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بدلاً من قراءة الكتاب من البداية 
اإلى النهاية – انظر فقط اإلى 

تلك الأق�سام التي تحتاج اإليها 
ا قراءة  الآن. ويمكنك دائماً

المزيد, فيما بعد.

عن الكتاب

هذ� �لكتاب قد تمت كتابته من �أجلك �أنت – �صخ�ص على و�صك �أن يح�صل �أو يح�صل 
�لآن على عالج �إ�صعاعي لل�صرطان. �لنا�ص �لقريبون منك كذلك ربما يجدون هذ� 

�لكتاب مفيًد�.

فهو  �لإ�صعاعي.  �لعالج  فترة  �إليه طو�ل  تعود  �أن  يمكنك  �لكتاب مر�صًد�  ويعد هذ� 
يت�صمن حقائق حول �لعالج �لإ�صعاعي, و�لآثار �لجانبية وي�صف كيف يمكنك �لعناية 

بنف�صك في خالل فترة �لعالج وبعدها.

يغطي هذا الكتاب:

اأ�ش���ئلة واأجوبة ب�ش���اأن الع���اج الإ�ش���عاعي (Radiation therapy). �إجابات عن ��
�لأ�صئلة �ل�صائعة, مثل ما �لعالج �لإ�صعاعي وكيف يوؤثر على �لخاليا �ل�صرطانية.

الحزم���ة الإ�ش���عاعية الخارجي���ة والإ�ش���عاع الداخلي. معلومات ح���ول نوعي �لعالج ��
�لإ�صعاعي.

م�شاعرك خال العاج الإ�شعاعي. معلومات حول �لم�صاعر, مثل �لكتئاب و�لقلق, وطرق مو�جهتها. ��

الآثار الجانبية وطرق عاجها. جدول يو�صح �لم�صاكل �لتي ربما تحدث �أو تنتج عن �لعالج و�لطرق �لتي يمكن ��
�أن ت�صاعد على عالجها.

اأ�ش���ئلة لتطرحه���ا. وهي �أ�صئلة من �أج���ل �أن تفكر ب�صاأنها وتناق�صها مع طبيبك, وممر�صك, و�لآخرين �لم�صاركين ��
في عالجك ورعايتك.

قوائم الأطعمة وال�شوائل. �لماأكولت و�لم�صروبات �لتي يمكنك تناولها خالل فترة �لعالج �لإ�صعاعي.��

كلم���ات لتعرفه���ا. قامو�ص ي�صرح بو�صوح �لم�صطلحات �لطبية �لم�صتخدم���ة في هذ� �لكتاب. هذه �لم�صطلحات ��
�صتكون مكتوبة بخط عري�ص عندما يتم ذكرها لأول مرة.

تحدث مع طبيبك وممر�صك حول �لمعلومات في هذ� �لكتاب. ربما يقترحون عليك قر�ءة �أق�صام محددة �أو �تباع بع�ص 
�لن�صائح. وبما �أن �لعالج �لإ�صعاعي يوؤثر على �لنا�ص بطرق مختلفة, فربما يقولون لك كذلك �إن بع�ص �لمعلومات 

�لموجودة في هذ� �لكتاب غير �صحيحة بالن�صبة لك.
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المقدمة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

 لعل���ه كان �أ�ص���و�أ يوم ف���ي حياتي, ذلك �لنه���ار عندما ذهبت �إل���ى �لطبيب لفح����ص بع�ص �لتغير�ت �لت���ي �صعرت بها, 
لأخ���رج م���ن عيادته في حالة نف�صية ل �أح�صد عليه���ا. نحن ن�صمع بالأخبار �ل�صيئة عن �لأمر�����ص و�لحو�دث �لتي تحل 
 بالآخري���ن, ولك���ن ن���ادًر� ما نفكر �أنه���ا �صت�صيبنا �صخ�صيًّا. وحتى ل���و خطر على �لبال �أننا قد ن�ص���اب بمر�ص ع�صال 
 ف���ي حياتن���ا, ونح���اول �أن نتخيل ردود فعلن���ا �لممكنة, فاإن ذلك يختف���ي عندما ي�صدمنا �لو�قع. وه���ذ� ما ح�صل لي؛ 
 حي���ث �أفادن���ي �لطبي���ب يومئذ بع���د در��صة �لفحو����ص �أنني م�ص���اب بالليمفوم���ا )�أو �صرط���ان �لجه���از �لليمفاوي(. 
 وب���د�أت �لأف���كار تعج بي وتت�صارب ف���ي ر�أ�صي, وبد�أت �أت�صاءل ع���ن م�صيري وكم من �لأيام بقيت ل���ي في هذه �لدنيا. 
 ُت���رى ه���ل �صاأتمك���ن من روؤي���ة �أهل���ي و�أ�صدقائي؟ وك���م �صاأعي�ص بع���د ذلك؟ وكيف ل���ي �أن �أق�ص���ي �لأي���ام �لباقية لي 
 ف���ي ه���ذه �لحي���اة؟ كل ه���ذه �لأف���كار كان���ت ت���دور في ر�أ�ص���ي وت�صغ���ل بالي لي���ل نه���ار. و�أول �ص���يء فعلته ه���و تجديد 

و�صيتي.

و�أج���زم ب���اأن �آثار �ل�صدمة قد �متدت �إلى جمي���ع �لمحيطين بي؛ فمري�ص �ل�صرطان يعاني �ل���د�ء و�لدو�ء, و�لأهل 
يعان���ون �أل���م �لم�صيبة وهول �لفجيعة, �إ�صافة �إلى �أن هذ� �لد�ء, وهو في �لحقيقة مئات �لأنو�ع �لمختلفة في �صر�وتها 

وخطورتها و�إمكانية عالجها, يبقى مفهوًما في مخيلة �لكثيرين على �أنه حكم بالموت ل �أكثر.

ولك���ن مه���اًل, فما بين طرفة عي���ن و�نتباهتها يغير �هلل من حال �إلى حال. لقد ح���دث تحول في م�صار تفكيري �إلى 
�لنقي����ص, فبينما كنت �أجري �لفحو�ص و�أهم بمغادرة عيادة �لطبيب, �أعطاني �لطبيب بع�ص �لكتب باللغة �لإنجليزية 
ع���ن هذ� �لمر�ص لقر�ءتها ومعرفة بع����ص �لمعلومات عنه. ورويًد� رويًد� بد�أ �لأمل يدب في نف�صي. وكنت كلما تعمقت 
ف���ي �لقر�ءة, ز�دن���ي �لأمل قوة وتفاوؤًل؛ فالفك���رة �لم�صبقة �لتي كانت لديَّ عن هذ� �لمر����ص, مثلي مثل �لكثيرين من 
�لنا����ص غي���ر �لمخت�صين و�لذين حماه���م �هلل من روؤيته في �أقاربه���م, هي �أنه قاتل ول ينجو من���ه �أحد. وهذه �لفكرة 
 مرده���ا ف���ي �لمق���ام �لأول �لجهل. ولك���ن من خالل �لق���ر�ءة, عرفت �أنه يمكن �ل�صف���اء من بع�ص �أن���و�ع هذ� �لمر�ص 
 وبن�ص���ب كبي���رة, كم���ا �أن معنوي���ات �لمرء من �أه���م �لعو�مل �لت���ي ت�صاعد على �لتعاف���ي. لقد رفعت �لق���ر�ءة عن هذ� 
�لمر�ص فعاًل من معنوياتي وبد�أت �لإيجابية تر�ود نظرتي للحياة مرة �أخرى. وبد�أت �أتكيف مع ��صتخد�م كلمة �لمر�ص 
�لخبي���ث و�لع���الج �لكيماوي ول �أجد غ�صا�صة في ت�صمية �لأ�صياء باأ�صمائها, وعل���ى يقين د�ئًما باأن لكل د�ء دو�ء باإذن 

�هلل.

وتابع���ت �لع���الج لدى �لمخت�صين, ومنَّ �هلل عليَّ بال�صفاء. وخرجت من ه���ذه �لتجربة و�أنا على يقين من �أن �إتاحة 
���ا في تعاملهم معه وفي نظرتهم للحياة  �لمعلوم���ات للم�صابي���ن بهذ� �لد�ء �لخبيث من �لممكن �أن ُتحدث تحوًل جذريًّ
ا؛ فالفكرة �لمغلوطة عن �ل�صرطان �أنه ل يمكن �ل�صفاء منه مطلًقا, ولكن  عل���ى وجه �لعموم وكذل���ك عند محبيهم �أي�صً
ما وجدته هو �أنه في حالت كثيرة يمكن �لعالج من هذ� �لمر�ص. وهذ� يعتمد - بعد ف�صل �هلل وكرمه - على �كت�صاف 
�لمر����ص مبك���ًر� وقدرة �لإن�صان على �لتكيف م���ع و�صعه �لجديد و�لحديث عنه مع �لأق���ارب و�لأ�صدقاء بدون خوف �أو 

تهرب.
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كان م���ن �لطبيع���ي �أن �أب���د�أ �لبحث ع���ن �أي �صيء من�صور ع���ن �لمر�ص, وبحثت ف���ي �لمكتبة �لعربي���ة ولكن لالأ�صف 
وج���دت �أنها تفتقر �إلى �لمر�جع �لب�صيطة و�ل�صل�صة �لتي تتحدث ع���ن هذ� �لمر�ص ب�صتى �أنو�عه؛ فالمر�جع �لمتاحة �إما 
متخ�ص�ص���ة للغاية ي�صع���ب على غير �لمتخ�ص�ص �لتعامل معه���ا و��صتيعابها ب�صهولة, �أو متاحة بلغ���ة غير �للغة �لعربية 
تحت���اج �إل���ى �صخ�ص متبحر في �للغات ليفهم ما بها. ولأنني على يقين م���ن �أنه ل بد لكل �إن�صان �أن يحظى بن�صيب و�فر 
م���ن �لثقاف���ة �لعامة عن هذ� �لمر�ص, فقد ر�أيت �أن من و�جبي �أن �أ�صه���م في م�صاعدة �إخو�ني �لمتحدثين بالعربية على 
مو�جهة هذ� �لمر�ص و�أخذت على عاتقي مهمة توفير م�صادر �صهلة وب�صيطة على �لإن�صان �لعادي ليتعرف على موؤ�صر�ت 
ه���ذ� �لمر����ص و�أعر��صه ومن ثم ي�صتطيع �أن يقي نف�صه مغبة �لآثار �لناتج���ة عنه, بما في ذلك �صوء �لفهم. وحتى �إن لم 
تك���ن م�صاًب���ا بهذ� �لمر�ص �لع�صال ) وهو ما �أرجوه من �لمولى عز وجل ( فاإن �لتعرف عليه وعلى �أعر��صه من �لممكن 

�أن يجعلك �صبًبا في �إنقاذ �إن�صان حياته على �لمحك.

 وم���ن هن���ا فاإنني �أه���دي هذ� �لم�ص���روع �إل���ى كل م�ص���اب بال�صرط���ان, ول �أق�ص���د بالم�صابي���ن �لمر�صى فقط, 
ب���ل �أق�صد كذلك ذويهم و�أحبابه���م و�أ�صدقاءهم ومجتمعهم و�أطباءهم وممر�صيهم؛ فال���كل ي�صيبهم من هذ� �لد�ء 

ن�صيب.

وم���ن هذ� �لمنطل���ق, فقد توجهت للزمالء في �لجمعية �ل�صعودية �لخيرية لمكافح���ة �ل�صرطان بفكرة �إيجاد مو�د 
تثقيفية ب�صكل �حتر�في لمر�صى �ل�صرطان, ووجدت لدى رئي�ص مجل�ص �إد�رة �لجمعية �لدكتور عبد �هلل �لعمرو ونائبه 
� بالفكرة وتاأكيًد� على �أهميتها, م���ع �لحاجة �لما�صة �إليها و�صط موج هادر من  �لدكت���ور م�صب���ب �لع�صيري ترحيًبا حارًّ
�لمعلوم���ات �لمتناق�ص���ة �لت���ي يجدها �لباحث. وق���د تكرم �لإخوة و�لأخ���و�ت في �لجمعية, وتكب���دو� �لكثير من م�صاق 
�لبح���ث للو�صول لتحقيق �لهدف من هذه �ل�صل�صلة, وهو �إيجاد معلوم���ات ثرية للم�صابين بال�صرطان تتميز بالب�صاطة 

و�لم�صد�قية وتعك�ص �آخر ما و�صل �إليه �لطب في هذ� �لمجال.

و�أخي���ًر� وبعد جهد جهيد وبحث حثيث, وق���ع �لختيار على كتيبات معهد �ل�صرطان �لوطني �لأمريكي كاأحد �أف�صل 
�لم�ص���ادر �لثري���ة بالمعلوم���ات �لتي كتب���ت باأ�صلوب منا�ص���ب للمر�صى على مختل���ف م�صتوياتهم �لفكري���ة و�لثقافية, 
 فقمن���ا بالكتاب���ة للمعه���د و�أذن لنا علم���اوؤه ومدي���روه بترجمة �لكتيب���ات للقارئ �لعرب���ي دون �لتز�م منه���م بمر�جعة 
�لترجم���ة و�عتماده���ا, ثم ق���ام فريق علمي من �لجمعي���ة �ل�صعودية �لخيري���ة لمكافحة �ل�صرط���ان بمر�جعة �لكتيبات 
ا و�لعربي  و�صياغته���ا باأ�صلوب ينا�ص���ب �لقارئ �لعربي وتعديل محتو�ه���ا بما يتنا�صب مع �لمجتمع �ل�صع���ودي خ�صو�صً

عموًما.

وف���ي ه���ذ� �ل�صدد ل ي�صعن���ي �إل �أن �أتقدم بجزيل �ل�صكر وبالغ �لمتنان لجميع م���ن �أ�صهم معنا في هذ� �لم�صروع, 
ا, و�أخ�ص بالذك���ر منهم �لدكتور عبد �هلل �لعمرو رئي�ص مجل�ص  ر�جًي���ا م���ن �هلل �لكريم قبوله منا ومنهم عماًل خال�صً
�إد�رة �لجمعي���ة �ل�صعودي���ة �لخيري���ة لمكافح���ة �ل�صرطان, و�لدكت���ور م�صبب �لع�صي���ري رئي�ص هيئة تحري���ر �ل�صل�صلة, 
و�لدكت���ورة ريم �لعمر�ن, و�لأ�صتاذ عب���د �لرحمن �لخر��صي �لم�صرف �لعام على �لجمعي���ة, و�لأ�صتاذة �لعنود �ل�صلوي 

�لمثقفة �ل�صحية بمدينة �لملك فهد �لطبية وكل من �أ�صهم من فريق �لعمل �لممتد.

كم���ا �أتق���دم بخال�ص �ل�صكر �إلى �لعاملين بق�ص���م �لت�صويق و�إد�رة �لن�صر بمكتبة جري���ر لإ�صهامهم في �إخر�ج هذ� 
�لعمل في �أف�صل �صكل ممكن.
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و�إنن���ي �أرجو �أن يجد قارئ هذ� �لكتي���ب وبقية كتيبات �ل�صل�صلة ما ي�صفي �لغليل ويروي �لظماأ وي�صاعده على تجاوز 
�لمر�ص و�لتكيف مع تبعاته و�لمعرفة �لتامة �لتي ت�صاعده على عبور تلك �لمحنة �ل�صديدة وتجاوزها.

و�أ�صاأل �هلل �لعلي �لقدير �أن يمن على �لجميع بالعافية و�ل�صالمة.

محمد العقيل





 

اأ�شئلة واأجوبة ب�شاأن العاج الإ�شعاعي

ما العاج 
الإ�شعاعي؟

�لعالج �لإ�صعاعي )وي�صمى كذلك �لعالج بالأ�صعة (Radiotherapy)( هو عالج لل�صرطان 
ي�صتخدم جرعات عالية من �لإ�صعاع لقتل �لخاليا �ل�صرطانية ومنعها من �لنت�صار. وي�صتخدم 
�لإ�صعاع بجرعات قليلة مثل �لحال في �لأ�صعة �ل�صينية لروؤية ما د�خل �لإن�صان و�لتقاط �صور, 
عالج  في  �لم�صتخدم  �لإ�صعاع  ويعمل  �لمك�صورة.  عظامك  �أو  لأ�صنانك,  �ل�صينية  �لأ�صعة  مثل 

�ل�صرطان بالطريقة نف�صها تقريًبا, با�صتثناء �أنه يتم �إعطاوؤه بجرعات �أعلى.

كيف يتم 
اإعطاء العاج 

الإ�شعاعي؟

(External beam ra� �لخارجية �لإ�صعاعية  بالحزمة  يكون  �أن  يمكن  �لإ�صعاعي   �لعالج 
�لخاليا  �إلى  �لإ�صعاع  بتوجيه  �لج�صم  خارج  ماكينة  تقوم   (diation therapy)عندما 
�ل�صرطانية( �أو د�خلي (Internal radiation therapy) )عندما يتم و�صع �لإ�صعاع د�خل 
كال  �لنا�ص  يتناول  �لأحيان  بع�ص  في  �ل�صرطانية(.  �لخاليا  من  بالقرب  �أو  بد�خل  ج�صمك, 

�ل�صكلين من �لعالج �لإ�صعاعي. 

من الذي 
يح�شل 

على العاج 
الإ�شعاعي؟

مر�صى  ن�صف  من  �أكثر  �إن  بل  �لإ�صعاعي.  �لعالج  �إلى  �ل�صرطان  مر�صى  من  �لعديد  يحتاج 
�ل�صرطان )حو�لي 60 %( يح�صلون على �لعالج �لإ�صعاعي. وفي بع�ص �لأحيان يكون �لعالج 

�لإ�صعاعي هو �لنوع �لوحيد لعالج �ل�صرطان �لذي يحتاج �إليه �لنا�ص.

ما الذي 
يفعله العاج 

الإ�شعاعي 
للخايا 

ال�شرطانية؟

�ل�صرطانية. وي�صتخدم �لعالج  �أو يبطئ نمو �لخاليا  باإعطائه بجرعات عالية, يقتل �لإ�صعاع 
�لإ�صعاعي ل�:

عاج ال�شرطان. �لإ�صعاع يمكن ��صتعماله لعالج �أو وقف �أو �إبطاء نمو �ل�صرطان.��

تقلي���ل الأعرا����س. عندم���ا ل يكون �ل�صف���اء ممكًنا, ربما يتم ��صتخ���د�م �لإ�صعاع لتقلي�ص ��
�ل���ورم �ل�صرطاني من �أج���ل تقليل �ل�صغط. و�لعالج �لإ�صعاع���ي �لم�صتخدم بهذه �لطريقة 
يمك���ن �أن يعالج م�صاكل مثل �لأل���م, �أو يمكن �أن يمنع م�صاكل مثل �لعمى �أو فقد�ن �لتحكم 

بالأمعاء و�لمثانة.
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كم من الوقت 
ي�شتغرق العاج 

الإ�شعاعي 
لينتج اأثره؟

و�أ�صابيع من  �أياًما  �لفور. فالأمر ي�صتغرق  �ل�صرطانية على  �لإ�صعاعي ل يقتل �لخاليا  �لعالج 
�لعالج قبل �أن تبد�أ �لخاليا �ل�صرطانية في �لموت. ثم ت�صتمر �لخاليا �ل�صرطانية في �لموت 

لأ�صابيع �أو �صهور بعد توقف �لعالج �لإ�صعاعي.

ما الذي 
يفعله العاج 

الإ�شعاعي 
للخايا 

ال�شليمة؟

�لإ�صعاع ل يقتل �أو يوقف نمو �لخاليا �ل�صرطانية فقط, ولكنه من �لممكن �أن يوؤثر كذلك على 
�لخاليا �ل�صليمة �لقريبة. معظم �لخاليا �ل�صليمة د�ئًما ما تتعافى بعد �نتهاء �لعالج. ولكن 
في بع�ص �لأحيان ربما َتْحُدث للنا�ص �آثار جانبية ل تتح�صن �أو تكون خطيرة. ويحاول �لأطباء 

حماية �لخاليا �ل�صليمة في �أثناء �لعالج عن طريق:

ا�شتخ���دام اأق���ل قدر ممكن من الأ�شعة. فتك���ون جرعة �لإ�صعاع متو�زنة بحيث تكون عالية ��
بم���ا يكفي لقتل �لخاليا �ل�صرطانية ومع ذلك تكون منخف�ص���ة بما يكفي للحد من �ل�صرر 

على �لخاليا �ل�صليمة.

