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 الع�ج الكيميائي مع ا�دوية المضادة للسرطان (السامة للخ�يا)

 

مشورة و% تمثل محددة فردية الع�ج الكيميائي لحالة  ومحددة أأدوية عن خاصة أنھا % تعطي تفاصيل . ھذه النشرة تعطي لمحة عامة عن الع�ج الكيميائي
ة مزيد من المعلومات المفصلللمصادر ال .المعالج الطبيبمع  ع�ج المقترحالوالمرضية حالته  ةناقشكل مريض معلى . سرطان محدد الع�ج من حول

  .النشرة في نھايةمرفقة 

 
ا ھو الع�ج الكيميائي؟م  
 

.للخ�يا يطلق عليھا أيضاً ا�دوية السامةو ية،سرطانخ�يا اليعني ع�ج السرطان باستخدام ا�دوية المضادة للالمصطلح الذي ھو الع�ج الكيميائي   
:مث�. وية المضادة للسرطان<دأنواع لعدة ھناك   

.السرطانع�ج بعض أنواع في  ، وتفيدآثار ھرمونات معينةأو تحد من نمو أو منع تا�دوية التي •   
.التي تؤثر على الجھاز المناعي لع�ج بعض أنواع السرطانووأنواع أخرى من ا�دوية  ا�حادية ا�جسام المضادة•   

 
ي ا�دوية السامة للخ�يا وكيف تعمل؟ما ھ  

 
ومع ذلك، فإنھا جميعا . ا�دوية السامة للخ�يا في مفعولھا وطريقة عملھاوتختلف . منعھم من التكاثرتا�دوية السامة للخ�يا تقتل الخ�يا السرطانية أو 

.ھاتقسم الخ�يا وتتكاثر التداخل مع طريقةب تشترك في كونھا تتفاعل  
 

قد يعطي  مما من الع�ج الكيميائي، فلكل منھا طريقة مختلفة في العمل، الواحدة جلسةالتستخدم اثنين أو أكثر من ا�دوية السامة للخ�يا في وغالبا ما 
.واحد فقطنوع فرصة أفضل للنجاح من استخدام   

 
و% . لة على حداحا ختيار على نوع ودرجة السرطان لكلعتمد اFي. المستخدمة في ع�ج السرطانھناك العديد من ا�دوية السامة للخ�يا المختلفة 

النوع ا�نسب لحالتك، بناء على نتائج  المعالج سينصحك حولطبيبك . أفضل جديدةوتركيبات  للبحث عن أدويةتزال البحوث والدراسات مستمرة 
.التجارب البحثية ا�حدثو الدراسات  

 
معظم الخ�يا الطبيعية في الجسم، مثل خ�يا إن . بسرعةوتتكاثر م قستت للخ�يا السرطانية التينسبة بالفضل تعتبر الحل ا� ا�دوية السامة للخ�يا

ا�دوية السامة بھذه  تتأثرعادةوعليه فإنھا % . تتضاعف على فترات متقاربة وأقسم تالعض�ت، وخ�يا القلب وخ�يا المخ، وخ�يا العظام، % ت
على سبيل المثال، خ�يا الشعر وخ�يا نخاع العظم، وخ�يا . وتتكاثر بسرعة كبيرة تتقسمالجسم  ا�خرى في �ياومع ذلك، فإن بعض الخ. للخ�يا

ديھا ل الخ�يا الطبيعية ،عام بشكلو). انظر أدناه(جانبية تتعرض للمضاعفات القد ا�دوية السامة للخ�يا، وبھذه قد تتأثر و. بطانة الفم والقناة الھضمية
   .الع�ج مما يعطي فرصة لذلك بعد تلقيأفضل بكثير من الخ�يا السرطانية  ھانفسيد تجد خاصية

 
ھي أھداف الع�ج الكيميائي؟ ما  

 
�ج السرطانغيره من الع�جات في ع وأالع�ج الكيميائي  قد يساھم  

لبعض أنواع السرطانات بينما . يميائي وحدهالع�ج الك تتجاوب معبعض أنواع السرطان قد  إن. السرطان حا%تالع�ج ھو الھدف في معظم 
 ورمعلى سبيل المثال، قد تخضع لجراحة Fزالة . ع�جالإضافة أنواع أخرى من وحده فتستدعي الحالة الع�ج الكيميائي  % يكفي قدا�خرى 

