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1. مقدمة
عندما يعاني شخص من مرض نادر، يشعر أحياًنا بأنه معزول وال أحد يفهمه من جانب األسرة، الزمالء 
في العمل، وأحياًنا حتى الطبيب المعالج. يشعر بأنه ال يوجد ما يتمسك به، ألن ال أحد في بيئته يعاني من 
نفس المرض. بل إنه قد يشعر بعدم االرتياح من أنه أصبح حالة خاصة، وال يمكنه تفسير ما لديه بالضبط. 
أين يمكن العثور على معلومات موثوقة عن مرضه؟ القالئل فقط قادرون على إجابة المرضى وعائالتهم 

بدقة على جميع األسئلة التي قد تظهر لديهم. 

األورام العصبية الصّماوية )Neuroendocrines Tumors, NET( في الجهاز الهضمي تنتمي إلى 
نفس أنواع األمراض الغير معروفة للجمهور العام، كما أن هناك نقص بمستوى معرفة الطواقم الطبية 
بخصوص هذه األمراض، وذلك ألنها نادرة وتصيب عدد صغير من المرضى فقط. قد تؤدي عدم المعرفة 
إلى آراء خاطئة حول أصل هذه األمراض، خطورتها، ظواهرها السريرية، طرق التشخيص والمتابعة، 
وعالجها. بالذات عندما يتعلق األمر بمرض معقد، وباألساس غير متجانس للغاية: كل مريض هو حالة 
خاصة تتطلب عالًجا تتم مالئمته بشكل شخصي. لحسن الحظ، فهمنا لألورام العصبية الصّماوية قد تقدم 
كثيًرا في السنوات األخيرة، وذلك بفضل أبحاث طبية مكثفة. إننا نعرف تشخيصها ووصفها بشكل أفضل، 
بيولوجية،   - عديدة  فحوص  حالًيا  لألطباء  تتوفر  دقيقة.  معايير  على  يعتمد  لها  وبالتالي مالءمة عالج 
الومضاني )scintigraphy( - من أجل تشخيص هذه األورام، متابعتها  وراثية، إشعاعية وبالتصوير 
وعالجها. تتيح هذه الفحوص لألطباء تشخيص وضع تقدم المرض بدقة وتقييم نجاعة العالجات المقدمة. 
العالجية،  االستراتيجيات  من  العديد  تطوير  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة  إلزامية.  الفحوص  كل  ليست  ولكن 
ابتداء من عالج عام وحتى عالج موضعي، وهي تتضمن مجموعة كبيرة من خيارات العالج. من أجل 
اتخاذ قرارات تشخيصية وعالجية، ينبغي عقد اجتماعات تنسيق بمشاركة طاقم أطباء متعدد المجاالت 

متخصص في األورام العصبية الصّماوية. 

التي  المعلومات  أن  كما  مرضك.  حول  المتوفرة  المعلومات  جميع  تقديم  يّدعي  ال  القصير  الدليل  هذا 
يتضمنها ليس بالضرورة أن تخصك كلها بشكل شخصي، ألن كل حالة خاصة بحد ذاتها. ولذلك، ال يشكل 
الدليل بديال للمحادثات مع الطبيب المختص أو للعالقة مع جمعية تدمج مرضى آخرين يعانون من أورام 
عصبية صّماوية في الجهاز الهضمي. مع ذلك، نأمل أن يساعدك الدليل في الحصول على إجابات لبعض 

األسئلة التي لديك، وربما أيًضا في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.
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2. تعريفات ومعلومات عامة
خاليا الغدد الصّماء موجودة في كل الجسم

قسم من الخاليا الصّماء متجّمع في أعضاء مميزة تسمى 
الجسم،  أنحاء  في  منتشرة  البقية  ولكن  الصماء"،  "الغدد 

خاصة على طول قناة الهضم.
لهذا السبب، من الممكن أن تظهر األورام التي تتطور من 

هذه الخاليا في العديد من أعضاء الجسم )1( ]الرسم 1[
ألنه  الصّماوية"،  العصبية  "األورام  األورام  هذه  تسمى 
لديها القدرة على إنتاج مركبات مشتركة للخاليا العصبية 

وخاليا الغدد الصّماء )1(.
الهضمي الجهاز  في  الصّماوية  العصبية   األورام 

)GI-NET( يمكنها أن تتطور على طول القناة الهضمية، 
من المريء حتى فتحة الشرج، أو في البنكرياس )1(.

