فهم المعالجة الكيماوية

ما هي المعالجة الكيماوية؟
املعاجلــة الكيماويــة هــي معاجلــة الســرطان باســتخدام األدويــة التــي بإمكانهــا تدميــر اخلاليــا الســرطانية

وتســمى هــذه األدويــة باألدويــة املضــادة للســرطان.

كيف تعمل المعالجة الكيماوية؟
تنمــو اخلاليــا الطبيعيــة ومتــوت بطريقــة ميكــن الســيطرة عليهــا ،وعنــد حــدوث الســرطان ،فــإن اخلاليــا غيــر
الطبيعيــة يف اجلســم تســتمر بعمليــة االنقســام وتشــكيل خاليــا أكثــر يصعــب علــى اجلســم التحكــم بهــا ،تقــوم
األدويــة املضــادة للســرطان بتدميــر اخلاليــا الســرطانية عــن طريــق منعهــا مــن النمــو أو التكاثــر ،وقــد يكــون
هنــاك آثــار جانبيــة قــد تؤثــر علــى اخلاليــا الســليمة ،ولكنهــا تكــون آثــار مؤقتــة وعــادة مــا تصلــح هــذ اخلاليــا

نفســها بعــد املعاجلــة الكيماويــة .يف أغلــب األحيــان ،يعطــى عالجــان أو أكثــر يف نفــس الوقــت ،وذلــك ألن
بعــض األدويــة تعمــل بشــكل أفضــل ســوية بــدال مــن العمــل وحدهــا.

قــد تســتخدم أنــواع أخــرى مــن األدويــة ملعاجلــة الســرطان لــدى جســم املريــض ،وتتضمــن عالجــات معينــة

بإمكانهــا منــع تأثيــر هرمونــات اجلســم ،أو قــد يســتخدم األطبــاء املعاجلــة احليويــة وهــي معاجلــة باملــواد التــي
تعــزز نظــام مناعــة اجلســم اخلــاص ضــد الســرطان .يضــع اجلســم عــادة هــذه املــواد بكميــات قليلــة ملقاومــة
الســرطان واألمــراض األخــرى ،وميكــن حتضيــر هــذه املــواد يف املختبــر واعطاؤهــا للمرضــى لتدميــر اخلاليــا

الســرطانية أو لتغييــر طريقــة رد فعــل اجلســم للــورم ،كمــا قــد تســاعد علــى اســتعادة اجلســم لعافيتــه ،أو

تصنــع خاليــا جديــدة لتعــوض تلــك التــي مت حتطيمهــا عــن طريــق املعاجلــة الكيماويــة.

ماذا يمكن للمعالجة الكيماوية أن تفعل؟
بناء على نوع السرطان وتقدمه ميكن استخدام املعاجلة الكيماوية ألهداف مختلفة:

¦للشــفاء مــن الســرطان .ميكــن اعتبــار اجلســم معــايف مــن الســرطان عندمــا يبقــى اجلســم خاليــا
مــن أي دليــل علــى وجــود اخلاليــا الســرطانية.
¦للســيطرة علــى الســرطان .ويتــم ذلــك مبنــع الســرطان مــن االنتشــار وابطــاء منــوه ،قتــل اخلاليــا
الســرطانية املنتشــرة ألجــزاء أخــرى مــن اجلســم مــن الــورم األصلــي.
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¦للتخفيــف مــن األعــراض التــي قــد يســببها الســرطان .إن التخفيــف مــن األعــراض كاآلالم ميكــن
أن يســاعد املرضــى علــى العيــش بارتيــاح أكثــر.

هل تستخدم المعالجة الكيماوية مع طرق معالجة أخرى؟
يف بعــض األحيــان تكــون املعاجلــة الكيماويــة الوحيــدة التــي يتلقاهــا املريــض .وقــد تســتخدم املعاجلــة
الكيماويــة باإلضافــة إلــى اجلراحــة واملعاجلــة باألشــعة أو املعاجلــة احليويــة بهــدف:

¦تقليص الورم قبل اجلراحة أو املعاجلة باألشعة ،وتدعى باملعاجلة السابقة املساعدة.
¦املســاعدة علــى تدميــر أي خاليــا ســرطانية قــد تبقــى بعــد اجلراحــة أو املعاجلــة باألشــعة ،ويدعــى
ذلــك باملعاجلــة الكيماوية املســاعدة.
¦جعل كل من املعاجلة باألشعة واملعاجلة احليوية تعمل بشكل أفضل.
¦املســاعدة علــى تدميــر الســرطان إن تكــررت إصابــة املريــض بــه ،أو إن انتشــر إلــى أجــزاء مــن
اجلســم مــن الــورم األصلــي.

ما هي األدوية التي تعطى للمريض؟
تســتخدم بعــض أدويــة املعاجلــة الكيماويــة ملعاجلــة عــدة أنــواع مختلفــة مــن الســرطان ،يف حــن قــد يســتخدم
بعضهــا اآلخــر ملعاجلــة نــوع أو نوعــن مــن الســرطان فقــط ،ويوصــي الطبيــب عــادة بخطــة معاجلــة علــى

أســاس:

¦نوع السرطان لدى املريض
¦اجلزء املصاب بالسرطان من اجلسم
¦تأثير السرطان على وظائف اجلسم الطبيعية
¦الصحة العامة للمريض

2

قد تساعدك النصائح التالية في تتبع المعلومات التي عرفتها أثناء زياراتك
لطبيبك:
¦احضــر صديقــا أو أحــد أفــراد العائلــة للجلــوس معــك أثنــاء حتدثــك مــع طبيبــك ،وميكــن لهــذا
الشــخص أن يســاعدك علــى فهــم مــا يقولــه الطبيــب أثنــاء زيارتــك ويســاعدك علــى إنعــاش
ذاكرتــك بعــد ذلــك؟
¦اطلب من طبيبك املعلومات املطبوعة املتوفرة عن السرطان الذي تعاني منه ومعاجلته.
¦قد ترغب أنت أو الشخص الذي يرافقك بتدوين مالحظات أثناء املوعد.
¦اطلب من طبيبك أن يبطئ يف التحدث عندما حتتاج وقتا أكثر للكتابة.

ماذا يمكن أن أتوقع أثناء المعالجة الكيماوية؟
يرغــب بعــض املصابــن بالســرطان مبعرفــة كافــة التفاصيــل عــن حالتهــم الصحيــة ومعاجلتهــم ،يف حــن
يفضــل البعــض اآلخــر معلومــات عامــة فقــط .أن اختيــار كميــة املعلومــات للبحــث عنهــا هــو خيــارك ،لكــن

هنــاك اســئلة يجــب علــى كل شــخص يتلقــى املعاجلــة الكيماويــة أن يســألها.

إن هــذه القائمــة هــي البدايــة فقــط .عليــك أن تشــعر دائمــا بحريــة لســؤال طبيبــك ،أو املمــرض أو الصيدلــي
مــا تشــاء مــن االســئلة ،وإذا لــم تفهــم أجوبتهــم ،تابــع ذلــك إلــى حتصــل علــى مــا تريــد .تذكــر بأنــه ال يوجــد

هنــاك شــيء اســمه ســؤال «غبــي» خصوصــا حــول الســرطان أو معاجلتــك .للتأكــد مــن حصولــك علــى كل
األجوبــة التــي تريــد ،قــد جتــد أن إعــداد قائمــة باألســئلة أمــرا مســاعدا قبــل كل موعــد يحــدده الطبيــب.

ويحتفــظ بعــض النــاس «بقائمــة جاهــزة» ،ويدونــون كل ســؤال جديــد كلمــا يخطــر ببالهــم.

أين سأتلقى المعالجة الكيماوية؟
ميكــن تلقــي املعاجلــة الكيماويــة يف عــدة أماكــن مختلفــة كالبيــت أو مكتــب الطبيــب أو العيــادة أو قســم

املرضــى اخلارجيــن يف املستشــفى (العيــادات اخلارجيــة) ،أو كمريــض يف املستشــفى ،ويعتمــد اختيــار مــكان

تلقــي املعاجلــة الكيماويــة علــى الــدواء أو األدويــة التــي ســتعطى ،ويف بعــض األحيــان يعتمــد علــى رغباتــك أو
رغبــات الطبيــب .يتلقــى معظــم املرضــى معاجلتهــم كمرضــى خارجيــن وال يدخلــوا املستشــفى .ويف بعــض

األحيــان ،قــد يحتــاج املريــض الــذي بــدأ بتلقــي املعاجلــة الكيماويــة البقــاء يف املستشــفى لفتــرة قصيــرة لكــي

يتــم مراقبــة اآلثــار اجلانبيــة للــدواء بشــكل مباشــر وإلجــراء أي تغييــرات مطلوبــة.
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كم مرة سأتلقى المعالجة الكيماوية؟ وما مدة ذلك؟
يعتمد عدد مرات تلقي املعاجلة الكيماوية ومدة تلقيها على:

¦نوع السرطان لديك
¦أهداف املعاجلة
¦األدوية املستعملة

كيف يستجيب الجسم لهذه األدوية؟
قــد حتصــل علــى املعاجلــة كل يــوم أو كل أســبوع ،أو كل شــهر فغالبــا مــا تعطــى املعاجلــة الكيماويــة علــى شــكل

دورات تتضمــن فتــرات معاجلــة بالتنــاوب مــع فتــرات االســتراحة التــي تعطــي جســمك فرصــة بنــاء اخلاليــا
اجلديــدة الصاحلــة واســتعادة قوتهــا .اطلــب مــن طبيبــك الــذي تتعامــل معــه أن يخبــرك عــن املــدة التــي ميكــن

توقعهــا للحصــول علــى املعاجلــة وعــن عــدد مــرات املعاجلــة.

عليك التقيد بجدول معاجلتك الذي مت وصفه لك ،فهذا أمر مهم لكي تعمل األدوية بالشكل الصحيح.
وقــد تدعــو احلاجــة إلــى تغييــر هــذه اجلــداول بســبب العطــل وغيرهــا مــن األســباب .فــإذا تغيبــت عــن جلســة
معاجلــة أو نســيت جرعــة مــن العقــار ،فعليــك االتصــال بطبيبــك.

يف بعــض األحيــان ،قــد يحتــاج طبيبــك لتأخيــر املعاجلــة اعتمــادا علــى نتائــج بعــض فحوصــات الــدم (انظــر
إلــى املعلومــات الــواردة حتــت العناويــن :اإلعيــاء ،وااللتهــاب ،فقــر الــدم) .ســيعلمك طبيبــك مبــا ســتفعله أثنــاء

هــذه املــدة ومتــى ســتبدأ عمليــة املعاجلــة ثانيــة.

كيف تعطى المعالجة الكيماوية؟
ميكــن تلقــي املعاجلــة الكيماويــة بعــدة طــرق مختلفــة وريديــا (عــن طريــق الوريــد) أو بالفــم أو عــن طريــق
احلقــن أو عــن طريــق اجللــد.

1.عــن طريــق الوريــد (املعاجلــة وريديــا) :ميكــن أن تتــم املعاجلــة الكيماويــة يف معظــم األحيــان
عــن طريــق الوريــد .وعــادة مــا يتــم ادخــال إبــرة رفيعــة إلــى الوريــد يف اليــد أو يف أســفل الــذراع عنــد

بدايــة كل جلســة معاجلــة ،ويتــم ازالتهــا يف نهايــة اجللســة .إذا شــعرت ببــرودة أو حرقــة أو احســاس
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غيــر عــادي يف منطقــة غــرز اإلبــرة عنــد بــدء الغــرز بالوريــد ،فعليــك اعــام الطبيــب أو املمــرض.

كمــا االبــاغ عــن أي ألــم أو حرقــة أو احمــرار يف اجللــد ،أو ورم أو عــدم ارتيــاح يحــدث أثنــاء أو بعــد
املعاجلــة الوريديــة.

