية شديدة الطبيعة يعكس
بعض يف انتشاًرا أكثر وهو تفصيًال. أكثر فحًصا تستحق التي الكبد رسطان حاالت نمط
وأمريكا أوروبا يف مألوف هو ما قدر مرات ٧ إىل ٥ من يرتاوح بما وأفريقيا الصني مناطق
أسباب من كان وربما للوفاة، مسبب الحاالت من العظمى الغالبية يف واملرض الشمالية.
األقوى السبب ولكن تخلًفا، األكثر الصحية الرعاية ذات العالم مناطق يف يحدث أنه ذلك
ب. الوبائي الكبدي االلتهاب فريوس بفعل بالكبد خطري تلف لوقوع نتيجة ينشأ أنه هو
السبب يكون الشمالية وأمريكا أوروبا ويف املزمن، الكبد بتلف الكبد رسطان يرتبط
فيها الرسطان يكون التي العالم مناطق بعض ويف الكحوليات. معاقرة هو عامة بصفة
ب، الوبائي الكبدي االلتهاب فريوس بعدوى اإلصابة هو األهم العامل يكون انتشاًرا، أكثر
جائزة عمله عن نال الذي ،١٩٦٥ عام بلومربج باروخ دكتور هو وصفه من أول كان الذي
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بني تربط عالقة وجود األوبئة عىل أجريت التي الدراسات أكدت سنوات بضع ومنذ نوبل.
الجزيئية البيولوجيا أن تلتها التي األبحاث وأظهرت الكبد. ورسطان الكبدي االلتهاب
مصادفة. محض ليس االرتباط هذا وأن مبارش، سببي دور وجود مع تتفق للفريوس
أحد ضد تطعيم وجود احتمال صار والرسطان، الفريوس بني عالقة وجود تأكد ومع
ضد التطعيم أن باألمر املعنيني جميع أسعد وما واقعة. حقيقة الشائعة الرسطان أنواع
أوساط يف الربق برسعة فوائده فظهرت عظيًما؛ نجاًحا حقق ب الكبدي االلتهاب فريوس

باملرض. لإلصابة تعرًضا األكثر البرشية املجتمعات

الهضمية القناة رسطانات (5)

واملريء) املعدة (أي منها العلوي الطرف يف إما عادًة الهضمية القناة رسطانات تحدث
(األمعاء األوسط بالجزء لها نسبية ندرة مع واملستقيم)، (القولون السفيل الطرف يف أو
أتناولها سوف الهضمية القناة رسطانات أنماط يف املثرية امليول بعض وهناك الدقيقة).

املعدة. رسطان أي العلوي؛ بالجزء بادئًا رسيًعا،
من يقرب ما معدة رسطان بأنها سنويٍّا حاالتهم ص تُشخَّ من عدد يبلغ إجماًال،
٦٥٠ عن يقل ال ما أي املرض؛ جراء من العدد هذا ثلثي حوايل ويتوىف شخص، مليون
يف مستمًرا انخفاًضا تنخفض املعدة برسطان اإلصابات نسبة ظلت وقد شخص. ألف
كونه من فتحول ،7-1 الشكل يف موضح هو كما املاضية، عاًما الخمسني مدى عىل الغرب
أخرى مناطق ويف الندرة. شديد مرًضا اآلن صار أن إىل الرسطان من نسبيٍّا شائًعا نوًعا
مؤخًرا. سوى يحدث لم هذا ولكن االنخفاض، يف أيًضا اإلصابات معدل بدأ العالم، من
رخيصة الثالجات ظهور بني ما ترتاوح األمر، لهذا كتعليل ُطِرحت متنوعة أسباب وهناك
تلك أسباب تعد ال الحارض الوقت يف أنه غري املعدة، لقرحة طبية عالجات توفر إىل الثمن

تماًما. مفهومة التغريات
السكانية. الجماعات بني كبرية تباينات أيًضا الغليظة األمعاء رسطانات تتباين
الشمالية، وأمريكا أوروبا يف شائع األمعاء رسطان أن فسنجد عامة، بصفة تحدثنا إذا
األرجح عىل يعد فإنه ثم ومن أفريقيا. يف شائع وغري األقىص، الرشق يف شيوًعا وأقل
ص تُشخَّ شخص مليون حوايل هناك إجمايل، وبشكل املتقدم. العالم أمراض من مرًضا
نتيجة يتوفون املرىض هؤالء نصف وحوايل املرض، بهذا إصابة أنها عىل سنويٍّا حاالتهم
لتقدم نتيجة وأوروبا الشمالية أمريكا يف الوفاة معدالت الحايل الوقت يف وتنخفض له.
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الزمن. بمرور املعدة رسطان معدالت :7-1 شكل

املهاجرين عىل تجرى التي الدراسات وتشري العالج. وتحسن املبكر، والتشخيص الوعي،
معدالت ذات البلدان من القادمون سواء فاملهاجرون، عرقية، وليست بيئية الفوارق أن إىل
وطنهم يف السائد الخطورة نمط يكتسبون ما رسعان املرتفعة أو املنخفضة الخطر
الغربي، الغذاء لنمط الناس اتباع فيها يتزايد التي البلدان فإن ذلك، عىل وعالوة الجديد.
الظاهرة هذه يف الرئييس املتهم إذًا، باملرض. اإلصابة نسبة يف ارتفاًعا تشهد اليابان، مثل
من السفيل الجزء بطانة بيئة عىل تطرأ التي التغريات أن الواضح فمن الغذائي؛ النظام هو
الهضمية! القناة من العلوي الطرف عند املرء يتناوله فيما االختالفات من تنشأ األمعاء
عىل طرأت التي التغريات تسببت فقد املتبادل، التأثري من ما نوًعا هناك أن يبدو لذا،
يوم بعد يوًما املعدة رسطان يصري أن يف األخرية عاًما الخمسني خالل الغذائي النظام
الطرف عند بالرسطان اإلصابة خطر ارتفاع إىل أدت نفسه الوقت يف لكنها نادًرا، مرًضا
حول هامة بدالئل التغريات من األنماط هذه دراسة وتزودنا الهضمية. القناة من اآلخر

الوقاية. اسرتاتيجيات نحو الطريق إىل أيًضا تشري أن ويمكنها الرسطانات، أصول
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الربوستاتا رسطان (6)

أنواع أكثر نجده الشمالية، وأمريكا أوروبا ففي لالهتمام. مثري مرض الربوستاتا رسطان
يف بينهم. للرسطان نتيجة الوفاة أسباب أهم وأحد الرجال عند ص تُشخَّ التي الرسطان
فيما أما العالم. مستوى عىل الرجال املرضبني لهذا حالة ألف ٦٧٠ صت ُشخِّ ،٢٠٠٧ عام
حاالتهم ص تُشخَّ الذين الرجال من الكثري ألن منها؛ التحقق فيصعب بالوفيات، يتعلق
شأن وشأنه املرض. غري آخر لسبب يموتون الربوستاتا رسطان من مبكرة مرحلة بأنها
بعض أن ويبدو البلدان. مختلف بني املعدالت يف كبرية فوارق هناك تكون الثدي، رسطان
«املستضد لقياس الدم اختبار استخدام معدالت يف فروق وجود إىل عائد الفروق تلك
كاختبار استخدامه ويمكن بدايتها، يف الرسطانات يكتشف الذي النوعي» الربوستاتي

. تحرٍّ
الطبيعية وظيفته تتمثل بروتني وهو النوعي، الربوستاتي املستضد الربوستاتا تنتج
ال القوارض جانبية: (ملحوظة املنوي السائل قذف أثناء ينتج الذي السائل إماعة يف
الِجماع، أثناء صلبة منوية كتلة وتنتج النوعي، الربوستاتي املستضد أجسامها تصنع
يوجد الربوستاتا). رسطان حول تجرى التي األبحاث يف كثريًا الفرئان تُستخَدم ذلك ومع
ويف بالرسطان. املصابني غري الرجال دماء يف ضئيلة بكميات النوعي الربوستاتي املستضد
تُفرز الربوستاتا)، تصيب أخرى أمراض وجود يف أيًضا (لكن الربوستاتا رسطان وجود
كاختبار بها لالستعانة نسبته قياس من يَُمكِّننا ما الدم، مجرى يف منه كبرية كميات
صار التسعينيات، بدايات ومنذ الربوستاتا. لرسطان مراقبة واختبار مبكر تشخييص
الذي الرسطان الكتشاف األفراد لفحص ويستعمل متزايد، نحو عىل متوافًرا االختبار
املتحدة، الواليات ويف للعالج. الرسطان استجابة مدى ملراقبة كأداة أو بعُد، ص يُشخَّ لم
مجموعات صانعو بنشاٍط له ج ويروِّ عدة، مصادر من االنتشار واسع االختبار صار
الرجال يحتاج شيئًا صار لديك النوعي الربوستاتي املستضد مستوى فمعرفة االختبار؛
اململكة يف الدم. يف الكولسرتول نسبة عليه كانت الذي نفسه النحو عىل به الدراية إىل
الربوستاتي املستضد الختبار مناهضة الحكومة سياسة كانت قريب، وقت وحتى املتحدة،
هناك تكن لم أنه أساس للفحصعىل منهجي برنامج هناك يكن ولم «االنتهازي»، النوعي
عن الناجمة الوفيات معدالت يخفض الربوستاتا لرسطان املبكر التشخيص أن عىل أدلة
الربوستاتي املستضد اختبار أن فحصإىل تجارب من واردة حديثة بيانات وتشري املرض.
حاجة يف رجًال ٤٠ أن غري الربوستاتا، لرسطان نتيجة الوفيات أعداد يخفض ربما النوعي
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رجل حياة ننقذ حتى النوعي الربوستاتي املستضد باختبار املكتشف الرسطان من للعالج
للفحص برامج إقامة إىل يؤدي سوف الفائدة من املستوى هذا أكان وسواء فقط. واحد
ملستوى مشابه األمر هذا أن بالذكر وجدير فيه. النظر يحتاج أمًرا هذا يزال فال ال، أم
نطاق عىل يستخدم الفحص أن ومع الثدي. رسطان فحص اختبارات من العائد النفع
واسع التطبيق من تخيله يمكن مما — وضوحها يف حتى — تقرتب ال فوائده فإن واسع،
يزال ال الحايل، الوقت ففي الغربي. العالم أرجاء بجميع الثدي لفحصرسطان االنتشار
عىل كبريًا اعتماًدا ويعتمد آخر، إىل مكان من متباينًا النوعي الربوستاتي املستضد فحص

املستهلك.
الربوستاتا، رسطان عن الناجمة الوفيات ومعدالت التشخيص إىل بالنظر بدأنا إذا
الذين الرجال بني الوفاة فمعدل .(8-1 (الشكل الوضوح شديدة الفروق بعض فسنجد
الهند يف يعيشون الذين الرجال من مذهلة بدرجة أعىل الشمالية وأمريكا أوروبا يف يعيشون
وداخل أفريقيا. قارة أجزاء معظم يف الحال هو كما نسبيٍّا، املرضنادًرا يعد حيث الصينية،
الوفاة احتمال يزيد حيث لالهتمام، إثارًة أكثر تباينات هناك الشمالية وأمريكا أوروبا
لدى يكون ما أفضل عىل مشاهدتها يمكن ظاهرة وهي االستواء، خط عن ابتعدنا كلما
البيض للسكان العرقي األصل يكون حيث وأسرتاليا؛ املتحدة الواليات يف البيض السكان
فالرجال مذهلة، تباينات أيًضا فسنجد العرقية، التأثريات إىل نظرنا إذا ما. حد إىل موحًدا
الربوستاتا رسطان من الوفاة احتمال ِلِضعف تقريبًا يتعرضون األفريقية األصول ذوو
هندية-صينية ألصول املنتمني الرجال أن نجد النقيض، وعىل البيض. بأقرانهم مقارنًة
نراه ملا مماثل تأثري وهو أصولهم، مناطق يف املوجودة األقل اإلصابة باحتماالت يحتفظون

الثدي. رسطان مع النساء لدى
البيض السكان بني الفروق أن إىل تشري األدلة أفضل األمر؟ هذا تفسري يمكننا كيف
أن يمكن ملا العرقية الحساسية يف فارق عىل عالوة الغذاء، يف الفوارق إىل ترجع واآلسيويني
خطوط يف والتباين بعيد). حد إىل معلوم غري سبب (وهو الربوستاتا رسطان سبب يكون
يُفرسَّ ال أنه الواضح ومن الغذاء، طريق عن تفسريه كثريًا يصعب أمر الجغرافية العرض

ويبدو وأسرتاليا. الشمالية وأمريكا أوروبا يف رؤيته يمكن إذ العرقية؛ األصول طريق عن
واقيًا. عامًال يعد لها التعرض إن إذ الشمس؛ التعرضألشعة مسألة هو هنا تفسري أفضل
تهدف االنتشار واسعة عامة صحة حمالت بوجود علمنا إذا تماًما، مفاجئة نتيجة وهذه
احتمال عىل يؤثر أن للتعرضللشمس يمكن فكيف للشمس. تعرضالناس من التقليل إىل
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معدالت اإلصابة معايرة وفق العمر
معدالت الوفاة معايرة وفق العمر
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والوفيات.5 الربوستاتا برسطان املصابني أعداد :8-1 شكل

أن يبدو ممكنة؟ درجة أقىص إىل الشمس من محمي داخيل عضو يف بالرسطان اإلصابة
صور الذاكرة إىل ويعيد الكساح إىل يؤدي د فيتامني نقص إن د. فيتامني يف تكمن اإلجابة
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والعرشين الحادي القرن يف لكن املشوهني، واألطفال الفيكتوري العرص يف العمل ورش
اآلتي: املربع يوجز مثلما بالرسطان، اإلصابة احتمال تزايد شكل املرضيف تمثل ربما

والرسطان الشمس وضوء د فيتامني

بينها ومن وتكوُّنها، األنسجة أنواع من كاملة مجموعة نمو يف قوية مشاركًة د فيتامني يشارك
تحدث به رئيسية خطوة هناك أن غري معقد، د فيتامني وأيض والثدي. كالربوستاتا الغددية الِبنى
إىل ثم من يؤدي قد طويلة مدة الشمس ألشعة التعرض وقلة الشمس. ضوء إىل وتحتاج الجلد يف
للتغيري كاٍف ولكنه بالكساح، املرء إلصابة كافيًا النقص هذا يكون وال «النشط»، د فيتامني نقص
الرجال يكون قد ملاذا أيًضا هذا يفرس وقد الربوستاتا. برسطان اإلصابة احتماالت من قليًال
عرضة أكثر غريهم، من سمرة أكثر برشة أصحاب الغالب يف هم الذين أفريقية، ألصول املنتمون
املناخ. معتدلة عرض خطوط عند تقع مناطق يف يعيشون عندما الربوستاتا برسطان لإلصابة
تعرًضا األكثر البيضاء البرشة أصحاب بأن التنبؤ املمكن فمن صحيحة، الفرضية هذه كانت لو
الجلد ورسطان الربوستاتا. برسطان لإلصابة احتماالت أقل أصحاب هم ما مجتمع يف للشمس
رسطان مرىض إصابة احتمال عىل دراسات أجريت وقد للشمس، التعرض عىل قويٍّا مؤًرشا يعد
يقل الربوستاتا برسطان اإلصابة احتمال أن ُوِجد متوقًعا، كان وكما الربوستاتا. برسطان الجلد
ورسطان الشميس الجلدي التلف عليه دل ما وهو للشمس، التعرض مستويات أعىل أصحاب لدى
الفرد إصابة احتمال يف االنخفاض يكون للشمس التعرض مع فإنه ذلك عىل وعالوة الجلد.
.٪٤٠ إىل تصل ربما بنسبة االنخفاض هذا الدراسات إحدى وتقدر كبريًا، الربوستاتا برسطان
يبدو ما عىل يؤخر للشمس التعرض فإن الربوستاتا، برسطان يصابون الذين أولئك لدى وحتى
من املرض تشخيص سن متوسط لريتفع سنوات، ٥ من تقرتب فرتة واضحة، بصورة التشخيص
من الرئيسية والرسالة لها. تعرًضا لألكثر عاًما ٧٢ إىل للشمس تعرًضا األقل ألولئك عاًما ٦٧
منه الوقاية يمكن بالرجال فتًكا األمراض أكثر من واحًدا أن وهي االتساق، شديدة تبدو إذًا هذا

ذلك! من العامة الصحة سياسة تحذر ذلك ومع الشمس، حمامات من بمزيد

لعوامل نتيجة بوضوح ويحدث الربوستاتا، رسطان حالة يف موجوًدا األثر هذا كان إذا
من أيًضا أخرى أنواع يف نراه أن يمكن فهل الجلد، ينتجها الدم تيار مع تدور وسيطة
يف مماثل األثر حجم أن ويبدو بنعم، السؤال هذا عىل اإلجابة أن يبدو فيما الرسطان؟
الوحيدة والرسطانات الداخلية. األعضاء تصيب التي الرسطان أنواع من العظمى الغالبية
سيما (وال الجلد رسطانات هي للشمس التعرض مع بها اإلصابة نسبة ترتفع التي
املرىض. من نسبيٍّا قليل عدد وفاة يف إال تتسبب ال األمر حقيقة يف هي التي امليالنوما)،
أصناف بجميع تلقي الربوستاتا رسطان عن الناجمة الوفيات معدالت دراسة فإن ثم ومن
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مدهشة ارتباط عالقة وتوضح الشائعة، الرسطانات سببية عىل لالهتمام املثري الضوء
رأي ويف حاليٍّا. العامة الصحة برامج يف توجه التي التقليدية النصائح جوهريٍّا تُناقُض
للشمس التعرض حول املقبولة الحكمة إخضاع عىل األوان فات فقد السطور، هذه كاتب

جذرية. نظر إعادة لعملية
إذا الوفيات. ومعدالت التشخيص يف االختالفات من أخرى مذهلة مجموعة هناك
الوفيات معدالت فسنجد املتحدة، والواليات املتحدة اململكة بني مثًال مقارنة، عقدنا
نجد إذ نسمة؛ ألف ١٠٠ لكل االختالف يف غاية التشخيص معدالت لكن للغاية، متشابهة
الربوستاتا رسطان عن الناجمة الوفيات من صة امُلشخَّ الحاالت عدد املتحدة الواليات يف
املئوية فالنسبة أخرى، زاوية من األمر إىل بالنظر املتحدة. اململكة يف العدد ذلك ضعف
املتحدة الواليات املرضيف لهذا نتيجة يتوفون الذين الربوستاتا برسطان املصابني للرجال

املتحدة. اململكة يف منها بكثري أقل
أكثر بحق الربوستاتا رسطان كان فربما لهذا؛ املحتملة التفسريات من عدد ثمة
ضعف عالجه يف األمريكي الصحية الرعاية نظام وجودة املتحدة، الواليات يف انتشاًرا
املتحدة باململكة الصحية الرعاية نظام أن صحيح أنه ومع املتحدة. اململكة يف نظريتها
يف االختالفات هذه فإن األمريكي، بالنظام مقارنًة طفيفة بدرجة جودة أقل نتائج يحقق
أن املرجح غري ومن مئوية، درجات بضع عن حجمها يف تزيد ال الرسطان أنواع معظم
اكتشاف معدالت إىل نظرنا إذا أنه ذلك عىل زد الشفاء. نسب يف الواضح الفارق تفرس
املتحدة والواليات بريطانيا من كالٍّ أن فسنجد الشائعة، الرسطانات من األخرى األنواع
أخرى. عوامل وجود إىل يشري ما نسمة؛ ألف ١٠٠ لكل عامة بصفة األرقام فيهما تتشابه

بالدم. النوعي الربوستاتي املستضد اختبار يف يكمن إذًا التفسري
النوعي الربوستاتي املستضد اختبارات وتوافر العامة السياسة يف االختالفات أدت لقد
بالواليات مقارنًة االختبار هذا يُجري املتحدة اململكة يف الرجال من بكثري أقل عدًدا أن إىل
معظم ولكن الثانية، من أقل األوىل يف املرض تشخيص معدل كان ثم ومن املتحدة،
االختبار إجراء معدالت ترتفع حيث — املتحدة الواليات يف حالتهم ص تُشخَّ الذين الرجال
ما اإلطالق عىل ليزعجهم املرض كان ما وربما رسيريٍّا. خطري غري لديهم املرض يكون —
أنه األسايس مرجعه اإلصابات معدل يف الكبري الفارق أن إىل يشري وهذا صلديهم، يُشخَّ لم
غري الدرجة متدنية املرضية الحاالت تشخيص من أعىل معدالت توجد املتحدة الواليات يف
األطلنطي املحيط جانبي من كلٍّ وعىل املتحدة. اململكة يف بما مقارنًة نسبيٍّا، للوفاة املؤدية
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رشاسًة. صوره أكثر من النهاية يف ْون باملرضويُتََوفَّ صحالتهم تُشخَّ الرجال من أقل عدد
محتدًما يزال ال الجدل أن غري التناقص، يف الوفيات معدالت بدأت التسعينيات، أواخر ومنذ

أخرى. عوامل إىل أم مبارشًة الفحص عمليات إىل يعود هذا كان إذا ما حول

بمرضالرسطان االهتمام سياسات (7)

مرتبطة الزوايا وهذه بالرسطان، االهتمام لسياسات عدة زوايا توجد أنه الواضح من
تركيزي سيكون الفصل، هذا من بالغرض وألَُويفِّ املرض. باقتصاديات وثيًقا ارتباًطا
العامالن هذان يوجه وكيف الوفاة، ومعدالت صة امُلشخَّ الحاالت يف االختالفات عىل
االختالفات إليضاح والربوستاتا الثدي برسطاني مستعينًا املرض، مع التعامل سياسات

االجتماعية. الطبقة تأثريات لعرض والرئة الثدي ورسطاني الجنسني، بني
الثدي لرسطان الذكور عند املقابل — كثرية أوجه من — الربوستاتا رسطان يعد
النواحي يف دوًرا يلعب العضوين فكال مستويات: عدة إىل الشبه أوجه وتمتد اإلناث. عند
استجابًة املختلفة العمر مراحل خالل لتغريات يتعرض وكالهما واإلنجاب، الجنسية
الهرمونية، البيئة يف التغيريات طريق عن النوعني كال عالج ويمكن الهرمونات، ملستويات
يف شديدة تغريات يف تتسبب العضوين هذين يف الرسطان نوعي عالجات أن جانب إىل
القوية والعاطفية الجنسية الصورة استُخِدمت السياسية، الناحية ومن الجنسية. الوظيفة
عىل الثدي رسطان نحو والعالج للبحث املخصصة األموال لتوجيه كبرية بدرجة للثدي
املصابات النساء لدى النتائج يف ومطَّرد منتظم تحسن إىل ذلك أدى وقد عقود. عدة مدار
وتقليص الحياة قيد عىل البقاء معدالت يف تحسن صورة يف ذلك لينعكس الثدي، برسطان
متزايد نحو عىل للنساء تُقدَّم صارت املثال: سبيل عىل الناجح. للعالج نتيجة الرضر حجم
ومن بأكمله. الثدي استئصال من بدًال للثدي تدمريًا أقل جراحات أو بناء إعادة عمليات
الحديثة، للعالجات َحَمالت إقامة يف أيًضا تماًما النساء نجحت العقاقري، تمويل ناحية
أكثر (ويشتهر «تراستوزوماب» عقار تبني رسعة من شهدناه ما ذلك أمثلة من ولعل

الشمالية. واألمريكية األوروبية الصحية الرعاية أنظمة جميع يف «هريسيبتني») باسم
مماثل تحرك هناك يكن لم البيولوجي، التشابه نقاط من وبالرغم قريب، عهد حتى
ففي ونتائجه. العالج لتحسني حمالت أو الربوستاتا برسطان املصابني الرجال ملساندة
املتحدة اململكة يف الربوستاتا رسطان أبحاث عىل اإلنفاق حجم يكن لم مثًال، ١٩٩٥ عام
األخرية، العرشة األعوام وخالل الثدي. رسطان عىل ينفق الذي نظريه ُعرش سوى يمثل

30



الرسطان مشكلة حجم

إىل هذا وأدى النوعي، الربوستاتي املستضد اختبار ذلك أسباب ومن الحال، هذا تغري
يف وزيادة املتأخرة الحاالت يف انخفاض مع الربوستاتا، رسطان مجال يف جذري تحول
فيها وتوجد تنوًعا أكثر فيها العالج خيارات تكون والتي مبكًرا، تُكتَشف التي الحاالت
االفتقار، هذا خاص بوجه ويدهشنا باملرض. للمصابني العمر إطالة أو للشفاء احتمالية
السياسية السلطة أن مع واألبحاث، العامة بالصحة لالهتمام طويلة، فرتات امتد الذي
جاوزوه، أو العمر منتصف يف رجال من حفنة أيدي يف ترتكز عامة بصفة واالقتصادية
برسطان لإلصابة عرضة باملرضواألقل اإلصابة لخطر تعرًضا العمرية الفئات أكثر وهي
يف التباين إىل االختالف هذا جذور وتعود أيًضا). به يصابون الرجال كان (وإن الثدي
رسطان عن التحدث من النساء لدى بأس فال والنساء؛ الرجال بني النفسية العوامل
يَْن يتقوَّ ما كثريًا العكس عىل وإنما قدرهن من ينتقص عيبًا هذا يف النساء ترى وال الثدي،
عىل العالم. حول مؤخًرا مينوج كاييل بها قامت التي الرحلة ذلك عىل مثال خري ولعل به.
وبخاصة مرضهم، عن التحدث من مىض فيما حرًجا يجدون الرجال كان اآلخر، الجانب
الجنيس العجز مثل رجولتهم» «عىل مخاطر طياتها يف تحمل العالجية األساليب كانت إذا
(عرب التشخيص عمليات يف املستخدم اإلحراج شديد املسار عن ناهيك البويل، والسلس
شأن كل يف الرمال» يف رأسها تدفن التي للنعامة «املماثل الرجال أسلوب ومع املستقيم).
أعماًرا يعيشوا أن وهو الرجال، يدفعه الذي الثمن ذلك املحصلة تكون بالصحة، يتعلق

النساء. من صحيٍّا أضعف أقرصويصريوا
النقود فصارت واالقتصادية، العامة السياسات يف تحول مؤخًرا حدث فقد ذلك، مع
أنه شك وال املرض. هذا عىل تُجَرى التي األبحاث وعىل الرجال عالج عىل أكرب بقدر تُنَفق
يمكن املال من هائل فيض وجود متأخرة أدركت الدواء صناعة أن التوجه هذا أسباب من
يف تََمثََّل ل تََحوُّ أيًضا حدث الغرب. يف بالرجال فتًكا الرسطانات أكثر أحد وراء من جمعه
صاروا جولياني ورودولف مور وروجر باول كولن أمثال من شهرية عامة شخصيات أن

املرض. من عالجهم قصة عن للتحدث استعداد عىل
السياسة سياق يف نذكرها أن العامة والسياسة التدخني قضية تستحق وأخريًا،
ومن العالم يف آخر إىل مكان من هائًال تباينًا األمر هذا تباين فقد بالرسطان، واالهتمام
شعارات بالفعل التبغ رشكات استخدمت ببعيد، ليس زمن فمنذ الزمان. من آخر إىل عقد
بني الربط كان وقد األطباء، لدى املفضل هو السجائر من معينًا نوًعا أن تزعم إعالنية
حققتها التي االنتصارات أحد الرسطان أنواع بمختلف اإلصابة احتمال وارتفاع التدخني
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واألمراضاملرتبطة التدخني معدالت يف تناقصهائل إىل أدى وقد األوبئة، مجال يف البحوث
(حظر القانونية من بدءًا اإلجراءات، من عدد ذلك وراء املحرك وكان املتقدم. العالم يف به
والتحذيرات رشكاتها، رعاية أو السجائر عن اإلعالن (حظر بالتثقيفية ومروًرا التدخني)
تمثلت إضافية منفعة حقق ما وهو املنتج، عىل (فرضرضيبة املالية إىل وصوًال الصحية)
النامي، العالم يف أما التدخني). آثار ملعالجة الالزمة الصحية الرعاية تكاليف تسديد يف
واإلعالنات التسويق يدعمه «تحًرضا» باعتباره إليه يُنَظر التدخني يزال فال األمر: فيختلف
يف يوم بعد يوًما صار مثلما ممارسته تحظر منبوذًا نشاًطا باعتباره ال للشباب، املوجهة
رشكات كربى تدخلها التي األموال وإنما فحسب، هذا وليس الشمالية. وأمريكا أوروبا
استغالله يُمكن الذي األمر كبريًا؛ سياسيٍّا تأثريًا معها تحمل النامية للدول العاملية التبغ
بني جمعنا إذا الغرب. يف حدث والذي العادة هذه عىل العامة الصحة جهات هجوم لتهدئة
للرسطانات وبائي انتشار توقع فسيمكننا النامية، الدول يف للشباب العمرية والهياكل هذا
واملثانة الرئة رسطانات وهي القادمة، السنوات خالل النامي العالم يف بالتدخني املرتبطة
يف والتحسن الرسيع التحرض من حالة تعيش التي الصني مثل بلدان ويف والفم. والحلق
بهذه اإلصابة يف هائل ارتفاع إىل ذلك يؤدي أن يمكن املتوقع، والعمر املعيشة مستويات

الرسطان. من األنواع

هوامش

(1) © Cancer Research UK, http://info.cancerresearchuk.org/
cancerstats/world/, accessed January 2011.

(2) © Cancer Research UK, http://info.cancerresearchuk.org/
cancerstats/types/breast/incidence/, accessed January 2011.

(3) © Contains public sector information licensed under the Open
Government Licence v1.0.

(4) Reprinted from Parkin et al., “Global Cancer Statistics”, Cancer
Journal for Clinicians, 49 (1999): 33–64 © John Wiley and Sons.

(5) © Cancer Research UK, http://info.cancerresearchuk.org/
cancerstats/types/prostate/incidence/, accessed January 2011.
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الثاني الفصل

الرسطان؟ كيفينشأ

املعلومات بعض حديثنا يتضمن أن الرضوري من الرسطان، نشوء كيفية نفهم حتى
جميع منها تتكون التي األساسية البناء لبنة الخلية إن للخلية. األساسية البيولوجيا عن
سائر وبني بينه مشرتك أمر وهذا خاليا، من اإلنسان جسم ويتكون الحية. الكائنات
كالخمرية — الحيوانات وبعض أزرق. حوت أكرب حتى كالخمرية أصغرها من الحيوانات
ونحن — أخرى كائنات تتكون حني يف واحدة؛ خلية من تتكون — املثال سبيل عىل
لجميع ذلك. إىل وما وكىل ومخ وعظام دم املتنوعة: الخاليا من العديد من — بينها من
عندما الرسطان ويحدث بعناية. محكومة بها خاصة حياة دورة كائن أي داخل الخاليا
من ملجموعة منتظم غري نمو إىل يؤدي الدورة، هذه يف التحكم عملية يف ما خطأ يقع
هذا تركيز وسيكون بالجسم. أخرى أعضاء وإتالف االنتشار ذلك بعد يمكنها الخاليا
املعلومات بعض عىل وأيًضا الرسطان، بواسطتها ينشأ التي الكيفية عىل منصبٍّا الفصل
أيًضا أوضح وسوف األمر. هذا تفهم حتى ملعرفتها تحتاج التي األساسية البيولوجيا عن

العالج. اسرتاتيجيات تحديد يف يُفيد أن األسباب لفهم يمكن كيف
النواة فتحمل الرسطان؛ فهم من يمكِّننا الذي للخلية املحوري املكون هي النواة
الشفرة يحوي الذي األكسجني) منزوع الريبي النووي (الحمض إيه إن الدي بداخلها
األسايس والسبب إيه. إن الدي لجزيء توضيحيٍّا رسًما 1-2 الشكل ويعرض الوراثية.
غري شاذٍّا نموٍّا الخاليا نمو إىل يؤدي الحمض، هذا يف تلف حدوث هو الرسطان ملرض
يف ملحوظ نحو عىل تتباين ربما اختالفها عىل الخاليا أن مع أنه للنظر والالفت منتظم.
الخاليا فكل الدم)، وخاليا والعضلية العصبية الخاليا هناك (فمثًال ووظيفتها مظهرها
يف إيه إن الدي ويتجمع واحدة. إيه إن دي شفرة يف مًعا تشرتك الواحد الكائن داخل
كل يف الكروموسومات هذه من زوًجا ٢٣ ويوجد كروموسومات. تسمى طويلة خيوط
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إيه. إن الدي تركيب :1-2 شكل

منها وكل بالجينات، يسمى فيما إيه إن الدي ينتظم كروموسوم كل وداخل برشية. خلية
تضم بمكتبة أشبه والكروموسومات الجينات اعتبار ويمكننا واحد. لربوتني شفرة يحمل
والعرشين الواحد من وكلٌّ كتابًا، يمثل والعرشين الثالثة الكروموسومات من وكلٌّ كتبًا،
اآلن نفهم أن السهل ومن الكتاب. هذا داخل التعليمات من صفحة يمثل جني ألف
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تغريات إىل يؤدي أن التعليمات صفحات إحدى لتلف يمكن كيف النظرية الناحية من
الرتكيبات هذه عمل أسلوب رسيًعا الفصل هذا يتناول وسوف ما. خلية خصائص يف
الرسطان. نشوء يف بها الخلل يتسبب أن يمكن وكيف بعض، مع بعضها وتفاعل املختلفة
من مضغة إىل األمر بادئ يف تتحول مخصبة واحدة ببويضة منا كل حياة تبدأ
كائنًا تصبح أن إىل وتتطور وتنتظم مطرًدا نموٍّا تنمو ذلك وبعد املتطابقة، الخاليا
األولية املجموعة هذه من الخاليا بها تتطور التي العملية وتعد الرتكيب. معقد مكتمًال
ذلك ومع الطبيعة، يف تعقيًدا العمليات أكثر من واحدًة التخصص عالية فرعية أنواع إىل
يحتاج األمر هذا أن الواضح ومن داخلنا. ويف حولنا مكان كل يف باستمرار تحدث فإنها
جاراتها مع التواصل إىل الخاليا من تحتاج إنها واملوازين. الضوابط من معقدة شبكة إىل
حذف إىل تحتاج وهي املناسب. الوقت يف الصحيح النمو مسار اتباع من تتأكد حتى
يطلق عملية (وهي التعطل من ممكن قدر أقل مع وإزالتها مطلوبة تعد لم التي الخاليا
أيًضا عليها ينبغي املختلفة، األعضاء تكون وأثناء املربمج). الخلوي املوت اسم عليها
إىل ذلك ويحتاج التلف. من عليها تحافظ وأن بها الخاصة الدموية مواردها تنمي أن
التي بالعضالت األعصاب تتصل فمثًال بعض، مع بعضها األعضاء أنظمة تتواصل أن
منتجاتها لتنتج الهرمونات) تفرز (التي الصماء الغدد بني التنسيق ويجري فيها. تتحكم
ويتحقق الكظريتان). (الغدتان للتوتر استجابة أو املبيضان) ذلك عىل (مثال دورات يف
األجهزة نمو أثناء منسق نحو عىل تارة وتخمد تارًة تنشط التي الجينات خالل من ذلك
ما وإصالح األنسجة، صيانة يجب والتكون، النمو عملية وباكتمال وتطورها. العضوية
الغذائية بالعنارص اإلمداد من الجسم، عموم عىل العام اإلرشاف واستمرار منها، تلف
الذي املذهل التعقيد يف املرء فكر وكلما ذلك. إىل وما النفايات، من والتخلص ومعالجتها،
للغاية به موثوق نحو عىل تجري العمليات هذه أن نظره لفت املهام، هذه كل يكتنف
انقسام أساًسا وهو — الرسطان وأن الناس، معظم لدى السنوات من الكثري مدى عىل

بالفعل. يحدث الذي املعدل من أكرب بمعدل يظهر ال — منتظم غري خلوي

ووظيفته إيه إن الدي تركيب (1)

من زوًجا ٢٣ داخل البرشية الخاليا يف الوراثية الشفرة تختزن قبل، من ذكرت كما
يحتوي إيه إن الدي من للغاية طويل جزيء من كروموسوم كل ويتكون الكروموسومات.
إيه إن الدي من مناطق به تحيط جني كل متباعدة. بتسلسالت املرصعة الجينات عىل
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لربوتني الجني شفرة املثال: سبيل عىل وخموله؛ جني كل عمل توقيت يف تتحكم التي
حيث النشاط وضع إىل تتحول العضلية، للخاليا الرئيسية املكونات أحد وهو «امليوزين»،
األخرى األنسجة يف العمل عن تتوقف لكنها — العضالت يف — إليه حاجة هناك تكون
التشغيل مفاتيح شبكة أن إذًا الواضح من العصبية. الخاليا مثل إليه، تحتاج ال التي
من املفاتيح هذه دراسة وتعد الخاليا، سلوك تنظيم يف محورية أهمية ذات واإليقاف
فإن املفاتيح، هذه تعمل لم فإذا الرسطان. عىل تجرى التي لألبحاث الرئيسية السمات

الرسطانات. يف يحدث ما وهو منتظم، غري نحو عىل تنمو قد الخاليا
املزيد نفهم أن الرضوري من الوظائف، هذه كل الخاليا تؤدي كيف نفهم لكي
وهو أال نهائي، ناتج إىل يحملها التي الشفرة ترتجم وكيف إيه، إن الدي تركيب عن
لعبارة اإلنجليزية األوىل الحروف إىل إيه إن دي االختصار يشري النشط. الحي الكائن
االكتشاف يسبق زمن منذ ومعروف األكسجني. منزوع الريبي النووي الحمض تعني
أن ١٩٥٣ عام وواطسون كريك يد عىل املزدوج الحلزوني إيه إن الدي لرتكيب الشهري
(1-2 الشكل يف (املوضح إيه إن الدي وجزيء الوراثية. الشفرة عىل يحتوي الحمض هذا
ديوكيس (اسمه السكريات من نوع املتبادلة؛ البناء لبنات من لبنتني من طويل عمود هو
والسيتوزين والجوانني األدينني هي جزيئات بأربعة متصلة فوسفات ومجموعة ريبوز)
هذه وترتب بالقواعد. إليها ويشار (A, G, C, T الالتينية بالحروف (تخترص والثيمني
مع أدينني إما متكاملني، زوجني وتصنع إيه، إن الدي جزيء عمود امتداد عىل القواعد
املزدوجة الحلزونية الطبيعة وتنشأ مًعا. يرتبطا أن يمكن جوانني، مع سيتوزين أو ثيمني
مضاد خيط مع يتوافق الحيس) أو املوجب (الخيط الخيطني أحد أن من إيه إن للدي
هنا، ومن وهكذا. الجوانني مع والسيتوزين الثيمني مع متزاوًجا األدينني فنجد له؛ مكمل
يحافظ الذي «الغراء» تمثالن الجوانني مع والسيتوزين الثايمني مع األدينني رابطتي فإن
الرتابط لعملية التكاملية والطبيعة إيه. إن الدي لخيوط املزدوج الحلزوني الرتكيب عىل
فستكون جديدين، لخيطني قالبًا منهما كل واستُعمل الخيطان تفكك لو أنه معناها

األصيل. إيه إن الدي جزيء من متطابقتني نسختني ظهور النتيجة
يصنع أن يمكنه خاللها من التي إيه، إن الدي جزيء يف املتأصلة الخاصية هذه
عىل الحياة أشكال لكل الرئيسية الخصائص إحدى هي نفسه، من متطابقة نسًخا
من األحياء جميع يف الرصامة بمنتهى ُمصان إيه إن الدي وتركيب األرض. كوكب
الخطأ ومعدل أيًضا. للغاية عالية االزدواج عملية ودقة تعقيًدا. أكثرها إىل تركيبًا أبسطها
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ما وهو واضحة، اختالفات لتتجمع أجيال عدة إىل يحتاج األمر إن حتى للغاية منخفض
لتشبيه عدنا وإذا التطورية. البيولوجيا أساسيات أحد وهو الجيني، «االنحراف» ب يسمى
«تنسخ» أن الخلية عىل يجب الخلية، فيها تنقسم مرة كل يف املكتبة: يف الوراثية الكتب
(«صفحات» جني ألف ٢١ ال ومعها «الكتب» من زوًجا ٢٣ ال من الكاملة املجموعة
أغلب يف نقطة. أو حرف، أو فاصلة، نسخ يف خطأ يحدث قد آلخر، حني ومن املعلومات).
بعض يف أنه غري املعنى، من الخطأ هذا يغري ال — الكتب يف يحدث مثلما — الحاالت
للتغري الحاملة االبنة الخلية أداء كيفية يف تاٍل تحول مع حاسمة، التغريات تكون األحيان،
العشوائية الطفيفة االختالفات عدد تتبع يمكن وباملناسبة، لوظيفتها. بالطفرة) (املسمى
األنواع من معني زوج فيه تباعد الذي للوقت تقديرات بإجراء للسماح التطور شجرة عرب

اآلخر. عن أحدهما

الجيني التعبري يف والتحكم الجينات (2)