في مرحلة الحقة، قد تطور األورام األصلية )األولية( 
نقيالت في مناطق أخرى، والحالة األكثر شيوًعا - في 

الكبد. 
تشكل أورام GI-NET  حوالي %60 من مجموع األورام العصبية الصّماوية )1(.

تنقسم الدراسات فيما بينها بالنسبة لتوزيع شيوع أورام GI-NET على طول القناة الهضمية، ولكن يبدو 
أن األورام في األمعاء الدقيقة هي األكثر شيوًعا )3(. 

GI-NET تتطور بسرعة
GI-NET تتطور ببطء عادة، وبشكل عام يكون تقدمها أبطأ من أورام خبيثة أخرى في الجهاز الهضمي )4(.

عندما يتم التشخيص في مرحلة مبكرة، يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة بعد 10سنوات 90% )5(.
مع ذلك، ينبغي حصر هذه القاعدة، ألن أورام GI-NET عبارة عن مجموعة غير متجانسة جًدا، وإمكانية 

تطورها تعتمد قبل كل شيء على نوع الورم، موقعه، المرحلة الموجود بها وخصائصه الداخلية. 

الحنجرة
الغدة الصعترية
الشعب الهوائية

االنتشار

البنكرياس: 12%
المعدة: 9%

األمعاء الغليظة: 18%
األمعاء الدقيقة: 30%

الزائدة الدودية: 6%
فتحة الشرج: 25%

25%

61%

الجهاز  في  الصّماوية  العصبية  لألورام  الرئيسية  الرسم رقم 1:  المواقع 
الهضمي )2(

 عادة
غير صحيح

صحيح
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 احتماالت الشفاء ]prognosis - توقع سير المرض[
من أورام GI-NET تعتمد على المرحلة الموجود فيها الورم

تكون احتماالت الشفاء أفضل عندما يتم تشخيص الورم في مرحلة مبكرة، أي عندما يكون موضعًيا جًدا، 
ولم تنتشر الخاليا السرطانية إلى العقد الليمفاوية القريبة أو إلى أعضاء أخرى، أبعد )1,4(.

لكن للعديد من العوامل اإلضافية تأثير أيًضا:
•  موقع الورم: قد تختلف توقعات سير مرض وفًقا للعضو الذي يتطور فيه الورم الرئيسي )على سبيل 

المثال، ألورام الزائدة الدودية توجد في حاالت عديدة توقعات جيدة جًدا لسير المرض )4((؛
•  نوع الورم: على سبيل المثال، لألورام الجزيرية )Insulinoma( في البنكرياس توقعات أفضل لسير 

المرض مقارنة بأورام أخرى في البنكرياس )6(؛
•  النوع الهيستولوجي، أي خصائص الخاليا: شكلها )قد تكون مشابهة أو غير مشابهة لخاليا غير خبيثة( 

وسلوكها )أكثر عدوانية أو أقل، مع قدرة انتشار متغيرة( )4(. 

GI-NET هناك عوامل خطر التي تؤثر على تكّون أورام
لمواد سامة،  )التعرض  بيئية  الحديث عن عوامل  ال نعرف حالًيا عن عوامل خطر خارجية، سواء كان 

عدوى( أو عن عوامل مرتبطة بنمط الحياة )التدخين، استهالك الكحول، الوزن الزائد، وما إلى ذلك( )7(.
طالما لم يثبت خالف ذلك، االفتراض هو أن أورام GI-NET مرتبطة أكثر بقابلية اإلصابة الشخصية. ولكن 
في عدة حاالت نادرة، تندمج أمراض GI-NET بمرض عائلي محدد، وفي هذه الحاالت المعينة يمكننا أن 

نتحدث بالفعل عن عوامل خطر وراثية )انظر “GI-NET هو مرض عائلي”( )1(. 

من الممكن منع تكّون أورام GI-NET، ما عدا في الحاالت التي 
يعرف فيها تأثير الخلفية الجينية 

 .GI-NET بما أن عوامل الخطر غير معروفة، ال يمكن اتخاذ تدابير وقائية ضد ظهور

 صحيح
 لكن ال يقتصر

على ذلك

 صحيح و
غير صحيح
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)ygoloimedipe( 3. علم األوبئة

GI-NET هي أورام نادرة
حدوث المرض )عدد الحاالت الجديدة كل عام( منخفض.

على سبيل المثال، لقد أظهرت دراسة أجريت مؤخًرا في النمسا أن عدد الحاالت الجديدة في السنة )كل أنواع 
GI-NET مًعا( هو 2.4 تقريًبا لكل 100,000 نسمة )3(.