¦اجلهــاز الوريــدي املركــزي :قــد تســمع باجلهــاز الوريــدي املركــزي وهــو أنبــوب طويــل ،لـ ّـن ،رقيــق
ومــرن الــذي يجــري ادخالــه يف أحــد األوردة الكبيــرة املؤديــة إلــى القلــب .اجلهــاز الوريــدي املركــزي

هــو اجلهــاز الوريــدي اخلــاص الــذي يســتخدم للمرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى العــاج الوريــدي
لفتــرة طويلــة .العــاج الوريــدي يعنــي الــدواء الــذي يتــم وضعــه يف الوريــد .اجلهــاز الوريــدي
املركــزي يجعــل أخــذك لألدويــة مثــل العــاج الكيميائــي وســوائل اخلــط الوريــدي أو أخــذ عينــات
الــدم أكثــر ســهولة وراحــة.
2.عــن طريــق الفــم :يعطــى الــدواء علــى شــكل حبــة أو كبســولة أو علــى شــكل ســائل ،حيــث يبتلــع
املريــض الــدواء متامــا كمــا يفعــل مــع العديــد مــن األدويــة األخــرى
3.باحلقن :أي استخدام ابرة وحقنة إلعطاء الدواء بإحدى الطرق املختلفة التالية:
¦يف العضلة (داخل العضلة)
¦عن طريق إبرة حتت اجللد
¦يف منطقة السرطان (مباشرة يف املنطقة املصابة بالسرطان يف اجللد)
¦بشكل موضعي :ويتم ذلك عن طريق وضع الدواء مباشرة على سطح اجللد

كيف سأشعر أثناء المعالجة الكيماوية؟
لقــد وجــد معظــم األشــخاص الذيــن يخضعــون للمعاجلــة الكيماويــة انهــم يتعبــون بســهولة ،ولكــن الكثيــر

يشــعرون بصحــة جيــدة بشــكل كاف لالســتمرار بحيــاة ملؤهــا النشــاط

يختلــف كل شــخص وكل معاجلــة ،لــذا فإنــه ليــس مــن احملتمــل دائمــا اجلــزم كيــف ســيكون رد فعلــك بالضبــط،
وميكــن لــكل مــن حالتــك الصحيــة العامــة ،ونــوع الســرطان ومــداه لديــك ،ونــوع األدويــة التــي تتناولهــا أو تؤثــر
جميعهــا علــى مــدى شــعورك بالصحــة اجليــدة.
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قــد ترغــب بوجــود شــخص مــا لنقلــك بالســيارة مــن البيــت إلــى مــكان املعاجلــة وبالعكــس فعلــى ســبيل املثــال
إذا كنــت تتنــاول أدويــة ضــد الغثيــان أو التقيــؤ ،فإنهــا ســتجعلك مرهقــا .كمــا قــد تشــعر بالتعــب وخاصــة مــن

املعاجلــة الكيماويــة بحــدود يــوم واحــد بعــد املعاجلــة ولعــدة أيــام .وقــد يســاعدك وضــع جــدول ملعاجلتــك

بحيــث تســتريح يــوم تلقــي املعاجلــة واليــوم الــذي يليــه .إذا كان لديــك أطفــال صغــار فقــد ترغــب بوضــع جــدول
للمعاجلــة عندمــا يكــون لديــك شــخص يســاعدك يف املنــزل يف يــوم العطــل وعلــى األقــل يف اليــوم الــذي يلــي

تلقيــك املعاجلــة .اســأل طبيبــك عــن الوقــت الــذي يحتمــل فيــه حــدوث اإلعيــاء واآلثــار اجلانبيــة.

ميكــن ملعظــم األشــخاص االســتمرار بالعمــل خــال فتــرة تلقــي املعاجلــة الكيماويــة .علــى أيــة حــال ،قــد حتتــاج
لتغييــر جــدول أعمالــك لفتــرة مــن الزمــن .إذا شــعرت بتعــب شــديد مــن املعاجلــة الكيماويــة ،أو إذا كانــت

هنــاك آثــار جانبيــة أخــرى .حتــدث مــع رئيســك يف العمــل حــول احتياجاتــك ورغباتــك .وقــد تكــون قــادرا علــى
املوافقــة علــى جــدول دوام جزئــي أو ايجــاد منطقــة ألخــذ قيلولــة قصيــرة أثنــاء اليــوم ،أو رمبــا ميكنــك القيــام

ببعــض أعمالــك يف البيــت.

هل باإلمكان تناول أدوية أخرى أثناء المعالجة الكيماوية؟
تتداخــل بعــض األدويــة أو يكــون لهــا رد فعــل مــع اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة الكيماويــة ،أعطــي الطبيــب قائمــة
بــكل األدويــة التــي تتناولهــا قبــل بــدء املعاجلــة ،مبــا يف ذلــك:

¦اسم كل دواء
¦اجلرعة
¦سبب تناول الدواء
¦عدد مرات تناول الدواء
تذكــر أن تخبــر طبيبــك عــن كل معاجلــة بــدون وصفــة طبيــة ،مبــا يف ذلــك الفيتامينــات ،واملســهالت وأدويــة
احلساســية وعســر الهضــم والرشــح أو االســبرين أو األيبوبروفــن أو مســكنات األلــم األخــرى وأي أدويــة

تكميليــة معدنيــة أو عشــبية .وميكــن أن يخبــرك طبيبــك إذا كان يجــب عليــك التوقــف عــن تنــاول أي مــن هــذه
العالجــات قبــل البــدء باملعاجلــة الكيماويــة وبعــد أن تبــدأ بتلقــي املعاجلــة ،عليــك أن تتأكــد مــن استشــارة

طبيبــك قبــل تنــاول أي أدويــة جديــدة ،أو استشــارته حــول التوقــف عــن اخــذ الــدواء الــذي تتناولــه.
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كيف سأعرف أن كانت المعالجة الكيماوية التي أتلقاها ناجحة؟
سيســتعمل طبيبــك عــدة طــرق ليــرى مــدى جنــاح عمــل املعاجلــات لديــك ،ويف أغلــب األحيــان ،قــد تخضــع
لفحوصــات جســدية واختبــارات .عليــك أن تشــعر باحلريــة دائمــا لتســأل طبيبــك حول نتائج هــذه الفحوصات
ومــاذا تظهــر مــن تقــدم لديــك.

ميكــن للفحوصــات واالختبــارات أن تبــن الكثيــر حــول جنــاح املعاجلــة الكيماويــة ،يف حــن أن اآلثــار اجلانبيــة
تقــدم القليــل مــن ذلــك .يعتقــد األشــخاص أحيانــا بانــه إذا لــم تكــن هنــاك آثــارا جانبيــا فــإن العالجــات ليــس
لهــا مفعــول جيــد .أو إن كانــوا يعانــون مــن آثــار جانبيــة ،فانهــم يعتقــدون بــأن العالجــات تعمــل بصــورة حســنة

لكــن اآلثــار اجلانبيــة تتفــاوت كثيــرا مــن شــخص لشــخص أو مــن دواء آلخــر .كمــا أن تلــك اآلثــار اجلانبيــة

ليســت إشــارة علــى أن املعاجلــة لهــا مفعولهــا اجليــد أم ال.

ما الذي يسبب اآلثار الجانبية للمعالجة؟
ألن اخلاليــا الســرطانية قــد تنمــو وتنقســم بســرعة أكبــر مــن اخلاليــا الطبيعيــة ،فقــد مت صنــع العديــد مــن
األدويــة املضــادة للســرطان لقتــل خاليــاه الناميــة ،ولكــن ميكــن أن تؤثــر املعاجلــة الكيماويــة أيضــا علــى بعــض

اخلاليــا الطبيعيــة الصاحلــة التــي تتضاعــف أيضــا بســرعة .فيســبب هــذا الضــرر الــذي حــدث للخاليــا

الطبيعيــة آثــارا جانبيــة .أن اخلاليــا الطبيعيــة الســريعة النمــو واألكثــر احتمــاال للتأثــر باملعاجلــة الكيماويــة
هــي خاليــا الــدم التــي تتشــكل يف نخــاع العظــم ،واخلاليــا املوجــودة يف املجــرى الهضمــي (الفــم ،املعــدة،

األمعــاء ،املــريء) ،واجلهــاز التناســلي ومنابــت الشــعر .قــد تؤثــر بعــض العالجــات املضــادة للســرطان علــى

خاليــا األعضــاء احليويــة مثــل القلــب والكليــة واملثانــة والرئتــن واجلهــاز العصبــي.

قــد ال تشــعر بــأي مــن هــذه اآلثــار اجلانبيــة أو قــد تشــعر ببعضهــا .وتعتمــد أنــواع اآلثــار اجلانبيــة وحدتهــا

لديــك علــى نــوع املعاجلــة الكيماويــة واجلرعــة التــي تتلقاهــا .كمــا تعتمــد أيضــا علــى كيفيــة اســتجابة جســمك
لهــا .قبــل بــدء املعاجلــة ســيتحدث معــك طبيبــك حــول اآلثــار اجلانبيــة التــي يحتمــل أن تتعــرض لهــا نتيجــة

تنــاول األدويــة .كمــا ســيطلب منــك قبــل املعاجلــة أن توقــع منــوذج موافقــة ،كمــا يجــب اعالمــك بكافــة
احلقائــق حــول املعاجلــة مبــا يف ذلــك العالجــات التــي ســتعطي لــك وآثارهــا اجلانبيــة قبــل أن تقــوم بتوقيــع
هــذا النمــوذج.

7

إلى متى ستدوم اآلثار الجانبية للمعالجة؟
تتعافــى اخلاليــا الطبيعيــة عــادة عنــد انتهــاء املعاجلــة الكيماويــة ،لــذا تختفــي معظــم اآلثــار اجلانبيــة تدريجيــا
بعــد انتهــاء املعاجلــة ،ويصبــح هنــاك فرصــة لنمــو اخلاليــا الســليمة الــذي تتناولــه هــذه اخلاليــا للتغلــب علــى

اآلثــار اجلانبيــة علــى عــدة أشــياء مبــا يف ذلــك صحتــك العامــة ،ونــوع املعاجلــة الكيماويــة التــي تتلقاهــا.

إن معظــم األشــخاص ال يصابــون مبشــاكل خطيــرة طويلــة املــدى ناجمــة عــن املعاجلــة الكيماويــة .علــى أيــة

حــال ،ويف بعــض املناســبات ،فإنــه مــن املمكــن أن تســبب املعاجلــة الكيماويــة تغيــرات دائمــة أو تســبب تلفــا
يف القلــب أو الرئتــن أو األعصــاب أو األعضــاء التناســلية أو غيرهــا مــن األعضــاء .قــد يكــون لبعــض أنــواع

املعاجلــات الكيماويــة آثــارا جانبيــة متأخــرة مثــل ظهــور ســرطان ثانــي بعــد عــدة ســنوات .اســأل طبيبــك حــول

فــرص حــدوث أي آثــار خطيــرة طويلــة املــدى ميكــن أن تنتــج عــن املعاجلــة التــي تتلقاهــا (ولكــن تذكــر أن تــوازن

مخاوفــك مــع التهديــد الفــوري مــن الســرطان الــذي تعانــي منــه).

قــد مت احــراز تقــدم كبيــر يف مجــال منــع أو معاجلــة بعــض اآلثــار اجلانبيــة اخلطيــرة الناجتــة عــن املعاجلــة

الكيماويــة .إن العديــد مــن األدويــة وطــرق املعاجلــة اجلديــدة تدمــر الســرطان بشــكل فعــال بينمــا تلحــق ضــررا
بســيطا يف اخلاليــا الســليمة يف اجلســم ،وقــد تكــون اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة الكيماويــة غيــر مرغــوب بهــا.
ولكــن يجــب قياســها مقابــل قــدرة املعاجلــة علــى تدميــر الســرطان .ميكــن لألدويــة أن تســاعد علــى منــع بعــض

اآلثــار اجلانبيــة مثــل الغثيــان .ويف بعــض األحيــان ،يصبــح األشــخاص الذيــن يتلقــون املعاجلــة الكيماويــة

مثبطــي العزميــة فيمــا يتعلــق بطــول مــدة املعاجلــة ،واآلثــار اجلانبيــة التــي حتــدث لهــم ،فــإذا حــدث ذلــك لــك،
عليــك التحــدث مــع طبيبــك أو ممرضــك ،فقــد يكونــوا قادريــن علــى اقتــراح طــرق لتســهي التعامــل مــع اآلثــار

اجلانبيــة أو تخفيفهــا.