جني كل ويحوي إيه. إن الدي جزيء حولها ينتظم التي األساسية الوحدة هو الجني
من ترتاوح الوظائف من العديد للربوتينات يكون أن ويمكن معني. بربوتني خاصة شفرة
إىل — الداخيل الخلية «هيكل» يصنع «توبيولني» اسمه بروتني ذلك ومثال — الرتكيبية
للمعلومات، التدفق هذا انقباضها. عن املسئولة العضالت أجزاء تكوين مثل الوظيفية،
أي إيه؛ إن اآلر (يف رسالة إىل إيه إن الدي يف املوجودة املعلومات بواسطته ترتجم الذي
األحياء. علم يف املحورية املفاهيم أحد يعد ما، بروتني إىل ثم الريبي) النووي الحمض

أنشطتها جميع عن املسئولة فهي للخاليا؛ األساسية البناء لبنات الربوتينات
نتيجة فتُصنَع — والسكريات كالدهون — األخرى الخاليا مكونات أما الرئيسية.
ومن عديدة. وظائف أداء عليها ينبغي الربوتينات أن إذًا الواضح من الربوتينات. ألنشطة
املختلفة، الخاليا بني أو الواحدة الخلية داخل سواء اإلشارات، إرسال الوظائف هذه بني
التي باإلنزيمات املسماة الربوتينات هو واألهم املجهرية)، السقاالت من (نوع والرتكيب
هذه تكون وقد جديدة. جزيئات تكوين عملية لتنفيذ أخرى حيوية جزيئات عىل تعمل
الطعام تحلل التي الهضمية اإلفرازات عليها تحتوي التي اإلنزيمات مثل تدمريية، العملية
جديدة جزيئات تصنيع يف تشرتك التي كاإلنزيمات بنَّاءة، أو أيًضا!) الغسيل (ومساحيق

للخلية.
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النووي الحمض جزيء إىل الجني نسخ الجينات أحد من ما بروتني إنتاج يتضمن
إيه، إن الدي تركيب يشبه تركيب له الجزيء وهذا الخلية. نواة داخل الرسول الريبي
(اختصاره ريبوز ديوكيس سكر أن أولها: الرئيسية؛ الجوانب بعض يف معه يختلف لكنه
محله يحل للجزيء األسايس الرتكيب يف يدخل الذي إيه) إن الدي كلمة يف دي حرف
من مكون هنا الجزيء أن وثانيًا: إيه). إن آر كلمة يف آر حرف (اختصاره الريبوز سكر
نظام أن مع يوراسيل، قاعدة محلها تحل ثيمني قاعدة أن وثالثًا: فقط. واحد رشيط

هو. كما يظل األزواج

جزيء الدي إن إيه

اآلر إن إيه
الرسول التكمييل

بروت*

A

A

T
G

T

G

C

G
C

G

C
A

T
TC

U
A

C U A

A

G

T A

A

T

G

T

A

C C

C

G
G

C

G
A

A A

A C

G

T
T

T

T

G

C

G

G

C

G

A

G

A

C

النسخ. عملية :2-2 شكل

لينفصل املزدوج إيه إن الدي حلزون التحام فك مؤقتًا يجري إيه، إن اآلر لتصنيع
النواة خارج إىل وينتقل تكمييل إيه إن آر جزيء ذلك بعد يتجمع اآلخر. عن خيط كل
وهي — العملية هذه وتسمى جديد. من جزأيه إيه إن الدي يلحم ثم السيتوبالزم، حيث

.2-2 الشكل ويصورها النسخ، — البيولوجيا من آخر أسايس جزء
بروتني، إىل يتحول أن يجب حتى السيتوبالزم إىل الرسول إيه إن اآلر يصل إن ما
الدي جزيء عليها ينطوي التي الشفرة ترجمة عملية من الثاني األسايس الجزء وهو
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R
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حمض أميني (١)

رابطة ببتيدية

ثنائي الببتيد ماء

حمض أميني (٢)

N

H

H

C C
H

C CN

H

R

H

H

H

H
R

O

O

O

O

O

O

O

O

الربوتني. وتركيب األمينية األحماض :3-2 شكل

ويسمى — إيه إن اآلر من ثاٍن نوٌع ويقدم محددة. وظائف ذات بروتينات إىل إيه إن
الربوتني. بناء ولبنات الرسول إيه إن اآلر بني الوصل همزة — الناقل إيه إن اآلر
إيه. إن الدي جزيء عليها ينطوي التي الثالثية الشفرة هذه الرتجمة عملية ومفتاح
جزيئات من مكونة سالسل من مصنوعة — إيه إن الدي شأن شأنها — والربوتينات
مًعا ترتبط أن يمكن — األمينية باألحماض املسماة — الربوتني بناء ولبنات أبسط.
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سمات ثالث الرئييس األميني الحمض جزيء ويحمل لها. نهاية ال سالسل تكون كي
عالوة التسمية) جاءت هنا (ومن األميني والطرف الكربوكيس الطرف تسمى أساسية؛
أميني حمض كل يمنح (3-2 الشكل يف “R” بحرف له (يرمز متغري جانبي فرع عىل

املميزة. خصائصه
األحماضاألمينية، أنواع من نهائي ال عدد يوجد أن يمكن النظرية الناحية من أنه مع
يف إيه إن الدي شفرة وتنتظم الحية. الكائنات يف فقط حمًضا عرشين سوى يوجد فال
باستخدام محتملة الحروف ثالثية شفرة ٦٤ هناك «شفرات». تسمى ثالثية مجموعات
(ج). والجوانني (س)، والسيتوزين (ي)، (ث)/اليوراسيل والثيمني (أ)، األدينني قواعد
يف يمثل أو معني أميني حمض إىل يشري أن إما وهو معينًا، معنى يحمل ثالوث وكل
الثالثة الحروف تعني هذا، الشفرة نظام يف أنه ذلك عىل مثال تنصيص»؛ «عالمة الواقع
فتعني أ» أ و«ي أ»، ج و«ي ج»، أ «ي أما البدء)، شفرة (وتسمى هنا» «ابدأ ج» ي «أ
املثال: سبيل عىل محددة؛ أمينية بأحماض الباقية الشفرات ترتبط حني يف هنا». «قف
محتملة مختلفة مجموعة ٦٤ هناك كانت وملا س». ج «ي أو ي» ج «ي إما السيستني
األمينية األحماض بعض أن هذا فمعنى فحسب، أمينيٍّا حمًضا و٢٠ الثالثية، الشفرة يف
قاعدة تغري التي الطفرة أن نرى أن بسهولة املمكن من لهذا ثالثية. شفرة من أكثر لها
س» ج «ي من التغري املثال: سبيل عىل الناتج. الربوتني جذريٍّا تغري أن يمكنها واحدة
حدوث احتمال مع الناتج، الربوتني طول يقرص إيقاف) (إشارة أ» ج «ي إىل (سيستني)

وظيفته. يف كبري تغري
(انظر للجني الرئيسية بالشفرة تحيط معقدة تنظيمية آلية ثمة قبل، من ذكرنا كما
التنظيم وهذا الصحيحة. التوقيتات يف وإيقافها الجينات تشغيل لتضمن (4-2 الشكل

الرسطانية. الخلية يف غالبًا املعيب هو الجني لوظيفة
نفهم ولكي األحداث. من معقدة سلسلة بني التفاعل الجيني التعبري تنظيم يتطلب
(انظر الجني برتكيب املتعلقة التفاصيل من قليًال أكثر قدر ملعرفة األمر يحتاج هذا،

.(4-2 الشكل
الحال هو ومثلما التحكم. مناطق توجد جني بأي الشفرة جزء جانبي من كل عىل
التي الكيفية فهم بسهولة يمكننا قبل، من رشحناها التي الشفرة منطقة يف الطفرة مع
إىل الرسول إيه إن اآلر معالجة أو الجني تنظيم عىل تطرأ التي التغريات بها تؤدي
مستحبة. غري خصائص ذي شاذ بروتني توليد أو ما، لربوتني ناقص أو زائد إنتاج
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الدي إن إيه

منشط

إنرتونات

آر إن إيه
رسول مبدئي

آر إن إيه
رسول

بروت+

إطار حر
للقراءة 

ترجمة

نسخ

محفزات

عملية ربط

مناطق
غ< مرتجمة

مناطق
غ< مرتجمة

ووظيفته. الجني تركيب :4-2 شكل

تسمى أخرى، جينات ِقبل من للتنظيم تخضع ذاتها هي بالتحكم الخاصة املناطق وهذه
مفتاح كانت لو كما وهبوًطا صعوًدا الجيني التعبري ظهور يف تتحكم التي النسخ، عوامل
ثم ومن برمتها، للعملية الرئيسية املنظمات هي النسخ وعوامل الصوت. شدة يف تحكم
لهذه تنتمي أنها تبني بالرسطان اإلصابة يف تتدخل التي الجينات من كثريًا أن غرابة فال

الربوتينات. من العائلة

ملرضالرسطان املميزة السمات (3)

تسري التي األساليب إىل ننتقل أن اآلن فيمكننا الرسطان، آلية أساسيات غطينا وقد أما
نرش ،٢٠٠٠ عام يف املرض. هذا نشوء يف يتسبب خاطئ نحو عىل األمور خاللها من
واينبريج وروبرت هاناهان دوجالس وهما — الخاليا بيولوجيا علماء كبار من اثنان
بني تجمع التي التغريات فيه أوجزا للرسطان» املميزة «السمات بعنوان ا مهمٍّ بحثًا —
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اكتفاء ذاتي من
إشارات النمو

عدم الخضوع لعملية
ا2وت الطبيعي للخلية 

عدم االستجابة لإلشارات
ا2ضادة للنمو

غزو األنسجة
واالنتشار الرسطاني

القدرة عىل حث نمو
أوعية دموية جديدة

قدرة ال حدود لها
عىل التكاثر

الرسطان.1 ملرض املميزة السمات :5-2 شكل

عن تختلف الرسطانية الخلية الرسطان. ينشأ كي نفسه الوقت يف وكافية رضورية كونها
الخاليا لدى فإن ذلك، عىل وعالوة منتظم. غري بأسلوب تنقسم أنها يف السليمة الخاليا
هاناهان ولخص وغزوها. الجسم من أخرى أجزاء إىل االنتشار عىل القدرة الرسطانية
عضو من تتحول حتى الخلية داخل تقع أن الرضوري من التي العمليات وواينبريج
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التغريات وهذه القانون. عن خارج إىل الخلوي املجتمع أعضاء من بالقانون ملتزم عادي
اآلتية: بالسمات تتسم 5-2 الشكل لنا يصورها التي

اإليجابية. النمو إشارات يف ذاتي اكتفاء •
املثبطة. لإلشارات االستجابة عدم •

من التخلص إىل يهدف الذي املربمج» الخلوي «املوت لعملية الخضوع عدم •
املعيبة. الخاليا

املناعة. جهاز به يقوم الذي التدمري تجنب •
مدمر. نحو عىل وغزوها أخرى أنسجة يف النمو عىل القدرة •
جديدة. دموية أوعية بتوليد النمو عىل املحافظة عىل القدرة •

النمو إىل وتؤديان معقول، نحو عىل أنفسهما تفرسان السمات هذه من سمتني أول
جميع كانت ولو التكوين. بعملية مرتبطة وهي وضوًحا فأقل الثالثة أما املنتظم. غري
تتشكل أن — املثال سبيل عىل — املمكن من كان فما ببساطة، وتنقسم تنمو الخاليا
حذف يجب ذلك، يحدث ولكي الدموية. األوعية أو كاألمعاء جوفاء أنبوبية تكوينات
هذه وتسمى النامي. الرتكيب احتياجات تميل حسبما النامي الكائن من الخاليا بعض
وظائف من أساسية وظيفة وهي املربمج، الخلوي املوت — قبل من ذكرنا كما — العملية
الخاليا من للتخلص الكائن يستخدمها طريقة أيًضا املربمج الخلوي املوت ويَُعد الخلية.
عمرها نهاية عىل شارفت التي الخاليا تلك مثل وظيفي خلل أصابها التي أو املعيبة
يجب ثم ومن شاذة، خاليا تعريفها ينص حسبما الرسطان خاليا استبدالها. إىل وتحتاج
مفتاح هو إذًا املربمج الخلوي املوت بعملية املرور عن فعجزها الحذف. ذاتية تكون أن
أخرى سمة وثمة لها. حدود ال تكاثرية قدرة ذات خلية إىل شاذة خلية من تحولها
اإلشعاعي أو الكيماوي العالج بفعل تتلف التي الخاليا أن وهي املربمج، الخلوي للموت
الحًقا الخلية موت ويأتي مميتة». «إصابة ل فقط تتعرض وإنما كليًة، الغالب يف تموت ال
ا، تامٍّ توقًفا تتوقف لم التجنب آلية أن يوضح مما املربمج؛ الخلوي املوت طريق عن
تتفادى وسيلة هو املربمج الخلوي للموت املقاومة تزايد لكن الرسطانية. الخلية يف حتى
الفصل (انظر اإلشعاعي أو الكيماوي العالج بفعل التدمري الرسطانية الخلية بواسطتها
أحد املربمج الخلوي املوت عملية فهم يكون أن املستغرب من ليس فإنه لهذا؛ الثالث).

الرسطان. أبحاث يف الرئيسية املجاالت
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يف أخرى أنسجة وغزو النمو عىل قدرتها للرسطانات املميزة األخرى السمات من
كما املناعة جهاز إىل النظر ويمكن املناعة. جهاز بواسطة التدمري تفاديها مع الجسم
وملا عليهم. وتقيض البكترييا أمثال من الدخالء هوية عىل تتعرف خلوية رشطة كان لو
عليها التعرف عىل قادًرا املناعة جهاز يكون أن فينبغي شاذة، الرسطانية الخاليا كانت
فإن قبل، من أرشنا وكما للرسطان. رضوريٍّا أمًرا يعد العملية هذه تفادي إذًا وتدمريها.
أجل من للغاية دقيق لنظام تخضعان عمليتان وتكونها واألعضاء واألنسجة الخاليا نمو
ومن الكائن. يف الصحيحني والتوقيت املوضع يف الخاليا من الصحيح النوع نمو ضمان
سمة وهذه الخطأ، املوضع يف النمو عىل القدرة اكتسابه الرسطان لنمو الرئيسية السمات
والجدير يغزو. وال ينترش ال لكنه النمو يمكنه الذي الحميد، عن الخبيث الورم تميز
ذلك عىل ومثال وخيمة، عواقب لها يكون أن ذلك مع يمكن الحميدة األورام أن بالذكر
اإلشارات ينقل الذي السمعي العصب يصيب حميد ورم وهو السمعي، العصبي الورم
االتزان، ومشكالت الصمم مسببًا باطراد، يتضخم الورم وهذا املخ. إىل الداخلية األذن من

آخر. مكان أي إىل مطلًقا ينترش أن دون
فأي له. جديدة دموي مورد تكوين عىل قدرته هي للرسطان مميزة سمة وآخر
نمو ومع بالدم. إمداد إىل يحتاج امللليمرت ُعرش قرابة عن قطره يزيد الخاليا من تجمع
وغالبًا الدموية. األوعية نمو تنشيط عىل القدرة يكتسب أن إذًا عليه يجب الجديد، الورم
تشرتك ال بجينات االستعانة إىل ويتحول عشوائيٍّا، لألورام الدموية األوعية نمو يكون ما
ونظًرا الورمية، األوعية بتولد العملية هذه وتُعَرف الطبيعية. الدموية األوعية صيانة يف
كان لو الرسطان. عقاقري لتطوير ا مهمٍّ هدًفا صارت الطبيعي، األوعية تولد عن الختالفها
أنجح ومن النمو. من املزيد تحقيق من بذلك مُلِنع للرسطان، الدم إمداد إيقاف املمكن من
(«أفاستني»)، «بيفاسيزوماب» املوجهة الجزيئية العالجات من الجديد الجيل عقاقري

العملية. هذه يستهدف الذي

الرسطان؟ يبدأ كيف الترسطن: (4)

لتحقيق حدوثها يشرتط التي التغريات تقع عندما الرسطان يحدث قبل، من أرشنا كما
التحول إىل اآلن نحتاج الرسطان، بها ينشأ التي الكيفية نفهم ولكي له. املميزة السمات
يطلق عملية وهي الرسطان، حدوث يف الخارجية العوامل بها تتسبب التي الكيفية إىل
إيه، إن الدي حمض يف تلف لحدوث نتيجة األساس يف الرسطان ينشأ الترسطن. عليها
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التي العوامل جميع إذًا .5-2 الشكل ويوضحها آنًفا رشحناها التي التغريات إىل يؤدي
حدوث يف تتسبب عوامل أي مرسطنة؛ تكون أن املحتمل من مواد إيه إن الدي تتلف
يف التسبب يف تساعد التي املواد كل فليست صحيًحا؛ ليس العكس أن غري الرسطان.
يف دائًما يحدث ما هو هذا كان وإن مبارشًة، إيه إن الدي تتلف نفسها هي الرسطان
إيه إن بالدي مباًرشا تلًفا تحدث ال التي للرسطان املسببة املواد أمثلة ومن العملية. نهاية
وهناك والربوستاتا. الثدي برسطاني اإلصابة يف املتسببة الجنسية والهرمونات الكحول
السجائر دخان مثل واسعة، شهرة ذو منها والكثري املرسطنة املواد أنواع من العديد
عادًة األمر يستلزم أنه نعلم فنحن كمثال، السجائر تدخني أخذنا وإذا املؤينة. واألشعة
يشري وهذا الرسطان. ينشأ حتى عديدة سنوات مدار عىل السجائر من كبري عدد تدخني
ومن واحدة. خطوة من أكثر تتضمن أن املحتمل ومن بطيئة، الترسطن عملية أن إىل
متنوعة مجموعات تصيب طفرات يستلزم األمر بأن التنبؤ يمكننا السابقة، املناقشة
هذه وواينبريج. هاناهان وصفها التي الرئيسية التغريات يف تتسبب حتى الجينات من
وكثريًا املايض، القرن من التسعينيات مطلع يف أيًضا افُرتِضت األحداث من السلسلة
جديدة طفرة السلسلة يف خطوة كل وتمثل فوجلستاين»، «سلسلة اآلن عليها يطلق ما

.(6-2 (الشكل
عدًدا تتضمن حالة وهو الوراثي، األمعاء رسطان فوجلستاين د. مجموعة درست
الخباثة) محتملة أيًضا (وتسمى الترسطن محتملة أنها املعروف من التي الخطوات من
عىل وعكفت املرىض، من أنسجة املجموعة جمعت املرىض. عند عليها التعرف يمكن التي
بطانة من بدءًا املرض مسار عىل الخطوات مختلف يف شاذة كانت التي الجينات تحديد
من أنه وتبني رسيريٍّا. واضحة أعراضه تظهر الذي الرسطان إىل وصوًال الطبيعية األمعاء
خطوة كل تحدث حتى للتلف تتعرض أن يجب التي املرشحة الجينات تحديد املمكن
األحداث من مماثلة سالسل أن ذلك تلت التي األبحاث وأوضحت السلسلة. خطوات من
أحداث وترتب األمر يف تدخل التي الجينات كانت وإن األورام، أنواع جميع عىل تنطبق

تتباين. التلف
بالرسطان يسمى بما املصابة العائالت دراسة الجينات لتحديد املثمرة الطرق ومن
طريقة بنفس يورث ال فالرسطان قليًال؛ خاطئة التسمية هذه كانت وربما «الوراثي».
هو هنا يورث ما لكن البناء. ومكتمل سليم عيني يشء أي مثًال؛ املاس من عقد وراثة
يف ذلك يكون ما وغالبًا مبكًرا، باملرض باإلصابة يتعلق فيما كبريًا ارتفاًعا مرتفع احتمال
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بطانة
أمعاء سليمة

تغ(ات قبل
رسطانية مبكرة

ورم غددي مبكر

ورم غددي يف
مرحلة متوسطة

ورم غددي يف
مراحله األخ(ة

ورم رسطاني

انتشار

عدم استقرار
جينومي

فوجلستاين. سلسلة :6-2 شكل

الغدي، الورمي القولوني السالئل داء األمراض هذه وأحد للغاية. ورشسة مزدهرة صورة
وبمرور مبكرة. سن يف متعددة حميدة غدِّية أورام لديهم تتكون املرض بهذا واملصابون
يتوفون عالًجا، املرىض يتلقَّ لم وإذا رسطان، إىل األورام هذه بعض تتحول الوقت،
التي الدراسات وأظهرت األمعاء. لرسطان نتيجة عمرهم من األربعينيات بدايات يف عادًة
بي «إيه اسم عليه أطلق معني، جني يف شذوذًا لديهم أن املرض بهذا املصابني عىل أجريت
وتبني وظيفته، دراسة مواصلة إىل املرىض هؤالء لدى الجني هذا عىل التعرف وأدى يس».
عامل بذلك يختفي بعطل، الجني هذا أصيب فإذا اإليقاف». «مفتاح وظيفة يؤدي أنه
الرسطانات يف غالبًا الحال هو ومثلما الغددية. األورام وتتكون الخلية لنمو مهم فحص
مماثلة. شاذة صفات يف تشرتك شيوًعا األكثر الوراثية غري الرسطانات أن تبني الوراثية،
يس» بي «إيه جني أن الوراثي غري األمعاء رسطان عىل أجريت التي الدراسات وتؤكد
أن إذًا الواضح من املتفرقة. الحاالت هذه من ٪٨٠ من يقرب فيما وظيفي بخلل يصاب

األمعاء. لبطانة الطبيعي النمو تنظيم يف محورية وظيفة الجني لهذا
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عىل بشدة الضوء الوراثي الرسطان عىل تجرى التي الدراسات تسلط ما كثريًا وهكذا
تحديد يف الرسطانية» «العائالت هذه دراسة وساعدت الوراثي. غري نظريه وراء السبب
(املرتبط بي» «آر وجني يس»، بي «إيه جني مثل بالرسطان، املرتبطة الرئيسية الجينات
«٥٣ و«بي األطفال)، شبكية يصيب األورام من نادر نوع وهو الشبكي، األرومي بالورم
و«يف متنوعة)، رسطانات بعدة املرىض فيها يصاب التي فروميني يل بمتالزمة (املرتبط
الكىل). رسطان يشمل مركب مرض وهو لينداو، هيبل فون بمتالزمة (املرتبط إل» إتش
ما فهم يف الوراثي للمرض املتنوع الطبيعي التاريخ فحص يساعدنا ذلك، إىل باإلضافة
فيما املذكورة الجينات وجميع الجينات. لهذه الطبيعية الوظيفة عليه تكون أن يمكن
هذا ألن خاطئة؛ تسمية هذه أن غري لألورام»، «الكابحة الجينات اسم عليها يطلق سبق
جني عن معلوماتنا من نخمن أن يمكن ومثلما الحي. الكائن يف الرئييس دورها ليس
األوليان (النقطتان الخلية حياة لدورة رئيسية ُمنظِّمات الجينات هذه فإن يس»، بي «إيه
يلحق الذي اإلبطال أو الرضر ويؤدي سبق)، فيما ذكرناها التي الرئيسية السمات من
لهذه الطبيعية الوظائف فحص عملية وسلطت للسيطرة. خاضع غري نمو إىل بوظائفها
غياب كان وملا الخلية. حياة دورة به تُنظَّم الذي األسلوب عىل بشدة الضوء الجينات
أساليب من الكثري فإن الرسطان، ملرض مميزة سمة الخلية حياة دورة عىل السيطرة
التي الخلية حياة دورة جينات عمل يف التدخل طريق عن عملها تؤدي املرض عالج
الرسطان عقاقري من جديد جيل يغزو ذلك، عىل عالوة الرسطانية. الخلية داخل تخفق
يف لألخبار الرئيسية والعناوين العيادات من كالٍّ — املوجهة الجزيئية العالجات وهي —
استهداف طريق عن عملها العقاقري هذه وتؤدي الثالث). الفصل (انظر الراهن الوقت

الرسطان. حاالت يف تختل وظائفها أن معروف محددة جزيئات
الخلية. حياة دورة يف مبارشًة الوراثي الرسطان جينات جميع تشرتك ال ذلك، ومع
البداية يف عليه التعرف تم الذي إل»، إتش «يف جني ذلك عىل الجيدة األمثلة من ولعل
باضطرابات يصابون الحالة هذه يعانون ومن لينداو». هيبل «فون متالزمة مرىض لدى
املخيخ يف وبالتحديد العصبي، الجهاز يف األكياس تكون بينها من مبكرة، سن يف متعددة
بجانب والشبكية، الشوكي، والحبل والتنسيق)، االتزان يف الضالعة املخ أجزاء (أحد
وتكون مًعا، الكليتني الكلوية األورام تصيب ما وعادًة والخبيثة. الحميدة الكلوية األورام
جينًا املريض فريث يس»، بي «إيه بجني يتعلق فيما أما مبكرة. سن يف وتبدأ متعددة،
فعال إل» إتش «يف بروتني أي يتبقى ال اآلخر للجني إصابة حدثت وإذا فعال، غري واحًدا
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لدى شائعة كانت وإن نسبيٍّا الحدوث نادرة الكلوية األورام بأن علمنا ومع الخلية. يف
واحدة إصابة من معني جني معاناة احتماالت بأن يُنبئنا هذا فإن إل»، إتش «يف مرىض
تكون ثم ومن كثريًا، أطول وقتًا تستغرق إصابتني من املعاناة لكن نسبيٍّا، مرتفعة تكون

كثريًا. متأخرة سن يف وتبدأ منفردة املتفرقة األورام
استشعار يف دوًرا له أن إل» إتش «يف جني عىل أجريت تفصيلية دراسة كشفت
بث إىل هذا يؤدي منخفًضا، األكسجني كان وإذا الخلية. داخل األكسجني مستويات
فهو أخرى، بعبارة جديدة. دموية أوعية إنتاج يف تبدأ كي املجاورة الخاليا إىل إشارات
وقد .(5-2 الشكل (انظر الرسطان ملرض املميزة السمات إحدى األوعية؛ تولد ينظم
أنبوب داخل الرسطانية الخلية لدفع كافية التغريات هذه أن أخرى دراسات أوضحت
الرسطانية السمات سيعكس النماذج هذه يف إل إتش يف جني استبدال وأن االختبار،
واملسمى إل»، إتش «يف مرىض لدى الكلوي الورم نمط يتميز ذلك، عىل عالوة للخاليا.
عمل من نتكهن أن يمكن مثلما الدموية، األوعية يف شديد بثراء الكلوية، الخلية برسطان
أن الوراثية) (غري املتفرقة الكلوية الخلية رسطانات عىل أجريت دراسة وكشفت الجني.
إتش «يف مسار يجعل وهذا الحاالت، من ٪٧٠ حوايل يف بطفرة يصاب إل» إتش «يف
الحديثة العالجات عىل أجريت التي واألبحاث للعالج. جذابًا هدًفا األوعية تولد إل»/عملية
ناحية من السمعة سيئ نوع وهو — الكىل رسطان لعالج إل» إتش «يف عىل القائمة
مركبات ستة فحصلت للغاية؛ مثمرة أنها عىل برهنت — ينترش إن ما عالجه صعوبة
تنتظر التي األخرى العقاقري من العديد عن فضًال هذا .٢٠٠٦ عام منذ تراخيص عىل
والعرشين الخمسة مدى عىل لعالجه يرخص لم مرض بعالج لها يرخص كي دورها
الذي املسار من جوانب تستهدف املركبات هذه وكل فقط. مركبني سوى املاضية عاًما

سبق. فيما أوجزناها التي الوراثية األبحاث حددته

الوراثي غري الرسطان (5)

بالرسطان، املرتبطة الجينات فئات عىل ا هامٍّ ضوءًا تسلط الوراثية الرسطانات أن مع
األول، الفصل يف رأينا وكما واضحة. وراثية نزعة عن تنشأ ال الرسطان حاالت أغلب فإن
أورام من تنشأ العالم مستوى عىل الرسطان عن الناجمة للوفيات الرئيسية األسباب فإن
الرئة رسطان يرتبط الرسطانات، هذه بني ومن والثدي. والقولون والكبد واملعدة الرئة يف
الكبدي االلتهاب بفريوس بالعدوى الكبد رسطان ويرتبط السجائر. بتدخني قويٍّا ارتباًطا
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أن املفرتض ومن الصدد. هذا يف الكحوليات ملعاقرة البارز الدور جانب إىل ب، الوبائي
عىل تماًما مفهوم غري يزال ال السبب لكن بالغذاء، مرتبطة الهضمية القناة رسطانات
الرجال) لدى الربوستاتا (ورسطان الثدي رسطان بوضوح يتصل وباملثل، الدقة. وجه
تعمل أن املتنوعة املؤثرات لهذه يمكن فكيف مًعا. والهرمونية الغذائية العوامل من بكل

سبق؟ فيما رشحناها التي بالرسطان لإلصابة املؤدية التغريات إحداث عىل
املرسطنة املواد إحدى تفاعل كيفية عىل مفهوم مثال أفضل الرئة رسطان لعل
بكمية واضًحا ارتباًطا الخطر يرتبط بالرسطان. اإلصابة إىل لتؤدي البيئة يف املوجودة
الذين واملدخنون لالستهالك. الزمنية وبالفرتة — للجرعة تأثري فثمة — املستهلك التبغ
بعد باملرض إصابتهم احتمال بالتدريج يقل بالرسطان اإلصابة قبل التبغ عن يقلعون
مسئوًال التدخني يكون أن بد فال فوجلستاين، سلسلة مثل نموذج ناحية ومن اإلقالع.
وقوع عىل محفًزا التدخني استمرار يكون وأن بالسلسلة، األوىل الخطوات يف التسبب عن
الخطوة عىل الغالب يف يطلق كان للترسطن، األقدم النظرية النماذج يف التالية. الخطوات
األخرية الخطوة تسمى حني يف الورم، نمو تنشيط التالية والخطوات االستهالل، األوىل
املركبات إىل يشار ما كثريًا املخترب، ويف قيمتها، املصطلحات لهذه تزال وال بالتحول.
تحليل وكشف للخاليا. تحويل بأنها رسطاني نمو إىل للخاليا الحميد النمو تحول التي
الخلوية. املزارع نظم يف التحول إىل تؤدي التي املركبات من مجموعة عن التبغ دخان
تعمل التي الدقيقة الجزيئية اآلليات عن الدخان ملكونات مستفيضة دراسة وكشفت
بني ومن املزدوج. إيه إن الدي حلزون مع التفاعل أسلوب إىل وصوًال الصدد، هذا يف
البحوث أظهرت وقد بنزوبريين، املسمى ذلك الشأن هذا يف املتهمة الرئيسية املركبات
الشكل ويعرض تركيبه. فيدمر إيه، إن الدي حلزون مع يتحد أنه بعناية أجريت التي

املزدوج. إيه إن الدي حلزون مع متداخًال بنزوبريين جزيء 7-2

إيه إن الدي لجزيء تلف لحدوث حاجة هناك أن الواضح من قبل، من ذكرنا كما
يطلق التلف، من املزيد تراكم من مطولة فرتة عامة بصفة تعقبه استهاليل حدث وهو —
الترسطن محتملة العلة يحول نهائي تحول حدث وقوع قبل — التنشيط أحيانًا عليه
املستمر التعرض هو العملية محفز أن يبدو التبغ، حالة ويف املعالم. مكتمل رسطان إىل
باألمراض يتعلق فيما أما إيه. إن للدي مدمرة واضحة خواص له الذي التبغ، لدخان
هرمونات تلعبه هنا املنشط دور فإن والربوستاتا، الثدي رسطانَِي وبالتحديد األخرى،
بفرتة الثدي برسطان اإلصابة احتمال يتأثر األول، الفصل يف أرشنا وكما ذاته. الشخص
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الداخل.2 من إيه إن الدي تركيب مع ملتحم البنزوبريين :7-2 شكل

وقلة املبكر البلوغ يؤدي ثم ومن متكرر، نحو عىل األنوثة لهرمونات الثدي تعرض
وجاء اإلصابة. احتمال نسبة ارتفاع إىل الطبيعية الرضاعة عدم مع الحمل مرات عدد
واملستحثة الثدي عىل تطرأ التي التغريات من املستمرة الدورات أن من ذلك عىل االستدالل
من ما لشكل نتيجة إيه إن للدي يحدث مبدئي تلف أي م تضخِّ الطمثية بالدورة
يف يتمثل الربوستاتا، رسطان حالة يف يحدث لذلك مشابه تأثري وهناك البيئية. املرسطنات
يكون الخصيان) (مثل العمر من مبكرة مرحلة يف لإلخصاء يتعرضون الذين الرجال أن
الذي بأقرانهم مقارنًة للغاية منخفًضا الربوستاتا برسطان لإلصابة تعرضهم احتمال
مماثًال دوًرا الكحول ويلعب البيئية. املرسطنة املواد لنفس يتعرضون أنهم املفرتض من
فهو مبارشة؛ مرسطنة مادة ليس ذكرنا، أن سبق كما فالكحول، الكبد. مرض حالة يف
دورات يستحث الكحوليات معاقرة يف املدى طويل اإلفراط أن غري إيه، إن الدي يدمر ال
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التغريات يف الحال هو وكما الخاليا. إحالل معدل ارتفاع مع الكبد، داخل والرتميم التلف
تتسبب الذي الرضر تضخيم عىل باستمرار املتزايد النشاط هذا يعمل الثدي، يف الدورية
يزيد وهذا موجودة، األخرى هي تكون أن يجب التي إيه إن للدي املدمرة املركبات فيه

الرسطان. ونشوء إيه إن الدي تلف من املزيد تراكم فرصة من
تفصيلية معرفة أيًضا تتوافر الكبد، رسطان حالة يف األول، الفصل يف أوضحنا كما
املرض هذا يَُعد الوبائي. الكبدي بااللتهاب العدوى وهي شيوًعا، املرسطنة املواد أكثر عن
أخرى ومناطق الصني يف باألخص ولكن العالم، مستوى عىل للمعاناة رئيسيٍّا سببًا
املرض، بهذا مزمنة بعدوى مصابون السكان من ٪١٠ إىل تصل نسبة حيث آسيا من
الشمالية وأمريكا أوروبا يف معدالته نجد حني يف األوسط، والرشق الهند يف النسب وتقل
يصابون من لدى صوره أعىل يف املزمنة بالعدوى اإلصابة احتمال ويكون ،٪١ من أقل
الكبدي االلتهاب فريوس ضد لقاح توفر ،١٩٨٢ عام ومنذ الرضاعة. مرحلة يف بالعدوى
العلماء تمكن سنوات، عدة منذ عديدة بلدان يف التلقيح برامج تطبيق ومع ب. الوبائي
سببية، العالقة هذه كانت لو والرسطان. الفريوس بني للعالقة النهائي االختبار إتمام من
اآللية أما فعًال. حققته ما وهذا بالعدوى، اإلصابة دون الوقاية تحول أن املفرتض فمن
محل تزال فال بالرسطان، اإلصابة يف الفريوس خاللها من يتسبب التي الدقيقة الجزيئية

سببية. عالقة وجود عىل اآلن مقنع فالدليل التدخني، حالة يف أنه غري دراسة،
الرحم، عنق رسطان وهو أال بالعدوى؛ يرتبط الرسطان من آخر نوع إىل انتقلنا إذا
عنق رسطان أن العرشين القرن عرشينيات يف لوحظ فقد مماثلة. قصة نرى أن يمكننا
ويندر الغواني، وتحديًدا الجنسية، العالقات متعددات النساء لدى انتشاًرا أكثر الرحم
متعلق سبب إىل يشري ما جنيس)، نشاط ممارسة لهن سبق من (ماعدا الراهبات لدى
أن ١٩٧٦ عام يف هاوزن تسور هارالد أوضح وقد الجنس. طريق عن املنتقلة بالعدوى
إىل هاوزن تسور دكتور فتوصل البرشي. الحليمي الورم فريوس بعدوى يرتبط املرض
ورسطان التناسلية البثور من كل يف البرشي الحليمي الورم لفريوس إيه إن الدي وجود
الالحقة أبحاثه وعىل االكتشاف هذا عىل الطب يف نوبل جائزة العالم هذا ونال الرحم. عنق
ينتج والرسطان. الفريوس بني الدقيقة الجزيئية الروابط رشحت التي املجال، هذا يف
من وكالهما ،«٥٣ و«بي بي» «آر اسمهما جينني مع تتفاعل متنوعة بروتينات الفريوس

الرسطان. إلحداث واضًحا مساًرا يوفر ما الخلية؛ حياة دورة يف املتحكمة العوامل
ضد ثم ومن البرشي، الحليمي الورم فريوس ضد اللقاحات أحد ابتكار أثبت
الوبائي الكبدي االلتهاب لقاح من التقنية الناحية من تحديًا أكثر أنه الرحم عنق رسطان
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املراحل دراسة أتاحت والرسطان املزمنة الفريوسية العدوى بني الرابطة أن غري ب.
هذه عىل التعرف يمكن أنه اكتشاف إىل ذلك وأدى الرحم. عنق لرسطان الخباثة محتملة
تُفحص ثم خشبية ملعقة بواسطة الرحم عنق من تؤخذ التي الخاليا بقع يف املراحل
داخل الورم بتكون املسماة الرسطان، قبل ما مرحلة عىل التعرف وسمح املجهر. تحت
وتطبق وقائي. عالج إىل بالتوصل املوضعي الرسطاني الورم أو الرحم، عنق ظهارة
اختبار عىل مبنية شاملة فحص عمليات الشمالية واألمريكية األوروبية الدول معظم
النساء. آالف حياة الربامج هذه أنقذت للتقديرات، ووفًقا الرحم. عنق من مأخوذة بقعة
ترتبط التي البرشي الحليمي الورم فريوس من املختلفة األنواع ضد لقاح توفر وحديثًا،
للصحة التابعة التلقيح برامج ضمن الظهور يف وبدأ ،٢٠٠٦ عام يف الرحم عنق برسطان
اإلصابة لخطر خفض من ثم من يحمله وما العدوى، من للوقاية كوسيلة للفتيات العامة
للحماية وسيلة أنه عىل البعض فيفرسه اللقاح؛ حول الجدل بعض أُثري بالرسطان.
عن تنتقل التي األمراض أحد من الوقاية لكن الجنسية. العالقات تعدد مخاطر من
البرشية. املناعة نقص كفريوس األخرى الفريوسات مخاطر من تقلل ال الجنس طريق
الجنسية العالقات تعدد مخاطر من النساء سيقي اللقاح هذا فإن ذلك، إىل وإضافة
سيتطلب األمر لكن حال. بأي عليه سيطرة أي لديهن ليس أمر وهو ألزواجهن، السابقة
الفاصلة الزمنية الفرتة هي فهذه جدواه؛ نشهد حتى عاًما و٢٠ ١٠ بني ترتاوح فرتة

الرسطان. ونشوء البرشي الحليمي الورم فريوس بعدوى اإلصابة بني النموذجية

هوامش

(1) Reprinted from Hanahan and Weinberg, The Hallmarks of Cancer,
Vol. 100 (2000): 57–70, with permission from Elsevier. © 2000 Elsevier.

(2) Nahin, Barnes, Stussman, and Bloom, Costs of Complementary and

Alternative Medicine (CAM) and Frequency of Visits to CAM Practitioners:

United States, 2007. National health statistics reports, no. 18 (Hyattsville,
MD: National Center for Health Statistics. 2009). © National Center for
Complementary and Alternative Medicine, NIH, DHHS, and RSCB Protein
Data Bank.
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الثالث الفصل

الرسطان؟ كيفُيعاَلج

متنوعة جماعات عدة من مشاركة عادًة ويتطلب التعقيد، بالغ أمر الرسطان عالج
(أطباء العموميون املمارسون بينها من التخصصات، جميع من أطباء بني ما ترتاوح
األشعة، وإخصائيو األمراض، علم وإخصائيو األورام، وإخصائيو والجراحون، األرسة)،
اآلخرين املدربني الفنيني من هائل عدد إىل إضافة األلم، تسكني رعاية وإخصائيو
اإلشعاعي، العالج وأقسام واملعامل الطبيعي والعالج األشعة وفنيي كاملمرضات،
لهذه التنظيمية التفاصيل تتباين وممتدة. طويلة والقائمة التمريض، ومساعدي
الرعاية سياسات من كل نتاج وهي آلخر، بلد من هائًال تباينًا املختلفة الجماعات

مًعا. واقتصادياتها الصحية
كرحلة الرسطان عالج منظومة أقدم سوف املشكلة، هذه عىل لاللتفاف محاولة يف
رعاية إىل وصوًال العالج ومتابعة وعالجه املرض بتشخيص مروًرا األعراض من تبدأ
الصحية الرعاية نظم وتعالج للشفاء. قابلة غري انتكاسات يعانون ملن األلم تسكني
حد إىل واحدة عامة، بصفة األساسية املبادئ لكن شتى، بسبل الوقائع هذه املختلفة
املختلفة الرئيسية للفئات شامًال استعراًضا الفصل هذا من األخري القسم ويقدم بعيد.