لكن بما أن تطور GI-NET بطيء عادة، فإن العدد الشامل للمرضى الذين يعانون من المرض )شيوع 
المرض( ليس جديًرا باإلهمال.

يقّدر هذا العدد في الواليات المتحدة بـ 35 شخًصا لكل 100,000 نسمة، لجميع أنواع أورام NET مًعا 
وطوال مدة 29 سنة )4(. 

لقد ارتفع شيوع أورام GI-NET في السنوات األخيرة؛ األمر مرتبط كما يبدو، على األقل جزئًيا، بتحسين 
التشخيص )5(. 

GI-NET أورام تصيب األشخاص البالغين فقط
مثل أورام عديدة أخرى، GI-NET أكثر شيوًعا لدى أشخاص بالغين مقارنة بالشباب. متوسط العمر الذي 

يتم تشخيص الورم به هو 65 )8(.
مع ذلك، قد تظهر هذه األورام في أي سن، وقد وجد لدى الشباب شيوع كبير جًدا ألورام في الزائدة الدودية، 

على الرغم من أنه في معظم الحاالت الحديث عن أورام حميدة )3(. 

GI-NET عبارة عن مرض عائلي
في غالبية الحاالت، تظهر أورام GI-NET لوحدها. مع ذلك، نعرف عن حاالت تكون بها مرتبطة بأورام 

إضافية، في إطار أمراض وراثية تسمى “متالزمات السرطان الموروثة” )6(.
 1 النوع  من   )Multiple Endocrine Neoplasia( المتعدد  الصّماوي  الورم  تكّون  متالزمة  أشهرها 
)متالزمة MEN 1(، التي تدمج باألساس أوراًما في البنكرياس، في الغدة النخامية، الغدة المجاورة للدرقية، 

الغدة الكظرية، وفي بعض األحيان أورام إضافية أيًضا.
في %1 حتى %25 من حاالت أورام GI-NET في البنكرياس، يتم تشخيص MEN 1 )1( أيًضا.

يعتمد تشخيص MEN 1 على استجواب المريض، على الفحوص المخبرية، على فحص جسدي وعلى 
البحث عن أورام خارج الجهاز الهضمي، ولكن يمكن الوصول لليقين فقط بواسطة فحص جيني يشير إلى 

طفرة في الجين Menin ]جين يثبط السرطان[ )9(.

غير 
صحيح  

لكن...
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النوع 1(  ليفي عصبي من  لينداو، ورام  هناك متالزمات سرطانية موروثة أخرى )مرض فون هيبل 
.GI-NET 6((، التي يجب فحص وجودها لدى المريض وفًقا لموقع(

إنه سبب إضافي ألهمية إجراء المتابعة في مركز متخصص، من قبل طاقم طبي مكّون من عدد من الخبراء 
الذين يعرفون هذه األمراض النادرة بشكل جيد.  

GI-NET أورام تصيب النساء أكثر من الرجال
يتضح من عدة أبحاث أن أورام GI-NET أكثر شيوًعا بين الرجال  )3,8(، في حين تشير أبحاث أخرى إلى 

أنها متجمعة أكثر لدى النساء، وفي بعض األحيان يكون الشيوع مماثال لدى الجنسين )11(.
حتى عندما تم الكشف عن اختالفات بين الجنسين، كانت صغيرة جًدا.

من المحتمل أن تتواجد أنواع GI-NET معينة أكثر لدى الرجال أو لدى النساء، وهذا هو سبب التفاوت 
الذي وجده قسم من الباحثين، ولكن ال يمكن تحديد ما إذا كان هناك فرق بارز بين الجنسين بهذا المرض. 

4. التشخيص
تسبب كل أورام الغدد الصماء أعراًضا سريرية

على الرغم من أن أورام GI-NET مبنية من خاليا مصدرها الغدد الصّماء، ال تسبب غالبتها اإلفراط في 
إفراز الهرمونات، التي تسبب األعراض )6(.

تسمى في هذه الحالة "غير وظيفية"، بخالف عن األورام الوظيفية )"functional"( التي تسبب أعراًضا 
سريرية. 

 من الممكن مرور عدة سنوات حتى يتم اكتشاف
GI-NET أورام

عندما تكون أورام GI-NET غير وظيفية وتتطور ببطء، من الممكن أال يتم الكشف عنها لمدة زمنية طويلة 
جًدا، ألن المريض ال يشعر بأي عرض من األعراض.

