
العالج الكيميائّي
Chemotherapy

HES 11 - 004  1432 هـ / 2011 م

�سارة امل�سعد  – مثقفة �صحية اإعداد:  

عفت الربازي – �أخ�صائية تثقيف �صحي   

د. طاهر التويجري – ��صت�صاري �أور�م مراجعة:     

د. اأحمد الزهراين – ��صت�صاري �أور�م   

حممد �سامي عوده – �أخ�صائي تثقيف �صحي تدقيــــــق:     

د. فاطمة حممد العبادي  اإ�ســـــــراف:  
م�صاعدة رئي�س خدمات �لتثقيف �ل�صحي   

ق�سم خدمات التثقيف ال�سحي اإخراج:  

م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز االبحاث
خدمات �لتثقيف �ل�صحي 

�س.ب. 3354 �لريا�س 11211
�ململكة �لعربية �ل�صعودية

تليفون : 014423078           ال�سنرتال : 014647272



العالج الكيميائّي
Chemotherapy



�أخرى  �إلى  حالة  من  ويختلف  �ل�سرطانية  �لأور�م  عالج  يتنوع 
�لكيميائي,  �لعالج  بالأ�سعة,  �لعالج  �جلر�حة,  يت�سمن  وقد 
مثل   )Targeted Therapy( �ملوجه  و�لعالج  بالهرمون  �لعالج 
�أو كلها  ُي�ْستخدم بع�ض هذه �لعالجات  �لهر�سبتني  وغريه, وقد 

يف �لكثري من �حلالت. 

تذكر عزيزي �ملري�ض �أنه للح�سول على �أف�سل نتيجة من هذه   
من  �لعقار  متكن  �لتي  بالطريقة  ُيعطى  �لعالج  فاإن  �لعقاقري 

�لو�سول �إلى �أكرب عدد من �خلاليا �ل�سرطانية.

مقدمـــــــة



ما هو العالج الكيميائي؟

هو عبارة عن اأدوية وعقاقري كيميائية ت�ستهدف التاأثري على  اخلاليا ال�سرطانية 
التي تتميز بعدم قدرتها على بناء نف�سها  ولها ميزة االن�سطار الع�سوائي بعك�س 

اخلاليا ال�سليمة.

يوؤثر العالج الكيميائي على اخلاليا  ال�سريعة يف اجل�سم من اأجل ذلك  قد يوؤثر 
على  خاليا عادية من طبيعتها االنق�سام ال�سريع )مثل خاليا النخاع العظمي 
والطبقة املخاطية املبّطنة للجهاز اله�سمي( مما يوؤدي اإلى حدوث اآثار جانبية 
للعالج )مثل نزول املناعة وتقرحات الفم واال�سهال( وهذه اخلاليا الطبيعية 

�ستعود اإلى طبيعتها بعد انتهاء العالج باإذن اهلل.



هل العالج الكيميائي نوع واحد؟

ال، هناك اأنواع كثرية من العالج الكيميائي التي ُتعطى اإما منفردة اأو مركبة  
للعالج  متبعة  اأنظمة  فهناك  االأورام،  عالج  يف  عامليًا  املتبع  للنظام  تبعًا 
من  اأكرث  اأو  معني  نوع  ُيعطى  حيث  ال�سرطاين  الورم  نوع  ح�سب  الكيميائي 

االأدوية الكيميائية ملحاربة ذلك الورم.
مثال ذلك  ُيعطى املري�س الذي يعاين من اأورام الغدد الليمفاوية نوع هودجكن 
4 اأنواع متعارف عليها من االأدوية الكيميائية  وقد و�سعت هذه االأنظمة للعالج 

بعد اإجراء جتارب اإكلينيكية عليها.

يعطى �لعالج �لكيميائي لعدة �أ�سباب ويف حالت خمتلفة:

• لل�سفاء: وهذا يعني اأنها ُتعطى بهدف الق�ساء على الورم وال�سفاء باإذن 	
اهلل.

• التخفيف 	 بهدف  املتقدمة  احلاالت  يف  وُيعطى  �لورم:  على  لل�سيطرة 
وال�سيطرة من انت�سار اخلاليا ال�سرطانية وت�سغري الورم.

• �أو لغر�ض �لتلطيف: وُيعطى للتخفيف من حدة اأعرا�س املر�س واالآالم 	
املرتافقة معه.



كيف ُيعطى العالج الكيميائي؟

يف  اإما  احلاالت  معظم  يف  الكيميائي  العالج  ُيْعطى 
اأو عن  الوريد مبا�سرة عرب حملول وريدي )مغذي( 
ت�ستدعيه حالة  ما  وذلك ح�سب  بالفم  طريق حبوب 

املري�س، واأحيانًا ُيعطى املري�س اإبرة يف الع�سل.