 عن مركز انتشرت بعيداً تكون قد  رطانيةيا سقتل أي خ�بھدف ذلك و .يلزم المريض أيضاً الخضوع لع�ج كيميائي بعد الجراحة سرطاني، إ% أنه قد
.في وقت %حق عادة تكون الورم، فإنھا تمثل خطورة Fهج�ع يتم ما لمو .ا�ساسي حيث تكون في الجسمالسرطان   

 
حيان، يتم إعطاء الع�ج في بعض ا�. الع�ج الكيميائي المساعد، بمث�ً الجراحة ك ةالع�ج الرئيسي مرحلة بعدويسمى الع�ج الكيميائي الذي يعطى 

ويسمى الع�ج . خرىالع�جات ا� جراحة أو الع�ج اFشعاعي بحيث يكون من المرجح أن يستفيد عليه المريض على نحو أفضل منالكيميائي قبل ال
. الجذريالع�ج الكيميائي بقبل الع�ج الذي يعطى  الكيميائي  

 نشرة تثقيفية عن

الع�ج الكيميائي   
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نجح و تجاوب جسم المريضإذا. طان بعد الع�جسرلل آثارعني عدم وجود اFيقاف ت. مة شفاءكل من بد%ً  إيقافكلمة م ا�طباء يميلون إلى استخدا
بعد أشھر أو سنوات في  ية بالتكونسرطانالالخ�يا ومع ذلك، في بعض الحا%ت، قد تعود . ، فإن لديه فرصة للتعافي بالكاملبوقف الخ�يا السرطانية

.شفاءطباء يترددون في استخدام كلمة �السبب في أن بعض ا وھنا يكمن. وقت %حق  
 

السرطانتفشي  والحد منغيره من الع�جات للسيطرة  وأقد يھدف الع�ج الكيميائي   
 

 ھاقدمتمنع أو  يةالسرطانالخ�يا حد من نمو أو انتشار لل الكيميائي ھنا يھدفالع�ج  السرطان من الدرجة التي يصعب شفاءھا، فإن الھدف منإذا كان 
.ھذا قد يجنب المريض المعاناة بسبب أعراض السرطان لبعض الوقت .بسرعة  

 

عراضا�ستخدم لتخفيف الع�ج الكيميائي ي  
 

قد دورة من الع�ج الكيميائي فإن  أن النتائج المتوقعة غير مرضية، وأ، حتى لو كان الع�ج غير ممكن. الع�ج الكيميائي الملطفبوھذا ما يسمى 
.ورمال الناتجة عنضغط ا�عراض ا�لم أو ك أعراض السرطانمن خفف ھذا قد ي .السرطان حجم Fضمار يلجأ إليھا  

 

 كيف يعطى الع�ج الكيميائي؟
 

.موجودةالسرطانية الوبالتالي الخ�يا  جميع مناطق الجسم حتى يتسنى للدواء الوصول إلىل إلى مجرى الدم ودخالا�دوية تحتاج   
 

دالع�ج الكيميائي عن طريق الوري  

).دالحقن في الوري( مباشرة إلى مجرى الدم، يتم حقن معظم أودية ع�ج السرطان في الوريد مباشرة لدخول الدواء  
.واحدة ةإبرب في الوريد من بعض أنواع ا�دوية يتم حقن الجرعة الكاملة منھا•   
قطرات ليدخل مجرى الدم بالوريد عبر أنبوب شفاف مثبت يحقن بالوريد عبر كيس شفاف معلق وينزل الدواء على شكل ا�دوية اNخر من بعض ال• 

يقلل من  �ن يدخل بشكل تدريجي لمجرى الدم ويختلط به ببطء، مما فرصةيعطي ھذا ا�سلوب ا�دوية . ذراع أو اليدالفي  ب�ستيك مثبتة بإبرة
 بمعدلفي الوريد  دخول الدواءللتأكد من خاصة يرة ما تستخدم مضخات صغ وغالباً ، ساعات عدة قد يستغرقوھذا ا�سلوب . ج الوريدتھي فرص
.صحيح  