تبدأ بالظهور فقط عندما تصل إلى حجم كبير )6(.
تسبب األورام في هذه المرحلة ألم البطن أو عدم ارتياح، ومن الصعب نسبهما إلى مرض معروف وهما 

غير محددين، وبالتالي ال تؤدي إلى إجراء فحوص تكميلية خاصة.

غير 
صحيح

غير 
صحيح

صحيح
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لهذا السبب، يتم عادة إجراء تشخيص GI-NET في مرحلة متأخرة، بحيث يكون معدل التأخير 5 حتى 7 
سنوات )6(.

 GI-NET عندما يتم الكشف عن الورم، تكون في %20 حتى %50 من الحاالت نقيلة بعيدة، وفًقا لنوع
الذي نتحدث عنه )4(.    

GI-NET أورام تسبب اإلسهال وانخفاض الوزن
بشكل عام، تختلف األعراض، إذا ظهرت، فيما بينها وفًقا للعضو الذي تطور به الورم.

يفرز قسم من أورام GI-NET مواًدا تؤدي إلسهال )5(.
عندما يكون اإلسهال حاًدا، فإنه يؤدي إلى خسارة الوزن والجفاف.

في بعض األحيان، تصاحب اإلسهال عالمات إضافية تدعم جًدا تشخيص ورم بالغدد الصّماء، ولكنه يظهر 
أحياًنا لوحده بحيث يكون التشخيص أصعب.  

 ال توجد أي عالمة إكلينيكية مميزة بشكل قاطع
GI-NET لورم

.GI-NET ال توجد أي عالمة وحيدة محددة لورم
الدمج بين عدد من العالمات )أو المتالزمات( يسمح بالتوصل لتشخيص.

نموذجي  بشكل  تدمج  التي   ،)Carcinoid syndrome( السرطاوية  المتالزمة  هي  بينها  من  المعروفة 
أحداث احمرار على الجلد، إسهال )براز كثير وسائلي(، آالم في البطن، وأحياًنا وضع شاذ في القلب )1(.
يتمثل احمرار الوجه بظهور احمرار على الوجه والرقبة بشكل مفاجئ، وفي كثير من األحيان يرافقه شعور 

بالحرارة.
تستغرق أحداث االحمرار عدة ثواٍن حتى بضع دقائق )5( وتنتج بأعقاب تحرير هرمون يسمى "سيروتونين".
التقرح المتكرر في االثني عشر هو عالمة تشير بشكل واضح إلى متالزمة أخرى، مرتبطة بوجود ورم 

يفرز غاسترين: ورم غاستريني )5(. 

GI-NET في البنكرياس يسبب مرض السكري
لمعظم األورام العصبية الصّماوية في البنكرياس ال توجد عالمات خاصة ألنها ال تفرز هرمونات )12(.

من بين األورام الوظيفية التي تفرز الهرمونات، هناك عدة فئات: األكثر شيوًعا هي األورام الجزيرية، التي 
تفرز األنسولين وتسبب نقص سكر الدم )انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم( )6(.

يشعر المريض في هذه الحالة بجوع، ضعف، خفقان )وجيب القلب( وتعرق. في حاالت معينة قد يصل 
نقص سكر الدم إلى فقدان الوعي.

صحيح

صحيح
لكن...

غير 
صحيح
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 Vasoactive intestinal ،أورام تفرز ببتيد معي فعال في األوعية ،VIPoma( متالزمة إضافية هي فيبوما
االثني تقرحات في  الذي يسبب  الغاستريني،  الورم   peptide – VIP(، مما يسبب إسهاال حاًدا، وكذلك 

عشر )6(.
ألورام  خاصة  نادرة،  حاالت  عدة  )باستثناء  السكري  يسبب  أن  يمكنه  الذي  الوحيد   GI-NET نوع 
سوماتوستاتينّية(، هو األورام الغلوكاغوِنّية: أنها تفرز الغلوكاغون، وهو هرمون له تأثير معاكس لتأثير 

األنسولين، مما يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم )6(. 

تشخيص GI-NET يلزم بعدد من الفحوص المكّملة
بما أن GI-NET ليس متجانًسا وليس معّرًفا بشكل جيد وإنما مجموعة من األورام الموجودة في مناطق 

مختلفة مع عالمات سريرية متنوعة للغاية، ال يتوفر فحص واحد ووحيد يتيح تحديد التشخيص.
 – echo-endoscopy( داخلي أولتراساوند-تنظير  إلى جانب   ،)endoscopy( داخلي  تنظير  إجراء 
بتأمل األورام  الصوتية( يسمح  الموجات فوق  باستخدام  الجسم  داخل  يتيح رؤية جدران تجويف  فحص 

داخل الجهاز الهضمي وأخذ عينات منها.
الفحوص اإلشعاعية )CT و MRI( تعطي صورة للورم، ولكنها ال تسمح بتحديد خصائصه الصماوية.