اإلشعاعي. والعالج الكيماوي والعالج الجراحة مثل للعالج،

واألبحاث التشخيصاملبدئي (1)

أو املستمر كالسعال أعراًضا يعانون وهم األطباء إىل يذهبون املرىض معظم يزال ال
التي الفحص، برامج تكتشفها أيًضا كبرية أعداد وهناك البول. يف دم كظهور مشكالت
رسمي غري أو الرحم) وعنق الثدي رسطان (مثل نظامي رسمي أساس عىل سواء تُجَرى
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الحاالت وبعض الربوستاتا). الكتشافرسطان النوعي الربوستاتي املستضد اختبار (مثل
تُجَرى التي األشعة ذلك أمثلة ومن أخرى. ملشكالت أبحاث إجراء أثناء باملصادفة تُكتَشف
إىل أعود وسوف األعراض. عديم كلوي ورم خاللها من يُكتَشف أن يمكن البطن عىل

املرىض. من الفئات هذه
وأحسوا الحظوه ما عارض من يشكون وهم أطبائهم إىل املرىض معظم يذهب
حدود ال تنوًعا تتنوع — أنفسهم البرش مثل مثلها — األعراض أن ومع تجاهه. بالقلق
خلل يف تتسبب التي تلك فنجد مجموعات، إىل تقسيمها الحاالت أغلب يف فيمكن له،
أو للجسم، الطبيعية الحركة يف خلل عن يسفر الذي املخ ورم مثل الطبيعية، بالوظائف
وقد السعال. أو األلم، أو كالنزيف، الورم، فيه تسبب تلف عن الناجمة الشاذة األعراض
وقد القرص، بالغة املرض وتشخيص األولية األعراض ظهور بني تمر التي الفرتة تكون
التشخيص يف التأخري يكون األحيان، بعض يف سنوات. فتمتد األحيان بعض يف تطول
أو متعمد ذاتي إلهمال نتيجة أخرى أحيان ويف لألعراض، األطباء تأويل سوء إىل مرده

االثنني. من مزيًجا يكون أيًضا أحيان ويف ألنفسهم، املرىض خداع
يسبب أن يمكن مبكر تشخيص إىل التوصل فرصة ضياع إدراك أن الطبيعي ومن
وقت يف هذا يكون ما وغالبًا والطبيب، املريض بني العالقة يف خطرية مشاكل الحًقا
يف عصيبة بأوقات األرسة أطباء ويمر الطبيب. إىل الحاجة أمسِّ يف املريض فيه يكون
ويف الناس، بني الشائعة األعراض من الظهر وآالم الصداع املثال: سبيل عىل الصدد؛ هذا
األعراض ملداواة إال تحتاج ال وربما حميدة، أسبابها تكون الحاالت من العظمى الغالبية
— بالطبع — األحيان بعض يف أنه غري مستفيضة. أبحاث إلجراء الحاجة دون فقط،
األخرى األمثلة ومن الشوكي. الحبل أو باملخ كامن ورم إىل األعراض هذه تشري ربما
أن عىل يدل قد األمر هذا أن يعلمون الطب طلبة وجميع الرباز. يف دم وجود ذلك عىل
(حالة كالبواسري حاالت أن األرسة أطباء جميع ويعلم األمعاء. برسطان مصاب املريض
النطاق ضمن الواقعني املرىض لدى ا حقٍّ شائعة نزيًفا) به تسبب قد بالرشج لأللم مسببة
الحالة بني إذًا التمييز يمكنهم فكيف األمعاء. برسطان اإلصابة لخطر املعرض العمري
مرضاهم؟ عىل األبحاث إجراء يف يبالغوا أن دون نادرة) كانت (وإن والخطرية الحميدة
الطب، طلبة يتعلمها أخرى أساسية مهارة يف السؤال هذا عن اإلجابة تكمن ما غالبًا
وغري املباغت التغري فإن هنا، ومن الصحية. للحالة دقيق تاريخ عىل الحصول فن وهي
مقارنًة للرسطان، نتيجة األرجح عىل يكون — بالرباز املختلط النزيف مثل — املتوقع
سنني. بضع كل التواليت ورق عىل نجدها قد التي الصغرية الفاقع األحمر الدم ببقع
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الرسطان عن الفحصللكشف (2)

قبل الرسطان مرض عن تكشف اختبارات إجراء من لتمكنَّا مثايل، عالم يف نحيا كنَّا لو
هذه عىل ويُطَلق الشفاء. يف أكرب وأمل املبكر بالتدخل يسمح مما املراحل؛ أخطر بلوغه
وعنق والرحم، الثدي، الرسطان: أنواع من لعدد اآلن متاحة وهي «الفحص»، العملية
يكون أن النوعي الربوستاتي املستضد الختبار يمكن لذلك، باإلضافة واألمعاء. الرحم،
املفيد ومن جدل. محل يزال ال استخدامه أن غري الربوستاتا، لرسطان فحص اختبار
عمليٍّا. االختبارات هذه تطبيق كيفية بحث ثم النموذجي، الفحص اختبار سمات وصف

األمر: هذا اآلتي املثال ويوضح

العاملية) الصحة منظمة (املصدر: النموذجي الفحص اختبار سمات

بمعدل ومرتبًطا الرسطان من شائًعا نوًعا املستهدف املرض يكون أن يجب •
مرتفع. وفيات

لو الوفاة خطر حجم تقليص عىل قادر فعال عالج املرض لهذا يتوافر أن يجب •
كاٍف. بقدٍر مبكرة مرحلة يف ُطبِّق

نسبيٍّا. التكلفة باهظة وغري وآمنة مقبولة االختبار إجراءات تكون أن يجب •

االعتبار: يف يأتي ما نضع أن علينا ذلك، إىل باإلضافة

مرىض. بأنهم صحيًحا تشخيًصا املرىض تشخيص صحيحة: إيجابية معدالت •
مرىض. بأنهم ً خطأ األصحاء تشخيص خاطئة: إيجابية معدالت •

لألصحاء. صحيح تشخيص صحيحة: سلبية معدالت •
أصحاء. بأنهم ً خطأ املرىض تشخيص خاطئة: سلبية معدالت •

للمسح إيجابية فنتيجة الرسيري؛ الطب يف يُجَرى الختبار للغاية جيد أمر وهذا
هذا إصابة عىل قويٍّا مؤًرشا تعد كبدي بمرض إصابته يف مشتبه ما بشخص الخاص

فحص؟ اختبار إذًا هذا يكون كيف باملرض. الشخص
بالفعل معلوم شخص حالة لتشخيص ما اختبار استخدام بني الفارق لتوضيح
النظر يمكننا أعراض، أي من يشكون ال أفراد لدى املرض فحص وبني مريض، أنه
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الصحيح.∗ والتشخيص الكبد مسح نتائج بني العالقة :1-3 جدول

اإلجمايل كبدي بمرض املصابني غري املرىض كبدي بمرض املصابون املرىض

الكبد مسح
٢٦٣ ٣٢ ٢٣١ (+) طبيعي غري
٨١ ٥٤ ٢٧ (−) طبيعي

٣٤٤ ٨٦ ٢٥٨ اإلجمايل

الذين املرىض طبيعية/إجمايل غري حالتهم بأن مسحهم نتيجة وجاءت بالكبد املصابون (املرىض للمرض فالحساسية هكذا ∗
.٠٫٨٨ = ٣١ + ٢٣١/٢٣١ = إيجابية) مسحهم نتيجة جاءت

نتيجة جاءت الذين املرىض مرض/إجمايل أي يعانون وال طبيعية مسحهم نتيجة جاءت الذين املرىض (أي والنوعية
.٠٫٦٧ = (٥٤ + ٥٤/(٢٧ = طبيعية) مسحهم

ويعانون طبيعية غري مسحهم نتيجة جاءت الذين املرىض نسبة (أي اإليجابية التنبُّئية القيمة وهو آخر قياس وهناك
.٠٫٨٩ = (٢٧ + ٢٣١/(٢٣١ = كبديٍّا) مرًضا

= كبديٍّا) مرًضا يعانون وال سلبية، مسحهم نتيجة جاءت الذين املرىض (نسبة السلبي للفحص السلبية التنبُّئية والقيمة
.٠٫٤٥ = (٨٦ + ٥٤/(٣٢

يف (النوعية) الفائتة الحاالت معدل أن مثًال لنفرتض الثدي. برسطان املتعلقة األرقام يف
مرحلته يف بعد عنه يُكَشف لم الذي املرض مستوى وأن ،٪١٠ لالختبار خضعَن من
االختبار فإن امرأة، ألف ١٠٠ اختربنا إذا فرد. ٥٠٠ كل بني من واحًدا يبلغ املبكرة
فعًال، الرسطان يعانني من لدى إيجابية نتيجة ذي اختبار ٢٠٠ إىل سيؤدي النموذجي
بالرغم اختبارنا، لكن املرض. يعانني ال من لدى سلبية نتيجة ذي اختبار و٩٩٨٠٠
٢٠ تارًكا ،٢٠٠ كل بني من حالة ١٨٠ سوى يكتشف ولن مثاليٍّا ليس جودته، من
ليس أيًضا االختبار فإن وبالعكس، باملرض. إصابتهم لعدم ً خطأ اطمأنوا وقد شخًصا
اختبارهن نتيجة ظهرت املرض يصبهن لم ممن ٪٩٥ أن مثًال لنفرتض تماًما. دقيًقا
عينتنا عىل هذا تطبيق عند خطأً. إيجابية اختبارهن نتيجة ظهرت منهن ٪٥ لكن سلبية،
نتيجة ستظهر باملرض مصابة غري حالة ٩٩٨٠٠ من ٪٥ أن معناه نجد التحري، يف
لدى ً خطأ إيجابية نتيجة ذا اختباًرا ٤٩٩٩ هذا محصلة وتكون خطأً. إيجابية اختبارهن
من (٪٤ = ١٨٠ / ٤٩٩٩) فقط أقلية أن هذا ومعنى باملرض. مصابات غري سيدات
= ١٨٠ − ٤٩٩٩ لكن باملرض، بالفعل مصابات إيجابية اختبارهن نتيجة ظهرت الالتي
إىل الخطأ بطريق امرأة عرشون اطمأنت ذلك، عىل عالوة شديد. بهلع أصبن امرأة ٤٨١٩
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األمر نهاية يف يُكتشف أن إىل حياتها منهن كل وستواصل باملرض، مصابات غري أنهن
إنهن إذ املرض؛ من متأخرة مرحلة يف حاالتهن تكتشف وربما بالرسطان، مريضة أنها
فإن ذلك، مع مريضات. لسن أنهن معتقدات أعراض، من به يشعرن ما يتجاهلن قد
(٪٩٩ من أكثر أي امرأة؛ ٩٩٨٠٠) سلبية نتائجهن ظهرت الالتي من العظمى الغالبية

كبرية. بنسبة مطمئنة السلبية االختبار نتيجة إذًا باملرض، مصابات غري بالفعل ُكنَّ
التي الفحص اختبارات عيوب تصور إنها إذ باألهمية؛ العملية األمثلة هذه تتسم
أفضل هي سبق فيما ذكرناها التي األرقام الواقع، ففي وهلة. ألول رائعة تبدو ربما
ألن (ربما سنٍّا األصغر النساء لدى تهبطان والنوعية فالحساسية — املتاحة األرقام
صعوبة)، أكثر الطبيعية غري الكتل رؤية يجعل وهذا كثافة، أكثر لديهن الثدي أنسجة
تعقب تكلفة فإن ذلك، إىل باإلضافة صحيًحا. تصنيًفا مصنفة غري أكثر حاالت إىل ويؤدي
ضئيلة، ذاتها حد يف االختبار إجراء تكلفة أن مع بكثري أكرب تكون ً خطأ اإليجابية الحاالت

الفحص. برنامج تكاليف يف كعامل إضافتها ويجب
املثال ففي الفحص. عمليات فائدة حجم قياس عند تظهر أخرى مشكلة توجد
يحدث أن يمكن عما مبكر وقت يف رسطان حاالت عىل نتعرف قليل، منذ ذكرناه الذي
حالة يف لكن األرجح. عىل العالج تحسن احتماالت من يحسن وهذا الفحص، إجراء دون
لديهن ص يَُشخَّ الالتي النساء أرباع ثالثة إن إذ جيدة؛ الشفاء نسب تكون الثدي، رسطان
لها يقدر التي الربع نسبة بذلك وتتبقى الحياة. قيد عىل طويلة فرتات يبقني املرض
الفحص. عملية من الرئيسيات املستفيدات يكنَّ أن يُنتََظر من وهن حالتها، تسوء أن
يف يكمن هنا والعيب أجريت، التي االختبارات بعدد مقارنًة نسبيٍّا صغريًا رقًما هذا ويعد

الثدي. برسطان مصابات يكنَّ أن دون سليمات نساء فحص يف املبالغة

رسطان أنها يف املشتبه تقيصالحاالت (3)

طبيبه إىل ذهب أو فحص برنامج خالل من حاالتهم اْكتُِشَفت ممن املريض أكان سواء
االختبارات من مزيد إجراء هي التالية الخطوة فإن القلق، تستدعي أعراض من يشكو
مأخوذة (خزعة) أنسجة عينة عىل التشخيصعادًة ويُبنَى استبعاده. التشخيصأو لتأكيد
واختبارات باألشعة، وتصوير طبيب، يجريه فحصرسيري يسبقها املصاب، العضو من
تصويرية فحوصات باستخدام الرسطان عن التقيص يجري املثالية، الظروف ويف دم.
التشخيص يحتاج الحاالت من العظمى الغالبية يف فإنه العميل، الواقع يف أما جائرة. غري
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يف رئييس عنرص باألشعة والتصوير املعمل. يف أنسجة عينة فحص طريق عن تأكيده إىل
لتقنيات يمكن عليه. الحصول وكيفية النسيج عىل الحصول موضع بشأن قرار اتخاذ
املقطعي التصوير — إكس بأشعة أكانت سواء الحديثة، العريض املقطع ذات التصوير
وما الداخلية لألعضاء للغاية دقيقة صور إيضاُح املغناطييس، بالرنني أم — املحوسب
مع — اإليضاح عن تعجز ذاتها التصوير تقنيات أفضل لكن أوراًما. كونه يف يُشتبَه
رسطان بأنها الحالة تشخيص كان إذا وأيًضا ال. أم رسطانية ما كتلٌة كانت إن — التأكيد
األحيان بعض يف بالضبط؟ الرسطان نوع ما هو: السؤال يصبح ترجيًحا، األكثر هو
مدخنًا عمره طيلة ظل البنيان ضعيف مسن رجل ذلك أمثلة ومن كافيًا، التصوير يكون
الئق غري وهو الصدر، عىل إكس أشعة إجراء بعد الرئة برسطان إصابته يف ويشتبه رشًها
ثمة الحالة. من للتأكد االختزاع مشقة من يُعَفى قد الرجل هذا له، عالج أي لتقديم طبيٍّا
رسطانية ترسبات لديهم مرىض لالختزاع: أيًضا يحتاجان ال قد اثنان أو آخر سيناريو
خالل من ظهرت الربوستاتا) رسطان النتشار شائع موضع (وهو العظام يف متوغلة
فيمكن الدم، مصل يف النوعي الربوستاتي املستضد من للغاية مرتفعة ونسبة التصوير،
االنتشار واسع بروستاتا املريضبرسطان هذا إصابة وهو مؤكد، لتشخيص التوصل هنا
يف رسطان عن للكشف عينات صور املصاحبة األشكال وتوضح الختزاع. الحاجة دون
هذه كل ويف .(2-3 (الشكل والكبد الرئة يف ثانوية أورام وترسبات (1-3 (الشكل الثدي
مثل باألشعة الواضحة العلل حاالت يف حتى أنه غري واضحة. االضطرابات تبدو الحاالت،
ثم ومن بالضبط، الرسطان نوع لتحديد عام بوجه الزًما االختزاع يكون الحاالت، هذه

املالئم. العالج تحديد

الرسطان تشخيصحاالت األمراضيف علم إخصائي دور (4)

إبرة، باستخدام — مثًال — مأخوذة صغرية أنسجة عينات األمراض علم إخصائي يُقيِّم
تكون قد — الكىل رسطان حالة يف املثال سبيل عىل — الحاالت بعض يف خزعات. أي
األحيان، أغلب ويف املريضة. الكلية مثل جراحيٍّا، استؤصل عضو من مأخوذة األولية املادة
زجاجية، رشائح عىل امُلستأَصل الورم من الرقة بالغة رشائح وضع طريق عن هذا يجري
محل معينة خصائص بوضوح تظهر التي املتنوعة الصبغات من بمجموعة معالجتها ثم
األمراض علم إخصائي يد عىل الصبغات ذات الرشائح ذلك بعد تُفَحص الفاحص. اهتمام
(تسمى واإليوسني الهيماتوكسيلني هي استخدامها الشائع والصبغة باملجهر. مستعينًا
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فيلم أشعة عىل الثدي

تفس) الفيلم تفس) الفيلم تفس) الفيلم تفس) الفيلم

منطقة
كثافة
زائدة منطقة

كثافة
متزايدة

منطقة
كثافة

متزايدة

منطقة
كثافة
زائدة

تكب) ا5نطقة
ا5عنية

فيلم أشعة عىل الثدي فيلم أشعة عىل الثدي فيلم أشعة عىل الثدي

ورم محدد
بوضوح

قطره ٢سم

ورم محدد
بوضوح

قطره ٢سم

الثدي.1 برسطان إصابة توضح الثدي عىل أشعة :1-3 شكل

وتُستخَدم مثًال. كالنواة بوضوح للخلية املختلفة املكونات تظهر التي إي) أند إتش عادًة
خصائص إيضاح من مزيد عىل املعاونة يف تخصصها، يتزايد التي الصبغات، أنواع
يف يساعد الذي الثدي رسطان حالة يف اإلسرتوجني مستقِبل صبغ ذلك أمثلة ومن الورم.
يف آخذ عدد ويوجد والهرموني. الكيماوي العالج من لكلٍّ الرسطان استجابة بمدى التنبؤ
وحيدة املضادة األجسام عىل الغالب يف تقوم التي املتاحة االختبارات من رسيًعا االزدياد
باإلضافة يأتي). ما انظر العالج؛ أشكال من كشكل رسيًعا أيًضا تتزايد (التي النسيلة
جينات تعبري عىل تطرأ التي التغريات عن للبحث االختبارات إجراء أيًضا يمكن ذلك، إىل

الكروموسومات. داخل ترتيبات إعادة أو معينة طفرات عن للبحث أو معينة
كانت إذا رسطان؟» هذا «هل األمراض: علم إخصائي يواجه الذي األول السؤال
بدأ عضو أي يف أخرى: بعبارة أو املحدد، نوعه ستشمل التالية األسئلة فإن بنعم، اإلجابة
تتفاوت درجات إىل الرسطان حاالت تُصنَّف لذلك، باإلضافة الفرعي؟ نوعه وما املرض؟
(مرتفع). ٣ حتى (منخفض) ١ برقم عادًة املقياس ويبدأ املرض، رشاسة حيث من
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ترسبات ثانوية
للرسطان يف

الرئت, والكبد

البوزيرتون بإصدار املقطعي والتصوير املقطعية األشعة بني تجمع صورة :2-3 شكل
والكبد.2 الرئتني يف انتشار مع متقدم رسطان بحالة ملريض

اللمفاوية) الغدد (رسطان والليمفوما الربوستاتا، رسطان مثل — الرسطان وبعضحاالت
والغضاريف) والعضالت العظام مثل والهيكلية، الضامة األنسجة (رسطان والساركوما
مبنية األنظمة هذه وجميع عليها. تنطبق املبادئ نفس لكن مختلفة، تدرج أنظمة لها —
العضو يف السليمة بالخاليا مقارنتها جانب إىل وشكلها، الرسطانية الخاليا حجم عىل

فيه. تكوَّنت الذي
املوجودة الجزيئية العالمات عىل املبنية اإلضافية الفرعية التصنيفات مؤخًرا تزايدت
مستويات وجود عىل تقوم مميزة سمات بأنها العالمات هذه وتُعرَّف الرسطان. عىل
توجد (أو الدم مجرى يف تدور أو ذاته الورم يف سواءٌ معينة، عالمات من مفرطة
البرشة نمو عامل «مستقبل الجزيئية العالمات عىل مثال أشهر ولعل البول). يف أحيانًا
نتيجة عىل عالمة باعتباره وصفه من أول وكان الثدي. رسطان حالة يف «٢ البرشي
كاليفورنيا بجامعة األستاذ سالمون، دينيس دكتور واملبيض الثدي رسطاني يف سيئة
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عقار ابتكار إىل ذلك وأدى املايض. القرن من الثمانينيات أواخر يف أنجلوس، لوس يف
مفرطة كميات عىل تحتوي التي الخاليا استهداف بغرض (هريسيبتني) تراستوزوماب
شكَّلت تجارب وثمة املفرط). التعبري الحالة: هذه تسمية عىل (اْصُطِلح الربوتني من
عىل والحًقا املتقدمة الحاالت أصحاب املرىض عىل البداية يف أُجريت فارقة، عالمات
لدى ملحوظ نحو عىل النتائج ن حسَّ العقار أن أظهرت حديثًا، حاالتهم صت ُشخِّ مرىض
عامل «مستقبل بروتني من مرتفعة بمستويات تتسم بأورام املصابات النساء من ٪٢٥
هذا تعبري عىل التعرف أجل من الورم عينات صبغ فإن لذا، .«٢ البرشي البرشة نمو
توجيه يف ويساعد العالج)، نتائج (أي املرض مستقبل عن مهمة معلومات يقدم الربوتني
رعاية يف األمراض علم إخصائي يلعبه الذي اآلخر الرئييس الدور أما العالجي. الخيار
األعضاء من جراحيٍّا امُلستأَصلة األجزاء من املأخوذة العينات تقييم فهو الرسطان، حاالت
من تقييمها سيُعاد التي سبق، فيما املوضحة األسئلة إىل وباإلضافة برسطان. املصابة

مثل: أخرى، مسائل مع أيًضا إخصائي يتعامل أكرب، عينة خالل

فقط؟ الجراحة أثناء امُلستأَصل العضو عىل الورم يقترص هل •
الورم؟ من خالية العينة) (حواف الجراحي الشقِّ حواف هل •

اللمفاوية؟ الغدد مثل العضو، بذلك مرتبطة أخرى ِبنى نحو انتشار يوجد هل •

العالجي القرار اتخاذ (5)

العالج أسلوب بشأن قرار اتخاذ يجب للحالة، املالئم والتصوير االختزاع عملية إجراء بعد
أم محتمل الشفاء هل تحديد وهو أال مهم، مبدئي قرار وثمة املريض. مع سيُتبَع الذي
بني من هذا يكون أن ينبغي لألعراض، تخفيًفا األساس يف سيصبح العالج كان فإذا ال.
أهمية ذات هنا الحياة جودة تصبح إذ القرار؛ اتخاذ عند الحسبان يف تؤخذ التي العوامل
تنطبق متنوعة اعتبارات فتوجد الشفاء، يحقق أن العالج من ع يُتوقَّ كان إن أما فائقة.
الوطأة شديدة جانبية آثاًرا يتحملون املرىض أن األبحاث أوضحت فقد الحالة؛ هذه يف
العمر إطالة أم الشفاء هو الهدف أكان وسواءٌ املرض. من للشفاء بفرصة تمتعهم مقابل
يمكن التي املتاحة األساليب من كبرية مجموعة توجد آالمه، تخفيف أم للمريض املتوقع
مراجعتها إىل القرارات تحتاج مًعا. أساليب عدة بني الجمع أو وحده منها أي استخدام
استجابة ومدى له الجانبية واآلثار يتفق بما العالج أسلوب تعديل يجري وأن بانتظام،

ال. أم التحسن طريق يف تسري األمور كانت إن بمعنى الورم،
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يتخذها ال يوم بعد يوًما القرارات هذه صارت الكربى، الصحية الرعاية أنظمة يف
اململكة يف اآلن إلزاميٍّا األمر هذا (أصبح التخصصات متعدد فريق وإنما بمفرده، طبيب
أن واملعتاد التأمني). منرشكة الرسطان عالج تكلفة اسرتداد املستشفى أرادت إذا املتحدة،
العقاقري، أو باإلشعاع سواءٌ األورام، عالج وإخصائيي الجراحني، من الفرق هذه تتشكل
ويراجع املتخصصة. التمريض وأطقم األمراض، علم وإخصائيي األشعة، وإخصائيي
تصنيف معلومات تسميتها عىل (يُصطَلح األساسية املعلومات التخصصات متعدد الفريق
عام، وبوجه لالختبارات. املختلفة النتائج الستعراض املريض مع التشاور قبل املراحل)
وبعدها املمارسات. بأفضل تتعلق دولية أو قومية إرشادات عىل القرارات هذه تُبنَى
يف الطبية الخطة وتوَضع العيادة، يف املريض مع العالجية والخيارات النتائج تُناَقش

النهائية. صورتها

١٠٠ حالة جديدة

رسطان جلد
ورسطان موضعي

٣٠

حاالت شفيت بالجراحة
أو العالج اإلشعاعي

٣٠

رسطان متقدم ٤٠
حاالت انتكاس ٢٠

حاالت انتشار رسطاني ٢٠

قابلة للشفاء
بالعقاق@

٥

غ@ قابلة
للشفاء

٣٥

شفيت
٢

إطالة العمر
اEتوقع

١٠

املختلفة. العالج أساليب عىل الرسطان مرىض رعاية توزيع :3-3 شكل

املفيد من يكون قد لكن دوره، يف كالٍّ املختلفة العالجية األساليب نتناول سوف
أسلوب لكل النسبية لألهمية شامًال تقسيًما نقدم أن الصدد هذا يف قدًما نميض أن قبل
١٠٠ به يُعاَلج الذي لألسلوب تقديًرا 3-3 الشكل يعرض العالجية. األساليب من
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هنا املوضحة األعداد أن الواضح من غربي. صحية رعاية نظام يف «نمطي» مريض
داخل أيًضا تتباين قد بل آلخر، بلد من تتباين وأنها إال، ليس املثال رضب لغرض
رسطان معالجة يمكن املثال: سبيل عىل املحلية؛ التطبيق أساليب يف الواحد البلد
اإلشعاعي العالج طريق عن أو املثانة باستئصال الجراحة طريق عن إما املثانة
اإلشعاعي. العالج إخفاق حالة يف أخري كمالذ الجراحة عىل واإلبقاء الورم، لتدمري
يُلَجأ الذي باإلشعاع، انتقائيٍّا املرىض من للغاية قليلة أعداد تُعاَلج املتحدة، الواليات يف
وعىل البنية. وضعاف املسنني عند عليها) (السيطرة األعراض لتخفيف الغالب يف إليه
بالعالج املرىض عدد ثلثي من يقرب ما مع التعامل املتحدة اململكة يف يجري العكس،
واألكثر سنٍّا املرىضاألصغر عىل الجراحة إىل اللجوء يف الرتكيز وينصبُّ مبدئيٍّا، اإلشعاعي
بني الفروق من بعيد حد إىل املمارسة يف الفروق هذه وتنشأ البدنية. باللياقة تمتًعا
أدلة عىل القائمة الفروق وليس الخامس)، الفصل (انظر البلدين يف الصحة اقتصاديات

معينة.
ليست الحاالت من ٪٣٠ حوايل أن هو للتوزيع أساًسا يشكِّل الذي الجوهري املبدأ
القرح عادًة ى (تُسمَّ القاعدية الجلد رسطانات مثل — للغاية موضعية حاالت سوى
لكنه جراحيٍّا، عادًة ويكون للغاية، محدود موضعي لعالج إال تحتاج وال — القارضة)
٪٤٠ بحوايل األمر ينتهي املتبقية، الحاالت بني من إشعاعيٍّا. يكون الحاالت بعض يف
موضعيٍّا، متقدًما رسطانًا ٪٣٠ يعاني بينما االنتشار، واسع رسطان إىل املرىض من
العالج أو الجراحة مثل موضعية/نطاقية بعالجات عليه القضاء يمكن نوع وهو
لكنه أحيانًا، الجغرافيا بسبب الدقيق التقسيم يتباين قبل، من أرشنا وكما اإلشعاعي.
القولون لرسطان عالج أفضل املثال: سبيل عىل الترشيحي. املوضع بسبب أيًضا يختلف
نسبيٍّا قادرة غري تكون السليمة الغليظة األمعاء إن إذ اإلشعاعي؛ العالج ال الجراحة
أمر متحرك بناء استهداف أن الواضح من أنه جانب إىل اإلشعاعي، العالج تحمل عىل
اآلن الرحم عنق رسطان حاالت أغلب صارت أخرى، ناحية من باملشكالت. محفوف
يف الجراحة إىل اللجوء مع واحد، آن يف الكيماوي العالج جانب إىل إشعاعيٍّا، تعالج
انتشاره حيث من املرض تقييم يف لها محدود دور عىل عالوًة املستعصية، الحاالت

املوضعي.
إىل تقريبًا نصفهم يأتي متقدم، رسطان إىل الحال بهم ينتهي الذين املرىض بني من
الظاهر يف يبدو بمرض اآلخر النصف ويبدأ بالفعل، به مصابون وهم البداية من الطبيب
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الذين املرىض بني ومن انتشاًرا. أكثر بمشكالت ُمصاَحبًا بعد فيما يعود لكنه موضعيٍّا
بصفة الغالبية تصاب نقيليَّة)، عادًة ى (تُسمَّ متقدمة حالة إىل الرسطان لديهم يتطور
رسطان شاكلة عىل املتقدمة الحاالت هذه وتكون منه. شفاء ال عضال بمرض أساسية
األنواع أخطر وهي املتقدمة، مرحلته يف الكبد أو الربوستاتا أو الثدي أو القولون أو الرئة
مثل الكيماوي، بالعالج للشفاء قابلة بأمراض فيصابون القلة، أما الرسطان. من املهلكة

األطفال. بعضرسطانات أو اللوكيميا أو الليمفوما، أو الخصية، رسطان
للشفاء تماثلوا الذين املرىض غالبية أن التقسيم هذا واقع من نرى أن ويمكننا
القرن يف أصًال ابتِكرا بأسلوبني عولجوا قد والعرشين الحادي القرن يف الرسطان من
مستوى عىل الرئيسية التطورات وبدأت اإلشعاعي. والعالج الجراحة وهما عرش، التاسع
يف — لألخبار الرئيسية العناوين من الكثري تحتل صارت التي — بالعقاقري العالج
املتقدمة، الحاالت يف املتوقع العمر إطالة عىل يعمل ومعظمها العرشين، القرن منتصف
أن غري الحقيقة، هذه يعون العامة الصحة وأطباء للمرىض. فعليٍّا شفاءً يحقق وال
نحصل فقًرا، األكثر البلدان يف فإنه لهذا ونتيجة كامًال. إدراًكا يدركها ال الجمهور
األساسية والجراحة اإلشعاعي العالج أساليب اتباع من الرسطان عىل تأثري أقىص عىل
ملرىض الحياة قيد عىل للبقاء العاملية املعدالت هذا لنا يصور مثال وأفضل الجيدة.
صحية رعاية بنظام املشهورة كوبا يف نتائجها أفضل حققت التي املستقيم، رسطان
باهظة الحديثة العقاقري عىل الحصول يف للغاية محدودة قدرة مع لكن التنظيم، جيد
الكيماوي العالج يف الرتكيز يكون أن ل يُفضَّ محدودة، املوارد تكون وعندما التكلفة.
ورسطان األطفال لدى اللوكيميا مثل به، للشفاء قابلة الرسطان من نادرة أنواع عىل
تأثري فإن سنٍّا، األفراد أصغر الغالب يف تصيب الرسطانات هذه كانت وملا الخصية.
مرتفًعا يكون املتبقية العمر سنوات مدى عىل املجال هذا يف العقاقري عىل اإلنفاق
الذين السن كبار عليها يحصل التي الرسطان عقاقري عىل باإلنفاق مقارنًة كبرية بدرجة
سن يف تحدث التي املتقدمة الحاالت يف بالعقاقري والعالج األخرية. أيامهم يعيشون
الشفاء حاالت كانت إن وحتى الشفاء. معدالت عىل بكثري أقل تأثري له يكون متأخرة
يتوقع ال حال أي عىل فإنهم ثم ومن سنٍّا، أكرب يكونون أنفسهم املرىض فإن شائعة،
الفصل يف التفصيل من بمزيد املوضوع هذا نتناول وسوف طويًال. بهم العمر امتداد

الخامس.
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الجراحة (6)

الرسطان جراحة حقبة أن غري السنني، آالف إىل يعود الجراحة تاريخ أن الجيل من
عرش، التاسع القرن منتصف يف الفعال التخدير ابتكار إىل األمر واقع يف تاريخها يعود
ظروف يف أخري كمالذ الطوارئ حاالت يف تُجَرى برت عمليات من الجراحة ل حوَّ الذي
وكما منظم. بأسلوب املبضع فيها يُستخَدم عمليات إىل بشعة، إنها عنها يقال ما أقل
عليهما يقوم اللتني الركيزتني إحدى األورام استئصال جراحة تَُعد قبل، من ناقشنا
العالج يشهدها التي التطورات من وبالرغم اإلشعاعي)، العالج (بجانب الرسطان عالج
املنظور. املستقبل يف املكانة بهذه تحتفظ تظل سوف يبدو فيما فالجراحة بالعقاقري،
املفتاح) ثقب غالبًا عليها (يُطَلق الجسم يف توغًال أقل لتقنيات الجراحني ابتكار ويتزايد
النقاهة بميزة التقنيات هذه وتتمتع طويلة. جراحية شقوق عمل دون الجراحات إلجراء
ملهارة تحدٍّ عىل وتنطوي العملية، إجراء مدة من تزيد لكنها الجراحة، بعد الرسيعة
املسنني للمرىض الجراحة إجراء التقنيات هذه وتتيح الفنية. الناحية من الجراحني
عام بوجه جاذبية أكثر أنها جانب إىل بعدها. النقاهة لقرصفرتات نتيجة البنية وضعاف
حتى التأهيل إعادة ولرسعة النقاهة، فرتة خالل إيالًما أقل لكونها املرىض؛ فئات لجميع
أنابيب بواسطة العمليات إجراء فإن هذا، مقابل ويف الطبيعية. الوظائف كامل استعادة
بمن البعض شبهه أمر ُمعدَّل مجهر يف الجراح فيه يحدق الذي الوقت يف طويلة معدنية
أن الزعم إىل املفتوحة الجراحات بأنصار حدا مما خشبية، عصا مستخدًما حذاءه يربط
ربما — الورم استئصال إتمام املثال، سبيل عىل — بالرسطان املتعلقة األساسية النتائج
علم إخصائي عىل الرعاية من الجانب هذا تقييم مسئولية وتقع تامة. بصورة تتحقق ال

الرسطان. عالج فريق يف البارزين األعضاء أحد وهو األمراض،
إىل الدخول فتحات من ممكن قدر بأقل الجراحة مجال يف الحديثة االبتكارات ومن
الروبوتية، العملية ففي (الروبوت). اآليل اإلنسان بمعاونة تُجَرى التي العملياُت الجسم
الجراح ويجري املشاهدة فتحات تُدَخل الروبوت. أذرع يف تُثبَّت ثم يدويٍّا األدوات تُغَرس
الكمبيوتر ألعاب تكنولوجيا األساس يف مستخدًما املريض، عن بعيدة منصة فوق العملية
املثال، سبيل فعىل املثرية؛ التقنية لهذه محتملة عيوب وثمة بعد. عن األدوات مع للتعامل
«ثقب بأسلوب األدوات تستغرقها التي املدة من أطول الروبوت أدوات تجهيز فرتة
اسرتليني، جنيه مليون من تقرتب ذاتها اآلالت رشاء تكلفة فإن أيًضا مبارشًة. املفتاح«
هائلة إضافية تكلفة وهذه سنويٍّا. اسرتليني جنيه ألف ١٥٠ حوايل تشغيلها وتكلفة
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الكبد

منظر مقطعي أمامي للجزء العلوي من البطن

استئصال ا3رارة من خالل شق
فتحة مع تحلل االلتصاقات

لم تجر نتيجة وجود
التصاقات ممتدة

أدوات منظار البطن موضوعة
من خالل شقوق وخزية منفصلة

جراحة استئصال ا�رارة ا�فتوحة استئصال ا�رارة با�نظار

ا3رارة منتفخة
بسبب

الحصوات

التصاقات ممتدة
نتيجة لجراحة

سابقة

القولون

ا3عدة

الستئصال البطن منظار باستخدام والجراحة املفتوحة الجراحة بني مقارنة :4-3 شكل
املرارية.3 الحوصلة

التخدير وأقسام واألجنحة العمليات لغرف املعتادة التحتية البنية نفقات إىل تضاف
لهذه االقتصادية والجدوى الطبية الفعالية مدى الغيب علم يف يزال وال ذلك. إىل وما
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جانب من بشدة الطلب يزداد املتحدة، الواليات يف أنه املؤكد ومن النهاية. يف التقنية
االعتبارات عىل النهاية يف تتفوق قد التي الروبوتية الجراحة عىل املستهلك/املريض

القاسية. الطبية

الروبوت.4 بمعاونة الجراحة :5-3 شكل

اإلشعاعي العالج (7)

طريقها تميضيف تزال وال عرش، التاسع القرن إىل تاريخها يعود تقنية اإلشعاعي العالج
شكلت التي األساسية املشاهدات رونتجن وضع والعرشين. الحادي القرن يف بثبات
أطلق (لهذا مرئية غري أشعة أن الحظ عندما ١٨٩٥ عام الحديث اإلشعاعي العالج أساس
وُكِشف الفراغ، يف ما هدف نحو اإللكرتونات إطالق عند نتجت إكس) أشعة اسم عليها
تنقل إكس أشعة أن أُدِرك ما ورسعان فوتوغرايف. فيلم تسويد عىل قدرتها خالل من عنها
بضعة وخالل والتصوير. العالجية لألغراض تركيزها يمكن الطاقة هذه وأن ما، طاقة
مذهًال معدًال يمثل نحو عىل الجلد، برسطان املصابني املرىض أوائل عولج فحسب أشهر
القرن مدار عىل تحسينهما وجرى والعالج، التصوير تقنيتا تدريجيٍّا وُطوِّرت لالبتكار.
والحقيقة للرسطان. الحديث للعالج الرئيسيني املكونني اآلن ليشكال نحوه، أو املايض
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هي تزال ال فعالية للرسطان الحديث العالج أنواع أكثر أن — قبل من ذكرنا كما —
يتعلق فيما بالعقاقري العالج من اإلضايف املكسب بقاء مع اإلشعاعي، والعالج الجراحة
الواضح من بالثراء، تتمتع التي املتقدم العالم بلدان يف نسبيٍّا. هامشيٍّا الشفاء بمعدالت
يف أنه غري للعالج. الرئيسيني الفرعني هذين عىل عالوة بالعقاقري العالج تمويل يمكن أنه
العقاقري من للغاية قليل عدد — صعبة خيارات اتخاذ من بد ال حيث — الفقرية البلدان

اإلشعاعي. والعالج بالجراحة مقارنًة ثمنه مقابل جيدة قيمة يحقق
عن الناتجة أو كهربائيٍّا امُلولَّدة سواء — إكس أشعة آلثار األوىل املشاهدات عقب
تقوم األمر بادئ يف التقنية كانت للتقنية. متواٍل تنقيح جرى — املشعة النظائر استخدام
شعاًعا األنابيب هذه وتطلق عرش، التاسع القرن يف رونتجن وصفها مفرغة أنابيب عىل
من أكرب جزءًا ترسب نفسه الوقت يف لكنها للجسم، الداخلية األعضاء يخرتق أن يمكن
عليها أُطِلق بكثري، أقوى آالت هناك صارت الخمسينيات، ويف الجلد. من بالقرب الجرعة
كوبالت-٦٠، التخليقي املشع النظري عىل مبنية اآلالت هذه كانت فولت. ميجا أجهزة
هذا استعمل الخطي. املعجل يسمى الكهرباء استخدام عىل قائم جهاز اآلن عليها وتفوق
ويمكن الرادار. ألجهزة الثانية العاملية الحرب أثناء ابْتُِكر الذي املاجنرتون صمام الجهاز
الهدف نحو اإللكرتونات «دفع» يف نبضات شكل عىل منه تخرج التي الطاقة استخدام
كان لو كما الجسم، يف املتوغلة األورام لعالج كثريًا أفضل وخصائص كثريًا أعىل بطاقة

