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 :التعريف 

نمو الخاليس السرطسنية يعمل على إيقسف  لجميع األمراض السرطسنية" اسساس األ"العالج هو 

اسنوات  3إلى  2يستمر عسدًة لمدة تتراوح بين ، أو منعهس من االنقسسم هسقتل ، إمس عن طريق

ه بحسب يتم إعطسؤ،  وغسلبًس مس يكون مكثًفس ،خسصة ف  األشهر القليلة األولى من العالج

 .نوع السرطسن قبل أو بعد الجراحة أو العالج اإلشعسع 

 

 :تستداا دواعي اال
  كعالج أاسساس   الكيمسوي يمكن ااستخدام العالج:أمراض السرطان عالج

كمس يستخدم  لقتل أي خاليس اسرطسنية قد تظل بسلجسمأو عالج مسسعد  للسرطسن
أو كسلعالج اإلشعسع  من أجل االاستعداد لتلق  عالجست أخرى خفض حجم الورم ل

 . لتخفيف عالمست وأعراض المرض أو الجراحة
  لزراعة النخسع  بهدف إعداد المريض ُيستخدم حيث: أمراض نداع العظمعالج

 (.الخاليس الجذعية)العظم  
  أمراض المنسعة لسيطرة على ل يستخدم: اضطرابات الجهاز المناعيعالج

 .ستويديمثل الذئبة والتهسب المفسصل الروم الذاتية

 
 :العالج تقايم  طرق

 قرا  األ. 
 حقن ال. 

o حقن وريدي مبسشر لمجرى الدم 
 .أو بساستخدام مضخة

o حقن داخل عضلة. 
o تحت الجلد. 

 لعالج أنواع معينة من اسرطسن كريمست ال
 .الجلد

 
 
 

 
 
 
 
 

 يوالعالج الكيما
Chemotherapy 

المسلحةاإلدارة العامة للدامات الطبية للقوات   
 مستشفى الملك فها للقوات المسلحة بجاة

 التثقيف الصحي
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 :عملالآلية 
كسنت اسواء الخاليس اسريعة النمو ف  جميع أنحسء الجسم  يعمل العالج الكيمسوي على قتل

 . التكون بطرق مختلفة سرطسن الجديدة منالخاليس اسرطسنية أو اسليمة كمس يعمل على منع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 :طريقة االتستداا 

 األدوية المضسدة للسرطسنمن  عبسرة عن مزيج جرعست العالج الكيمسوي. 

  عالجية تختلف مدتهس بسختالف األدوية الت  ف  دورات  الكيمسوييتم إعطسء العالج
 . تم ااستخدامهسي

 تليهس عدة أيسم من الراحة ، العالجيستخدم فيهس أيسم  ةعد تتكون كل دورة من 
 . إلعطسء الجسم فترة كسفية للتعسف  قبل بدء الدورة العالجية التسلية

 بساستخدام  الوريدأو  أو العضل أو الجلد الفم عن طريق الكيمسويأدوية العالج  تؤخذ
 . تغرق بضع اسسعستحقنة بطيئة ف  الوريد قد تس

 أنبوب رقيق يسمى  من خالل الوريدي الكيمسويالعالج  إعطسء يلجأ األطبسء غسلبًس إلى
 .ف  منطقة الصدر  تحت الجلديوضع  "منفذ"بـ  هيتم ربطو " ةالمركزي القسطرة"

 

 

 :جانبيةالعراض األ
  نموهس بمس أو إبطسء ( السرطسنية والسليمة)يعمل العالج الكيمسوي على تدمير الخاليس

 .ف  ذلك خاليس الشعر ،الفم والجهسز الهضم 

 قد تكون ضعيفة وقسبلة  أعراض جسنبية مختلفةمن عقسقير العالج الكيمسوي كل عقسر ل
 .و شديدة مستديمة للعالج أو

 
 
 
 

 
 