مد فترة العاج. فربما تخ�صع للعالج �لإ�صعاعي مرة في �ليوم لعدة �أ�صابيع �أو مرتين في ��
�لي���وم بجرعات �أقل, فتمديد فترة جرعة �لإ�صع���اع ت�صمح للخاليا �ل�صليمة بالتعافي بينما 

تموت �لخاليا �ل�صرطانية.

توجي���ه الإ�شع���اع اإلى جزء محدد من ج�شمك. �لتقني���ات �لحديثة مثل �لعالج �لإ�صعاعي ��
 (3D conformal و �لعالج �لإ�صعاعي �لمتثالي ثالثي �لأبعاد (IMRT) منظم �لكثافة
(radiation therapy, ي�صمح���ون للطبي���ب ب���اأن يوجه جرعات �أعلى م���ن �لإ�صعاع �إلى 

�ل�صرطان وفي �لوقت نف�صه تقليل �لإ�صعاع بالقرب من �لأن�صجة �ل�صليمة.

��صتعمال �لأدوية. فبع�ص �لأدوية يمكن �أن ت�صاعد على حماية �أجز�ء معينة من ج�صمك, مثل 
�لغدة �للعابية �لتي تفرز �للعاب.

هل يوؤلم 
العاج 

الإ�شعاعي؟ 

كال, �لعالج �لإ�صعاعي ل يوؤلم في �لوقت �لذي يتم �إعطاوؤه. ولكن �لأعر��ص �لجانبية �لتي من 
�لممكن �أن تحدث للنا�ص ب�صبب �لعالج �لإ�صعاعي يمكن �أن ت�صبب �لألم �أو عدم �لر�حة. ويحوي 
وطبيبك,  �أنت,  ت�صاعدك  �أن  يمكنها  �لتي  �لطرق  ب�صاأن  �لمعلومات  من  �لعديد  �لكتاب  هذ� 

وممر�صك على عالج �لآثار �لجانبية.
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هل ي�شتخدم 
العاج 

الإ�شعاعي 
مع عاجات 

ال�شرطان 
الأخرى؟

نعم, فعادة ما ي�صتعمل �لعالج �لإ�صعاعي مع عالجات �ل�صرطان �لأخرى. وها هي بع�ص �لأمثلة:

الع���اج الإ�شعاع���ي والجراح���ة. ربما يتم �إعطاء �لإ�صعاع قبل �لجر�ح���ة, �أو في �أثنائها �أو ��
بعدها, �أو بعد �لجر�حة. فالأطباء يمكن �أن ي�صتخدمون �لإ�صعاع لتقلي�ص حجم �ل�صرطان 
قبل �لجر�حة, �أو ربما ي�صتخدمو� �لإ�صعاع بعد �لجر�حة لقتل �أية خاليا �صرطانية متبقية. 
وف���ي بع�ص �لأحيان, يتم �إعط���اء �لعالج �لإ�صعاعي في �أثناء �لجر�حة لكي يذهب مبا�صرة 

�إلى �ل�صرطان بدون �لمرور من خالل �لجلد. وهذ� ما ي�صمى �لإ�صعاع �أثناء �لجر�حة.

الع���اج الإ�شعاع���ي والعاج الكيميائي. ربما يتم �إعط���اء �لإ�صعاع قبل �لعالج �لكيميائى, ��
�أو ف���ي �أثنائ���ه, �أو بعدها. فقبل �أو في �أثناء �لع���الج �لكيميائي, يمكن للعالج �لإ�صعاعي �أن 
يقل�ص �ل�صرطان لكي يعمل �لعالج �لكيميائي ب�صكل �أف�صل. وفي بع�ص �لأحيان يتم �إعطاء 
�لع���الج �لكيميائي لم�صاعدة �لع���الج �لإ�صعاعي على �أن يعمل ب�ص���كل �أف�صل. وبعد �لعالج 

�لكيميائي يمكن ��صتخد�م �لعالج �لإ�صعاعي لقتل �أية خاليا �صرطانية متبقية.

من هم الموجودون في فريق 
العاج الإ�شعاعي الخا�س بي؟

�لعديد من �لنا�ص ي�صاعدون على �لتعامل مع عالجك �لإ�صعاعي ورعايتك. 
�لعالج  عادة "فريق  ي�صمون  �لطبية  �لرعاية  مقدمي  من  �لمجموعة  وهذه 
تماًما.  تنا�صبك  �لتي  �لرعاية  توفير  �أجل  من  مًعا  يعملون  وهم  �لإ�صعاعي". 

ويمكن �أن يتكون فريق �لعالج �لإ�صعاعي من:

اأخ�شائ���ي ع���اج الأورام بالأ�شع���ة (Radiation oncologist). وه���و ��
طبي���ب متخ�ص�ص في ��صتخد�م �لعالج �لإ�صعاع���ي لمعالجة �ل�صرطان. 
وه���و ي�ص���ف ك���م �لأ�صعة �لتي �ص���وف تتلقاه���ا, ويخطط لكيفي���ة �إعطاء 
عالج���ك, ويتابعك عن كثب خ���الل م�صار �لعالج, وي�ص���ف لك �لرعاية 
�لتي ربما تحتاج �إليها للتعامل مع �لآثار �لجانبية. وهو يعمل عن كثب مع 
�لأطباء, و�لممر�صين, ومقدم���ي �لرعاية �ل�صحية في فريقك. وبعد �أن 
تنهي �لعالج �لإ�صعاعي, �صوف ير�ك �أخ�صائي عالج �لأور�م بالأ�صعة في 
زيار�ت متابعة. خالل هذه �لزي���ار�ت �صوف يقوم هذ� �لطبيب بالتحقق 
من وجود �أية �آث���ار جانبية متاأخرة (Late side effects) و�صيقّيم �إلى 

�أي مدى نجح �لعالج �لإ�صعاعي.

ممر����س ممار����س. هذ� �لممر����ص )�أو �لممر�صة( حا�ص���ل على تدريب ��
متق���دم. وه���و ي�صتطي���ع �أن ياأخذ تاريخ���ك �لمر�ص���ي, و�أن يجري بع�ص 
�لختب���ار�ت �لبدني���ة, و�أن ياأم���ر بفحو�ص���ات, ويعالج �لآث���ار �لجانبية, 
وير�ق���ب ع���ن كثب تجاوب���ك للعالج. وبع���د �أن تنهي �لع���الج �لإ�صعاعي, 
�ص���وف ي���ر�ك �لممر�ص ف���ي زيار�ت متابع���ة ليتحقق من وج���ود �أية �آثار 

جانبية متاأخرة ولتقييم �إلى �أي مدى نجح �لعالج بالأ�صعة.
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ممر�س الأ�شعة. هذ� �ل�صخ�ص يوفر رعاية تمري�صية خالل �لعالج �لإ�صعاعي, ��
بالعمل مع جميع �أع�صاء فري���ق �لعالج �لإ�صعاعي �لخا�ص بك. �صيتكلم معك 

ب�صاأن عالجك �لإ�صعاعي و�صي�صاعدك على عالج �لآثار �لجانبية.

المعالج بالأ�شعة. هذ� �ل�صخ�ص �صوف يعمل معك خالل كل جل�صة عالج ��
�إ�صعاع���ي. و�ص���وف يقوم بتوجيه ج�صم���ك للعالج, وبت�صغي���ل �لماكينات, 
وبالتاأك���د من ح�صولك عل���ى جرعة �لإ�صعاع �لت���ي و�صفها لك �أخ�صائي 

عالج �لأور�م بالأ�صعة.

ا, �أخ�صائي �� مقدمو الرعاية ال�شحية الآخرين. قد يت�صمن فريقك �أي�صً
تغذية, و�أخ�صائي عالج طبيعي, و�أخ�صائيًّا �جتماعيًّا, و�آخرين.

ا تعد جزًء� من فريق �لعالج �لإ�صعاعي.�� اأنت. فاأنت �أي�صً
ودورك هو �أن:
تح�صر في موعدك في كل جل�صات �لعالج �لإ�صعاعي	•
تطرح �أ�صئلة وتتحدث عن مخاوفك	•
تخبر �أحد �أع�صاء فريق �لعالج �لإ�صعاعي عندما تحدث لك �آثار جانبية	•
تخبر طبيبك �أو ممر�صك �إذ� �صعرت باألم	•
تتبع ن�صائح �أطبائك وممر�صيك ب�صاأن كيفية �لعتناء بنف�صك في 	•

�لمنزل مثل:
�لعتناء بجلدك -
�صرب �ل�صو�ئل -
تناول �لأطعمة �لتي يقترحونها -
�لحفاظ على وزنك دون تغيير -

اأنت اأهم طرف في فريق 
العالج الإ�سعاعي

كن متاأكداًا اأن تح�سر في موعدك في جميع جل�سات العالج الإ�سعاعي
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هل العاج 
الإ�شعاعي مرتفع 

التكلفة؟

نعم, �لعالج �لإ�صعاعي يتكلف �لكثير من �لمال. فهو ي�صتخدم �آلت معقدة ويتطلب خدمات 
�لعديد من مقدمي �لرعاية �ل�صحية. وتتوقف �لتكلفة �لدقيقة لعالجك �لإ�صعاعي على تكلفة 
�لذي تح�صل عليه,  �لإ�صعاعي  �لعالج  ونوع  تعي�ص فيه,  �لذي  �لمكان  �ل�صحية في  �لرعاية 

وعدد �لعالجات �لتي تحتاجها.

تحدث مع �صركة �لتاأمين �ل�صحي ب�صاأن ماهية �لخدمات �لتي �صتدفع ثمنها. فمعظم خطط 
�لمعلومات,  من  مزيد  على  وللح�صول  لأع�صائها.  �لإ�صعاعي  �لعالج  ثمن  تتحمل  �لتاأمين 

تحدث مع �ل�صخ�ص �لمخت�ص في �لمكان �لذي تتلقى فيه �لعالج. 

هل يجب عليَّ 
اتباع نظام 
 )Diet( غذائي

خا�س خال 
فترة ح�شولي 

على العاج 
الإ�شعاعي؟

�أن  �لمهم  فمن  �لإ�صعاعي.  �لعالج  فترة  خالل  للعالج  �لطاقة  من  �لكثير  ج�صمك  ي�صتنفذ 
تتناول ما يكفي من �ل�صعر�ت �لحر�رية و�لبروتين لكي تحافظ على وزنك دون تغيير في هذ� 
�أو �لممر�ص �إذ� ما كنت تحتاج �إلى نظام غذ�ئي خا�ص خالل فترة  �لوقت. ��صاأل �لطبيب 
ا �أن تتحدث مع �أخ�صائي تغذية. ح�صولك على �لعالج �لإ�صعاعي. وربما تجد من �لمفيد �أي�صً

لمعرفة �لمزيد حول �لأطعمة و�لم�صروبات �لتي تحتوي على �لكثير من �ل�صعر�ت �لحر�رية 
و�لبروتين, �نظر �لق�صم �لخا�ص �لو�رد في هذ� �لكتيب. 

	

اأ�ساأل الطبيب, اأو الممر�ض, اأو اأخ�سائي التغذية اإذا كنت تحتاج اإلى نظام 
غذائي خا�ض خالل فترة ح�سولك على العالج الإ�سعاعي
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هل اأ�شتطيع 
الذهاب اإلى 

العمل خال 
فترة العاج 

الإ�شعاعي؟

ي�صتطيع بع�ص �لنا�ص �أن يعملو� في كل �صاعات �لعمل خالل فترة �لعالج �لإ�صعاعي. وبع�صهم 
�لآخر ي�صتطيع فقد �أن يعمل في بع�ص �صاعات �لعمل �أو ل يعمل على �لإطالق. �أ�صاأل طبيبك �أو 

ممر�صك ما �لذي قد تتوقعه ��صتناًد� �إلى �لعالج �لذي تح�صل عليه.

من �لمحتمل �أن ت�صعر باأنه لديك ما يكفي من �ل�صحة لكي تعمل عندما يبد�أ �لعالج �لإ�صعاعي. 
�أو  �لطاقة,  من  قليل  لديك  كان  �أو  �أكثر,  بتعب  �صعرت  �إذ�  ل تتفاجاأ  �لوقت,  مرور  مع  ولكن 
�صعرت بال�صعف. وبمجرد �إنهائك �لعالج, فربما ي�صتغرق �لأمر ب�صعة �أ�صابيع �أو عدة �أ�صهر 

من �أجل �أن ت�صعر بتح�صن. 

ت�صتطيع  ول   � جدًّ مري�ص  باأنك  ت�صعر  حيث  �لإ�صعاعي  �لعالج  خالل  مرحلة  �إلى  ت�صل  ربما 
�لعمل. تحدث مع �صاحب �لعمل لمعرفة �إذ� ما كان با�صتطاعتك �لح�صول على �إجازة طبية 
(Medical leave). وتاأكد من �أن تاأمينك �ل�صحي �صوف يتحمل نفقات �لعالج عندما تكون 

في �إجازة طبية.

ماذا يحدث 
عند انتهاء 

العاج 
الإ�شعاعي؟

 (Follow�up care) بمجرد �أن تنهي �لعالج �لإ�صعاعي, �صوف تحتاج �إلى رعاية المتابعة
لبقية حياتك. ورعاية �لمتابعة ت�صير �إلى �لفحو�صات �لتي يجريها لك �أخ�صائي عالج �لأور�م 
�نتهاء دورة �لعالج �لإ�صعاعي. وخالل هذه �لفحو�صات,  �أو �لممر�ص �لممار�ص بعد  بالأ�صعة 
�صيرى طبيبك �أو ممر�صك �إلى �أي مدى نجح �لعالج �لإ�صعاعي, و�صيتحقق من وجود عالمات 
�لعالج  ب�صاأن  معك  و�صيتحدث  �لمتاأخرة,  �لجانبية  �لآثار  عن  و�صيبحث  لل�صرطان,  �أخرى 

و�لرعاية. �صيقوم طبيبك �أو ممر�صك ب�:

فح�شك وبتفقد كيف ت�شعر. فيمكن للطبيب �أو �لممر�ص �لممار�ص �أن ي�صف لك دو�ء �أو ��
يقترح طرًقا �أخرى لعالج �لآثار �لجانبية �لتي ربما تكون لديك.

�لأم���ر باإجراء فحو�ش���ات معملية وفحو�شات ت�شويري���ة (Imaging tests). وهذ� قد ��
يت�صم���ن فح����ص �لدم, �أو �لأ�صع���ة �ل�صينية, �أو �لأ�صع���ة �لمقطعية بالكمبيوت���ر(CT) , �أو 
�لت�صوير بالرني���ن �لمغناطي�صي (MRI), �أو �لت�صوير �لمقطع���ي بالنبعاث �لبوزيتروني 

.(PET)

مناق�ش���ة الع���اج. ربما يقترح �لطبيب �أو �لممر����ص �لممار�ص �أن تح�صل على �لمزيد من ��
�لعالج, مثل �لمزيد من �لعالج �لإ�صعاعي, �أو �لكيميائي, �أو كليهما.

الإجاب���ة ع���ن اأ�شئلتك والرد على مخاوف���ك. فربما يكون من �لمفيد �أن تكتب �أ�صئلتك في ��
وق���ت مبك���ر و�أن تح�صرها معك. يمكنك �أن تجد نماذج م���ن �لأ�صئلة في �ل�صفحتان 51 و 

 .52
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بعد انتهاء 
العاج 

الإ�شعاعي, ما 
الأعرا�س التي 
يجب اأن اأبحث 

عنها؟

لقد تحملت �لكثير مع �ل�صرطان و�لعالج �لإ�صعاعي. و�لآن ربما تكون �أكثر وعًيا بج�صمك وكيف 
ت�صعر كل يوم. �نتبه �إلى �لتغير�ت في ج�صمك ودع �لطبيب �أو �لممر�ص يعرف �إذ� كان لديك:

�ألم ل ينقطع��

نتوء�ت, �أو �أور�م, �أو �نتفاخات, �أو طفح جلدي, �أو كدمات, �أو نزيف��

تغير�ت في �ل�صهية, �أو غثيان (Nausea), �أو قيء (Vomiting), �أو �إ�صهال, �أو �إم�صاك��

فقد�ن وزن ل ت�صتطيع تف�صيره��

حمى, �أو �صعال, �أو بحة في �ل�صوت ل تنتهي��

�أية �أعر��ص �أخرى تقلقك��

قم بعمل قائمة لالأ�سئلة والم�سكالت التي تريد اأن تناق�سها مع طبيبك اأو 
ممر�سك. وتاأكد اأن تح�سر هذه القائمة معك اإلى زيارات المتابعة. انظر 

ال�سفحتين 51 و 52 من اأجل الح�سول على اأ�سئلة نموذجية.
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العاج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية

ما العاج بالحزمة 
الإ�شعاعية الخارجية؟

�إلى  �لإ�صعاع  بتوجيه  تقوم  ماكينة  من  ياأتي  �لخارجية  �لإ�صعاعية  بالحزمة  �لعالج 
�صرطانك. �لماكينة كبيرة �لحجم وربما تكون ذ� �صوت مرتفع. وهي ل تلم�صك, ولكنها 

تدور حولك, مر�صلة �لإ�صعاع �إلى ج�صمك من �تجاهات مختلفة.

 ,(Local treatment) مو�شعي  عاج  هو  �لخارجية  �لإ�صعاعية  بالحزمة  �لعالج 
بمعنى �أن �لإ�صعاع يتم توجيهه فقط �إلى جزء محدد من ج�صمك. فعلى �صبيل �لمثال, 
�إذ� كنت م�صاًبا ب�صرطان �لرئة, ف�صوف ت�صتقبل �لإ�صعاع على �صدرك فقط ولي�ص على 

جميع �لج�صم.

اإلى  الإ�شعاع  بتوجيه  تقوم  ماكينة  ياأتي من  الخارجية  الإ�شعاعية  بالحزمة  العاج 
�شرطانك.

كم مرة �شوف اح�شل 
على العاج بالحزمة 
الإ�شعاعية الخارجية؟

معظم �لنا�ص يح�صلون على �لعالج بالحزمة �لإ�صعاعية �لخارجية مرة و�حدة في �ليوم, 
وخم�ص مر�ت في �لأ�صبوع, �عتماًد� على نوع �ل�صرطان �لذي لديك و�لهدف من �لعالج. 

وي�صمى �لوقت بين �أول جل�صة عالج �إ�صعاعي و�لجل�صة �لأخيرة, دورة �لعالج.

�أحياًنا يتم �إعطاء �لإ�صعاع بجرعات �أ�صغر لمرتين في �ليوم )العاج الإ�شعاعي المجزاأ 
هذ�  �لطبيب  لك  ي�صف  ربما   .)Hyperfractionated radiation therapy)(
�لنوع من �لعالج �إذ� �صعر باأنه �صيعمل ب�صكل �أف�صل. ورغم �أن �لآثار �لجانبية قد تكون 
�أكثر خطورة, فاإنه �أنه ربما يكون هناك �آثار جانبية متاأخرة �أقل. يقوم �لأطباء باإجر�ء 

�أبحاث لمعرفة �أي �أنو�ع �ل�صرطان من �لأف�صل عالجها بهذه �لطريقة.
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اأين اأذهب للح�شول 
على العاج بالحزمة 
الإ�شعاعية الخارجية؟

كمري�ص  �لخارجية  �لإ�صعاعية  بالحزمة  �لعالج  على  تح�صل  �صوف  �لوقت,  �أغلب  في 
خارجي. هذ� يعني �أنك �صوف تح�صل على �لعالج في عيادة �أو مركز للعالج �لإ�صعاعي 

ولن يكون عليك �لبقاء في �لم�صت�صفى.