وإليك بعض االقتراحات للتعامل مع بعض اآلثار الجانبية األكثر شيوعا
للمعالجة الكيماوية:
اإلعيــاء :إن اإلعيــاء هــو الشــعور بالتعــب واالفتقــار إلــى الطاقــة ،وهــو أكثــر األعــراض شــيوعا بــن مرضــى

الســرطان ،إن الســبب الدقيــق ليــس معــروف دائمــا وقــد يكــون الســبب هــو املــرض الــذي تعانــي منــه ،واملعاجلة

الكيماويــة ،واألشــعة واجلراحــة ،وتعــداد كريــات الــدم املنخفــض ،وقلــة النــوم واأللــم واالجهــاد وضعــف الشــهية
وعوامــل أخــرى كثيــرة.

إن الشــعور باإلعيــاء النــاجت عــن الســرطان يختلــف عــن اإلعيــاء يف الوضــع الطبيعــي ،فاإلعيــاء النــاجت عــن
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املعاجلــة الكيماويــة ميكــن أن يظهــر فجــأة وقــد وصفــه مرضــى الســرطان بالفقــدان الكلي للطاقة .واســتعملوا

كلمــات لوصــف اإلعيــاء مثــل وصفــه باملرهــق ،املســتنزف واملدمــر .كمــا أن االســتراحة ال تخفــف مــن الشــعور

باإلعيــاء دائمــا ،وال يشــعر كل شــخص بنفــس نــوع اإلعيــاء ،فقــد ال تشــعر بتعــب يف حــن يشــعر بــه شــخص
آخــر ،أو قــد ال يــدوم اإلعيــاء لديــك كمــا يــدوم عنــد شــخص آخــر ،فمــن املمكــن أن يســتمر أليــام أو أســابيع
أو أشــهر ،لكــن اإلعيــاء احلــاد ال يختفــي بشــكل تدريجــي كلمــا اســتجاب الــورم للمعاجلــة.
كيف باستطاعتي التعايش مع اإلعياء؟

¦ضع خطة ليومك ليكون لديك وقت للراحة
¦خذ فترات قيلولة أو استراحة قصيرة بدال من فترة استراحة طويلة
¦احتفظ بطاقتك لألشياء األكثر أهمية
¦مارس صيغا أسهل وأقصر من نشاطاتك التي تستمتع بها
¦قــم بالســير ملســافة قصيــرة أو مبمارســة بعــض التماريــن اخلفيفــة إن كان ذلــك ممكنــا ،فقــد جتــد
هــذا أمــرا مســاعدا للتخفيــف مــن مشــكلة اإلعيــاء .حتــدث مــع طبيبــك حــول طــرق توفيــر طاقتــك
ومعاجلــة إعيائك.
¦تنــاول الطعــام قــد اإلمــكان واشــرب كميــة كبيــرة مــن الســوائل .وتنــاول كميــات قليلــة يف كل وجبــة
إن كان ذلــك مســاعدا
¦اعمــل علــى االنضمــام إلــى إحــدى اجلماعــات الداعمــة ،فمشــاركة مشــاعرك مــع غيــرك ميكــن أن
تخفــف عــبء اإلعيــاء كمــا ميكنــك أن تتعلــم كيــف يتعامــل اآلخــرون وكيــف مينعــوا حالــة اإلعيــاء
لديهــم.
¦خفف ما أمكن من كمية الكافيني (والكحول) التي تشربها.
¦دع غيرك يقوم ببعض األشياء التي تقوم بها عادة.
¦حافــظ علــى اســتخدام مفكــرة تــدون عيهــا مــا تشــعر بــه يوميــا ،فهــذا سيســاعدك علــى وضــع
خطــط لنشــاطاتك اليوميــة.
¦اعمل على إبالغ طبيبك أو ممرضك بأي تغييرات يف مستوى طاقتك اجلسمانية.
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الغثيــان والتقيــؤ :يخشــى العديــد مــن املرضــى مــن االصابــة بالغثيــان والقــيء خــال تلقــي املعاجلــة
الكيماويــة .لكــن األدويــة اجلديــدة جعلــت هــذه اآلثــار اجلانبيــة أقــل شــيوعا بشــكل كبيــر ،فعنــد حدوثهــا،
يكــون األلــم أقــل حــدة بكثيــر ،إن العالجــات املضــادة للقــيء أو املضــادة للغثيــان القويــة تســتطيع منــع أو
تقليــل الغثيــان والتقيــؤ عنــد معظــم املرضــى ،فاألدويــة املتلفــة لهــا مفعولهــا لــدى مرضــى معينــن ،وقــد
حتتــاج ألكثــر مــن دواء واحــد لتخفيــف احلالــة .ال تستســلم وواصــل العمــل مــع طبيبــك وممرضــك إليجــاد
العالجــات ذات املفعــول األفضــل لــك .عليــك أيضــا إبــاغ طبيبــك أو ممرضــك إذا كنــت تشــعر برغبــة
كبيــرة يف االســتفراغ أو تقيــأت ألكثــر مــن يــوم ،أو إذا ســاءت حالــة التقيــؤ لدرجــة عــدم قــدرة جســمك
علــى الســيطرة علــى الســوائل.
ماذا ميكن أن أفعل إذا كنت مصابا بحالة الغثيان والتقيؤ؟

¦اشــرب ســوائل قبــل وقــت الوجبــات أو بعدهــا بســاعة علــى األقــل ،وذلــك بــدال مــن شــربها مــع
الوجبــات.
¦اشرب السوائل لعدة مرات ،ولكن بكميات قليلة.
¦تناول الطعام والشراب بتأني.
¦تنــاول وجبــات صغيــرة علــى مــدار اليــوم بــدال مــن تنــاول وجبــة واحــدة أو وجبتــن أو ثــاث وجبــات
كبيرة
¦تناول األطعمة باردة أو بدرجة حرارة الغرفة كي ال تنزعج من الروائح القوية.
¦امضغ الطعام جيدا لتكون عملية الهضم أسهل.
¦إذا كان الغثيــان مشــكلة يف الصبــاح ،حــاول أن تــأكل أطعمــة مجففــة كاحلبــوب ،أو اخلبــز احملمص،
أو بســكويتة هشــة رقيقــة ناشــفة قبــل النهــوض مــن النــوم (ال حتــاول القيــام بذلــك أن كنــت تعانــي
مــن تقرحــات يف الفــم أو أن كنــت تعانــي مــن مشــكل نقــص اللعــاب).
¦اشــرب عصائــر الفاكهــة البــاردة الصافيــة غيــر احملــاة كعصيــر التفــاح أو عصيــر العنــب أو
الصــودا الشــفافة التــي فقــدت فورانهــا واخلاليــة مــن الكافيــن.
¦قــم مبــص حلويــات النعنــاع أو احللويــات الالذعــة (ال تســتعمل حلويــات الذعــة إذا كنــت تعانــي مــن
تقرحــات يف الفــم أو احللــق).
¦قم بتحضير وجتميد وجبات الطعام مقدما لعدة أيام عندما ال تشعر بوجود رغبة يف الطبخ.
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¦تنفس بعمق وببطء عندما تشعر برغبة يف االستفراغ.
¦ألهــي نفســك بالدردشــة مــع األصدقــاء أو أفــراد العائلــة ،أو اســتمع إلــى املوســيقى أو شــاهد فيلمــا
أو عرضــا تلفزيونيا.
¦حاول أن تتجنب الروائح التي تزعجك كروائح الطبخ ،أو الدخان ،أو العطور.
¦جتنب تناول األطعمة احللوة أو الغنية بالدهون.
¦حــاول االســترخاء دون االضطجــاع الكامــل ملــدة ســاعتني علــى األقــل بعــد االنتهــاء مــن تنــاول
الوجبــة.
¦جتنــب تنــاول الطعــام علــى األقــل بضعــة ســاعات قبــل املعاجلــة أن تكــرر لديــك حــدوث حالــة
الغثيــان أثنــاء املعاجلــة الكيماويــة.
¦تنــاول وجبــة طعــام خفيفــة قبــل املعاجلــة (ارجــع إلــى كتــاب «الســرطان والتغذيــة» الصــادر عــن
مركــز احلســن للســرطان حيــث ميكنــك احلصــول عليــه مــن قســم االتصــاالت وتوعيــة املجتمــع).
األلــم :إن بإمــكان األدويــة املســتخدمة يف املعاجلــة الكيماويــة التســبب ببعــض اآلثــار اجلانبيــة املؤملــة.
فيمكــن لألدويــة أن تتلــف األعصــاب ،أو تــؤدي إلــى الشــعور بحرقــة أو اخلــدر ،أو االحســاس بوخــز
خفيــف أو ألــم مفاجــئ يحــدث غالبــا يف أصابــع اليديــن أو القدمــن .كمــا باســتطاعة بعــض األدويــة
التســبب بتقرحــات الفــم والصــداع وألــم يف العضــات وألــم يف املعــدة.
ال يواجــه كل شــخص أصيــب بالســرطان أو تلقــى املعاجلــة الكيماويــة األلــم النــاجت عــن املــرض أو معاجلتــه،
لكنــه يف حــال اصابتــك باأللــم ،فانــه مــن املمكــن تخفيفــه .إن اخلطــوة األولــى التــي عليــك اتخاذهــا هــي
التحــدث مــع طبيبــك وممرضــك والصيدلــي حــول األلــم الــذي تشــعر بــه ،فهــم يحتاجــون ملعرفــة كل مــا

ميكــن عــن التفاصيــل التــي تخــص األلــم الــذي تشــعر بــه .قــد ترغــب بوصــف األلــم الــذي تشــعر بــه لعائلتــك

واصدقائــك الذيــن بإمكانهــم مســاعدتك علــى التحــدث مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة حــول ذلــك ،وخاصــة

أن كنــت متعبــا جــدا أو متأملــا جــدا لدرجــة عــدم قدرتــك علــى التحــدث معهــم.
قد حتتاج أن تخبر طبيبك وممرضك والصيدلي والعائلة واألصدقاء ما يلي:

¦اين موقع األلم؟
¦كيف هو الشعور باأللم؟ هل هو حاد ،أم خفيف أم على شكل خفقان أم مستقر؟
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¦مدى حدة األلم؟
¦الى متى يستمر األلم؟
¦ما الذي يخفف األلم؟ وما الذي يزيده سوءا؟
¦ما األدوية التي تتناولها لأللم ،وما مقدار التخفيف الذي حتصل عليه منها؟
إن اســتعمال مقيــاس األلــم يســاعد يف وصــف مقــدار األلــم الــذي تشــعر بــه .حــاول تخصيــص عــدد مــن
الصفــر إلــى عشــرة ملســتوى األلــم الــذي تشــعر بــه .فــإذا لــم تشــعر بوجــود األلــم ،اســتعمل الرقــم صفــر .وكلمــا

زادت األراقــم ،فــإن هــذا يعنــي أن األلــم يســوء .إن الرقــم عشــرة يعنــي أن األلــم أســوأ مــا ميكــن .قــد ترغــب

باســتعمال مقيــاس األلــم اخلــاص بــك باســتخدام أرقــام مــن صفــر إلــى خمســة ،أو مــن صفــر إلــى مئــة .تأكــد
مــن إعــام اآلخريــن مبقيــاس األلــم الــذي تســتخدمه ،واســتعمل نفــس املقيــاس كل مــرة ،فعلــى ســبيل املثــال

«إن مقــدار أملــي هــو ســبعة علــى مقيــاس مــن صفــر إلــى عشــرة».
إن الهــدف مــن الســيطرة علــى األلــم هــو منــع األلــم الــذي ميكــن منعــه .ومعاجلــة األلــم الــذي ال ميكــن منعــه،
وللقيــام بهــذا:

¦إذا كانــت تعانــي مــن ألــم دائــم أو مزمــن ،تنــاول دواء لتخفيــف األلــم حســب جــدول منتظــم (حســب
فتــرة زمنيــة باســتخدام ســاعة التوقيــت).
¦ال تتخطــى جرعــات دواء األلــم حســب اجلــدول الــذي وضعتــه .فانتظــرت إلــى أن تشــعر باأللــم
لتتنــاول الــدواء ،فــإذا ســيكون مــن الصعــب التحكــم بــه.
¦حــاول ممارســة متاريــن االســترخاء يف نفــس الوقــت الــذي تتنــاول فيــه دواء لأللــم ،فذلــك يســاعد
علــى تخفيــف التوتــر والقلــق وتدبــر أمــر األلــم.
¦إن بعــض األشــخاص الذيــن يعانــون مــن األلــم املزمــن أو الدائــم الــذي عــادة مــا يتــم الســيطرة عليــه
مــن قبــل الــدواء ،ميكــن أن يحــدث لديهــم ألــم مفاجــئ ويحــدث هــذا عندمــا يكــون األلــم مــا بــن
املعتــدل واحلــاد .أو عندمــا يتــم الشــعور بــه ملــدة قصيــرة ،فــإن تعرضــت ملثــل هــذا األلــم ،فعليــك
اســتعمال دواء قصيــر املفعــول يصفــه لــك طبيبــك املشــرف .ال تنتظــر إلــى أن يســوء األلــم ،وإن
فعلــت ذلــك فقــد يكــون مــن الصعوبــة الســيطرة عليــه.
¦إن هنــاك عــدة أدويــة وطــرق مختلفــة متوفــرة للســيطرة علــى ألــم الســرطان ،ويجــب عليــك أن
تتوقــع مــن طبيبــك أن يطلــب كل املعلومــات واملصــادر الضروريــة جلعلــك مرتاحــا قــدر اإلمــكان .إذا
كنــت متأملــا ولــم يكــن عنــد الطبيــب اقتراحــات اضافيــة بعــد .أطلــب مراجعــة اختصاصــي اآلالم.
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قــد يكــون اختصاصــي اآلالم هــذه اختصاصــي أورام ،أو طبيــب تخديــر أو اخصائــي أمــراض
عصبيــة أو جــراح أعصــاب أو طبيــب آخــر أو ممــرض أو صيدلــي.
تســاقط الشــعر :يعتبــر فقــدان الشــعر (الصلــع) أثــرا جانبيــا شــائعا للمعاجلــة الكيماويــة ،ولكــن ال
تســبب كل العالجــات فقــدان الشــعر .وميكــن لطبيبــك أن يخبــرك عــن احتماليــة حــدوث فقــدان الشــعر
بســبب األدويــة التــي تتناولهــا .وعنــد حــدوث فقــدان الشــعر قــد يصبــح الشــعر خفيفــا أو يتســاقط كليــا.
وميكــن أن يحــدث فقــدان الشــعر ،فقــد يصبــح الشــعر خفيفــا أو يتســاقط كليــا .وميكــن إن حــدث فقــدان
الشــعر علــى كل أجــزاء اجلســم مبــا يف ذلــك الــراس والذراعــن والســاقني والرجلــن ومنطقــة حتــت
االبــط ومنطقــة العانــة (املنطقــة بــن البطــن والفخــذ) .وعــادة مــا ينمــو الشــعر بعــد انتهــاء املعاجلــة.
إن بعــض املرضــى يبــدؤوا باســتعادة شــعرهم حتــى وهــم مــا يزالــون يتلقــون املعاجلــة .وقــد ينمــو الشــعر
أحيانــا ويظهــر بلــون أو مالمــح مختلفــة .ال يحــدث فقــدان الشــعر دائمــا بصــورة مباشــرة ،فقــد يبــدأ
منــذ عــدة أســابيع بعــد املعاجلــة األوليــة وبعــد بضعــة معاجلــات .يقــول العديــد مــن املرضــى بــأن رأســهم
يصبــح حساســا قبــل فقــدان الشــعر .قــد يتســاقط الشــعر بشــكل تدريجــي أو علــى شــكل (خصــل) ،وقــد
يصبــح الشــعر الــذي مــازال ينمــو باهتــا وجافــا.
كيف ميكنني االهتمام بفروة رأسي وشعري أثناء املعاجلة الكيماوية؟

¦استعمل شامبو ملطف
¦استعمل فرشاة ناعمة
¦استعمل حرارة منخفضة عندما جتفف شعرك
¦لتكــن تســريحة شــعرك قصيــرة ،فــإن الشــكل األقصــر مــن الشــعر ســيجعله يبــدو أســمك وأكثــر
حيويــة.
¦كما أنه يجعل من فقدان الشعر إن حدث أمرا يسهل التعامل معه
¦اســتعمل مســتحضرا للوقايــة مــن الشــمس أو واقــي الشــمس أو قبعــة أو وشــاح فــروة رأســك مــن
الشــمس إذا فقــدت شــعر رأســك
¦جتنب استخدام لفافات الشعر لتسريح شعرك
¦جتنب صبغ شعرك أو جتعيده أو متليسه
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¦اســتخدام طريقــة تبريــد فــروة الــرأس ( )scalp coolingعنــد أخــذ جرعــة العــاج الكيمــاوي
يف حــاالت ســرطان الثــدي
يختــار بعــض املرضــى الــذي يفقــدون كل شــعرهم أو معظمــه لبــس العمائــم أو األوشــحة أو القبعــات أو
البــاروكات أو أجــزاء مــن الباروكــة يف حــن يتــرك اآلخــرون راســهم مكشــوفا ،ليــس هنــاك أي خيــارات

صحيحــة أو خاطئــة ،افعــل مــا يحلــو لــك.
ماذا استخدم كغطاء للرأس؟

¦احصــل علــى باروكتــك أو جــزء منهــا قبــل أن تفقــد الكثيــر مــن الشــعر ،وبذلــك ميكنــك أن توفــق
مــا بــن تســريحة شــعرك احلاليــة ولــون الشــعر وقــد تكــون قــادرا علــى شــراء باروكــة أو جــزء منهــا
مــن املتجــر اخلــاص بذلــك.
¦قــد تفكــر أيضــا باســتعارة باروكــة أو جــزء منهــا بــدال مــن شــرائها .استشــر املمــرض يف دائــرة
االرشــاد االجتماعــي يف مستشــفيات حــول مصــادر البــاروكات إن وجــد ذلــك.
¦خــذ باروكتــك إلــى مصفــف شــعرك أو إلــى املتجــر الــذي اشــتريتها منــه لتصميمهــا وقصهــا
لتناســب شــكل وجهــك
قــد يكــون فقــدان الشــعر مــن رأســك أو وجهــك أو جســمك أمــرا يصعــب تقبلــه .الشــعور بالغضــب أو االكتئــاب
أمــر شــائع وصحيــح متامــا ،وبنفــس الوقــت ،تذكــر بأنــه أثــر جانبــي مؤقــت ،إن التحــدث عــن مشــاعرك ميكــن

أن يســاعدك ،وإذا كان باإلمــكان ،شــارك أفــكار مــع شــخص مــر بتجربــة مماثلــة.

فقــر الــدم :ميكــن للمعاجلــة الكيماويــة تخفيــض قــدرة نخــاع العظــم يف تصنيــع خاليــا احلمــراء التــي حتمــل

األكســجني إلــى جميــع أجــزاء جســمك .وعندمــا يكــون عــدد خاليــا الــدم احلمــراء قليــا جــدا .فــإن أنســجة

اجلســم لــن حتصــل علــى أكســجني كاف للقيــام بوظائفهــا ،وتســمى هــذه احلالــة بفقــر الــدم .وميكــن لفقــر
الــدم أن يجعلــك تشــعر بضيــق يف التنفــس ،وهــزال ،وارهــاق .اتصــل بطبيبــك إذا كنــت تعانــي أيــا مــن هــذه
األعــراض:

¦اإلعياء (شعور بضعف شديدين)
¦دوخة أو شعور باإلغماء
¦ضيق يف التنفس
¦الشعور كما ولو أن قلبك «يرجف» أو يضرب بسرعة كبيرة
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ســيتحقق طبيبــك مــن تعــداد خاليــا الــدم احلمــراء لديــك ،ويتــم ذلــك أثنــاء معاجلتــك ،وقــد يصــف دواء

يقــوي منــو خاليــا دمــك احلمــراء .ناقــش هــذا مــع طبيبــك إن أصبــت بفقــر الــدم .إذا انخفــض تعــداد
خاليــا الــدم احلمــراء لديــك بصــورة كبيــرة ،فقــد حتتــاج إلــى نقــل الــدم ،أو إلــى دواء يدعــى باريثروبوتــن

( )Erythropoietinلزيــادة عــدد خــايا الــدم احلمــراء يف جســمك.
وفيمــا يلــي أشــياء ميكنــك فعلهــا إن كنــت مصابــا بفقــر الــدم (انظــر إلــى املعلومــات الــواردة حتــت عنــوان
اإلعيــاء)

¦احصــل علــى قســط وافــر مــن الراحــة .يجــب أن تنــام فتــرة أطــول يف الليــل ،وأن تأخــذ فتــرات
قيلولــة أثنــاء النهــار إن اســتطعت ذلــك.
¦اعمل على احلد من نشاطاتك ،وقم باألشياء الضرورية فقط أو األشياء األكثر أهمية
¦اطلــب املســاعدة عندمــا حتتــاج .اطلــب مــن العائلــة واصدقائــك املســاهمة يف أشــياء كرعايــة
األطفــال ،التســوق ،والعمــل املنزلــي أو قيــادة الســيارة.
¦تنــاول غــذاء متوازنــا (انظــر إلــى املعلومــات الــواردة حتــت عنــوان «تنــاول الطعــام بشــكل جيــد أثنــاء
املعاجلــة الكيماوية)
¦عنــد اجللــوس ،انهــض ببــطء وعندمــا تضطجــع اجلــس أوال ثــم ارجــع إلــى الــوراء ،فهــذا سيســاعد
علــى منــع الدوخــة
مشــاكل اجلهــاز العصبــي املركــزي :ميكــن أن تتدخــل املعاجلــة الكيماويــة يف بعــض وظائــف جهــازك
املركــزي (الدمــاغ) مســببة تعبــا وتشويشــا وكآبــة .وســتختفي هــذه املشــاعر عندمــا تقــل اجلرعــة أو
عندمــا تنتهــي املعاجلــة الكيماويــة .اتصــل بطبيبــك إذا حدثــت هــذه األعــراض.
العــدوى :ميكــن للمعاجلــة الكيماويــة أن جتعلــك أكثــر ميــا لإلصابــة بااللتهابــات ،ويحــدث هــذا ألن
معظــم األدويــة املضــادة للســرطان تؤثــر يف نخــاع العظــم جاعلــة مــن انتــاج كريــات الــدم البيضــاء التــي
تقــاوم العديــد مــن أنــواع االلتهابــات أمــرا أكثــر صعوبــة يف أغلــب األحيــان .ســيقوم طبيبــك بتفقــد تعــداد
خاليــا دمــك أثنــاء تلقيــك املعاجلــة الكيماويــة هنــاك أدويــة تســاعد علــى عمليــة اســتعادة كريــات الــدم
البيضــاء ،وتقصــر الوقــت عندمــا كــون تعــداد خاليــا الــدم منخفضــا .وهــذه األدويــة هــي عبــارة عــن مــواد
تنتــج يف املختبــر شــبيهة مبــواد اجلســم ،حتفــزه علــى انتــاج خاليــا الــدم اجلديــدة .إن ارتفــاع تعــداد
كريــات الــدم البيضــاء يخفــض مــن خطــورة االصابــة بااللتهابــات اخلطيــر بشــكل كبيــر.
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إن معظــم االلتهابــات تســببها بكتيريــا أو جراثيــم عــادة مــا تكــون موجــودة علــى اجللــد ويف الفــم واألمعــاء
واجلهــاز التناســلي .ويف بعــض األحيــان قــد ال يعــرف ســبب االلتهــاب حتــى وإن تلقيــت عنايــة اضافيــة،
فإنــه مــا زالــت هنــاك فرصــة لإلصابــة بااللتهــاب .ولكــن هنــاك بعــض األشــياء التــي بإمكانــك فعلهــا.
كيف أساعد على الوقاية من العدوى؟