التقنية. عالية إلكرتوني محراث شفرة
تقديم بني الجمع طريق عن الدقة بمنتهى الحديث اإلشعاعي العالج توجيه ويمكن
مثل تكوينات يف بطريقتني: للعالج الجانبية اآلثار وتظهر ل. امُلفصَّ والتصوير العالج
عىل شدته تتوقف الذي الشميس باللفح اآلثار تشبيه يمكن والفم، األمعاء وبطانة الجلد
يكون وربما املعالج، املوقع عىل املريض يواجهها التي التأثريات وتعتمد املتلقاة. الجرعة
واحمرار الشعر وسقوط الفم قرح أو الغليظة، األمعاء عالج حالة يف اإلسهال بينها من
يف املريض بها يشعر الجانبية اآلثار من ثانية فئة وتوجد ذلك. إىل وما املعالج الجلد
يف أنه غري بسيط، فوري تأثري يحدث األعضاء، هذه ففي والكىل. كالرئة الصماء الِبنى
العجز من املعاناة يف لإلشعاع املعرض النسيج يبدأ الحرجة، الجرعة حدود تجاوز حالة
املهمة األعضاء إىل توجه التي الجرعة فإن ثم، ومن متزايد. نحو عىل وظيفته أداء عن
املقبول فمن اإلشعاعي، العالج تقديم عىل رئيسيٍّا قيًدا تعد املستهدف للورم املجاورة
توجد أنه الواضح من أنه غري الرسطان، عالج أجل من السمية من معني قدر حدوث
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مثل ن، محسَّ إشعاعي عالج ويوجد هذا النفع. من أكرب الرضر بعدها يكون فاصلة نقطة
تبدو للجرعات التعقيد بالغة توزيعات فيه وتستخدم الشدة»، متباين اإلشعاعي «العالج
أكثر متاحة التقنية هذه صارت وقد املهمة، الِبنى حول الجرعة «توجه» كانت لو كما
تطوير وثمة العالج. تقديم عملية وتعقيد التكاليف من تزيد أنها غري يوم، بعد يوًما
عالج تقديم يف استخدامه ويمكن العالج، أجهزة يف امُلتَضمن التصوير وهو أال بها، مرتبط
بني والجمع بيوم. يوًما الورم داخل الحركات العالج فيه يتتبع بالصورة موجه إشعاعي
العالج توجيه (بضمان الورم عىل السيطرة عىل القدرة زيادة تحقيق يمكنه التقنيتني
املصابة غري األنسجة بتحايش الجانبية اآلثار من نفسه الوقت يف واإلقالل هدفه) نحو

أفضل. نحو عىل

الهرموني العالج (8)

بالعقاقري، الرسطان عالج عىل الراهن الوقت يف الكيماوي العالج سيطرة من بالرغم
ناجع دوائي عالج أول كان الهرمونات استخدام عىل القائم بالعقاقري العالج فإن
يف العرشين القرن أربعينيات إىل للرسطان الهرموني العالج تاريخ ويعود للرسطان.
مرىض عىل — أمريكي بولية مسالك إخصائي وهو — هوجنز لتشارلز مشاهدات أعقاب

املتقدم. الربوستاتا رسطان
يف «األم» النسيج كان إذا أنه الهرموني العالج رواد إليه استند الذي املنطق كان
هذا من املشتق الطبيعي غري الورم فإن الهرمون، من طبيعية مستويات إىل حاجة
الربوستاتا رسطان حاالت يف اإلخصاء تجارب وحققت التبعية. بهذه يحتفظ قد النسيج
عن الناتج األلم مثل األعراض يف وجوهري رسيع تحسن فحدث قوية؛ نتائج املتقدم
للمرىض، األنثوية الهرمونات تقديم محاولة ذلك وتلت بالعظام. الرسطانية الرتسبات
املؤسف من لكن رائعة. نتائج أيًضا ذلك وحقق الذكورية، الصفات بالتأكيد تكبت التي
لعام إال تدوم ال — جوهرية كونها من بالرغم — الصماء الغدد عىل اآلثار هذه أن
املصابات النساء عىل مشابهة تأثريات ولوحظت جديد. من املرض يعود ثم عامني، أو
العقود وشهدت لديهن. املبيض استئصال بعد — الطمث انقطاع قبل — الثدي برسطان
رسطاني لعالج الهرمونات عىل املعتمدة العقاقري من متكاملة مجموعة ابتكار التالية
اإلسرتوجني، مضاد «التاموكسيفني» العقاقري، هذه بني ومن تحديًدا. والثدي الربوستاتا
األخرى العقاقري من بغريه مقارنًة النساء من أكرب عدد حياة إنقاذ عن املسئول ولعله
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الطب يف تظهر تزال ال هذا، وقتنا وحتى قرن نصف من أكثر ومنذ للرسطان. املقاومة
الهرمونية. املسارات تستهدف جديدة عقاقري الرسيري

الكيماوي العالج (9)

بعالج ارتباًطا األكثر العقاقري فئة اسم ذكر الناس عامة من األفراد بعض من ُطِلب إذا
من واسًعا نطاًقا املصطلح ويغطي الكيماوي. العالج بأنه الفور عىل ألجابوا الرسطان،
بالخالصات مروًرا الحيوية املضادات من بدءًا املتنوعة، األصول ذات املختلفة املركبات
تتدخل وجميعها إيه. إن الدي عىل املعتمدة امُلخلَّقة الكيميائية املواد إىل وصوًال النباتية
بها يكون األنسجة من كثريًا ألن نظًرا — هذا ويؤدي الخلوي، االنقسام آليات يف
(من والقيء بالغثيان الشعور مثل نمطية، جانبية آثار إىل — انقسام حالة يف خاليا
وسقوط املخ)، عىل مبارش تأثري حدوث وكذلك األمعاء، ببطانة تلف حدوث ذلك أسباب
الدم كرات إنتاج بعملية (تلف للعدوى التعرض وخطر الشعر)، جريبات (تلف الشعر
صور عىل اعتدنا وكلنا العدوى). ضد دفاعية كوسيلة الجسم يحتاجها التي البيضاء
لنا جاز (إذا الرسطان مرض «يصارعون» الذين تماًما الصلعاء الرءوس ذوي املرىض
الكيماوي، العالج أثناء بالفعل يحدث هذا أن ومع اإلثاريَّة). الصحافة تعبريات استخدام
املرىض مع تُستخَدم التي الكيماوي العالج من كثرية فأنواع ذلك، من تنوًعا أكثر فالواقع
الغثيان من ضئيل قدر سوى تحدث ال املستشفيات) يف يعالجون ال (الذين الخارجيني
موحدة سمة ليس أنه غري الشعر، سقوط دون الحيلولة الصعب من الشعر. سقوط أو
دون الحيلولة بعيد حد إىل اإلمكان يف صار لقد الكيماوي. العالج عقاقري كافة بني تجمع
شديدة اآلن حتى تَُعد كانت عقاقري بتقديم يسمح ما والقيء، بالغثيان املريض إصابة
األحيان من كثري يف ألنه مهم أمر وهذا املرىض. من السن يف للطاعنني حتى السمية،
ذات الحياة جودة تكون ثم ومن األعراض، تخفيف أجل من الكيماوي العالج يُستخَدم
طيبة. حياة سيعيش يكن لم لو معنى ذات املريض عمر إطالة تصبح فال قصوى. أهمية
الخردل، غاز من مشتقة كيماوية مواد عىل الكيماوي العالج عقاقري أوىل اعتمدت
الجنود أن لوحظ فقد بشع. تأثري إلحداث األوىل العاملية الحرب يف بكثرة استخدم الذي
أعداد يف بانخفاض أصيبوا املوت من نجوا ممن املركبات لتلك يتعرضون كانوا الذين
العدوى). أمام الجسم عن الدفاع عن املسئولة الدم خاليا (وهي البيضاء الدم خاليا
أجريت (اللوكيميا). الدم ابيضاض واسمه البيضاء، الدم خاليا رسطان بالطبع ويوجد
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ابيضاض من كل مرىض عىل — املوستني مثل — الخردل غاز مشتقات عىل التجارب
خضعوا الذين املرىض وتمتع ليمفوما. تسمى الرسطان من به مرتبطة أخرى وفئة الدم
وملا منها. ميئوًسا حاالت تعد سبق فيما كانت ما حدة بتخفيف مرة ألول التجارب لتلك
لكن مؤقتًا. كان التخفيف هذا أن لألسف تبني حدة، عىل كلٌّ العقاقري هذه استخدمت
إىل يؤدي أن يمكن مًعا العقاقري هذه استعمال أن أثبتت وتجارب أخرى، عقاقري أعقبتها

والليمفوما. اللوكيميا مرىض شفاء
والثمانينيات السبعينيات ويف الجديدة، الكيماوي العالج عقاقري من موجة ذلك تبع
عالجات ظهور إىل بدورها ستؤدي العقاقري تلك أن واسع نطاق عىل افُرتِض
مختلفة؛ مصادر من العقاقري تلك وجاءت املتقدمة. الرسطان حاالت ملعظم شافية
واملعادن وباكليتاكسيل)، ودوسيتاكسيل، (فينكريستني، النباتية الخالصات فربهنت
(دوكسوروبيسني، الحيوية واملضادات وكاربوبالتني)، (سيسبالتينيوم، املركبة الثقيلة
معملية فحص برامج إىل تؤدي مثمرة استكشافية مجاالت أنها عىل وميتومايسني)
املستخلصات من شامل نطاق يف واعدة كيماويات اكتشاف نحو تسعى النطاق واسعة
مكونات من املشتقة املركبات يف أخرى استكشافية منطقة وتمثلت والبكتريية. النباتية
عليها مثال وأفضل الخلوي، االنقسام عملية بناء لبنات من غريه أو إيه إن الدي
الفلور فذرة الثاني). الفصل (انظر إيه إن اآلر مكونات أحد وهو «٥-فلورو-يوراسيل»،
دون لكن إيه، إن واآلر إيه إن الدي مع بالتفاعل املركب لهذا تسمح الجزيء يف الزائدة

جزيئي. ربط مفتاح كانت لو كما طبيعي؛ نحو عىل تُعاَلج أن
يف وخاصًة والثمانينيات، السبعينيات يف بالذكر جديرة أخرى نجاحات ذلك تال
حالة إىل الرسطانات من مميت نوع من تحول الذي املتقدم الخصية رسطان حاالت
النس حالة النجاح ذلك حجم تصوير يمكنه مثال وأفضل بعيد. حد إىل للشفاء قابلة
صت وُشخِّ مرات، سبع البطولة عىل حاز الذي للدراجات، فرنسا سباق بطل أرمسرتونج
كيماوي عالج وبعد باملخ. لحقت إصابة شمل التوغل، شديد مرض أنها عىل حالته
الرقم بها حطم أخرى انتصارات بستة أعقبها ثم األوىل، ببطولته فاز ناجح، مكثف
رسطانات من متنوعة ومجموعة اللوكيميا مرض يف مماثلة نجاحات وشوهدت القيايس.
مقاومة أكثر أنها عىل الرئيسية املميتة الرسطانات برهنت لألسف أنه غري األطفال.
للعالج ما بدرجة تستجيب األورام معظم أن مع منها، الشفاء فيتعذر الكيماوي؛ للعالج
غري لكنها كبرية جرعات تقديم يف تمثلت ربما املشكلة أن البعض اقرتح الكيماوي.
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التسعينيات يف أجريت التجارب من سلسلة لكن للمريض. الكيماوي العالج من كافية
مًعا، مجتمعة مركبات بعدة الكيماوي العالج من فيها املغاىل الجرعات حتى أنه أظهرت
املميتة الرسطان أنواع من الشفاء تحقيق عن عجزت العظام، نخاع زرع إىل باإلضافة

املتقدم. الثدي رسطان مثل الرئيسية،
املرض أن فملحوظة أخرى. جهة إىل االهتمام تحول إىل الحقائق هذه إدراك أدى
دفعت الكيماوي، للعالج ما لفرتة يستجيب — للشفاء قابل غري كونه مع — املتقدم
مىض فيما فعلوا مثلما املرض، من مبكر توقيت يف الكيماوي العالج اختبار إىل الباحثني
مرض عليهم يظهر لم ممن املرىض من كثريًا أن املعلوم من وكان الهرموني. العالج مع
من بد ال أنه إىل إشارة ذلك يف وكان الحقة. أوقات يف بانتكاسات ذلك مع أصيبوا واضح
الجديل الفرض وكان تُكتَشف. أن دون تبقى الرسطان من الضآلة بالغة مقادير وجود
تقع أن إىل االنتظار من أفضل نجاًحا يحقق ربما مبكًرا الكيماوي العالج استخدام أن
باسرتجاع أنه غري لآلمال، مخيبة بنتائج األوىل التجارب وجاءت اكتشافها. يمكن انتكاسة
وعندما فوائدها. اكتشاف معه يصعب نحو عىل الصغر شديدة كانت أنها نتبني األحداث
إجراء وراء من فائدة وجود تبني الثدي، رسطان حالة يف مًعا التجارب نتائج جمعت
متأخر توقيت يف بانتكاسات أصبن تلقينه الالتي النساء إن إذ املبكر؛ الكيماوي العالج
ويطلق إنقاذي. كعالج متأخًرا الكيماوي العالج تلقني بمن مقارنة أطول أعماًرا وعشن
بالنقييلِّ املسمى املرض أن مبدأ عىل يقوم وهو املساعد، العالج اسم العالج هذا عىل
اختبار يف مرئيٍّا املرض يصبح إن ما أنه حني يف عليه، للقضاء قابًال يكون ربما املجهري
أساسية بصفة الحديثة، الفحص أجهزة وتعجز للشفاء. قابل غري يصري حتى فحص
بضعة عن قطرها يقل التي األورام اكتشاف عن — حساسيتها شدة من بالرغم —
إشعاعي عالج أو جراحة بإجراء شفوا من بني التفرقة يمكننا ال ثم، ومن ملليمرتات.
تحمل أجسادهم كانت األمر واقع يف لكن الفحص، عمليات يف طبيعيني بدوا ومن ابتدائي
وعملت املستقبل. يف انتكاسة تحدث أن لها مقدًرا األورام من صغرية متبقية رواسب
فئات وأيًضا مًعا، املستخدمة العقاقري مجموعات تنقيح عىل الحًقا أجريت التي الدراسات
املساعد العالج يف املشكلة وكانت ممكنة. فائدة أقىص عىل سيحصلن الالتي السيدات
اإلشعاعي العالج أو للجراحة بالخضوع كثريًا حاالتهن تتحسن السيدات من كثريًا أن
السمية سوى الكيماوي، العالج وراء من نفع أي يجنني ال فإنهن ثم ومن فحسب،
أدنى بهن يحيط الالتي عند صوره أشد يف الخطر هذا ويصبح وقوعه. املحتمل والرضر
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خطر لوجود أو رشاسة، أقل حالة يعانني ألنهن نتيجة سواء املرضية، لالنتكاسة خطر
السن). يف الطاعنات (مثل أخرى ألسباب نْيَ يُتََوفَّ أن من كبري

األعراض. حدة من التخفيف يف الكيماوي العالج دور عىل أكثر حديثًا الرتكيز انصب

املعاناة. تخفيف أجل من سامة عقاقري تقديم أي اللفظي؛ بالتناقض أشبه ذلك بدا وربما
الشعور دون تحول عقاقري باستخدام سيما ال األعراض، عىل السيطرة تحسني لكن
املركبات هذه قيمة غريَّ املايض، يف الكيماوي العالج يصاحب كان الذي الشديد بالغثيان
الحياة قيد عىل بالبقاء املتعلقة املكاسب غالبًا وتكون األعراض. تخفيف يف املستخدمة
لقياس وسائل ابتكار إىل بالباحثني حدا مما — أشهر بضعة عادًة — نسبيٍّا متواضعة
مثل منفعة، تحقق التي السامة العقاقري بني مقارنة إجراء ذلك ويتيح الحياة. جودة
أي داعمة»؛ رعاية «أفضل بعبارة توصف ما كثريًا التي والبدائل اآلالم، تخفف التي تلك

ذلك. إىل وما اإلشعاعي والعالج املسكنات
من بشدة — لألعراض واملخفف املساعد االستخدام أي — االتجاهان هذان زاد
بالرغم إنه إذ الخامس)؛ الفصل (انظر املتقدم العالم بلدان يف الرسطان عقاقري تكاليف
يمكنهم الذين املرىض فأعداد ورائها، من تعود التي للمكاسب النسبية الضآلة من
بصورة الكيماوي العالج استخدام شيوع إىل ذلك أدى وقد هائلة. منها االستفادة

نسبيٍّا. املسنني الرسطان مرىض مع موسعة

النسيلة وحيدة املضادة األجسام (10)

جسم كل ويتكون بالجسم. املناعة لدفاعات الرئيسية املكونات أحد املضادة األجسام تعد
الجسم ربط عن املسئولة هي املتغرية املنطقة متغرية؛ وأخرى ثابتة منطقة من مضاد
املضادة لألجسام الطبيعية والوظيفة األمر. هذا 6-3 الشكل ويصور بهدفه، املضاد
إىل وما والبكترييا الفريوسات أي للعدوى؛ املسببة االجتياحية الكائنات مع االلتحام هي
وتنتقي عليها البيضاء الدم خاليا تتعرف جديدة، لعدوى الجسم يتعرض وعندما ذلك.
عىل قدرة األكثر املضاد الجسم من املتغرية املنطقة ذات اللمفاويات) (وتسمى الخاليا
يتبعها كبرية زيادة املالئمة الخاليا إنتاج ويزيد قدراته. وتعطيل بامليكروب االلتصاق
حتى تلتحم إن وما بامليكروب. االلتحام عىل القادرة املضادة األجسام من متزايد إنتاج
يف مستخدمة وتلتهمهم، املضاد بالجسم املغلفني الغزاة عىل األخرى املناعة خاليا تتعرف
كان الدموية. الدورة خارج لجذبهم «كخطاف» املضاد الجسم من الثابتة املنطقة ذلك
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عديدة كائنات لوجود الرضورية الرئيسية التطورية الخطوات إحدى املناعة جهاز تََكوُّن
يف يعانون املناعة جهاز يف موروثة بعيوب يولدون الذين وأولئك الرتكيب. معقدة الخاليا

الوظيفة. هذه أهمية عىل يؤكد مما طفولتهم؛ فرتة أثناء البقاء أجل من رصاع

بروتينات فوق
سطح الخلية

الجسم ا-ضاد وحيد
النسيلة وقد التحم

بالربوت5 ا-ستهدف

جسم مضاد
وحيد النسيلة

خلية
رسطانية

رسطانية.5 بخلية ملتصًقا النسيلة وحيد ا مضادٍّ جسًما يبني شكل :6-3 شكل

جهاز قدرة استغالل إىل تهدف تقنية ابتُِكرت العرشين القرن من السبعينيات يف
الرسطانية. الخاليا مثل «اصطناعية» أهداًفا تقاوم مضادة أجسام بتصنيع وذلك املناعة،
وحيدة املضادة «األجسام اسم واملصنعة املوجهة املضادة األجسام هذه عىل وأُطِلق
ويمكن — الخاليا من واحدة نسيلة من املصنوعة املضادة األجسام أي — النسيلة»
عىل املوجودة األهداف انتقاء طريق وعن تقريبًا. نختاره هدف أي مع تلتحم جعلها
للتصوير، مساعدة كوسيلة إما الطبيعية الجزيئات هذه استخدام يمكن الرسطان، خاليا
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حد يف كعالج ببساطة استخدامها أو إشعاعي، نشاط ذات بكيماويات بربطها وذلك
ذاتها.

الحل أنها املعتقد من كان مرة، ألول النسيلة وحيدة املضادة األجسام ظهرت عندما
الغرض حسب مصنوعة ألنها نظًرا املتقدم؛ الرسطان شأفة سيستأصل الذي السحري
بهذه ليس األمر أن عىل لألسف برهن الواقع أن إال حدة. عىل ورم كل ملواصفات طبًقا
تغزو اآلن النسيلة وحيدة املضادة األجسام بدأت عاًما، ٣٠ مرور بعد أنه بيد الروعة.

االزدياد. يف آخذة بأعداد العيادات
إليه يُشار الذي تراستوزوماب، عقار هو النسيلة وحيد مضاد جسم أشهر ولعل
الخاليا أسطح عىل يوجد بروتينًا العقار ويستهدف هريسيبتني. التجاري؛ باسمه عادًة
ما عائلة من فرع وهو ،«٢ البرشي البرشة نمو عامل «مستقبل باسم يعرف الرسطانية
بمنزلة نعتربها أن الربوتينات هذه لتصور سبيل وأفضل النمو. عامل بمستقبالت يسمى
(ويف الدم مجرى يف تدور التي الربوتينات من للتنظيم تخضع تشغيل/إيقاف مفاتيح
غري نوع تقريبًا الثدي رسطان حاالت ثلث يف يوجد هرييجيولني). تسمى هذه حالتنا
وضع يف املفتاح يجعل أن األسايس ودوره الخاليا، أسطح فوق املستقبل هذا من طبيعي
أرسع تنمو ٢ البرشي البرشة نمو عامل مستقبل موجبة الثدي أورام دائم. «تشغيل»
املستقبل هذا استهداف بدا إذًا، املستقبل. هذا سالبة األورام من رشاسة أكثر وبصورة
وسيلة النسيلة وحيدة املضادة األجسام وبدت منطقية، اسرتاتيجية الخلية سطح عىل
باألورام املصابات السيدات عىل املبدئية الدراسات وأجريت الهدف. هذا لتحقيق جيدة
ص وُرخِّ األسلوب، هذا نجاح وأكدت ،٢ البرشي البرشة نمو عامل مستقبل موجبة
فلم تنكمش، األورام شوهدت إذ إيجابية؛ جاءت النتائج أن ومع .٢٠٠٢ عام باستعماله
إجراء استحق األمر فإن ذلك، ومع إليه. يطمحون العلماء كان الذي بالقدر مذهلة تكن
الكيماوي العالج مع باالشرتاك هريسيبتني باستخدام املرة هذه لكن التجارب، من املزيد
الالتي النساء فظلت إدهاًشا؛ أكثر التجارب هذه نتائج وجاءت املتقدمة. األمراض يف
العالج تلقني ممن ٪٥٠ من تقرتب بنسبة أطول فرتات الحياة قيد عىل هريسيبتني يتلقني

وحده. الكيماوي
فائدة اتضحت أن فبعد إثارة. أكثر أنها عىل التطوير من التالية املرحلة برهنت
مرىض مع اختباره التالية الخطوة كانت الشفاء، عىل استعىص مرض عالج يف العقار
أثبتت اسرتاتيجية وهي ترجيًحا، أكثر فيها الشفاء يكون املرض من مبكرة مرحلة يف
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عىل أجريت التي التجارب وكانت والكيماوي. الهرموني العالجني يف قبل من نجاحها
االنتكاس خطر خفض فقد األورام؛ طب مجال نرصيف بمنزلة مساعد كعالج هريسيبتني
حاالتهن كانت الالتي النساء لبعض فعًال الشفاء تحقيق املمكن من وجعل النصف، إىل
النساء فمعظم ذلك؛ مع فخ هناك كان أنه غري شفائها. من ميئوًسا مىض فيما تعد
٢ البرشي البرشة نمو عامل مستقبل موجب ثدي رسطان مبكًرا لديهن اكتشف الالتي
أو اإلشعاعي العالج أو للجراحة بالخضوع حاالتهن تحسن بالفعل لهن املتوقع من كان
العالجية، األساليب هذه باستخدام للشفاء بالفعل امرأة تماثلت وإن فحسب. الكيماوي
قد العكس عىل (بل إضايف عالج أي وراء من تذكر فائدة تجني لن أنها الواضح فمن
القلب). بمرض اإلصابة يف التسبب خطر يحمل فهريسيبتني بالفعل؛ منه رضر بها يلحق
العالجات كل من بالرغم يتوفني النساء بعض تزال ال ذلك، من النقيض عىل
من الفئتني هاتني وبني نسبيٍّا. ضئيلة تكون أيًضا هن منفعتهن فإن ثم ومن الحالية،
إىل باالنتكاس عليهن املحكوم فئة من املتحوالت وهن ا، حقٍّ الفائزات فئة توجد النساء،
يكون (الوقائي)، املساعد العالج ظل يف أنه ذلك ومعنى شفائهن. يف أمل يوجد من فئة
ربما كبريًا، الحقيقيات الفائزات من واحدة امرأة تستفيد حتى عالجه املطلوب العدد
اسرتليني جنيه ألف ٣٠ (حوايل باهظة هريسيبتني تكلفة كانت وملا مثًال. عرشين يكون
= ٣٠٠٠٠ × ٢٠ من يقرب بما تقدر تُنقذ امرأة لكل الفعلية التكلفة فإن العام)، يف
كعالج الدواء هذا الستعمال ص ُرخِّ عندما أنه إذًا غرابة فال اسرتليني. جنيه ٦٠٠٠٠٠
املعقول القدر ما السؤال: هذا حول تدور املحتدم الجدل من أخرى عاصفة تبعته مساعد،

واحد؟ شخص حياة ننقذ كي إنفاقه يمكن الذي

املوجهة الجزيئية العالجات (11)

بأن دائًما تَِعد بالكامل، البرشي الجينوم تسلسل وتحديد إيه، إن الدي ثورة كانت
املزيد استنساخ ومع أفضل. دوائية عقاقري ظهور عنها سينجم ستحققها التي الفوائد
الخاليا داخل الطبيعية غري للجينات خارطة رسم املمكن من صار الجينات، من واملزيد
الرئيسية الجينات أحد عىل التعرف يتم إن وما السليمة. بالخاليا مقارنًة الرسطانية
لنكون — أو بعينه، الطبيعي غري الجني تستهدف عقاقري تصميم ممكنًا يصري حتى
استهداف سبل أحد املضادة األجسام وتمثل به. املرتبط الربوتيني املنتج — دقة أكثر
أعداد اآلن خالله من يُنتَج الذي اآلخر، السبيل أما سبق. فيما موضح هو كما العالجات،
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غري الربوتني إما وظيفة يف تتدخل كيميائية مواد إنتاج فهو الجديدة، العقاقري من هائلة
أفضل وربما — وأول الخلية. يف املسار لنفس األخرى العنارص أحد أو نفسه الطبيعي
(جاليفيك). «إيماتينيب» املسمى اللوكيميا عالج عقار األوىل االسرتاتيجية عىل — مثال
يتصف بأنه ُعِرف طاملا املزمنة اللمفاوية اللوكيميا يسمى اللوكيميا أنواع من نوع ثمة
بني اندماج هو الطبيعي غري الكروموسوم هذا فيالدلفيا. كروموسوم يسمى ما بوجود
مختلفني، جينني من مشتق طبيعي غري بروتني إنتاج إىل ويؤدي مختلفني، كروموسومني
أن املفصلة الجزيئية البيولوجية الدراسات وأكدت .bcr-abl االندماجي الربوتني وهو
جديد عقار لتطوير الرئيسيان الرشطان (وهما وكاٍف رضوري االندماجي الربوتني هذا
وكان نموذجيٍّا. هدًفا منها يجعل وهذا املزمنة، اللمفاوية اللوكيميا خاليا لدفع واعد)
اللوكيميا لحاالت املريض املستقبل غريَّ فقد بنجاح؛ هدفه يصيب عقار أول إيماتينيب
أجسامهم قاومت الذين املرىض لدى املرض من التخفيف فرتات وأطال املزمنة، اللمفاوية
— التخفيف فرتات تكن لم لألسف لكن قبل. من املستخدمة الكيماوي العالج عقاقري
العالج. عىل مستعصية الرسطان خاليا تصبح النهاية ففي تدوم؛ — طولها من بالرغم
نحو عىل فعالة فهي املوجهة، الصغرية الجزيئية للعالجات مميزة سمة هذه وصارت
أنها غري الكيماوي، بالعالج مقارنة قليلة الجانبية وأعراضها األحوال، أغلب يف فريد
عن فيه تحدثنا الذي الجزء يف قبل من ذكرنا كما لكن، الشفاء. تحقق ال عامة بصفة
حدة عىل كل العقاقري لهذه املبدئي االستخدام فإن اللوكيميا، حاالت يف الكيماوي العالج
أن يف نأمل لهذا الشفاء؛ يحقق لم لكنه املرض، من تخفيف فرتات سوى أيًضا يحقق لم

األيام. عنه ستسفر ما انتظار يف ونحن مماثلة، فائدة مجتمعة استخدامها يحقق
املركزي، باالضطراب املرتبط املسار فيستهدف املوجه للعالج الثاني األسلوب أما
قريب، عهد حتى الكىل. رسطان عالج مؤخًرا شهده الذي التحوُل هذا عىل مثال وأفضل
سوى هناك يكن ولم للعالج، قابلة غري حالة استثناء بال املتقدم الكىل رسطان كان
ذو وكالهما و«اإلنرتلوكني-٢»، «اإلنرتفريون» هما باستخدامهما مرخص فقط دواءين
يصاب ال أنه بمعنى تلقائيٍّا، تحدث الكىل رسطانات معظم للغاية. محدودة فعالية
حاالت يف أنه عديدة سنوات منذ ولوحظ الرسطان. بنفس األرسة يف آخرون أشخاص
للغاية، مبكرة سن يف غالبًا تحدث اإلصابة وكانت ذاتها، باألورام عائالت أصيبت نادرة
وراثية متالزمة ثمة الثاني. الفصل يف الوراثي الرسطان عن يتحدث الذي القسم انظر
مرىض اسميهما. تحمل ولذا ولينداو؛ هيبل فون بالوصف لها تعرض من أول كان
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من كجزء مبكرة سن يف متعددة كلوية برسطانات يصابون لينداو» هيبل «فون متالزمة
الرسطانات تشبه املتالزمة هذه رسطانات أن ُوِجد املجهر، تحت فحصها وعند املرض،
عنارصاالضطرابات أن فيه املشكوك من كان لهذا بكثري، منها شيوًعا األكثر الوراثية غري
فعًال وتبني التلقائية، الرسطانات يف أيًضا موجودة كانت ربما لينداو هيبل فون جني يف
بروتني أن هي لينداو هيبل فون متالزمة مرىض لدى املشكلة لكن صحيح. األمر هذا أن
يف الربوتني هذا استهداف فإن ثم، ومن الطبيعية؛ وظيفته «يفقد» لينداو هيبل فون
أنه املتالزمة مسار عىل أجريت دراسة وكشفت سوءًا. إال املشكلة يزيد لن ذاته حد
األحوال يف كانت التي الربوتينات صارت لينداو، هيبل فون بروتني نشاط لضعف نتيجة
الربوتينات تلك بينها ومن النشاط، مفرطة الربوتني، هذا نشاط بفعل مكبوحة الطبيعية
إنتاج عملية تحفز التي الجزيئات من أخرى عائلة وأيًضا االنقسام، إىل الخاليا تدفع التي
سواءٌ املسار، هذا يف أعضاء استهداف دورها كان عقاقري وابتُِكرت جديدة. دموية أوعية
عالجات ثالثة بينها ومن أدناه، أو الوظيفة مختل لينداو هيبل فون بروتني مسار أعىل
وحيد مضاد وجسم وتيمسريوليمس، وسورافينيب سونيتينيب وهي صغرية، جزيئية

بيفاسيزوماب. اسمه النسيلة
الكىل رسطان عالج يف ثورة العقاقري هذه عىل أجريت التي التجارب عن نتج
،٢٠٠٦ عام منذ باستخدامها ترخيص عىل جمعيها األربعة العقاقري فحصلت املتقدم؛
كان مثلما أنه غري الرسيري، الطب يف اإلضافية العقاقري من كبرية أخرى مجموعة مع
ألورام انكماش إحداث أمكن األوىل للمرة أنه مع — املزمنة اللمفاوية اللوكيميا مع الحال
ومقاومة الحاالت، معظم يف الشفاء تحقق ال فالعقاقري — مستفحلة حالتها الحجم كبرية
والجمع والتسلسل، املساعد، العالج عىل اآلن التجارب وتركز الوقت. بمرور تنشأ العالج
الحياة قيد عىل البقاء فرتة إطالة يف أكثر مكاسب تحقيق أمل عىل عالج، من أكثر بني

للمرىض.
جدًال العقاقري أثارت قبل، من إليه أرشنا الذي الهريسيبتني مع الحال كان وكما
من محدودة فرتة إىل ال املتواصل، العالج إىل املرىض فيحتاج تكلفتها، بسبب عنيًفا
الكيماوي. كالعالج أخرى عالجات مع السابق يف املتبع العرف كان مثلما العالج،
ما مع سنويٍّا، اسرتليني جنيه ألف ٢٥–٣٠ نحو تتكلف فهي التكلفة، باهظة والعقاقري
الخامس). الفصل (انظر عليها الحصول عىل املرىض قدرة يف تباين من ذلك يستتبع
عدد يف بالرشاء املختصة السلطات كانت الثدي، ورسطان الهريسيبتني عكس عىل لكن
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لتمويل معارضة أكثر — وإنجلرتا واسكتلندا وأسرتاليا كندا بينها من — الدول من
حالة يف فعلها برد مقارنًة املسنني من معظمهم الذكور املرىض من ملجموعة العالجات

العايل. الصوت صاحبة النسائية الضغط جماعات تجاه الثدي رسطان

األعراض تخفيف يف املستخدمة العقاقري (12)

معالجة الرسطان تعالج ال كانت وإن — الداعمة الرعاية عقاقري من مجموعة أسهمت
إىل العرش السنوات مدى عىل الرسطان عالج يف هائلة تحسنات حدوث يف — مبارشة
ويرتبط للغثيان. املضادة املطورة العقاقري قبل من ذكرنا وقد األخرية. عرشة الخمس
ملستعمرات املحفز العامل وتحديًدا، النمو، عوامل وتقديمه الكيماوي العالج بأمان أيًضا
بالعدوى. اإلصابة مخاطر من يقلل مما البيضاء؛ الدم كريات أعداد يزيد الذي املحببات
الذي (البالعم)، املحببات ملستعمرات املحفز العامل اسمه به مرتبط ثاٍن منتج ويوجد
الجذعية الخاليا إطالق يف للغاية ا مهمٍّ دوًرا ليلعب وتحول الغرض، لذات أصًال ابتُِكر
عىل تخفى ربما التي امللحوظة، هذه الدموية. الدورة يف الدم خاليا منها تتكون التي
الجرعة عايل الكيماوي العالج مبارشة قبل الجذعية الخاليا بحصاد سمحت كثريين،
نخاع زرع إىل يحتاجون مىض فيما املرىض كان السليم. العظم نخاع تدمري منه املقصود
جمعها يجري التي الجذعية الخاليا أن تبني أنه غري العالج، هذا من إلنقاذهم العظم
العالج؛ قبل سهولة أكثر حصاد إجراء وباستخدام أكرب برسعة ولكن ذاتها، املهمة تؤدي

الجرعة. عالية العالجات لهذه املالئمني املرىض نطاق من يوسع ما
الرسطانات من كثري للعظام. الواقية املركبات وهو الحديثة، للبحوث آخر مجال ثمة
نتيجة والشلل والكسور، األلم، بينها من مدمرة، عواقب لذلك ويكون العظام يف تنترش
الرسطان تجاه الفعل رد يف الجسم مبالغة أن األبحاث أوضحت وقد الفقري. العمود لتلف
األصل يف ابتُِكرت التي والعقاقري به. الدمار حجم ازدياد إىل — تناقًضا يعد فيما — أدى
وكانت املصاحب، الذاتي التلف هذا حجم من تخفض أنها تبني العظام هشاشة لعالج
أن غري نسبيٍّا، القدرة منخفضة — الكلودرونات مثل — البداية يف املتاحة العقاقري
مرات، بعدة فعالية تفوقها — وإيباندرونات زوليدرونات مثل — تلتها التي العقاقري
واألكثر املتقدم. الرسطان مرىض بعظام يلحق الذي التلف من جذريٍّا التقليل ويمكنها
الثدي، برسطان لإلصابة كبرية بدرجة املعرضات لدى املساعد العالج تجارب يف أنه عجبًا
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وهذا الرخوة، األنسجة يصيب الذي املرض من يقلص زوليدرونات عقار أن أيًضا ظهر
للرسطان. مبارشة مضادة بخصائص أيًضا تتصف ربما املركبات هذه أن إىل يشري

النتائج (13)

وأحدثت هائلة، األخرية عام املائة خالل الرسطان عالج شهدها التي التحسينات إن
الحادي القرن بدايات يف الرسطان فعالج العالم. يف البرش ملاليني العالج نتائج يف تحوًال
١٠٠ أو ٥٠ منذ عليه الحال كان مما سمية وأقل وفعالية أمانًا أكثر صار والعرشين
والتحسني، التنقيح من ملزيد يخضعان اإلشعاعي والعالج الجراحة تزال وال مضت، عام
تتحسن استهداف وبدقة مساحة الفتحات أقل من للورم وصول تقنيات ابتكار مع
تتحسن املساعدة والتصوير الباثولوجي التحليل خدمات تزال ال أيًضا يوم، بعد يوًما
اتساع يف العقاقري نطاق إن املستقبل. يف العالج لخيارات أفضل انتقاءً باستمرار وتتيح
خالل التحسينات من مزيًدا يحقق أن شأنه من وهذا رسيًعا، االزدياد يف آخذة وفعاليتها
هي — الخامس الفصل يف سنرى كما — هذا كل يف الرئيسية واملشكلة املقبلة، األعوام
خيارات أمامنا يكون أال من أفضل القضية هذه معالجة أن غري املتصاعدة، التكلفة

اإلطالق. عىل للعالج

هوامش

(1) Medical illustration © 2011 Nucleus Medical Media, all rights re-
served. www.nucleusinc.com.

(2) Supplied by the author. Patient consent obtained.
(3) Medical illustration © 2011 Nucleus Medical Media, all rights re-

served. www.nucleusinc.com.
(4) © 2010 Intuitive Surgical, Inc.
(5) © Cancer Research UK, http://www.cancerhelp.org.uk/

aboutcancer/what-is-cancer/body/the-immune-system, accessed
January 2011.
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أبحاثالرسطان

مقدمة (1)

والعالج الجراحة هما الرسطان لعالج الرئيسيتان الدعامتان تزال ال سبق، فيما رأينا كما
لعملية خضعا أنهما غري عرش، التاسع القرن إىل تاريخه يعود وكالهما اإلشعاعي،
عهًدا أحدُث بالعقاقري الرسطان وعالج خطاه. يواصل يزال ال مستمر تقني تطوير
الهرمونات استخدام هو بالعقاقري للرسطان ناجح عالج أول كان بهما. مقارنًة بكثري
أما العرشين. القرن من األربعينيات يف الربوستاتا لرسطان كعالج التخليقية األنثوية
القرن سبعينيات إىل األمر حقيقة يف تاريخه فيعود الناجح، الشايف الكيماوي العالج
والجهاز العظام نخاع (رسطانَْي والليمفوما اللوكيميا ملرىض عالجات ابتكار مع املايض
هذه عليها تقوم التي الكيماويات أن مع حدث ما هذا أن للنظر والالفت اللمفاوي).
األوىل العقاقري أحد وهو املوستني، رأينا، (كما بشعة ألغراض األصل يف ابتُِكرت العالجات
ابتكار أن الواضح ومن الخردل). غاز هو فعال مكون عىل يقوم املجال، هذا يف الناجحة
هذا سيتناول علمي. بحث عملية إىل يحتاجان موجودة عالجات وتطوير جديدة، عالجات
الفروق خاص بوجه ويستعرض األبحاث، بواسطتها تُجَرى التي السبل بعض الفصل
أو اإلشعاعي) العالج أجهزة (مثل باألجهزة الخاصة وتلك للعقاقري املنظمة القواعد بني
فروق فثمة التفصيل؛ من بيشء هذه التباين صور نبحث وسوف (الجراحة)، التقنيات
الغالب يف الفصل هذا يف الرتكيز ينصب وسوف خطرية. انحرافات عنها ينتج مهمة
اختبار عىل تنطبق مماثلة تجريبية هياكل هناك ولكن الحديثة، العالجات مصدر عىل
السيطرة تقنيات عىل تُجَرى التي األبحاث أجل من أو بينها للمقارنة املوجودة العالجات

األعراض. عىل
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عن بينًا اختالًفا جديدة إشعاعية عالجية أو جراحية تقنيات ابتكار عملية تختلف
(عىل بسيًطا تقنيٍّا تعديًال الجراحي التطوير عادًة فيكون العقاقري، عىل املطبقة تلك
من األساسية التقنية جذريٍّا يغري ال النزيف) عىل للسيطرة أفضل أسلوب املثال، سبيل
«مالءمتها عىل بناءً ترخيص عىل أساًسا التطويرات هذه تحصل ما وكثريًا املفهوم، ناحية
عىل مماثلة حجج وتنطبق النزيف؟) عىل السيطرة يف ا حقٍّ تساعد هل (أي للغرض»
لتوجيه جديدة أساليب املثال، سبيل (عىل اإلشعاعي العالج مجال يف التقنية التطويرات
هذه أن البديهي من اعتُِرب عام، وبوجه السليمة). األنسجة عىل املحافظة بهدف اإلشعاع
وحقيقة ذلك. بعد عمليٍّا تُطبَّق ثم ومن أفضل تكون أن يجب التطويرات من األنواع
وليس التجارية، الضغوط يكون قد تطبيقها إىل يدفع وما خادعة تكون ربما أنها األمر
الجراحة بتقنيات مستعينًا هذا ينشأ أن يمكن وملاذا كيف أوضح وسوف قوي. دليل أي

كأمثلة. الشدة متغري اإلشعاعي والعالج الروبوت باستخدام
جذريٍّا. اختالًفا مختلفة معايري تلبي أن الدوائية العالجات عىل اآلخر، الجانب عىل
تحسنًا — األمريكية والدواء الغذاء هيئة مثل — التنظيمية الجهات تتطلب عام، بوجه
العالج أن هذا ومعنى للرعاية، السابق باملعيار مقارنًة الحياة قيد عىل البقاء معدالت يف
من كبرية أعداًدا تشمل الرسيرية التجارب من سلسلة يف اختباره يتطلب جديد بعقار
األوىل من باملراحل تُعَرف فئات ثالث إىل التجارب هذه تقسيم يمكن عام، وبوجه املرىض.