ماذا يحدث قبل اأول 
جل�شة عاج بالحزمة 
الإ�شعاعية الخارجية؟

�أن تبد�أ  �أو �ثنتين قبل  �أو �لممر�ص لمدة �صاعة  �صوف يكون لديك �جتماع مع �لطبيب 
يتم  و�صوف  لك,  طبي  فح�ص  �إجر�ء  يتم  �صوف  �لوقت,  هذ�  في  �لإ�صعاعي.  �لعالج 
�لحديث حول تاريخك �لمر�صي, وربما يتم �إجر�ء فحو�صات ت�صويرية لك. �صوف يقوم 
طبيبك �أو ممر�صك بالحديث حول �لعالج بالحزمة �لإ�صعاعية �لخارجية, وفو�ئده و�آثاره 
�أثناء �لعالج وبعده. يمكنك  �لجانبية, و�لطرق �لتي ت�صتطيع �أن تعتني بنف�صك بها في 

بعد ذلك �أن تختار ما �إذ� كنت �صتح�صل على �لعالج بالحزمة �لإ�صعاعية �لخارجية.

يتم  ف�صوف  �لخارجية,  �لإ�صعاعية  بالحزمة  �لعالج  على  تح�صل  �أن  على  و�فقت  فاإذ� 
هذ�  في   .(Simulation) المحاكاة  ت�صمى  عالج  تخطيط  لجل�صة  لك  موعد  تحديد 

�لوقت:

�ص���وف يحدد �أخ�صائي ع���الج �لأور�م بالأ�صعة, �أو �لمعال���ج بالأ�صعة منطقة �لعالج ��
 (Treatment أو مجال �لعالج� (Treatment port) ا منفذ �لعالج )ت�صمى �أي�صً
(field(. و�لت���ي ت�صير �إلى �لأماكن في ج�صمك �لتي �صتتلقى �لإ�صعاع. �صوف ُيطلب 
منك �أن ت�صتلقي بدون حركة بينما يتم �إجر�ء �لفحو�صات و�لأ�صعة �ل�صينية لتحديد 

منطقة �لعالج.

�صيق���وم �لمعالج بالأ�صع���ة بو�صع عالمات �صغيرة )و�ص���م �أو نقاط حبر ملون( على ��
جل���دك لتحديد منطقة �لعالج. و�صوف تحت���اج �إلى هذه �لعالمات طو�ل فترة دورة 
�لع���الج �لإ�صعاع���ي. و�صوف ي�صتخدمه���ا �لمعال���ج بالأ�صعة كل يوم للتاأك���د �أنك في 
�لو�ص���ع �ل�صحيح. �لو�صم في حجم �لنم����ص و�صوف يظل على جلدك لبقية حياتك. 
�أما عالمات �لحبر ف�صوف تختفي بمرور �لوقت. كن حذًر� �أل تزيلها �أو تاأكد من �أن 

تخبر �لمعالج بالأ�صعة �إذ� �ختفت �أو فقدت لونهم.

اأخبر المعالج بالأ�سعة اإذا اختفت عالمات الحبر الخا�سة اأو فقدت 
لونهم.
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ربم���ا تحتاج �إلى قالب ج�صدي. وهو �صكل بال�صتيكي �أو من �لج�ص ي�صاعد على ��
ا ي�صاعد على �لتاأكد �أنك في �لو�صع  منعك من �لحركة خالل �لعالج. وهو �أي�صً

نف�صه في كل يوم من �لعالج.

�إذ� كن���ت تتلقى �لإ�صعاع على ر�أ�ص���ك, فربما تحتاج �إلى قناع. �لقناع به فتحات ��
للهو�ء, وفتحات يمكن يتم قطعها من �أجل عينيك, و�أنفك, وفمك. وهو مرتبط 
بالطاول���ة �لت���ي �صوف ت�صتلقي عليه���ا لتناول �لعالج. وي�صاع���د �لقناع على منع 

ر�أ�صك من �لتحرك بحيث تكون في �لو�صع نف�صه �لمحدد لكل عالج.

بطرق  �لخا�ص  �لق�صم  فانظر  قلًقا,  يجعالك  �لقناع  �أو  �لج�صدي  �لقالب  كان  �إذ� 
�ل�صترخاء خالل �لعالج.

ما الذي يجب ارتداوؤه 
عندما تح�شل على العاج 

بالحزمة الإ�شعاعية 
الخارجية؟

قم بارتد�ء �لمالب�ص �لمريحة و�لم�صنوعة من �لقما�ص �لناعم, مثل �لقطن. و�ختر 
تغيرهم  �أن  �إلى  تحتاج  ربما  �أنك  بما  ب�صهولة,  تخلعها  �أن  يمكنك  �لتي  �لمالب�ص 
بثوب �لم�صت�صفى, �أو �أن تظهر �لمنطقة �لتي تم عالجها. ل ترتد �لمالب�ص �ل�صيقة 
مثل �لمالب�ص ذ�ت �لياقات �لمحكمة و�أحزمة �لو�صط بالقرب من مناطق �لعالج. 
وكذلك, ل ت�صع على منطقة �لعالج �أو بالقرب منها مجوهر�ت, �أو �صريط بال�صتر, 
�أو م�صحوًقا, �أو كريًما, �أو مزياًل للعرق, ول ت�صتعمل �صابوًنا مزياًل للعرق قبل �لعالج. 
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ما الذي يحدث خال 
جل�شات العاج؟

ربما ُيطلب منك �أن تغير مالب�صك بثوب �لم�صت�صفى �أو روب.��

�صوف تذهب �إلى غرفة �لعالج حيث �صتتلقى �لإ�صعاع.��

�عتم���اًد� على مكان �ل�صرطان �لذي لديك, �صوف تجل�ص على كر�صي �أو ت�صتلقي ��
على طاولة �لعالج. و�صوف ي�صتخدم �لمعالج بالأ�صعة �لقالب �لج�صدي �لخا�ص 

بك و�لعالمات لي�صاعدك على �تخاذ �لو�صع �ل�صحيح.

ربم���ا ترى �أ�صو�ء ملونة موجهة عل���ى عالمات جلدك. هذه �لأ�صو�ء غير �صارة ��
وهي ت�صاعد �لمعالج على �أن يقوم بتوجيه ج�صمك للعالج كل يوم.

�صوف تحتاج �إلى �أن تبقى بدون حركة حتى تذهب �لأ�صعة �إلى �لمكان نف�صه كل ��
مرة. يمكنك �أن تتنف�ص كما تفعل د�ئًما ويجب عليك �أل تقوم بكتمان نف�صك.

بوقت ق�صير.  يبد�أ عالجك  �أن  قبل  �لغرف  بمغادرة  بالأ�صعة  �لمعالج  يقوم  �صوف 
�صا�صة  و�صي�صاهدك على  �لإ�صعاع  بماكينة  للتحكم  قريبة  �إلى غرفة  يتوجه  و�صوف 
من  معك  ويتحدث  ي�صمعك  �أن  للمعالج  ويمكن  �لنافذة.  خالل  من  �أو  تليفزيونية 
خالل �صماعة في غرفة عالجك. تاأكد من �أن تخبر �لمعالج �إذ� �صعرت بغثيان �أو 
�أن  يمكنك  ل  وقت.  �أي  في  �لأ�صعة  ماكينة  يوقف  �أن  يمكنه  فهو  مرتاح,  كنت غير 

ت�صعر, �أو ت�صمع, �أو ت�صم �لإ�صعاع.

زيارتك بالكامل قد ت�صتغرق من ن�صف �صاعة �إلى �صاعة. �صيتم ق�صاء معظم �لوقت 
في و�صعك في �لمو�صع �ل�صحيح. و�صوف تتلقى �لإ�صعاع فقط في فترة من دقيقة 
�إلى 5 دقائق. �إذ� كان يتم �إعطاوؤك �لعالج �لإ�صعاعي منظم �لكثافة, فقد ي�صتمر 
عالجك فترة �أطول. وقد ت�صتغرق زيارتك وقًتا �أكبر كذلك �إذ� كان فريقك �لعالجي 

يحتاج �إلى �إجر�ء �لأ�صعة �ل�صينية و��صتعر��صها.

ي�ستطيع المعالج بالأ�سعة اأن يراك, وي�سمعك, ويتحدث معك با�ستمرار في وقت 
ح�سولك على العالج بالحزمة الإ�سعاعية الخارجية.
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هل العاج بالحزمة 
الإ�شعاعية الخارجية 

ا؟ �شيجعلني م�شعًّ

ل, فالعالج بالحزمة �لإ�صعاعية �لخارجية ل يجعل �لنا�ص م�صعين, فيمكنك �أن تتو�جد 
بدون خطورة حول �لنا�ص �لآخرين, وحتى �لر�صع و�لأطفال �ل�صغار.

كيف يمكنني 
ال�شترخاء خال 

جل�شات العاج؟

�أح�صر معك �صيًئا لتقر�أه �أو تفعله في �أثناء وجودك في غرفة �لنتظار.��

��صاأل ما �إذ� كان يمكنك �أن ت�صتمع �إلى ما تحب �أو كتاب على �صريط ت�صجيل.��

تاأمل, �أو تنف�ص بعمق, �أو ��صتخدم �لت�صور, �أو �أوجد طرًقا �أخرى لال�صترخاء. ��
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العاج الإ�شعاعي الداخلي

ما العاج الإ�شعاعي 
الداخلي؟

يعد �لعالج �لإ�صعاعي �لد�خلي �صكاًل من �أ�صكال �لعالج حيث يتم و�صع م�صدر 
لالإ�صعاع د�خل ج�صمك. و�أحد �أ�صكال �لعالج �لإ�صعاعي �لد�خلي ي�صمى معالجة 
كثبية (Brachytherapy). في �لمعالجة �لكثبية يكون م�صدر �لإ�صعاع ج�صًما 
�صلًبا على �صكل بذور �أو �أ�صرطة, �أو كب�صولت, و�لتي يتم و�صعها في ج�صمك في 
�لخاليا �ل�صرطانية �أو بالقرب منها. هذ� ي�صمح بتوجيه عالج ذي جرعة عالية 
من �لإ�صعاع لجزء �أ�صغر من ج�صمك. و�لعالج �لإ�صعاعي �لد�خلي يمكن �أن ياأخذ 
كذلك �صكل �صائل. حيث تتلقى �لإ�صعاع �ل�صائل عن طريق �صربه, �أو, �بتالع حبة 
دو�ء, �أو من خالل �لق�صطرة �لوريدية. وينتقل �لإ�صعاع �ل�صائل في ج�صمك باحًثا 

عن �لخاليا �ل�صرطانية ويقتلها.

�لر�أ�ص,  ب�صرطان في  �لم�صابين  �لنا�ص  �لكثبية مع  �لمعالجة  ت�صتعمل  �أن  يمكن 
و�لمريء,  و�لمر�رة,  و�لبرو�صتاتا,  �لرحم,  وعنق  و�لرحم,  و�لثدي,  و�لرقبة, 
معظم  في  ��صتعمالها  يتم  �لد�خلي  لالإ�صعاع  �ل�صائلة  �لأ�صكال  و�لرئة.  و�لعين, 
�لأحيان مع �لنا�ص �لم�صابين ب�صرطان �لغدة �لدرقية �أو �للمفومة �لالهودجكينية. 
ا تتلقى �لإ�صعاع �لد�خلي جنًبا �إلى جنب مع �أنو�ع �أخرى من �لعالج, بما  ربما �أي�صً

في ذلك �لحزمة �لإ�صعاعية �لخارجية, �أو �لعالج �لكيميائي, �أو �لجر�حة.

ما الذي يحدث قبل اأول 
جل�شة عاج اإ�شعاعي داخلي؟

�صوف يكون لديك �جتماع مع �لطبيب �أو �لممر�ص لمدة �صاعة �أو �ثنتين قبل �أن 
تبد�أ �لعالج �لإ�صعاعي �لد�خلي. في هذ� �لوقت, �صوف يتم �إجر�ء فح�ص طبي 
فحو�صات  �إجر�ء  يتم  وربما  �لمر�صي,  تاريخك  حول  �لحديث  يتم  و�صوف  لك, 
�لعالج  نوع  حول  بالحديث  ممر�صك  �أو  طبيبك  يقوم  و�صوف  لك.  ت�صويرية 
�لإ�صعاعي �لد�خلي �لأف�صل لك, وفو�ئده و�آثاره �لجانبية, و�لطرق �لتي ت�صتطيع 
�أن تعتني بنف�صك بو��صطتها في �أثناء �لعالج وبعده. ويمكنك بعد ذلك �أن تختار 

ما �إذ� كنت �صتح�صل على �لعالج �لإ�صعاعي �لد�خلي.

كيف يتم و�شع الج�شم 
الم�شع في اأماكنه خال 

المعالجة الكثبية؟

Cathe� �أمكانها من خالل ق�صطرة  يتم و�صعها في  �لم�صعة  �لأج�صام  )معظم 
ter(, وهي �أنبوب �صغير ومرن. وفي بع�ص �لأحيان يتم و�صعها من خالل جهاز 
�لمعالجة  على  تح�صل  �أن  تقرر  مطباًقا )Applicator(. عندما  ي�صمى  �أكبر 
�لكثبية, �صوف يقوم طبيبك بو�صع �لق�صطرة �أو �لمطباق في �لجزء �لذي �صيتم 

عالجه من ج�صمك.
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ما الذي يحدث عند و�شع 
الق�شطرة اأو المطبق في 

مكانهما؟

�أو  �لق�صطرة  و�صع  يتم  عندما  �لم�صت�صفى  في  تكون  �صوف  �أنك  �لمرجح  من 
�لمطباق في �مكانهما. وهذ� هو ما يمكن توقعه:

�صيت���م �إما �إخ�صاع���ك للتخدير �لع���ام �أو �صيتم تخدير �لمنطق���ة �لتي �صيتم ��
و�صع �لق�صطرة �أو �لمطباق بها. هذ� �صي�صاعد على منع �لألم عندما يتم زرع 

�لق�صطرة �أو �لمطباق.  

�صيقوم �لطبيب بو�صع �لق�صطرة �أو �لمطباق د�خل ج�صمك.��

�إذ� كن���ت م�صتيقًظا, فقد يطلب منك �أن ت�صتلقي بدون حركة بينما يتم و�صع ��
�لق�صطرة �أو �لمطباق في �أماكنهما. �إذ� �صعرت باأية م�صقة, فاأخبر طبيبك �أو 

ممر�صك من �أجل �أن يتمكن من �إعطائك دو�ء للم�صاعدة على عالج �لألم.

ماذا يحدث بعد اأن يتم زرع 
الق�شطرة اأو المطباق في 

ج�شمك؟

بمجرد �أن يتم ��صتكمال �لخطة �لعالجية, �صيتم و�صع �لإ�صعاع د�خل �لق�صطرة 
�أو �لمطباق. ربما يبقى م�صدر �لإ�صعاع في مكانه لب�صع دقائق, �أو لعدة �أيام, �أو 
�لكثبية  �لمعالجة  نوع  على  مكانه  في  �لإ�صعاع  بقاء  مدة  وتتوقف  حياتك.  لبقية 
�لتي تح�صل عليها, وعلى نوع �ل�صرطان �لذي لديك, وعلى مكان �ل�صرطان في 

ج�صمك, وعلى عالجات �ل�صرطان �لأخرى �لتي ح�صلت عليها.

هناك ثالثة �أنو�ع من �لمعالجة �لكثبية:ما اأنواع المعالجة الكثبية؟

اأج�ش���ام مزروع���ة ذات معدل جرعة منخف�س. في ه���ذ� �لنوع من �لمعالجة ��
�لكثبي���ة, يظل �لإ�صعاع في مكانه في فترة من يوم �إلى 7 �أيام. ومن �لمحتمل 
�أن تبق���ى خ���الل هذه �لفترة في �لم�صت�صفى. وم���ا �إن ينتِه �لعالج, حتى يقوم 

طبيبك باإز�لة م�صادر �لإ�صعاع و�لق�صطرة �أو �لمطباق. 

اأج�ش���ام مزروع���ة ذات مع���دل جرع���ة مرتف���ع في ه���ذا النوع م���ن المعالجة ��
الكثبي���ة, �صيت���م و�ص���ع م�صدر �لإ�صعاع ف���ي مكانه لمدة تت���ر�وح بين 10 �إلى 
20 دقيق���ة ف���ي كل مرة ثم يت���م �إخر�جه. وربما تح�صل عل���ى �لعالج مرتين 
���ا على مدى �أ�صبوعين  ���ا على مدى يومي���ن �إلى خم�صة �أيام. �أو مرة يوميًّ يوميًّ
�إل���ى خم�ص���ة �أ�صابيع. حيث يتوقف جدول �لمو�عيد عل���ى نوع �ل�صرطان �لذي 
لديك. وخ���الل دورة �لعالج, ربما تظل �لق�صط���رة �أو �لمطباق في �أماكنهما 
�أو ربم���ا يتم و�صعهما قبل كل جل�صة عالج. وربما تكون في �لم�صت�صفى خالل 
ا �إلى �لم�صت�صفى ليتم و�صع �لم�صدر  هذ� �لوقت, �أو ربما تقوم بالنتقال يوميًّ
�لإ�صعاعي في مكانه. ومثلما هي �لحال في �لجرعة ذ�ت �لمعدل �لمنخف�ص, 

�صيقوم �لطبيب باإز�لة �لق�صطرة �أو �لمطباق بمجرد �نتهاء �لعالج. 

اأخبر الطبيب اأو الممر�ض اإذا كنت ت�سعر باألم.
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اأج�ش���ام مزروع���ة دائم���ة (Permanent implants). بع���د و�ص���ع م�ص���در ��
�لإ�صعاع في مكانه, تتم �إز�لة �لق�صطرة. وتبقى �لأج�صام �لمزروعة د�ئًما في 
ج�صم���ك, بينما ي�صعف �لإ�صعاع كل يوم. ربما تريد �أن تحد من وقت وجودك 
بي���ن �لنا�ص �لآخرين عند بد�ية و�صع �لإ�صع���اع في مكانه, فكن حذًر� من �أل 
تق�ص���ي وقًتا مع �لأطف���ال �أو �لن�ص���اء �لحو�مل. وبمرور �لوق���ت �صوف يخرج 

جميع �لإ�صعاع, رغم بقاء �لج�صم �لمزروع في ج�صمك.

ماذا يحدث في اأثنا وجود 
الإ�شعاع في مكانه؟

�ص���وف ي�صدر ج�صم���ك �إ�صعاًعا بمجرد و�صع م�ص���در �لإ�صعاع في مكانه. مع ��
�لمعالج���ة �لكثبي���ة لن ينبع���ث �إ�صعاع ع���ن �صو�ئل ج�صمك )�لب���ول, و�لعرق, 
و�للع���اب(. �أم���ا ف���ي حالة �لإ�صع���اع �ل�صائل ف�ص���وف ت�ص���در �صو�ئل ج�صمك 

�إ�صعاًعا لفترة من �لوقت.

�صوف يتحدث معك �لطبيب �أو �لممر�ص ب�صاأن �إجر�ء�ت �ل�صالمة �لتي يجب ��
�أن تتخذها.

�إذ� كنت تتلقى جرعة عالية من �لإ�صعاع, فربما تت�صمن �إجر�ء�ت �ل�صالمة:��

�لإ�صعاع 	• من  �لآخرين  لحماية  �لم�صت�صفى  في  خا�صة  غرفة  في  �لبقاء 
�لذي يخرج من ج�صمك.

�أن يتم �إعطاء �لدو�ء لك ب�صرعة من قبل �لممر�صين و�لعاملين �لآخرين 	•
في �لم�صت�صفى, ف�صوف يوفرون كل �لرعاية �لتي تحتاج �إليها, ولكن ربما 

يقفون على م�صافة بعيدة, ويتحدثون معك من مدخل غرفتك.

