
 سيساعدك هذا الكتيب . انت وعائلتك وأصدقائك على فهم العلج الكيميائي. أي الستعانة
 بالعقاقير لمعالجة السرطان وسوف يجيب على الكثير من التساؤلت الللتي قللد تللرد علللى
ًا كيف تسللتيطع أن تعتمللد  ذهنك عن هذا السلوب في معالجة السرطان. كما يبين لك أيض
 على نفسك أثناء العلج الكيميللائي . ومللن الهميللة بمكللان أن تعتنللي بنفسللك أثنلاء العلج
 الكيميائي لسباب عدة. من بينهلا أن ذللك يمكلن أن يقللل ملن بعلض العلراض الجانبيلة
ًا  الناجمة عن العلج . وسوف تلحظ أن يعض الشارات البسلليطة يمكللن أن تللؤثر تللأثير
ًا على شعورك. ولكن فوائد المساعدة الذاتية ليست جسللدية فحسللب . بللل هللي نفسللية  كبير
ًا. إن معرفتك ببعض أساليب العتناء بالنفس يمكن أن ترفع معنوياتللك فللي وقللت قللد  أيض
 تشعر فيه إن الكثير مما يجري لك خارج عن سلليطرتك. ومللن السللهل التعامللل مللع هللذا
 الشللعور  عنللدما تكتشللف إلللى إي مللدى تسللتيطع المسللاهمة اليجابيللة مللن أجللل صللحتك

وراحتك. بالتعاون مع أطبائك وممرضيك. 

 سيساعدك هذا الكتيب على المساهمة بوعي في علجك . ولكن يبنغي عليك أن تتذكر أنه
ًل عن العنايللة الطبيللة ًا أن تكون بدي ًل فقط. وإن المساعدة الذاتية ليمكن أبد  ليس سوى دلي
 المحترفة. فعليك أن توجه أية أسللئلة عللن العلج الكيميللائي إلللى طبيبللك وممرضللك. وإن

تخبرهما بأية أعراض جانبية قد تعاني منها. 

ما هو العلج الكيميائي؟
كيف يعمل العلج الكيميائي؟

كيفية فهم العلج الكيميائي: 

ُا ملا تسلمى بالعقلاقير  العلج الكيميائي هو الستعانة بالعقاقير لمعالجلة السلرطان. وكلثير
المضادة للسرطان. 

 تنمو الخليا الطبيعية وتموت على نحو منتظم ولكن الخليا السرطانية تسللتمر فللي النمللو
 والتكاثر وتطول المدة حتى تموت. اما العقاقير المضادة للسلرطان فتقضلي عللى الخليلا

السرطانية وذلك بمنعها من النمو والتكاثر في مرحلة أو أخرى من مراحل عمرها. 
ًا ما يشمل ًا على نحو أفضل مما تعمل على إنفراد. لذا غالب  وبما أن عقاقير معينة تعمل مع

 Therapyالعلج الكيميللائي أكللثر مللن عقللار واحللد. ويسللمى ذلللك بللالعلج المركللب 
Combination.

ًا لمعالجلة السلرطان. فعللى  وإضافة إلى العلج الكيميائي. تسلتخدم أسلاليب أخلرى أحيانل
 سبيل المثال. بإمكان بعض العقللاقير إعاقللة مفعللول الهرمونللات. الللتي هللي مللواد طبيعيللة
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 ينتجها الجسم ولكنها قد تساعد بعض أنواع السرطان عللى النملو . وقلد يسلتعين الطبلاء
ًا بمواد تغير من الرودو البيولوجية لتعزيز دفاعات الجسم الطبيعية ضد السرطان.  أيض

ما الذي يمكن أن يحققه العلج الكيميائي؟

حسب نوع السرطان ومرحلة تطوره. من الممكن الستعانة بالعلج الكيميائي من أجل: 

الشفاء من السرطان. •
الحد من إنتشار السرطان. •
إبطاء نمو السرطان. •
تخفيف العراض الناجمة عن السرطان. •

ًا ضللد السللرطان وحللتى عنللدما يفشللل العلج ًل جللد ًا فعللا  يللوفر العلج الكيميللائي علجلل
 الكيميائي في شفاء المرض. فإنه يمكن أن يساعد على بقاء المريض على قيد الحياة لمللدة

أطول وبراحة أكثر.

