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كشف اخر احصاء لوزارة الصحة عن تسجيل 13 الف حالة اصابة مبرض الرسطان سنويا يف لبنان، من دون ان يشمل هذا االحصاء 
النائية الذين يتهربون حتى من ذكر اسمه، مطلقني عليه عبارة "هيداك املرض". علينا ان ال ننىس ان  سكان االرياف واملناطق 

الرسطان داء املسنني، ومعدل عمر االنسان يف لبنان يرتاوح بني 79 و80 عاما

قبل 150 عاما تعامل الطب مع الرسطان عىل 
انه داء خبيث، فكان عالجه عىل هذا االساس 
من  تحدد  اسرتاتيجيا  رسم  دون  من  موضعيا، 
يخبو  كونه  سبل  وبأي  محاربته  كيفية  خاللها 
من  سنوات،  خمس  مدة  االنسان  جسم  يف 
دون ان يشعر صاحبه بوجوده، ومن دون ان 
اليه االطباء اال بعد تجاوز هذه املدة.  يتعرف 
سببها  االصابات  من   %60 ان  النتائج  اظهرت 
عوامل خارجية، و40% املتبقية مرتبطة بعوامل 

داخلية، كالجينات، ومنها رسطان االطفال.
يتمثل يف طريقة  واليوم  االمس  بني  ما  الفارق 
التعامل مع هذا الداء، وبالنظر اليه عىل انه مل 
يعد خبيثا كالسابق. التحول يف مفهوم االمراض 
التشخيص  لناحية  كبريا  اصبح  الرسطانية 
والعالج الذي سيشكل يف السنتني املقبلتني امال 
عالج   200 اىل  التوصل  بعد  الناس  عند  كبريا 
يف  الدخول  طور  يف  اننا  علام  جديد.  كيميايئ 
الرسطانية يف  االمراض  الذهبي ملعالجة  العرص 

لبنان. حقيقة يعلن عنها للمرة االوىل.
"االمن العام" حاورت رئيس قسم امراض الدم 
القديس  جامعة  يف  الطب  كلية  يف  واالورام 
عىل  للتعرف  غصن،  مروان  الربوفسور  يوسف 
االسباب التي ادت يف االونة االخرية اىل االزدياد 
وآخر  الرسطان،  مبرض  االصابات  يف  امللحوظ 

االكتشافات العلمية للشفاء منه.

يف  ملحوظا  ازديادا  سنوات  منذ  نشهد   ■
االصابات مبرض الرسطان، ما السبب؟

مسببة  تعترب  الخارجية  العوامل  من   %60  □
للرسطان. التدخني، مثال، اهم عامل مؤثر يؤدي 
تراكمه،  الداء، طبعا، بعد سنوات من  اىل هذا 
الن الخلية الطبيعية وقبل ان تتحول اىل خلية 
رسطانية متر يف محطات عدة. ينتج منه رسطان 

13 ألف حالة سرطانية سنويًا في لبنان
غصن: أمامنا عصر ذهبي ملعالجة هذا الداء

صّحة

وقلق يف تلك الفرتة، نجد يف االمر عالقة بازدياد 
عدد مرىض الرسطان يف لبنان.

■ كم بلغت هذه الزيادة؟
□ اهتم السجل الوطني للرسطان يف لبنان منذ 
احصاء  باجراء  املايض  القرن  تسعينات  مطلع 
الرقم  اىل  عن عدد املرىض، فتوصل عام 1995 
االيت: 5 االف حالة رسطانية جديدة يف كل سنة. 
يف االطار نفسه، اجرت وزارة الصحة اخر احصاء 
حالة  الف   13 ييل:  ما  تضمن   2014 عام  لها 
اجراه  الذي  االحصاء  ان  علام  سنويا،  تسجل 
يشمل  مل  لبنان  يف  للرسطان  الوطني  السجل 
واملناطق  االرياف  املرىض، خصوصا، سكان  كل 
النائية واالشخاص الذين يرفضون  التعامل مع  
بتسميته  به  االعرتاف  او  وعالجه  املرض  هذا 

الجانبية ومنعها ايضا. اضافة اىل هذا التطور الطبي 
هناك تطور اخر يتمثل يف العالجات املوجهة. من 
السيطرة  عىل  قادرون  نحن  اقول  الزاوية  هذه 
عىل اكرب نسبة من االمراض الرسطانية، وبالتايل، 
من  ممكن  عدد  اكرب  شفاء  عىل  القدرة  منلك 
املرىض، وعىل اطالة اعامرهم بنوعية حياة ممتازة، 
وذلك بتحويل هذا الداء من مرض حاد اىل مرض 
مزمن يتعايش معه االنسان، متاما، كمرض القلب 
اىل  بالنسبة  اما  املرتفع.  الدم  وضغط  والسكري 
املستقبل، فسنشهد يف السنتني املقبلتني تطورات 
جذرية يف عالج االمراض الرسطانية، ما سيشكل 
طريقة  يف  تحوالت  هناك  الناس.  عند  كبريا  امال 

التشخيص املبكر ويف  تطور اجهزة التصوير.