ا �إلى يتبعو� �إجر�ء�ت �صالمة, و�لتي ربما تت�صمن:�� �صيحتاج زو�رك �أي�صً

عدم �ل�صماح بالزيارة عند بد�ية و�صع �لإ�صعاع	•

�لحاجة �إلى �صوؤ�ل �لعاملين بالم�صت�صفى قبل �لذهاب �إلى غرفتك.	•

�لحفاظ على ق�صر مدة �لزيار�ت )30 دقيقة �أو �أقل كل يوم(. ويعتمد 	•
طول �لزيارة على نوع �لإ�صعاع �لم�صتخدم و�لجزء �لذي تم عالجه من 

�لج�صم.

غرفة 	• د�خل  �إلى  �لذهاب  من  بدًل  �لغرفة  مدخل  بجانب  �لوقوف 
�لم�صت�صفى �لخا�صة بك.

عدم وجود زيار�ت من �لأطفال �أ�صغر من 18 �صنة �أو �لن�صاء �لحو�مل.	•
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ربما تحتاج كذلك �إلى �تباع �إجر�ء�ت �صالمة بمجرد مغادرتك �لم�صت�صفى, مثل 
عدم ق�صاء كثير من �لوقت مع �لنا�ص �لآخرين. و�صوف يتحدث معك �لطبيب �أو 
�لممر�ص ب�صاأن �إجر�ء�ت �ل�صالمة �لتي يجب �أن تتبعها عندما تكون في �لمنزل.

ما الذي يحدث عندما يتم 
اإخراج الق�شطرة بعد العاج 

بالأج�شام المزروعة ذات 
معدل الجرعة المنخف�س 

والمرتفع؟

�صوف تتناول عالج لالألم قبل �إز�لة �لق�صطرة �أو �لمطباق.

ربما توؤلمك �لمنطقة �لتي كان بها �لق�صطرة �أو �لمطباق لب�صعة �أ�صهر.

ل يوجد �إ�صعاع في ج�صمك بعد �أن تتم �إز�لة �لق�صطرة �أو �لمطباق, فال يوجد خطر 
على �لنا�ص �أن يكونو� قريبين منك, حتى �لأطفال �ل�صغار و�لن�صاء �لحو�مل.

�إلى  �أ�صبوع  من  لفترة  كبيًر�  جهًد�  تتطلب  �لتي  �أن�صطتك  تقلل  �أن  تريد  ربما 
�أ�صبوعين. ��صاأل �لطبيب عن �أنو�ع �لأن�صطة �لآمنة بالن�صبة لك.
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م�شاعرك خال العاج الإ�شعاعي

في مرحلة ما خالل �لعالج �لإ�صعاعي ربما ت�صعر ب�:

�لقلق��

�لكتئاب��

�لخوف ��

�لإحباط��

�لعجز��

�لوحدة��

�ل�صرطان  فالتعاي�ص مع  �لم�صاعر,  �لأنو�ع من  لديك هذه  تكون  �أن  �لطبيعي  من 
 ,(Fatigue) بالإعياء  كذلك  ت�صعر  ربما  �لتوتر.  يثير  �أمر  هو  �لعالج  وتجربة 

و�لذي يمكن �أن يجعل �لتعامل مع هذه �لم�صاعر �أمًر� �أكثر �صعوبة.

كيف يمكنني التعامل مع 
م�شاعري خال العاج 

الإ�شعاعي؟

خالل  م�صاعرك  مع  للتعامل  بها  �لقيام  يمكنك  �لتي  �لأ�صياء  من  �لعديد  هناك 
�لعالج. ها هي بع�ص �لأ�صياء �لتي نجحت مع �لنا�ص �لآخرين.

اأ�شترِخ وتاأمل. ربما تحاول �أن تتذكر نف�صك و�أنت في مكان مف�صل, �أو تتنف�ص ��
بب���طء بينم���ا تعطي �لهتمام لكل نف�ص, �أو ت�صتمع �إل���ى �أ�صو�ت  هادئة. �أنو�ع 
�لأن�صط���ة ه���ذه يمكن �أن ت�صاعدك عل���ى �ل�صعور بمزيد من �له���دوء وباإجهاد 

�أقل.

تم���رن. يج���د �لكثير من �لنا�ص �أن �لتمرين �لخفي���ف )مثل �لم�صي, �أو ركوب ��
�لدر�جة, �أو �ليوج���ا, �أو �لتمارين �لريا�صية �لمائية( ي�صاعدهم على �ل�صعور 
بتح�ص���ن. تحدث م���ع �لطبيب �أو �لممر�ص ب�صاأن �أن���و�ع �لتمارين �لتي يمكنك 

�لقيام بها. 

تح���دث م���ع الآخرين. تحدث عن م�صاعرك مع �صخ����ص تثق به. ربما تختار ��
ا  ا, �أو �أخ�صائيًّ �صديًق���ا مقرًبا, �أو ف���رًد� من �لأ�صرة, �أو رجل دي���ن, �أو ممر�صً
�جتماعي, �أو عالم نف�ص. وربما تجد من �لمفيد كذلك �أن تتحدث مع �صخ�ص 

�آخر يخ�صع للعالج �لإ�صعاعي.

اأخبر الطبيب اأو الممر�ض اإذا كنت ت�سعر 
باألم.

23



�� (Support groups) ان�شم اإلى مجموعة دعم. مجموعات دعم �ل�صرطان
هي لقاء�ت لمر�صى �ل�صرطان. ت�صمح لك هذه �لمجموعات بمقابلة �أ�صخا�ص 
�آخري���ن يو�جه���ون �لم�ص���كالت. و�صوف تك���ون لديك �لفر�ص���ة لتتحدث حول 
م�صاع���رك ولال�صتم���اع �إلى �لنا�ص �لآخرين وهم يتحدث���ون حول م�صاعرهم. 
ويمكن���ك معرفة كيف و�جه �لآخرون �ل�صرطان, و�لع���الج �لإ�صعاعي, و�لآثار 
�لجانبية. ي�صتطيع طبيبك �أو ممر�صك �أن يخبرك بمجموعات �لدعم �لقريبة 
م���ن مكان �صكنك. كما �أن بع�ص مجموعات �لدعم تتقابل على �لإنترنت, وهو 
�لأمر �لذي يمكن �أن يكون مفيًد� �إذ� لم تكن ت�صتطيع �لنتقال �أو �إيجاد ملتقى 

في منطقتك. 

تح���دث م���ع طبيب���ك اأو ممر�ش���ك ب�شاأن الأ�شي���اء التي تقلق���ك اأو تزعجك. ��
فربم���ا تري���د �أن ت�صاأل ب�صاأن روؤي���ة م�صت�صار. وربما يقت���رح طبيبك كذلك �أن 

تتناول عالًجا �إذ� كنت تجد �صعوبة في �لتعامل مع م�صاعرك.
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 الآثار الجانبية للعاج الإ�شعاعي 

�لآثار �لجانبية هي م�صاكل يمكن �أن تحدث نتيجة للعالج. فهي ربما تحدث مع 
�لعالج �لإ�صعاعي لأن �لجرعات �لعالية من �لإ�صعاع �لتي ت�صتخدم لقتل �لخاليا 
�ل�صرطانية يمكن �أن ت�صر كذلك �لخاليا �ل�صليمة في منطقة �لعالج. وتختلف 
�لآثار  �لعديد من  �لنا�ص تحدث لهم  �لجانبية من �صخ�ص لآخر, فبع�ص  �لآثار 
�لجانبية, بينما بع�صهم �لآخر نادًر� ما تحدث لهم �أية �آثار جانبية. وربما تكون 
ا �لعالج �لكيميائي قبل �لعالج  �أي�صً �إذ� كنت تتلقى  �أ�صد خطًر�  �لآثار �لجانبية 

�لإ�صعاعي �أو في �أثنائه �أو بعده.

تحدث مع فريق �لعالج �لإ�صعاعي ب�صاأن فر�ص حدوث �آثار جانبية لك. �صير�قبك 
�لفريق عن كثب و�صي�صاألك �إذ� لحظت �أية م�صكالت. �إذ� كان لديك �آثار جانبية 
�أو �لممر�ص بالحديث معك ب�صاأن  �أخرى, �صوف يقوم �لطبيب  �أية م�صكالت  �أو 

طرق عالجهم. 

 الآثار الجانبية 
ال�شائعة

تغير�ت  لهم  �لإ�صعاعي تحدث  �لعالج  �لذين يح�صلون على  �لنا�ص  �لعديد من 
في �لجلد, وي�صابون ببع�ص �لتعب. وتعتمد �لآثار �لجانبية �لأخرى على منطقة 

ج�صمك �لتي يتم عالجها. 

ظهور  �أو  �لتق�صير,  �أو  �لحكة,  �أو  �لجفاف,  تت�صمن  قد  �لجلد  في  �لتغير�ت 
�ل�صليمة  بالخاليا  ي�صر  �لإ�صعاعي  �لعالج  لأن  �لتغير�ت  هذه  تحدث  تقرحات. 
للجلد في منطقة �لعالج. و�صوف تحتاج �إلى �أن تولي عناية خا�صة بجلدك خالل 

فترة �لعالج �لإ�صعاعي. 

�أو �لإنهاك. وهناك عدة طرق  عادة ما يتم و�صف �لإعياء باأنه �صعور بالإرهاق 
لعالج �لإعياء. 

ا ب�: �عتماًد� على منطقة ج�صمك �لتي يتم عالجها, ربما تتم �إ�صابتك �أي�صً

�لإ�صهال��

فقد�ن �ل�صعر في منطقة �لعالج��

م�صاكل �لفم��

غثيان وقيء��

تغير�ت جن�صية��

�نتفاخ��

�صعوبة في �لبلع��

تغير�ت في �لجهاز �لبولي و�لمثانة��

معظم هذه �لآثار �لجانبية تختفي في خالل �صهرين بعد �نتهاء �لعالج �لإ�صعاعي.
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�أكثر على  �أو  �أ�صهر  وقد تحدث �لآثار �لجانبية �لمتاأخرة لأول مرة بعد مرور 6 
�لتي تم عالجها  �لإ�صعاعي. وهي تختلف ح�صب منطقة ج�صمك  �لعالج  �نتهاء 
�لعقم  �لمتاأخرة  �لجانبية  �لآثار  تت�صمن  وقد  تلقيتها.  �لتي  �لإ�صعاع  وجرعة 
�لفم,  وم�صكالت  �لليمفاوية,  �لمفا�صل, و�لوذمة  وم�صكالت   , (Infertility)
و�ل�صرطان �لثانوي. كل �صخ�ص يختلف عن �لآخر, ولهذ� تحدث �إلى طبيبك �أو 
ممر�صك ب�صاأن ما �إذ� كان ربما ُت�صاب باآثار جانبية متاأخرة وما �لعالمات �لتي 

يمكن �أن تبحث عنها.

جانبي  �أثر  كل  ي�صرح  عالجها,  وطرق  �لإ�صعاعي  للعالج  �لجانبية  �لآثار  ق�صم 
�لآثار  عالج  وطبيبك  �أنت  بها  ت�صتطيع  طرًقا  وي�صمل  �لتف�صيل,  من  بمزيد 

�لجانبية. 

نبذة عن الآثار الجانبية 
للعاج الإ�شعاعي

تعتمد �لآثار �لجانبية للعالج �لإ�صعاعي على منطقة ج�صمك �لتي يتم عالجها. 
يمكنك ��صتخد�م �لجدول �لخا�ص بهذ� لمعرفة �أي �لآثار �لجانبية قد ت�صيبك. 
�ل�صف  عبر  و�قر�أ  �لأيمن,  �لعمود  في  عالجها  تم  �لتي  ج�صمك  منطقة  �أوجد 
�لأثر  هذ�  لك  يحدث  ربما  �أنه  �صح  عالمة  تعني  �لجانبية.  �لآثار  لم�صاهدة 

�لجانبي. ��صاأل �لطبيب �أو �لممر�ص عن �حتمالية �إ�صابتك بكل �أثر جانبي.

تحدث مع فريق العالج الإ�سعاعي ب�ساأن فر�ض اإ�سابتك بالآثار الجانبية. 
واأظهر لهم الجدول الموجود في ال�سفحة القادمة.
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نبذة عن الآثار الجانبية للعالج الإ�شعاعي

اأوجد منطقة ج�سمك التي تم عالجها في العمود الأيمن.��

واقراأ عبر ال�سف.��

تعني عالمة �سح اأنه ربما يحدث لك هذا الأثر الجانبي.��

فقد�ن �إعياء�إ�سهال
�ل�سعر )في 

منطقة 
ج�سمك �لتي 
يتم عالجها(

تغير�ت 
�لفم

غثيان 
وقيء

�لتغير�ت 
�لجن�سية 
وتغير�ت 
�لخ�سوبة

تغير�ت 
�لجلد

تغير�ت 
�لحلق

تغير�ت 
�لجهاز 
�لبولي 

و�لمثانة

�آثار جانبية 
�أخرى

 �صداع√√√√�لمخ
ر�ؤية �صبابية

√√√�لثدي
األم انتفاخ

√√√√�ل�سدر
�صعال

�صيق تنف�س

�لر�أ�س 
√√√√√و�لرقبة

اأ�جاع الأذن

�تغيرات المذاق

منطقة 
√√√√√√√�لحو�س

√√√√√√�لم�ستقيم

�لمعدة 
√√√√√√و�لبطن
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الآثار الجانبية للعاج الإ�شعاعي وطرق عاجها

الإ�شهال

ما تعريفه؟
�أو  متما�صكة,  �أو  ناعمة,  تكون  ربما  و�لتي  متكررة  معوية  حركات  هو  �لإ�صهال 
رخوة, �أو مائية. ويمكن �أن يحدث �لإ�صهال في �أي وقت خالل �لعالج �لإ�صعاعي.

لماذا يحدث
�لعالج �لإ�صعاعي للحو�ص, و�لمعدة, و�لبطن يمكن �أن ي�صبب �لإ�صهال. ُي�صاب 
�لأمعاء  في  �ل�صليمة  �لخاليا  ي�صر  �لإ�صعاعي  �لعالج  لأن  بالإ�صهال  �لنا�ص 
�لإ�صعاع  لمقد�ر  �لح�صا�صية  �صديدة  �لمناطق  هذه  وتعد  و�لدقيقة.  �لغليظة 

�لمطلوب لعالج �ل�صرطان.

طرق العالج
عندما تعاني �لإ�صهال:

ا�ش���رب م���ن 8 اإل���ى 12 كوًبا من ال�شائ���ل ال�شافي يوميًّا. �نظر �لق�صم �لخا�ص باأف���كار عن �لم�صروبات و�لأطعمة ��
�لتي تعد �صو�ئل �صافية.

�أو م�صحوق ع�صير  �لحلو,  �لمثلج  �ل�صاي  �أو  �لفاكهة,  بال�صكر )مثل ع�صير  �لغنية  �ل�صو�ئل  ت�صرب  �إذ� كنت 
�لفاكهة, �أو �لم�صروبات �لغازية( فا�صاأل �لممر�ص �أو �أخ�صائي �لتغذية �إذ� ما كان يجب �أن تخلطهم بالمياه.

تن���اول ع���دًدا كبيًرا من الوجبات والوجبات الخفيفة. فمثاًل تناول 5 �أو 6 وجبات �صغيرة وخفيفة بدًل من ثالث ��
وجبات كبيرة.

تن���اول الأطعم���ة ال�شهل���ة عل���ى المعدة )الأطعم���ة منخف�شة الألي���اف, والده���ون, والاكت���وز(. �نظر �لأطعمة ��
ا  �, فربما يقترح �لطبيب �أو �لممر����ص عليك نظاًما غذ�ئيًّ �ل�صهل���ة على �لمع���دة. �إذ� كنت تعاني من �إ�صهاًل ح���ادًّ

منخف�ص �لألياف BRAT diet, و�لذي يرمز �إلى �لموز, و�لأرز, وع�صير �لتفاح, و�لخبز �لمحم�ص.
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اعت���ن بمنطقت���ك الم�شتقيم. فبدًل من ��صتعم���ال ورق �لحمام, ��صتعمل �لمناديل ��
�لمرطب���ة �أو ر�صة مي���اه من زجاجة ر����ص لتنظيف نف�صك بعد �لح���ركات �لمعوية. 

و��صاأل ممر�صك كذلك ب�صاأن �لح�صول على حمام مقعدي. 

ابتعد عن:��

y لحليب ومنتجات �لألبان, مثل �لمثلجات, و�لق�صدة �لحام�صية, و�لجبن�

y  ,لحار� و�لفلفل  �لحارة,  و�ل�صلطة  �لحارة,  �ل�صل�صة  مثل  �لحار,  �لطعام 
و�أطباق �لكاري.

y .لأطعمة و�لم�صروبات �لتي تحتوي على كافيين, مثل �لقهوة �لعادية, و�ل�صاي, و�ل�صود�, و�ل�صوكولتة�

y  و�لقرنبيط و�لكرنب,  �لمطبوخة,  �لمجففة  �لفا�صوليا  �لغاز�ت.مثل  ت�صبب  �لتي  و�لم�صروبات  �لأطعمة 
�لأخ�صر, وحليب �ل�صويا, ومنتجات فول �ل�صويا �لأخرى.

y  وخبز �لمطبوخة,  �لمجففة  و�لفا�صوليا  �لطازجة,  و�لخ�صر�و�ت  �لفو�كه  مثل  بالألياف,  �لغنية  �لأطعمة 
�لقمح �لكامل و�لحبوب.

y .لأطعمة �لمقلية �أو �لدهنية�

y .لأطعمة من مطاعم �لوجبات �ل�صريعة�

تح���دث اإل���ى طبيبك اأو ممر�ش���ك. �أخبرهم �إذ� كنت تعاني �لإ�صهال. ف�ص���وف يقترح عليك طرق لعالجه. وربما ��
يقترح عليك تناول دو�ء, مثل �إيموديوم. 

29



الآثار الجانبية للعاج الإ�شعاعي وطرق عاجها

الإعياء
ما هو

�صعور  بين  ما  يتر�وح  بالتعب  �صعور  هو  �لإ�صعاعي  �لعالج  من  �لإعياء 
�صعور  �أنه  على  �لإعياء  �لنا�ص  من  �لعديد  وي�صف  ومفرط.  معتدل 

بال�صعف, �أو �لإرهاق, �أو �لإنهاك, �أو �لإجهاد, �أو �لتكا�صل.

لماذا يحدث؟
يمكن �أن يحدث �لإعياء لأ�صباب عديدة, من بينها:

��(Anemia) لأنيميا�

�لقلق ��

�لكتئاب��

�لعدوى��

قلة �لن�صاط��

�لأدوية��

ا من جهد �لذهاب �إلى �لعالج �لإ�صعاعي كل يوم �أو من �لتوتر. في �أغلب �لوقت, لن تعرف  يمكن �أن ياأتي �لإعياء �أي�صً
�صبب �صعورك بالإعياء.

اإلى متى ي�شتمر
يعتمد �صعورك �لأول بالإعياء على ب�صعة عو�مل, و�لتي تت�صمن �صنك, و�صحتك, م�صتوى ن�صاطك, و�صعورك قبل بد�ية 

�لعالج �لإ�صعاعي.

يمكن �أن ي�صتمر �لإعياء في فترة من 6 �أ�صابيع �إلى 12 �صهًر� بعد �آخر جل�صة عالج �إ�صعاعي. ربما ي�صعر بع�ص �لنا�ص 
بالإعياء د�ئًما, وحتى بعد �نتهاء �لعالج �لإ�صعاعي لن تكون لديهم طاقة بالقدر �لذي كان لديهم من قبل.