تستعمل لهذا الهدف فحوص من مجال الطب النووي التي تعتمد على حقن مؤشرات ترتبط بمستقبالت الورم 
.)CT بدمج ]PET[ وتصوير مقطعي باإلصدار البوزيتروني )scintigraphy( تصوير ومضاني(

 ،GI-NET الفحوص المخبرية التي تجرى بواسطة أخذ الدم يمكنها أيًضا أن توفر براهيًنا تدعم تشخيص
وخاصة في الحاالت التي تكون فيها األورام وظيفية ويمكن الكشف عن ورم شاذ بمستوى الهرمون الذي 

يفرز.
ولكن في نهاية األمر، ال يمكن التأكد إال من خالل فحص الورم أو عينة منه بواسطة المجهر، ولهذا الغرض 
ُيعرض على المريض في كثير من األحيان أخذ خزعة من الورم، أي قطع قطعة صغيرة منه وفحصها 

باستخدام المجهر )فحص هيستولوجي(.

صحيح
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صحيح وغير صحيح
أورام عصبية صّماوية في الجهاز الهضمي

 أحياًنا، يتم اكتشاف GI-NET بالصدفة، نتيجة لفحوص
تجرى ألسباب أخرى

اكتشاف GI-NET بشكل غير متوقع هو أمر شائع للغاية.
في مثل هذه الحالة، غالًبا ما يخضع المريض الذي ال يشكو من أي عرض لفحص إشعاعي لسبب ما ال 

عالقة له بورمه.
 .GI-NET يكشف الفحص عن حالة شاذة، وتنتهي فحوص المتابعة بتشخيص

GI-NET سهل للتشخيص ألن خالياه تفرز الهرمونات
يكون التشخيص أسهل عندما يفرز ورم GI-NET هرمونات تؤدي إلى أعراض داللية للغاية، مثل هرمون 

األنسولين الذي يسبب نقص السكر في الدم، أو هرمون السيروتونين الذي يسبب المتالزمة السرطاوية.
ولكن بما أن العديد من أورام GI-NET غير وظيفية )بدون أعراض(، من النادر أن يتم التشخيص على 

أساس هذه العالمات المميزة. 

 إلكمال تشخيص GI-NET، يجب االستعانة بتصوير
ومضاني يستخدم النظائر المشعة

من أجل الحصول على صورة لورم GI-NET ولتحديد ما إذا كان موضعًيا أو قد بدأ في االنتشار، يمكن 
استخدام التصوير الومضاني، وهو فحص من مجال الطب النووي.

لهذه الغاية يتم االعتماد على الحقيقة بأن للعديد من أورام GI-NET مستقبالت لهرمون يسمى سوماتوستاتين.
الوريد على أساس سوماتوستاتين معلّم بنظير مشع، ويقاس اإلشعاع باستخدام كاميرا  يتم حقن سائل في 

غاما )13(.
تتوفر اليوم طرق إضافية لمشاهدة صورة األورام على أساس النشاط اإلشعاعي، وذلك بواسطة التصوير 
المقطعي المعتمد على اإلصدار البوزيتوني )PET( المدموج في فحص CT )scan PET(، وهي طريقة 

مفيدة في بعض األحيان لتشخيص هذه األمراض.
تستخدم هذه الفحوص مؤشرات مشّعة، لكنها ال تسبب عادة أي ردود فعل مضادة لدى المرضى. 

صحيح

غير 
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GI-NET ينبغي إجراء فحوص لتحديد وجود 
بشكل روتيني

ال يوجد سبب إلجراء فحص روتيني، إال في حالة أورام شائعة يمكن تشخيصها بواسطة فحص وحيد، 
موثوق به، سهل التنفيذ، وال يشكل عبًئا كبيًرا على المريض.

ال ينطبق أي واحد من هذه المعايير على GI-NET، ولذلك ال يمكننا عرض مثل هذا الفحص للجماهير 
العامة.

بخالف عن ذلك، ينبغي عرض إجراء الفحص على قسم من العائالت التي توجد لديها متالزمة سرطان 
موروثة، بحيث يكون في هذه الحالة مركًزا أكثر )انظر “GI-NET هو مرض وراثي”(.

