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ايش هو العالج الكيماوي
وماهي طريـــقة عــمله؟ 

Chemotherapy -                              - اسمه الطبي:  العالج الكيميائي 

وهـــــــو أحد أنواع عالجـــات الســرطان المتبعة عالمـــيًا

 الهدف منه: تدمـــــير الخــــاليا السرطانــية وتثبيط نمو 

وتكاثر الخاليا السرطانية

 ومن أكثر األمور المغلوطة عن العالج الكيماوي

 أنـــــه يــــؤخـــــذ عــــن طـــــــريـــــق الوريـــــد فقـــط !س

 لكن في الحقيقة أن العالج الكيماوي يتوفر على

 شكل حبوب - أقراص أو كبسوالت- بس يعتمد

على حسب الحالة ونوع السرطان

 وبطريـقة اخرى   فإن العالج الكيــميائي يعـــــــــــمل بنفس

 الطريقة ويثبط نمو وتكاثر خاليا الجســـــــم السليمة والتي

تتسم بسرعة انقسامها وبالتالي يلحق الضرر بها مؤقتًا



للعالج الكيماوي َاثار جانبية عديدة تختلف باختالف نوع العالج
الكيــماوي،والجرعــة والمــدة الـــزمنية التـــي يســـتغرقها العالج 

ولـــكن أكثــــرها شيوعًا هي:س 

تساقط
الشـــعر 

قبل الشــــعر  قــــــص   ببإمكانك 
البدء بجلسات الكيماوي

جفاف الفم
والــــجـــــــــلد 

باستــــــــــمـــرار المـــــــاء   شـــــــرب 
 والترطيب الدائم للجسم بمواد

خالية من العطور

فقــــــدان
الشهية 

أكثر على  اليوم  وجبات   قسمي 
وتنـاوليها وجـــــــبات  ثــــــالث   من 

بكميات بسيطة

 استفراغ
وغــثــــــيان

تكون قد  التي  األطعمة   تجنبي 
لديك المعدة  تهيج  في   سبب 
على يحتوي  الذي  األكل   مثلك 
الفلفل الحار أو كثير البهارات

تغير لــون
األظــــافر 

 بالتغيرات مؤقتة ال تقلقين راح
بعد الطبيعي  للونها   ترجع 
لتجنب و  العالج،  من   اإلنتهاء 
 االلتهابات، البسي قفازات عند
التنظيف. ال أو   غسل األطباق 
تلقيك أثناء  البدكير   تستخدمي 
واسعة أحذية   

ِ
ارتد  الكيماوي، 

أظافر على  الضغط   لتجنب 
قدميك

 تقرحات
الـــفـــــــــم

تتعـــــرضيــــن أن  المتـــــوقع   من 
 لتقرحات في الفم بسبب نزول
على حافظي  لتجنبها   المناعة 
دائم، بشكل  االسنان   نظافة 
 واستخدمــــي غســـــــــول للــــــفم،
 تستـــــطيعين تحضــــــيـــــره فـــــي
 المـــنــــــــزل (ملعقـــــة طعام من
الماء مــــــن  كــــــوب  مـــــع   الملح 
مـــــرات في أربــــــــع   للمضمضة 

اليوم



يتسائل مريض السرطان
 من هو تحت العالج الكيماوي 

لمـــاذا يتســــــاقط شعـــــري؟

ولماذا أشعر بطعم معدني
عنــــــد األكــــــل والشـــــــــــــــرب؟

تثبيط نمو وتكاثر هي  الكيماوي  العالج   آلية وهدف 
األمثلة ومن  والمسرطنة  السليمة  الجسم   خاليا 
اللسان مما تغـــــطي سطــــح  التي  الخاليا  ذلك   على 
نمو عن  المسؤولة  الخاليا  و  معدني،  لطعم   يؤدي 

الشعر في الجسم مما يؤدي لتساقط الشعر
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