الثالثة. إىل
العادية، األحوال يف الجانبية؛ وآثاره العقار أمان عىل األوىل املرحلة تجارب تربهن
عقاقري حالة يف — عادًة يكونون الذين املرىض، من قليلة أعداًدا التجارب هذه تضم
وتُختَرب سابقة. عديدة لعالجات وخضعوا التقليدية الخيارات استنفدوا ممن — الرسطان
متطوعني عىل الدم، ضغط عقاقري مثل خطورة، األقل اآلثار ذات العقاقري البداية يف غالبًا
مرىضيمرون الغالب يف وتتضمن حجًما أكرب فتكون الثانية، املرحلة تجارب أما أصحاء.
وهي األوىل، املرحلة لدراسات يُختارون بمن مقارنة الرسطان» «رحلة يف أسبق بمرحلة
والعقار املستهدف. الرسطان نوع مواجهة يف مفيًدا نشاًطا للعقار أن عىل للتأكيد ترمي
من يَُعد يشء أي وبني بينه واألخرية الثالثة املرحلة تجارب تقارن واعًدا، يبدو الذي
املرىض، من — آالًفا بل — مئات عدة الثالثة املرحلة تجارب تشمل التقليدية. الرعاية
املشاركة عىل املوافقة بني ما ترتاوح التصميم، هذا يف املتأصلة املشاكل من العديد وهناك
الخاصة الثالثة املرحلة تجارب أن جانب إىل الترشيعية، األعباء إىل وصوًال والتكلفة
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األطر مع تتوافق أن ويجب الدولية الشئون من الغالب يف اآلن صارت العقاقري، برتخيص
هذه وتكاليف األمريكية، املتحدة الواليات األخص وعىل البلدان، من العديد يف الترشيعية
مليار نحو إىل تصل التي الجديدة، للعقاقري الباهظة التكلفة هذا ويفرس هائلة، التجارب
التي — الرتخيص وعملية تسجيله. حتى للرسطان جديد عقار تخليق من بدءًا دوالر
لتنظيم تخضع — ربًحا عليها يدر بما منتج أو عقار تسويق يف الحق ما رشكة تمنح
األمريكية. والدواء الغذاء هيئة مثل الجنسيات، متعددة أو وطنية هيئات من صارم
الفصل يف التنظيمية باللوائح الخاصة الفكرة هذه مناقشة يف أكثر نستفيض وسوف
كان وإن — التجارب إجراء تنظيم من املرتفع املستوى بأن يدفع من فهناك التايل؛
يف املجتمع حساب عىل يكون — املحتملة األرضار من التجربة يف املشارك الفرد يحمي
يصبح الذي الحد إىل الجديدة العقاقري لتكلفة ورفعه التطوير، إليقاع بإبطائه جملته

ثراءً. العالم بلدان أكثر يف حتى رهيبة، لقيود خاضًعا الدواء عىل الحصول معه

الرسطان لعالج جديدة عقاقري تطوير (2)

العلمي األساس (1-2)

وقد الرسطان، أبحاث وراء يقف البيولوجية البحوث من هائًال قدًرا أن الواضح من
الدي تركيب عن الكشف سيما ال األخرية، الخمسني األعوام خالل هائلة تطورات حدثت
واآلر إيه إن الدي بني العالقة وهو للبيولوجيا: املحوري» «املبدأ ب يسمى وما إيه، إن
كبري بقدر الفضل يعود بالتفصيل. الثاني الفصل يف رشحناها التي والربوتني، إيه إن
الخاليا عىل الكيماويات آثار مالحظة إىل الرسطان عقاقري من السابقة األجيال ابتكار يف
البحث هذا أسفر وقد الرسطانية. الخاليا قتل يف تحديًدا فعالة عقاقري عن البحث أثناء
من والثمانينيات السبعينيات يف كبرية بأعداد ظهرت التي الكيماوي العالج عقاقري عن
فثمة الكيماوي، للعالج جديدة مركبات إنتاج يف االستمرار من وبالرغم العرشين، القرن
شهدتها التي الهائلة بالتطورات مقارنًة األحدث العقاقري من العائدات بتضاؤل شعور

السابقة. العقود
للرسطان الجزيئية بالتوقيعات املتطورة املعرفة عىل األحدث األبحاث تركيز انصبَّ
واألجسام املستهدفة الصغرية بالجزيئات وعالقتها السابق، الفصل يف رشحناها التي
وكانت العرشين. القرن أواخر يف البرشي الجينوم تسلسل ُحدد النسيلة. وحيدة املضادة
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عدة كامل تسلسل أول إىل الوصول واستغرق وبطيئة، شاقة األوىل التسلسل تحديد تقنية
معروًفا، البرشي للجينوم العام الرتكيب وصار املهمة، هذه تمت أن وبعد واآلن سنوات.
الرسطان، من محددة بأنواع الخاصة الجينوم وحدات تسلسل تعيني املمكن من أصبح
من استُخِلص الذي املريض لدى الطبيعي إيه إن بالدي للرسطان إيه إن الدي ومقارنة
املعامل يف العمل فرق من أسابيع بضعة يستغرق اآلن األمر هذا وصار دمه. خاليا
تتحسن أن املرجح ومن رسيًعا. االنخفاض يف آخذة تكلفته أن جانب إىل املتخصصة،
التالية القليلة السنوات مدى عىل كبريًا تحسنًا وتكلفتها لها، الالزم والزمن التقنية،
بالرسطان مريض لكل إيه إن الدي تسلسل تعيني قصرية مدة بعد املمكن من ليصبح
تجريبيٍّا، الحايل الوقت يف العمل هذا يزال وال التشخيصية، اإلجراءات من جزءًا باعتباره

مميزة. نتائج الجديد البحثي املجال لهذا وتظهر
كروموسوًما. ٢٣ يف مرتبة جني ألف ٢١ من يقرب ما عىل البرشية الخلية تحتوي
إيه إن الدي تسلسل بني قارنت أبحاث الرسطان من أنواع عدة عىل اآلن حتى أجريت وقد
النتائج لنا وتوضح للمرىض، السليم إيه إن والدي بأكملها ألًفا ٢١ عددها البالغ للجينات
تكشف املتوسط، يف الرسطانية. والخلية السليمة الخلية بني يميز رفيًعا خيًطا أن كيف
صورنا إذا أخرى؛ بعبارة جينًا. ٦٠ إىل ٤٠ حوايل يف عيوب عن النوع هذا من التجارب
مكون منها كلٌّ الكروموسومات)، (وهي كتابًا ٢٣ بها مكتبة أنه عىل البرشي الجينوم
ً خطأ ٦٠ إىل ٤٠ من مجموعه ما هناك فسيكون الجينات)، (وهي صفحة ألف حوايل من
عالوًة «املكتبة». عليها تحتوي التي الخلية من الرسطانية النسخة إجمايل يف مطبعيٍّا
«منطق» من فعليٍّا تغري لن الجينية املطبعية» «األخطاء هذه من العديد فإن ذلك، عىل
الرئيسية املوجهات وعدد الطبيعية، بوظائفه محتفًظا سيظل امُلنتَج الربوتني إن إذ الجني؛
تحولية بطفرات املصابة فالجينات مساًرا؛ ١٢ من يقرب فيما ستُختَرص الترسطن لعملية
تنتمي جميعها النحو هذا عىل للدراسة خضعت التي الرسطان أنواع يف انحرافات أو
هذا ُدِرست. التي الرسطان أنواع جميع يف موجودة أنها ويبدو املسارات، هذه من لواحد
عقاقري تطوير من املقبلة املرحلة نحو نسلكه أن علينا الذي بالطريق علينا يشري العمل
ووحيدات الجزيئات فيها تُستخَدم التي الحديثة الجولة تركيز انصبَّ وقد الرسطان.
نمو عامل مستقبل مثل معينة، جزيئات عىل بالكامل) ليس (ولكن كبري بقدر النسيلة
مسألة يف الحديث البحث هذا ويلقي «هريسيبتني». بعقار املستهدف ٢ البرشي البرشة
من بدًال املتعددة الجينات مسارات استهداف إىل الحاجة عىل الضوء مجمله يف الجينوم

84



الرسطان أبحاث

هذا عىل املستقبل يف الدوائية الفحص عمليات تركز أن املرجح ومن املفردة. الجينات
للجينوم الكاملة الفحص عمليات مع جنب إىل جنبًا الرسطان، بيولوجيا من الجانب
البحث هذا ويفتح الرسطان. من معينة أنواع يف املتحولة الرئيسية الجينات تحديد بهدف
توقيعات وجود يف تعمل بأنها املستقبل عقاقري تشتهر أن احتمال أمام أيًضا الطريق
يشري والتشخيص بأكمله الجينوم تسلسل تعيني بني الربط فإن ثم، ومن محددة. جينية
إليها؛ للتوصل الرسطان طب سعى طاملا التي األهداف أهم من واحد نحو بالطريق علينا

الدوائية. للعالجات امُلخصص االنتقاء وهو أال

الرسيرية قبل املرحلة (2-2)

تأثريها لدراسة مالئمة مركبات تحديد هي جديدة عقاقري ابتكار عملية يف األوىل الخطوة
تُجَرى التي األبحاث من النوع ذلك من متزايد بشكل ينشأ األمر هذا أخذ وقد البرش، عىل
عدة الحارض الوقت يف البحث هذا يتخذ وقد آنًفا، رشحناها التي الرسطان مسارات عىل
لالضطرابات موجهة عقاقري تخليق حتى العشوائية املركبات فحص من بدءًا أشكال،
الرسيري الطب يف حاليٍّا املستخدمة العقاقري وتأتي الرسطانية، الخلية يف مسبًقا املحددة
ويشمل السابق. الفصل يف العقاقري هذه من بعًضا وصفنا وقد متنوعة، مصادر من
وتأتي املخترب، يف الرسطانية الخاليا عىل تجارب إجراء مرشح لعقار املبدئي االختبار
أورام إىل برشية رسطانات بني ترتاوح متنوعة، مصادر من الرسطانية الخاليا هذه
البرشية الخاليا سالالت بعض أن جانب إىل املخترب، حيوانات داخل مولدة اصطناعية
ُمستنبَت يف ووضعها جراحيٍّا استؤصل رسطان من صغرية أجزاء بأخذ زراعتها جرت
اختبار بواسطتها يمكنك إذ النظرية؛ الناحية من جذابة العملية وهذه املخترب. يف خلوي

«حقيقي». رسطان عىل عقارك
نمت «هيال». الخلوية الساللة أشهرها لعل الخلوية، السالالت هذه من العديد هناك
«هنريتا تُدَعى امرأة من مستأصل رحم عنق رسطان من صغري جزء من الساللة هذه
محاولة يف الرسون هيلني أو لني هيلني باسم األحيان بعض يف إليها يشار (التي الكس»
يف للغاية واسع نطاق عىل الخاليا هذه وتُستخَدم خصوصيتها)، عىل للمحافظة مبكرة
يرصحوا أو يوافقوا لم وأرستها هنريتا أن بالذكر وجدير العالم. أنحاء جميع يف مختربات
ُحِكم ١٩٩٠ عام كاليفورنيا يف شهرية قضائية دعوى إقامة عنه نتج ما العملية؛ بهذه
يف مختلف املوقف لكن قانونية، — املتحدة الواليات يف — العملية هذه باعتبار فيها
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صارت منه أنسجة أخذ عىل املستنرية املريض فموافقة البلدان؛ من وغريها املتحدة اململكة
حتى «هيال» خاليا من هائل عدد ُزِرع الحسابات، ووفق الترشيعات. تفرضه أمًرا اآلن
حياتها، طيلة الكس جسم أنتجها التي «الطبيعية» الخاليا عدد أضعاف عدة عددها فاق
أن هي الخلوية بالسالالت املتعلقة املشكلة لكن الخلود. من غريبًا شكًال هذا منحها
الخلوية السالالت فإن ثم، ومن تنجح؛ ال مرىض من أورام خاليا زراعة محاوالت معظم
عن «هيال» خاليا عربت مثلما النمطي الرسطان عن بدقة معربة تكون ال قد لدينا التي
خاليا سالالت فإن العيب، هذا من وبالرغم ذلك، ومع الكس». «هنريتا وهو شخص،
العقاقري. واختبارات الرسطان أبحاث يف رئيسيٍّا مكونًا تشكل تزال ال البرشية الرسطان
التي األورام من األبحاث يف املستخدمة الخلوية السالالت من الثاني الشكل ويؤخذ
للهندسة يخضع األورام هذه من وكثري الفرئان، من الغالب يف وهي الحيوانات، تصيب
أبحاث يف تُستخَدم وراثيٍّا لة ُمعدَّ خلوية ساللة ذلك عىل الجيدة األمثلة ومن الوراثية،
أنه غري به، البرش يصاب مثلما الربوستاتا برسطان الفرئان تصاب ال الربوستاتا. رسطان
املحفزة املناطق واستخدام الفرئان بروستاتا يف تظهر التي الجينات تحديد املمكن من
ويف الرسطان، تسبب بروتينات إنتاج عىل للحث الجينات لهذه الثاني) الفصل (انظر
مسبب فريوس من مأخوذ «الرج-تي» هو غريب اسم له جني يُستخَدم الفرئان، حالة
أسماؤها الجينات من العديد أن مع أنه بالذكر وجدير .«٤٠ يف «إس اسمه للرسطان
وهو برشي، جني ألف ٢١ (هناك تذكرها يصعب وأرقام حروف من سالسل من مؤلفة
(الرج-تي) الغريب بني ترتاوح أسماء لها فرعية مجموعة هناك فإن لتسميته)، هائل عدد
الفكاهية؛ األسماء إىل وصوًال الثلم)، عديم ونوتشليس: القنفذ، (هيدجهوج: األغرب إىل

و«ماكس»! «ماد» اسمهما الخاليا إشارات يف تدخل التي الجينات من فزوج
الذي الهجني الجني غرس يجب الربوستاتا، بأورام تصاب الفرئان نجعل ولكي
فأرة بويضة داخل ٤٠-تي» يف «إس وجني للربوستاتا النوعي الجني محفز عىل يحتوي
النامية الفرئان وتُظِهر جينيٍّا متحول فأر عنها ينتج الغرس، عملية نجحت وإذا بة، ُمخصَّ
متوقع، هو وحسبما لديها، الربوستاتا غدد يف عليها األجنبي الجني صفات ذلك بعد
الفرئان هذه من عدد استولد وقد متعددة، بروستاتا أورام تكوين الفرئان هذه تواصل
املتحول الغددي الرسطان بنموذج الساللة هذه وتسمى بالرسطان، لإلصابة املعرضة
فائدتها الفرئان هذه وأثبتت .(TRAMP ب اختصاًرا (املعروف الفرئان لربوستاتا جينيٍّا
استخدامها يمكن موثوق، نحو عىل لألورام الفرئان أجسام تكوين فمع صور؛ عدة يف
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يمكن وثانيًا: الغذائية، التدخالت مثل الرسطان، من الوقاية اسرتاتيجيات اختبار يف
خاليا فإن وثالثًا: فعاليتها، مدى لبيان الدوائية العالجات اختبار يف األورام استخدام
الفرئان» لربوستاتا جينيٍّا املتحول الغددي الرسطان «نموذج فرئان يف الناشئة األورام
التجارب، يف الخلوية السالالت هذه استخدام املمكن ومن املخترب، يف بنجاح ُزِرعت قد
أرسع فهذا الفأر؛ ساللة نفس من بالغة حيوانات يف زرعها إعادة بعد أو وحدها سواءٌ
جينيٍّا املتحول الغددي الرسطان «نموذج فرئان يف األورام تكون انتظار من تكاثًرا وأغزر
النماذج هذه أن السابقة املناقشات من أخرى مرة الواضح ومن ذاتها. الفرئان» لربوستاتا
كانت إذا ولذا، له؛ تماًما مطابقة نسًخا وليست البرش، لدى املرض لجوانب فقط صور

البرش. عىل اختبارها من النهاية يف بد فال مفيدة، العقاقري
بمرحلة مروره من بد ال البرش، من للمرىض الدواء تقديم اإلمكان يف يصبح أن قبل
الحيوانية النماذج أن فمع ية؛ مِّ السُّ اختبار وهي أال الرسيري، قبل االختبار من أخرى
الوقت يف فإنها البرش، مع ما عقار فعالية بشأن قيمة مؤرشات تقدم الخاليا ومزارع
املمكن من هل معرفة إىل أيًضا حاجة يف ونحن ال. أم آمنًا كان إذا ما توضح ال نفسه
له ليكون املرىض أجسام يف العقار من الكفاية فيه بما عالية مستويات إىل نصل أن
جرعات نقدم أن هي ذلك عن للكشف املعتادة والطريقة الرسطان، عىل فعيل تأثري
نتيجة تموت الحيوانات مشاهدة يف نبدأ أن إىل الحيوانات من ملجموعات متزايدة دوائية
مثل — بشاعة األكثر القياسية اإلجراءات من عدد وهناك الجانبية. األدوية هذه آلثار
تسميتها عىل يصطلح — لالختبار الخاضعة الحيوانات من نسبة تقتل التي الدواء جرعة
(أي «٥٠ القاتلة «الجرعة مثل تدابري واسع نطاق عىل وتُستخَدم القاتلة. الجرعة اختبار
،(٪١٠ الوفاة (نسبة «١٠ القاتلة و«الجرعة الحيوانات) من ٪٥٠ تقتل التي الجرعة
من أقصد وال الحية، الحيوانات لترشيح املناهضة الجماعات من الجدل من كثريًا وتثري
رأيي يف أمر فهو ذاتها؛ حد يف الحيوانات عىل التجارب إجراء أخالقيات بحث النقاش هذا
عن يثنيك فلن األخرية، للفئة ينتمون ممن كنت فإذا خطأه؛ أو صحته لتقرر لك مرتوك
لالختبارات العلمي األساس دراسة يجدر بأنه بشدة أؤمن وأنا حاولنا. مهما يشء رأيك
من العديد وهناك لها. لزوم ال معاناة من املستطاع قدر التقليل ملحاولة الحيوانات عىل
هذه تتباين املثال: سبيل عىل ٥٠؛ القاتلة الجرعة اختبارات يف الوضوح شديدة املشاكل
تعرض تزال ال فهي ثم ومن معني، بمركب يتعلق فيما آلخر نوع من كبريًا تباينًا الجرعة
يف السمية شديدة أنها يتبني التي املركبات فإن ذلك، ومع للمخاطر. البرش من األفراد
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الرضورية العالجية املستويات من بكثري أقل مستويات عند ٥٠ القاتلة الجرعة اختبارات
الصواب جوانب تكن ومهما البرش. عىل بتجربتها جديرة أو آمنة تكون أن املستبعد من
تشرتط التنظيمية السلطات فإن الرسيري، قبل ية مِّ السُّ باختبار املتعلقة والقيود والخطأ
يجب أحدهما — الحيوانات من األقل عىل نوعني عىل االختبارات إجراء الراهن الوقت يف
للعقار اختبارات أي إجراء ببدء السماح قبل — مثًال القوارضكالكالب غري من يكون أن

البرش. عىل

األوىل املرحلة تجارب (3-2)

تكون له، الرسيرية قبل االختبارات مجموعة واستكمال التجريبي العقار إنتاج بعد
النوع هذا عىل نطلق أن تماًما املنطقي ومن البرش. عىل اختباره هي التالية الخطوة
ضغط عالج حبوب مثل كثرية، عقاقري مستوى عىل األوىل. املرحلة تجارب التجارب من
عام، وبوجه عادًة. أجر مقابل يف «أصحاء»، متطوعني عىل االختبار هذا يُجَرى الدم،
غري رضر إلحاق من خوًفا النساء (وليس طبيٍّا الالئقني الشباب الرجال من هؤالء يكون
شديدة عادًة تكون التي الرسطان، بعقاقري يتعلق وفيما بطونهن). يف أجنة بأي مقصود
تجارب عادًة وتُجَرى املالئم، السبيل هو ليس هذا أن الواضح من مرسطنة، وغالبًا السمية
الصيغة وتتمثل التقليدية. العالج خيارات بالفعل استنفدوا مرىض عىل األوىل املرحلة
منخفضة بجرعة البداية يف مرىض ثالثة معالجة يف األوىل املرحلة لتجارب التقليدية
ثالثة يُخَضع مقبول، غري تسمم يحدث لم وإذا النتائج؛ مالحظة ثم الحذر، فيها يُتوخى
العقاقري، بمعظم يتعلق فيما أنه الواضح ومن وهكذا. أعىل، بجرعة للعالج مرىضآخرون
مقبولة غري جانبية آثار عنده تحدث الجرعة من مستوى إىل النهاية يف الباحثون يتوصل
املحددة السمية املرىض أحد عانى وإذا للجرعة»). املحددة «السمية عليه يُطَلق (فيما
بني من أكثر أو اثنان عانى وإذا الجرعة. مستوى بنفس آخرون مرىض يُعاَلج للجرعة،
تحملها» يمكن جرعة «أقىص إىل بذلك نصل فإننا للجرعة، املحددة السمية مرىض ستة
يمكن جرعة أقىص من األقل الجرعة مستوى ويُستخَدم بذلك، التجارب وتنتهي للعقار،

التالية. الدراسات يف تحملها
لها أن الواضح من أنه غري البساطة، بميزة التقليدية األوىل املرحلة تجربة تتحىل
لآلثار منهم كل حساسية ناحية من يتباينون املختلفني املرىض أن أولها: أيًضا؛ عيوبًا
املرىضاملعرضني من كبريًا عدًدا التجربة تضمنت فإذا للجرعة؛ املحددة املحتملة الجانبية
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منخفضة ستكون تحملها يمكن ُمقدَرة جرعة أقىص فإن الجانبية، اآلثار من للمعاناة
يمكن جرعة بأقىص العقاقري جميع استخدام يُشرتَط ال ثانيًا: صحيح. والعكس للغاية،
منحه عدم يجب الهرمون مستقبل عمل يوقف الذي العقار املثال: سبيل عىل تحملها؛
العقار من إضايف مقدار وأي املستهدف. املستقبل عمل إليقاف تكفي بكمية إال للمرىض
يف إذًا منفعة؛ أي جني دون السمية من مزيد إضافة سوى يعني ال املستوى هذا يفوق
الالزمة النهاية نقطة تحديد املهم من النوع، هذا من عقاقري عىل تجارب إجراء حالة

للعقار. الرضورية غري لآلثار التجربة يف املشاركني تعريض لتفادي
الغالب ففي املريض؛ باحتياجات األوىل املرحلة تجارب يف الرئيسية املشكلة تتعلق
ومن التقليدية، العالجية الخيارات جميع استنفدوا مرىض عىل الدراسات هذه تُجَرى
املرحلة وتجربة أخرى. ناجعة عالجات أي وجود من اليأس مرحلة بلغوا أنهم الواضح
ومن املالئم، العالجي النطاق عن يقل بمقدار عقاًرا الغالب يف تقدم بطبيعتها األوىل
عن يقل ال عدًدا فإن ذلك، عىل وعالوة منه. منفعة لتحقيق ضئيلة الفرصة تكون ثم
ا، جدٍّ عالية جرعة يتلقون سوف الدراسة عليهم ستجرى مرىض ستة آخر من مريضني
التي العقاقري معظم فإن وأخريًا؛ الجانبية. اآلثار من عاٍل ملستوى ثم من ويتعرضون
ضئيلة عالجية قيمة ذات أنها األمر حقيقة يف سيتبني التجارب من األوىل املرحلة تدخل
أو للمريض، العقار من كافية جرعة تقديم تعوق متوقعة تكن لم مشاكل لظهور نتيجة
املرىض، أغلب مستوى عىل إذًا املستهدفة. الرسطان أنواع تجاه للفعالية العقار الفتقار
ويخوض إيثاريٍّا، عمًال باعتباره إليه ينظر أن إىل األوىل املرحلة تجارب دخول يحتاج
«حسنًا، قبيل: من عبارات يقول حالهم ولسان بالفعل التجارب هذه املرىض من الكثري
لجان عىل فإن ذلك، ومع العناء.» يستحق فهو بعدي، من أناًسا سيفيد هذا كان إذا
رضر أي من واليائسني التأثر املرىضرسيعي وقاية عىل يحرصوا أن واألطباء األخالقيات

التجارب. هذه جراء بهم يلحق أن يمكن

الثانية املرحلة (4-2)

الجانبية آثاره كانت أخرى، بعبارة أو األوىل، املرحلة يف حسنًا بالءً ما مركب أبىل إذا
الرسطان، عىل إيجابي تأثري وجود عىل ما دليل ظهور مع معالجتها، ويمكن مقبولة
مسألة بحث هو الثانية املرحلة دراسات من والهدف الثانية، املرحلة تجربة ذلك فسييل
يف ُحدِّدت التي له املثالية بالجرعة العقار فيُختَرب التفصيل. من بمزيد الدواء فعالية
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يستفيدوا أن املحتمل من أنه تقييمهم أوضح املرىضالذين من مجموعة لدى األوىل املرحلة
أو أقل جرعة تقديم فخطر األوىل؛ املرحلة عن يختلف هذا أن الواضح ومن العقار. من
آليات بها تتصف التي للعيوب نتيجة موجوًدا؛ يظل أنه إال كثريًا، يتضاءل الالزم من أعىل
الختيار نظًرا ذلك، عىل عالوة سبق. فيما رشحناها التي األوىل املرحلة يف الجرعات تحديد
كثريًا. أفضل للمشاركني الخطر/الفائدة معدل يكون املحتملة، املنفعة أساس املرىضعىل
نقاط وتكون الثانية، املرحلة تجارب مريًضا ٥٠ أو ٤٠ إىل يصل عدد يدخل وعادًة،
الذي املرىض، عدد من تحديًدا أكثر نطاق يف — األمان وبالطبع — الفعالية هي النهاية

صحيٍّا. لياقة أكثر عادًة يكون
تتسبب التي املركبات تُعرَّف عام، بوجه كبرية. مشكلة الفعالية تعريف يمثل
لتحديد موحدة أساليب ابتكار إىل ذلك وأدى فعالة، مواد بأنها الورم انكماش يف
شيوًعا الطرق وأكثر فعاًال. الدواء باعتبار جديرة استجابة يشكل الذي االنكماش مقدار
تقييم «معايري معناها باإلنجليزية لعبارة أوىل (حروف RECIST نظام االستخدام يف
يف وُحدِّث ٢٠٠٠ عام مرة ألول نُِرش الذي النظام وهو الصماء»)، األورام يف االستجابة

النحو: هذا عىل ا عامٍّ تصنيًفا املرض استجابات وتُصنَّف .٢٠٠٩ يناير

للتقييم. القابلة املرض عالمات جميع اختفاء كاملة: استجابة •
قابلة مرضية عالمات أي من سلًفا املحدد املقدار انكماش جزئية: استجابة •

للتقييم.
أخرى. فئة ضمن إلدراجه كاٍف غري تغري الثابت: املرض •

ظهور أو سلًفا محدد بمقدار املرضية الحالة سوء ازدياد املستفحل: املرض •
جديدة. رسطانية ترسبات

هو وكما معقد. فهو العميل التطبيق أما بسيط، هنا التقييم لنظام األسايس واملبدأ
الخادعة باملسائل قائمة يأتي وفيما التفاصيل. يف املشكالت تكمن كثرية، أمور يف الحال

الصعوبات: لتوضيح الحرص) ال املثال سبيل (عىل

استفحاًال؟ نحسبه حتى الورم إليه ينمو أن املفرتض من الذي الحجم يبلغ كم •
للعالج؟ استجابة يَُعد الذي االنكماش حجم كم •

أخرى؟ تنكمش ولم الكتل بعض انكمشت لو ماذا •
غري التقرير يكون قد وهنا ا، جدٍّ (مبكًرا االستجابة قياسات إجراء ينبغي متى •

االنتكاس)؟ يف بدأ قد املريض يكون قد وهنا ا، جدٍّ متأخًرا أم مكتمل،
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(البطانة الَجنْب غشاء أو العظام مثل أنسجة، يف األورام ترسبات تُقيَّم كيف •
قياسها؟ يمكن بذاتها مستقلة كتلة توجد ال حيث بالرئة)، املحيطة

مثل بعينها بأمراض خاصة مشكلة سبق فيما املوضحة األخرية النقطة تمثل
للعالج االستجابة أن ومع ثم، من األساس. يف العظام عىل يؤثر الذي الربوستاتا رسطان
طول عىل املبنية اإلجراءات من ثانية مجموعة فثمة العقار، لنشاط ا مهمٍّ اختباًرا تظل
امُلستغَرق «الوقت عليها ويُطَلق — تسوء حالته لتبدأ املريض يستغرقها التي الفرتة
تحديًدا أهميتها عىل اإلجراءات هذه وبرهنت االزدياد. يف استخدامها بدأ — لالستفحال»
املرض، هذا ففي الكىل. رسطان مثل أمراض يف املوجهة الجزيئية الجديدة العالجات مع
األورام يف االستجابة «تقييم معايري من أقل بنسبة ولكن الكبرية األورام تنكمش ما كثريًا
اتضح املرىض، هؤالء عىل أجريت التي الفحوصات استعراض وعند املعهودة. الصماء»
عند ذلك وتأكد قبل، ذي من «نشاًطا» أقل الورم مركز بدا إذ تغري؛ قد األورام مظهر أن
هذا، مع وبالتوازي مركزها. يف ميت نسيج عىل فُعِثر استئصالها؛ بعد األورام فحص
«املستقر» املدى طويل املرض إذًا يصري بالورم. املرتبطة األعراض الغالب يف تحسنت
الفرتة تحسن كثريًا يُستخَدم لذا إليها؛ السعي بشدة تستحق نتيجة املرىض هؤالء عند
يمكن بالطبع، وأخريًا، ما. مركب نشاط لتقييم كوسيلة ليستفحل املرض يستغرقها التي
األسلوب وهذا الحياة، قيد عىل البقاء فرتات إجمايل عىل تأثريها ناحية من املركبات تقييم
ألسباب وذلك املرجوة، الرئيسية النتيجة باعتباره الثانية املرحلة يف كثريًا يُستخَدم ال
ممكن وقت أرسع يف نعرف أن هو التجارب هذه يف فالهدف الوقت. أهمها متنوعة؛
الرتاخيص. عىل الحصول تجارب يف املتمثلة الثالثة املرحلة إىل بها سننتقل التي املركبات

الثالثة املرحلة تجارب (5-2)

مقبولة نسبة إىل باإلضافة — الثانية املرحلة يف مشجًعا نشاًطا ما مركب أظهر إذا
فيها يُقاَرن التي التجارب من الثالثة املرحلة إىل ذلك بعد ينتقل فإنه — السمية من
بوجه هذا فيتضمن حديثًا، عقاًرا املركب يكون وعندما للرعاية. الحايل باملعيار املركب
الوكالة مثل الشأن، لهذا املنظمة السلطات مع للتجربة له املنتجة الرشكة مناقشة عام
وهيئة لألدوية، األوروبية والوكالة املتحدة، باململكة الصحية والرعاية لألدوية التنظيمية
وأيًضا امُلقاِرن، بالعالج يتعلق فيما رأي الجهات لهذه ويكون األمريكية. والدواء الغذاء
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مجموعة أو عقاًرا امُلقاِرن العالج يكون وقد الرتخيص. العقار ليُمنَح املطلوبة النتيجة
داعمة». رعاية «أفضل تسميته يمكن ما يكون ربما أو بالفعل، موجودة العقاقري من
أي املرىض فيتلقى تماًما؛ واضح قيايس عالج يوجد ال عندما يُتبَع األخري الخيار وهذا

مالئمة. الطبيب يراها لألعراض مخففة عالجات
عىل عشوائيٍّا يَُوزَّعون املرىض أن هي الثالثة املرحلة لتجارب املميزة السمة إن
التجربة، أفرع مختلف عىل للمرىض املتساوي التوزيع يضمن وهذا العالجية، الخيارات
يُتنبَّأ املرىض من أعداد تركيز بسبب النتائج يف االختالفات خطر من املستطاع قدر ويقلل
التصميم لهذا أن ومع األخرى. دون التجربة أفرع أحد يف سوئها أو حالتهم بتحسن لهم
يخلو ال — دوًما الحال هو كما — فهو للتقييم، املثىل الوسيلة ويعد جيًدا، علميٍّا منطًقا

العيوب. من
بالتجربة املرجعي الفرع يكون عندما أنه يف وأوضحها العيوب هذه أول يتمثل
غري نفوًرا املرىض يُظِهر — وهمي عقار — أسوأ هو ما أو داعمة»، رعاية «أفضل
أنه مسألة إليضاح وبخاصة ، متأنٍّ ودعم رشح إىل يحتاج األمر أن الواضح ومن مفهوم.
مختلًفا يكون لن التجربة خارج العالج فإن فعاليته، عىل ُمربَهن آخر بديل يوجد لم إذا
الجديد العقار بني الثالثة املرحلة تجارب تقارن ال الغالب، يف لكن املرجعي. الفرع عن
كثريًا أيرس عام بوجه وهذا عليه. امُلتعاَرف الراهن بالعالج تقارنه وإنما وهمي، وعقار
العقار يكون وربما العالج، الجميع يتلقى حيث الرسيري، الطب مجال يف مناقشته يف
كان وإن التجربة. إجراء بعد إال نعلمه ال الذي األمر وهو القديم، من جودة أقل الجديد
من سيكون الجديد العقار أن حال بأي معناه ليس فهذا وهميٍّا، عقاًرا املرجعي العالج
للتجربة الخاضع العقار فيها يكن لم تجارب عىل كثرية أمثلة فثمة األفضل؛ هو املؤكد
إذ أسوأ؛ األحيان بعض يف كان بل األشكال، من شكل بأي الوهمي العقار من أفضل

الفعالية. وعدم السمية بني جمع
بقدر إال القديمة العقاقري من أفضل تكون ال الجديدة العقاقري معظم إن ثانيًا:
أجل ومن ضئيلة، تكون التجربة فرعي بني املحتملة الفروق فإن ثم ومن طفيف،
من الحجم كبرية عينات استخدام الرضوري من يكون الطفيفة، الفروق هذه اكتشاف
والتشهري للسخرية كثريًا يتعرض علم واإلحصاء النتائج. يف اإلحصائية الثقة ضمان أجل
عينة استخدام الرضوري من يجعل الذي السبب توضيح املفيد من لهذا الفهم؛ وسوء
إجراء يف ُمستخَدمة ما عملة كانت إذا ما تقييم يف نرغب أننا مثًال لنفرض الحجم، كبرية
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فإننا واحدة، مرة العملة ألقينا إذا وجهيها. أحد نحو منحازة أنها أم متوازنة قرعة
حافتها!)، عىل العملة تقف أن احتمال (متجاهلني «كتابة» أو «صورة» عىل إما نحصل
(مثًال) تكون بذلك النسبة فإن الوجه، نفس عىل وسقطت أخرى مرة بالعملة ألقينا وإذا
ظل يف منحازة العملة هذه إن أحد يقول فلن ذلك، ومع للصورة. و٠٪ للكتابة، ٪١٠٠
القرعة إلجراء بالعملة وقذفنا تجربتنا واصلنا أننا اآلن لنفرتض العينة. من الحجم هذا
واثقني نكون فهل صورة، مرات و٤ كتابة مرات ٦ النتيجة فجاءت — متتالية مرات عرش
النتيجة فجاءت مرة، ١٠٠ القرعة أجرينا إذا ولكن ال. ربما منحازة؟ العملة أن من عندئذ
و٤٠٠ كتابة مرة ٦٠٠ النتيجة فجاءت مرة، ألف أو صورة، مرة و٤٠ كتابة مرة ٦٠
إذا صعوبة: أكثر العكس لكن منحازة. العملة أن يف ثقتنا تتزايد حينئٍذ، صورة، مرة
أخرى مرة منحازة؟ العملة إن القول يمكننا فهل ،٤٩٩ مقابل ٥٠١ مثًال النتيجة جاءت
٤٨٠؟ مقابل ٥٢٠ أو ٤٩٠؟ مقابل ٥١٠ النتيجة جاءت لو ماذا ولكن ال، ربما نقول:
وليس بالصدفة األرجح عىل جاء الفارق أن إىل يشري الذي الرقمني بني التماثل مقدار فما
أن املمكن من — ٤٠٠ مقابل ٦٠٠ مثل — نفسه الكبري الفارق منحازة؟ لعملة نتيجة
إذًا؛ للغاية. ُمستبَعد االحتمال هذا أن غري منحازة، غري عملة باستخدام بالصدفة يحدث
املرىض عدد تحدد التي وهي رئيسيٍّا، عنًرصا ما لتجربة ة امُلعدَّ اإلحصائيات خطة تمثل
اعتباره يمكن فارق أقل عن فيه موثوق نحو عىل الكشف أجل من األمر يتطلبهم الذين
جديد لعقار التجريبي االختبار حالة ويف التجربة. بدء قبل الرسيرية الناحية من ا مهمٍّ
عىل البقاء لفرتة املتوسط التحسني هو املعيار يكون املتقدمة، مرحلته يف رسطان لعالج
العملة، باستخدام القرعة مع الحال هو وكما شهور. ثالثة عن تقل ال التي الحياة قيد
عدد يحسب أن بالتجربة اإلحصاء إخصائي عىل لذا، بالصدفة. هذا يأتي أن املمكن من
عادًة هذا يُعَرف فيه؛ موثوق نحو عىل الفارق هذا استبعاد) (أو لبيان الالزم املرىض
واحدة مرة من أقل بمعدل تظهر تصادفية نتيجة بأنه بعيد) حد إىل جزايف تعريف (وهو

مرة. عرشين كل
البيانات، ملراقبة املستقلة اللجنة عادًة (تسمى لجنة توجد الحديثة، التجارب أغلب يف
أثناء للنتائج املستقلة املراقبة هو منها الهدف يكون والبيانات) األمان مراقبة لجنة أو
مشكالت وجود حال ففي املرىض، لحماية األول املقام يف اللجنة هذه وتتشكل ظهورها.
مرحلة ويف مبكًرا. التجربة تُوَقف قد — املثال سبيل عىل — بالسمية تتعلق متوقعة غري
تحققت إذا الدراسة توقف أن البيانات ملراقبة املستقلة للجنة يمكن التجربة، من الحقة

مبكًرا. سلًفا املحددة النهاية نقاط
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الحصول من اآلخرين املرىض تمكني عن فضًال مبكًرا، البيانات بنرش هذا يسمح
أن أيًضا البيانات ملراقبة املستقلة للجنة يمكن العكس، وعىل مبكر. وقت يف العقار عىل
عىل مبكًرا التجربة وتوقف كبرية، فروًقا توضح أن أبًدا لها يمكن ال التجربة أن تقرر

جدواها. عدم أساس
غالبًا وتزيد التكاليف، باهظة فالتجارب للجدل؛ مثرية التجارب يف النهاية نقاط
تريدها األدوية رشكات فإن ثم؛ ومن دوالر. مليون ١٠٠ عن الواحدة التجربة تكلفة
يف التجارب هذه منظمو يرغب ذلك، من النقيض وعىل اإلمكان. قدر ورسيعة صغرية
متابعة فرتات يشرتطون ثم ومن ممكنة؛ مصداقية بأعظم تتصف نتائج عىل الحصول
نرغب فجميعنا وذاك؛ هذا بني يقع عام بوجه واملجتمع أكرب، عينات أحجام أو أطول
أدوية نريدها نفسه، وبالقدر اآلن، نريدها فإننا بالرسطان، أصبنا وإذا أفضل، أدوية يف
ستتقاضاه ما حجم زاد أطول، مدة واستغرقت أكرب التجربة كانت كلما أيًضا، آمنة.
انظر املرتفعة، التطوير نفقات من تكبدته ما لتستعيد العقار مقابل األدوية رشكة
ميزانيات ازدياد ومع املسألة. لهذه تفصيًال أكثر مناقشة عىل لالطالع الخامس الفصل
العقاقري يوفر ما العقاقري؛ تكاليف ارتفاع من للحد الضغوط أيًضا تتزايد الصحة،
فقًرا. األكثر البلدان يف مرىضالرسطان لدى عليها الحصول صعوبة تتزايد التي الجديدة
للوصول يوم بعد يوًما الباحثني سعي يتزايد املتضاربة، الضغوط هذه من وكَمخرج
تتنبأ مبكرة نهاية نقطة انتقاء هو هنا والهدف «البديلة». النهاية بنقاط يسمى ما إىل
مثاًال الثانية املرحلة تجارب يف االستجابة معدل ويعد للتجربة. النهائية بالنتيجة بدقة
أن هي واملشكلة الثالثة. املرحلة لدراسة عقار انتقاء يف املستخدمة البديلة النهاية لنقطة
تحسن مثل — املنظمون يشرتطه الذي النهاية نقاط ونوع االستجابة معدل بني االرتباط
الثانية املرحلة يف مرتفع استجابة بمعدل للسماح يكفي ال — الحياة قيد عىل البقاء فرتة
املقارنات عىل عام بوجه ذاته األمر وينطبق ترخيص، عىل الحصول إىل مبارشًة ليؤدي