داء  فيها  يخبو  التي  الزمنية  املدة  تبلغ  كم   ■
معرفة  دون  من  االنسان  جسم  يف  الرسطان 

صاحبه او اكتشاف ما يشري اىل وجوده؟
الخلية  الن  سنوات،  خمس  هي  املدة   □
يك  سنتني  اىل  تحتاج  عهدها  اول  يف  الرسطانية 
واحد.  سنتيمرت  يف حجم  عدة  خاليا  اىل  تتحول 
اال بعد وجودها  مهام فعلنا ال نستطيع رؤيتها 
لهذا  االنسان.  جسم  يف  سنوات  خمس  مدة 
الوقت  يف  العلمية،  االبحاث  تهدف  السبب 
قبل  الرسطانية  الخلية  اكتشاف  اىل  الحارض، 
وصولها اىل حجم السنتيمرت الواحد، ومن املمكن 
التوصل اىل رؤيتها وهي يف حجم املليمرت الواحد. 
التطور يف التشخيص املبكر يعني الحاالت  هذا 
خالل  من  وذلك  بالجينات،  املرتبطة  الرسطانية 
فحوصات الدم التي تكشف عن مدى استعداد 
هذا  يف  حصل،  ما  الداء.  بهذا  لالصابة  االنسان 
الرسطان.  عامل  يف  مهام  تطورا  نعتربه  املجال، 

يف  فيتمثل  اليوم  الفارق  اما  املرض".  "هيداك 
التوعية واجراء الفحوص الطبية الدورية وقدرة 
يف  للرسطان  الوطني  والسجل  الصحة  وزارة 
املرىض  لعدد  شامل  احصاء  اجراء  عىل  لبنان 

وصوال اىل القرى الحدودية.

■ هل توصل الطب اىل تحديد املؤرشات التي 
تدل عىل وجود هذا الداء يف جسم االنسان قبل 

تفشيه؟
االمراض  مفهوم  يف  جدا  كبري  تحول  مثة   □
ما  منذ  وعالجها  تشخيصها  وطريقة  الرسطانية 
يقارب الثالثني عاما. ال اتحدث هنا عن لبنان، بل 
عن دول العامل. كان الطب يف البداية يتعامل مع 
مرض الرسطان كمرض خبيث موجود يف عضو من 
اعضاء جسم االنسان لينتقل، يف ما بعد، اىل عضو 
اخر. عندما تعرف االطباء اليه قبل 150 سنة تقريبا 
كانوا يقرتحون عىل املريض اجراء عملية جراحية، 
لتليها العالجات الشعاعية يك تقيض عىل الخاليا 
الباقية من الجراحة. مبعنى اخر، هذه العالجات 
كانت موضعية وال وجود السرتاتيجيا مرض فيها. 
لكن هذه الخطوة تحققت ما بني عامي 2000 
و2005، بعدما متكنا يف تسعينات القرن املايض، 
من وضع هذه االسرتاتيجيا التي تهدف اىل تدمري 
تكاثر  ان  علام  موجه.  بعالج  الرسطانية  الخاليا 
هذه الخاليا مرتبط  بتلقي االوامر التي تصل اليها 
يف  موجودة  افرازات  عن  كناية  وهي  الدم،  عرب 
ادوية  استعامل  فاكتسبنا معرفة  االنسان.  جسم 
تقف حاجزا امام هذه الخاليا للحد من انتشارها. 
بوصولنا اىل هذه املعرفة طرحنا السؤال االيت: ملاذا 
مل يحارب جهاز املناعة يف جسم االنسان الخلية 
الرسطانية، علام ان دوره هو الحامية؟ الجواب: 
من  فتمر  املناعة،  تخدع جهاز  الخلية  الن هذه 
امامه بطريقة مموهة فال يتعرف اليها. عام 2015 
منها  الهدف  املجال  هذا  يف  اكرب  خطوة  خطونا 
تقوية جهاز املناعة من طريق االدوية يك يقوم مبا 

يتطلبه دوره يف محاربة الخلية الرسطانية.