أو خط محيطي في  صدرالخط وسط في الوريد في في يكون  وقد. الوريدفي  أنبوب ب�ستيكي رقيقة بشكل أعمقإدخال يتم  قد في بعض الحا%ت،• 
أو عبر  ا�دويةفيمكن حقن . يعني أنك % تحتاج إلى تكرار الحقنھذا . �شھر حتى يتم ا%نتھاء من الع�ج هفي مكانا�نبوب ترك ويمكن أن ي. ذراعال

أكثر عطاء الع�ج الكيميائي F حال الحاجة وتستخدم ھذه الطريقة في. جرعةال مقطر من خ�ل الخط من وقت Nخر عندما يأتي وقتالمحلول ال
 ).الع�ج الكيميائي دورةأساسية خ�ل حاجة ل�ختبار لبا ما تكون الالتي غا( عند الحاجة من خ�ل ھذه الوسيلةلدم يمكن أخذ عينات لكما  .وأكثر

.اFلتھاب وأمن ا%نسداد  الخط وخلوه جة إلى عناية خاصة للحفاظ على نظافةحاتستدعي ال  
.عيوم أو أسبو أكثرعلى مدى  حقنعبر  تعطى ا�دويةقد في بعض ا�حيان •   

 

عن طريق الفم ج الكيميائيالع�  
.ا�معاء عبر متصاصھم ليصلو مجرى الدمعن طريق الفم ويتم اتأخذ شكل أقراص دوائية صلبة أو سائلة لع�ج الكيميائي ل بعض ا�دوية  

 
 أساليب أخرى

 
لذلك، لع�ج بعض أنواع السرطان في الدماغ أو الحبل . مجرى الدم الشوكي أو الدماغ بشكل جيد جدا عبرلحبل ا�دوية ليصعب عادة وصول 

النخاع الشوكي في ب المحيطة يتم ذلك عن طريق إدخال إبرة في المنطقة. والنخاع الشوكيحيط بالدماغ السائل المفي  ويةد يتم حقن ا�دالشوكي، ق
.أسفل الظھر  

 
�ج السرطانفي ع والقسطر البوابيالقسطرة   

تقديم  للوصول إلى ا�وردة ليتمكن من سيحتاجفريق الرعاية الصحية الخاص خ�ل ع�ج السرطان،   
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. قد يحتاجون أيضا �خذ عينات من الدم لفحصھا. السوائلأو  ،عبر الوريدا�دوية والمضادات الحيوية، أو  ،نقل الدمالع�ج الكيميائي، وك ا�دوية
.منفذالإدخال جھاز طبي خاص يسمى القسطرة أو بلجعل ھذه اFجراءات أسھل، قد يوصي طبيبك   

 
 أنواع القسطرة

رطان، ونوع ع�ج السالدواء للتلقي  يعتمد نوع القسطر على كمية ا�وية التي ستحتاج إليھا والمدة التي ستحتاج إليھا. من القسطرةھناك عدة أنواع 
.المادية كلفةالمدى توفر الرعاية الطبية وو، الع�ج الذي ستتلقاه  

  .الكوعفي  ردة الكبيرة في الذراع بالقرب من مكان ا%نثناءاتيتم إدخال خط إلى واحدة من ا�وحيث  :)PICC(ر المركزي المدخل محيطياً القسط

تحت الجلد في الصدر، أو في بعض ا�حيان  جراحياً  اھقسطرة متصلة بمنفذ يتم إدخال :في الجسم أو منفذ واحد في القسطرةالمنافذ المزروعة 
.ا�شعة جراح أو أخصائيالاع، من قبل الجزء العلوي من الذر  

 

: مزايا القسطرة  

 
.تقليل عدد وخز اFبر في الوريد•   
)لمنفذ لعدة أيام دون نزعھاباFبرة المتصلة ايمكن ترك (فترة أطول من يوم واحد  تطلبخرى التي تا�ع�جات ال من الع�ج الكيميائي أو أي تقديم•   
)من منفذ واحد استخدام منفذ مزدوج بد%ً يمكن ( أو ا�دوية ا�خرى في نفس الوقتإن لزم من الع�ج الكيميائي  عدة أنواع تقديم•   
الصدرأو منطقة الجلد  فقط في ةواحد عبر إبرة وتقديم الدواء في نفس اليوم سحب عينة دم للفحوصات ال�زمة إمكانية•   