إلى متى يستمر العالج؟

تعتمد مدة العالج على  نوع الورم وكذلك نوعية العالج الكيميائي الذي يتلقاه 
املتبع  النظام  العالج على �سكل جرعات يرتاوح عددها ح�سب  وُيعطى  املري�س، 
يف عالج تلك االأورام وح�سب حالة وا�ستجابة املري�س وُتعطى يف فرتات حمددة 
كل  جرعة  ن�سف  – اأو  ا�سابيع   3 كل  )جرعة  مثال  املتبع.  العالج  نظام  ح�سب 
اأن ت�سل املدة من  اأ�سبوعني(، وقد ي�ستمر العالج عادة من 1 - 4 ومن املمكن 

6 - 8 �ساعات.
قد ُيعطى العالج الكيميائي قبل اجلراحة اأو بعدها اأو قبل االإ�سعاعي اأو بعده وقد 

ُيعطى مع االإ�سعاعي يف بع�س االأحيان ح�سب احلاجة.





ما هي اآلثار الجانبية المتوقعة؟

 فد تختلف االآثار اجلانبية املتوقعة من �سخ�س الآخر ومن دواء الآخر وترتاوح 
ما بني �شق�ط ال�شعر والغثيان والقيء وانخفا�ض املناعة امل�ؤقت والتعب، غري 
اأنه لي�س من ال�سروري اأن حت�سل كل هذه االآثار لكل املر�سى الذين يتلقون 

العالج الكيميائي.
�سيتم حتويل املري�س وعائلته اإلى اأخ�سائي تثقيف املر�سى اأو املمر�س املخت�س 

الإعطائهم االإر�سادات الالزمة.
من املهم اأن يعرف املري�س واأهله اأن معظم االآثار اجلانبية موؤقتة واأن معظم 

املر�سى ي�ستطيعون اال�ستمرار يف اأعمالهم اليومية خالل العالج.
�سيناق�س الطبيب مع املري�س وعائلته خطة العالج واالآثار اجلانبية املحتملة،  
اأخذ  اأقربائه احلق بطرح كل االأ�سئلة التي قد تكون لديهم قبل  اأو  وللمري�س 

العالج.
الثقة باهلل واالتكال عليه واحلالة النف�سية اجليدة  اأن  تذّكر عزيزي املري�س 

وال�سعور بالقوة مهمة جدًا مل�ساعدتك.



األعراض المصاحبة للعالج الكيميائي وكيفية التعامل معها:

 تختلف اآثار العالج الكيميائي على ح�سب نوعية االأدوية امل�ستخدمة، كما اأنها 
تختلف من �سخ�س الآخر بح�سب احلالة اجل�سدية والنف�سية.

اأن هذه االأعرا�س قد  هذه بع�س االآثار املتوقعة ولكن تذكر عزيزي املري�س 
تظهر عندك وقد ال تظهر كما من املمكن حدوث بع�سها بدرجات متفاوتة ومن 
مري�س الآخر كما اأن ظهورها قد يح�سل يف جرعة وقد ال يظهر باجلرعات 

االأخرى.



التأثيرات على الجهاز الهضمي:

�لغثيان و�لتقيوؤ:
• هذه 	 حدة  وتختلف  تقيوؤ  ورمبا  غثيان  املري�س  عند  يح�سل  قد 

االأعرا�س على ح�سب نوع العالج الكيميائي.
• والذي 	 للغثيان  م�ساد  دواء  ب�سرف  املعالج  الطبيب  يقوم  ما  غالبًا 

ُيوؤخذ بعد العالج ملدة 3 - 5 اأيام اأو عند احلاجة.
• �سيحتاج 	 ال�سوائل  تناول  فيه  ي�سعب  ب�سكل  التقيوؤ  حدة  تزيد  حني 

املري�س اإلى مغذي )حملول وريدي( ملنع اجلفاف.
• ُيف�سل تناول الطعام اخلفيف وال�سهل اله�سم يف االأيام االأولى بعد 	

اأخذ اجلرعة.
• والربتقال 	 الليمون  مثل  احلام�سة  املاأكوالت  تناول  عدم  ُيف�سل 

وال�سطة وامل�سروبات الغازية حيث تزيد من حمو�سة املعدة مما  قد ي�سبب 
اآالمًا و�سعوبة يف حتمل الطعام.