طرق العالج

ح���اول اأن تن���ام 8 �شاع���ات عل���ى الأق���ل كل ليل���ة. قد يكون هذ�  ع���دد �صاعات نوم �أكثر ��
مم���ا كنت تحت���اج �إليه قبل �لعالج �لإ�صعاعي. �إحدى �لطرق لن���وم �أف�صل في �لليل هي 
�أن تكون ن�صيًطا خالل �لنهار. فعلى �صبيل �لمثال, يمكنك �لذهاب للم�صي, �أو ممار�صة 
�ليوج���ا, �أو رك���وب �لدر�جة. ويع���د �ل�صترخاء قبل �لذهاب للن���وم طريقة �أخرى لنوم 
�أف�صل في �لليل. ربما تقر�أ كتاًبا, �أو تلعب لعبة تركيب �ل�صور �لمقطعة, �أو ت�صتمع �إلى 

�لمو�صيقى, �أو تمار�ص هو�يات مهدئة �أخرى.

يعد الإعياء اآثراًا جانبيًّا �سائعاًا, 
وهناك احتمال كبير اأنك �ست�سعر 

بع�ض ال�سيء بالإعياء نتيجة العالج 
الإ�سعاعي.
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خطط وقًتا للراحة. فربما تحتاج �إلى قيلولة خالل �لنهار. فالعديد من �لنا�ص يقولون �إنه من �لمفيد �أن يرتاحو� ��
من 10 �إلى 15 دقيقة فقط. فاإذ� �أخذت قيلولة, فحاول �أن تنام �أقل من �صاعة في كل مرة.

ح���اول األ تعم���ل كثي���ًرا. فم���ع وجود �لإعي���اء, ربما ل تملك �لطاق���ة �لكافية للقيام بجميع �لأ�صي���اء �لتي تريد �أن ��
تفعله���ا. �بق ن�صيًطا, ولك���ن �ختر �لأن�صطة �لأكثر �أهمية لك. فعلى �صبيل �لمثال, ربما تريد �أن تذهب �إلى �لمنزل 
ولك���ن ل تريد �لقيام بالأعمال �لمنزلية, �أو تري���د م�صاهدة �لفعاليات �لريا�صية لأطفالك, ولكن ل تريد �لذهاب 

للع�صاء.

تمرن. ي�صعر معظم �لنا�ص بتح�صن عندما يمار�صون تمريًنا كل يوم. �ذهب للم�صي من 15 �إلى 30 دقيقة �أو مار�ص ��
تمارين �لإطالة �أو �ليوجا. وتحدث مع طبيبك �أو ممر�صك ب�صاأن كم من �لتمارين �لريا�صية يمكنك �لقيام به في 

�أثناء فترة �لعالج �لإ�صعاعي.

خط���ط لمواعي���د عم���ل منا�شب لك. فق���د يوؤثر �لإعياء على مق���د�ر  �لطاقة �لتي ��
لديك لعملك. فربما ت�صعر باأنك معافى بدرجة كافية لتعمل في كامل �لمو�عيد, �أو 
ربم���ا تحت���اج �إلى �أن تعمل �أقل – ربم���ا مجرد ب�صع �صاعات في �لي���وم �أو ب�صعة �أيام 
كل �أ�صبوع. ربما تريد �أن تتحدث مع رئي�صك ب�صاأن طرق �لعمل من �لمنزل وبالتالي 
ل���ن ت�صطر �إلى �لنتقال. وربما تريد �أن تفكر ب�ص���اأن �أخذ �إجازة طبية خالل فترة 

�لعالج �لإ�صعاعي. 

خط���ط لمواعي���د العاج الإ�شعاعي تكون مقبولة بالن�شب���ة لك. فربما تريد �أن تحدد مو�عيد �لعالج �لإ�صعاعي ��
ل تتعار�ص مع مو�عيد عملك �أو �أ�صرتك. فعلى �صبيل �لمثال, ربما تريد �أن تح�صل على �لعالج في �ل�صباح حتى 

ت�صتطيع �أن تذهب �إلى �لعمل بعد �لظهر.

دع الآخري���ن ي�شاع���دوك ف���ي المن���زل. ��ص���األ �صرك���ة �لتاأمي���ن لعرفة �إذ� كان���ت تغطي نفقات خدم���ات �لرعاية ��
�ل�صحي���ة. يمكنك كذل���ك �أن تطلب من �أفر�د �أ�صرت���ك, و�أ�صدقائك �لم�صاعدة عندما ت�صع���ر بالإعياء. ي�صتطيع 
موظف���و �لرعاية �لمنزلية, و�أف���ر�د �ألأ�صرة, و�لأ�صدق���اء م�صاعدتك في �لأعمال �لمنزلي���ة, �أو �أد�ء �لمهمات, �أو 
ا عن طريق �إعد�د �لوجبات لتاأكلها في �لحال  تو�صيلك من و�إلى زيار�ت �لعالج �لإ�صعاعي, ربما ي�صاعدونك �أي�صً

�أو لتجميدها لتاأكلها لحًقا.

تعل���م م���ن مر�ش���ى ال�شرط���ان الآخرين. فالنا����ص �لم�صابون بال�صرط���ان ي�صتطيعون م�صاع���دة بع�صهم �لبع�ص ��
ع���ن طريق تبادل طرق ع���الج �لإعياء. �إحدى �لطرق لمقابل���ة نا�ص �آخرين م�صابي���ن بال�صرطان هي عن طريق 
�لن�صم���ام �إل���ى مجموعة دعم – �ص���و�ء ب�صكل �صخ�صي �أو عب���ر �لإنترنت. تحدث مع طبيب���ك �أو ممر�صك لمعرفة 

�لمزيد ب�صاأن مجموعات �لدعم. 

تح���دث م���ع طبيبك اأو ممر�شك. �إذ� كانت لديك �صعوبة في �لتعامل مع �لإعياء, فربما ي�صف لك �لطبيب دو�ء ��
يمك���ن �أن ي�صاعدك على تقلي���ل �لإعياء, ويعطيك �صعور بال�صعادة, ويزيد �صهيت���ك. ربما يقترح طبيبك عالجات 

كذلك �إذ� كنت تعاني �لأنيميا, �أو �لكتئاب, �أو غير قادر على �لنوم لياًل.
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الآثار الجانبية للعاج الإ�شعاعي وطرق عاجها

فقدان ال�شعر

ماذا يكون؟
يحدث  وهو   )Alopecia �ل�صلع  كذلك  )وي�صمى  �ل�صعر  فقد�ن 

عندما يت�صاقط بع�ص �أو كل �صعرك. 

لماذا يحدث؟
يمكن �أن يت�صبب �لعالج �لإ�صعاعي في فقد�ن �ل�صعر لأنه ي�صر �لخاليا �لتي تنمو �صريًعا, مثل تلك �لموجودة قي جذور 

�ل�صعر.

يتم عالجها. وهذ� يختلف عن فقد�ن  �لتي  �لإ�صعاعي فقط في منطقة ج�صمك  �لعالج  �ل�صعر من  ويحدث فقد�ن 
�ل�صعر في حالة �لعالج �لكيميائي, حيث يحدث فقد�ن �ل�صعر في جميع �أنحاء �لج�صم. فعلى �صبيل �لمثال ربما تفقد 
بع�ص �صعر ر�أ�صك �أو كله عندما تتناول عالًجا �إ�صعاعيًّا لمخك. ولكن �إذ� كنت تتناول عالج �إ�صعاعي لوركك, فربما 

تفقد �صعر �لعانة )بين �ل�صاقين( ولكنك لن تفقد �صعر ر�أ�صك.

اإلى متى ي�شتمر؟
ربما تبد�أ في فقد �ل�صعر في منطقة �لعالج بعد بد�ية �أول جل�صة عالج �إ�صعاعي باأ�صبوعين �أو ثالثة �أ�صابيع. وي�صتغرق 
�لأمر حو�لي �أ�صبوع لي�صقط كل �ل�صعر في منطقة �لعالج. ربما ينمو �صعرك ثانية بعد �نتهاء �لعالج في فترة من 3 �إلى 

� بحيث ل ينمو �صعرك مجدًد� �أبًد�. 6 �أ�صهر. ولكن في بع�ص �لأحيان تكون جرعة �لإ�صعاع عالية جدًّ

ما �إن يبد�أ �صعرك في �لنمو, ربما يكون مختلًفا في �ل�صكل و�لملم�ص عما كان من قبل. فربما ي�صبح �صعرك �أرفع, �أو 
�أجعد بعد �أن كان ناعًما, �أو ربما يكون �أدكن �أو �أفتح في �للون عما كان من قبل.

طرق عالج فقدان �شعر راأ�شك
قبل فقدان ال�شعر:

ق���رر اأن تق����س �شع���رك اأو تحلق راأ�ش���ك. فربما ت�صعر �أكثر بالتحكم في فق���د�ن �ل�صعر عندما تخطط للم�صتقبل. ��
��صتعمل ماكينة حالقة كهربائية لتتجنب جرح نف�صك �إذ� قررت �أن تحلق ر�أ�صك. 

�سوف تفقد ال�سعر فقط في منطقة الج�سم التي 
يتم عالجها.
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اإذا كن���ت تخط���ط ل�شراء �شع���ر م�شتعار, فافعل هذا قب���ل اأن  يت�شاقط ��
�شع���رك. فاأف�صل وق���ت لختيار �ل�صعر �لم�صتعار ه���و قبل بد�ية �لعالج 
�لإ�صعاع���ي �أو بعد بد�يته بوق���ت ق�صير. فبهذه �لطريقة �صوف يتما�صى 
�ل�صع���ر �لم�صتع���ار مع ل���ون �صعرك و�صكل���ه. ياأخذ بع����ص �لنا�ص �ل�صعر 
�لم�صتع���ار معه���م �إل���ى م�صفف �ل�صع���ر �لخا�ص بهم. ف�ص���وف تريد �أن 
يت���م تركي���ب �ل�صعر �لم�صتعار بمجرد �أن تفقد �صع���رك. كن متاأكًد� من 

�ختيارك �صعًر� م�صتعاًر� مريًحا ول ي�صبب �ل�صرر لفروة ر�أ�صك.

ا�ش���األ �شرك���ة التاأمي���ن ال�شحي لمعرفة اإذا ما كانت �شوف تدفع ثم���ن ال�شعر الم�شتعار. فاإذ� لم تكن تدفع ثمن ��
�ل�صعر �لم�صتعار, فاإنه يمكنك �أن تخ�صم ثمن �ل�صعر �لم�صتعار كم�صاريف طبية في ح�صاب �صريبة �لدخل.

كن لطيًفا واأنت تغ�شل �شعرك. ��صتخدم �صامبو معتدًل, مثل �صامبو �لأطفال. وجفف �صعرك عن طريق �لتربيت ��
�لخفيف عليه )ولي�ص �لفرك( بو��صطة من�صفة ناعمة.

ل ت�شتخدم مكواة ال�شعر, اأو مجفف ال�شعر الكهربائي, اأو البكر, اأو ع�شابة ال�شعر, اأو الم�شابك, اأو البخاخات. ��
فهذه �لأ�صياء يمكن �أن ت�صر بفرو ر�أ�صك �أو �أن تت�صبب في فقد�ن �ل�صعر �لمبكر.

ل ت�شتعمل المنتجات القا�شية على �شعرك. وتت�صمن هذه �لمنتجات �صبغات �ل�صعر, �أو لفافات �ل�صعر, �أو مثبت ��
�ل�صعر )�لجل(, �أو رغوة �ل�صعر )Mouse(, �أو �لزيت, �لدهن, �أو كريم �ل�صعر.

بعد فقدان ال�شعر

احم فروة راأ�شك. فربما ت�صبح فروة ر�أ�صك ح�صا�صة بعد  فقد�ن �ل�صعر. غط ر�أ�صك ��
بقبع���ة, �أو عمام���ة, �أو و�صاح عندما تك���ون بالخارج. حاول �أل تبق���ى في �أماكن حيث 
�. وه���ذ� يعني �لبتعاد عن �أ�صعة  � �أو مرتفعة جدًّ تك���ون درجة �لح���ر�رة منخف�صة جدًّ

�ل�صم�ص �لمبا�صرة, و�لم�صابيح �ل�صم�صية, و�لهو�ء �صديد �لبرودة.

ابق دافًئا. ف�صعرك ي�صاعد على �إبقائك د�فًئا, ولهذ� ربما ت�صعر بالبرد عندما تفقده. ��
يمكنك �أن تبقى د�فًئا بارتد�ء قبعة, �أو عمامة, �أو و�صاح, �أو �صعر م�صتعار.
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الآثار الجانبية للعاج الإ�شعاعي وطرق عاجها

تغييرات الفم

ماذا تكون؟
�لعالج �لإ�صعاعي للر�أ�ص �أو �لرقبة يمكن �أن ي�صبب م�صكالت مثل:

قروح �لفم )جروح وقرح �صغيرة في فمك( ��

ا dry mouth( وجفاف �لحلق�� جفاف �لفم (Xerostomia) )وي�صمى �أي�صً

تغيير�ت في �لتذوق )مثل �لطعم �لمعدني في �أثناء �أكل �للحم(��

�لتهاب �للثة, �أو �لأ�صنان, �أو �لل�صان��

تيب�ص �لفك, وتغير�ت عظمية��

لعاب �صميك على �صكل حبل��

لماذا تحدث؟
يقتل �لعالج �لإ�صعاعي �لخاليا �ل�صرطانية ويمكن �أن يدمر كذلك �لخاليا �ل�صليمة مثل تلك �لموجودة في �لغدد �لتي 

ت�صنع �للعاب و�لبطانة �لرطبة �للينة في فمك.

اإلى متى ت�شتمر؟
بع�ص �لم�صكالت مثل قروح �لفم قد تذهب بعد �نتهاء �لعالج. وبع�صها �لآخر مثل تغيير�ت �لتذوق, ربما ت�صتمر ل�صهور 

�أو حتى �صنو�ت. وبع�ص �لم�صكالت �لأخرى مثل جفاف �لفم ربما ل تذهب �أبًد�.

زر طبيب الأ�سنان قبل اأ�سبوعين على الأقل من بداية 
العالج الإ�سعاعي لراأ�سك ورقبتك.
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طرق العالج

�إذ� كن���ت تح�ص���ل على ع���الج �إ�صعاعي لر�أ�ص���ك �أو رقبتك, ف���زر طبي���ب الأ�شنان قب���ل بداية الع���اج الإ�شعاعي ��
باأ�شبوعي���ن عل���ى الأق���ل. في هذ� �لوقت, �ص���وف يقوم طبيب �لأ�صنان بفح�ص �أ�صنان���ك وفمك و�صيقوم باأي عمل 
�ص���روري متعلق بطب �لأ�صن���ان للتاأكد �أن فمك �صحي بقدر �لإمكان قبل �لع���الج �لإ�صعاعي. �إذ� لم تكن ت�صتطيع 
�لذه���اب �إل���ى طبيب �لأ�صنان قبل بد�ية �لعالج, فا�صاأل طبيبك �إذ� م���ا كان يجب �أن تحدد موعًد� لزيارة لطبيب 

�لأ�صنان بعد بد�ية �لعالج بوقت ق�صير.

افح����س فم���ك كل ي���وم. فبه���ذه �لطريقة يمكن���ك �أن ترى �أو ت�صع���ر بالم�صكالت ��
بمجرد بد�يتها. �لم�صكالت ربما تت�صمن �لقروح, �أو �لبقع �لبي�صاء, �أو �للتهاب.

اأبِق فمك رطًبا. يمكنك �أن تفعل هذ� من خالل:��

y حت�صاء �لمياه كثيًر� خالل �ليوم�

y .م�ص رقاقات �لثلج

y .م�صغ �لعلكة �لخالية من �ل�صكر �أو م�ص �لحلوى �ل�صلبة �لخالية من �ل�صكر

y .صتخد�م بديل �للعاب للم�صاعدة على تليين فمك��

y .لطلب من طبيبك �أن ي�صف لك دو�ء ي�صاعد على زيادة �للعاب�

نظف الفم, والأ�شنان, واللثة, والل�شان.��

y .غ�صل �لأ�صنان, و�للثة, و�لل�صان بعد كل وجبة وبعد �ل�صتيقاظ من �لنوم�

y  أنعم عن طريق� �لفر�صاة  تجعل  �أن  يمكنك  ناعمة.  �أ�صنان  فر�صاة  ��صتخدم 
جعل �لماء �ل�صاخن ين�صاب عليها قبل ��صتخد�مها مبا�صرة.

y .صتخدم معجون �أ�صنان بالفلوريد��

y .صتخدم جل �لفلوريد �لمخ�صو�ص �لذي يمكن �أن ي�صفه لك طبيب �لأ�صنان��

y .ل ت�صتخدم غ�صولت �لفم �لتي تحتوي على كحول

y  نظف �أ�صنانك بخيوط �لحرير يوميًّا بلطف. �إذ� كانت لثتك تنزف �أو توؤلمك
فتجنب هذه �لأماكن, ونظف باقي �أ�صنانك بخيوط �لحرير.

y  صطف فمك كل �صاعة �أو �ثنتين بمحلول مكون من ربع ملعقة �صاي من بيكربونات��
�ل�صوديوم, ثم ملعقة �صاي من �لملح مخلوطة في كوب من �لماء �لد�فئ.

y  إذ� كانت لديك �أ�صنان ��صطناعية فتاأكد من �أنها مالئمة ب�صكل جيد, وحد�
طبيب  يحتاج  فربما  وزًنا  فقدت  �إذ�  يوم.  كل  فيه  ت�صعها  �لذي  �لوقت  من 

�لأ�صنان �إلى �صبطها.

y .حافظ على نظافة �أ�صنانك �ل�صطناعية عن طريق نقعها �أو غ�صلها كل يوم
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كن حذًرا مما تاأكل عندما يكون فمك ملتهًبا.��

y .ختر �لأطعمة �صهلة �لم�صغ و�لبلع�

y .تناول قطًعا �صغيرة, و�أم�صغ �لطعام ببطء, و�رت�صف �ل�صو�ئل مع وجباتك

y .تناول �لأطعمة �للينة, و�لرطبة, مثل �لحبوب �لمطبوخة, و�لبطاط�ص �لمهرو�صة, و�لبي�ص �لمخلوط

y .بلل ولين �لطعام ب�صل�صة �للحم, �أو �لمرق, �أو �لح�صاء, و�لزبادي, �أو �ل�صو�ئل �لأخرى

y .تناول �لأطعمة د�فئة �أو في درجة حر�رة �لغرفة

�بتعد عن �لأ�صياء �لتي يمكن �أن تجرح, �أو تخد�ص, �أو تلهب فمك, مثل:��

y لأطعمة �لحادة و�لمقرم�صة مثل رقائق �لبطاط�ص �أو �لذرة�

y لأطعمة �ل�صاخنة�

y .لأطعمة �لحارة مثل �ل�صل�صة �لحارة, و�أطباق �لكاري, و�ل�صل�صة �لمك�صيكية, و�لفلفل �لحار�

y لأطعمة و�لع�صائر �لغنية بالأحما�ص مثل �لطماطم, و�لبرتقال, و�لليمون, و�لجريب فروت�

y أعو�د �لأ�صنان, �أو �لأ�صياء �لحادة �لأخرى�

y .جميع منتجات �لتبغ, بما في ذلك �ل�صجائر, و�لغليون, و�ل�صيجار, و�لتبغ �لمم�صوغ

y .لم�صروبات �لتي تحتوي على كحول�

ابتع���د ع���ن الأطعم���ة والم�شروب���ات الغني���ة بال�شك���ر. ��
�لأطعمة و�لم�صروبات �لتي تحتوي على كثير من �ل�صكر 
)مثل �لمي���اه �لغازية �لعادية, و�لعلكة, و�لحلوى( يمكن 

�أن توؤدي �إلى تاآكل �لأ�صنان.

م���رن ع�ش���ات الفك. �فتح فم���ك و�أغلقه ع�صرين مرة ��
باأق�ص���ى  ما ت�صتطيع بدون �لت�صبب ف���ي �ألم. �فعل هذ� 
�لتمري���ن ثالث مر�ت في �ليوم, حت���ى �إن لم يكن فكك 

متيب�ًصا.