 
:لمنفذالقسطرة واب العناية  

 
الرعاية إحتياطات أخذ  عليك يجبفخارج الجسم، ب تنحصرللمشاكل التي التعرض  خطر ل منيتقللل ھناك تعليمات خاصة للعناية بالقسطرة أو المنفذ

:نبوب في الذراع أو الصدرا�مخارج  منطقةو ،والجلد المحيط بهالقسطرة نبوب الخاصة �  
  .غطاء مفتوحاً يكون اللمس طرف القسطرة عندما تجنب  ،العدوىحدوث منع يديك قبل لمس القسطرة لاغسل • 
. إليك من قبل الطبيب ر الضمادات بحسب اFرشادات المعطاةيّ وغ با�نبوبالمحيطة ف المنطقة نظ•   
تم استخدام أنبوبعندما % ي مثبت بإحكامبك داخل القسطرة عبر التأكد من أعلى ا�نبوب أو المشإلى  الھواءدخول نع ام•   
القسطرةفي أنبوب قطع  تجنب أي خدوش أو•   
إنغماس القسطرة بالماء تجنبلتوجيھات ا بحسبو .نسدادهمية صغيرة من السائل لتفادي إكا�نبوب باغسل •   

 
:السرطانية للخ�يا ضادةمإعطاء ا�دوية ال يتمكالتالي، في بعض الحا%ت   

.طريق الحقن في العض�تعن •   
.على شكل كريم يفرك على الجلد•   
.عن طريق حقن في منطقة الصدر•   
.سرطانيالورم حقنة مباشرة في ال•   

 
رة الع�ج الكيميائي؟دوتستغرق كم   

 

 ً ال، قد يكون لديك جرعة من على سبيل المث. من الع�ج دورة ھي فترة الع�ج تليھا فترة راحةال. دورات على شكلالع�ج الكيميائي  يعطى غالبا
وھذا يعطي  .أسابيع ٤إلى  ٣ة من لفتر من ا�دوية ثم قد تكون فترة الراحة. ى مدى بضعة أياميوم واحد، أو عدة جرعات علخ�ل  الدواء أو ا�دوية
وعادًة تكون . التالية الع�ج قبل جلسة لتعافيل يعطي أيضا فرصة للخ�يا الطبيعية التالفة كما. للدواء تعافي من أي آثار جانبيةفرصة لجسمك لل

.دوية المستخدمةوا� السرطان الذي يتم ع�جهنوع على  أسابيع، ولكن تختلف اعتماداً  ٤إلى  ٣ع�جية كل الدورات ال  
 

تختلف وربما  كاملة قدالع�ج دورة فإن ومع ذلك، . مما يعني ستة جلست ع�ج على مدى ستة شھور. تقريباً ستة أشھر كام�ً  الع�ج دورة إن مدة
. الجلسات تتألف من عدد أقل أو أكثر من وأتكون أقصر أو أطول من ستة أشھر،   

 
مواصلة الع�ج  الى ويوجھهالطبيب يساعد وھذا  .ور اFشعاعية، وذلك لتقييم مدى إستجابة الجسم للع�جيتخلل الع�ج بعض الفحوصات أو الص قد
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باFضافة إلى فحوصات روتينية للدم للتحقق من فصيلة الدم  .في حال أن الدواء المستخدم % يعملتغيير ا�دوية المستخدمة الحاجة لوم %، أ
.ا�دويةبتتأثر  عمل بشكل جيد ولم%زالت ت د والكلىللتأكد من أن الكبوإختبارات أخرى   

 
 أين يتم إعطاء الع�ج الكيميائي؟

 
كإقامة  في المستشفى هتتطلب يوم او نحوقد ع�جية ال الجلساتبعض . قضاء بضع ساعات في المستشفى لكل جرعة من الع�جقد يتوجب عليك 

.المرضى الداخليين  
 

ة من الع�ج الكيميائي؟ماذا عن المخاطر واNثار الجانبي  
 

قتل الخ�يا التي تتقسم إنقساماً غير طبيعي مما قد ب فعملھا يتمثل. آثار جانبية غير مرغوب فيھابسبب تما ت وغالباً تتميز بالقوة للخ�يا  ا�دوية المسمة
قد تختلف آثاره حتى مع الدواء نفسه، . ء إلى آخردوااNثار الجانبية تختلف من فإن ومع ذلك،  .المحيطة به تلف بعض الخ�يا الطبيعيةإلى  يؤدي