�لإم�ساك:
قد يعاين البع�س من االإم�ساك ب�سبب نوع العالج الذي ُيعطى له اأو ب�سبب عدم 

القدرة على االأكل، وُين�سح املري�س بـ:
االإكثار من ال�سوائل ملنع االإم�ساك )اإذا كنت تعاين من داء ال�سكري  �

يجب اتباع احلمية املعطاة لك(.
االإكثار من تناول الطعام الغني باالألياف كالفاكهة واخل�سار. �
املحافظة على احلركة وامل�سي اخلفيف. �



�لإ�سهـــال:
قد يعاين البع�س من االإ�سهال ب�سبب نوع العالج الكيميائي املعطى اأو ب�سبب 

نق�س املناعة، لذا يجب االنتباه لالأمور التالية عند ح�سول االإ�سهال:
• جتنب الطعام الغني باالألياف كاخل�سار اخل�سراء والفاكهة ما عدا 	

التفاح املق�سر واملوز وجتنب �سرب احلليب.

• ال�سوربة، 	 اللنب،  املاء،  مثل  بها  امل�سموح  ال�سوائل  �سرب  من  االإكثار 
ال�ساي اخلايل من ال�سكر، ع�سري التفاح كي ال ي�ساب املري�س باجلفاف 

)اإذا كنت تعاين من داء ال�سكري يجب اتباع احلمية املعطاة لك(.

• ا�ست�سارة الطبيب من اأجل �سرف عالج م�ساد لالإ�سهال.	

• قد يحتاج املري�س اإلى حملول وريدي يف حاالت االإ�سهال ال�سديد، لذا 	
يجب مراجعة اأقرب مركز طبي اأو القدوم اإلى امل�ست�سفى.



تقرحات يف �لفم:

ميكن �لتخفيف من حدة ظهورها باتباع �لإر�ساد�ت �لتالية:
• بالفر�ساة 	 والل�سان  واللثة  االأ�سنان  بتنظيف  الفم  بنظافة  االهتمام 

وبع�س املعجون بعد كل وجبة طعام خالل فرتة العالج.
• فرتة 	 كل  تغيريها  وحاول  ال�سعريات  ناعمة  فر�ساة  اختيار  حاول 

تقريبًا كل �سهر حتى ال ت�سبح مرتعًا للبكترييا.
• دقائق 	  3  -  2 وملدة  )امل�سم�سة( جيدًا  الفم  غ�سل 

على االأقل بعد كل وجبة طعام اإما باملاء وامللح اأو باملاء 
وبايكربونات ال�سوديوم ملدة 10 اأيام بعد العالج.

• ال ت�ستخدم اأي م�سم�سات اأخرى للفم كالتي 	
توؤدي  قد  الأنها  والكحول،  املعطرات  على  حتتوي 

لنتائج عك�سية.
• عند 	 املاء  خا�سة  ال�سوائل  �سرب  من  االإكثار 

االإح�سا�س بجفاف الفم واحللق.

التأثيرات على النخاع العظمي:

الدم  م�سنع  هو  والذي  العظمي  النخاع  يتاأثر  قد 
فينخف�س  اجلرعة  اأخذ  من  اأ�سبوع  بعد  اجل�سم  يف 
واأحيانًا  احلمراء  ورمبا  البي�ساء  الدم  كريات  اإنتاج 
اأيام   7  -  5 بني  ترتاوح  ملدة  الدموية  ال�سفائح 
فتنخف�س مناعة املري�س خالل هذه الفرتة  ثم تعود 

فتتح�سن لوحدها بعد مرور هذه املدة.



�نخفا�ض �ملناعة:
 قد تظهر عالمات انخفا�س كريات الدم 

البي�ساء اأو ما ُي�سمى بنزول املناعة على �سكل 
اأنفلونزا، كحة، ارتفاع يف درجة احلرارة فوق 

ال 38 درجة مئوية، التهاب يف احللق واللثة 
ورمبا اإ�سهال.

عند ح�سول هذه االأعرا�س يجب مراجعة 
اأقرب طبيب.

وللوقاية من م�ساعفات �نخفا�ض كريات �لدم �لبي�ساء:
• معدية 	 باأمرا�س  امل�سابني  عن  واالبتعاد  العدوى  من  الوقاية  يجب 

خالل االأ�سبوع الثاين اإلى منت�سف االأ�سبوع الثالث بعد اأخذ اجلرعة.

• قبل 	 جيدًا  اليدين  بغ�سل  ال�سخ�سية  النظافة  على  املحافظة  يجب 
االأكل وبعد دخول احلمام.