ال���دواء. ��ص���األ طبيب���ك �أو ممر�صك ب�ص���اأن �لأدوية �لتي ��
يمك���ن �أن تحمي غ���ددك �للعابية و�لأن�صج���ة �لرطبة �لتي 

تبطن فمك.
مرن فكك ثالث مرات في اليوم.
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ات�ش���ل بالطبي���ب اأو الممر����س اإذا اآلمك فمك. فهن���اك �لعديد من �لأدوية و�لمنتج���ات �لأخرى, مثل جل �لفم, ��
و�لذي يمكن �أن ي�صاعد على �لتحكم في �ألم �لفم.

�شوف تحتاج اإلى اأن تولي مزيًدا من الرعاية الجيدة بفمك لبقية حياتك. ��صاأل طبيب �لأ�صنان كم مرة �صوف ��
تحتاج �إلى فحو�صات �لأ�صنان. وما �أف�صل طريقة للعناية باأ�صنانك وفمك بعد �نتهاء �لعالج �لإ�صعاعي.
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الآثار الجانبية للعاج الإ�شعاعي وطرق عاجها

الغثيان والقيء

ماذا يكونان؟
ويحدث  مًعا.  �لثنين  �أو  قيًئا,  �أو  غثياًنا,  �لإ�صعاعي  �لعالج  ي�صبب  �أن  يمكن 
ويحدث  تتقياأ.  �أن  تريد  باأنك  وت�صعر  معدتك,  في  بتعب  ت�صعر  �لغثيان عندما 
ا �لقيء  �لقيء عندما تلقي  ما في معدتك من طعام و�صو�ئل. وربما تعاني �أي�صً
�لجاف (Dry Heaves) �لذي يحدث عندما يحاول ج�صدك �أن يتقياأ رغم من 

�أن �لمعدة فارغة.

لماذا يحدثان؟
يمكن �أن يحدث �لغثيان و�لقيء بعد �لعالج �لإ�صعاعي للمعدة, �أو �لأمعاء �لدقيقة, �أو �لقولون, �أو �أجز�ء من �لمخ. 
في  �لعالج  منطقة  وعلى حجم  عليه,  تح�صل  �لذي  �لإ�صعاع  مقد�ر  على  تعتمد  و�لقيء  بالغثيان  �إ�صابتك  �حتمالية 

ج�صدك, وعلى ما �إذ� كنت تح�صل على عالج كيميائي كذلك.

اإلى اأين ي�شتمران؟
ربما يحدث �لغثيان و�لقيء بعد �نتهاء جل�صة �لعالج �لإ�صعاعي  بن�صف �صاعة �أو عدة �صاعات. من �لمرجح �أن ت�صعر 

بتح�صن في �لأيام �لتي ل تح�صل فيها على �لعالج �لإ�صعاعي.

طرق العالج

لمن���ع الغثي���ان. تعد �أف�ص���ل طريقة لتجنب �لقيء هي منع �لغثيان. و�إحدى �لطرق لفعل هذ� هي عن طريق تناول ��
�أطعم���ة وم�صروبات لطيفة, و�صهلة �له�صم و�لت���ي ل تربك معدتك. وتت�صمن هذه �لخبز �لمحم�ص, و�لجيالتين, 

وع�صير �لتفاح. لمعرفة �لمزيد �نظر قائمة �لأطعمة و�لم�صروبات �ل�صهلة على معدتك.

حاول اأن ت�شترخي قبل العاج. فربما يقل �صعورك بالغثيان �إذ� ��صترخيت ��
قب���ل كل جل�صة عالج �إ�صعاع���ي. وت�صتطيع �أن تفعل ذل���ك عن طريق ق�صاء 
وقت في �لقي���ام بالأن�صطة �لتي ت�صتمتع بها مثل قر�ءة كتاب, �أو �ل�صتماع, 

�أو �لهو�يات �لأخرى.
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نظم مواعيد اأكلك و�شربك. بع�ص �لنا�ص ي�صعرون بتح�صن عندما يتناولون �لطعام قبل �لعالج �لإ�صعاعي؛ بينما ��
ل ي�صعر بع�صهم �لآخر بتح�صن. �عرف �لوقت �لأف�صل بالن�صبة لك لالأكل و�ل�صرب. فعلى �صبيل �لمثال, ربما تريد 
تن���اول وجبة خفيفة من �لب�صكويت وع�صير �لتفاح قبل �لعالج �لإ�صعاعي ب�صاعة �أو �ثنتين. �أو ربما ت�صعر بتح�صن 

�إذ� ح�صلت على �لعالج ومعدتك فارغة, وهذ� يعني �أل تاأكل قبل �لعالج ب�صاعتين �أو ثالث.

تن���اول وجب���ات �شغي���رة وخفيف���ة. فبدًل م���ن �أن تتناول ثالث وجبات كبي���رة كل يوم, ربما تري���د �أن تاأكل 5 �أو 6 ��
وجبات �صغيرة وخفيفة. تاأكد من �أنك تاأكل ببطء ول ت�صرع. 

تناول الأطعمة والم�شروبات الدافئة اأو الهادئة )ولي�س ال�شاخنة و�شديدة البرودة(. فقبل �لأكل �أو �ل�صرب, دع ��
�لأطعمة و�لم�صروبات �ل�صاخنة تبرد, و�لأطعمة و�لم�صروبات �صديدة �لبرودة تهد�أ.

ا �أو �� تحدث مع الطبيب اأو الممر�س. فربما يقترح عليك نظاًما  غذ�ئيًّا خا�صًّ
ي�ص���ف لك دو�ء للم�صاعدة في من���ع �لغثيان, و�لذي يمكن �أن تتناوله قبل كل 
جل�ص���ة عالج �إ�صعاعي ب�صاعة و�ح���دة. ربما ت�صاأل كذلك طبيبك �أو ممر�صك 
ب�ص���اأن �لوخ���ز بالإب���ر (Acupuncture), و�لذي قد ي�صاع���د على تخفيف 

�لغثيان و�لقيء �لناتج عن عالج �ل�صرطان.
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الآثار الجانبية للعاج الإ�شعاعي وطرق عاجها

التغيرات الجن�شية وتغيرات الخ�شوبة

ماذا تكون؟
في �لبع�ص �لأحيان, يت�صبب �لعالج �لإ�صعاعي في تغيير�ت جن�صية, و�لتي يمكن �أن تت�صمن  تغير�ت هرمونية وفقد�ن 
ا على �لخ�صوبة خالل �لعالج �لإ�صعاعي وبعده.  �لرغبة في �أو �لقدرة على ممار�صة �لجن�ص. ومن �لممكن �أن يوؤثر �أي�صً
فبالن�صبة للمر�أة, هذ� يعني عدم قدرتها على �لحمل و�لإنجاب. وبالن�صبة للرجل, هذ� يعني عدم قدرته على �لإنجاب. 

تختلف �لتغير�ت �لجن�صية وتغير�ت �لخ�صوبة بالن�صبة للرجال و�لن�صاء..

الم�شكالت بالن�شبة للن�شاء تت�شمن:

وجود �ألم �أو م�صقة عند ممار�صة �لجن�ص ��

 حك���ة �أو �لتهاًب���ا, �أو جفاًفا, �أو �صموًر� في �لمهب���ل )عندما ي�صبح �لمهبل ��
�صعيًفا وجد�ر �لمهبل ي�صبح رقيًعا(

�شي���ق المهب���ل (Vaginal stenosis), وهو يحدث عندما ي�صبح �لمهبل ��
�أقل مرونة, وي�صيق ويق�صر.

�أعر��ص �صن �لياأ�ص للن�صاء �لالتي لم يبلغن بعد �صن �لياأ�ص. ويت�صمن هذ� ��
�لهّبات �ل�صاخنة, وجفاف �لمهبل, و�نقطاع �لدورة.

عدم �لقدرة على �لإنجاب بعد �نتهاء �لعالج �لإ�صعاعي.��
الم�شاكل بالن�شبة للرجال تت�شمن: 

���ا ع���دم �لق���درة عل���ى �� �لعج���ز �لجن�ص���ي )(Impotence )وي�صم���ى �أي�صً
�لنت�ص���اب )Erectile dysfunction((, وه���ذ� يعن���ي عدم �لقدرة على 

جعل �لنت�صاب يحدث �أو ي�صتمر.

ع���دم �لق���درة عل���ى �لإنجاب بع���د �نتهاء �لع���الج �لإ�صعاع���ي ب�صبب وجود ��
حيو�نات منوية �أقل �أو �أقل فاعلية.

تاأكدي من اإخبار طبيبك اإذا كنِت حامالاً قبل بداية العالج الإ�سعاعي.
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لماذا تحدث؟
�لحو�ص.  لمنطقة  �إ�صعاعي  عالج  على  �لنا�ص  يح�صل  عندما  �لخ�صوبة  وتغير�ت  �لجن�صية  �لتغير�ت  تحدث  �أن  يمكن 
بالن�صبة للن�صاء يت�صمن هذ� توجيه �لإ�صعاع للمهبل, �أو �لرحم, �أو �لمبي�ص. وبالن�صبة للرجال يت�صمن هذ� توجيه �لإ�صعاع 
�إلى �لخ�صيتين �أو �لبرو�صتاتا. �لعديد من �لآثار �لجانبية �لجن�صية تنتج عن �لن�صيج �لندبي �لناتج عن �لعالج �لإ�صعاعي. 

ومن �لممكن �أن توؤثر �لم�صكالت �لأخرى مثل �لتعب, و�لألم, و�لقلق, و�لكتئاب على رغبتك في ممار�صة �لجن�ص.

اإلى متى ت�شتمر؟
بعد �نتهاء �لعالج �لإ�صعاعي, يريد معظم �لنا�ص �أن يمار�صو� �لجن�ص بالقدر نف�صه �لذي كانو� يمار�صونه قبل �لعالج. معظم 
�لآثار �لجانبية �لجن�صية تختفي بعد �نتهاء �لعالج. ولكن ربما تكون لديك م�صكالت مع �لتغير�ت �لهرمونية و�لخ�صوبة لبقية 

حياتك. �إذ� كان بقدرتك �أن تنجب طفاًل بعد �نتهاء �لعالج �لإ�صعاعي, فاإن �لعالج �لإ�صعاعي لن يوؤثر على �صحة �لطفل.

طرق العالج
بالن�صبة للرجال و�لن�صاء, من �لمهم �أن تكون �صريًحا و�صادًقا  مع �صريكك ب�صاأن 
فترة  �أثناء  في  تف�صلها  �لتي  �لجن�ص  ممار�صة  وطريق  ومخاوفك,  م�صاعرك, 

�لح�صول على �لعالج �لإ�صعاعي.
بالن�شبة للن�شاء, ها هي بع�ض المو�شوعات لمناق�شتها مع الطبيب اأو الممر�ض:

الخ�شوبة. قبل بد�ية �لعالج �لإ�صعاعي, دعي �لطبيب �أو �لممر�ص يعرف �إذ� ��
كن���ت تفكرين في �أنك ربما تريدين �أن تحمل���ي بعد �نتهاء �لعالج. ي�صتطيع �لطبيب �أو �لممر�ص �أن يتحدث معِك 

ب�صاأن طرق �لحفاظ على خ�صوبتك, مثل طرق حفظ �لبوي�صات ل�صتخد�مها في �لم�صتقبل.

الم�ش���كات الجن�شي���ة. ربما تكون لديك م�صكالت جن�صي���ة �أو ل. ي�صتطيع �لطبيب �أو �لممر�ص �أن يخبرك بالآثار ��
�لجانبية �لتي يمكنك �أن تتوقعيها ويقترح عليِك طرق للتعامل معها.

� �أل تحملي في �أثناء فترة �لعالج �لإ�صعاعي. فالعالج �لإ�صعاعي يمكن �أن ي�صر �� التحكم في الن�شل. من �لمهم جدًّ
�لجني���ن في جميع مر�ح �لحمل. ف���اإذ� لم تكوني قد و�صلِت بعد �إلى �صن �لياأ�ص, فتحدثي مع �لطبيب �أو �لممر�ص 

ب�صاأن �لتحكم في �لن�صل وطرق منع حدوث �لحمل.

الحمل. تاأكدي من �إخبار �لطبيب �أو �لممر�ص �أنِك حامل بالفعل.��

تحدثي مع الطبيب اأو الممر�ض اإذا كنِت 
تريدين اإنجاب طفل في الم�ستقبل.
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تو�شي���ع المهب���ل. يعد �صيق �لمهبل م�صكلة �صائعة بالن�صبة للن�صاء �لالتي يخ�صعن لعالج �إ�صعاعي للحو�ص. وهذ� ��
يمك���ن �أن ي�صبب �ألًما عن���د ممار�صة �لجن�ص. يمكنك �أن تتجنبي هذ� عن طريق �لتو�صيع �لمهبل با�صتخد�م مو�صع 
)Dilator( )جه���از يو�ص���ع �أن�صجة �لمهب���ل بلطف(. ��صاأِل �لطبي���ب �أو �لممر�ص عن مكان �إيج���اد �لمو�صع وعن 

طريقة ��صتخد�مه.

ا بالن�صبة للمهبل  مرة في �ليوم لإبقائه رطًبا. عند ممار�صة �لجن�ص ��صتعملي �� الترطيب. ��صتعملي دهاًنا مخ�صو�صً
مرطًبا م�صنوًعا من �لمياه �أو �لزيوت �لمعدنية 

بالن�شبة للرجال, ها هي بع�ض المو�شوعات لمناق�شتها مع الطبيب اأو الممر�ض:

الخ�شوب���ة. قب���ل بد�ية �لعالج �لإ�صعاعي, دع �لطبيب �أو �لممر�ص يع���رف �إذ� كنت تفكر �أنه ربما تريد �أن تنجب ��
�أطف���اًل ف���ي �لم�صتقبل. فربم���ا يتحدث معك ب�صاأن ط���رق �لحفاظ على خ�صوبتك قبل بد�ي���ة �لعالج. مثل حفظ 
�لحيو�نات �لمنوية في بنك للحيو�نات �لمنوية, فيجب �أن يتم جمع حيو�ناتك �لمنوية قبل بد�ية �لعالج �لإ�صعاعي.

ا و�إلى مت���ى ربما ي�صتمر �� العج���ز الجن�ش���ي. يمك���ن للطبيب �أن يدعك تع���رف ما �إذ� كنت �صت�صب���ح عاجًز� جن�صيًّ
�لعجز. ي�صتطيع طبيبك �أن ي�صف لك دو�ء �أو عالجات �أخرى و�لتي ربما تفيد.

�لرجال  من  فالعديد  �لإ�صعاع.  �لعالج  �أثناء  في  �لجن�ص  ممار�صة  لك  بالن�صبة  منا�صًبا  كان  ما  �إذ�  ��صاأل  �لجن�ص.   
ي�صتطيعون ممار�صة �لجن�ص, ولكن من �لجيد �أن ت�صاأل وتتاأكد.

اإذا كنت تريد اإنجاب اأطفال في الم�ستقبل, فاإنه يجب اأن يتم 
جمع حيواناتك المنوية قبل بداية العالج الإ�سعاعي.
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الآثار الجانبية للعاج الإ�شعاعي وطرق عاجها

تغيرات الجلد

ماذا تكون؟
يمكن �أن ي�صبب �لعالج �لإ�صعاعي تغير�ت �لجلد في منطقة �لعالج. ها هي بع�ص تغير�ت �لجلد �ل�صائعة:

الحمرار. فقد يبدو جلدك في منطقة �لعالج كاأنك تعاني حرًقا �صم�صيًّا من متو�صط لحاد �أو �أن يميل لون جلدك ��
�إلى �ل�صمرة. ويمكن �أن يحدث هذ� في �أي مكان من ج�صدك تتلقى فيه �لإ�صعاع.

الأُكال )Pruritus(. فربما يحدث �صعور قوي بالحكة في �لجلد في منطقة �لعالج وهو ما يجعلك ترغب د�ئًما ��
(Skin break�  ف���ي ح���ك جلدك. ي�صبب هذ� م�صكالت لأن حك �لجل���د كثيرً� يمكن �أن يوؤدي �إلى ت�صق���ق �لجلد

(down و�لتهابه.

� – �أكثر جفاًفا من �لطبيعي. �� ا جدًّ جفاف الجلد وتق�شره. يحدث هذ� عندما ي�صبح �لجلد في منطقة �لعالج جافًّ
بل �إن جلدك ربما يكون �صديد �لجفاف فيتق�صر مثلما يحدث بعد �لحرق �ل�صم�صي.

الجل���د المبل���ل. يقتل �لإ�صعاع خاليا �لجل���د �ل�صليمة في منطقة �لعالج, ويت�صبب هذ� ف���ي �أن يكون تق�صر �لجلد ��
�أ�ص���رع م���ن ��صتطاعته على �لنمو من جديد. عندما يحدث هذ�, يمك���ن �أن ت�صاب بالتهابات �أو تقرحات. ويمكن 
�أن ي�صب���ح كذل���ك �لجلد في منطقة �لعالج مبباًل, �أو متقرًحا, �أو ملتهًبا. ويكون هذ� �أكثر �صيوًعا في �أماكن ثنايا 
ا في �لأماكن �لتي بها جلد رقيق  �لجلد, مثل منطقة �لأرد�ف, وخلف �لأذن, و�أ�صفل �لثدي. وربما يحدث هذ� �أي�صً

جًد� مثل �لرقبة.

انتفاخ الجلد. فربما ي�صبح �لجلد في منطقة �لعالج متورًما ومنتفًخا.��

لماذا تحدث
�إلى تدمير خاليا �لجلد وموتها. عندما يخ�صع �لنا�ص للعالج �لإ�صعاعي يوميًّا تقريًبا, فال  يوؤذي �لعالج �لإ�صعاعي 
يكون لدى خاليا �لجلد �لوقت �لكافي للنمو مجدًد� بين جل�صات �لعالج. يمكن �أن تحدث تغير�ت �لجلد في �أي مكان 

في ج�صمك يخ�صع لالإ�صعاع.

اإلى متى ت�شتمر؟
قد تبد�أ تغير�ت �لجلد بعد ب�صعة �أ�صابيع من بد�ية �لعالج �لإ�صعاعي. ويختفي 
�لعديد من هذه �لتغير�ت بعد ب�صعة �أ�صابيع من �نتهاء �لعالج. ولكن حتى بعد 
د�ئًما  �لمعالج  جلد  يبدو  فقد  �لجلد.  تغير�ت  لديك  تظل  ربما  �لعالج,  �نتهاء 
� �أو �أ�صمك من ذي قبل. وربما تتعر�ص  ا جدًّ �أدكن ومبقع. وقد يكون ملم�صه جافًّ
د�ئًما  تكون  و�صوف  د�ئًما.  لل�صم�ص  ح�صا�ًصا  وتكون  �صريًعا  �ل�صم�صي  للحرق 
تجنب  من  فتاأكد  �لعالج,  منطقة  في  �لجلد  ب�صرطان  �لإ�صابة  لخطر  ا  معر�صً
قبعة,  بارتد�ء  �ل�صم�ص  �أ�صعة  من  نف�صك  و�حمى  �ل�صناعية,  �ل�صم�ص  حمامات 
و�أكمام طويلة, و�صر�ويل طويلة, وبا�صتخد�م م�صتح�صر�ت �لوقاية من �ل�صم�ص 

بعامل وقاية �صم�صي.    
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طرق العالج

العناي���ة بالجل���د. وف���ر �لمزي���د م���ن �لرعاية ��
�لجي���دة لجلدك خالل �لع���الج �لإ�صعاعي. كن 
لطيًف���ا ول تقم بالحك, �أو �لف���رك, �أو �لخد�ص 
لمنطق���ة �لع���الج, و��صتعمل كذل���ك �لكريمات 

�لتي ي�صفها لك �لطبيب.

ل ت�ش���ع اأي �شيء �شدي���د ال�شخونة اأو البرودة ��
عل���ى جل���دك. وه���ذ� يعن���ي ع���دم ��صتخ���د�م 

وفر المزيد من الرعاية الجيدة لجلدك خالل 
العالج الإ�سعاعي. كن لطيفاًا ول تقم بالحك, 

اأو الفرك, اأو الخد�ض.