هل سيكون العلج الكيميائي علجي الوحيد للسرطان؟ 

ًا يصللبح العلج الكيميللائي العلج الوحيللد الللذي يتلقللاه المريللض. إل أن العلج  أحيانلل
ًا ما يستخدم إضافة إلى الجراحة أو العلج بالشللعاع. وتوجللد أسللباب عللدة  الكيميائي غالب
 تبرر إعطاء العلج الكيميائي إضافة إلللى أسللاليب العلج الخللرى. فعلللى سللبيل المثللال.
 يمكللن السللتعانة بللالعلج الكيميللائي لتقليللص ورم خللبيث قبللل عمليللة جراحيللة أو علج
 بالشعاع للمساعدة في القضاء على أية مجموعة مجهرية من الخليا السرطانية المتبقية.

ما هي العقاقير التي سأتناولها: 

 يقرر طبيبك ما هي العقاقير التي سللتنفعك علللى أفضللل وجلله. ويعتمللد قللراره علللى نللوع
 السرطان الذي تعاني منه. وموقعه. ومدى نموه. وتأثيره على وظائف جسمك الطبيعيللة .

وصحتك بوجه عام. 

أين سأتلقى العلج الكيميائي؟

 بإمكانللك أن تتلقللى العلج الكيميللائي فللي منزلللك أو فللي مكتللب طبيبللك . أو فللي العيللادة
 الخارجية أو في المستشفى نفسه. ويعتمد إختيار المكان الذي تتلقى فيه علجك الكيميللائي

2



 على العقاقير التي تتناولها. وطريقة عمللل المستشللفى الللذي تتلقللى فيلله العلج. ومللا يللراه
ًا. وعنللدما تبللدأ العلج الكيميللائي لول مللرة. ربمللا تحتللاج إلللى البقللاء فللي  طبيبللك مناسللب
 المستشفى لفترة قصيرة ليتمكن طبيبك من مراقبة تأثيرات الدواء عللن كثللب وإجللراء أيللة

تعديلت لزمة.

ما هي الوتيرة التي سوف أتلقى بها العلج الكيميائي، وماهي مدة العلج؟

 تعتمد وتيرة علجك الكيميائي ومدته على نوع الورم السرطاني الذي تعاني منه وأهداف
 العلج. والعقاقير المستخدمة. وتجاوب جسمك معها. وربما تتلقللى العلج الكيميللائي كللل
ًا ما يعطى العلج الكيميائي بتللواتر دوري متقطللع  يوم . أو كل أسبوع أو كل شهر. وكثير
 تتخلله ففترات للراحة. لتاحة الفرصة أمام جسمك ليشكل خليا جديللدة صللحية ويسللتعيد
 عافيته. وفي معظم الحالت يستمر العلج لمدة ثلثة أشهر على القللل. ولكللن قللد تطللول
ًا علللى تحديللد المللدة ًا. ويفترض أن يكون طبيبك قللادر  المدة لتصل إلى ثلث سنوات تقريب

التي ستتلقى فيها العلج الكيميائي.

كيف سأتلقى العلج الكيميائي؟

ًا مواصلللة التقيللد بلله. وإل فمللن  مهما كان البرنامللج الللذي يصللفه طبيبللك. فمللن المهللم جلد
 المحتمللل أن لتعطللي العقللاقير المضللادة للسللرطان نتائجهللا المرجللوة. فللإذا فاتتللك جلسللة
 للمعالجة أو لم تتناول جرعة من الدواء في الموعد المحدد. عليك التصال بطبيبللك علللى

الفور لتطلب تعليماته عما ينبغي عليك القيام به. 

يمكن أن تتلقى علجك الكيميائي بواحدة أو أكثر من الطرق التالية:
 بالفم على شكل حبة أو سلائل. فسلوف تبللع العقلار . كملا تبللع العديلد ملن•

الدوية الخرى. 
 فللي العضللل أو تحللت الجلللد. أو مباشللرة فللي مسللاحة مللن الجلللد أصلليبت•

بالسرطان. وذلك بإعطاء حقنة. 
ًا ما•  في الوريد (العرق) ، بواسطة إبرة رفيعة يتم إدخالها في الوريد. وغالب

 يتم ذلللك فللي اليللد أو الللذراع وتوجللد طريقللة أخللرى لتلقللي العلج الكيميللائي فللي
 الوريد هي بواسطة قنطر أو أنبوب رفيع يتم إدخاله في وريد من الوردة الكبيرة

في جسمك . ويبقى فيه ما دامت هناك حاجة إليه. 