• يجب عدم تناول الطعام عندما ال تكون متاأكدا من نظافته، وعدم 	
كما  وتق�سريها،  وامللح  باملاء  غ�سلها  قبل  النيئة  واخل�سار  الفاكهة  اأكل 

نن�سح بتناول الطعام املطهو جيدًا يف املنزل.

• يجب املحافظة على نظافة الفم كما �سبق ذكره.	





�لتاأثري على كريات �لدم �حلمر�ء:

قد ي�ساب املري�س بانخفا�س يف عدد كريات الدم احلمراء وفقر الدم وتتفاوت 
الدرجة من انخفا�س خفيف اإلى احلاجة لنقل الدم، ويجب على املري�س:

• تناول غذاء متوازن يت�سمن اللحوم مثل الكبدة، واخل�سار اخل�سراء، 	
واحلبوب والبقوليات للتخفيف من اأعرا�س فقر الدم.

• و�سيق 	 ال�سحوب  اخلمول،  بالتعب،  ال�سعور  عند  الطبيب  ا�ست�سارة 
النف�س حيث اأنه اأحد اأعرا�س فقر الدم.



    التأثيرات على الجلد واألظافر:

قد توؤدي بع�س اأنواع العالج الكيميائي اإلى تغرّي يف لون وملم�س اجللد حيث 
ي�سبح اجللد اأكرث ح�سا�سية  وجفافًا، كما وقد يح�سل تغرّي يف لون االأظافر 

وملم�سها.

لذ� نن�سح بــ :

• التقليل من التعر�س الأ�سعة ال�سم�س وو�سع واٍق عند اخلروج يف النهار.	
• ترطيب اجل�سم بكرميات خفيفة غري معطرة.	
• تقليم االأظافر ب�سكل م�ستقيم واحلفاظ على نظافتها.	
• عدم حماولة ق�س اأو نزع اجللد حول االأظافر .	

�لتاأثري على �ل�سفائح �لدموية:

قد تظهر اأعرا�س انخفا�س ال�سفائح على �سكل:

بقع  زرقاء متفرقة يف اجل�سم كاأنها كدمات. �
نزيف م�ستمر من االأنف اأو من مو�سع اأي جرح. �
ظهور دم يف البول اأو الرباز. �

فرتة  خالل  جروح  اأو  كدمات  الأي  اجل�سم  تعري�س  عدم  على  احلر�س  يجب 
العالج، كما يجب مراجعة الطبيب عند ظهور هذه االأعرا�س.



تساقط الشعر:

• اأثناء 	 اأنواع العالجات الكيميائية ت�ساقطًا موؤقتًا لل�سعر  اأغلب  ت�سبب 
فرتة العالج  وحتى انتهائها.

• وقد 	 االأولى  اجلرعة  تلقي  من  اأ�سبوعني  بعد  ال�سعر  ت�ساقط  يبداأ 
و قد حتدث حكة  كليًا،  يت�ساقط  اأو  وي�سبح �سعيفًا فقط  ال�سعر  يتق�سف 

بفروة الراأ�س التي بدورها ت�سبح �سعيفة و ح�سا�سة.

• يعود ال�سعر للنمو مبجرد انتهاء اآخر جرعة بحوايل 6 - 8 اأ�سابيع، 	
واأحيانا بني دورات العالج، و قد يعود يف البداية بلون اأو ُبنية خمتلفة عن 

ال�سابق ، حتى يعود تدريجيًا لطبيعته ال�سابقة.

• عند بدء الت�ساقط ينبغي ا�ستخدام غ�سوالت ال�سعراخلفيفة كاالأنواع 	
اخلا�سة باالأطفال والفرا�سي الناعمة.

• منتجات 	 اأي  اأو  ال�سبغات  اأو  ال�سعر  مثبتات  ا�ستخدام  جتنب  يجب 
كيميائية للعناية بال�سعر.

• العوامل اجلوية 	 الراأ�س من  �سابه حلماية فروة  ما  اأو  الغرتة  ارتداء 
وخ�سو�سًا اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة و الربد ال�سديد.

• ميكن ا�ستخدام الزيوت اخلفيفة امللطفة كزيت الزيتون لتقليل احلكة  	
بفروة الراأ�س.

• العيون 	 اأو احلواجب ميكن حماية  الرمو�س  ل�سعر  ت�ساقط  اإذا حدث 
من الغبار بارتداء نظارات واقية.



معلومات إضافية
• تذكر اأنه يجب االإكثار من �سرب ال�سوائل خالل الثالثة اأيام االأولى بعد العالج 	

للتخل�س من اآثار العالج الكيميائي على وظائف الكليتني وللتخفيف من �سدة 
الكيميائي على املثانة.