 يل  مس الكيمسوي لتنسول أدوية العالج تتضمن التأثيرات الجسنبية المحتملة: 
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o كريست الدم البيضسء ) جة النزيف واإلصسبة بسألنيميسنتي انخفسض عدد خاليس الدم
 ممس يستدع  الحسجة إلى نقل الدم بساستمرار( والحمراء والصفسئح الدموية 

  .إعطسء المضسدات الحيوية للوقسية من العدوىو 
o يدمر الخاليس المبطنة للفم واألمعسء ، ممس  الكيمسويألن العالج : عدوىال

 . مجرى الدم يسهل على البكتيريس دخول
o تقرحست الفم. 
o إاسهسلأو  اإلمسسك. 
o تسسقط الشعر. 
o جلديطفح و  حكة ف  الجلد. 
o ااستفراغ و غثيسن. 
o الصداع. 
o فقدان الشهية. 
o و ألم إعيسء. 
o ارتفسع السكر ف  الدم. 
o  قرحة المعدة. 
o الحمى. 
o اإلصسبة بكدمست بسهولة. 
o  (.أو القدمين عسدة ف  اليدين)اعتالل األعصسب ، وخز أو ضعف العضالت 

  للعالج طويل األمدمحتملة آثسر جسنبية : 
o تلف ف  نسيج الرئة. 
o  العقمو فقدان الرغبة الجنسية. 
o سلكلىب إصسبة. 
o تلف األعصسب. 
o  خطر اإلصسبة بسرطسن آخراالنتكساسة أو. 
o إال  يظهرقد ال )زيسدة خطر اإلصسبة ف  عضلة القلب أو قصور القلب المزمن

 .(انتهسء العالجبعد مرور عدة اسنوات على 
o العظسم مثل عظسم الورك و الركبتين آالمانخفسض تدفق الدم إلى العظسم و. 
o  لألطفسلالتعلم والنمو والتطور المعرف   صعوبة ف.  
o ةواالجتمسعي ةنفسيتدهور الحسلة ال.  

 وهنسك أعراض جسنبية أخرى بحسب نوع العالج الكيمسوي. 

 عند شعوره بأي عرض من األعراض  يجب على المريض إخبسر الطبيب أو الممرضة 
 .الجسنبية
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 :اد المريض للعالج الكيماويعاإ
 

يعتمد على نوع العقسقير الت  يتنسولهس  الكيمسوي إن كيفية االاستعداد للحصول على العالج
محددة  يعط  الطبيب للمريض تعليمست. المريض وكيفية تنسولهس

 :م المريض مس يل وقد يلز ،يةولالاستعداد للعالجست الكيمس
  الخضوع للفحوصست للتأكد من ااستعداد الجسم

  .يوللحصول على العالج الكيمس
 اآلثسر الجسنبية المتوقعة  التحدث مع طبيب األورام عن

 . وبعده، واتخسذ التدابير الالزمة الكيمسوي ف  أثنسء العالج
 إجراء الترتيبست المتعلقة بسلمسسعدة ف  المنزل والعمل 

 الكيمسوي تأثير العالجبكيفية المريض  إبالغيتم  حيث
 .على األنشطة المعتسدة

  قد يلجأ الطبيب إلى زراعة جهسز مثل القسطرة البسبية أو المضخة
وعسدة يكون ذلك ف  الصدر لتسهيل الحصول على العالج 

 .الكيمسوي الوريدي
  من المهم تقديم الدعم النفس  للمريض خسصة من أفراد أاسرته

ين الجو العسئل  يخدم الجميع وبسلدرجة األولى أن تحس حيث
  .المريض وعملية عالجه

  بنسًء على عدة  يتم إعطسؤه للمريضالذي  الكيمسوي نوع العالج طبيبالاسيختسر
 :ه عوامل، 

o نوع السرطسن. 
o مرحلة السرطسن. 
o الحسلة الصحية العسمة. 
o عالجست حسلة اسرطسن اسسبقة. 

  

 
 :المراجع
 كلينك مسيو 
 ين للسرطسنمؤاسسة الحس http://www.khcc.jo/ar/section 

 https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/PS33_ALL_2018_final.pdf  
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