ا  �لو�ص���اد�ت �لحر�ري���ة, �أو كماد�ت �لثلج, �أو �أية �أ�صياء �أخرى �صاخنة �أو باردة في منطقة �لعالج. وهذ� يعني �أي�صً
غ�صل منطقة �لعالج بمياه فاترة.

ا بمياه فاترة كل يوم. �أما �إذ� �� كن لطيًفا عند ال�شتحمام بالد�س اأو في حو�س ال�شتحمام. يمكنك �أن تاأخذ د�صًّ
كنت ت�صتحمم بالجلو�ص في حو�ص �ل�صتحمام �لمليء بالمياه �لفاترة فاإنه يمكنك �أن ت�صتحم مرة كل يومين و�أل 

تبقى في �لمياه �أكثر من 30 دقيقة. و�صو�ء كنت 
ت�صتحم بالد�ص �أو في حو�ص �ل�صتحمام فتاأكد 
�أن���ك ت�صتخ���دم �صابوًنا معت���دًل ل يحتوي على 
عط���ر �أو مزيل للعرق. وجف���ف نف�صك بمن�صفة 
ناعمة عن طريق �لتربيت �لخفيف على جلدك, 
ولي����ص �لفرك. و�حذر �أل تغ�صل عالمات �لحبر 

�لتي تحتاج �إليها في �لعالج �لإ�صعاعي.
ا�شتخدم فقط تلك الم�شتح�شرات ومنتجات الب�شرة التي يقترحها الطبيب اأو الممر�س. فاإذ� كنت ت�صتخدم ��

كريًما مخ�صو�ص لم�صكلة من م�صكالت �لجلد �أو حب �ل�صباب, فاإنه يجب �أن تخبر �لطبيب �أو �لممر�ص قبل بد�ية 
�لعالج �لإ�صعاعي. ��صاأل �لطبيب �أو �لممر�ص قبل ��صتخد�م �أي من منتجات �لب�صرة �لتالية:

y فقاعات حو�ص �ل�صتحمام

y ن�صا �لذرة

y كريم

y مزيل �لعرق

y مزيالت �ل�صعر

y مكياج

y زيت

y مرهم

y عطر

y م�صحوق

y صابون�

y م�صتح�صر للوقاية من �ل�صم�ص

اأماك���ن معتدل���ة الب���رودة’ ورطب���ة. فق���د يتح�صن جلدك �أكث���ر عندما تكون ف���ي �أماكن معتدلة �لب���رودة ورطبة. ��
يمكن���ك �أن تجع���ل �لغرفة �أكثر رطوبة بو�صع وع���اء من �لمياه على �لمبرد �أو با�صتخ���د�م جهاز ترطيب. �إذ� كنت 

ت�صتخدم جهاز ترطيب فتاأكد من �تباع �لتعليمات ب�صاأن �لتنظيف لمنع �لبيكتريا. 

اأقم�شة ناعمة. �رتدى مالب�ص و��صتخدم مالء�ت �صرير ناعمة, مثل تلك �لم�صنوعة من �لقطن.��

ل ترتدى الماب�س ال�شيقة التي ل ت�شمح بالتنف�س, مثل �لأحزمة, و�لأثو�ب �لم�صدودة.��

اًا األ تغ�سل عالمات الحبر التي تحتاج اإليها في  كن حذر
العالج الإ�سعاعي.
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احم���ى جل���دك من اأ�شعة ال�شم�س كل ي���وم. فال�صم�ص يمكن �أن  تحرق جلدك حتى في ��
�لأي���ام �لغائم���ة �أو عندما تكون بالخارج لب�صع دقائق فق���ط. ل تذهب �إلى �ل�صاطئ �أو 
ا بكم طوي���ل, �صر�ويل طويلة  حم���ام �ل�صم����ص. و�رتدي قبعة و��صعة �لح���و�ف, وقمي�صً
عندما تكون بالخارج. تحدث مع �لطبيب �أو �لممر�ص ب�صاأن م�صتح�صر�ت �لوقاية من 
�ل�صم����ص. فربما يقترح عليك �أن ت�صتعمل م�صتح�صًر� للوقاية من �ل�صم�ص بعامل وقاية 
�صم�ص���ي SPF 30 �أو �أعلى. �صوف تحت���اج �إلى �أن تحمي جلدك من �أ�صعة �ل�صم�ص حتى 

بع���د �نتهاء �لع���الج �لإ�صعاعي, حيث �صتكون �أكثر عر�صة لخط���ر �لإ�صابة ب�صرطان �لجلد 
لبقية حياتك.

ل ت�شتخ���دم حمام���ات ال�شم����س ال�شناعية. فحمامات �ل�صم�ص �ل�صناعية تعر�ص���ك لالآثار �ل�صارة نف�صها لأ�صعة ��
�ل�صم�ص.

ال�شري���ط المل�ش���ق. ل ت�صع �صم���اد�ت �أو �أ�صرطة �لبال�صتر, �أو �أية �أنو�ع �أخرى من �ل�صريط �لمل�صق على جلدك ��
في منطقة �لعالج. تحدث مع �لطبيب �أو �لممر�ص ب�صاأن طرق �لت�صميد بدون �صريط.

�لحالقة. ��صاأل طبيبك �أو ممر�صك ما �إذ� كان باإمكانك حالقة منطقة �لعالج. �إذ� كان باإمكانك حالقتها فا�صتعمل 
ماكينة حالقة كهربائية ول ت�صتعمل م�صتح�صر�ت ما قبل �لحالقة.

منطق���ة الم�شتقي���م. �إذ� كنت تخ�ص���ع للعالج �لإ�صعاعي في منطق���ة �لم�صتقيم, ��
فم���ن �لمرجح �أن  تعان���ي م�صكالت �لجلد. هذه �لم�صكالت تك���ون �أ�صو�أ عادة بعد 
حركة �لأمعاء. نظف نف�صك بمنديل مرطب �أو ر�صة مياه من زجاجة ر�ص, و��صاأل 
ممر�ص���ك كذلك ب�صاأن �لح�صول على حمام مقع���دي (Sitz bath) )وهو حمام 

يتم �أخذه في و�صع �لجلو�ص ويغطي فقط �لأور�ك و�لأرد�ف(.

تح���دث مع طبيبك اأو ممر�شك. فبع�ص تغير�ت �لجلد ربما تكون خطيرة ��
�. �صوف يق���وم فريق �لعالج بالتحقق من وج���ود تغير�ت جلدية في كل  ج���دًّ
م���رة تخ�ص���ع للعالج �لإ�صعاع���ي. تاأكد م���ن �أن تخبره باأية تغي���ر�ت جلدية 

لحظتها.

ال���دواء. �لأدوية قد تكون مفيدة مع بع�ص �لتغير�ت �لجلدية, وهي تت�صمن ��
م�صتح�ص���ر�ت للجلد �لج���اف ولل�صع���ور بالحكة, وم�ص���اد�ت حيوية لعالج 

�للتهاب, وعقاقير �أخرى لتقليل �لتورم �أو �لحك.

45



الآثار الجانبية للعاج الإ�شعاعي وطرق عاجها

تغيرات في الحلق

ماذا تكون؟
�لحلق  بطانة  �لتهاب  في  يت�صبب  �أن  يمكن  و�ل�صدر  للرقبة  �لإ�صعاعي  �لعالج 
وتقرحها. وي�صمى هذ� �لتهاب �لمريء (Esophagitis). ربما ت�صعر كاأنما هناك 

ا �صعوبة في �لبلع. ورم في حلقك �أو �لتهاب في �صدرك �أو حلقك. ربما تعاني �أي�صً

لماذا يحدث؟
�لعالج �لإ�صعاعي للرقبة �أو �ل�صدر يمكن �أن ي�صبب تغير�ت في �لحلق لأنه ل يقتل فقط �لخاليا �ل�صرطانية, ولكن 
يمكن كذلك �أم يدمر �لخاليا �ل�صليمة �لتي تبطن حلقك. �حتمالية �إ�صابتك بتغير�ت, ففي �لحلق تعتمد على مقد�ر 
�لإ�صعاع �لذي تح�صل عليه, وعلى ما �إذ� كنت تح�صل على عالج كيميائي كذلك, وعلى ما �إذ� كنت تتناول �لتبغ في 

فترة خ�صوعك للعالج �لإ�صعاعي.

اإلى متى ت�شتمر؟
� �أن ت�صعر بتح�صن  ربما تالحظ تغير�ت في �لحلق بعد بد�ية �لعالج �لإ�صعاعي باأ�صبوعين �أو ثالثة. ومن �لمرجح جدًّ

بعد �نتهاء �لعالج �لإ�صعاعي في فترة من �أربعة �أ�صابيع �إلى �صتة.

طرق العالج

احذر مما تاأكل عندما يكون حلقك متقرًحا.��

y .ختر �لأطعمة �صهلة �لبلع�

y .قطع, �أو �خلط, �أو مزق �لأطعمة لجعلها �أ�صهل في �لأكل�

y .تناول �أطعمة رطبة ولينة مثل �لحبوب �لمطبوخة, و�لبطاط�ص �لمهرو�صة, و�لبي�ص �لمخلوط

y .بلل ولين �لطعام ب�صل�صة �للحم, �أو �لمرق, �أو �لح�صاء, و�لزبادي, �أو �ل�صو�ئل �لأخرى

y .تناول �لم�صروبات �لباردة

y .رت�صف �لم�صروبات من خالل �صفاطة�

y .تناول �لأطعمة د�فئة �أو في درجة حر�رة �لغرفة

تناول وجبات �شغيرة وخفيفة. فربما يكون من �لأ�صهل �أن تتناول مقد�ًر� �صغيًر� من �لطعام في كل مرة. فبدًل ��
من �أن تتناول ثالث وجبات كبيرة كل يوم, ربما تريد �أن تاأكل 5 �أو 6 وجبات �صغيرة وخفيفة.

??
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اخت���ر الأطعم���ة والم�شروب���ات الغني���ة بال�شع���رات الحراري���ة والبروتي���ن. فعندما يكون �لبلع موؤلًم���ا, ربما تاأكل ��
�أق���ل وتفق���د وزًنا, م���ن �لمهم �أن تحافظ عل���ى وزنك دون تغيير خالل فت���رة �لعالج �لإ�صعاع���ي, فتناول �لأطعمة 
و�لم�صروب���ات �لغنية بال�صعر�ت �لحر�رية و�لبروتين يمكن �أن يفي���دك. �نظر جدول �لأطعمة و�لم�صروبات �لغنية 

بال�صعر�ت �لحر�رية و�لبروتين من �أجل �لح�صول على �أفكار.

اجل����س ف���ي و�ش���ع م�شتقيم وانحنى براأ�شك قلي���ًا لاأمام عندما تاأكل اأو ت�ش���رب. �بق جال�ًصا �أو و�قًفا في و�صع ��
م�صتقيم بعد �لأكل بثالثين دقيقة على �لأقل.

ل تتناول الأ�شياء التي يمكن اأن تلهب, اأو تخد�س حلقك, مثل:��

y لأطعمة و�لم�صروبات �ل�صاخنة�

y  لأطعمة �لحارة�

y .لأطعمة و�لع�صائر �لغنية بالأحما�ص مثل �لطماطم, و�لبرتقال�

y .جميع منتجات �لتبغ, بما في ذلك �ل�صجائر, و�لغليون, و�ل�صيجار, و�لتبغ �لمم�صوغ

تح���دث م���ع اأخ�شائ���ي تغذية. ي�صتطي���ع �أخ�صائي ��
�لتغذي���ة م�صاعدتك على �لتاأكد من �أنك تتناول ما 
يكفي للحفاظ على وزنك. وقد يت�صمن هذ� �ختيار 
�لأطعمة �لغنية بال�صع���ر�ت �لحر�رية, و�لبروتين, 

و�لأطعمة �صهلة �لبلع.

تح���دث م���ع طبيب���ك اأو ممر�ش���ك. دع طبيبك �أو ��
ممر�صك يع���رف �إذ� لحظت تغي���ر�ت في �لحلق, 
مث���ل �صعوب���ة في �لبل���ع, و�صع���ور كاأن���ك تختنق �أو 
ت�صع���ل ف���ي �أثن���اء �لأكل �أو �ل�ص���رب. وكذل���ك دعه 
يع���رف �إذ� كن���ت تعاني م���ن �ألًما �أو فق���د�ن وزن. 
ي�صتطي���ع طبيبك �أن ي�صف ل���ك �أدوية ربما ت�صاعد 
على تخفيف �أعر��صك, مثل م�صاد�ت �لحمو�صة, 
وم�صتح�صر�ت �لجل �لتي تغطي حلقك, وم�صكنات 

�لألم. 

دع طبيبك اأو ممر�سك يعرف اإذا كنت:

تعاني �سعوبة في البلع.	•

ت�سعر كاأنك تختنق. 	•

ت�سعل اأثناء الأكل اأو ال�سرب.	•
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تغيرات في الجهاز البولي المثانة

لماذا تحدث؟
�لعالج �لإ�صعاعي يمكن �أن ي�صبب م�صكالت في �لجهاز �لبولي  و�لأمعاء, و�لتي قد 

تت�صمن:

حرقاًنا �أو �ألًما عندما تبد�أ في �لتبول(Urinate)  �أو بعد �إفر�غ مثانتك��

�صعوبة في بد�ية �لتبول��

�صعوبة في �إفر�غ مثانتك��

�لحاجة �لملحة و�لمتكررة للتبول��

�لته���اب �لمثان���ة (Cystitis), وتورم )�لته���اب ((Inflammation) في ��
�لم�صالك �لبولية 

�لتبول �لال�إر�دي )(Incontinence, عندما ل ت�صتطيع �لتحكم في تدفق �لبول من مثانتك, خا�صة عند �ل�صعال ��
�أو �لعط�ص.

�لحاجة �لمتكررة لال�صتيقاظ من �لنوم للتبول��

دم في �لبول��

ت�صنجات �لمثانة, و�لتي تكون مثل �لت�صنجات �لع�صلية �لموؤلمة��

لماذا تحدث؟
�أو �لمثانة. �لعالج  ربما تحدث م�صكالت �لجهاز �لبولي و�لأمعاء عندما يخ�صع �لنا�ص للعالج �لإ�صعاعي لبرو�صتاتا 
وقرح,  �لتهاب,  ي�صبب  قد  �لذي  �لأمر  وهو  �لبولية,  و�لم�صالك  �لمثانة  لجد�ر  بالخاليا  ي�صر  �أن  يمكن  �لإ�صعاعي 

و�لعدوى. 

اإلى متى ت�شتمر؟
�إلى �لخام�ص من بد�ية �لعالج �لإ�صعاعي.  م�صكل �لجهاز �لبولي و�لمثانة تبد�أ عادة في �لفترة من �لأ�صبوع �لثالث 

معظم �لم�صكالت تختفي في �لفترة من �لأ�صبوع �لثاني �إلى �لثامن من �نتهاء �لعالج.

توجيه الإ�شعاع اإلى المنطقة المظللة 
قد ي�شبب تغيرات في الجهاز البولي 

والمثانة

ا�سرب من 6 اإلى 8 اأكواب من ال�سوائل يوميًّا.
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طرق العالج

��ش���رب الكثي���ر م���ن ال�شوائ���ل. ه���ذ� يعني �صرب م���ن 6 �إل���ى 8  �أكو�ب من ��
�ل�صو�ئ���ل يوميًّا. ��صرب ما يكفي من �ل�صو�ئل بحيث يكون لون �لبول �صفاًفا 

�أو �أ�صفر فاتًحا.

تجنب القهوة, ال�شاي الأ�شود, والتوابل, وجميع منتجات التبغ.��

تحدث مع طبيبك اأو ممر�شك اإذا كنت تعتقد اأنك تعاني م�شكات في الجهاز البولي والمثانة. فربما يطلب ��
منك عينة من �لبول للتاأكد من �أنه لي�صت لديك عدوى.

ا. فربما �� تحدث مع طبيبك اأو ممر�شك اإذا كنت تعاني من تبوًل ل اإراديًّ
يحيل���ك �خت�صا�ص���ي عالج طبيع���ي �لذي �صيقي���م م�صكالت���ك. �أخ�صائي 

�لعالج �لطبيعي قد يعطيك تمارين لتح�صين �لتحكم في �لمثانة.

ال���دواء. ربم���ا ي�صف ل���ك طبيبك م�ص���اد�ت حيوية �إذ� كان���ت �لم�صكالت ��
ناتج���ة عن �لع���دوى. ويمكن لأدوية �أخرى �أن ت�صاع���دك على �لتبول, وتقلل 

�لحرقان �أو �لألم, وتخفف ت�صنجات �لمثانة.
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الآثار الجانبية المتاأخرة
�لآثار �لجانبية �لمتاأخرة هي تلك �لتي تحدث لأول مرة بعد �نتهاء �لعالج �لإ�صعاعي ب�صتة �أ�صهر على �لأقل. �لآثار 
�لجانبية �لمتاأخرة نادرة, ولكنها تحدث. فمن �لمهم �أن تكون لديك رعاية متابعة مع �أخ�صائي عالج �لأور�م بالأ�صعة 

�أو ممر�ص ممار�ص لبقية حياتك.

حدوث �آثار جانبية متاأخرة لك �صيعتمد على:

جزء ج�صمك �لذي تم عالجه��

جرعة �لعالج �لإ�صعاعي وطول مدته��

�إذ� خ�صعت للعالج �لكيميائي قبل �لعالج �لإ�صعاعي �أو في �أثنائه �أو بعده.��

�صوف يتحدث معك طبيبك �أو ممر�صك ب�صاأن �لآثار �لجانبية �لمتاأخرة و�صيتحدث حول طرق �لم�صاعدة في منعهم, 
و�لأعر��ص �لتي يجب �أن تبحث عنها, وكيفية عالج �لآثار �لجانبية �لمتاأخرة في حالة حدوثها.

(Lymph� والوذمة الليمفاوية  بع�ص �لآثار �لجانبية �لمتاأخرة تكون م�صكالت �لمخ, و�لعقم, وم�صكالت �لمفا�صل,
(edema, وم�صكالت �لفم, و�ل�صرطان �لثانوي.

م�شكالت المخ

ماذا تكون؟
�لعالج �لإ�صعاعي للمخ يمكن �أن ي�صبب م�صكالت بعد �نتهاء �لعالج باأ�صهر �أو �صنو�ت. يمكن �أن تت�صمن �لآثار �لجانبية 
في  و�صعوبة  �لال�إر�دي,  و�لتبول  �لحركة,  في  وم�صكالت  �لح�صابية,  �لعمليات  �إجر�ء  في  و�صعوبة  �لذ�كرة,  فقد�ن 
�لتفكير, وتغيير�ت في �ل�صخ�صية. في بع�ص �لأحيان, يمكن �أن ت�صكل �لخاليا �لورمية �لميتة كتلة في �لمخ, و�لتي 

.(Radiation necrosis) ت�صمى بالنخ�ر الإ�شعاعي

طرق للعالج
�إجر�ء  �أعر��ص, �صوف يتم  �إذ� كانت لديك  �أو ممر�ص لبقية حياتك.  �إجر�ء فحو�صات مع طبيب  �إلى  �صوف تحتاج 

فحو�صات لك لمعرفة �إذ� ما كانت ناتجة عن �صرطان, �أو �آثار جانبية متاأخرة.

�إذ� كنت تعاني من �آثاًر� جانبية متاأخرة, طبيبك �أو �لممر�ص �لممار�ص:

�صوف يتحدث معك ب�صاأن طرق عالج �لآثار �لجانبية �لمتاأخرة��

ربم���ا يحيلك �إلى �أخ�صائي ع���الج طبيعي, �أو معالج بالوخز بالإبر, �أو �أخ�صائ���ي معالجة �لنطق و�لذي يمكن �أن ��
ي�صاعد على �لتعامل مع �لم�صكالت �لناجمة عن �لآثار �لجانبية �لمتاأخرة 

ربما ي�صف لك دو�ء �أو يقترح جر�حة للم�صاعدة على �لتعامل مع �لأعر��ص��
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العقم

ماذا يكون؟
بالن�صبة للرجال, يعني �لعقم عدم �لقدرة على جعل �لمر�أة تحمل. وبالن�صبة للن�صاء, فهذ� يعني عدم �لقدرة على 

�لحمل.