العشوائية. التجارب يف االستجابة معدالت بني
— الحياة قيد عىل البقاء فرتة طول عىل القائمة باملقارنات االستعانة عن لالبتعاد
مقياًسا أن توضيح الباحثني عىل ينبغي — طويًال وقتًا تستغرق أنها الواضح من التي
هذه عىل األمثلة ومن النهائية. بالنتيجة فيه موثوق نحو عىل التنبؤ يمكنه قليًال مبكًرا
يستغرقه الذي الوقت وهو قبل. من ذكرناه الذي لالستفحال» امُلستغَرق «الوقت املقاييس
مسجلة نهاية كنقطة عادًة ويُستخَدم سلًفا. محددة بمقادير ينترش أو ينمو حتى الورم
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سبيل عىل — املرضية الظروف بعض ويف املبكرة. مرحلته يف الثدي رسطان يف للتجربة
الداللة تكون الربوستاتا، رسطان حالة يف النوعي الربوستاتي املستضد اختبار — املثال
رسطان عالج يف املستخدمة العقاقري وتظل بالثقة، جديرة غري باملرض لإلصابة املرجحة
حتى الحياة قيد عىل البقاء فرتة طول يف تحسن إظهار إىل بحاجتها مكبلة الربوستاتا
أسلوب تقييم عىل حاليٍّا الدراسات تعمل الربوستاتا، رسطان ويف ترخيص. عىل تحصل
الخاليا هذه وتكون الدم، مجرى يحملها التي الورم خاليا عدد يحسب لالستجابة جديد
يف ٥ نحو الشأن هذا يف األقىص الرئييس املستوى يبلغ إذ ضئيلة؛ بأعداد عادًة موجودة
من كوم يف إبرة عن بالبحث وأشبه الصغر بالغ عدد وهو الدم، من ملليلرت ٧٫٥ كل
أن فسيمكنه االختبار، هذا صالحية ثبتت وإذا الدم. خاليا من ماليني من مكون القش
الربوستاتا كرسطان ألمراض الرسطان عقاقري تطوير خطى من كبري نحو عىل يعجل
الحياة قيد عىل البقاء فرتة طول يف املتمثلة النهاية نقاط بسبب حاليٍّا تجاربه املتعثرة
تخفض أن أيًضا استطاعتها ففي تكلفة، أقل األقرصمدى التجارب كانت وملا عام. بوجه

الرتخيص. عىل حصوله عند العقار سعر

الحالية العالج أنواع بني مقارنات (3)

أو تقنية أي مع سبق فيما املوضح الثالث املراحل مخطط مواءمة عام بوجه يمكن
التي والتجارب آلخر. بلد من تختلف ذلك اشرتاطات أن غري جديد، دوائي تركيب
أكاديمية، منظمات غالبًا تجريها جديدة تراكيب يف بالفعل املتوفرة األدوية بني تقارن
للرسطان. القومي األمريكي املعهد أو املتحدة باململكة الرسطان أبحاث مؤسسة مثل
عىل تؤثر أن يمكنها مصداقية ذات نتائج يعطي آنًفا رشحناه الذي النموذج واستخدام
النظام هذا لكن عام. بوجه املتقدم الطب ملمارسة األمثل املعيار وتمثل العملية، املمارسة
وغريها اإلشعاعي، العالج وأجهزة الجراحية، التقنيات حالة يف بكثري وضوًحا أقل يصري
مثل — الحديثة التقنيات املثال: سبيل عىل الحيوية؛ واملؤرشات األخرى، األجهزة من
أنها عىل «التحسينات» هذه وتُعاَمل إضافية، كتحسينات تدخل — الروبوتية الجراحة
بالجراحة املفتوحة الجراحة مقارنة عند فمثًال ذلك؛ خالف الحقيقة أن حني يف بديهية،
االتصال يختفي كما الحالتني، يف مختلفة الجسم داخل الوصول طرق الروبوت: بمعاونة
السيطرة تشكل وقد الروبوت، بمعاونة الجراحة يف واألنسجة الجراح يدي بني باللمس
يتطلب قد وهذا متنوعة، مخاطر — األمعاء ثقب مثل — املضاعفات أو النزيف عىل
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يف امُلستغَرق والزمن تقليدية، مفتوحة جراحة إىل الروبوت بمعاونة عملية من التحول
التدريب، مرحلة يف يزالون ال الجراحون يكون عندما أطول يكون قد العمليات غرفة
النتائج، عىل جذريٍّا تأثريًا يؤثر قد العوامل هذه من كالٍّ أن تماًما املفهوم من وهكذا.
تفوق الجراحي الروبوت فتكلفة الهائلة؛ التكلفة مسألة هناك سبق، ما إىل وباإلضافة
جنيه ألف و١٥٠ ألف ١٠٠ بني ما يرتاوح آخر مبلغ عن فضًال اسرتليني، جنيه املليون
الخروج يساوي فكم أفضل، النتائج كانت إذا وحتى السنوية، التشغيل تكاليف هي

مثًال؟ املستشفى من مبكًرا
الربوستاتا الستئصال املثال سبيل عىل — كهذه تقنية إدخال أن البعض يتوقع ربما
رسطان لعالج جديد لعقار إجراؤها يشرتط كالتي التجارب من نوًعا يتطلب —
تجر لم التجارب هذه مثل لكن أفضل، أو مكافئة إما نتائج تحقيق مع الربوستاتا،
أنحاء جميع يف الجراحية املراكز أكرب يف تعمل الجراحية الروبوتات كانت وإن مطلًقا،
أن األمر جوهر الهائلة؟ التفرقة هذه إذًا فلماذا املتحدة، الواليات يف وبخاصة العالم،
مت ُصمِّ الذي الغرض ألداء واملالءمة األمان تظهر أن سوى عليها ليس الجديدة األجهزة
تجربة إجراء أن الواضح فمن بحق، وتراكمية ضئيلة التغريات تكون وحينما أجله. من
غري األرجح عىل يكون سبقه ما عىل طفيفة بدرجة جديد مبضع تفوق لبيان ضخمة
يل وتبدو تراكمية، كونها عن التغريات تتوقف ما، مرحلة وعند معنى. بال وربما عميل
كانت لو كما تُعاَمل تزال ال فهي ذلك ومع ذلك، عىل جيًدا مثاًال الجراحية الروبوتات
روبوت رشاء صار الخصوص، وجه عىل املتحدة الواليات يف فحسب. قليًال أفضل مبضًعا
— تجهيزاتها من مميزة قطعة فهو — ما مستشفى تسويق من أساسيٍّا جزءًا جراحي
الروبوتات. هذه من واحد امتالك عن االستغناء يمكنها للتفوق تتطلع مؤسسة من فما
نضال ظل يف يوم بعد يوًما أهمية أكثر املسألة هذه بشأن الرصاع يصري أن املحتمل من
التقنيات أن بالطبع املفهوم فمن االرتفاع، يف اآلخذة النفقات مع الصحية الرعاية نظم
أن املستبعد من ليس بالروبوتات، التمسك ومع النفقات. توفري بالفعل يمكنها الحديثة
ومعدالت باملستشفيات، األقَرص اإلقامة ومدة املزعومة، األقَرص التعلم منحنيات تؤتي
يف أنه غري التشغيل، ونفقات املال رأس سداد وتعيد بثمارها، املنخفضة، املضاعفات

ذلك. صحة مدى نعلم ال ببساطة نحن الحايل الوقت
الفحوصات من وغريها باألشعة التصوير مثل اختبارات عىل مشابه جدل ينطبق
فمن جيل، هو ما إلثبات تسعى أبحاث إلجراء حاجة توجد ال أخرى، ومرة التشخيصية.
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مشوشة! صورة تعطينا التي تلك من أفضل أوضح صورة تعطينا التي األشعة أن املؤكد
بني من املثال: سبيل فعىل خداًعا؛ أكثر األمور تصبح َكثَب، عن لألمر ننظر عندما لكن
ال، أم معني عضو إىل انترش الرسطان هل معرفة القرار اتخاذ لعملية الرئيسية املوجهات
للخطر، عرضة أنها معروف معينة منطقة يف طبيعية غري ما أشعة بدت إذا عام وبوجه
فاألشعة صحيًحا؛ ليس العكس لكن ما. مرض وجود عن هذا يعرب أن املحتمل فمن
ويوضح الكتشافه. الالزم الحد من أدنى املرض أن أو سلبية النتيجة أن تعني قد السلبية
عىل جيد ومثال الثالث. الفصل يف قدمناه الذي الكبد االفرتايضعىل األشعة مثال األمر هذا
اللمفاوية العقد كانت ملَّا اللمفاوية. بالعقد رسطان اكتشاف هو املشاكل من النوع هذا
األشعة يف يظهر ثم (ومن السليم للنسيج مماثلة كثافة له بها والرسطان طبيعية ِبنى
طبيعية، غري أو طبيعية العقد أبعاد بأن إال تخربنا أن يمكنها لن األشعة فإن أيًضا)،
رسطاني ترسب حل إذا ثم ومن ملليمرتات؛ ٥ حوايل للعقدة حجم أقىص عادًة ويكون

«طبيعية». فستبدو العقدة كتلة محل ملليمرتات ٤ حجمه
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اإلشعاعي.1 املسح لعمليات األورام استجابات عىل أمثلة :1-4 شكل

الكشف يف أفضل نتيجة يحقق أن ويمكنه ابتُِكر قد تصويريٍّا اختباًرا أن لنفرتض
فئة نفس ضمن يقع كهذا اختباًرا إن تقييمه؟ يجب فكيف بالعقد، مرض وجود عن
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درجة لبيان حاجة يف فنحن الجراحية؛ األجهزة تحتها تندرج التي التنظيمية املسارات
يؤدي ١ / ٢ املرحلة فمسار — ومبارش رصيح عنرص واألمان للغرض. ومالءمته أمانه
ما شكل يف تكمن هنا اإلجابة للغرض»؟ «مالءمته نثبت كيف ولكن يرام، ما عىل مهمته
عدد فكم للغاية، مخادعة النهاية نقاط مسألة أن غري الرسيرية، التجارب أشكال من
تكون حتى الكتشافها ونحتاج الحجم صغرية أورام بها التي السليمة اللمفاوية العقد
املعدالت نقيم وكيف اكتشافها؟ بعدم املسموح العقد عدد وكم بالتطبيق؟ جديرة التقنية
بدًال نطاًقا أوسع رسيرية نتائج إىل ننتقل أن علينا وهل «الصحيحة»؟ والسالبة املوجبة
إىل سيؤدي االختبار تطبيق هل املثال: سبيل عىل اللمفاوية؟ العقد عدد حساب من
املعهود باألسلوب مقارنة الحياة، قيد عىل البقاء فرتات إطالة مثل أفضل، رسيرية نتائج

املريض؟ حالة مع للتعامل
عندما باألشعة التصوير تقنية عىل تطبيقها عند الصعوبة بالغة قضايا هذه كل
التي التقنيات حالة يف حتى للغاية، باهظة حديثة تصوير أجهزة رشاء تكاليف تكون
تكون — الحديثة التباين وسط عقاقري مثل — الحالية التصوير أجهزة قدرات تحسن

العالم. أرجاء جميع يف متبع واحد مسار يوجد وال املوضوع، صميم يف املسائل هذه
قد األوىل للوهلة أخرى، ومرة التشخيصية. االختبارات عىل تنطبق مماثلة حجج ثمة
استخدامه علينا يجب بالرسطان، مرتبًطا دم اختبار أجرينا فإذا بسيطة؛ املشكلة تبدو
لوجدنا املراجع، تفحصنا إذا لكن الطبية. قراراتنا عليه تقوم الذي األساس من كجزء
للغاية منها القليل أن غري غيابه، أو املرض بوجود ترتبط اختبارات عىل األمثلة من العديد
أن هي السؤال هذا عىل الرئيسية اإلجابة ذلك؟ يحدث فلماذا رسيريٍّا، بالفعل يستخدم
املثال: سبيل عىل بالفعل؛ نعلمه ما عىل تزيد إضافية معلومات يقدم أن عليه االختبار
املثانة، رسطان بوجود ترتبط التي البول تحليل اختبارات من كبرية مجموعة توجد
برسطان إصابتهم يف املشتبه واملرىض املتحدة، اململكة يف منها أي يُستخدم ال أنه غري
وتحاليل التشخيص. لتأكيد للمثانة باملنظار فحص عملية إجراء إىل يضطرون املثانة
املثانة. منظار إىل اللجوء من املرىض إلعفاء كاٍف بقدر عليها يُعتمد ال املتوفرة البول
تكفي ال أخرى، ومرة لالختزاع. األمر فسيحتاج ورم، شوهد إذا املثانة، تُفَحص وعندما
جزءًا االستئصالية الخزعة تمثل ذلك عىل عالوة خزعة، ألخذ الحاجة لتفادي االختبارات
هذه إىل بحاجة سيظل املريض فإن االختبار، جودة كانت مهما ثم ومن العالج، من
جيد، البول اختبار إن نقول أخرى مرة ؟ املريضِّ باملستقبل التكهن عن فماذا العملية.
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شيئًا. تضيف لن االختبارات هذه إذًا املستأصل؛ للورم املرضيَّة الدراسة بجودة ليس لكنه
أي النتائج؛ عىل تأثريه هو التشخييص لإلجراء الصحيح االختبار فإن تقدم، ما كل مع
خيار بأفضل يتنبأ أن أو باضعة إجراءات من املريض يعفي أن االختبار استطاعة يف هل
التي لتلك مشابهة واسع نطاق عىل تجارب هذا يتطلب العالجية؟ الخيارات مجموعة من
االختبارات ندرة وراء السبب هو وهذا ترخيص، عىل ليحصل العقار عىل إجراؤها يشرتط

القرارات. اتخاذ يف للمساعدة الرسيري الطب يف املستخدمة املؤرشات أو الراسخة
التنبؤ يف استخدامها ويمكن باملرض، وثيًقا ارتباًطا ترتبط مؤرشات عىل أمثلة توجد
من األشعة. صور يف واضحة تغريات أو رسيرية أعراض ظهور قبل املرضيَّة باألحداث
الربوستاتا، رسطان حالة يف النوعي» الربوستاتي «املستضد املؤرشات هذه عىل األمثلة
موجهة و«هرمون بروتني» فيتو و«ألفا املبيض، رسطان يف «١٢٥ الرسطان و«مستضد
قوية مؤرشات وجود عند بل الخصية. رسطان يف البرشية» املشيمائية التناسلية الغدد
املثال: سبيل عىل األخرى؛ الرسيرية التقييم وسائل محل بالرضورة تحل ال فإنها أيًضا،
حالة يف التغريات كبري بقدر تعكس النوعي الربوستاتي املستضد يف التغريات أن مع
عىل الجيدة األمثلة (من الرسيرية النتائج عىل تؤثر التي العالجات بعض فإن املرض،
بسيط تأثري لها البايفوسفونيت) املسماة العظام صالبة من تزيد التي العقاقري ذلك
من الوقاية يف معاونتها من بالرغم النوعي الربوستاتي املستضد مستويات عىل للغاية
حديثًا أجريت كبرية دراسة أن أكثر يدهشنا ما إن بل الرسطان. بفعل العظام تلف
فارتفاع للبديهة. تماًما منافية بنتائج خرجت املؤرشات واستخدام املبيض رسطان عىل
للمرء ويمكن الرسيري. باالنتكاس بدقة يتنبأ الدم يف ١٢٥ الرسطان مستضد مستوى
األعراض. تظهر أن إىل االنتظار من أفضل سيكون مبكًرا االنتكاسة عالج أن يتوقع أن
يبدأ الذي االنتكاسة عالج (أي املؤرشات عىل القائمة العالج سياسة بني الدراسة وقارنت
الدراسة يف وشارك الرسيرية. األعراض عىل القائم والعالج املؤرشات) مستويات بارتفاع
تركيًزا أكثر لرقابة خضعن ملن املبكر العالج تقديم يؤدِّ ولم سيدة، ١٥٠٠ مجمله عدد
الحياة جودة أن للدهشة إثارة األكثر واألمر الحياة. قيد عىل البقاء فرتات عىل تأثري أي إىل
األعراض ظهور بعد العالج لهن ُقدِّم الالتي السيدات لدى أفضل كانت القلق ومستويات

األمر. واقع يف متدنية نتيجتهما إذًا املبكر العالج وتقديم املشددة فالرقابة الرسيرية؛
مؤرشات تحديد أي ص؛ امُلخصَّ العالج عىل ينصبُّ الراهن الوقت يف هائل تركيز ثمة
سمات تحديد بها يمكن عديدة طرق وتوجد حدة، عىل فرد لكل العالج تهيئة تتيح معينة
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أو الربوتني، عن التعبري يف أنماطها أو بها، إيه إن الدي طفرات خالل من إما األورام؛
األنماط عىل للتعرف النسبية السهولة مع أنه غري املختلفة. اإلنزيمات أنشطة معرفة
يكون لن هذا أن السابقة املناقشة واقع من الواضح من املختلفة، بالنتائج ترتبط التي
رسيرية تجارب إجراء له الرسيرية القيمة إثبات وسيتطلب العالج، بتعديل للسماح كافيًا
ومثلما التقليدية. والرعاية املرشحة املؤرشات عىل القائمة السياسة بني مقارنًة تعقد
النتيجة تحقيق يضمن ال جيد مؤرش وجود فإن السابق، املبيض رسطان مثال يوضح
إنها إذ تظهر؛ التي املرشحة املؤرشات أعداد وهي أال أخرى؛ مشكلة تربز وربما املرجوة،
عن فضًال هذا أضعاف. بعدة ربما التجارب، إجراء يف األبحاث فرق قدرة تتجاوز قد
وملا متفرقة. فرعية كيانات عدة إىل متجانس كيان من فعليٍّا املرض تحول املؤرشات أن
التجارب، إجراء صعوبة من يزيد هذا فإن كبرية، أعداد إىل تحتاج الجيدة التجارب كانت
رسطان عىل حديثًا طرأت التي التغريات يف ذلك يتضح فعليٍّا، ندرة أكثر يصبح فاملرض
يف اختالف أي يُحِدث لم هذا لكن فرتة، منذ منه مرضيَّة أنواع عدة ُوِصفت فقد الكىل؛
قبل، من ناقشنا وكما املوجهة. الصغرية الجزيئات أسلوب ابْتُِكر أن إىل العالج خيارات
الحاالت) إجمايل من ٪٧٠ (حوايل الصافية الخاليا ذي الكىل رسطان يف االضطرابات فإن
توجد ٣٠٪؟ نسبتها البالغة الحاالت باقي عن إذًا ماذا جديدة، عالجات اتباع إىل تؤدي
التجارب فإن ثم ومن ،٪٣٠ البالغة النسبة هذه تشكل مختلفة فرعية أخرى أنواع
ال لذلك، ونتيجة شائع. غري األمر حقيقة يف صار منها كالٍّ إن إذ صعبة؛ اآلن صارت
باألمراض املسماة األمراض هذه الفرعية. املجموعات هذه مع التعامل كيفية حقيقًة نعلم
البيانات من فقط القليل ألن للجدل؛ وإثارًة شيوًعا أكثر يوم بعد يوًما ستصبح «اليتيمة»
الصعب من وسيكون عالجات، إىل للتوصل استخدامها سيمكن التجارب من املستقاة

املرىض. من الكافية لألعداد لالفتقار نتيجة التجارب إجراء

النتائج (4)

الحديثة، الرسطان عقاقري يف املثرية التطورات من العديد املقبلة السنوات ستشهد
الجراحية. الروبوتات مثل املثرية املستقبلية والتكنولوجيا الجديدة، الحيوية واملؤرشات
األبحاث عىل كبري بقدر تتوقف العملية تطبيقاتنا يف التطورات هذه تضمني وكيفية
الحديثة التقنيات تقديم عند االتجاه أن غري استخدامها. أساس تشكل التي الرسيرية
سيصبح يوم، بعد ويوًما التجارب. طريق عن ال التسويق خالل من سيكون تحديًدا
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تعرض مع تتفاقم مشكلة وتمويلها وتنظيمها األجهزة لهذه الرتاخيص منح أسلوب
عىل ونحن املجتمع يف السن كبار أعداد بتزايد للضغوط الصحية الرعاية ميزانيات

االئتمان. أزمة جراء هائلة ديون مواجهة مشارف

هوامش

(1) © Khan and Protheroe/PMJ 2007.
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الرسطان مرضى اقتصادياترعاية

الرسطان مرىض رعاية بها تتصف التي التعقيد بالغة الطبيعة السابقة الفصول تناولت
واألساس بالعقاقري. والعالج الطبية التقنيات من كل يف الرسيع التغري ومعدل حاليٍّا،
كل جانب من الجديدة العالجات يف املوسع االستثمار هو التغريات هذه عليه تقوم الذي
ومن السابق. الفصل يف أوضحنا حسبما الطبية، واألجهزة للعقاقري املصنعة الرشكات من
تكلفة من أعىل عام بوجه وتكلفتها مقابلها، الدفع يجب الجديدة العالجات أن الواضح
املثال: سبيل عىل استثناءات؛ القاعدة لهذه أن غري محلها، تحل التي القديمة التقنيات
التي العالج مسار يف التالية النفقات تخفيض يمكنه الشفاء معدل ن يحسِّ الذي العالج
الرعاية موارد استخدام يف انخفاضنهائي إىل يؤدي قد ثم ومن الحقة، عالجات عىل تُنَفق
معقد، أمر بعض عىل بعضها املعتمد التغريات هذه قياس أن الواضح ومن الصحية،
عىل الصحية الرعاية مجال يف االقتصادي القرار صنع عمليات من الكثري ترتكز ثم ومن
الثانوية التغريات عىل ال القياس) سهلة (وهي الحديثة التقنية لرشاء املبارشة التكلفة
مركزة التكاليف هذه تكون الرسطان، مرىض رعاية مجال ويف العالج. مسار يف التالية
التمويل. مسألة يف نزاع محل معضالت إىل وتؤدي العمر، نهاية قرب أكرب نحو عىل
هذه مع املختلفة الصحية الرعاية نظم تعامل كيفية منه جزء يف الفصل هذا ويتناول

املعضالت.
الكيل االقتصاد مستوى عىل الرسطان مرىض رعاية عىل أيًضا االقتصاديات تؤثر
يف املتقدمة االقتصادية النظم تمتلك عام، وبوجه وحده. ما دواء تكلفة عىل تؤثر مما أكثر
إىل املهد من الصحية القضايا موسع نحو عىل تغطي الصحية للرعاية شاملة نظًما العالم
الرئيسية االختالف نقطة أن غري وسلبياتها، إيجابياتها يف املختلفة النظم وتتفاوت اللحد،
إىل الدولة تفتقر عندما أنه الواضح فمن تقدًما؛ األقل والدول املتقدمة الدول بني تكون
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معظم لدى نقاش محل يكون ال التكلفة باهظ عقار فرشاء األساسية، التحتية البنية
بني التفاعل 1-5 الشكل يعرض التأثريات: هذه حجم تقدير املمكن ومن الشعب. أفراد
نرى، أن يمكن وكما بالسنوات. املتوقع والعمر القومي الناتج إجمايل يف الفرد نصيب
طول فيها ينخفض متوقع هو وكما للغاية، منخفض دخل ذات البلدان بعض توجد
عن القومي الناتج إجمايل من الفرد نصيب فيها يقل أخرى دوًال ثمة لكنَّ املتوقع، العمر
الدول هذه ومن عاًما. ٦٥ يتجاوز بها املتوقع العمر متوسط أن غري سنويٍّا، دوالر ألف
نظام وجود الدول هذه بني تجمع التي املشرتكة والسمات والصني. وترينيداد مرص
توجد ذلك، من العكس وعىل بالوالدة. املحيطة للفرتة جيدة ورعاية متكامل، عامة صحة
العمر طول ويقل دوالر ألفي عن القومي الناتج إجمايل من الفرد نصيب فيها يزيد دول
بفريوس العدوى مستويات ارتفاع يف هنا تكمن املشكلة أن ويبدو عاًما. ٦٠ عن املتوقع
يف غرابة نجد فلن واسع، منظور من األمر بحثنا لو فإننا وهكذا البرشية، املناعة نقص
ثمة لكن للفرد، املتوقع والعمر الصحية الرعاية جودة عىل سيؤثر ما بلد ثراء مقدار أن
يتأثر أن يمكن العوامل هذه بعض الشأن. هذا يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب أيًضا أخرى عوامل
للحصول الشامل التنظيم مثل: الحكومات، سيطرة نطاق ضمن تقع بعوامل بسهولة
وعىل ذلك. إىل وما العامة، الصحة وحمالت املتاحة، املوارد من التأثري من قدر أقىص عىل
يمكن التي الفائدة تقترص حتى معني مستوى إىل القومي الدخل يصل إن ما العكس،
نحو يبلغ املتوقع العمر لطول واضح سقف مع للغاية، ضئيل قدر عىل ذلك بعد َجنْيُها
التكنولوجيا مع املستقبل يف األمر هذا سيتغري هل الغيب علم يف يزال وال عاًما، ثمانني

ال. أم التطور يف اآلخذة
مثريًا آخر تأثريًا فسنرى الرسطان، عىل القومي الدخل تأثري بحث إىل انتقلنا إذا
أسباب ومن بالرسطان. اإلصابة خطر ذاته الوقت يف يرتفع الثروة، ازدياد مع لالهتمام.
نتيجة صغريًا تَُمْت أو الجوع تعاِن لم إذا املتوقع؛ العمر إطالة يف املتمثل التأثري ذلك
واإلصابة نسبيٍّا، متأخرة سن حتى للحياة كثريًا أفضل فرصة فأمامك ما، لعدوى
يتجاوز إن ما املثال: سبيل عىل ذلك؛ يف دوًرا تلعب أخرى عوامل وتوجد بالرسطان.
يرتاوح بمعدل الرسطان يحدث حتى للفرد، دوالر آالف ٥ من يقرب ما القومي الدخل
يوجد ذلك، مع .(2-5 الشكل (انظر سنويٍّا نسمة ألف ١٠٠ لكل حالة و٤٠٠ ٢٥٠ بني
ثلث عن يقل بها الرسطان معدل لكن النطاق، هذا يف دخلها يقع التي البلدان من عدد
بأساليب السائد التمسك إىل ذلك ُعزي وقد األوسط. الرشق يف جميعها وتقع املعدل، هذا
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العمر ا=توقع

أقل من ا�توقع
نصيب الفرد من إجمايل الناتج القومي

أكثر من ٢٠٠٠ دوالر أمريكي

ناميبيا
بوتسوانا
الجابون

أعىل من ا�توقع

طول العمر أقل من ٦٠ عاًما طول العمر أكثر من ٦٥

مرص، ترينيداد، هندوراس، نيكاراجوا،
،Jفيتنام، منغوليا، إندونيسيا، الص

سورينام، كPغستان، رسيالنكا،
طاجيكستان، تركمنستان، أوزبكستان،

أرمينيا، جورجيا، أذربيجان، ألبانيا،
مقدونيا، جزر سليمان

نصيب الفرد من إجمايل الناتج القومي
أقل من ١٠٠٠ دوالر أمريكي

٠ ٢٠ ٦٠ ٨٠

املتوقع.1 والعمر القومي الدخل إجمايل من الفرد نصيب :1-5 شكل

القومي. الدخل ارتفاع من بالرغم الغربي الحياة نمط عن واالبتعاد تقليدية األكثر الحياة
عىل الرسطان معدالت فيها ترتفع الدول من مجموعة توجد ذلك، من النقيض وعىل
آالف ٥ عن يقل فيها الدخل أن غري الغربية، الدول يف السائدة للمعدالت مشابه نحو
من تبدو التي السابقة السوفييتية الكتلة دول هي الدول هذه أن وتبني للفرد. دوالر
العالم ودخول الغربي العالم أمراض بني تجمع فهي نتائج؛ أسوأ صاحبة األوىل الوهلة
ا، حقٍّ منخفض فالدخل قتامة، أقل الصورة تبدو التفحص، من بمزيد ولكن النامي.
لوجود نتيجة املتوقع العمر طول تعكس املرتفعة بالرسطان اإلصابة معدالت أن غري
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٣١٠×

٣١٠×

(الشكل للرجال بالرسطان: اإلصابة وخطر القومي الدخل من الفرد نصيب :2-5 شكل
السفيل).2 (الشكل وللنساء العلوي)،

النسبية املزايا حول مؤخًرا جرت التي املناقشات إن التنظيم. جيدة صحية رعاية نظم
ونظام الوطنية الصحية الخدمات نظام األخص وعىل املجتمع»، يف االندماج «طب ل
توجد أنه فمع لألمر. نزيه تحليل إجراء إىل الحاجة عىل بالضوء تلقي املتحدة، الواليات
العمر طول فإن املتحدة، واململكة املتحدة الواليات بني النتائج بعض يف اختالفات ا حقٍّ
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وعىل املتطورة. الصحية الرعاية نظم ذات البالد سائر يف التشابه شديد اإلجمايل املتوقع
ما حول األمريكي الجمهوري الحزب مستوى عىل مؤخًرا دار الذي الحديث من الرغم
من أحقية حول ٢٠٠٩ عام ثار جدل أثناء ظهر مصطلح (وهو املوت» «لجان ب ُعِرف
نظام يف الصحية) الرعاية نيل يف منها شفاء ال بأمراض املصابني أو العمر أرذل بلغوا
للغاية متفوقة الغرب بالد يف الصحية الرعاية أن فالحقيقة الوطنية، الصحية الخدمات

متقدم. عمر حتى مواطنيها معظم حياة عىل الحفاظ يف
عالج أخبار تجتاح الحكومي، التمويل مستوى عىل سبق ما كل صحة من بالرغم
الخرب ويُقدَّم جديد، عالج عىل الحصول من ما شخص يُحَرم عندما الصحافة الرسطان
ملريضسينقذ عالج يرفضتقديم آخر «بريوقراطي عن كثريًا يختلف ال عنوان تحت عادًة
املوت لجان بشأن األمريكي الجمهوري الحزب ادعاءات وراء الدافع هو هذا حياته».
األمريكيني املرىض أن هي بالطبع، (والحقيقة، الوطنية الصحية الخدمات لنظام التابعة
العالج نفس من أيًضا هم يُحَرمون سوف صحية رعاية برنامج أي يغطيهم ال الذين
معه). يتعاملون الذي املرصف مدير ربما أو البريوقراطيني من أخرى مجموعة يد عىل
املستقبلية االتجاهات وما العالم؟ يف ثراءً الدول أكثر بعض يف األحداث هذه تقع ملاذا

والتكاليف؟ التمويل يف املرجحة
بعد عاًما لالرتفاع الطبية الرعاية تكلفة تتجه السلع، معظم مع الحال هو مثلما
عام بوجه ويتبني الطبي، التضخم معدل قياس ويمكن بالتضخم. يسمى ما وهو عام،
خفض بدون أنه معناه ألن مهم؛ وهذا األسايس، االقتصادي التضخم معدل من أعىل أنه
لتظل القومي الدخل من أكرب نسبة الوقت بمرور الصحية الرعاية ستستهلك النفقات،
معدل كان حيث األمريكي، االقتصاد يف بوضوح ذلك ويتجىل الحديثة. للتقنيات مواكبة
باقي يف التضخم نسبة ضعف من يقرب ما أي ٦٫٩٪؛ ٢٠٠٨ عام الطبي التضخم
األمريكي الصحي اإلنفاق يشهد أن معناه هذا أن الحالية التنبؤات وتفيد االقتصاد.
بقوة وترجح ،٢٠١٧ عام ٪٢٠ إىل ٢٠٠٨ عام القومي الدخل من ٪١٧ من ارتفاًعا
ما عىل الحال بقاء املرصفية األزمة منذ العاملي االقتصاد عىل طرأت التي الهائلة التغريات
التكاليف ترتفع إذًا ملاذا الكربى. االقتصاديات جميع عىل مشابهة أرقام وتنطبق عليه، هو
تخيل املتحدة، باململكة الوطنية الصحية الخدمات نظام تأسيس عند النحو؟ هذا عىل
الوقت ستنخفضبمرور التكاليف أن — له الرئيسيني املؤسسني أحد — بيفني» «أنيورين
الجديدة. العالجات ابتكار تكاليف يف هنا السبب ويكمن الصحية، األحوال تحسن مع
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١٠٠ حوايل عادًة تتكلف الرسطان عالجات ترخيصألحد عىل للحصول الالزمة فالتجربة
الستعادة باستخدامها ص امُلرخَّ الجديدة العقاقري تحتاج ثم، ومن اسرتليني. جنيه مليون
فشلت التي العقاقري جميع تكاليف عىل عالوة تطويرها، يف باهظة مبالغ من تكلَّفته ما
عند املتبقي االخرتاع براءة عمر غالبًا ويكون عائدات. أي تحقق لن والتي عليها التجارب
براءات بحماية تتمتع العقاقري ألن أقل؛ أو سنوات عرش الرتخيص عىل العقار حصول
عقار أي تكلفة حجم كان هنا من سنوات؛ بعدة الرتخيص عملية اكتمال قبل اخرتاعها
عملية أما الرتخيص، عىل حصولها قبل الرشكات تتحملها التي للتكاليف انعكاًسا جديد
لكل السعر من ضئيلة نسبة سوى عادًة تمثل ال مكلفة، أنها فمع الفعلية، التصنيع
ظهور مع تكلفته عادًة تهبط العقار، اخرتاع براءة مدة تنتهي وعندما العقار. من حبة
لهذا انعكاًسا يشكل مما ٩٥٪؛ إىل ٩٠ من تقرتب بنسبة النوعية العقاقري من منافسة

األمر.
ربًحا يدر ثم الباهظة، التطوير تكاليف ليسدد يوضع جديد عقار أي سعر إذًا
التماثل نحو األسعار تتجه العوملة، ظل ويف االخرتاع. براءة ترخيص مدة انتهاء قبل
تحمل خاص بوجه الفقرية الدول عىل الصعب من يجعل وهذا العالم، مستوى عىل
عىل للمناقشة تُطَرح ال األدوية رشكات تتبعها التي التسعري وسياسات التكاليف، هذه
يف العالم. مستوى عىل ممكن دخل أعىل تحقيق بافرتاض توضع لكنها العام، املستوى
أعىل األسعار هذه تكون — ونيوزيلندا وأسرتاليا املتحدة اململكة مثل — الدول بعض
األعىل الدخل هذا يعوض أن املفرتض ومن دفعه، الصحية الرعاية لنظام يمكن مما
عىل تقييًدا؛ األقل الصحية النظم يف للدواء أعىل سعر فرض خالل من يتحقق الذي
استطاعة يف يصبح حتى العقاقري ألحد الرتخيص يُمنَح إن ما فرنسا يف املثال: سبيل
األمر ولهذا للنفقات، مبارش أقىص حد وجود عدم مع قيود دون وصفه املعني اإلخصائي
الفصل، هذا يف سنرى كما اإلجمايل، واإلنفاق الدواء استهالك معدالت عىل كبري تأثري
عىل ضغًطا تمارس التطوير تكاليف وارتفاع الطبي للتضخم املستمرة االتجاهات لكن
يوم، بعد يوًما تتفاقم مشكلة العالج عىل الحصول وتجعل الدول، جميع يف امليزانيات
الجديدة الجراحي الروبوت تقنية مثًال انظر الطبية. األجهزة عىل مماثل جدل وينطبق

السابق. الفصل يف املوضحة
تمويل مسألة بهلسنكي املرموق كارولينسكا معهد عن حديثًا صدر تقرير بحث
أنحاء يف السائدة االتجاهات التقرير وفحص التفصيل، من بيشء الرسطان عقاقري

108



الرسطان مرىض رعاية اقتصاديات

أيًضا ص ولخَّ األعضاء، الدول مختلف يف اإلنفاق أنماط بني وقارن األوروبي، االتحاد
ب عامليٍّا ٢٠٠٦ عام الرسطان عقاقري سوق قيمة ُقدِّرت الشأن. هذا يف العاملية املشكالت
سنوي بإنفاق دوالر، مليار ٤٣ إىل ٢٠٠٨ عام القيمة هذه وارتفعت دوالر، مليار ٣٤
مليارات و٣٫٦ األدوية، قطاع جانب من دوالر مليارات ٨ إىل ٦ بني يرتاوح البحوث عىل
االتحاد يف يورو مليار و١٫٤ للرسطان، القومي األمريكي املعهد جانب من أخرى دوالر
العالم أنحاء سائر يف للتجارب تخضع التي العقاقري عدد نصف وحوايل األوروبي،
لكل الرسطان عقاقري مبيعات حجم ارتفع األوروبي، االتحاد وداخل للرسطان. عالجات
يورو مليون ٢٫٥ من أكثر إىل ١٩٩٦ عام يورو ألف ٥٠٠ من أقل من نسمة ألف ١٠٠
ذلك، عىل عالوة سنوات. عرش يف أمثال خمسة بمقدار زيادة أي ٢٠٠٧؛ عام بحلول
هذه تمثله مما بالرغم التكلفة، باهظة الجديدة العقاقري بسبب الزيادة تلك تكن لم
استخدام لزيادة نتيجة الغالب يف جاءت وإنما امليزانيات، عىل متناٍم عبء من العقاقري
النفقات يف الزيادة يعرض إذ االتجاهني؛ هذين 3-5 الشكل ويوضح الحالية. العقاقري
الشكل ويوضح العقار. باستخدام فيه ص ُرخِّ الذي العام عىل مقسمة العقاقري عىل
الضوابط من قليل عدد سوى يوجد ال حيث فرنسا، يف اإلنفاق حجم بني التباين أيًضا
لهذا صارمة ضوابط توجد حيث املتحدة اململكة ويف األورام، لعالج األطباء وصف عىل

اإلنفاق.
اإلجابة تكمن النفقات؟ يف الكبرية الزيادة هذه مثل القديمة األدوية شهدت ملاذا
الفصل يف 3-3 الشكل إىل نظرنا إذا استخدامها. ثم ومن العقاقري، ترخيص كيفية يف
املرىض من ٪٤٠ حوايل أن نرى أن يمكننا الرسطان، عالج تقسيم يصور الذي الثالث
جراء النهاية يف معظمهم ويتوىف عمرهم، من ما مرحلة يف متقدم برسطان يصابون
الفئة هذه ضمن األمر بادئ يف عام بوجه لالختبار الجديدة العقاقري وتخضع املرض.
ففي محدودة؛ خيارات سوى أمامهم توجد وال تماًما شفائهم من امليئوس املرىض من
اإلنفاق يكون ثم ومن املريضات، من أقلية املرضسوى جراء يتوىف ال مثًال الثدي رسطان
ذلك، مع نسبيٍّا. محدوًدا باستخدامه حديثًا ص امُلرخَّ املرض من األخرية املرحلة عقار عىل
مرىض مع أفضل نحو عىل الغالب يف فسيعمل الفئة، هذه يف نجاًحا ما عقار حقق إذا
بعد لالنتكاس تعرضهم خطر ارتفاع مع الشفاء، يف بأمل يتمتعون الذين املبكرة املراحل
األمر بهم ينتهي الذين املرىض نصف من يقرب ما الفئة هذه وتشكل املبدئي، العالج
عىل املرض من األخرية املرحلة عقاقري عىل التجارب تُجَرى ثم ومن متقدمة؛ حالة إىل
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األوروبي.3 االتحاد دول يف ٢٠٠٧ إىل ١٩٩٦ من الفرتة يف الرسطان أدوية مبيعات :3-5 شكل

من مبكرة بمرحلة يمرون الذين املرىض فئة إىل العقار ينتقل نجحت وإذا املرىض، هؤالء
املرض.