¦اغســل يديــك عــدة مــرات أثنــاء اليــوم ،وقبــل تنــاول الطعــام وبعــد اســتكمال احلمــام .وبعــد ملــس
احليوانــات.
¦نظــف منطقــة الشــرج بلطــف ،ولكــن بشــكل دقيــق بعــد كل إخــراج للبــراز .اطلــب نصيحــة طبيبــك
أو ممرضــك أن اصبحــت املنطقــة متهيجــة أو كنــت مصابــا بــداء البواســير .استشــر طبيبــك
أيضــا قبــل اســتعمال احلقــن الشــرجية أو التحاميــل (انظــر إلــى املعلومــات الــواردة حتــت عنــوان
«االمســاك»).
¦ابــق بعيــدا عــن األشــخاص املصابــن بأمــراض معديــة كالرشــح أو اإلنفلونــزا أو احلصبــة أو
جــدري املــاء.
¦حــاول جتنــب االقتــراب مــن املناطــق املزدحمــة .علــى ســبيل املثــال ،القيــام بالتســوق أو الذهــاب
إلــى دور الســينما أو احملــال التجاريــة عندمــا تكــون مزدحمــة.
¦ابــق بعيــدا عــن األطفــال الذيــن تلقــوا مؤخــرا لقاحــات «فيــروس حــي» مثــل جــدري املــاء شــلل
األطفــال ،ألنــه مــن املمكــن أن يكونــوا معديــن لألشــخاص الذيــن يكــون لديهــم تعــداد خاليــا الــدم
منخفضــا .اتصــل بطبيبــك أو باخلــط املجانــي للمعلومــات عــن الســرطان ( )080022662التابــع
ملركــز احلســن للســرطان إذا كان لديــك أيــة أســئلة أو استفســارات.
¦ال تقطع أو متزق بشرة أظافرك
¦كن حذرا من جرح أو خدش نفسك عند استعمال املقصات أو اإلبر أو السكاكني.
¦استعمل آلة حالقة كهربائية بدال من شفرة احلالقة ملنع اخلدوش أو اجلروح يف اجللد.
¦االســتمرار يف تنظيــف الفــم بشــكل جيــد (انظــر إلــى املعلومــات الــواردة حتــت عنــوان «مشــاكل
الفــم واللثــة واحللــق»).
¦ال تعصر أو تخدش البثور.
¦خــذ حمامــا دافئــا (ليــس ســاخنا) ،أو دشــا أو حمامــا اســفنجيا كل يــوم ،وربــت بلطــف علــى جلــدك،
وال تفرك بشــدة.
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¦استعمل مستحضرا أو زيتا لتنعيم وشفاء جلدك إن أصبح جافا ومتشققا.
¦نظــف اجلــروح واخلــدوش فــورا وبشــكل يومــي باســتخدام املــاء الدافــئ والصابــون واملطهــر حتــى
تشــفى.
¦جتنب مالمسة صناديق نفايات وفضالت احليوانات ،واقفاص الطيور ،وأحواض السمك.
¦جتنب املاء الراكد ،على سبيل املثال حمامات الطيور ،أو مزهريات الزهور ،أو املرطبات.
¦ارتــدي قفــازات واقيــة عنــد العمــل يف احلدائــق أو عنــد التنظيــف بعــد اآلخريــن وخاصــة األطفــال
الصغار.
¦ال حتصــل علــى أي لقاحــات للمناعــة مثــل لقاحــات ذات الرئــة أو اإلنفلونــزا بــدون استشــارة
طبيــب أوال.
¦ال تأكل سمكا نيئا ،أو أية مأكوالت بحرية أو حلوم نيئة أو بيض نيء.
أعراض العدوى
اتصل بطبيبك فورا إن كنت تعاني أيا من هذه األعراض:

¦حمى تزيد عن  38درجة مئوية
¦قشعريرة وخاصة تلك التي تؤدي إلى االرجتاف
¦تعرق
¦فقدان الرغبة باإلخراج
¦االضطرار للتبول بشكل متكرر أو الشعور باحلرقة أثناء التبول
¦سعال حاد أو تقرحت احللق
¦خروج افرازات مهبلية أو وجود حكة غير طبيعية
¦احمرار ،أو ورم أو حساسية وخاصة حول موقع اجلرح أو التقرح أو البثور
¦ألم يف اجليوب أو ارتفاع ضغط الدم
¦أوجاع األذن أو صداع أو تصلب يف الرقبة
¦ظهور بثور على الشفتني واجللد
¦تقرحات الفم
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¦اعمــل علــى ابــاغ طبيبــك فــورا عنــد أي إشــارات لالتهــاب حتــى ولــو كان ذلــك يف منتصــف الليــل.
وهــذا مهــم خاصــة عندمــا يكــون تعــداد كريــات دمــك البيضــاء منخفضــا .إذا أصبــت باحلمــى ال
تتنــاول أي دواء لتخفيــض درجــة حرارتــك بــدون استشــارة طبيبــك أوال.
مشــاكل تخثــر (جتلــط) الــدم :ميكــن أن تؤثــر األدويــة املضــادة للســرطان علــى قــدرة نخــاع العظــم يف
تصنيــع الصفيحــات ،وهــي خاليــا الــدم التــي تســاعد علــى وقــف النزيــف عــن طريــق التســبب بحــدوث
تخثــر الــدم ،إذا لــم يكــن هنــاك صفائــح كافيــة يف دمــك ،فقــد تــزف أو جتــرح بســهولة أكثــر مــن العــادة
حتــى بــدون اصابــة.
عليك االتصال بطبيبك إذا كان لديك أي من األعراض التالية:

¦خدوش غير متوقعة
¦ظهور بقع حمراء صغيرة حتت اجللد
¦بول محمر أو ذو لون وردي
¦ظهور براز أسود أو مختلط بالدم عند التبرز
¦نزف من لثتك أو أنفك
¦نزيف مهبلي جديد أو يدوم فترة أطول من الفترة املنتظمة
¦صداع أو تغيرات يف الرؤية
¦شعور بسخونة يف الذراع أو الساق
يف أغلــب األحيــان ،ســيقوم طبيبــك بفحــص تعــداد الصفيحــات لديــك أثنــاء تلقيــك للمعاجلــة الكيماويــة ،فــإذا

انخفــض تعــداد الصفيحــات بصــورة كبيــرة ،قــد يوصــي الطبيــب بنقــل للصفيحــات لرفــع تعدادهــا لديــك.
كيف ميكن املساعدة ملنع املشاكل إذا كان تعداد الصفيحات لديك منخفضا؟

¦استشــر طبيبــك أو ممرضــك قبــل تنــاول أي فيتامينــات أو أدويــة عشــبية مبــا يف ذلــك كل األدويــة
التــي تعطــى بــدون وصفــة طبيــة ،فالعديــد مــن هــذه املنتجــات حتتــوي علــى األســبرين الــذي ميكــن
أن يؤثــر علــى الصفيحــات.
¦استشر طبيبك قبل شرب أي مشروبات كحولية.
¦استعمل فرشاة ناعمة لتنظيف أسنانك.
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¦عند تنظيف أنفك ،استخدم مناديل ناعمة.
¦كــن حــذرا جــدا بعــدم جــرح أو خــدش نفســك عنــد اســتعمال املقــص أو اإلبــر أو الســكاكني أو
األدوات.
¦كن حذرا جدا لتجنب االصابة باحلروق أثناء كي املالبس أو طبخ الطعام.
¦جتنب االلعاب الرياضية والنشاطات األخرى التي قد تلحق بك األذى.
¦استشر طبيبك اذ كان يجب عليك جتنب النشاط اجلنسي.
¦استعمل آلة حالقة كهربائية بدال من شفرة احلالقة.
مشــاكل الفــم واللثــة واحللــق :إن العنايــة اجليــدة بالفــم أمــر مهــم أثنــاء معاجلــة الســرطان .وميكــن أن
تســبب بعــض األدويــة املضــادة للســرطان تقرحــات يف الفــم واحللــق .وهــي حالــة تســمى بالتهــاب الفــم أو
التهــاب الغشــاء املخاطــي .كمــا ميكــن لألدويــة املضــادة للســرطان جعــل هــذه األنســجة جافــة ومتهيجــة
أو تســبب لهــا نزيفــا .وعلــى األرجــح فــان املرضــى الذيــن لــم يأكلــوا بشــكل جيــد منــذ بدايــة املعاجلــة
الكيماويــة ســيكونون أكثــر ميــا لإلصابــة بتقرحــات الفــم.
إضافــة إلــى كــون تقرحــات الفــم مؤملــة ،ميكنهــا أن تصــاب بااللتهابــات عــن طريــق العديــد مــن اجلراثيــم
التــي تعيــش يف الفــم .ويجــب اتخــاذ كل خطــوة ملنــع االلتهابــات ألنــه مــن الصعــب مقاومتهــا أثنــاء املعاجلــة
الكيماويــة ،كمــا أنهــا تــؤدي إلــى مشــاكل خطيــرة.
كيف ميكنني احملافظة على بقاء فمي ولثتي وحلقي بحالة صحية جيدة؟

¦حتــدث مــع طبيبــك حــول مراجعــة طبيــب األســنان قبــل بــدء معاجلتــك الكيماويــة بعــدة أســابيع
علــى األقــل .وقــد حتتــاج لتنظيــف أســنانك واالهتمــام بــأي مشــاكل كالتســوس ودمامــل اللثــة،
وطقــم األســنان املركــب بشــكل ســيء .اطلــب مــن طبيــب أســنانك أن يبــن لــك أفضــل الطــرق
لتنظيــف األســنان بالفرشــاة أثنــاء املعاجلــة الكيماويــة .إن بإمــكان املعاجلــة الكيماويــة جعلــك أكثــر
ميــا لإلصابــة بالتســوس ،لــذا فقــد يقتــرح طبيــب األســنان اســتخدام غســول أو جــل الفلورايــد
يوميــا للمســاعدة يف منــع التســوس.
¦نظــف أســنانك ولثتــك بعــد كل وجبــة طعــام .اســتعمل فرشــاه أســنان ناعمــة وفرشــي أســنانك
بلطــف ،فالتنظيــف بشــكل خشــن جــدا ميكــن أن يتلــف أنســجة الفــم الناعمــة .اطلــب مــن طبيبــك،
أو ممرضــك أو طبيــب أســنانك اقتــراح فرشــاة أســنان خاصــة و/أو معجــون أســنان إذا كانــت لثتــك
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حساســة جــدا .اشــطف فمــك باســتخدام املــاء املالــح الدافــئ بعــد وجبــات وقبــل النــوم.
¦اغسل فرشاة أسنانك بشكل جيد بعد كل استعمال ،واحفظها يف مكان جاف.
¦جتنــب اســتخدام محاليــل غســول الفــم التــي حتتــوي علــى الكحــول .اطلــب من طبيبــك أو ممرضك
اقتــراح غســول فــم ملطــف أو طبــي ميكنــك اســتعماله .علــى ســبيل املثــال أن غســول فــم بثنائــي
كربونــات الصوديــوم ال يســبب تهيجــا.
¦إذا تطورت التقرحات يف فمك ،أخبر طبيبك أو ممرضك فقد حتتاج دوار ملعاجلة التقرحات.
كيف ميكنني التعايش مع تقرحات الفم؟

¦اســال طبيبــك أن كان هنــاك أي شــيء ميكنــك اســتعماله مباشــرة للتقرحــات ،أو أن يصــف لــك
دواء ميكنــك اســتعماله لتخفيــف األلــم.
¦تنــاول األطعمــة البــاردة أو التــي بدرجــة حــرارة الغرفــة ،فاألطعمــة الســاخنة أو الدافئــة ميكنهــا أن
تســبب تهيــج وحساســية الفــم واحللــق.
¦تنــاول أطعمــة طريــة ناعمــة مثــل األيــس كــرمي ،مخفــوق احلليــب ،وغــذاء األطفــال الرضــع ،والثمــار
الطريــة (فاكهــة املــوز والتفــاح املطبوخــة) ،والبطاطــا املهروســة ،واحلبــوب املطبوخــة ،والبيــض
املســلوق بصــورة خفيفــة أو مخفــوق ،ولــن وجــن أبيــض ،ومعكــرون وجبنــة الكســترد ،واحللويــات
واجليالتــن .وميكنــك أيضــا عجــن (خفــق) األطعمــة املطبوخــة يف اخلــاط جلعلهــا انعــم وأســهل
لــأكل.
¦جتنــب األطعمــة والعصائــر احلامضــة التــي تســبب التهيــج مثــل الطماطــم واحلمضيــات (البرتقال،
الكريبفــروت ،والليمــون) ،واألطعمــة الغنيــة بالتوابــل أو املاحلــة ،واألطعمــة الصلبــة أو اخلشــنة
كاخلضــار النــيء ،والــذرة الصفــراء ،واخلبــز احملمــص.
كيف ميكنني التعايش مع جفاف الفم؟