■ اي تطور طبي سجل اخريا يف هذا املجال؟
□ نحن يف طور الدخول يف العرص الذهبي ملعالجة 
للمرة  اعلنها  الحقيقة  هذه  الرسطانية.  االمراض 
االوىل. مقارنة مع املايض حيث عالجات هذا الداء 
مل تتجاوز 15 عالجا اصبح لدينا، االن، 200 عالج 
كيميايئ منلك معها طريقة السيطرة عىل االعراض 

فحوص  اجراء  امريكا  بدأت  تقريبا،  سنة،   منذ 
)D N A( للخاليا الرسطانية التي نسميها الخاليا 
خلية  من  تتكون  حيث  املرض  لهذا  الخفية 
الخاليا يف حجم سنتيمرت واحد  واحدة مليارات 
يف فرتة خمس سنوات، متضيها يف جسم االنسان 
من دون ان يشعر صاحبه بان املرض دخل اليه.

■ اي انواع من مرض الرسطان تكاثرت يف لبنان 
يف السنوات االخرية؟

□ ال ننىس ان مرض الرسطان هو داء املسنني. 
يف  التقدم  مع  به  االصابة  تزداد  كمرض  فهو 
لبنان  يف  االنسان  عمر  معدل  ان  علام  العمر، 
التي  االنواع  اما  عاما.  و80   79 بني  ما  يرتاوح 
اوال، رسطان  تراتبي،  بشكل  فاحددها  تكاثرت 
املجاري  رسطان  ثانيا،  واالمعاء.  والرئة  الثدي 
االخرية،  السنوات  يف  لبنان  يف  املنترش  البولية 
دون  من  الغربية  بالدول  مقارنة  عالية  بنسبة 
الجينات  من  رمبا،  السبب،  معرفة  اىل  التوصل 
الغدد  رسطان  ثالثا،  املأكوالت.  او  املاء  او 
من  اعىل  بنسبة  لبنان  يف  املنترش  الليمفاوية 

دول البحر االبيض املتوسط.

■ ماذا نقول، اذا، عن رسطان االطفال واي عوامل 
خارجية اثرت سلبا عىل وضعهم الصحي؟

بالجينات  مرتبط  االطفال  هؤالء  مرض   □
سابقا  حددتها  التي  الخارجية  بالعوامل  وليس 
بنسبة 60%، الن الـ40% املتبقية ال تتأثر بهذه 

العوامل، منها رسطان االطفال.

اتباعها  الناس  ارشادات معينة عىل  ■ هل من 
احرتازا من االصابة بهذا الداء؟

□ ننصح الناس بعدم التدخني والقيام بتامرين 
رياضية مدة ثالث ساعات يف االسبوع، او امليش 
من  اكرث  تناول  وعدم  يوميا،  ساعة  نصف  مدة 
تكون  ان  االسبوع، عىل  اللحوم يف  من  وجبتني 
االسبوع  من  الباقية  االيام  يف  االساس  الوجبة 
للمرىض  والدجاج. نصيحتنا  السمك  مكونة من 
خصوصا  والفواكه  والخرضوات  الحبوب  تناول 
عن  واالبتعاد  والزيتون،  والزيت  منها،  الحمراء 
كل طعام يحتوي عىل الدهون للمحافظة عىل 
وزن معتدل. يف اختصار، االكل اللبناين التقليدي 
املعروف منذ ايام اجدادنا هو افضل نوعية طعام 

ضد امراض الرسطان والقلب.

رئيس قسم الدم واالورام يف جامعة القديس يوسف الربوفسور مروان غصن.

60% من العوامل 
السرطان  الخارجية تسبب 

بالجينات  تتعلق  واملتبقية 

التقليدي  اللبناني  االكل 
هو االفضل ضد امراض 

السرطان والقلب
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البولية  واملجاري  الرحم  وعنق  والثدي  الرئة 
اىل هذا  اخرى مؤدية  اسباب  والبنكرياس. مثة 
الداء مرتبطة بالبيئة، كالتلوث، خصوصا يف املياه 
يتلقاها  التي  الكيميائية  واالشعاعات  الجوفية 
االنسان من خالل الطعام. لهذا السبب، نعلق 
يعتمد  الذي  الغذايئ  النظام  عىل  كربى  اهمية 
عىل  ال  وااللياف،  والحبوب  الخرضوات  عىل 
الدهون، الن البدانة تزيد من الخطر الرسطاين. 
اما بالنسبة اىل الدراسات العلمية وما خلصت 
اليه يف شأن الرتابط بني التوتر العصبي واالصابة 
يف  الخالصة  لهذه  وجود  فال  املرض،  بهذا 
الدراسات العلمية، حتى االن. لكن كل االطباء، 
وانا منهم، نجمع عىل ان التوتر العصبي يؤدي، 
يف النتيجة، اىل االصابة بهذا املرض. اذا عدنا اىل 
توتر  من  اللبنانيون  عاشه  وما  الحرب  سنوات 