بشكله المرض   Menin الجين  في  شذوذ  لديهم  الذين  األشخاص  جميع  بالضرورة  يطور  ال  ذلك،   مع 
الكامل )1(. 

 هناك مؤشرات بيولوجية تتيح متابعة تطور
GI-NET أورام

هناك عدة مؤشرات بيولوجية لورم GI-NET، لكن الوحيد الذي قد يكون مفيًدا لمتابعة تطور الورم هو 
.)Chromogranin A( A كروموجرانين

إنه بروتين موجود في الخاليا العصبية الصّماوية. لدى غالبية مرضى GI-NET، يكون تركيزه في الدم 
مرتفًعا بشكل شاذ، وحتى أنه بارتباط له داللته بشكل كبير مع تطور الورم )1(.

مع ذلك، يجب تفسير مستويات الكروموجرانين A بحذر، ألن هناك أسباب إضافية الرتفاع تركيزه؛ من 
 .)6( GI-NET ناحية أخرى، ال يشاهد دائًما مثل هذا االرتفاع لدى مرضى

 ينبغي إجراء تحليل لخزعة GI-NET من قبل طبيب
)إخصائي بعلم األمراض( له تجربة كبيرة

ال يتعامل األطباء المختصون بعلم األمراض مع خزعات GI-NET كثيرة ألن الحديث عن أورام نادرة.
لهذا السبب ال يعرفون بشكل جيد كيف تبدو خاليا وأنسجة GI-NET، باستثناء عدد صغير من المختصين 

العاملين في المراكز التي تعالج الموضوع، وبالتالي لديهم تجربة أكبر بكثير بهذا المجال. 

غير 
صحيح
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5. العالج

إذا ُوجد ورم GI-NET، من الضروري عالجه
في حاالت معينة، خاصة عندما ال يكون الورم مصحوًبا بأعراض، فإنه ال يتطور )أو يتطور ببطء شديد( 
وال يمكن إزالته بشكل تام، ويوصي الخبراء بعدم معالجته، سواء طبًيا أو جراحًيا، وإنما متابعته فقط بتردد 

كبير بواسطة فحوص مخبرية، فحوص إشعاعية وفحوص جسدية )9(. 

مرضى GI-NET ملزمون بالخضوع لمتابعة ثابتة
سواء قد أعطي لهم عالج أو ال، مرضى GI-NET ملزمون بالخضوع لمتابعة دائمة.

في حالة عدم إعطاء عالج، تتيح المتابعة معرفة ما إذا قد بقي الورم مستقًرا، وإال - اقتراح تدخل عالجي.
حتى عند إعطاء عالج، من المهم للغاية إجراء متابعة دائمة لتقييم نتائج العالج، التخاذ قرار حول استمرار 
أنه يحتمل بشكل جيد ولتمييز أعراض جانبية غير مرغوب فيها، إن  للتأكد من  العالج أو وقفه، وكذلك 

وجدت. 

عالج GI-NET األساسي هو تدخل جراحي
.GI-NET ينبغي دائًما التفكير بالتدخل الجراحي، ألنه العالج األساسي لورم

يمكن في حاالت معينة استعمال تنظير البطن )laparoscopy(، وهي طريقة ال تلزم فتح تجويف البطن.
عندما تكون األورام صغيرة وموضعية جًدا، يتيح التدخل الجراحي - إذا كانت الداللة الموصى بها - عادة 

الشفاء منها، وحتى أنه العالج الشافي الوحيد المتوفر.
عندما تكون األورام منتشرة وتشمل نقيالت في الكبد، يمكن في بعض األحيان التفكير بتدخل جراحي بهدف 

تصغيرها )6(.
في حاالت معينة يمكن استئصال قسم كبير من الكبد بدون تضرر جدي بعمله.

ينبغي اتخاذ مثل هذه القرارات فقط في جلسات طواقم متعددة التخصصات يشارك فيها مختصون في علم 
 .)”GI-NET األمراض )انظر “هناك مراكز متخصصة في معالجة

صحيح
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GI-NET هناك مراكز متخصصة في معالجة
بشكل مشابه ألمراض نادرة أخرى، لدى معظم األطباء معرفة محدودة حول أورام GI-NET، ألنهم نادًرا 

ما يصادفونها خالل حياتهم المهنية.
لذلك يوصى بأن يحصل مرضى GI-NET على استشارة في مركز متخصص له تجربة كبيرة في عالج 

هذا المرض. 
يتركز في هذه المراكز جميع الخبراء الذين قد يكونون مشاركين في تشخيص GI-NET أو عالجه: أطباء 
الجهاز الهضمي، أطباء الغدد الصماء، جراحون، أطباء علم األمراض، أطباء أشعة، وخبراء في الطب 

النووي. 