¦استشر طبيبك إذا كان عليك أن تستعمل منتج اللعاب االصطناعي لترطيب فمك.
¦اشرب الكثير من السوائل.
¦استشــر طبيبــك إذا كان بإمكانــك أيضــا مضــغ علكــة خاليــة مــن الســكر (إن الســكرين أو مــا يســمى
بالســوربيتول هــو بديــل الســكر يف العديــد مــن األطعمــة اخلاليــة مــن الســكر ،وميكنــه أن يســبب
إســهاال لكثيــر مــن املرضــى .إذا كان اإلســهال مشــكلة تعانــي منهــا ،تأكــد مــن امللصقــات التــي تكــون
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علــى األطعمــة اخلاليــة مــن الســكر قبــل شــرائها ،واعمــل علــى احلــد مــن اســتخدامك لهــا).
¦اعمــل علــى ترطيــب األطعمــة اجلافــة الزبــدة ،أو بالزبــدة النباتيــة ،أو صلصلــة مــرق اللحــم ،أو
الصلصــات ،أو املــرق (حســاء رقيــق).
¦اغمس األطعمة الهشة اجلافة يف السوائل الرخوة.
¦تناول أطعمة طرية ومعجونة.
¦استعمل مطري إذا جفت شفتيك.
¦احمل زجاجة ماء لتشرب منها لعدة مرات من حني آلخر.
اإلســهال :عندمــا تؤثــر املعاجلــة الكيماويــة علــى اخلاليــا التــي تبطــن األمعــاء ،فمــن املمكــن أن تســبب
إســهاال .إذا كنــت تعانــي مــن إســهال يســتمر ملــدة تزيــد عــن  24ســاعة ،أو إن كنــت تعانــي مــن ألــم
وتشــنج مصحوبــان باإلســهال ،فعليــك االتصــال بطبيبــك ،يف احلــاالت احلــادة ،قــد يصــف الطبيــب دواء
للســيطرة علــى اإلســهال .إذا اســتمر اإلســهال فقــد حتتــاج إلــى ســوائل عــن طريــق الوريــد للتعويــض عــن
املــاء والعناصــر الغذائيــة التــي فقدتهــا .وغالبــا مــا تعطــي هــذه الســوائل للشــخص الــذي يعالــج كمريــض
خارجــي ،وال تتطلــب االدخــال للمستشــفى ،ال تتنــاول أي أدويــة بــدون وصفــة طبيــة لإلســهال بــدون
استشــارة طبيبــك.
كيف ميكنني التغلب على اإلسهال؟

¦اشــرب (كميــة وفيــرة مــن الســوائل ،فهــذا سيســاعد علــى التعويــض عــن الســوائل التــي فقدتهــا
خــال اإلســهال .أن الســوائل الشــفافة املعتدلــة مثــل املــاء ،واملــرق ،إذا كانــت هــذه املشــروبات
جتعلــك أكثــر عطشــا وتقيــؤا ،حــاول أن تخففهــا بواســطة املــاء .اشــرب ببــطء وتأكــد أن تكــون
املشــروبات بدرجــة حــرارة الغرفــة .دع املشــروبات الغازيــة تفقــد فورانهــا قبــل أن تشــربها.
¦تناول كميات قليلة من األطعمة على مدار اليوم بدال من ثالث وجبات طعام كبيرة.
¦تنــاول أطعمــة غنيــة بالبوتاســيوم اال إذا اخبــرك الطبيــب غيــر ذلــك ،فمــن املمكــن أن يســبب
اإلســهال فقــدان هــذا املعــدن املهــم لديــك .أن كل مــن املــوز والبرتقــال والبطاطــا واخلــوخ واملشــمش
هــي مصــادر جيــدة للبوتاســيوم.
¦استشــر طبيبــك أن كان عليــك جتربــة غــذاء ســائل شــفاف ملنــح امعائــك وقتــا للراحــة .أن الغــذاء
الســائل الشــفاف ال يــزودك بــكل العناصــر الغذائيــة التــي حتتاجهــا ،لــذا ال تتنــاول أحدهــا ألكثــر
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مــن  5-3أيــام.
¦تنــاول األطعمــة قليلــة األليــاف التــي تتضمــن اخلبــز األبيــض واألرز ،واملعكرونــة البيضــاء واحلبــوب
املهروســة واملــوز الناضــج ،والفاكهــة املعلبــة أو املطبوخــة بــدون القشــور ،واجلــن األبيــض ،ولــن
وبيــض وبطاطــا مهروســة أو مخبــوزة بــدون القشــرة ،وشــوربة اخلضــار أو دجــاج ،ديــك رومــي
بــدون اجللــد وســمك.
¦جتنــب تنــاول األطعمــة الغنيــة باألليــاف التــي ميكــن أن تــؤدي لإلســهال والتشــنج .وتشــمل األطعمــة
الغنيــة باألليــاف اخلبــز املصنــوع مــن احلنطــة واحلبــوب واخلضــار النيئــة والفاصوليــا والبنــدق
والبــذور والــذرة والفاكهــة املجففــة أو الطازجــة.
¦جتنب شرب السوائل الباردة أو الساخنة جدا التي ميكن أن جتعل اإلسهال أسوء.
¦جتنــب شــرب القهــوة والشــاي احملتويــان علــى الكافيــن والكحــول واحللويــات ،كذلــك جتنــب
األطعمــة املقليــة أو الغنيــة بالدهــون والتوابــل فهــي مزعجــة ،وميكــن أن تســبب إســهاال وتشــنجا.
¦جتنب احلليب ومنتجاته مبا يف ذلك األيس كرمي أن تسببت باملزيد من اإلسهال.
االمســاك :إن بعــض األدويــة املضــادة للســرطان وأدويــة األلــم وأيضــا إن كنــت أقــل نشــاطا ،أو أن كان
غذائــك يفتقــر األليــاف أو الســوائل الكافيــة ميكــن أن يحــدث االمســاك .إذا لــم تشــعر برغبــة يف التبــرز
ملــدة تزيــد عــن يــوم أو اثنــن ،اتصــل بطبيبــك الــذي بــدوره يقتــرح تنــال مســهل أو ملــن للبــراز .ال تتخــذ
هــذه االجــراءات بــدون استشــارة طبيبــك خصوصــا إذا كان تعــداد كريــات الــدم البيضــاء أو الصفيحــات
لديــك منخفضــة.
ماذا ميكن أن افعل بشأن االمساك؟

¦اشــرب كميــة وفيــرة مــن الســوائل للمســاعدة علــى تليــن األمعــاء التــي تعانــي مــن تقرحــات الفــم،
حــاول شــرب الســوائل الدافئــة والســاخنة مبــا يف ذلــك املــاء الــذي يتصــف مبفعولــه اجليــد.
¦استشــر طبيبــك لرؤيــة أن كان بإمكانــك زيــادة األليــاف يف غذائــك (هنــاك انــواع معينــة مــن
الســرطان وبعــض اآلثــار اجلانبيــة التــي قــد تكــون لديــك والتــي بســببها ال يوصــى لــك بتنــاول
األغذيــة باألليــاف).
¦تتضمــن األطعمــة الغنيــة باألليــاف النخالــة ،واخلبــز املصنــوع مــن القمــح الصــايف واحلبــوب
واخلضــار النيئــة أو املطبوخــة والفاكهــة الطازجــة أو املجففــة والبنــدق والــذرة الصفــراء.
22

¦قــم مبمارســة بعــض التماريــن كل يــوم واملشــي ملســافة قصيــرة أو قــد ترغــي بتجربــة برنامــج
متريــن أكثــر تنظيمــا .حتــدث مــع طبيبــك حــول مقــدار ونــوع التمريــن املناســب لــك.
اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة علــى العضــات واألعصــاب :ميكــن لألدويــة املضــادة للســرطان أن تســبب
مشــاكل يف أعصــاب جســمك .إن األعصــاب الطرفيــة هــي مثــال علــى حالــة تؤثــر علــى اجلهــاز العصبــي حيــث

تشــعر بالوخــز أو احلرقــة أو الضعــف أو اخلــدر أو األلــم يف اليديــن أو القدمــن .كمــا تؤثــر بعــض األدويــة
علــى العضــات وجتعلهــا ضعيفــة أو متعبــة.

يف بعــض األحيــان ،قــد تكــون اآلثــار اجلانبيــة علــى األعصــاب والعضــات غيــر خطيــرة بالرغــم مــن أنهــا
مزعجــة .ويف حــاالت أخــرى ،قــد تكــون األعــراض التــي تصيــب األعصــاب أو العضــات مزعجــة .إن هــذه
األعــراض ستتحســن يف أغلــب احلــاالت .وعلــى أيــة حــال ،فقــد متتــد لفتــرة تصــل إلــى مــدة عــام بعــد االنتهــاء
مــن املعاجلــة.

وتشمل بعض األعراض املتعلقة باألعصاب والعضالت ما يلي:

¦وخز
¦حرقة
¦ضعف أو خدر يف اليد و/أو القدمني
¦ألم عند املشي
¦عضالت ضعيف أو متعبة مع وجود حكة
¦فقدان التوازن
¦عدم القدرة على حمل األشياء
¦صعوبة يف التقاط األجسام وتزرير املالبس
¦رجفة أو اضطراب
¦مشاكل يف املشي
¦ألم يف الفك
¦ فقدان السمع
¦ألم يف املعدة
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كيف ميكنني التعايش مع مشاكل األعصاب والعضالت؟

¦إذا شعرت بخدر يف أصابعك ،كن حذرا عند امساك األشياء احلادة أو الساخنة أو اخلطرة
¦إذا تأثــر احساســك بالتــوازن أو بقــدرة العضــات جتنــب الوقــوع مــن خــال التحــرك بحــذر وذلــك
باســتخدام الدرابزيــن عنــد صعــود الــدرج أو نزولــه ،وباســتخدام ممســحة األرجــل يف حــوض
احلمــام أو الــدش
¦استشر طبيبك بخصوص األدوية املخففة لأللم
اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة علــى اجللــد واألظافــر :قــد تعانــي مــن مشــاكل ثانويــة يف اجللــد خــال
تلقيــك للمعاجلــة الكيماويــة كاحمــرار اجللــد ،الطفــح اجللــدي ،واحلكــة واجلفــاف وحــب الشــباب
وحساســية متزايــدة للشــمس قــد تســبب بعــض األدويــة املضــادة للســرطان عنــد اعطائهــا عــن طريــق
الوريــد بــان تغمــق اجللــد علــى طــول الوريــد ،وخاصــة لــدى األشــخاص الذيــن تكــون بشــرتهم داكنــة جــدا.
يســتخدم بعــض األشــخاص مســاحيق جتميــل لتغطيــة املنطقــة ،ولكــن ميكــن أن يســتغرق هــذا الكثيــر
مــن الوقــت إذا كان العديــد مــن األوردة متأثــرة .ســتختفي املناطــق القامتــة بعــد انتهــاء املعاجلــة ببضعــة
أشــهر.
قــد تصبــح أظافــرك أيضــا قامتــة أو صفــراء أو هشــة أو متشــققة .وقــد تظهــر بعــض اخلطــوط العموديــة
أو بقــع عموديــة.
بينمــا تكــون معظــم هــذه املشــاكل غيــر خطيــرة ،وميكنــك االعتنــاء بهــا بنفســك إال أن القليــل منهــا يحتــاج
رعايــة فوريــة .ميكــن لبعــض العالجــات املعطــاة عــن طريــق الوريــد أن تلحــق اضــرارا خطيــرة ودائمــة يف
األنســجة إذا تســربت مــن الوريــد .إذا شــعرت بــأي حرقــة أو ألــم عنــد تلقيــك األدويــة وريديــا .فعليــك
اعــام طبيبــك أو ممرضــك مباشــرة ،وال تعنــي هــذه األعــراض دائمــا أن هنــاك مشــكلة ،ولكــن يجــب
التأكــد منهــا مــرة واحــدة دائمــا .ال تتــردد يف االتصــال بطبيبــك بشــأن األعــراض حتــى وان كانــت أقــل
خطــورة.
قــد تعنــي بعــض األعــراض أن لديــك رد فعــل حتسســي قــد يحتــاج للمعاجلــة فــورا ،اتصــل بطبيبــك أو
ممرضــك مباشــرة إذا:
¦تطورت لديك حكة مفاجئة أو حادة
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¦ظهر طفح أو بثور على جلدك
¦كنت تصدر صفيرا أثناء التنفس أو أية مشاكل أخرى تتعلق بالتنفس
كيف أستطيع التعايش مع مشاكل اجللد واألظافر؟
حب الشباب