 . قد يتأثروا بآثار جانبية عنيفة جداً بالمقارنة بغيرھم من المرضى الذي يتعاطون نفس الدواءمرضى بعض الف .الجانبية واFستجابة من مريض Nخر
.دواءوع النغيير قوم الطبيب بتيقد  جانبية شديدة جداً،اNثار ال ي بعض ا�حيان، إذا كانتف  

 
 معكما�مر مناقشة ب الع�ج الكيميائي المسؤول عن تقديم سيقوم الطبيب أو الممرضة. اNثار الجانبية ا�كثر شيوعاً  وليس كل وفيما يلي بعض

من أي جانبية المحتملة اNثار ال أيضا، يمكنك اFط�ع على قائمة. معينة التي ستعطى إليكالواجھك مع ا�دوية المرجح أن ت بخصوص اNثار الجانبية
.الشركة المصنعة دواء على النشرة المرفقة معه من  

 
.خ�ل دورة الع�ج الكيميائي �ي منھاحال تعرضه  فوراً طبيبه إب�غ  على المريض قائمة من ا�عراض التي يجب النموذج في نھاية ھذا  

 

 التعب
 

الع�ج  جلسةبالتعب أكثر من المعتاد خ�ل المريض شعر ومن المحتمل أن ي. ليھاالممكن التعرض إ اNثار الجانبيةأبرز  ھو) اFرھاق(التعب 
.حتاج إلى تقليص ا�نشطة العادية الخاصة بكقد يوبالتالي، . الكيميائي  

 
 الشعور بالمرض (الغثيان والقيء)

 
ذلك، لمنع نقص السوائل ب وائل حتى لو كنت % تشعرن السحاول شرب الكثير م. بالغثيان والقيء من الع�ج ض أثناء وبعد كل جلسةيقد يشعر المر

.لزيادة السوائل في الجسم ومص طرفھامكعبات الثلج يمكن اللجوء ل). الجفاف(في الجسم   
 

ك أنواع وھنا. الع�ج الكيميائي جلسةوقت، أو قبل،  نفسب أن يتناولھا إمامريض لل ويمكن ة المضادة للغثيان بمكافحة ا�عراض ھذه،يقد تساعد ا�دو
.نحو أفضل قد يستجيب له على لنوع آخر تغيير الدواءيتم % يعمل بشكل جيد،  ھاإذا كان أحدف. مختلفة من ا�دوية المضادة للقيء  

 
 التأثيرات على الدم والجھاز المناعي

 
خ�يا الدم وخ�يا الدم الحمراء، فيه تصنيع  نخاع العظم ھو المكان الذي يتم. على نخاع العظم ؤثرأن ت السرطانية للخ�يامضادة يمكن ا�دوية ال

:المشاكل التي قد تحدث ما يليأبرز . يةالبيضاء والصفائح الدمو  

 
ً شاحب فقر الدم سوف تشعر بالتعب وتبدوأصبت بإذا . ض من خ�يا الدم الحمراءوھذا يعني مستوى منخف. فقر الدم•  .نقل دملعلى إثره قد تحتاج و. ا  
على أقل قدرة  وذلك �ن لديك .بشكل كبيرمستوى خ�يا الدم البيضاء  خفاضنإ بالعدوى عند أكثر عرضة لWصابة المريضيصبح . عدوى الشديدةال• 

ارتفاع في درجة ك ظھرت لديك ع�مات العدوى زيارة الطبيب على الفور في حاليجب عليك . محاربة البكتيريا والفيروسات والجراثيم ا�خرى
مضادات الحيوية مباشرة العطى جرعة عالية من أدوية ، قد تُ منخفضة على مكافحة العدوى قدرتكوحيث أن . لتھاب في الحلقإو أ) الحمى(الحرارة 

.اFصابة بالعدوىفي الدم في حال   
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ضربة قد فإن أبسط ض نخفصفائح الدموية في الدم موإذا كان عدد ال. أنفسنا جرحالدم على التخثر عندما نالصفائح الدموية تساعد . مشاكل النزيف• 
قد تحتاج إلى نقل الصفائح ف. لديك ھذه ا�عراضوجود الطبيب على وجه السرعة إذا %حظت توجه إلى  .ف لفترة أطول من المعتادينزينتج عنھا 