يعالج GI-NET عدد من المختصين في نفس الوقت
تتطلب كل حالة GI-NET نقاًشا بمشاركة العديد من المتخصصين )أطباء الغدد الصماء، أمراض الجهاز 
الهضمي، الطب النووي، علم األمراض، األورام، األشعة الباضعة وغيرهم( من أجل التدقيق في التشخيص، 

لبلورة توصيات عالجية مالئمة لكل مريض ولتحديد مسار العالج الذي سيخضع له المريض )9(. 

GI-NET يلزم بعالج كيميائي في كل الحاالت
تتوفر عدة خيارات عالجية ألورام GI-NET، ولكن يتم التوصل لقرار دائًما بموجب الحالة )9(. 

الخيارات الممكنة )التي يمكن الدمج بينها، وفي كل حالة يوصى باستشارة طبيبك في اختيار العالج المناسب( 
هي تدخل جراحي، عالج كيميائي، عالج طبي غير كيميائي )عالج بيولوجي، عالجات ممركزة(، عالج 

إشعاعي أيضي وطرق لعالج أورام الكبد موضعًيا؛ هناك عدة إمكانيات للقضاء على هذه األورام:
انصمام )embolization(، وهو سّد شريان صغير الذي ”يخنق” الورم؛  •

انصمام مدموج بعالج كيميائي موضعي؛  •
إستئصال )ablation( بموجات راديو )تخثير حراري بواسطة أقطاب كهربائية(؛  •

انصمام إشعاعي بواسطة جزيئات مشعة يتم إدخالها موضعًيا إلى الورم؛  •
في حاالت نادرة جًدا - زرع الكبد.   •

صحيح
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صحيح وغير صحيح
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يعطى العالج الكيميائي دائًما بتسريب لداخل الوريد
التسريب في الوريد هو أقدم طريقة إلعطاء العالج الكيميائي.

إنه يتطلب عادة المكوث في المستشفى طوال العالج، غالًبا في الرعاية النهارية.
ولكن يعطى قسم من العالجات الكيميائية بالبلع.

هذه العالجات ال تتطلب المكوث في المستشفى، ولكن اإلشراف على العالج يجب أن يكون صارًما بنفس 
الدرجة مثل العالج الكيميائي الذي يعطى بتسريب في الوريد )9(. 

يمكن استخدام مجموعة متنوعة من العالجات واحًدا تلو اآلخر
أورام GI-NET التي يتم تشخيصها في مرحلة متقدمة قليال غالًبا ما تتطور بشكل تراجع وعودة الورم، 

وأحياًنا على مدى فترة طويلة جًدا )سنوات، وحتى عقود(.
في كل مرة تكون هناك حاجة لعالج، يتم االختيار وفًقا للوضع، كل حالة بحد ذاتها. خالل حياته، قد يتلقى 

مريض GI-NET 3-4 أنواع عالج مختلفة، وحتى أكثر من ذلك )9(. 

عالج GI-NET يتطلب دخول المستشفى
يخضع المريض الذي يعاني من GI-NET لفحوص تكميلية في مرافق الرعاية النهارية، أي دون الحاجة 

إلى البقاء للنوم في المستشفى.  
قد يتطلب عالج المرض دخول المستشفى لفترات زمنية متغيرة، أو دخول الرعاية النهارية من أجل تلقي 

العالج الكيميائي.
في حالة عالج طبي بالبلع، ال حاجة إلى دخول المستشفى.  

قد يعود المرض بعد العالج 
ال ينجح التدخل الجراحي دائًما في إزالة الورم بأكمله؛ إما ألنه كبير جًدا، أو ألنه موجود في منطقة يتعذر 

الوصول إليها.
وبالتالي يستطيع الورم أن يعود ويتطور من النسيج المتبقي في الجسم.

حتى عندما يعتقد الجراح أنه قد أزال الورم بكامله، تشاهد في بعض األحيان عودة الورم بأعقاب انتقال 
الخاليا السرطانية في مجرى الدم.

أو  طبي  عالج  ذلك  من  بدال  أو  إضافية،  جراحية  عملية  المريض  على  ُتعرض  فسوف  الورم،  عاد  إذا 
موضعي.