¦حاول احملافظة على وجهك نظيفا وجافا
¦استشــر طبيبــك أو ممرضــك إن كان بإمكانــك اســتعمال الكرميــات أو الصابــون الطبــي بــدون
وصفــة طبيــة
احلكة واجلفاف

¦قم برش نشا الذرة على اجللد كما ترش البودرة
¦للمســاعدة علــى جتنــب اجلفــاف ،خــذ دشــا أو حمامــا اســفنجيا ســريعا ،وال تأخــذ حمامــات
ســاخنة ملــدة طويلــة واســتعمل صابــون مرطبــا
¦استعمل كرمي وصابون سائل عندما يكون جلدك رطبا
¦جتنب العطور أو الكولونيا أو مرطب ما بعد احلالقة الذي يحتوي على الكحول
مشاكل األظافر

¦ميكــن شــراء منتجــات تقويــة األظافــر مــن الصيدليــة .عليــك أن تــدرك بــان هــذه املنتجــات قــد
تــؤذي جلــدك وأظافــرك
¦احمــي أظافــرك بارتــداء قفــازات عنــد غســل الصحــون أو القيــام بأعمــال البســتنة أو القيــام
بأعمــال أخــرى حــول البيــت
¦تأكد من إعالم طبيبك إذا كنت تعاني من احمرار أو ألم أو تغيرات حول البشرة
احلساسية من أشعة الشمس

¦جتنــب أشــعة الشــمس قــد اإلمــكان ،وخاصــة بــن العاشــرة صباحــا والرابعــة مســاءا حيــث تكــون
أشــعة الشــمس أقــوى مــا ميكــن
¦اســتعمل مســتحضر للوقايــة مــن الشــمس مــع عامــل حمايــة اجللــد ( )SPEالــذي تتــراوح درجاتــه
مــن  15فمــا فــوق للحمايــة مــن ضــرر الشــمس
¦استعمل بلسما للشفتني كعامل حماية للجلد
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¦ارتــدي قمصانــا قطنيــة طويلــة األكمــام ومالبــس داخليــة وقبعــات بحــواف عريضــة (خصوصــا إن
كنــت تعانــي مــن فقــدان الشــعر) وذلــك حلجــب الشــمس
¦حتــى األشــخاص ذوي البشــرة الداكنــة (الســمراء) يحتاجــون حلمايــة أنفســهم مــن الشــمس خــال
املعاجلــة الكيماويــة
استرجاع األشعة ()Radiation Recall

إن بعــض األشــخاص الــذي خضعــوا للمعاجلــة باألشــعة تتطــور لديهــم حالــة «اســترجاع األشــعة» أثنــاء
معاجلتهــم الكيماويــة .أثنــاء اعطــاء أدويــة معينــة مضــادة للســرطان أو بعــد فتــرة قصيــرة مــن اعطائهــا يصبــح
لــون اجللــد يف املنطقــة التــي خضعــت لألشــعة أحمــر ويتــراوح مــن خفيــف إلــى المــع جــدا وقــد يبثــر اجللــد

ويتقشــر ،ويــدوم رد الفعــل هــذا لســاعات أو حتــى أليــام .أبلــغ طبيبــك أو ممــرض عــن ردود افعــال اســترجاع
األشــعة .ميكنــك تســكني (تهدئــة أو تلطيــف) احلكــة واحلرقــة عــن طريــق:

¦وضع كمادة مبللة باردة على املنطقة املتأثرة باملعاجلة
¦ارتــداء أنســجة ناعمــة ال تســبب التهيــج .إن النســاء املصابــات بســرطان الثــدي والالتــي خضعــن
للمعاجلــة باألشــعة متبوعــة باســتئصال الــورم .غالبــا مــا يجــدن بــأن حمــاالت الصــدر هــي األكثــر
راحــة.
اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة علــى الكليــة واملثانــة بإمــكان بعــض األدويــة املضــادة للســرطان أن تــؤدي
إلــى تهيــج املثانــة ،أو تســبب اضــرارا مؤقتــة أو دائمــة للمثانــة أو الكليتــن .إذا كنــت تتنــاول أحــد هــذه
األدويــة أو أكثــر ،فــان طبيبــك قــد يطلــب منــك جمــع عينــة بــول خــال  24ســاعة .وميكــن احلصــول
علــى عينــة مــن دم املريــض قبــل البــدء باملعاجلــة الكيماويــة وذلــك للتأكــد مــن أن الكليــة تقــوم بوظيفتهــا.
بعــض األدويــة تســبب تغيــر لــون البــول (اللــون البرتقالــي أو األحمــر أو األخضــر أو األصفــر) أو جتعــل
رائحتــه قويــة كرائحــة الــدواء وذلــك ملــدة تصــل مــن  72-24ســاعة .استشــر طبيبــك ملعرفــة إن كانــت
األدويــة التــي تتناولهــا لهــا هــذه التأثيــرات.
اشــرب دائمــا كميــة وفيــرة مــن الســوائل لضمــان تدفــق البــول اجليــد ،ولتســاعد علــى منــع املشــاكل خاصــة
إذا كنــت تتنــاول األدويــة التــي تؤثــر علــى الكليــة واملثانــة .أكثــر مــن املــاء والعصيــر واملشــروبات الغازيــة
واملــرق واأليــس الكــرمي والشــوربة واحللــوى الهالميــة (اجللــو).
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عليك إعالم طبيبك إذا كنت تعاني أيا من هذه األعراض

¦ألم أو حرقة عند التبول
¦تكرار التبول
¦عدم القدرة على التبول
¦الشعور بأن عليك التبول فورا (بشكل اضطراري)
¦عندما يكون لون البول مائال لالحمرار أو مختلط بالدم
¦حمى
¦قشعريرة وخصوصا قشعريرة يرافقها رجفان
أعــراض شــبيهة باإلنفلونــزا :يشــعر بعــض املرضــى كمــا ولــو أنهــم مصابــون باإلنفلونــزا وذلــك ملــدة
تصــل مــن بضــع ســاعات إلــى بضعــة أيــام بعــد املعاجلــة الكيماويــة .قــد يكــون هــذا صحيحــا خصوصــا
إذا كنــت تتلقــى املعاجلــة الكيماويــة مــع املعاجلــة احليويــة .إن األعــراض الشــبيهة باإلنفلونــزا  -وهــي آالم
العضــات واملفاصــل وصــداع وتعــب وغثيــان وحمــى طفيفــة وقشــعريرة وشــهية ضعيفــة – قــد تــدوم ملــدة
تصــل مــن يــوم إلــى ثالثــة أيــام .وميكــن لاللتهــاب أو الســرطان نفســه أن يســبب هــذه األعــراض أيضــا.
استشــر طبيبــك أو ممرضــك إن كنــت تعانــي مــن أعــراض شــبيهة باإلنفلونــزا.

احتبــاس :قــد يحتبــس اجلســم الســوائل عنــد تلقــي املعاجلــة الكيماويــة ،إن هــذا قــد يعــود للتغيــرات
الهرمونيــة للمعاجلــة ،أو لألدويــة نفســها أو للســرطان .إذا الحظــت ورمــا يف وجهــك أو يديــك أو قدميــك
أو بطنــك استشــر طبيبــك أو ممرضــك قــد حتتــاج لتجنــب ملــح املائــدة واألطعمــة احملتويــة علــى الكثيــر
مــن امللــح .إذا كانــت املشــكلة متأزمــة .قــد يصــف طبيبــك مــدرا للبــول وهــو عبــارة عــن دواء ملســاعدة
جســمك علــى التخلــص مــن الســوائل الفائضــة.
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اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة علــى األعضــاء التناســلية :قــد تؤثــر املعاجلــة الكيماويــة – لكــن ليــس
دائمــا – علــى األعضــاء التناســلية (اخلصيــة يف الرجــال واملهبــل واملبيضــن يف النســاء) ،ويكــون لهــا
تأثيــر يف كل مــن الرجــال والنســاء .وتعتمــد اآلثــار اجلانبيــة التــي قــد حتــدث علــى العالجــات املســتخدمة
وعمــر الشــخص والصحــة العامــة.
الرجال
إن أدويــة املعاجلــة الكيماويــة قــد تخفــض مــن عــدد خاليــا الســائل املنــوي وتقلــل مــن قدرتهــا علــى

التحــرك ،وميكــن لهــذه التغيــرات أن تــؤدي للعقــم الــذي قــد يكــون مؤقتــا أو دائمــا .يؤثــر العقــم علــى قــدرة
الرجــل علــى االجنــاب ،ولكــن ليــس علــى قدرتــه علــى االتصــال اجلنســي .إن اآلثــار اجلانبيــة احملتملــة
لهــذه األدويــة هــي مشــاكل يف االنتصــاب وضــرر يف العوامــل اجلينيــة ،ممــا يــؤدي إلــى ظهــور تشــوهات
يف الــوالدة.
ما ميكنك فعله

¦قبــل البــدء باملعاجلــة ،حتــدث مــع طبيبــك حــول امكانيــة تخزيــن خاليــا الســائل املنــوي وهــو اجــراء
يتــم فيــه جتميــد الســائل املنــوي لالســتعمال املســتقبلي
¦اســتخدم حتديــد النســل مــع زوجتــك أثنــاء املعاجلــة واســأل طبيبــك عــن املــدة التــي حتتاجهــا
الســتخدام حتديــد النســل
¦اســتخدم واقــي جنســي أثنــاء االتصــال اجلنســي خــال الـــ  48ســاعة األولــى بعــد اجلرعــة األخيــرة
مــن املعاجلــة الكيماويــة ألن البعــض مــن املعاجلــة الكيماويــة قــد ينتهــي يف الســائل املنــوي
¦اســأل طبيبــك إذا كان مــن احملتمــل أن تؤثــر املعاجلــة الكيماويــة علــى قدرتــك يف االجنــاب .وان
كانــت كذلــك هــل ســتكون اآلثــار اجلانبيــة مؤقتــة أم دائمــة
النساء
اآلثــار اجلانبيــة علــى املبيضــن :ميكــن أن تؤثــر األدويــة املضــادة للســرطان علــى املبيضــن وتقلــل مــن كميــة
الهرمونــات التــي ينتجانهــا .بعــض النســاء يجــدن أن فتــرات احليــض لديهــم تصبــح غيــر منتظمــة أو تتوقــف

متامــا أثنــاء تلقــي املعاجلــة الكيماويــة .إن اآلثــار اجلانبيــة التــي لهــا عالقــة باملبيضــن قــد تكــون مؤقتــة أو
دائمــة

العقــم :إذا تضــرر املبيضــان فــإن ذلــك يــؤدي إلــى العقــم أو عــدم القــدرة علــى احلمــل ،وقــد يكــون العقــم إمــا مؤقتــا
أو دائمــا .يعتمــد حــدوث العقــم ومدتــه علــى عــدة عوامــل تشــمل نــوع الــدواء واجلرعــة املعطــاة وعمــر املــرأة
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اإليــاس :إن عمــر املــرأة واألدويــة واجلرعــة املســتعملة هــي التــي تقــرر إذا كانــت املــرأة ســتواجه اإليــاس خــال
املعاجلــة الكيماويــة .كمــا قــد تســبب املعاجلــة الكيماويــة أعراضــا شــبيهة باإليــاس كالهبــات الســاخنة (الوهــج)

وجفــاف األنســجة املهبليــة .ميكــن لهــذه التغيــرات أن جتعــل مــن عمليــة االتصــال اجلنســي أمــرا غيــر مريــح.