عام تبني (تراستوزوماب). هريسيبتني عقار هو العملية هذه لنا يصور مثال أفضل
عىل املتقدمة مرحلته يف الثدي رسطان مريضات بقاء فرتة يطيل الدواء هذا أن ٢٠٠٢
الحديثة الطبيعة واشتهرت هائلة، شعبية هريسيبتني اكتسب البداية، ومنذ الحياة. قيد
ارتفاع إىل أدى وهذا الثدي، رسطان مريضات أوساط يف رسيًعا العالج بها اتصف التي
املريضات اشرتاك جعل حدٍّا ذلك عىل الطلب وبلغ التجارب، يف باالشرتاك املطالبة النداءات
ترخيص، عىل الدواء حصول وبعد بالقرعة. للتجارب حاالتهن تصلح الالتي املهتمات
يف عليه الحصول تقييد إىل سنويٍّا) اسرتليني جنيه ألف ٣٠ (حوايل املرتفع سعره أدى
الرسطان لتمويل الربيدي الرمز قرعة وهي — آخر نوع من قرعة وبدأت املتحدة، اململكة
شنتها األصداء مدوية حملة ونجحت السيدات، من أخرى لفئة — املتحدة اململكة يف
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الفئات بها استعانت سابقة شكلت نفسه الوقت يف أنها غري القيود، إزالة يف الحًقا النساء
مضاجع تقض تزال ال التي التكلفة باهظة العالجات عىل للحصول الساعية األخرى

املتحدة. اململكة يف األخص عىل الرشاء، عن املسئولة السلطات
املرض من املبكرة املرحلة عىل ٢٠٠٦ عام ذلك بعد أجريت التي التجارب أظهرت
جراحة، إجراء بعد الخطورة بمرضعايل املصابات للسيدات مبكًرا ُقدِّم لو العقار هذا أن
السابقة؛ بالعالجات مقارنًة تقريبًا النصف بنسبة املرض عودة فرص من يقلل فإنه
ال ولألسف ذاته، العام يف املبكرة الفئة هذه يشمل كي هريسيبتني ترخيص ُمدَّ ثم ومن
كانت وملا اإلشعاعي. العالج أو الجراحة بعد بانتكاسة سيصبن من تحديد حاليٍّا يمكننا
فقد التقليدي، بالعالج بالفعل شفني قد الخطورة عالية املبكرة املرحلة يف النساء معظم
كانت ما أمثال أربعة (صارت العقار هذا لتلقي الصالحة األعداد هائلة بصورة ارتفعت
وليس عالجهن، من بد ال للخطر املعرضات املريضات فكل املتحدة)، اململكة يف عليه
املصابات السيدات شنتها رشسة إعالمية حملة وبعد بانتكاسة. إصابتهن املحتم فقط
املؤهالت املريضات لجميع الوطنية الصحية الخدمات هيئة يف الدواء توفري تم باملرض،

الستخدامه.
لنفرتض الجديدة؟ العالجات بشأن قراراتها الصحية الرعاية نظم تتخذ إذًا كيف
الحياة قيد عىل البقاء فرتة ويطيل اسرتليني، جنيه ألف ٣٠ يتكلف جديًدا عالًجا أن مثًال
هذا لتوفري الفعلية التكلفة فما شهًرا. ١٨ إىل ١٢ من الفرتة يرفع أي أشهر، ستة بمقدار

العالج؟

اسرتليني. جنيه ألف ٣٠ •
محله. يحل الذي العالج ناقص اسرتليني جنيه ألف ٣٠ •

يف الحقة مدخرات وأي محله يحل الذي العالج ناقص اسرتليني جنيه ألف ٣٠ •
الداعمة. الرعاية مجاالت من آخر مجال أي

وألي املال، سيسدد من عىل تعتمد فهي السؤال؛ هذا عن صحيحة إجابة توجد ال
من عليه نًا مؤمَّ يكن لم إذا املريض يتحملها التي التكلفة هي األوىل: اإلجابة غرض؛
حيث املتحدة، اململكة يف األحيان بعض يف الحال هو هذا ويكون صحية، رعاية نظام
املعيار ويتمتع تشرتيها. التي العقاقري عىل قيوًدا الوطنية الصحية الخدمات هيئة تفرض
املشكلة هذه صارت يوم، بعد يوًما الجديد. العقار ليس لكن بالتغطية، للرعاية القديم
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خارج الزائد العقار يقع حيث التأمني عىل قائمة نظم يف املشرتكني املرىض أيًضا تخص
تتحمله الذي السعر هي الثانية: واإلجابة التأمني. يغطيها التي التعويضية الحزمة نطاق
لكل املخصصة املستشفى ميزانية تكون حيث التخصصية الرعاية تقدم مستشفى
الوطنية، الصحية الخدمات لهيئة التابعة املستشفيات يف الحال هو (مثلما ثابتة مريض
الذي السعر فهي الثالثة: اإلجابة أما املتحدة). الواليات يف املنظمة الرعاية نظم وبعض
كيانات عرب الدولة يف تتمثل وقد مجملها: يف املريض لرعاية املمولة املنظمة تتحمله
عن آخر تساؤًال إذًا هذا يطرح تأمني. رشكة أو الوطنية الصحية الخدمات هيئة مثل
أواخر يف الرعاية تكاليف املثال: سبيل عىل املصاحبة؛ التكاليف ضمن تحديًدا يندرج ما
بقائه مدة كانت إذا لكن مريض. يموت عندما األرجح عىل متماثلة ستكون املريض أيام
فيما آخر مايل عام ضمن تقع قد فإنها املثال، يف ورد مثلما أطول، الحياة قيد عىل
موفرة؟ كمبالغ لتحتسب التكاليف احتساب تأجيل يلزم متى فإىل الدواء، بتكاليف يتعلق
هذه فيها تؤجل قد التي الشفاء، معدل تزيد التي العالجات عىل خاص بوجه هذا ينطبق
التساؤالت؛ هذه عن بسيطة واحدة إجابة توجد ال أخرى، ومرة سنوات. عدة النفقات
بحث بنا ويجدر متباينة. بأساليب املعضالت هذه تحل املختلفة الصحية الرعاية فنظم
القرارات هذه اتخاذ عند التأمني ورشكات العامة الصحة إخصائيو يتبعها التي املناهج

عدمه. من ما عالج بتمويل الخاصة
الذي املضاف العمر من عام لكل التكلفة حساب وهو كثريًا، يُستخَدم أسلوب ثمة
الحياة، جودة إلجمايل تصحيًحا األحيان من كثري يف أيًضا وينطبق الجديد، العالج حققه
سبيل عىل املعدلة»؛ الحياة سنوات جودة «مقياس باسم يعرف مقياس إنتاج هو والهدف
يف ٪٥٠ بنسبة انخفاض مع لكن واحد، عام بمقدار عمرك يطيل الذي العالج املثال:
بالغ مقياًسا هذا يبدو وقد ،٠٫٥ له املعدلة الحياة سنوات جودة مقياس يكون الجودة،
يطيل دوائي عالج بني املقارنة الصحية الرعاية نظم خدمات ملشرتي يتيح وهو الدقة،
تأثري أي دون الحياة جودة تحسن مثًال لورك استعاضة وعملية شهور ٣ بمقدار العمر
اإلشعاعي، والعالج الجراحة مثل الراسخة، بالعالجات يتعلق وفيما املتوقع. العمر عىل
سنوات من كبري عدد عىل التكلفة هذه تتوزع ثم ومن األحيان، من كثري املرىضيف يشفى
فإن الكبرية، الجراحية للعمليات الباهظة التكلفة من بالرغم ثم ومن املكتسبة؛ الحياة
وعىل الحاالت، أغلب يف املعدلة الحياة سنوات جودة ملقياس وفًقا للغاية متدنية تكلفتها
يف نسبيٍّا متواضعة بمقادير املتوقع العمر تطيل التي الجديدة العقاقري فإن النقيض
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الحياة سنوات جودة مقياس عىل تكلفتها/درجتها غالبًا املرضتكون من األخرية املراحل
يأتي. فيما سنوضحها كما املشكلة، تبدأ هنا ومن عالية، املعدلة

كيف وهي أال تماًما، واضحة الحياة جودة بتعديل املتعلقة املبارشة املشكالت إحدى
«س» السيد يحيا املثال: سبيل عىل ما؟ شخص حياة جودة تأثر مدى تحديد يمكننا
تعوقه علَّة أي فإن ثم ومن للرتفيه؛ التليفزيون مشاهدة الرئيسية ومتعته خاملة، حياة
مواظب ممارس فهو «ص» السيد أما للغاية. ضئيل بقدر إال عليه تؤثر لن الجري عن
بالغ لضيق مسببًا أمًرا الحركة عىل القدرة فقدان من نفسه القدر ويعترب رياضات، لثالث
من عىل ويعتمد موضوعي، غري يكون الحياة لجودة تعديل أي أن الواضح من لذا له؛
املعادلة. إىل وإضافتها متوسطة قيمة إىل الوصول يجب بآخر، أو وبشكل به. يتأثرون
يبدو قد الحياة. قيد عىل البقاء يف املكسب قياس كيفية وهي ثانية، مشكلة توجد
حتى امُلستغَرق الوقت عىل غالبًا الرتاخيصتركز منح تجارب لكن تماًما، واضًحا أمًرا هذا
الرابع)، الفصل انظر لالستفحال. امُلستغَرق الوقت عليه يُطَلق ما (وهو املرض يسوء
يحسن ربما التايل اإلنقاذ عالج فإن ثم ومن إجماًال؛ الحياة قيد عىل البقاء فرتة وليس
النهاية نقاط وتحدد التجربة. من املبدئي املرجعي للفرع املنتمني املرىض لدى النتائج
األوروبية والوكالة األمريكية والدواء الغذاء هيئة مثل التنظيمية، السلطات التجارب لهذه
ال. أم منتجها بتسويق ترخيًصا ستُمنَح ما رشكة كانت إن تحدد التي وهي لألدوية،
الصحية الرعاية نظام أن بالرضورة تعني ال ما عقار تسويق إمكانية فإن ذلك، مع

سيشرتيه.
عىل حديثًا أجريت التي التجارب رسيًعا سأتناول العملية، هذه سري كيفية إليضاح
املرىض حالة كانت التجارب، هذه إحدى يف املتقدم. الكىل رسطان يعالج جديد عقار
جديد عقار عىل حصلوا من ضعف تبلغ برسعة تتدهور وهمي عقار عىل حصلوا الذين
رضورة التجربة لهذه امُلَشكَّلة البيانات ملراقبة املستقلة اللجنة وقررت سورافينيب، اسمه
العقار عىل حصلوا الذين — املرىض جميع يحصل وأن أخالقية، ألسباب الدراسة إيقاف
تحليل ذلك بعد أُجري وعندما الجديد. العقار هذا عىل — أحياءً يزالون وال الوهمي
العقار عىل البداية يف حصلوا الذين املرىض أن تبنيَّ الحياة، قيد عىل البقاء فرتات إلجمايل
نتيجة أنه غري الوهمي، العقار عىل حصلوا الذين أولئك من أطول فرتات عاشوا الجديد
التي النجاة ميزة كانت فعال، عقار إىل وهمي عقار من االنتقال عن الناتج اإلنقاذ لتأثري
امُلستغَرق الوقت عىل التأثري من توقعه يمكن كان مما كثريًا أقل الجديد العقار حققها
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بالبقاء يتعلق فيما سورافينيب عقار فائدة حساب املستحيل من فإنه ثم من لالستفحال؛
بفئة تكرارها مطلًقا يمكن ال التجربة فهذه املتقدم؛ الكىل رسطان حالة يف الحياة قيد عىل
للتكلفة تقديرات أي فإن وهكذا أخالقية. ألسباب وذلك عالج، لها يقدم ال املرىض من
مزدوج؛ نحو عىل معيبة تكون املرض لهذا املعدلة الحياة سنوات جودة مقياس وفق
الحياة قيد عىل للبقاء الحقيقي واملكسب موضوعي، غري أمر الحياة جودة عىل فالتأثري
بالشلل املتحدة اململكة يف القرار صنع عملية أصاب املزدوج الغموض هذا معلوم. غري

.٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦ عام من الكىل برسطان يتعلق فيما
املعدلة الحياة قيد عىل البقاء فرتة عىل بناءً القرار صنع أسلوب اتبع من أول كان
للصحة القومي «املعهد اسم تحمل املتحدة باململكة هيئة واسع نطاق عىل جودتها
السمه األوىل الحروف اختصار (وهو «نايس» باسم عادًة ويشتهر الرسيري»، والتميز
أنواع بشأن الصحية الخدمات لقطاع املشورة لتقديم املعهد هذا يسعى باإلنجليزية).
مقابل جيدة قيمة تمثل ال التي وتلك املرىض عن نيابة يشرتيها أن عليه التي العالج
يف املعهد يضع وال متكرر. نحو عىل رشائها تمويل عدم ويجب مال من فيها يُدَفع ما
وحذت التجريب. طور يف تزال ال التي أو ترخيص عىل الحاصلة غري العالجات الحسبان
هذا وقتنا حتى لكن مماثلة، مناهج باتباعها املتحدة اململكة حذو األوروبية الدول بعض
املركزي، التوجه هذا مثل عن الحرة السوق عىل اعتماًدا األكثر األمريكي األسلوب ينأى
الرتخيص تاريخ من — أعوام وربما — شهور إىل تصل فرتات غالبًا املعهد ويستغرق
الصحية الخدمات تمويل ينقسم املتحدة، اململكة يف ما. عقار يف رأيه لتقديم املبدئي
اسم املشرتين عىل يُطَلق الحايل الوقت ويف الخدمة، ومقدمي املشرتين بني الوطنية
ال) أو معني عالج برشاء (إما نفسها القرارات اتخاذ ومهمتها األولية»، الرعاية «أمانات
دور لنقل اإلعداد بدأ — ٢٠١١ عام أي — السطور هذه كتابة وقت ويف محيل. أساس عىل
إجراؤها املزمع اإلصالحات بموجب العموميني) (املمارسني األرسة أطباء إىل هذا املشرتي
بدرجات الدور هذا الحالية األولية الرعاية أمانات وتؤدي الوطنية. الصحية بالخدمات
إىل تضطر أن إىل الخيارات أرخص ببساطة غالبًا وتقدم والدقة، الكفاءة من متفاوتة
إىل بدوره هذا ويؤدي نايس، معهد من الحق توجيه بموجب تكلفة أكثر خيار تقديم
األولية الرعاية أمانات ألن فنظًرا السمعة)؛ (سيئة املتحدة باململكة الربيدي الرمز قرعة
يتحدد الوطنية الصحية الخدمات خالل من عالج أي عىل الحصول فإن جغرافيٍّا، موزعة
املحلية. األولية الرعاية أمانات جانب من القرار صنع وعملية املريض عنوان طريق عن
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األولية؛ الرعاية ألمانات إنفاق معدل أعىل إىل الوصول إىل ذلك أدى ،٢٠٠٨ عام ويف
ويلقى بالرسطان املصاب الواحد للمريض اسرتليني جنيه ألف ١٥ نحو فخصصت
الخاصة، عيادتي يف إنفاق. معدل ألقل اسرتليني جنيه آالف ٥ بحوايل مقارنًة له رعاية
بسهولة اإلنفاق) عالية منطقة (وهي الربيدي بريمينجهام رمز أصحاب املرىض يتمتع
املقاطعات معظم تنفق العكس وعىل مثًال، الكىل رسطان عقاقري أحدث عىل الحصول
نفسها العقاقري عىل والحصول الرسطان، عقاقري لرشاء نسبيٍّا منخفضة مبالغ املحيطة
يمكن االنتظار، غرفة يف بحرية بعض مع بعضهم املرىض يتحدث وعندما بشدة. مقيد
البقاء لفرتات مراجعة أجرينا وقد وغضب. إحباط من به يشعرون ما تخيل بسهولة
املتقدم، الكىل برسطان املصابني ملرضانا الربيدي الرمز طريق عن الحياة قيد عىل
يف بلغت الحياة قيد عىل املنخفضة الدخول ملناطق املنتمني املرىض بقاء فرتات أن وتبني
مرتفعة مناطق إىل املنتمني ألولئك عامني بحوايل مقارنًة شهور، ٨ إىل ٧ نحو املتوسط
باإلضافة باالهتمام. وجدير للغاية واضح اختالف وهذا بريمينجهام، كمنطقة الدخل
معدالت كانت الثمن باهظة العقاقري عىل الحصول من املحرومني املرىض فإن ذلك، إىل
املرض مضاعفات معدالت الرتفاع نتيجة غريهم أضعاف ثالثة نحو للمستشفى زياراتهم
عام من اعتباًرا سنوات ثالث الوضع هذا واستمر لديهم. يُعاَلج لم رسطان عن الناجمة
،٢٠٠٩ عام أوائل حتى الحديثة) الكىل رسطان عقاقري مرة ألول صت ُرخِّ (عندما ٢٠٠٦
لجميع سونيتينيب، وهو العقاقري، تلك من واحد بتوفري أخريًا نايس معهد أوىص عندما
املرخص الكىل رسطان عقاقري من غريه عىل الحصول ظل (وإن الكىل رسطان مرىض
تمول ال التي األولية الرعاية أمانات أن الواضح من بشدة). مقيًدا حديثًا باستخدامها
من مختلفة ملجموعة أكرب فائدة لتحقيق املال استخدمت بأنها ستجادل العقاقري هذه
أسوأ نتائج وقوع عىل قوي دليل أي بوجود — ذلك مع — أعلم ال لكنني املرىض.
نتيجة املجاورة املقاطعة يف باملرىض مقارنًة بريمينجهام مرىض من األخرى الفئات لدى
به يتصف ملا يصدمني املتحدة اململكة يف حاليٍّا املطبق النظام فإن لهذا التمويل؛ لنقص
األحيان. من كثري يف ناقصة معلومات عىل واعتماده لها، داعي ال بطيئة بريوقراطية من
حال بأي ليسوا — الجمهور عن نيابة يتخذونها أنهم زاعمني — القرارات يتخذون فمن
الغالب ويف — مثًال منتخبني ليسوا فهم — قراراتهم عىل الجمهور ملحاسبة خاضعني
التكاليف، فيه ترتفع عرص يف أخرى، ناحية من أمامهم. القرارات هذه عن يدافعوا لن
تصبح ربما ثم ومن ما، قرار اتخاذ ينبغي امليزانيات، وتقل العمر، يف السكان ويكرب

املستقبل. يف العالم مستوى عىل انتشاًرا أكثر نايس معهد مثل جهات
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باملشرتيات يتعلق فيما املتحدة اململكة مستوى عىل املقرتحة الجديدة الرتتيبات إن
ومزود املشرتي دور ستؤدي من هي العموميون، املمارسون وهم واحدة، فئة أن ستعني
املستشفيات، يف املتخصصة الرعاية قطاع وهي أخرى، فئة وتوجد واحد، آن يف الخدمة
املمارسني من اتحادات أن أيًضا الرتتيبات هذه وستعني الخدمة. بتقديم فقط معنية تكون
وهو املستشفيات، خارج املرىض إبقاء يف مكتسبة مالية مصلحة لها سيكون العموميني
يربروا أن عليهم سيكون اآلخر، الجانب عىل جيًدا. أمًرا — يكون ال أو — يكون قد ما
بعينها، عالجات لتمويل رفضهم سبب — الحالية األمانات تتبعه ال نحو عىل — ملرضاهم
النفقات خفض إمكانية كانت إن الغيب علم يف يزال وال سيفعلون. مناص ال إنهم حيث
من فليس ال، أم أفضل رعاية إىل — الحكومة تأمل حسبما — ترتجم سوف اإلدارية
خيارات بشأن القرار يتخذ من خري العموميني املمارسني اعتبار سبب مبارشًة يل الواضح

اإلخصائيني. رعاية
تأخري أيًضا شأنها من املتحدة اململكة يف بالبطء تتسم التي القرار صنع عملية إن
يف يحدث بما مقارنًة اإلجمايل اإلنفاق وتخفيض الحديثة، الرسطان عقاقري استيعاب
فالتقديرات رسميٍّا، اإلعالن عدم من وبالرغم املشابهة. األخرى األوروبية االقتصاديات
اسرتليني جنيه ألف ٣٠ إىل يصل مبلغ إنفاق يستهدف «نايس» معهد أن إىل تشري
التي والعالجات املريض، بها يحظى التي الجودة لة معدَّ الحياة سنوات من سنة لكل
لكنها رسمية أقل أساليب األخرى الدول ولدى التمويل. من تُحَرم هذا من أكثر تتكلف
حاليٍّا وتنفق ذلك. من أعىل أقىص حد مستويات رسمي غري نحو عىل تطبق يبدو فيما
مثل دول بلغتها التي املستويات من ٪٦٠ نحو الرسطان عقاقري عىل املتحدة اململكة
االختالف هذا أن ويبدو األقىص، الحد من املتدنية النقطة لهذه نتيجة وأملانيا فرنسا
تخصصات يف التفاوت هذا مثل يوجد ال إذ الرسطان؛ عالج عىل خاص بوجه ُمركَّز
من آخران مجاالن وهما النفيس، الطب أو الدموية واألوعية القلب أمراض مثل أخرى،
رسطان لعالج سونيتينيب عقار عىل اإلنفاق أنماط يف ذلك يتجىل اإلنفاق. عالية املجاالت
املتحدة اململكة أظهرت فقد ،٢٠٠٦ عام يف باستخدامه ترخيص عىل حصوله منذ الكىل
االتحاد دول تنفقه ما بمتوسط مقارنًة العقار عىل اإلنفاق يف وبطيئًا متأخًرا ارتفاًعا
اعتبار يمكن ال .(4-5 الشكل (انظر وإسبانيا وأملانيا وفرنسا إيطاليا وتحديًدا األوروبي،
الدول من بجريانها باملقارنة املتحدة اململكة يف الرسطان لعالج نسبيٍّا املنخفضة النتائج
وثمة الرسطان، عقاقري عىل نسبيٍّا أقل مبالغ تنفق فهي املصادفة؛ قبيل من األوروبية

منهم. لكل الربيدي للرمز وفًقا املرىض عىل اإلنفاق يف هائلة فروق
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األوروبي.4 االتحاد دول يف سونيتينيب دواء استعمال :4-5 شكل

٧٧ حاليٍّا يوجد أيًضا. تحديات عىل تنطوي اإلنفاق يف املستقبلية االتجاهات أن يبدو
ال الرقم (هذا الرسطان لعالج املتحدة اململكة يف باستخدامه ترخيص عىل حاصًال عقاًرا
ترخيص عىل حصلت العقاقري هذه من عقاًرا ٢٥ حوايل الداعمة)؛ الرعاية عقاقري يشمل
للحصول تسعى عقاًرا بخمسني يُقدَّر ما ويوجد و٢٠٠٥، ١٩٩٥ عامي بني ما الفرتة يف
هذه كل تنجح لن أنه الواضح من و٢٠١٢. ٢٠٠٧ عامي بني الفرتة خالل املوافقة عىل
مكاسب سوى يحقق لن منها كثريًا أن عن فضًال هذا األخرية. املرحلة تجاوز يف العقاقري
الكثري وربما — العقاقري هذه بعض لكن البديل، العالج بخيارات مقارنًة للغاية بسيطة
مستمر اتجاه هناك سيكون ذلك، إىل باإلضافة كبرية. إضافية مكاسب سيحقق — منها
من املبكرة الحاالت إىل تنتقل بأن بالفعل املوجودة التكلفة باهظة الحديثة للعقاقري
دون هذا كل الثدي. رسطان يف هريسيبتني مثال لنا وضح حسبما أكرب وأسواق املرض
ويوجد الصحة، اقتصاديات جميع عىل الشديد املايل الضغط من مزيًدا سيفرض شك
عهد حتى النقاط. هذه مناقشة نحو أحرضها التي الدولية املؤتمرات يف مثري اتجاه
تتسم الذي النسبي للضعف إال املتحدة اململكة يف باالهتمام املوضوع هذا يحَظ لم قريب،
ذلك يف بما — الجميع بدأ يوم، بعد ويوًما الحديثة. العقاقري عىل الحصول إمكانية يف به
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صحية ميزانيات لديهم ليس يبدو ما عىل مىض فيما كانوا الذين األمريكيون املتحدثون
الجديدة. العالجات رشاء عىل القدرة مسألة يناقشون — إليها يستندون محدودة غري
القضية أيًضا أوباما باراك قدمها التي الصحية للرعاية اإلصالحية الحزمة طرحت وقد

املتحدة. الواليات يف الرسمي السيايس العمل جدول عىل بقوة نفسها
األقدم العقاقري أن أولها: الضغط؛ تخفف أن استطاعتها يف اتجاهات بضعة توجد
بنسبة غالبًا ا، حادٍّ هبوًطا عادًة سعرها يهبط اخرتاعها براءة نطاق من تخرج عندما عهًدا
وفورات تحدث فقد يكفي، بما كبريًا النتيجة يف التحسن كان إذا ثانيًا: .٪٩٥ إىل تصل
الحًقا الوفورات تأتي حني يف اآلن، يأتي اإلنفاق أن مع أخرى، صحية تكاليف يف معوضة
ثالثًا: للخدمة). آخر مقدم ملصلحة النهاية يف تعود ربما (بل أثرها اقتفاء يصعب وربما
َمن نحو الباهظة عالجاتنا بتوجيه املرض بسلوك أفضل تنبؤ مؤرشات لنا تسمح ربما
مريضات ِمن َمن علمنا إذا املثال: سبيل عىل ورائها؛ من استفادة أقىص تحقيقهم ح يُرجَّ
فسيمكننا األغلبية)، (وهن وحدها بالجراحة الشفاء لهن يتحقق أن يمكن الثدي رسطان
عىل تُجَرى التي واألبحاث املساعد. العالج عقاقري تكاليف من هائلة نسبة نوفر أن
يف الرسطان موضوع يف إثارة الجوانب أكثر من واحدة التنبئية الحيوية املؤرشات هذه
التجارب مناهج عىل تُجَرى التي األبحاث أيًضا تفيد أن يمكن السبب. لهذا الحايل الوقت
تكلفة خفض ثم ومن للتطوير، الالزمة الزمنية الفرتات خفض يف الحديثة الرسيرية

العقاقري.

النتائج (1)

املحتمل ومن الغيب، علم يف القادمة السنوات خالل العوامل هذه تطور كيفية تزال ال
أوروبا يف الدول تشهد أن املحتمل فمن العالم. أنحاء بجميع مختلفة حلول تربز أن
تنترش أن املحتمل ومن يوم، بعد يوًما يتعثر العرصية للرعاية العامة التغطية مبدأ
«نايس» معهد يتخذ حيث أوسع، نطاق عىل املتحدة اململكة يف السائدة الحالية الصورة
املشكالت من بالرغم القرار، لصنع نموذًجا باعتبارها الدواء، رشاء إمكانية حول القرار
وهي به، مرتبطة مسألة األمر هذا إذًا يطرح اإلداري. املستوى عىل املعهد يواجهها التي
وقد املتحدة. اململكة يف ساخنة سياسية قضية بالفعل وهي املتجدد، التمويل مشكلة
إذ أيًضا؛ املتبع العرف هو للعالج الدولة توفري لتجديد الهادف الخاص التأمني يصري
ويف للعالج. الدولة لتوفري بديل إيجاد إىل تهدف التي السياسات من كثريًا أقل تكلفته إن
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فيما فحتى نفسها، تفرض الجزئية للتغطية الرئيسية القضية تزال ال املتحدة الواليات
من الحد نحو املساعي بعض نشهد سوف أننا يف أشك تأمينية، تغطية لديهم بمن يتعلق
الغربية االقتصاديات نطاق وخارج تكلفة. األكثر الرسطان عالجات معظم عىل اإلنفاق
العمر طول ارتفاع مع بالرسطان اإلصابة معدل يف ارتفاًعا نرى أن املحتمل من الكربى،
فإن السابق، والفصل الفصل هذا يف رأينا وكما االقتصادي. للنمو مواكبة يف املتوقع
املحتمل ومن اإلشعاعي، والعالج الجراحة هما القيمة ناحية من للرسطان عالجني أفضل
العقاقري من اإلضايف فاملكسب النامية. االقتصاديات يف الخدمتني هاتني يف نموٍّا نشهد أن
واألرخص عهًدا األقدم العقاقري عىل إال الحصول يمكن أال املحتمل من لذا نسبيٍّا؛ ضئيل
الدول. هذه يف املرىض من صغرية أقلية عىل سعًرا األغىل العالجات اقتصار مع سعًرا،

هوامش

(1) © 2006 Cambridge University Press.
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السادس الفصل

مرضى لرعاية وتكميلية أساليببديلة
الرسطان

بعالجات يستعينون الرسطان مرىض عدد نصف عن يقل ال ما أن إىل األبحاث تشري
املتبقية النسبة من كثريًا أن يف شك (وثمة التقليدي للعالج إضافًة بديلة أو تكميلية
فتشمل األساليب، هذه وتتنوع بذلك)، يرصحون ال لكنهم حذوهم، يحذون املرىض من
أن ومع عرقية. أقليات إىل ينتمون الذين املرىض يستخدمها التي الشعبية العالجات
أن املفيد فمن ذاته، املعنى إىل لإلشارة أحيانًا يُستخَدمان و«بديل» «تكمييل» مصطلحي
السائدة. الطبية املمارسات نطاق خارج بأنه يُوَصف قد ملا املختلفة األنواع بني نفرق
جنبًا العالج إىل تهدف التي األساليب باعتبارها التكميلية العالجات إىل أشري سوف لهذا
بالعطور العالج ذلك أمثلة ومن لها؛ الدعم من كنوع التقليدية العالجات مع جنب إىل
يساعد ربما التقليدي. العالج تلقي يف املريض استمرار مع جوهريٍّا يتعارض ال الذي
لعقاقري احتياجه تقليص أو للعالج املريض امتثال يف بالعطور العالج — بالطبع —
العالج مثل الطبية شبه العالجات إىل وباإلضافة املسكنات. أو امللينات مثل إضافية،
الصحية الرعاية توفرها قد التي املثيل، والعالج باإلبر الوخز مثل عالجات توجد بالعطور،
بدًال آخر عالج استخدام إىل فتهدف البديلة، العالجات أما اآلخرون. واملعالجون السائدة
تثبت لم أمًرا البديل العالج هذا [األكاديمي] التقليدي الطب ويعترب السائد. العالج من
أن املستحيل من العملية، الناحية ومن األحوال. أسوأ يف وضارٍّا تقدير أفضل عىل صحته
يستخدم أن ما ملريض يمكن حني يف للعالج. املختلفة الفئات بني حاسم نحو عىل نفرق
للعالج بديًال نفسه العالج استخدام آخر ملريض يمكن التقليدي، العالج بجانب ما عالًجا

املضمون. يف يكمن ما بقدر املقصد يف يكمن فاالختالف التقليدي،



الرسطان

بينها من والتكميلية، البديلة العالجية األساليب من ومتنوع هائل عدد يوجد
عالوًة بالعطور، والعالج والعشبية، الغذائية، والعالجات باإلبر، والوخز املثيل، العالج
التي القديمة الشعبية والعالجات والتخيل، بالكريستال، العالج قبيل من تقنيات عىل
األساليب، هذه من لكل كامل تحليل إلجراء هنا املجال يتسع وال عرقية. أقليات تستخدمها
تتداخل الذي األسلوب حول عامة نقاط إيضاح أجل من أمثلة بضعة انتقاء سأحاول لهذا
إلقاء بنا يجدر هذا، يف الرشوع وقبل الرسطان، عالج مع والبديلة التكميلية العالجات به
فيما تتباين قد الدول أن حني يف العالجات. هذه الستخدام الهائل النطاق عىل الضوء
بعيد حد إىل األرجح عىل مطابًقا املتحدة الواليات يف العالجات هذه استخدام أن نجد بينها،
الواليات يف اإلنفاق َكمَّ َد نحدِّ أن السهل من كان وملا املتقدم. العالم دول يف الستخدامها
األمريكية القومية املعاهد أصدرتها التي الحديثة لألرقام تقسيًما أقدم فسوف املتحدة،
عىل دوالر مليارات ٣٣٫٩ أنفقوا أمريكي مليون ٨٨ أن هو هنا الرئييس والرقم للصحة.
إجمايل من ٪١٠ عن املبلغ هذا ويزيد ،٢٠٠٧ عام خالل والبديلة التكميلية العالجات
دوالر مليار ٢٣ أُنِفق ذلك إىل باإلضافة املتحدة، الواليات يف الصحة عىل «النثرية» النفقات
العالج فواتري يف الهائل باالرتفاع علمنا ومع واملعادن. الفيتامينات مكمالت عىل أخرى
املبلغ هذا مثل إنفاقهم ا حقٍّ املدهش فمن األمريكيون، املواطنون يواجهها التي الطبي
يحتاجه ما كل بتوفري كفيل كهذا مبلغ ،٢٠٠٧ عام الرصف لسعر ووفًقا عليها. عالوة
األرقام هذه أن الواضح من تقريبًا. شهور ٦ ملدة صحية رعاية من املتحدة اململكة سكان
ذلك، ومع بالتحديد، الرسطان مرىض ينفقها التي باألموال ال اإلجمايل، باإلنفاق ترتبط
يف وتُنَفق العالجات. هذه استخدام إليه ذهب الذي املدى عن جيدة صورة تعطينا فإنها
األكثر املجتمعات جميع يف املواطنون ينفق فلماذا مماثلة. مبالغ الصناعية الدول جميع
أعمارهم تجعل رأينا، كما صحية، رعاية عام بوجه لهم تُقدَّم الذين — العالم يف تحًرضا
لم معظمها إضافية، عالجات عىل الهائلة املبالغ هذه مثل — متأخرة سن حتى تمتد
الشعبية العالجات تكون ربما ثراءً، األقل املجتمعات يف أنه الواضح من جدواه؟ تثبت
تلعب أخرى قوى هناك تكون ربما ثم ومن تكاليفه، تحمل للمواطنني يمكن ما كل هي

املسألة. هذه يف دوًرا
رصف أوجه تقسيم عىل نظرة إلقاء بنا يجدر القضية، هذه لتناول ننتقل أن قبل
التقسيم أن الواضح ومن املتحدة، الواليات أرقام إىل سأشري أخرى، ومرة األموال. هذه
هذا، تفهمنا إذا فيه. الناس يرغب عما فكرة سيعطينا هذا بأن أؤمن أني غري يتباين، قد

سبق. فيما إليه أرشنا الذي التناقض تفسري يف يفيدنا فقد
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غري من طبيعية «منتجات بأنها توصف األمريكي بالتقرير الواردة الفئات أكرب
ذكرنا وكما األنواع، مختلفة عشبية عالجات أنها املفرتض ومن املعادن»، أو الفيتامينات
الفيتامينات مكمالت عىل دوالر مليار ٢٣ من يقرب ما إنفاق ذلك يشمل ال قبل، من
الصحة عىل تركز تقنيات عىل دوالر مليارات ٤٫١ أيًضا ويُنَفق كالسيلينيوم، واملعادن
ومن ال. أم — املثال سبيل عىل كاليوجا — برياضة مصحوبة أكانت سواءٌ الذهنية،
واضح؛ هنا الدافع ألن جدل؛ محل موضوعنا إىل األساليب هذه انتماء مسألة أن الواضح
األمر أن أعتقد فال ذاتها، حد يف فائدة هذه كانت وملا بالراحة. املرء تُشِعر أنها وهو أال
أساليب عىل تُنَفق دوالر مليار ٠٫٢ عىل أيًضا ذلك وينطبق املناقشة، من مزيًدا يستدعي

االسرتخاء.