.منخفض جداً  مستوى الصفائح الدموية لديك الدموية إذا كان  
 

خ�يا الدم ومستوى خ�يا الدم الحمراء،  للتأكد من ھذاو .كدمطمئنان على مجموعة فحص دم ل�ل أن تخضع طبيعيمن القبل كل دورة من الع�ج، 
اختيار أدوية قابلة للتغيير أو قد إعطاء  وأر دورة الع�ج، يتأخإذا كان أي من ھذه بمستوى منخفض جدا، ثم يتم . لديك والصفائح الدمويةء البيضا

.مكونات الدمة مستويات ع�ج لزياد  

 

 مشاكل الفم

 
الفم أو في جفاف أو الفم، في قد يؤدي إلى التھاب مما . السرطانية للخ�يا مضادةا�دوية الأنواع عض بب من الداخلتتأثر الخ�يا التي تبطن الفم 

ما يلي إما بنفسك أو ، قم بمكنكأإن  .لدرجة أكبر تساعد على منع حدوث مشاكل الفم أو تفاقھما  الفمالجيدة ب الروتينيةالعناية  .في الفم أخرىمشاكل 
:يةبمساعدة من مقدم الرعا  

.فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايدنظف أسنانك مرتين يوميا ب•   
محلول كلوريد  تحضيريمكنك ). المياه المالحة أو( ٪٠.٩ استخدام الماء أو محلول كلوريد الصوديوم. وأثناء الليلبعد الوجبات  كفمشطف ا• 

ستخدام الماء البارد أو الدافئ أيھما ا. مل من المياه العذبة ٢٥٠ عن طريق تذويب نصف ملعقة صغيرة من الملح في ةشطف النقي بعد كل ومالصودي
.تفضل  

ات وقبل بعد الوجب لك بشكل منتظم ولكن أساسيم بذمكنك، قأإن . ناعمةو ةلطيفأسنان فرشاة إزالة أي بقايا تراھا في فمك أو على لسانك بواسطة • 
.سبب ا�لم أو النزيفاعمة تنالسنان ا� اةشأن فرفي حال بديل ك المنظفةرغوة اليمكن اFستعاضة ب. النوم  

قبل ، الطقم بالمحلول الخاص با�سنان خ�ل الليل نقعوا. فرشاة أسنان ناعمة ومعجون ا�سنانب كطقم أسناننظف . إزالة أطقم ا�سنان لي�ً • 
.لتاليا%ستخدام في اليوم ا  

 
ھو المطلوب ساعد وما ي مضغ علكة خالية من السكر وغالباً أو متكررة من الماء  إحتساء رشفات خفيفةب معالجة ا�مر جفاف الفم يمكنكأصبت بإذا 

  .في بعض ا�حيان الذي قد يوصف من قبل الطبيب للمريض تحفيز الغدد اللعابيةا%صطناعي أو دواء  باFضافة إلى  أدوية اللعاب .عمل بھذه الحالة

 
 تساقط الشعر

بعضه أو  قد فإن الشعر عرضة للتساقط وعليه، .يةالشعر تكون البصي�تالمسؤولة عن لف الخ�يا تتالسرطانية قد للخ�يا  بعض ا�دوية المضادة
. شعر فروة الرأستماماً ك للتساقط أيضاً  شعر الجسم والرموش عرضةكما أن . الع�ج أسابيع من بدء جلسات ٣إلى  ٢ھذا يحدث عادة بعد و .كله
.شھرا ١٢إلى  ٤الع�ج تماماً، فإن الشعر يعود للنمو في غضون  ةدوراFنتھاء من بعد و  

 
 اFمساك

وأحياناً قد  .من السوائل عالية طعمة التي تحتوي على ا�لياف ونسبةخ�ل تناول الكثير من ا� ھذا النوع من ا�عراض يمكن بسھولة معالجته من
.اتملينتاج بعض المرضى لليح  

 
 اFسھال

في ما أ .حال أصبت باFسھال عليك زيادة كمية السوائل التي تشربھا لتعويض السوائل المفقودة من جسمكفي . وھو أحد اNثار الجانبية لبعض ا�دوية
اFدخال  لبعض الحا%ت وأية المضادة لWسھال �دولتناول ا إليكحاجة ال قد تكونف. إخبار الطبيب بذلكعليك ، يجب اً صبح شديداستمر أو أحال 