ًا إلى أجزاء مختلفة من الجسم بإستخدام قنطر. وذلك  ويمكن إيصال العلج الكيميائي أيض
بوضعه في السائل الفقري ، أو التجويف البطني أو المثانة . أو الكبد. 
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التعامل مع العراض الجانبية: 

 إذا كانت لديك أسئلة عن العراض الجانبية . فأنت لست الوحيد فللي ذلللك. ويقلللق معظللم
 المرضى قبل بدء العلج الكيميائي ويخشون مللن إحتمللال إصللابتهم بللالعراض الجانبيللة
 وطبيعتها . وعندما يبدأ العلج يريد المصابون بآثار جانبية أن يعرفوا الساليب الفضللل

لمواجهتها. 

 قبل أن تبدأ بالعلج الكيميائي ، ربما شعرت بالحيرة بسبب العللراض الجانبيللة الواسللعة
 النطاق . ولكن عليك أن تتذكر أن ليس كل عرض جانبي يصيب كللل إنسللان. وأن بعللض
 المرضى يصاب بقليل منهللا، أو ل يصللاب بللأي منهللا علللى الطلق. وعلوة علللى ذلللك
ًا ملن شلخص لخللر. إن إحتملال الصللابة ًا كلبير  تختلف شدة العللراض الجانبيلة إختلفلل
 بعرض جانبي معين. ومدى شدته. يعتمد على نوع العلج الكيميائي الذي تتلقاه وجرعته.
 وردود فعل جسمك نحوه. فعليك التحدث إلى طبيبك وممرضلك علن العلراض الجانبيلة
 المرجح وقوعها عند تلقيك العلج الكيميائي. ومدة إستمرارها المحتملة ومدى خطورتها.

ومتى يجب أن تطلب عناية طبية لها. 

ما سبب العراض الجانبية؟ 

 بما أن الخليا السرطانية تنمو وتنقسم بسرعة . فلإن العقللاقير المضللادة للسللرطان تصللمم
 لتقتل الخليللا السللريعة النمللو . ولكللن ثمللة خليللا طبيعيللة وصللحية هللي الخللرى تتكللاثر
ًا. ويمكن أن يؤثر العلج الكيميائي على هذه الخليللا كللذلك. وعنللدئذ قللد تقللع  بسرعة أيض
 أعراض جانبية. والخليا الطبيعية السريعة النمو الللتي يحتمللل أن تتللأثر هللي خليللا الللدم
 التي تتشكل فللي نخللاع العظللم وخليللا الجهللاز الهضللمي. والجهللاز التناسلللي. وبصلليلت
 الشللعر . وتشللمل العللراض الجانبيللة الشللائعة للعلج الكيميللائي الغثيللان ، السللتفراغ ،

وتساقط الشعر والرهاق. 

العياء وفقر الدم: 

 يمكن أن يقلل العلج الكيميائي من قدرة نخاع العظم علللى تكللوين خليللا الللدم الحمللراء .
 التي تنقل الكسجين إلى كل أنحاء جسلمك. وعنللدما تقللل نسلبة خليللا اللدم الحمللراء عللن
 معدلها الطبيعي. لتتزود أنسجة الجسم بما يكفي من الوكسجين لداء وظفيتهللا. وتسللمى

هذه الحالة فقر الدم.
 قد يجعلللك فقللر اللدم تحلس بضلعف وإعيلاء شلديدين. ومللن أعللراض فقلر اللدم الخللرى
 الدوار ، أو البردية أو ضيق التنفلس. وعليلك أن تخلبر طبيبلك بلأي ملن هلذه العلراض

عندما تظهر عليك. 
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 وسوف  يفحص طبيبك تعداد خليا دمللك الحمللراء بللوتيرة متقاربللة أثنللاء معالجتللك. وإذا
 إنخفض هذا التعداد إلى أقل من معدله الطبيعي فقد تحتاج إلى نقللل دم لزيللادة عللدد خليللا

