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 سرطان الخالیا الكلویَّة 

) ھو نوع نادر من سرطان الُكلى. وغالبًا ما یؤدي العالج إلى الشفاء عند اكتشاف السرطان في  RCCسرطان الخالیا الكلویَّة ( 
ةً أخرى، فإن العالج یكون أقل نجاًحا.   المراحل المبكرة. وإذا انتشر سرطان الخالیا الكلویَّة أو تكرر مرَّ

 
% من نسبة سرطان  5% إلى 4ألطفال، إذ یمثّل حوالي سرطان الخالیا الكلویَّة ھو ثاني أكثر أنواع سرطان الُكلى شیوًعا في ا 

 طفل وشاب بسرطان الخالیا الكلویَّة.  100الُكلى في األطفال. وفي كل عام في الوالیات المتحدة، یُشخَّص أقل قلیًال من 
 

اإلصابة بھذا المرض   شھًرا بسرطان الخالیا الكلویَّة.  ویزداد خطر 18یُمكن أن یصاب األطفال الصغار الذین تبلغ أعمارھم  
 مع تقدم األطفال في العمر.  

 
 ما أنواع سرطان الخالیا الكلویَّة المختلفة التي تصیب األطفال؟ 

توجد أنواع عدیدة مختلفة من سرطان الخالیا الكلویَّة التي تصیب األطفال. ویُعاني حوالي نصف األطفال المصابین من إزفاء 
 . وأنواع سرطان الخالیا الكلویَّة األخرى ھي: TFE-RCC(تغیر موضع) سرطان الخالیا الكلویَّة.  وھذا یُمكن أن یُسمَّى 

أو سرطان الخالیا الكلویَّة ذو الخالیا الكارھة للون أو سرطان الخالیا الكلویَّة  سرطان الخالیا الكلویَّة الحلیمي •
 أو سرطان الخالیا الكلویَّة ذو الخالیا الصافیة  الساركوِميّ 

 سرطان اللُّّبِ الكلوّي، وھو سرطان شدید الفتك یصیب الشباب الذین لدیھم سمة فقر الدم المنجلي  •
 حتى األنواع األقل شیوًعا من سرطان الخالیا الكلویَّة  •

 
إن معرفة نوع سرطان الخالیا الكلویَّة الذي یُعاني منھ الشخص تُساعد األطباء على تحدید كیفیة عالج ھذا المرض. ولھذا السبب  

 رة في تشخیصھ وعالجھ.   فإنھ من المھم جدًا لألشخاص المصابین بھذا المرض تلقي الرعایة من األطباء الذین لدیھم خب 
 

 أسباب سرطان الخالیا الكلویَّة 
 لیس ھناك سبب معروف لمعظم األطفال الذین یصابون بسرطان الخالیا الكلویَّة.  

 
وفي عدد قلیل من األطفال المصابین بسرطان الخالیا الكلویَّة ذي إزفاء (تغیر الموضع)، قد یكون ھناك ارتباط ببعض عوامل  

 الخطر. 
تمت معالجة بعض ھؤالء المرضى من قبل بالعالج الكیماوي لنوع آخر من السرطان، مثل الورم األرومي العصبي  •

 أو ورم ویلمز.  أو ابیضاض الدم (لوكیمیا) أو الساركومة 
 ُولد آخرون ولدیھم ُكلى ضعیفة النمو وتلقّوا شكًال من أشكال العالج المثبط للمناعة.   •

 
 ھیبل لینداو وسمة فقر الدم المنجلي). - لیس في كثیر من األحیان، یُمكن تحدید متالزمة االستعداد للسرطان (أمثلة: متالزمة فون

 
  أعراض سرطان الخالیا الكلویَّة

 أعراض سرطان الخالیا الكلویَّة ھي نفس أعراض سرطانات الُكلى األخرى. وھي: 
 دم في البول  •
 الشعور بامتالء منطقة البطن وألمھا •
 نتوء أو كتلة في البطن أو الظھر  •

 
 تظھر ھذه األعراض أحیانًا، وخصوًصا عندما یكون سرطان الخالیا الكلویَّة في مرحلة أكثر تقدًّما.

 
 تشخیص  سرطان  الخالیا  الكلویَّة 

ھي الفحص البدني وفحوصات الدم.  والتصویر (األشعة) ھي الخطوة التي   سرطان الخالیا الكلویَّةالخطوة األولى في تشخیص  
تلیھا. ویُمكن أن تساعد ھذه االختبارات واألشعة األطباء في معرفة حجم الورم وموضعھ. ویُمكنھم معرفة إن كان السرطان قد  

 نتشر. تساعد ھذه االختبارات في التخطیط الجراحي. ا
 

 قد یشمل التصویر (األشعة) ما یلي: 
 )  MRIالتصویر بالرنین المغناطیسي (  •
 )  CTالتصویر المقطعي المحوسب ( •
 )PETتصویر العظام باستخدام التصویر المقطعي باإلصدار البوزیتروني ( •
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یُمكن أن تشمل االختبارات تحلیًال وراثیًا لمساعدة فریق عالج السرطان في معرفة نوع سرطان الخالیا الكلویَّة الذي یُعاني منھ  
یلھا تحت المجھر. ویُمكن أن یساعدھم ھذا  الشخص. وقد یقوم الفریق بإجراء خزعة (النظر في قطعة صغیرة) من الورم وتحل

سرطان في إیجاد عالجات خاصة بطفل معین دون سواه.  وھذا مفید للغایة لألشخاص الذین یعانون من أنواع متقدمة من  
 . الخالیا الكلویَّة

 مراحل سرطان الخالیا الكلویَّة 
رعایة "بتحدید مرحلة" المرض. ویعتمد ھذا على حجم  عند تشخیص أحد المصابین بسرطان الخالیا الكلویَّة، سیقوم فریق ال

 الورم وما إذا كان السرطان قد انتشر.