.وإعطاء ا�دوية عبر الوريد لتعويض السوائل المفقودة وتفادي اFصابة بالجفافلمستشفى ل  

 

 
 المشاكل العصبية

والشعور ن، القدمي وأاليدين أصابع ك أجزاء من الجسملبعض اFحساس في نقص  يترتب عليهمما . تؤثر على ا�عصابأن يمكن لبعض ا�دوية 
.أي من ھذه ا�عراضب شعرتأعلم طبيبك في حال . العض�تفي أو ضعف كاFبر بالجسم  بالوخز  
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 الخصوبة

. والذي قد يكون في بعض ا�حيان مؤقتاً وفي بعض ا�حوال دائماً  .النساء وأالرجال  سواء لدىعلى الخصوبة  قد تؤثر بعض أدوية الع�ج الكيميائي
الع�ج ببدء القبل  لدى النساء اتيضوالب انات المنوية أوتخزين الحيو اللجوء لتقنية د للرجاليحوالخيار القلق، قد يكون لل اً مصدر إذا كان ھذا

 مبكراً  لطمثا لديھم عنقطلديھم ا�عراض ويبعض النساء تتطور . وعليه يمكنھم الرجوع إليھم في المستقبل في حال رغبتھم بإنجاب طفل. الكيميائي
  .السرطانية للخ�يا مضادةبعض ا�دوية الذ عند اخ

 
ميائيبعض النقاط ا�خرى عن الع�ج الكي  

 

 قبل البدء بالع�ج الكيميائي
 .لWطمئنان والتأكد من وظائف عمل الكبد والكلى المستخدمةقد يحتاج المريض إجراء بعض فحوصات الدم المحددة على حسب نوع ا�دوية 

وذلك �ن بعض ا�دوية قد . أيضاً  الرئة، وفحوصات لوظائف )ط كھربة القلبيخطأو ت/ القلب وتخطيط رسم ك( بلقللباFضافة لفحوصات خاصة 
 ا�جھزةعمل  خ�ل فترة الع�ج، للتأكد آستمراريةأو بعضھا تكرار ھذه ا%ختبارات يتم  وقد. الحيوية ا�جھزةوظائف  علىسلبي ر يثتأيكون لھا 

.شكل جيدب الحيوية  
 

 الحمل ووسائل منع الحمل
. ط جنسيافي حال كونھم يتمتعون بنش يزال ممكناً أنه % % إ ،الحملفرص الخصوبة ومن تقلل  قد الع�ج الكيميائي لى الرغم من أن بعض أدويةع

 ينصح ولذلك، فإنه %. دتهيمثل خطورة على س�مة الجنين قبل و% الحيوانات المنوية والبويضاتالمتمثل بتدمير ا�دوية  فإن التأثير لھذهومع ذلك، 
وبالتالي في . أيضاً  الكيميائي شريكھا الرجل ھو من يتلقى الع�جفي حال أن أو  .بالحمل للمرأة التي تتلقى الع�ج الكيميائي أثناء فترة تلقيھا للع�ج

.الحمل عبر الوسائل المختلفة حال أن الزوجين في حالة نشاط جنسي أو لديھم قابلية للحمل ينصح بإتخاذ التدابير الممكنة لمنع  

 
  .الع�جمن نتھاء ا%بعد  فيھامنع الحمل مواصلة  استشر طبيبك حول المدة التي يجب عليك

 

 الع�ج الكيميائي وفرص عودة السرطان
.%حق في حياة المريضمن أشكال السرطان في وقت  شكل آخربتكون  السرطانية للخ�يا مضادةا�دوية ال إلى إحتمال تسبب ھناك خطر صغير جداً   

 
:يمكن أن السرطانية للخ�يا بعض ا�دوية المضادة  

.من طبيبك حول أي أدوية أخرى تأخذھا تأكد. دخل أو تتفاعل مع ا�دوية ا�خرىتت•   
.الع�ج شرب الكحول وتفاعله معإمكانية  استشر طبيبك حول. حولالكبر ثتتأ•   
. بعد جلسة الع�ج الكيميائي من وإلى المستشفى المريض بنفسهلس�متك ينصح بتجنب قيادة •   

 
 