الدم الحمراء في جسمك. 
 وفيما يلي بعض المور التي يمكن أن تقوم بها لتحسين وضللعك فللي حللال إصللابتك بفقللر

الدم: 

ًا ، أكثر من نومك في الليل ، وإغف أثناء النهار إذا إستطعت.•  إسترح كثير
قلل من نشاطاتك . ول تقم إل بأعمالك الكثر أهمية. •
 ل تتردد في السللتعانة بللالخرين إذا إحتجللت إلللى مسللاعدة . وأطلللب مللن•

 أفراد عائلتك وأصدقائك أن يساعدوك في أمور مثل العتناء بأطفالك . أو التسوق
أو أشغال المنزل أو السياقة. 

ًا. تأكد من أن غذاؤك يحتوي على الكللثير مللن المللأكولت• ًا جيد  تناول غذاء
 الغنيللة بالحديللد. عليللك أن تضلليف إلللى طعامللك المزيللد مللن الخضللروات كللثيرة

الوراق واللحوم الحمراء ولسيما الكبد. 
 وعندما تجلس أو تستلقي. إنهض ببطئ لن ذلك سيساعدك علللى الحيلولللة•

دون الصابة بالدوار. 

العدوى: 

 يمكن أن يجعللك العلج الكيميلائي أكلثر عرضلة للتقلاط العلدوى. وذللك لن معظلم
 العقاقير المضادة للسرطان تؤثر على نخاع العظم وتقلل من قدرته على تكوين خليللا

الدم البيضاء التي تقاوم العدوى. 
 ومللن الممكللن أن يصللاب أي جللزء مللن جسللمك بعللدوى. بمللا فللي ذلللك الفللم، والجلللد

والرئتان . والمسالك البولية ، وفتحة الشرج. 

من مضاعفات العلج الكيميائي: 
نقص المناعة :

 من المتعارف عليه فإن للعلج الكيميائي مضاعفات عدة منها أنه يعمللل علللى خفللض
 عدد خليا الدم التي يكونها نخاع العظم. ونخاع العظللم عبللارة عللن المللادة السللفنجية
 الموجودة داخل العظام والتي تعمل على تكوين ثلثللة أنللواع مختلفللة مللن خليللا الللدم

وهي كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء وصفيحات الدم. 

 إن تدني مستوى كريات الدك البيضاء يجعل المريض عرضة للصابة بالعدوى التي
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 قد تكون مؤذية وتعرقل سير خطة العلج. كما تعتمد نسبة تللدني هللذه الكريللات علللى
نوعية المرض ونوع المعالجة وكلما كانت المعالجة مركزة كانت نسبة التدني أكثر.

ما هي وظيفة كريات الدم البيضاء؟

نورد هنا مجموعة من الجابات لبعض التساؤلت التي قد تتبادر لذهان المرضى:

 تقوم خليا اللدم البيضلاء فلي حمايلة النسلان مللن اللتهابلات بكلل أنواعهللا. وعنللدما
ينخفض عدد كريات الدم البيضاء يفقد الجسم أهم وسيلة للدفاع عنه ضد اللتهابات. 

كيف يتم التعرف على مستوى الكريات البيضاء في الجسم؟ 

 يقوم الطبيب باخذ عينة من الللدم وإرسللالها للمختللبر لعمللل تحليللل تعللداد الللدم الكامللل
 ) مللن خلل هللذا التحليللل يتللم التعللرف علللى مسللتوى الكريللاتCBCويرمز للله بللل (

ًا حول قدرة الجسم علللىANCالبيضاء ويرمز لها بل (  ) وهي النسبة التي تعطي توقع
مكافحة العدوى.

متى ينخفض مستوى كريات الدم البيضاء إلى حده الدنى؟

 14 إللى 7يبدأ أو يلحظ أنخفاض مستوى كريات الدم البيضاء إلى حلده الدنلى بعلد 
ًا من العلج الكيميائي. يوم

 )ANC) ونسضضبة المناعضضة (WBCماهو المعضضدل الطضضبيعي لكريضضات الضضدم البيضضضاء (
 )ANCوكيضضف يتضضم إحتسضضاب هضضذه النسضضبة؟ مضضا أهميضضة أن تكضضون نسضضبة المناعضضة (