). وھذا یعني أن السرطان موجود  3- 1وفي معظم األحیان، یتم اكتشاف سرطان الخالیا الكلویَّة في المراحل المبكرة (المراحل 
 في كلیة واحدة فقط أو قد انتشر إلى العقد اللیمفاویة القریبة. 

والمرحلة الرابعة من سرطان الخالیا الكلویَّة ھي أمر نادر الحدوث. ویحدث عند اكتشاف السرطان بعد أن انتشر بالفعل في  
عقد اللیمفاویة البعیدة أو الدم أو الصدر أو العمود الفقري أو األنسجة  أجزاء أخرى من الجسم. ویُمكن أن یشمل ھذا مناطق مثل ال

 الرخوة أو الدماغ.  

   3-1خیارات عالج سرطان الخالیا الكلویَّة: المراحل 
ح أن  ، فإن العالج3- 1عند العثور على الورم في المرحلة   القیاسي ھو الجراحة إلزالة جزء من الكلیة أو كلھا. ومن الُمرجَّ

یوصي الجراح بإزالة بعض العقد اللیمفاویة أیًضا. ولحسن الحظ، یُمكن أن یعیش معظم الناس حیاة صحیة مع كلیة واحدة أو  
 حتى معظم كلیة واحدة. 

الخالیا الكلویَّة. وال یحتاج ھؤالء المرضى إلى عالج   % من األطفال المصابین بسرطان80توفر الجراحة العالج لحوالي 
 إضافي، مثل العالج الكیماوي أو العالج اإلشعاعي.  

 واالنتكاس   4خیارات عالج سرطان الخالیا الكلویَّة: المرحلة 
% من األطفال المصابین بسرطان الخالیا الكلویَّة إلى عالج مختلف عن الجراحة وحدھا. وقد یرجع ھذا إلى  20یحتاج حوالي 

 أن الجراحة غیر ممكنة لعالج السرطان لدیھم أو أنھ قد انتشر في أجزاء أخرى من الجسم أو تكرر بعد العالج األول.  

ج على ما یصلح للبالغین المصابین بسرطان الخالیا الكلویَّة. ویعمل  ال توجد عالجات "قیاسیة" لھؤالء المرضى. ویعتمد العال
) ومستشفیات األطفال األخرى على ابتكار واختبار Cincinnati Children’sالباحثون في مستشفى سینسیناتي لألطفال (

 لي: عالجات جدیدة ألنواع سرطان الخالیا الكلویَّة التي تصیب األطفال. تتضمن خیارات العالج ما ی 

 تعزز ھذه األدویة الجھاز المناعي في الجسم. وتساعد في منع الخالیا السرطانیة.  العالج المناعي.  •
وتعمل ھذه األدویة على منع تدفق الدم إلى الورم.     األدویة البیولوجیة (األدویة المضادة لتولُّد األوعیة الدمویة). •

 وھي تستھدف البروتینات التي تعزز نمو الورم. 
 ھذا یُمكن أن یساعد في السیطرة على األلم.  وھو یعالج األورام التي یصعب إزالتھا مع الجراحة. . العالج  اإلشعاعي •
نادًرا ما یُستخدم ھذا لعالج مرضى سرطان الخالیا الكلویَّة.  ویمكن أن یكون جزًءا من خطة  العالج الكیماوي.  •

 العالج.

ف المزید حول التجارب السریریة لسرطان الخالیا الكلویَّة في مستشفى سینسیناتي لألطفال   تعرَّ
]-studies/cancer-trials/search-https://www.cincinnatichildrens.org/service/c/clinical

pediatric[   (متوفر باللغة اإلنجلیزیة فقط) 

 ما التوقعات طویلة األمد لألفراد المصابین بسرطان الخالیا الكلویَّة؟ 
عند التشخیص والعالج في المراحل المبكرة للمرض، یتعافى األطفال والشباب المصابون بسرطان الخالیا الكلویَّة عادةً، وغالبًا  

 %).  95ما یُعتبر أنھم قد حققوا الشفاء (تزید نسبة معدل البقاء على قید الحیاة مدة خمس سنوات أكبر من 

 یكون عالج المرض أكثر صعوبة عندما:
 السرطان بعد العالج األول.  یتكرر •
 ینتشر السرطان في أجزاء أخرى من الجسم.  •
اللُّّبِ الكلوّي، وھو نوع من أنواع سرطان الخالیا الكلویَّة المرتبط بسمة فقر الدم المنجلي. یُعاني المریض من سرطان  •

 ویظھر سرطان اللُّّبِ الكلوّي عادةً في شكل متقدم عند التشخیص. 

https://www.cincinnatichildrens.org/service/c/clinical-trials/search-studies/cancer-pediatric
https://www.cincinnatichildrens.org/service/c/clinical-trials/search-studies/cancer-pediatric
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سجل  یتعلَّم الباحثون المزید والمزید عن سرطان الخالیا الكلویَّة.  كما أنھم یستكشفون طرقًا جدیدة لعالج ھذا المرض. یوجد 
 زیة فقط) (متوفر باللغة اإلنجلی  ]www.TRRI.org[[الرابط إلى   ).TFEالمتسمى باإلزفاء (  دولي لسرطان الخالیا الكلویَّة
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