كمــا ميكنهــا جعــل املــرأة أكثــر عرضــة لإلصابــة بالتهابــات املثانــة أو االلتهابــات املهبليــة .ويجــب معاجلــة أي

التهــاب مباشــرة (انظــر إلــى العنــوان «االلتهابــات») .وقــد يكــون اإليــاس مؤقتــا أو دائمــا.
املساعدة حلالة الهبات الساخنة (الوهج):

¦جتنبي الكافيني (والكحول)
¦قومي بالتمارين الرياضية
تنــاول الطعــام بشــكل جيــد أثنــاء املعاجلــة الكيماويــة :مــن املهــم تنــاول الطعــام بشــكل جيــد أثنــاء
تلقــي املعاجلــة الكيماويــة ،فذلــك يعنــي اختيــار غــذاء متــوازن يحتــوي علــى كل العناصــر الغذائيــة التــي
يحتاجهــا اجلســم ،كمــا أنــه يعنــي أيضــا احلصــول علــى غــذاء غنــي بالســعرات احلراريــة للمحافظــة علــى
وزنــك وللحفــاظ علــى مســتوى عــال مــن البروتــن مبــا فيــه الكفايــة إلعــادة بنــاء األنســجة التــي قــد تتــأذى
بســبب معاجلــة الســرطان إن بإمــكان األشــخاص الذيــن يتناولــون الطعــام بصــورة جيــدة التعايــش مــع
اآلثــار اجلانبيــة ومقاومــة االلتهــاب بشــكل أفضــل ،كمــا أن باســتطاعة أجســامهم إعــادة بنــاء األنســجة
الصاحلــة أســرع.

مــاذا إن لــم أرغــب بتنــاول الطعــام؟ يف بعــض األيــام قــد تشــعر بأنــك ال تســتطيع تنــاول الطعــام
وحســب .كــم إنــه مــن املمكــن أن تفقــد شــهيتك إن شــعرت باالكتئــاب والتعــب (للحصــول علــى النصيحــة
انظــر إلــى العنــوان «احلصــور علــى الدعــم الــذي حتتاجــه») ،أو جتعــل اآلثــار اجلانبيــة كالغثيــان ومشــاكل
الفــم واحللــق مــن عمليــة تنــاول الطعــام أمــرا صعبــا ومؤملــا (وللحصــول علــى اقتراحــات مســاعدة انظــر
إلــى القســم الــوارد حتــت عنــوان «مشــاكل الفــم واللثــة واحللــق») ويف بعــض احلــاالت ،إن لــم يكــن
باســتطاعتك تنــاول الطعــام لفتــرة طويلــة مــن الزمــن ،فقــد يوصــي طبيبــك بــأن يتــم تغذيتــك عــن طريــق
الوريــد إلــى أن تصبــح قــادرا علــى تنــاول الطعــام ثانيــة.
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عندما تكون الشهية الضعيفة مشكلة لديك ،فعليك أن جترب هذه االقتراحات:

¦تنــاول وجبــات طعــام صغيــرة أو وجبــات خفيفــة بصــورة متكــررة يف الوقــت الــذي تريــده ،وقــد
يكــون ذلــك مــن أربــع إلــى ســتة وجبــات كل يــوم .وليــس مــن الضــروري أن تــأكل ثــاث وجبــات
طعــام منتظمــة كل يــوم.
¦احتفــظ علــى الوجبــات اخلفيفــة بحيــث يكــون مــن الســهل الوصــول اليهــا ،وبهــذا حتصــل علــى مــا
ترغــب بــه يف الوقــت الــذي تريــده.
¦حتــى وإن لــم ترغــب بتنــاول األطعمــة الصلبــة ،حــاول تنــاول الســوائل أثنــاء اليــوم ،فيمكــن للعصيــر
والشــوربة وغيرهــا مــن الســوائل تزويــدك بســعرات حراريــة وعناصــر غذائيــة مهمــة.
¦نوع غذائك وذلك عن طريق جتربة أطعمة ووصفات جديدة.
¦متشى قبل وجبات الطعام عندما ميكنك ذلك ،فهذا يجعلك أكثر جوعا.
¦حاول تغيير روتني وقت الوجبات فهذا يجعلك أكثر جوعا.
¦حاول تغيير روتني وقت الوجبات ،فعلى سبيل املثال ،ميكنك أن تأكل يف موقع مختلف.
¦تنــاول طعامــك مــع أفــراد عائلتــك وأصدقائــك .وعندمــا تــأكل وحــدك اســتمع للراديــو أو شــاهد
التلفزيــون.
¦استشر طبيبك أو ممرضك حول االغذية املساندة.
¦حتدث مع اخصائي احلمية والتغذية املشرف عليك حول التغذية التي حتتاجها.
إن كتيــب مركــز احلســن للســرطان املنشــور حتــت عنــوان «الســرطان والتغذيــة» يــزود القــارئ بنصائــح
أكثــر حــول كيفيــة جعــل عمليــة تنــاول الطعــام تبــدو أســهل وأكثــر متعــة .كمــا أنــه يقــدم العديــد مــن
األفــكار حــول كيفيــة تنــاول الطعــام بشــكل جيــد ،وكيفيــة احلصــول علــى البروتــن والســعرات احلراريــة
اإلضافيــة أثنــاء معاجلــة الســرطان .وللحصــول علــى نســخة مجانيــة مــن هــذا الكتيــب ،استشــر طبيبــك
أو ممرضــك أو اتصــل مبكتــب االتصــاالت وتوعيــة املجتمــع علــى هاتــف اخلــط املجانــي للمعلومــات عــن
الســرطان ( )080022662التابــع ملركــز احلســن للســرطان للحصــول علــى نســختك.
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هــل يســمح للمرضــى بتنــاول كميــة اضافيــة مــن الفيتامينــات واملعــادن؟ ميكنــك عــادة احلصــول
علــى كل الفيتامينــات واملعــادن التــي حتتاجهــا عــن طريــق تنــاول غــذاء صحــي .حتــدث مــع طبيــب .أو

ممرضــك أو اخصائــي احلميــة والتغذيــة املعتمــد ،أو الصيدليــة قبــل تنــاول أي فيتامينــات أو معــادن مســاندة.

إذا كانــت كميــة الفيتامينــات واملعــادن كثيــرة جــدا ،فقــد يكــون هــذا خطــر .كذلــك األمــر إذا كانــت كميتهــا
قليلــة جــدا .عليــك معرفــة مــا يوصــي بهــا الطبيــب لــك.

احلصــول علــى الدعــم الــذي حتتاجــه إن املعاجلــة الكيماويــة هــي كالســرطان ميكنهــا أن جتلــب تغيــرات
رئيســة حليــاة الشــخص .وبالرغــم مــن أن املعاجلــة الكيماويــة تســاعد علــى معاجلــة الســرطان لديــك ،اال أن

بإمكانهــا يف بعــض األحيــان أن تؤثــر علــى صحتــك العامــة وتســبب اجهــادا وتعرقــل اجلــدول اليومــي ،وجتهــد
العالقــات الشــخصية .إذا فــا عجــب أن يشــعر بعــض املرضــى بالبــكاء ،أو القلــق ،أو الغضــب أو االكتئــاب

عنــد نقطــة مــا خــال تلقيهــم للمعاجلــة الكيماويــة.
كيف ميكنني احلصول على الدعم؟

ميكنك احلصول على العديد من مصادر الدعم وفيما يلي أبرز هذه املصادر:

¦األطبــاء واملمرضــون وغيرهــم مــن املختصــن الطبيــن .إذا كان لديــك أســئلة أو كنــت تعانــي مــن
القلــق حــول معاجلــة الســرطان لديــك ،حتــدث مــع طبيبــك وأخبــره أن كنــت تشــعر بالقلــق أو
االكتئــاب ،أو أن كنــت تواجــه تغيــرات عاطفيــة أو جســدية أخــرى.
¦استشــارة املختصــن .هنــاك الكثيــر مــن أنــواع املستشــارين الذيــن بإمكانهــم مســاعدتك علــى
التعبيــر عــن مشــاعرك ،وفهمهــا ،والتعايــش معهــا .إذا كنــت مكتئبــا فعليــك أن تفكــر يف البحــث عــن
مســاعدة املختــص بذلــك .إن الشــعور بالعجــز ،أو عــدم القيمــة أو الذنــب أو أن احليــاة ال تســتحق
العيــش هــي اشــارات علــى االكتئــاب .واعتمــادا علــى مــا تفضلــه وحتتاجــه .قــد ترغــب بالتحــدث
مــع طبيــب نفســاني ،أو عالــم نفــس ،أو مرشــد اجتماعــي .هنــاك أيضــا األدويــة التــي ميكــن أن
تســتعمل ملعاجلــة االكتئــاب .يوجــد العديــد مــن األطبــاء النفســيني ،وعلمــاء النفــس ،ومرشــدين
نفســيني مدربــن للعمــل مــع مرضــى الســرطان .قــد يكــون طبيبــك أو ممرضــك أو مرشــدك
االجتماعــي قادريــن علــى اقتــراح شــخص لتتصــل بــه.
¦األصدقــاء وأفــراد العائلــة ،إن التحــدث مــع األصدقــاء وأفــراد العائلــة قــد يســاعك علــى الشــعور
بشــكل أفضــل بكثيــر وغالبــا مــا ميكنهــم أن يجعلــوك مرتاحــا ومطمئنــا بطــرق ال يتقنهــا شــخص
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آخــر .علــى أيــة حــال ،قــد حتتــاج ملســاعدتهم حتــى يســاعدوك .ويف الوقــت الــذي تتوقــع فيــه أن
يهــرع اآلخــرون ملســاعدتك ،قــد يكــون عليــك اتخــاذ احلركــة األولــى.
¦طلــب املســاعدة مــن العائلــة واألصدقــاء .إن العديــد مــن األشــخاص ال يفهمــون الســرطان ،قــد
ينفــرون منــك ألنهــم يخافــون مــن مرضــك وال يعرفــون مــا العمــل ملســاعدتك .وقــد يخشــى البعــض
مــن أنهــم ســيزعجونك بقولهــم «الشــيء اخلاطــئ» .وميكنــك املســاعدة بــأن تكــون منفتحــا يف
التحــدث مــع اآلخريــن عــن مرضــك ،ومعاجلتــك واحتياجاتــك ،ومشــاعرك ،فبهــذه الطريقــة
ميكنــك تصحيــح األفــكار اخلاطئــة حــول الســرطان .وميكنــك أيضــا أن جتعــل النــاس يعرفــون بأنــه
ليــس هنــاك مجــرد شــيء «صحيــح» فقــط ليقولــوه طاملــا أن اعتناءهــم يأتــي مــن خــال الصــوت
العالــي والواضــح .عندمــا يعــرف النــاس بأنــه ميكنهــم التحــدث معــك بصــدق فقــد يكونــون أكثــر
رغبــة وقــدرة علــى االنفتــاح وتقــدمي دعمهــم .قــد يكــون تقبــل املســاعدة أمــرا صعبــا .وعندمــا
تســمح لآلخريــن باملســاعدة فإنــك جتعلهــم يشــعرون بأنهــم أقــل عجــزا ،وهــذا يعنــي أنــك تســاعد
اآلخريــن علــى التعامــل مــع مرضــك.
¦مجموعــات الدعــم ،تكــون مجموعــات الدعــم مــن أشــخاص ســوف ميــرون ،أو مــروا بنفــس أنــواع
التجــارب التــي مــررت بهــا .يجــد العديــد مــن مرضــى الســرطان أن بإمكانهــم مشــاركة أفكارهــم
ومشــاعرهم مــع أعضــاء املجموعــة ،يف حــن أنهــم ال يشــعرون باالرتيــاح أن يشــاركوا هــذه األفــكار
مــع أي شــخص آخــر .كمــا ميكــن ملجموعــات الدعــم أن تعمــل كمصــدر مهــم مــن املعلومــات العمليــة
حــول التعايــش مــع الســرطان .كمــا تقتــرح بعــض الدراســات أن مجموعــات الدعــم ال تســاعد يف
كيفيــة شــعورك عاطفيــا وحســب ،بــل قــد تســاعدك أيضــا علــى التعــايف مــن الســرطان الــذي تعانــي
منــه .هنــاك مجموعــة دعــم خاصــة يف الســيدات املصابــات يف ســرطان الثــدي (مجموعــة ســند)
علــى مــن ترغــب بالتواصــل مــع املجموعــة االتصــال
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