مرتفعة؟

  أما نسللبة المناعللة فيفضللل أن9.6 إلى 3.6المعدل الطبيعي لكريات الدم البيضاء هو 
.500تكون أعلى من 

 لحساب نسبة المناعة نقوم بضرب عدد خليا الدم البيضاء في النسبة المئويللة للخليللا
   )  Polymorphs  (المعدلة 
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 إن إرتفاع نسبة المناعة يخفض من خطورة الصابة باللتهابات فعندما تكون أقل من
ًا عن التجمعللات أو التواجللد500   تكون خطورة العدوى مرتفعة لذلك يجب البقاء بعيد

مع شخص مصاب بالعدوى. 
  حتى1000) أكثر من ANCوفي حالة العلج يتطلب المر أن تكون نسبة المناعة (

يتمكن المريض من أخذ جرعة العلج الكيميائي.

هل هناك ما يمكن عمله لرفع نسبة المناعة الى المعدل الطبيعي؟

 ) تساعد على عملية إستعادة كريات الللدمCSF-Gنعم قد يوصف الطبيب أدوية مثل (
 البيضاء وهذه الدوية عبارة عن مواد تنتللج فللي المختللبر شللبيهة بمللواد الجسللم لتقللوم

بتحفيزه على إنتاج خليا جديدة. 

هل يمكن الوقاية من العدوى في حال تدني نسبة المناعة؟ 

هناك بعض المور التي يمكن القيام بها لمنع حدوث العدوى، وهي: 
 غسل اليد عدة مرات في اليوم ، وقبل  تناول الطعام وبعد إستخدام دورات•

المياه. 
 تجنب الماكن المزدحمة مثل المستشفيات والمجمعات التجارية والحدائق.•

ًا.  يمكن الذهاب إلى هذه الماكن عندما تكون أقل إزدحام
تنظيف الفم بشكل جيد وفعال. •
ًا.• الستحمام يومي
 الحذر من الصابة بالجروح وإن وجدت جللروح يجللب إستشللارة الطللبيب•

 المعالج ومراعاة تنظيفهللا بإسللتخدام المللاء الللدافئ والصللابون والمطهللر حللتى
تشفى. 

ًا. • عدم المشي حافي
تجنب ملمسة صناديق النفايات وأقفاص الطيور وأحواض السماك. •
ًا مثللل الللبيض النيللئ والمللأكولت•  تجنب أكللل الطعللام غيللر المطبللوخ جيللد

البحرية.
ًا مثللل لقللاح جللدري• ًا عن الطفال الذين تلقوا لقاحات حية مؤخر  البقاء بعيد

الماء أو شلل الطفال.

ما هي أعراض العدوى؟

تختلف أعراض العدوى بحسب اللتهاب الموجود:
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  درجللة مئويللة، يجللب38حمللى (إرتفللاع فللي درجللة الحللرارة) أكللثر مللن •
ًا من دون تناول أي دواء لتخفيض درجة الحرارة.  الحضور للمستشفى فور

قشعريرة . وخاصة تلك التي تؤدي للرتجاف. •
تعرق. •
الشعور بحرقة في البول. •
سعال حاد أو تنفس سريع. •
سيلن في النف. •
وجود تقرحات في الفم. •
إسهال أو ألم في البطن. •
خروج إفرازات مهبلية أو وجود حكة في منطقة الفرج. •
تحسس أو ألم حول منطقة الشرج.•
وجود إحمرار أو تورم حول الجروح أو البثور. •
ألم في الذن. •
صداع أو تصلب في الرقبة. •

ًا حللتى ولللو كللان الللوقت  عند وجود أي من هذه العللراض يجللب الحضللور للوحللدة فللور
ًا. متأخر

ًا وعلى مدار الساعة على الهواتف التالية:  يمكن التصال على هواتف الوحدة يومي

17285202 – 17284202

للمزيد من المعلومات يمكن الطلع على: 

www.adamc.orgموقع آدم لسرطان الطفولة: 

المصادر: 
كتيب أنت والعلج الكيميائي – جمعية البحرين لمكافحة السرطان. •
كتيب أنت والمعالجة الكيميائية – مركز الحسين للسرطان. •
).EBEWEكتيب معلومات للمرضى – السرطان والمعالجة الكيميائية (•
كتيب أورام المومة البدائية عند الطفال. •
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