بسبب خطر عودة الورم، من الضروري متابعة وضع المريض بشكل صارم للغاية. 

غير 
صحيح
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 من الممكن أن يستفيد مرضى GI-NET من المشاركة في
تجارب طبية

يحظى المشاركون في التجارب الطبية بإمكانية الحصول على العالجات المبتكرة قبل دخولها إلى جهاز 
الصحة. قد يكون األمر مفيًدا لك شخصًيا.

 .GI-NET باإلضافة إلى ذلك، تساهم مشاركتك في هذه التجارب في تقدم المعرفة والبحث بموضوع

 العالجات التي تعطى لمرضى GI-NET تسبب أعراًضا
جانبية في بعض األحيان، ولكن يمكن تقليصها

غالبية األعراض الجانبية المرتبطة بكل نوع من أنواع العالج معروفة جيًدا.
لقد وضع األطباء توصيات لمنعها أو لتخفيف شدتها، إذا كانت عالية التردد )إعطاء عالج عرضي، على 

سبيل المثال، أدوية ضد التقيؤ التي تعطى في إطار عالجات كيميائية معينة(.
كما يستطيع األطباء زيادة وعي المريض ألولى عالمات األعراض الجانبية التي قد تظهر من وقت إلى 

آخر، حتى يتمكن من التعرف عليها بنفسه.
باإلضافة إلى ذلك، تتيح متابعة حالة المريض بشكل ثابت تشخيص الحاالت الشاذة التي ال تظهر بعالمات 

سريرية، ولكن يتم الكشف عنها في فحص دم.
الكشف المبكر عن هذه الحاالت الشاذة يسمح باتخاذ خطوات فورية لتخفيف األعراض الجانبية.
لذلك من المهم إخبار الطبيب عن كل عرض جديد، حتى إذا كنت تعتقد أن ال عالقة له بالعالج. 

عند اإلصابة بورم GI-NET، هناك حاجة لنظام غذائي خاص
بشكل عام، GI-NET ال يلزم بحمية خاصة.

مع ذلك، تتطلب عالجات معينة اتخاذ تدابير وقائية عند استهالك مواد غذائية ومشروبات معينة.
سوف يشرح لك الطبيب، كل حالة على حدة، ما هي األطعمة التي يجب االمتناع عنها، وتلك التي يجب 

استهالكها بفاصل زمني بعد تناول األدوية.
عدا عن ذلك، يوصى دائًما بالحرص على تغذية متوازنة وعلى نمط حياة صحي لتحافظ على نفسك في 

حالة عامة جيدة.
في حالة خسارة كبيرة في الوزن، يمكن النظر في عالجات غذائية محددة. 

صحيح
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صحيح وغير صحيح
أورام عصبية صّماوية في الجهاز الهضمي

 يمكن معالجة GI-NET عن طريق عالجات متواصلة أو
عالجات تعطى من حين آلخر

يعطى قسم من العالجات مرة كل مدة على شكل دورات عالج.
هذا الوضع مع العالجات الكيميائية.

العالجات األخرى محلية جًدا، على سبيل المثال، عالجات موضعية في المناطق المصابة من الكبد )انصمام، 
استئصال بموجات راديو(.

تعطى في بعض األحيان عالجات طبية متواصلة )عالج ممركز، مضاهئات سوماتوستاتين(.

6. أسئلة عامة
بإمكان مرضى GI-NET ممارسة نمط حياة عادي للغاية

يمكن كلًيا وحتى أنه من المستحسن ممارسة نمط حياة اعتيادي: العمل، السفر، ممارسة الرياضة وغير ذلك. 
ال يوجد أي سبب يقّيد نشاط مرضى GI-NET عدا عن الفترات التي تعطى فيها عالجات خاصة. 

 إذا كنت اعاني من GI-NET، يجب ان يخضع باقي أفراد
العائلة أيًضا لفحوص للكشف عن المرض

بعض أورام GI-NET تنتمي لنوع األمراض الوراثية التي تسمى “متالزمات سرطانية موروثة” وتدمج 
عدًدا من أنواع االورام.

إذا تم تشخيص متالزمة سرطان عائلية لدى المريض، فيجب أن يخضع باقي أفراد األسرة أيًضا إلى فحوص 
للكشف عن أورام موجودة في مرحلة مبكرة جًدا وال يزال شفاؤها ممكًنا.

إذا لم تكن هناك متالزمة سرطان موروثة، ال جدوى من إجراء فحوص لباقي العائلة )6(.   

غير 
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