منتجات طبيعية
ال تشمل فيتامينات

أو معادن ١٤٫٨ مليار
دوالر (٤٣٫٧٪)

تكاليف ا8مارس6 ١١٫٩
مليار دوالر (٣٥٫١٪) أساليب االسرتخاء

٠٫٢ مليار دوالر
(٪٠٫٦)

إجمايل التكاليف = ٣٣٫٩ مليار دوالر

إجمايل تكاليف الرعاية الذاتية ٢٢٫٠ مليار دوالر (٦٤٫٩٪)

إجمايل تكاليف ا8مارس6 ١١٫٩ مليار دوالر (٣٥٫١٪)

الطب ا8ثيل
٢٫٩ مليار دوالر

(٪٨٫٦)

فصول تعليم اليوجا،
التاي تيش، الكي جونج

٤٫١ مليارات دوالر
(٪١٢٫٠)

الطب التكمييل والبديل (النفقات النثرية: رعاية
ذاتية مقارنة بتكاليف ا8مارس6)

1.٢٠٠٧ عام املتحدة الواليات يف والبديلة التكميلية العالجات عىل اإلنفاق :1-6 شكل
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العالج أو دوالر) مليار ١١٫٩) املمارسني تكاليف تحت يندرج إما يتبقى ما معظم
نفسها «األدوية» قيمة هذه كانت إن الواضح من (ليس دوالر مليار ٢٫٩ بقيمة املثيل
أن املذهل من مبلغ فهذا األمر، كان وأيٍّا املمارسني). رسوم شاملة النفقات إجمايل أم
عىل للحصول فالطريق األمريكي؛ كاملجتمع القضاء إىل باللجوء مغرم مجتمع ينفقه
يمر ترخيص عىل حاصل عقار وأي التقليدي، للطب ممارس ألي وشاق طويل ترخيص
فعاليته مدى خاللها يبني أن وعليه باستعماله، تصديق عىل ليحصل صارمة بإجراءات
املستخدمة واملنتجات املمارس من كالٍّ فإن ثم، ومن منه. الغرض ألداء وصالحيته وأمانه
من كل عىل تُطبَّق قاسية جزاءات عقوبته القواعد عىل والخروج صارم، لتنظيم خاضعان
يؤدي املتوقع للمعيار وفًقا األداء يف منهم أي وإخفاق واألجهزة، األدوية وبائع املمارس
تستطيع ال التقليدي، الطب يف مالية. األحيان من كثري ويف قانونية جزاءات توقيع إىل
وظيفته يؤدي أنه عىل الدليل تملك أن دون مثًال للربو عالًجا تبيع أن قانونًا أدوية رشكة

الوقت. من معقولة لفرتة
هذه مثل الدول معظم يف توجد فال والتكمييل، البديل بالطب يتعلق فيما أما
اختبارات توجد ال «التخصص». مستوى عىل داخيل أو غائب إما فالتنظيم االختبارات؛
هذه مماريس خضوع عدم سبب أما مثًال. املثيل الطب أدوية عىل تُجَرى فعالية
قواعد ُطبِّقت إذا وحتى غامًضا. ا رسٍّ يزال فال األساسية، القواعد لهذه التخصصات
أساس عىل ما خدمة أو سلعة ثمن تتقاىض لكي األخرى الحياة مناحي يف فإنك مختلفة،
لم الخدمة أو السلعة هذه أن لو قانونية لعقوبة ستخضع معينة، خصائص لها أن

عنه. امُلعَلن الغرض تحقق
وكذلك ناجحة، بأنها يبدو فيما يؤمنون العالجية األساليب مماريسهذه أن الحقيقة
إىل منها الدين إىل أقرب الواقع يف والبديلة التكميلية العالجات فإن ثم ومن مرضاهم؛
يتمتع ذاته فالدين القانون، من الواضحة حصانتها أسباب رشح يطول ولهذا العلم،
ظاهرة ثمة ذلك، إىل باإلضافة البلدان. معظم يف القانوني االمتياز من نفسها بالدرجة
التجارب يف فاملرىض الوهمي». العالج «أثر تسمى الرسيرية التجارب يف تُالَحظ شهرية
املفيدة باآلثار غالبًا يشعرون وهمية، حبوب عىل بعضهم فيها يحصل التي اة، امُلعمَّ
املفرتض من التي الطفيفة) الجانبية باآلثار يشعرون األحيان بعض يف أنهم (والغريب
عدة من ُمستَحب وهو الغالب، يف جوهريٍّا األثر هذا ويكون الفعال. العقار يحققها أن
بالعقار. مرتبطة خطرية عكسية آثار حدوث من خطر يوجد ال أنه الواضح فمن أوجه؛
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مع البديل الطب «ممارس» اجتمع إذا أنه الواضح من إذًا بنفسه؛ نفسه يداوي والجسم
ذلك معنى فهل ينجح. سوف الغالب يف فإنه ناجع، ما عالًجا بأن االعتقاد يف املريض
هذه بأن أؤمن فأنا كذلك؛ ليست أنها الشخيص رأيي يف للمهنة؟ نزيهة ممارسة أنها
آخر، منتج أي لها يخضع التي الفعالية اختبارات لنفس تخضع أن يجب العالجات

ذلك. غري أو دوائيٍّا أكان سواءٌ
فاألمر فعال؛ غري دواء من رضر من ما أنه ليست املسألة فإن ذلك، إىل باإلضافة
اْستُْخِدم إذا أنه الواضح فمن املريض. عالج خطة تغيري عىل ذلك تأثري مدى عىل يتوقف
فمن الرخوة، باألنسجة إصابة مثل ذاتيٍّا، تلتئم طفيفة حالة عالج يف فرًضا، املثيل، الطب
تقليدي لعالج بديًال استُخِدم إذا أما املدى. بعيد رضر وقوع الحالة هذه يف املحتمل غري
الواضح فمن أنصاره)، بعض بذلك ينادي (مثلما الدرن أو اإليدز أو كالرسطان حاالت يف

فعالية. أكثر عالج عن عندئٍذ يتخىل الذي املريض لحالة تدهور يحدث أن يمكن أنه
أم تقليديٍّا أكان سواءٌ دواء، أي لتقييم املثىل القياسية الطريقة قبل، من ناقشنا وكما
نطاق عىل التجارب هذه وتُستخَدم للمراقبة. الخاضعة امُلنضبطة التجارب يف تكمن ال،
التكميلية العالجات اختبار يف أيًضا استُخِدمت لكنها التقليدية، األدوية لتقييم واسع
يكون (حيث باإلبر الوخز مثل تقنيات اختبار يف وكذلك املثلية، العالجات مثل والبديلة،

خطأ). مكان يف اإلبرة وخز أي باإلبر؛ زائًفا وخًزا الضابط
فاملمارسون الداء»؛ جنس من «الدواء هو املثيل العالج عليه يقوم الذي األساس إن
ثم — بالغثيان الشعور مثًال وليكن — ما عارًضا تحدث مركبات يأخذون العالج لهذا
املادة من جزيء أي من خالية تصبح أن إىل متتابع نحو عىل الفعالة املركبات يخففون
العالج صنع يف تدخل التي القوة»، «إكساب عملية أن العالج هذا مؤيدو ويزعم األصلية.
تأثريات لها بخصائص املاء جزيئات «تصطبغ» أن عىل بآخر أو بشكل تعمل املثيل،
أحدثها التي األعراض عكس تكون التأثريات هذه أن عام بوجه املعتقد ومن دوائية.
أيدينا بني الذي املثال يف الدواء فإن ثم ومن املثيل، الدواء تركيب به بدأ الذي املركب
صياغة إعادة األمر يتطلب فعاًال، كهذا عالج يكون ولكي الغثيان. عالج يف سيُستخَدم
نفتقر أمر وهو األنسجة، وبيولوجيا والكيمياء الفيزياء لعلوم األساسية العلمية للمادة
فمن تامة، غري املعرفية الفروع بهذه معرفتنا بأن سلمنا إذا وحتى الراهن. الوقت يف إليه
كانت وإذا الفعالية. الختبار رسيرية تجارب من مستقاة أدلة وجود نتوقع أن املنطقي
العلمية املعتقدات أن إذًا الواضح فمن التجارب، من الفعالية عىل مقنعة براهني هناك
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إىل بحاجة نحن إذًا الجديدة؛ األدلة لتستوعب نظر إعادة إىل بحاجة ستكون التقليدية
املثيل. للعالج الرسيرية التجارب أدلة فحص

املثيل؛ العالج عىل بالفعل للمراقبة الخاضعة املنضبطة التجارب من عدد أُجري لقد
١١٠ نتائج حلل مقاًال النسيت» «ذي املرموقة الطبية الدورية نرشت ،٢٠٠٥ عام ففي
١١٠ ب التجارب هذه وقورنت املثيل، العالج عىل أجريت وهميٍّا عالًجا تضمنت تجارب
«العالج املثيل الطب مراجع يف عليها (يُطَلق التقليدي الطب مجال يف مشابهة تجارب
باستنتاجات النسيت» «ذي مقال واختُِتم للمرض)، مخالف هو بما العالج أي اإلخاليف»؛
ألثر نعزوه أن يمكن ال املثيل للعالج متسق تأثري وجود عىل دليل يوجد ال أنه مؤداها
قادرة التقليدي الطب مجال يف أجريت التي التجارب كانت املقابل، ويف الوهمي. العقار
يبدو إذًا مماثلة. ظروف يف الوهمي للعالج إضافًة التقليدية األدوية تأثريات إيضاح عىل
ممارسوه له يروج مثلما «البديل» العالج فئة يف راسخة مكانة يحتل املثيل العالج أن
يبدو مؤكدة، منفعة عىل دليل وجود عدم ومع التقليدي، للطب بديًال باعتباره بالضبط
أنه عىل له يُروج املثيل العالج كان إذا سيما ال مسئول، غري ترصًفا الرأي هذا اعتناق
كالربو للوفاة تؤدي أن املحتمل من حاالت فيها بما األمراض جميع عالج يف يُستخَدم
أصدرت التي العاملية الصحة منظمة مثل هيئات الرأي هذا ويؤيد واإليدز. والدرن
عىل ينطوي واملالريا كالدرن حاالت عالج يف املثيل العالج استخدام أن من تحذيًرا حديثًا
جميع عىل فإنه لذا وفاة؛ حاالت عن أسفر قد إنه للشك مجاًال يدع ال بما وقالت خطورة،
العلم بمقاييس مشكالت يفرض أنه يتضح املثيل، العالج «علم» دراسة عند املستويات،
بناءً مقنعة أدلة وال عمله، أسلوب يرشح متماسك فيزيائي أساس له يوجد فال التقليدي،
يف متوفر املثيل العالج فإن األدلة، هذه غياب من وبالرغم فعاليته، تثبت تجارب عىل
بينهم من املاليني، بفعاليته ويؤمن املتحدة، باململكة الوطنية الصحية الخدمات جهات

نفسه. ويلز أمري
فهم يتسم العالج؟ من األنواع هذه إىل املرىض من الكبري العدد هذا يتجه إذًا ملاذا
البديل الطب ومماريس العلماء مزاعم اعتبار إىل ويميلون بالسطحية، للعلم الناس معظم
أحد فال األحياء، علم عىل خاص بوجه مقصور الرأي وهذا متساوية، صحيحة بدائل
يتمسكون فهم مثًال؛ الطائرات قيادة أو الهندسة يف بديلة أساليب استخدام يف يرغب
كثري يف أنه أؤمن وأنا امُلدرَّبني، والطيارين الهوائية الديناميكا بقوانني الحالة هذه يف
العصا إمساك يف ويرغبون بيأس الناس يشعر — أغلبها يكن لم إن — الحاالت من
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لهذه غالبًا يسعون التقليدية املداواة خيارات يستنفدون الذين فاملرىض املنتصف؛ من
األنواع تحتاج ما وكثريًا لالستغالل، فريسة بسهولة يقعون أنهم الواضح ومن العالجات،
العالجات هذه مثل فيها تخضع دول إىل السفر املرىض من العالجات هذه من املتطرفة
األوروبي. واالتحاد املتحدة كالواليات فيها، يعيشون التي الدول من رصامة أقل لضوابط
يكون ما وغالبًا معتادة. غري غذائية أساليب كثرية أحيان يف أيًضا املرىض يتبع
الذي فاملنطق والنتائج؛ املقدمات من مزيًجا — منطق هناك كان إن — ذلك وراء املنطق
اإلصابة خطر قبيل: من شيئًا الغالب يف يكون الغذائية النظم هذه وراء األساس يشكل
ممكن)، (أمر الغذاء من (س) العنرص لغياب نتيجة يزيد قد الرسطان أنواع من بعدد
تناول إىل املرىض يدفع وهذا الرسطان، ويعالج التوازن سيعيد (س) تناول فإن ثم ومن
لالختبار، قابل تقدير أقل عىل األمر هذا وكمقرتح، مثًال. الفيتامينات أو املعادن مكمالت
تعود التي النتائج عىل يؤثر كان إن ونرى املعني، املكمل عىل تجربة نجري أن فيمكننا
وهي للرسطان، املقاومة الغذائية النظم وراء أخرى شائعة فكرة ثمة ال. أم املرىض عىل
أن هو هنا واملنطق الحيواني، الدهن مثل الغذاء، مكونات من معني مكون استبعاد
فإن ثم ومن الطعام، يف الحيوانية الدهون بزيادة ارتبط الشائعة الرسطانات من عدًدا
واستخدام مستبعد)، (احتمال الرسطان سيعالج الحيوانية الدهون تناول عن االمتناع
هذه عبث مدى يصور الرئة رسطان حالة يف الحيوانية الدهون من بدًال «تدخني» كلمة
لكانت التدخني، عن تمتنع أن هو الرئة رسطان لعالج فعله عليك ما كل كان فلو املقولة؛
سوى له ليس التدخني عن اإلقالُع لألسف لكن كثريًا، أقل بسببه يتوفون من أعداد
وباملثل، الرئة. رسطان حاالت ملعظم املتوقعة املحزنة النتيجة عىل للغاية بسيط تأثري
عىل تؤثر عنارصها بعض امُلستبَعد الغذائية النظم من األنواع هذه أن عىل الدليل فإن
املرىض لدى الحظته أحدث مثال وثمة غائب. أنه الواضح من الرسطان من النجاة
يغذي «وقود» ألنه ضار، السكر تناول بأن االدعاء وهو أال عيادتي، يف يزورونني الذين
داخل سكريات إىل وتتحول تُهَضم املعقدة الكربوهيدرات جميع كانت وملا الرسطان.
سيما ال جيًدا، عالًجا هذا يكون أن اإلطالق عىل املرجح غري فمن امتصاصها، قبل األمعاء

الدم. يف السكر مستويات رصامة بكل تنظم والبنكرياس الكبد مثل أعضاء أن
األحيان من كثري يف يتبعون فاملرىض األدلة، وغياب املعيب املنطق من بالرغم
عن غالبًا ويتخلون رسطان، بأنها حاالتهم لتشخيص فعل كرد جديدة غذائية أنظمة
بزعم معينًا غذائيٍّا نظاًما ليتبعوا السنني عرشات بها استمتعوا طاملا أطعمة تناول
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اآلليات لتعزيز غذائية مكمالت يضيفون أو عالجية، أو للسموم مزيلة بخصائص تَحلِّيه
يروِّجون واملؤيدين املمارسني من كالٍّ نجد املتطرفة، الحاالت ويف للجسم. الدفاعية
بهذه التمسك أن والحقيقة املتدينني. حماسة من تقرتب بحماسة األساليب لهذه كثريًا
والتضحية الرفض مكافأة تكون حيث بالعقيدة التمسك أوجه عدة يف يشبه املعتقدات
من ليس بالعقيدة، التمسك يف الحال هو ومثلما الصحة. يف محتمًال تحسنًا بالذات
األسلوب عجز أن عن فضًال هذا يكفي. فاإليمان مبارشة؛ نتائج تظهر أن الرضوري
تطبيق يف كاٍف نحو عىل االجتهاد عدم إىل إشارة بأنه تفسريه يمكن بنجاح العمل عن

الفعالية. إىل افتقاره إىل إشارة وليس النظام،
من مكون فريق ضمن باملكسيك تيخوانا يف جريسون مركز زرت ،١٩٩٠ عام يف
خليط عىل جريسون خطة تقوم نفيس). وطبيب األورام إخصائيي من (اثنني أفراد ثالثة
دون مهروسة، وخرض فاكهة وعصائر نباتي، (نظام للسموم املزيل الغذاء من غريب
الطازجة). القهوة من بانتظام تُقدَّم رشجية (حقن الغرابة شديد ويشء ملح) إضافة
داء بينها من متنوعة ِعلل لعالج الغذائي النظام هذا جريسون ماكس دكتور ابتكر لقد
الواليات عن أُبِعد أنه للسخرية املثري ومن والدرن، شوايتزر) ألربت عالج (وقد السكري
آنذاك يُعاَلج كان الذي السكري، لعالج الغذائي النظام هذا اتباع ينارص ألنه املتحدة؛
جريسون نظام أن ذلك بعد وتبني الكربوهيدرات، وقليل الدهون عايل غذائي نظام باتباع
غري للسكري، جيًدا عالًجا بالفعل كان الدهون، ومنخفض باأللياف، الغني الغذائي
إىل الحاجة بالفعل هذا لنا ويوضح عديدة، بسنوات بعدها إال يتضح لم األمر هذا أن
الغذائية األنظمة قيمة عىل برهن ذلك، تم فعندما علمي؛ بأسلوب العالج أساليب تقييم
طرده بعد جريسون لكن السكري. عالج يف بالكربوهيدرات والغنية الدهون منخفضة
بينها من متعددة، أخرى حاالت يف العالج منارصة يف استمر املتحدة، الواليات من
أبحاثه للرسطان القومي األمريكي املعهد وأجرى املفاصل. والتهاب والقلب، الرسطان،
عالج نتائج عىل تأثري أي له هل الغذائي جريسون نظام لتقييم و١٩٥٩ ١٩٤٧ عامي يف
وتوصلنا العالج، تأثري عىل مقنع دليل يوجد ال أنه إىل املرتني يف متوصًال الرسطان،
بدورية ونرشناه نفسه، لالستنتاج ١٩٩٠ عام املركز انتقاها التي للحاالت مراجعتنا يف
يستفيدون، بأنهم مؤمنني كانوا املركز يف املرىض أن شك من ما الطبية. النسيت» «ذي
نفسية فوائد عىل يحصلون كانوا سبق، فيما ذكرناها التي األسباب ولنفس ما حد وإىل
جانب له األمر هذا أن غري مصريهم، عىل سيطرة أكثر بأنهم لشعورهم بالفعل جانبية
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العالجات هذه يف وإيمانهم جهدهم من الكثري يستثمرون الذين املرىض أن وهو سيئ،
يف عادًة مؤلم أمر هذا حاالتهم. تسوء عندما ما نحو عىل أخفقوا أنهم شك بال يشعرون
أنهم ً خطأ معتقدين بالنظام تشدًدا أكثر تمسك نحو يدفعهم قد أحيانًا لكنه ذاته، حد

حالتهم. تتحسن فسوف ذلك، فعلوا لو
أن فمع جريسون، لعالج املشابهة الغذائية باألساليب تتعلق أخرى مشكلة ثمة
اعتباره يمكن الرشجية) القهوة حقن دون األقل (عىل بآخر أو بشكل الغذائي النظام
مرىض املثال: سبيل عىل الرسطان؛ أنواع بعض ملرىض مالئًما يكون ال قد فهو صحيٍّا،
األشخاص يجعل غذائي نظام فاتباع ثم، من رسيًعا. الوزن يفقدون البنكرياس رسطان
املشكلة من جزءًا أصًال الوزن فقدان كان إذا ا جدٍّ ضارٍّا يكون أوزانهم يفقدون األصحاء
إىل يميلون — قبل من أرشنا كما املرىض— من العديد فإن كذلك املريض. يواجهها التي
من الكيماوي العالج مثل فعالجات والبديلة. التقليدية العالجات بني والتوفيق» «املزج
أن نفهم أن إذًا السهل من الوزن. فقدان من وتزيد هضمية مشاكل إىل تؤدي أن املمكن
الحرارية السعرات يف واملنخفض األلياف، من كبري قدر عىل يحتوي الذي الغذائي النظام
بالطبع البديل الطب ممارس يزعم وقد الظروف. هذه مثل يف مثاليٍّا يكون ال ربما نسبيٍّا،
أن لو مقبوًال هذا قوله كان وربما البديل، وليس التقليدي، العالج يف تكمن هنا املشكلة أن
جريسون، بعالج يتعلق وفيما فعاليتها. إثبات مع السليم للتدقيق خضعت العالجات هذه
والدراسات املنشورة، الحاالت تقارير من والعديد عاًما، ٩٠ ملدة استخدامه من بالرغم
وأرى بشأنه، منشورة واحدة رسيرية تجربة توجد ال أكاديميون، أجراها التي النقدية
تجارب، ينظموا أن العالجات هذه مؤيدي عىل ينبغي — العقاقري مع يحدث كما — أنه
ربما ملنتجاتها. تراخيص عىل لتحصل الفعالية إثبات األدوية رشكات عىل يلزم مثلما
تزال ال الراهن الوقت يف لكن البديلة، الغذائية النظم من بالفعل يستفيدون مرىض يوجد

كافية. غري ذلك عىل األدلة
عىل القائمة الغذائية املكمالُت الغذائي النظام يف بالتغيريات الصلة وثيقة األمور من
هذه الدوائية). املغذيات أحيانًا عليها (يُطَلق العشبية األخالط أو واملعادن الفيتامينات
بأسلوب مقارنًة املعهود الرسيري للتقييم قابلية أكثر تكون أن يمكن العالج من األنواع
وأبسط جريسون. معالجي أمثال من جماعات تؤيده الذي الحياة لنمط التام التغيري
كلمة (وهي والفيتامينات باملعادن. أو بالفيتامينات إما يكون الغذائية التكملة من نوع
األمينات) وهي “amines”و حيوي بمعنى “vital” هما مركبتني، كلمتني من مشتقة
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للجسم رضورية وهي الغذائية، املواد يف الصغر متناهية بكميات موجودة كيميائية مواد
وهو ج، فيتامني عليها الجيدة األمثلة ومن له. الطبيعية الوظائف عىل املحافظة أجل من
بوباء اإلصابة إىل ج فيتامني نقص ويؤدي الحمضيات. سيما ال متنوعة، فواكه يف موجود
وتصبح الجروح، اندمال فيها يتأخر حالة وهي اإلسقربوط، مرض القدامى؛ البحارة
يعجز إذ األسنان؛ وتتساقط اللثة، تنزف كما بسهولة، وتنزف ومهرتئة هشة األنسجة
سليمة. بطريقة بعض إىل بعضها األجزاء ضم عن «الضامِّ» بالنسيج يُعَرف الذي النسيج
أجسامنا كانت إذا هو: هنا السؤال لكن للحياة، رضوري ج فيتامني أن إذًا الواضح من
الحاصل العالم اقتنع املزيد؟ عىل الحصول من فائدة توجد فهل منه، كافية بكمية تتمتع
الضخمة» «الجرعات ب يسمى ملا فائدة بوجود — بولينج الينوس — نوبل جائزة عىل
بدءًا األمراض مختلف عالج يف األسلوب هذا عن بشدة املدافعني من وكان الفيتامني، من
يف وليس الفيزياء يف نوبل جائزة نال أنه بالذكر (جدير الرسطان إىل وصوًال الزكام من
أقراص يف ج فيتامني وضع فيمكن لالختبار، قابل جديل فرض لدينا صار واآلن الطب).
وكانت الدراسات، من كثري يف واٍف نحو عىل ذلك جرى وقد آخر. دواء أي مثل وتقييمه
كمكمل الطبيعية من أعىل بمستويات ج فيتامني استخدام فيها: َلبْس ال سلبية النتيجة
املؤكدة األدلة تمنع ال ذلك، ومع آخر). مرض أي (وال الرسطان مقاومة يف يفد لم غذائي
الستخدام الرتويج يف االستمرار من البديل الطب مماريس حال بأي الفعالية نقص عىل

اإلنرتنت. شبكة عىل الرسيعة البحث إحصائيات معظم تؤكد حسبما املركب،
— كاملعادن — ذلك من أبسط مركبات عىل التجارب إجراء أن أيًضا تبني لقد
مكون وهو الخرضاوات، يف موجود السيلينيوم املثال: سبيل عىل الصعوبة؛ يف غاية أمر
الخاليا وهي الظِّهاريَّة، األغشية سالمة عىل الحفاظ يف دوًرا يلعب إذ لألنسجة؛ رضوري
الرسطان أنواع فيها تنشأ التي هي الخاليا هذه وغدده. الجسم أنابيب ملختلف املبطنة
مكمًال يكون ألن محتمل مرشح — يبدو فيما — السيلينيوم نقص فإن ثم ومن الشائعة،
السيلينيوم مستويات نقص تعاني التي الشعوب أن إىل أخرى دراسات وأشارت غذائيٍّا.
إجراء عىل هذا حفز وقد بالرسطان. باإلصابة يتعلق فيما غريها من أعىل لخطر تتعرض
شهرية دراسة وثمة الرسطان، مرىض لدى كمكمل السيلينيوم استخدام عىل تجارب
السيلينيوم من زائد مقدار عىل يحصلون الذين املرىض أن أظهرت الجلد رسطان عىل
وكانت الربوستاتا، رسطان وهو الرسطان، من آخر بنوع إصابتهم احتماالت انخفضت
لتحفيز كافيًا كان ذلك مع ولكنه دراسته، تعتزم التجربة كانت ما ليس هذا أن املشكلة
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السيلينيوم. من ضخمة كميات عىل للحصول لديهم الربوستاتا غدد بشأن القلقني الرجال
املتحدة الواليات يف «سيليكت» اسم تحت كربى دراسة أُجريت التأثري، هذا عىل وللتأكيد
لتلك رجل ألف ٣٠ تعيني وبعد ه، وفيتامني السيلينيوم هما غذائيني مكملني لفحص
الحصول عدم أو مًعا، كالهما أو املكملني، هذين أحد منهم لكل ص ُخصِّ حيث — الدراسة
الدراسة. والبيانات األمان مراقبة لجنة أوقفت — التعمية أسلوب اتباع مع منهما، أي عىل
خمس املتوسط يف بلغت لفرتة الرجال متابعة جرت قد كانت املرحلة، لهذه وبالوصول
من فائدة أي وجود عدم عىل فحسب يقترص لم األمر أن اللجنة فاكتشفت سنوات؛
ارتفاع هناك يكون أن احتمال هو إزعاًجا أكثر كان ما بل املكملني، من أي عىل الحصول
ارتفاع احتمال بل السيلينيوم، بسبب الربوستاتا برسطان اإلصابة احتمال يف طفيف

متوقًعا. يكن لم الذي األمر وهو ه، فيتامني تناول مع بالسكري اإلصابة خطر
تعد الشمالية أمريكا ففي املسألة؛ يف الخطاب فصل بالرضورة ليس هذا لكن
منه املزيد عىل الحصول فإن ثم ومن نسبيٍّا، مرتفعة الطعام يف السيلينيوم مستويات
الطعام يف السيلينيوم مستويات حيث أوروبا يف الحال هو مثلما فائدة يحقق ال ربما
عالوة الخرضاوات). فيها تُزَرع التي الرتبة يف السيلينيوم بمستويات الفارق (يتعلق أقل
يُعَرف ما أو الخالصة الكيميائية صورته يف بالسيلينيوم الناس تزويد يمكن ذلك، عىل
إذًا، الطعام؛ من املرء عليه يحصل الذي الشكل إىل أقرب عضوية مواد مع متحد بمركب
تجربة يف استخِدم الذي املحدد األقراص نوع أن هو مؤكد نحو وعىل ا حقٍّ نعلمه ما كل
مستمرة األخرى التجارب تزال وال الرسطان. من الشمالية أمريكا رجال يِق لم «سيليكت»
لدى ه وفيتامني السيلينيوم من كالٍّ مجموعتنا تدرس املثال: سبيل فعىل املركبني؛ كال عىل
بنقص أيًضا مرتبط (وهو املبكرة مراحله يف املثانة برسطان املصابني والرجال النساء
اإلصابة تجدد من الوقاية استطاعتها يف املكمالت كانت إن ملعرفة الغذاء) يف كليهما

ال. أم بالرسطان
معظم مستويات ستصبح املتقدم، العالم يف األحوال أغلب يف أنه الشخيص ورأيي
بامليل علمنا مع وبخاصة األغذية، معظم يف كافية بمقادير متاحة واملعادن الفيتامينات
هذه تحت للمكمالت تأثري وأي الحرارية، السعرات استهالك يف اإلفراط نحو املتزايد
عىل بالفعل ستحتوي الغذائية النظم معظم إن إذ ضئيًال؛ يكون أن املرجح من الظروف
يف البالغة الصعوبة وراء السبب هو وهذا اإلنسان. إليه يحتاج عما أصًال يزيد فائض
الحياة، يف كثرية أخرى أمور مع الحال هو وكما التجارب. من مؤكد برهان عىل الحصول
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كلما تعقيًدا أكثر يشء إىل ذلك بعد يتحول البساطة شديد البداية يف يبدو الذي اليشء
الذي فما الغذائية، باملكمالت السوق بالطبع يغذي الغموض هذا قرب. عن إليه نظرت
«الطبيعية»؟ واملعادن الفيتامينات من املزيد عىل الحصول من أمانًا أكثر يكون أن يمكن
يقني، عىل ليسوا نرتديها) الغالب يف نعد لم أننا (مع البيضاء املعاطف ذوو كان وإذا

وقائي؟ كإجراء عليها نحصل ال فلماذا
منطلق من بالجاذبية بالطبع العالجات هذه تتمتع العشبية؟ العالجات عن ماذا
هذا لكن كيميائيٍّا. امُلخلَّقة القاسية الدوائية املنتجات من «طبيعية» أكثر ما حد إىل أنها
وعليك الطبيعة، عالم يف بالرضورة «لطيف» يشء يوجد فال جوهره؛ يف معيب املنطق
«الطبيعية» فصفة ذلك. من تتأكد كي الربية الحياة عن تليفزيوني برنامج أي بمشاهدة
سبيل عىل يشء؛ كل تحكم التي هي الظروف السياق؛ هذا يف معنى أي بالفعل لها ليس
وقد جمة، متاعب وتسبب األمعاء تصيب ميكروبية عدوى حالة الغذائي التسمم املثال:
جماًال، أكثر مظهًرا الناس ملنح يُستخَدم «البوتولينيوم» سم أن غري الوفاة، عن تسفر
من بكثري أمانًا أكثر الدوائي املنتج إذًا، دوائي؛ كمنتج نسبيٍّا أمنًا أكثر بالتأكيد وهو
لنكن (أو دواء ألنه بالطبع فهذا ناجح، عشبي عالج هناك كان وإذا «الطبيعي»، مصدره

متنوعة). جانبية وآثار أنشطة ذات عقاقري عدة من خليط دقة، أكثر
فرتة طول كان لو (كما فحسب قديًما لكونه يشء ألي خاصة حصانة من ما أيًضا
قديمة الطبيعية العالجات عىل الجيدة األمثلة ومن نور)، من بهالة أحاطته قد استخدامه
ويشتهر الساليسيليك، حمض من وفرية كمية عىل يحتوي (الذي الساحرة بندق العهد
ونبات والديامورفني)، املورفني مصدر (وهي الخشخاش وزهرة األسربين)، باسم أكثر
يُعَرف منقوع فثمة للعقاقري؛ القديمة املصادر عىل جيد مثال الثعلب وقفاز الثعلب، قفاز
يف قرون منذ ويُستخَدم الثعلب قفاز نبات أوراق من يُصنَع رشوبشري» «شاي باسم
بالجسم، السفليني الطرفني يف للسوائل تجمع وهي «االستسقاء»، باسم تُعَرف ِعلة عالج
القرن علم جاء ثم القلب، بهبوط اآلن تُعَرف التي الحالة وهي تنفس، بضيق مصحوبًا
تسمى التي الكيماويات من عائلة وهي النبات، لهذا الفعالة املكونات ليعزل العرشين
العقاقري هذه تزال وال الديجوكسني، هو استخداًما وأكثرها الديجيتال، قلويات شبه
هناك يعد لم — علمي حد عىل — ذلك ومع القلب، هبوط عالج يف الرئييس املكون تشكِّل

الديجوكسني. من بدًال رشوبشري شاي يستخدم من
الرسطان عقاقري من الكثري أوًال: حسنًا؛ إذًا؟ العشبية الرسطان عقاقري عن ماذا
الذي الفينكريستني، املثال: سبيل عىل عشبية؛ خالصات الحقيقة يف هي الكيماوي
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«العناقية»، نبات من يُستخَلص اللمفاوي، والجهاز الدم رسطانات لعالج يُستخَدم
الثدي رسطان بينها من الرسطانات، من العديد يف تُستخَدم التي — والتاكسانات
ثم، ومن وهكذا. وأوراقها، الطقسوس شجرة لحاء من تُستخَلص — والرئة والربوستاتا
ومرة العقاقري. أقوى من لبعٍض ومثمًرا ا مهمٍّ مصدًرا األعشاب خواص دراسة كانت
املثال: سبيل عىل جيًدا؛ عشبيٍّا دواءً يشكِّل ال العقاقري لهذه الطبيعي املصدر فإن أخرى،
محتمًال وسببًا الصالبة) شديدة (فهي صعبًا كونه بني يجمع الطقسوس أوراق أكل

املهلك. والتأثري املفيد امُلعاِلج التأثري بني رفيع خيط فثمة للوفاة،
أحدها يشغل الدراسات يف لالختبار خضعت عشبية أدوية عىل أمثلة وتوجد هذا
إس» إي بي يس-إس «بي اسم البداية يف عليه أُطِلق خليط وهو خاص، بوجه اهتمامي
«رسطان عبارة من األوىل الحروف إىل منها األول الجزء يشري التينية حروف (وهي
أنه البعض وزعم «أمل»). تعني التينية لكلمة الثاني والجزء باإلنجليزية، الربوستاتا»
الربوستاتا». «صحة عىل يحافظ أنه عىل له ق ويُسوَّ «قديم»، صيني عشبي عالج من منتج
رسطان تجارب شملتهم الذين — املرىض أن الواضح من كان عاًما، ٢٠ حوايل منذ
— إس» إي بي يس-إس «بي عقار عىل أيًضا يحصلون وكانوا الرئيسية الربوستاتا
رسطان، كلمة يشمل الذي اسمه من وبالرغم العشبي. العالج من فائدة يحققون كانوا
غذائي. كمكمل ترخيص عىل حصل وإنما للرسطان، كعالج مطلًقا يختربوه لم فصانعوه
بسلوك أشبه سلوًكا سلك العقار هذا أن عىل ذلك بعد أُجريت التي املعملية األبحاث وأكدت
اإلسرتوجينات أن نتذكر ولعلنا النباتي. اإلسرتوجني الفنية، الناحية من أو اإلسرتوجني،
تماًما املفهوم من فإنه ثم ومن الربوستاتا، رسطانات عالج يف واسع نطاق عىل تُستخَدم
وأوضحت الربوستاتا. لرسطان مضادة آثار إس» إي بي يس-إس «بي لعقار يكون أن
الذكورة، هرمون مستويات عىل آثاره الخليط تناولوا مرىض عىل أُجريت تفصيلية دراسة
األساس مع يتفق الذي النوعي الربوستاتي املستضد يف املتمثل الربوستاتا ومؤرشرسطان
جورنال إنجالند «نيو دورية يف والكيميائية الرسيرية التحليالت ونُِرشت لعمله. الهرموني

العالم. يف طبية دورية أهم ولعلها ميديسن»، أوف
ونوع إس» إي بي يس-إس «بي بني تقارن تجربة إجراء عىل النرش هذا شجع
املتقدم، الربوستاتا مرىضرسطان لدى «ستيلبوستريول» ى يُسمَّ اإلسرتوجني من حقيقي
تلوث من الضآلة بالغة مستويات لوجود نتيجة مبكًرا أُوقفت أنها غري التجربة، وبدأت
الواليات يف التنظيمية السلطات فأغلقت بالستيلبوستريول؛ إس» إي بي يس-إس «بي
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احتمال أي بذلك منهيًة امُلصنِّعة، الجهة وهي البوراتوريز»، «بوتانيكال رشكة املتحدة
إس» إي بي يس-إس «بي فعقار القصة؛ هذه يف محرية جوانب وثمة الدراسة. الستكمال
مقال يف ورد الذي والتحليل له، عكسية آثار أي عن الكشف دون سنوات يُصنَّع ظل
أن عن فضًال هذا بالستيلبوستريول، تلوث أي إىل يصل لم جورنال» إنجالند «نيو دورية
عىل إس» إي بي يس-إس «بي تفوق إىل أشارت عندها توقفت التي النقطة حتى التجربة
تلوث نتيجة جاءت الرسيرية التأثريات كون مع تتفق ال نتيجة وهي الستيلبوستريول،

املعلقني. بعض ذكر حسبما بالستيلبوستريول،
ال أنها هي إس» إي بي يس-إس «بي مثل مركبات مع تواجهنا التي املشكلة إن
لصور تخضع ال فإنها ثم ومن غذائية؛ كمواد إال باستخدامها ترخيص عىل تحصل
من خليًطا يكون املستحرض فإن كذلك لها، يخضع أن عقار أي عىل يلزم التي التقييم
املطلوب الخليط يف املكونات عدد عن التساؤل يطرح الذي األمر العشبية؛ الخالصات
بعض شملت (والتي شك إليها يرقى ال التي الرسيرية اآلثار نشاهد حتى فعًال وجودها
العميقة). األوردة يف جلطات تكون مثل اإلسرتوجني، ملركبات املعروفة العكسية اآلثار
بالطبع للتطوير، املحتمل املسار لنا يصور والديجوكسني رشوبشري شاي مثال إن
أموال من طائلة مبالغ إنفاق ويتطلب عديدة، سنوات هذا عن الكشف يستغرق ربما
بتمويل للرشكات للسماح االخرتاع لرباءات حماية دون هذا يكون وربما الصحية، الرعاية
«بي يف املوجودة الفعالة الحقيقية املكونات مطلًقا نعلم أال املحتمل فمن لذا تكلفتها؛
يعد لم فهو رسيرية، قيمة له بدت املركب أن مع ذلك، عىل عالوة إس». إي بي يس-إس
«بي بينها من متنوعة، أسماءً تحمل (التي املشابهة املركبات من عدد كان وإن متوافًرا،
األصيل لالسم إشارة يف «أمل» تعني إنجليزية كلمة االسم من الثاني والجزء يس-هوب»،
كانت إن مسألة أما واسع. نطاق عىل املرىض ويستخدمها السوق، يف ظهر قد للمركب)
إىل لنا سبيل ال أمر فهذا ال، أم األصيل للمنتج فعًال مطابقة املستنسخة العقاقري هذه
توجد ال طبي، إرشاف دون الغالب يف العقاقري لهذه املرىض تناول فمع مطلًقا، معرفته
وعالوة ذلك. إىل وما العكسية، واآلثار الجرعات، عن املراجع من متسقة مجموعة لدينا
املكونات كانت إذا حتى فإنه األعشاب، من أخالًطا املركبات هذه كانت ملا ذلك، عىل
كل يف ذاتها هي فعليٍّا النشطة املكونات تكون أن يضمن ما يوجد فال الوزن، يف متطابقة
النباتات يف آلخر عام من يظهر تفاوتًا أن يعلم حديقة يملك شخص فأي تالية؛ تشغيلة
مع للتقدم متسق سبيل أي نرى أن الصعب ومن األرض. قطعة نفس يف يزرعها التي
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أن املرجح من وليس الحالية، الرتاخيص منح وبيئة العشبية العالجات بطبيعة علمنا
بعد مستقبًال العشبية عالجاتها عىل التجارب تجري كي طابور يف الرشكات تصطف
إي بي يس-إس «بي عقار بخصوص البوراتوريز» «بوتانيكال لرشكة جرى بما علمها
بأي يتمتع ال عادي دوائي عقار إىل عشبي خليط تحويل تكاليف فإن وباملثل، إس».
بالطبع — األدوية قطاع وسيواصل عليه، أحد إقبال دون تحول اخرتاع لرباءة حماية
الهدف سيكون الالحق التطوير لكن نافعة، دوائية خواص عن بحثًا األعشاب فحص —
ستظل املركبات هذه أن وأظن عشبيٍّا، منقوًعا وليس واحد كيميائي ملركب التوصل منه
أمر وهذا البديل. الطب ومماريس التقليدي الطب بني املشهد خلفية يف قابعة األبد إىل
نبات خالصات مثل الفعالية، عديمة العالجات من الكبرية األعداد ظل يف ألنه مؤسف؛
قيمة، ذو نشاط لها يكون أن يمكن مركبات بينها من سيكون أنه شك من ما الِدبق،

إس». إي بي يس-إس «بي عقار مثل
كبريًا نشاًطا تشكِّل والبديلة التكميلية العالج أساليب إن القول يمكن الختام، يف
أدلة إىل التوصل الصعب من ذلك ومع الصحة، اقتصاديات يف اقتصادية أهمية وذا
بعض يف أنه عن فضًال هذا النوع، هذا من العالجات ألغلب فائدة وجود عىل رصيحة
مرىض من كبريًا قطاًعا فإن ذلك ومع تماًما، الفائدة «غياب» عىل قوية أدلة ثمة الحاالت،
بديًال (وأحيانًا التقليدية للعقاقري مساعدة أدوية العالجات هذه يستخدمون الرسطان
لة، امُلعدَّ الغذائية النظم من آخر مجال يوجد الطبية، شبه التدخالت هذه وبجانب لها)،
من أساس إىل أيًضا الغالب يف تفتقر وهي العشبية، والعالجات الغذائية، واملكمالت
التجارب نتائج يف اللبس تسبب قد ألنها العالجات هذه استخدام فهم املهم ومن الرباهني.
التقليدي، العالج يحققها التي النتائج يف تتدخل وقد الرسطان، عالج عىل تُجَرى التي

أسوأ. بجعلها أو نادر) (وهذا بتحسينها سواءٌ

هوامش

(1) © National Center for Complementary and Alternative Medicine,
NIH, DHHS.
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قراءاتإضافية

عامة اعتبارات (1)

There are many books about cancer on the market, mostly split between
books aimed at patients and their carers and books aimed at health pro-
fessionals. I do not propose to list books in the first category as they
are extremely numerous, needs are personal, and also vary by country of
residence. I have listed books on the technical side, and again these vary
hugely – the needs of a nursing student are different from the sort of
reference tome required by an oncology researcher or consultant. I have
split the list into reference books and more accessible paperback works.

املراجع تفصيل (2)

Vincent T. DeVita, Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg, Robert A.
Weinberg, and Ronald A. DePinho, DeVita, Hellman, and Rosenberg’s

Cancer: Principles and Practice of Oncology, 2 vols, 8th edn. (Philadel-
phia and London: Lippincott, Williams & Wilkins, 2008). This is a very
substantial textbook covering all aspects of cancer from causation to
treatment of specific diseases.

Edward C. Halperin, Carlos A. Perez, and Luther W. Brady, Perez and

Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th edn.
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(Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2008). Another
comprehensive text giving in-depth coverage of the technical
background to radiotherapy and the detailed clinical application by
disease.

Leslie H. Sobin, Mary K. Gospodarowicz, and Christian Wittekind, TNM
Classification of Malignant Tumours: UICC International Union

Against Cancer, 7th edn. (Chichester: Wiley-Blackwell, 2010).
Cancer cases are categorized using standardized systems to allow
comparison of results from different studies. This reference
book gives the most widely used classification system for all the
recognized groups of cancers.

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith
Roberts, and Peter Walter, Molecular Biology of the Cell, 5th edn.
(New York: Garland Science, 2008). Probably the definitive reference
book on cell biology.

Robert A. Weinberg, The Biology of Cancer (New York: Garland Science,
2006). Probably the definitive text on cancer biology by one of the
world’s leading cancer researchers.

M. P. Curado, B. Edwards, H. R. Shin, J. Ferlay, and M. Heanue, Cancer
Incidence in Five Continents, vol. 9 (Lyon: International Agency for
Research on Cancer, 2009). Detailed reference book on patterns of
cancer incidence.

أقرصوأسهل كتب (3)

Terrence Priestman, Cancer Chemotherapy in Clinical Practice (London:
Springer, 2008).

Anthony J. Neal and Peter J. Hoskin, Clinical Oncology: Basic Principles and
Practice, 4th edn. (London: Hodder Arnold, 2009).
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Margaret Knowles and Peter Selby (eds.), Introduction to the Cellular and

Molecular Biology of Cancer, 4th edn. (Oxford: Oxford University
Press, 2005).

Betty Kirkwood and Jonathan Sterne, Essential Medical Statistics, 2nd edn.
(Chichester: Wiley-Blackwell, 2003).

Trisha Greenhalgh, How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based

Medicine, 4th edn. (Chichester: Wiley-Blackwell, 2010).
Nicholas Bosanquet and Karol Sikora, The Economics of Cancer Care

(Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

أخرى قراءات (4)

Ben Goldacre, Bad Science (London: Harper Perennial, 2009). A superb ex-
posé of the world of alternative medicine and quackery.

الويب مواقع (5)

I have not included recommended books for patients and carers as these
are rather a personal thing. For recently diagnosed patients, or those
seeking information for relatives or other loved ones, the best initial
source is probably the Internet, as information there is likely to be up
to date and accurate, if sensible websites are used as sources. Factors
to be considered when looking at websites should include the provider
of the information. In particular, is the site selling or supporting a view-
point or is it independent? Many large private hospitals, particularly in the
United States, put up sites that include information for patients but may
be biased towards treatments they themselves provide. Charities are less
likely to be biased in this regard as they should have no financial interest
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in treatments, but may be slanted by fundraising needs. Government-
backed sites may have different agendas again, perhaps with a need to
downplay demand for expensive emergent therapies. It is also worth not-
ing that treatment patterns (and hence emphasis) will vary somewhat by
country; for example, surgery is the mainstay of therapy for advanced
bladder cancer in most countries but accounts for only about half of the
treatments in the UK. With all this in mind, it is worth consulting a few
websites to compare information. Suggested initial sites:

CancerHelp UK (www.cancerhelp.org.uk/) (accessed 21 January 2011).
UK-based site supported by Cancer Research UK with comprehen-
sive information on all aspects of cancer and its treatment. The
site includes a listing of all trials recruiting in the UK. The site is
written in plain English for a lay audience but is multi-layered,
allowing considerable depth of information. The site includes links
to websites in other languages and countries.

The US National Cancer Institute (www.cancer.gov) (accessed 21 January
2011). Very comprehensive site with, of course, an American per-
spective. Includes a large clinical trials database for those seeking
entry into a study. Also includes information in Spanish, as well as
educational materials, and sections for physicians.
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