تغيرات في المفا�شل

ماذا تكون؟
�لعالج �لإ�صعاعي يمكن �أن ي�صبب ن�صيًجا ندبيًّا و�صعًفا في �لجزء �لذي تم عالجه من �لج�صم. يمكن �أن يوؤدي هذ� 
�إلى فقد�ن �لحركة في مفا�صلك, مثل فكك, �أو �لكتفين, �أو �لوركين. ويمكن �أن تظهر م�صكالت �لمفا�صل بعد �نتهاء 

�لعالج �لإ�صعاعي ب�صهور �أو �صنو�ت.

طرق العالج
لحظ �لعالمات �لمبكرة لم�صكالت �لمفا�صل. وتت�صمن هذه �لعالمات:

�صعوبة في جعل فمك يفتح على �ت�صاعه.��

�ألم عند �لقيام ببع�ص �لحركات, مثل لم�ص �أعلى ر�أ�صك, �أو و�صع يدك في ��
�لجيب �لخلفي.

و�لذي  �أخ�صائي عالج طبيعي  �إلى  �أو ممر�صك. فربما يحيلك  تحدث مع طبيبك 
يعطيك  �أن  �لعالج  لأخ�صائي  ويمكن  لديك.  �لتي  �لمفا�صل  م�صكالت  يقيم  �صوف 

تمارين لتقليل �لألم, وزيادة �لقوة, وتح�صين �لحركة.
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الوذمة الليمفاوية

ماذا تكون؟
وهي ورم في ذر�ع �أو قدم ناتجة عن تر�كم �ل�صائل �لليمفاوي. ويمكن �أن تحدث �لوذمة �لليمفاوية �إذ� تمت �إز�لة 

�لعقد �لليمفاوية خالل �لجر�حة �أو ت�صررت بو��صطة �لعالج �لإ�صعاعي.

�لذي  �لجانب  �لقدم على  �أو  �لذر�ع  تورًما في  �إذ� لحظت  �أو ممر�صك  �أخبر طبيبك 
تلقيت فيه �لإ�صعاع.

طرق العالج

تقاب���ل مع طبيبك اأو ممر�شك. ��ص���األ عن �حتمالية �إ�صابتك بالوذمة �لليمفاوية ��
وط���رق منعها. فربما يقترح طبيبك �أو ممر�صك عليك تمارين, �أو �أدوية, �أو �أربطة 
�صغط )�أربطة مخ�صو�ص���ة يتم و�صعها على �لأذرع �أو �لأقد�م(. ربما تريد كذلك 

�أن تطلب �لإحالة �إلى �أخ�صائي عالج طبيعي.
ك���ن ن�شيًط���ا. فالتمرين يمك���ن �أن ي�صاعد على من���ع �لوذمة �لليمفاوي���ة ومعالجتها. ��صاأل ��

طبيب���ك, �أو ممر�ص���ك, �أو �أخ�صائي �لع���الج �لطبيعي �أي �لتمارين �آم���ن بالن�صبة لك لكي 
تمار�صه. 

اعتنى بذراعك اأو قدمك.��

��صتخدم م�صتح�صر �لب�صرة مرة و�حدة على �لأقل يومًيا.

y  SPF تجنب �لحرق �ل�صم�صي. ��صتخدم م�صتح�صر�ت �لوقاية من �ل�صم�ص بعامل وقاية �صم�صي
ا �أن تتو�جد في �ل�صم�ص. 30 �أو �أعلى و�رتد �أكماًما طويلة و�صر�ويل طويلة �إذ� كان �صروريًّ

y .رتد قفاز�ت �إذ� كنت ترعى �لحديقة �أو تطبخ�
y .قم بق�ص زو�ئد �أظافرك ب�صكل م�صتقيم, وهذب �أظافرك, ول تقم بقطع �لجلد حول �لأظافر
y .حافظ على نظافة قدميك و�رتد جو�رب نظيفة وجافة
y .للجر�ثيم � نظف �لجروح بالمياه و�ل�صابون ثم ��صتعمل مرهًما م�صادًّ
y .تجنب �لأ�صياء �صديدة �لحر�رة �أو �لبرودة, مثل كماد�ت �لثلج �أو �لو�صاد�ت �لحر�رية
y  ل ت�صغط على ذر�عك �أو قدمك. فعلى �صبيل �لمثال, ل تجعل �لقدمين متقاطعين عند �لجلو�ص ول تحمل

�لحقيبة في �لجانب �لذي تلقى �لإ�صعاع.
y  .رتد مالب�ص ف�صفا�صة و�لتي ل تحتوي على �أطر�ف مرنة �صيقة, �أو �أحزمة و�صط�
y :لحظ �لعالمات �لمبكرة للوذمة �لليمفاوية. دع طبيبك �أو ممر�صك يعرف �أذ� كنت تعاني من
�ألًما �أو �صعوًر� بالثقل في ذر�عك �أو قدمك��

y .صعوًر� بال�صيق في ذر�عك �أو قدمك�
y .صعوبة في �رتد�ء �لأحذية �أو �لخو�تم�
y .صعف في ذر�عك �أو قدمك�
y .حمر�ًر�, �أو ورًما, �أو عالمات �للتهاب �لأخرى�
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تغيرات الفم

ماذا تكون
�لعالج �لإ�صعاعي لر�أ�صك �أو رقبتك يمكن �أن ي�صبب �آثاًر� جانبية متاأخرة في فمك. قد تت�صمن �لم�صاكل جفاف �لفم, 

�أو تجاويف, �أو فقد�ن �لعظام في �لفك.

طرق العالج

ا على �� زر طبي���ب الأ�شن���ان. فربم���ا ُيطل���ب من���ك �أن تج���ري فح�صً
�أ�صنان���ك كل �صهر �أو �صهرين لمدة �صتة �أ�صهر على �لأقل بعد �نتهاء 
�لع���الج �لإ�صعاع���ي. وف���ي خالل ه���ذه �لفترة �ص���وف يبحث طبيب 

�لأ�صنان عن �أية تغير�ت في �لفم, و�لأ�صنان, و�لفك.

م���رن ف���كك. �فتح فمك و�أغلق���ه ع�صرين مرة باأق�ص���ى ما ت�صتطيع ��
ب���دون �لت�صب���ب في �ألم. �أفعل هذ� �لتمرين ث���الث مر�ت في �ليوم, 

حتى �إن لم يكن فكك متيب�ًصا.

اعت���ن جي���ًدا باأ�شنانك ولثتك. وهذ� يعني نظيف �أ�صنان���ك بخيوط �لحرير يوميًّا, ��
و��صتخ���دم عالجات �لفلوريد يوميًّا, وغ�صيل �أ�صنان���ك بعد �لوجبات وقبل �لذهاب 

�إلى �لنوم.

جعل طبيب الأ�شنان يت�شل باأخ�شائي عاج الأورام بالأ�شعة قبل اإجراء جراحة ��
ل���ك ف���ي الأ�شنان اأو اللثة. وهذ� يت�صم���ن عدم خلع �لأ�صنان من �لجزء �لذي تلقى 

�لإ�صعاع. فربما تكون هناك خيار�ت �أخرى بدًل من �لجر�حة.

ال�شرطان الثانوي

ماذا يكون؟
يمكن �أن يت�صبب �لعالج �لإ�صعاعي في حدوث �صرطان جديد بعدة عدة �صنو�ت من �نتهاء �لعالج, ولكن هذ� ل يحدث 

كثيًر�.

طرق العالج
�صوف يكون من �ل�صروري �أن تجري فحو�صات مع �أخ�صائي عالج �لأور�م بالأ�صعة �أو �لممر�ص �لممار�ص لبقية حياتك 

للتحقق من وجود �صرطان – �صو�ء �ل�صرطان �لذي تعالجت منه �أو �أي �صرطان جديد قد يحدث.

????
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اأ�شئلة لتطرحها على طبيبك اأو ممر�شك

ها هي بع�ص �لأ�صئلة �لتي ربما تريد �أن تطرحها على طبيبك �أو ممر�صك. ربما تريد �أن تكتب �إجاباتهم لكي ت�صتطيع 
مر�جعتهم لحًقا.

ما نوع العالج الإ�شعاعي الذي �شاأخ�شع له؟

كيف يمكن اأن يفيد العالج الإ�شعاعي؟

كم اأ�شبوًعا �شوف تمتد دورة العالج الإ�شعاعي؟

ما اأنواع الآثار الجانبية التي يجب اأن اأتوقعها خالل دورة العالج الإ�شعاعي؟

هل �شتختفي هذه الآثار بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي؟

ما نوع الآثار الجانبية المتاأخرة التي يجب اأن اأتوقعها بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي؟

ما الذي يمكنني فعله لعالج هذه الآثار الجانبية؟
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ما الذي �شوف تفعله لعالج هذه الآثار الجانبية؟

كيف يمكنني معرفة المزيد ب�شاأن العالج الإ�شعاعي؟

اأي الأق�شام يجب اأن اأقراأه في هذا الكتاب؟
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القامو�س

كمبيوتًر�  ي�صتخدم   (3�D conformal radiation therapy): الأبعاد  المتثالي  – ثاثي  الإ�شعاعي  العاج 
ل�صنع �صورة ثالثية �لأبعاد للورم �ل�صرطاني. وي�صمح هذ� للطبيب �أن يعطي �أعلى جرعة ممكنة من �لإ�صعاع للورم, 

بينما يتم تجنب �لن�صيج �لطبيعي بقدر �لإمكان.

الوخز بالإبر (Acupuncture): وهو طريقة لإدخال �إبر رفيعة من خالل �لجلد لنقاط معينة في �لج�صم للتحكم 
في �لألم و�لآثار �لجانبية. وهي نوع من �لعالج �لتكميلي و�لبديل.

ال�شلع(Alopecia) : فقد�ن �ل�صعر؛ عندما ي�صقط بع�ص �أو كله �صعرك.

الأنيميا (Anemia): وهي م�صكلة تحدث عندما يقل عدد خاليا �لدم �لحمر�ء عن �لم�صتوى �لطبيعي.

المطباق (Applicator): وهو جهاز �صخم ي�صتخدم لو�صع �لمعالجة �لكثبية في ج�صمك.

ج�صمك,  د�خل  م�صعة  �صلبة  مادة  زر�عة  فيها  تتم  �لتي  �لمعالجة  هي   :(Brachytherapy) الكثبية  المعالجة 
بالقرب �أو بجانب �لخاليا �ل�صرطانية.

الفح�س بالأ�شعة المقطعية بالكمبيوتر (CT scan): وهي �صل�صلة من �ل�صور �لتف�صيلية لمناطق د�خل ج�صمك, 
يتم �تخاذها من زو�يا مختلفة؛ وهذه �ل�صور تتم �صناعتها بو��صطة كمبيوتر مو�صل باآلة �لأ�صعة �ل�صينية.

الق�شطرة (Catheter): وهي �أنبوب مرن يتم ��صتخد�مه لو�صع �لمعالجة �لكثبية د�خل �لج�صم.

دورة العاج الإ�شعاعي (Course of treatment): جميع جل�صات �لعالج �لإ�صعاعي.

التهاب المثانة (Cystitis): �لتهاب في �لم�صالك �لبولية.

نظام غذائي (Diet): �لأطعمة �لتي تتناولها )ل ي�صير عادة �إلى طريقة لفقد�ن �لوزن(.

المو�شع (Dilator): وهو جهاز يقوم بتمديد �أن�صجة �لمهبل بلطف.

القيء الجاف (Dry Heaves): وهو م�صكلة تحدث عندما يريد ج�صمك �أن يتقياأ رغم من �أن معدتك فارغة.

كاف  ب�صكل  ينت�صب  �لذكري  �لع�صو  جعل  قدرة  عدم   :(Erectile dysfunction) النت�شاب  على  القدرة  عدم 
للجماع.

التهاب المريء (Esophagitis): �لتهاب في �لأنبوب �لذي يحمل �لطعام من �لفم �إلى �لمعدة.

العاج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية (External beam radiation therapy): هو �لعالج �لذي يقوم م�صدر 
�إ�صعاع خارج ج�صمك بتوجيه �أ�صعة �إلى �لخاليا �ل�صرطانية.

الإعياء (Fatigue): �صعور بالتعب �أو �لإنهاك.

رعاية المتابعة (Follow�up care): زيار�ت �لمتابعة �إلى �لطبيب �لتي تقوم بها بعد �نتهاء دورة �لعالج �لإ�صعاعي.
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�إعطاء  به  يتم  �لذي  �لعالج  هو   :(Hyperfractionated radiation therapy) المجزاأ  الإ�شعاعي  العاج 
�لمري�ص جرعات �أ�صغر من �لإ�صعاع لمرتين يوميًّا.

فحو�شات ت�شويرية (Imaging tests): هي �لفحو�صات �لتي تنتج �صوًر� لمناطق بد�خل ج�صمك.

�أو  �لإغالق,  �صلك مرن رقيق محكم  يتم و�صعها د�خل ج�صمك من خالل  (Implant): مادة م�صعة  ج�شم مزروع 
ق�صطرة, �أو �أنبوب.

العجز الجن�شي (Impotence): عدم قدرة جعل �لع�صو �لذكري ينت�صب ب�صكل كاف للجماع. وي�صمى كذلك عدم 
�لقدرة على �لنت�صاب.

العاج الإ�شعاعي منظم الكثافة (Intensity�modulated radiation therapy IMRT): هو تقنية ت�صتخدم 
�لكمبيوتر لتو�صيل جرعات �إ�صعاعية محددة للورم �ل�صرطاني �أو منطقة محددة د�خل �لورم.

التبول الااإرادي (Incontinence): هي م�صكلة عدم �لقدرة على �لتحكم في تدفق �لبول من مثانتك.

العقم (Infertility): عدم �لقدرة على �إنجاب �أطفال.

التهاب (Inflammation): �حمر�ر, �أو تورم, �أو �ألم, �أو �صعور بالحر�رة في منطقة من �لج�صم.

العاج الإ�شعاعي الداخلي (Internal radiation therapy): هو �لعالج �لذي يتم فيه و�صع مادة م�صعة د�خل 
ج�صمك.

مبا�صرة  توجيهه  يتم  �لذي  �لإ�صعاعي  �لعالج   :(Intraoperative radiation) الجراحة  اأثناء  في  الإ�شعاع 
لل�صرطان في �أثناء �لجر�حة.

الآثار الجانبية المتاأخرة (Late side effects)  �آثار جانبية تحدث لأول مرة بعد �نتهاء �لعالج �لإ�صعاعي ب�صتة 
�أ�صهر على �لأقل.

عاج مو�شعي (Local treatment): توجيه �لإ�صعاع فقط �إلى �لجزء �لم�صاب بال�صرطان من �لج�صم.

ن�صيج وت�صبب تورم. وقد  �لتي فيها تتجمع �صو�ئل ز�ئدة في  (Lymphedema): وهي م�صكلة  الليمفاوية  الوذمة 
تحدث في ذر�ع �أو قدم بعد �إز�لة �لأوعية �لليمفاوية �أو �لعقد �لليمفاوية من تحت �لذر�ع �أو �لأربّية بو��صطة عملية 

جر�حية �أو �إ�صعاع.

اإجازة طبية (Medical leave): �أخذ �إجازة من �لعمل ب�صبب م�صكلة طبية.

الت�شوير بالرنين المغناطي�شي (Magnetic resonance imaging MRI): هو �لإجر�ء �لذي يتم فيه ��صتخد�م 
موجات ر�ديو ومغناطي�ص قوي مو�صل بكمبيوتر لإنتاج �صور تف�صيلية لمناطق د�خل �لج�صم.

الغثيان (Nausea): عندما ت�صعر بتعب في معدتك �أو مغ�ص وت�صعر باأنك تريد �أن تتقياأ.

الحو�س(Pelvis) : منطقة بين �لقدمين. وت�صمى كذلك �لأربّية.

اأج�شام مزروعة دائمة (Permanent implants): وهي حبوب دو�ء �أو بذور و�لتي تبقى د�ئًما في ج�صمك.
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(PET � Positron emission tomography �  scan): وهو  البوزيتروني  بالنبعاث  المقطعي  الت�شوير 
لإنتاج �صور  ��صتخد�م مفر��ص  ويتم  �لوريد,  �لم�صع في  �لجلوكوز )�ل�صكر(  فيه حقن مقد�ر �صغير من  يتم  �إجر�ء 
تف�صيلية بو��صطة �لكمبيوتر لمناطق �لج�صم �لتي تم ��صتخد�م �لجلوكوز بها. ولأن �لخاليا �ل�صرطانية ت�صتخدم عادة 

جلوكوز �أكثر من �لخاليا �لعادية, فاإن �ل�صور ت�صتخدم لإيجاد �لخاليا �ل�صرطانية في �لج�صم.

الأُكال (Pruritus): حكة �صديدة.

وتزيد  بال�صعادة,  �إح�صا�ًصا  وتعطي  �لإعياء,  تقليل  على  ت�صاعد  �أن  يمكن  �أدوية   :(Psychstimulants) من�شطات 
�ل�صهية.

النخر الإ�شعاعي (Radiation necrosis): وهي م�صكلة تحدث عندما ت�صكل خاليا �لورم �لميتة كتلة في �لمخ.

اأخ�شائي عاج الأورام بالأ�شعة (Radiation oncologist): هو طبيب متخ�ص�ص في ��صتخد�م �لأ�صعة لمعالجة 
�ل�صرطان.

العاج الإ�شعاعي (Radiation therapy): جرعات عالية من �لإ�صعاع لمعالجة �ل�صرطان و�لأمر��ص �لأخرى.

العاج بالأ�شعة (Radiotherapy): كلمة �أخرى للعالج �لإ�صعاعي.

�لمنطقة  مكان  تحديد  يتم  بحيث  �لإ�صعاعي  للعالج  للتخطيط  ت�صتخدم  عملية  وهي   :(Simulation) المحاكاة 
�لم�صتهدفة بدقة وو�صع عالمة عليها.

الحمام المقعدي (Sitz bath): وهو حمام يتم �أخذه في و�صع �لجلو�ص ويغطي فقط �لأور�ك و�لأرد�ف.

ت�شقق الجلد (Skin breakdown): وهو �أثر جانبي ينتج عن �لعالج �لإ�صعاعي و�لذي يحدث عندما يكون تق�صر 
�لجلد في منطقة �لعالج �أ�صرع من ��صتطاعته على �لنمو من جديد.

مجموعات الدعم (Support groups): �جتماعات للنا�ص �لذين يت�صاركون �لم�صكالت نف�صها, مثل �ل�صرطان.

ا  �أي�صً �إليها. وي�صمى  �أكثر في ج�صمك �لتي �صيتم توجيه �لإ�صعاع  �أو  (Treatment field): �لمكان   مجال العاج 
منفذ �لعالج.

ا مجال  منفذ العاج (Treatment port): �لمكان �أو �أكثر في ج�صمك �لتي �صيتم توجيه �لإ�صعاع �إليها. وي�صمى �أي�صً
�لعالج.

التبول (Urinate): �إفر�غ مثانتك من �لبول.

�شيق المهبل (Vaginal stenosis): وهي م�صكلة تحدث عندما ي�صيق لمهبل وي�صبح �أ�صغر.

ا وتلقي ما في معدتك من طعام. القيء (Vomiting): عندما ت�صبح مري�صً

.(dry mouth) ا جفاف الفم (Xerostomia): وي�صمى �أي�صً

58



59



مساندة المصابين بالسرطان

This publication has been adapted with permission 
from the information originally developed by the 
National Cancer Institute, USA, which has not   
reviewed or approved this adaptation.

أنت
والعالج باإلشعاع

المشروع الخيري لترجمة ونشر كتب السرطان
بدعم بدعم