• قد يتغري لون البول اأحيانًا يف حال ا�ستخدام عالجات كيميائية ملونة.	
• تذكر اأن �سوائل اجل�سم يف الثالثة  االأيام االأولى بعد الكيميائي �ستحمل اآثارًا 	

من العالج لذلك يجب احلر�س على عدم تعري�س االآخرين ل�سوائل اجل�سم 
مثل حليب االأم، البول والرباز، وال�سائل املنوي.

• قد يحدث بع�س التغرّيات يف لون اجللد و االأظافر عند ا�ستخدام اأنواع معينة 	
من العالج الكيميائي.

• قد حتدث اآالم يف الع�سالت واملفا�سل لذا يجب الراحة وعدم االإجهاد خالل 	
االأعرا�س  للتخفيف من هذه  االأمل  م�سكنات  ا�ستعمال  العالج وميكنك  فرتة 

ومن اآالم الراأ�س.
• قد حتدث حمو�سة �سديدة يف املعدة، وميكنك ا�ستعمال م�سادات احلمو�سة 	

للتخفيف منها.
• الكيميائي 	 العالج  فرتة  خالل  احلمل  ملنع  فّعالة  و�سيلة  ا�ستخدام  املهم  من 

ة بالعالج الكيميائي قد يتعر�س لت�سوهات، كما  حيث اأن جنني املراأة املعاجلجَ
يف�سل عدم حمل الزوجة عند ا�ستعمال الرجل للعالج الكيميائي.

• ي�سمح بالعالقة الزوجية خالل فرتة العالج الكيميائي بعد مرور يومني على 	
اأيام  االأقل من اأخذ العالج ولكن يف�سل ا�ستعمال الواقي الذكري خا�سة يف 

نزول املناعة.



• ُتنع الر�ساعة خالل فرتة العالج الكيميائي حيث اأن العالج قد ينتقل عرب 	
احلليب للطفل.

• تذكر اأنه يجب االلتزام باملواعيد خالل فرتة العالج املحددة حيث اأن تاأخري 	
املواعيد اأو عدم احل�سور للموعد ي�ساعد على ف�سل العالج.

• ال ُين�سح بتلقي اأي نوع من التطعيمات اأو التلقيح اأثناء تلقي العالج الكيميائي  	
وميكن مناق�سة ذلك مع الطبيب املعالج.

• لل�سرورة امللحة ميكن زيارة طبيب االأ�سنان، ويجب اأن يتم ذلك بعلم طبيب 	
االأورام املعالج.

• يف حالة احلاجة لعمل ح�سوة اأو خلع اأ�سنان ُين�سح اأن يتم ذلك بعد اأيام قليلة 	
من بداية اجلرعة الكيميائية بحيث تكون املناعة وال�سفائح قد عادت تقريبًا 

ملن�سوبها الطبيعي ولتجنب ح�سول اأي م�ساعفات.



ً

ً



ماذا إذا لم يتجاوب المريض مع العالج الكيمائي؟

ولها  وكثرية  متنوعة  الكيميائية  فالعقاقري  القلق  اأو  للخوف  لي�س هناك مربر 
على  يعتمد  االأورام  عالج  واأ�سلوب  اخلاليا،  على  التاأثري  يف  خمتلفة  طرق 
ينجح  مل  فاإن  وهكذا...  ثاين  خط  اأول...  خط  العالج...  بخط�ط  ي�شمى  ما 
بروتوكول معني فاإن طبيبك قد يغرّي العقار اأو الربوتوكول امل�ستخدم باآخر حتى 

يتم احل�سول على نتائج اأف�سل باإذن اهلل.

ما هي الحاالت الطارئة التي تستدعي مراجعة 
عيادة الممرضة أو الطوارئ:

1- ارتفاع درجة احلرارة 38 درجة مئوية فاأكرث.
2- تقيوؤ م�ستمر )ا�ستفراغ �سديد مع عدم القدرة على �سرب ال�سوائل(.

3- اإ�سهال �سديد اأو اإم�ساك �سديد.
بعد  الثالث  اأو  الثاين  االأ�سبوع  عند  احللق  يف  التهاب  اأو  كحة  اأو  زكام   -4

اجلرعة.
5- تقرحات يف الفم اأو ابي�سا�س بالل�سان اأو اللثة حتول دون االأكل وال�سرب.

6- حرقة يف البول اأو اآالم يف الكلى اأو نزيف يف البول.
اأو  البول  اأو  دم يف  الكدمات يف اجل�سم   ي�سبه  ما  اأو  زرقاء  بقع  7- ظهور 

الرباز.


