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إهداء

جميعا
إلى أهلي وأصدقائي
ً

وإل���ى جمي���ع العاملي���ن في
الجمعي���ة الس���عودية الخيري���ة
لمكافحة السرطان.

عن الكتاب
هذا الكتاب قد تمت كتابته من �أجلك �أنت �شخ�ص على و�شك �أن يح�صل �أو يح�صل
الآن على عالج �إ�شعاعي لل�سرطان .النا�س القريبون منك كذلك ربما يجدون هذا
الكتاب مفيدً ا.
ويعد هذا الكتاب مر�شدً ا يمكنك �أن تعود �إليه طوال فترة العالج الإ�شعاعي .فهو
يت�ضمن حقائق حول العالج الإ�شعاعي ,والآثار الجانبية وي�صف كيف يمكنك العناية
بنف�سك في خالل فترة العالج وبعدها.

اً
بدل من قراءة الكتاب من البداية
�إلى النهاية انظر فقط �إلى
تلك الأق�سام التي تحتاج �إليها
الآن .ويمكنك دائ ًما قراءة
المزيد ,فيما بعد.

يغطي هذا الكتاب:

�أ�س ��ئلة و�أجوبة ب�ش� ��أن الع�ل�اج الإ�ش ��عاعي )� .(Radiation therapyإجابات عن
الأ�سئلة ال�شائعة ,مثل ما العالج الإ�شعاعي وكيف ي�ؤثر على الخاليا ال�سرطانية.
الحزم ��ة الإ�ش ��عاعية الخارجي ��ة والإ�ش ��عاع الداخلي .معلومات ح ��ول نوعي العالج
الإ�شعاعي.
م�شاعرك خالل العالج الإ�شعاعي .معلومات حول الم�شاعر ,مثل االكتئاب والقلق ,وطرق مواجهتها.
الآثار الجانبية وطرق عالجها .جدول يو�ضح الم�شاكل التي ربما تحدث �أو تنتج عن العالج والطرق التي يمكن
�أن ت�ساعد على عالجها.
�أ�س ��ئلة لتطرحه ��ا .وهي �أ�سئلة من �أج ��ل �أن تفكر ب�ش�أنها وتناق�شها مع طبيبك ,وممر�ضك ,والآخرين الم�شاركين
في عالجك ورعايتك.
قوائم الأطعمة وال�سوائل .الم�أكوالت والم�شروبات التي يمكنك تناولها خالل فترة العالج الإ�شعاعي.
كلم ��ات لتعرفه ��ا .قامو�س ي�شرح بو�ضوح الم�صطلحات الطبية الم�ستخدم ��ة في هذا الكتاب .هذه الم�صطلحات
�ستكون مكتوبة بخط عري�ض عندما يتم ذكرها لأول مرة.
تحدث مع طبيبك وممر�ضك حول المعلومات في هذا الكتاب .ربما يقترحون عليك قراءة �أق�سام محددة �أو اتباع بع�ض
الن�صائح .وبما �أن العالج الإ�شعاعي ي�ؤثر على النا�س بطرق مختلفة ,فربما يقولون لك كذلك �إن بع�ض المعلومات
الموجودة في هذا الكتاب غير �صحيحة بالن�سبة لك.
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اً
بدل من قراءة الكتاب من
البداية �إلى النهاية انظر
فقط �إلى تلك الأق�سام التي
تحتاج �إليها الآن .ويمكنك
دائ ًما قراءة المزيد ,فيما بعد.

المقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لعل ��ه كان �أ�س ��و�أ يوم ف ��ي حياتي ،ذلك النه ��ار عندما ذهبت �إل ��ى الطبيب لفح� ��ص بع�ض التغيرات الت ��ي �شعرت بها،
لأخ ��رج م ��ن عيادته في حالة نف�سية ال �أح�سد عليه ��ا .نحن ن�سمع بالأخبار ال�سيئة عن الأمرا� ��ض والحوادث التي تحل
بالآخري ��ن ،ولك ��ن ن ��اد ًرا ما نفكر �أنه ��ا �ست�صيبنا �شخ�ص ًّيا .وحتى ل ��و خطر على البال �أننا قد ن�ص ��اب بمر�ض ع�ضال
ف ��ي حياتن ��ا ،ونح ��اول �أن نتخيل ردود فعلن ��ا الممكنة ،ف�إن ذلك يختف ��ي عندما ي�صدمنا الواقع .وه ��ذا ما ح�صل لي؛
حي ��ث �أفادن ��ي الطبي ��ب يومئذ بع ��د درا�سة الفحو� ��ص �أنني م�ص ��اب بالليمفوم ��ا (�أو �سرط ��ان الجه ��از الليمفاوي).
وب ��د�أت الأف ��كار تعج بي وتت�ضارب ف ��ي ر�أ�سي ،وبد�أت �أت�ساءل ع ��ن م�صيري وكم من الأيام بقيت ل ��ي في هذه الدنيا.
ُت ��رى ه ��ل �س�أتمك ��ن من ر�ؤي ��ة �أهل ��ي و�أ�صدقائي؟ وك ��م �س�أعي�ش بع ��د ذلك؟ وكيف ل ��ي �أن �أق�ض ��ي الأي ��ام الباقية لي
ف ��ي ه ��ذه الحي ��اة؟ كل ه ��ذه الأف ��كار كان ��ت ت ��دور في ر�أ�س ��ي وت�شغ ��ل بالي لي ��ل نه ��ار .و�أول �ش ��يء فعلته ه ��و تجديد
و�صيتي.
و�أج ��زم ب� ��أن �آثار ال�صدمة قد امتدت �إلى جمي ��ع المحيطين بي؛ فمري�ض ال�سرطان يعاني ال ��داء والدواء ،والأهل
يعان ��ون �أل ��م الم�صيبة وهول الفجيعة� ،إ�ضافة �إلى �أن هذا الداء ،وهو في الحقيقة مئات الأنواع المختلفة في �ضراوتها
مفهوما في مخيلة الكثيرين على �أنه حكم بالموت ال �أكثر.
وخطورتها و�إمكانية عالجها ،يبقى
ً
ولك ��ن مه�ًل�اً ،فما بين طرفة عي ��ن وانتباهتها يغير اهلل من حال �إلى حال .لقد ح ��دث تحول في م�سار تفكيري �إلى
النقي� ��ض ,فبينما كنت �أجري الفحو�ص و�أهم بمغادرة عيادة الطبيب� ،أعطاني الطبيب بع�ض الكتب باللغة الإنجليزية
رويدا بد�أ الأمل يدب في نف�سي .وكنت كلما تعمقت
ورويدا ً
ع ��ن هذا المر�ض لقراءتها ومعرفة بع� ��ض المعلومات عنهً .
لدي عن هذا المر� ��ض ،مثلي مثل الكثيرين من
ف ��ي القراءة ،زادن ��ي الأمل قوة وتفا� اًؤل؛ فالفك ��رة الم�سبقة التي كانت َّ
النا� ��س غي ��ر المخت�صين والذين حماه ��م اهلل من ر�ؤيته في �أقاربه ��م ،هي �أنه قاتل وال ينجو من ��ه �أحد .وهذه الفكرة
مرده ��ا ف ��ي المق ��ام الأول الجهل .ولك ��ن من خالل الق ��راءة ،عرفت �أنه يمكن ال�شف ��اء من بع�ض �أن ��واع هذا المر�ض
وبن�س ��ب كبي ��رة ,كم ��ا �أن معنوي ��ات المرء من �أه ��م العوامل الت ��ي ت�ساعد على التعاف ��ي .لقد رفعت الق ��راءة عن هذا
المر�ض فعلاً من معنوياتي وبد�أت الإيجابية تراود نظرتي للحياة مرة �أخرى .وبد�أت �أتكيف مع ا�ستخدام كلمة المر�ض
الخبي ��ث والع�ل�اج الكيماوي وال �أجد غ�ضا�ضة في ت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها ،وعل ��ى يقين دائ ًما ب�أن لكل داء دواء ب�إذن
اهلل.
علي بال�شفاء .وخرجت من ه ��ذه التجربة و�أنا على يقين من �أن �إتاحة
وتابع ��ت الع�ل�اج لدى المخت�صينَّ ،
ومن اهلل َّ
المعلوم ��ات للم�صابي ��ن بهذا الداء الخبيث من الممكن �أن تُحدث اً
تحول جذر ًّي ��ا في تعاملهم معه وفي نظرتهم للحياة
أي�ضا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�سرطان �أنه ال يمكن ال�شفاء منه مطلقًا ،ولكن
عل ��ى وجه العموم وكذل ��ك عند محبيهم � ً
ما وجدته هو �أنه في حاالت كثيرة يمكن العالج من هذا المر�ض .وهذا يعتمد  -بعد ف�ضل اهلل وكرمه  -على اكت�شاف
المر� ��ض مبك� � ًرا وقدرة الإن�سان على التكيف م ��ع و�ضعه الجديد والحديث عنه مع الأق ��ارب والأ�صدقاء بدون خوف �أو
تهرب.
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كان م ��ن الطبيع ��ي �أن �أب ��د�أ البحث ع ��ن �أي �شيء من�شور ع ��ن المر�ض ،وبحثت ف ��ي المكتبة العربي ��ة ولكن للأ�سف
وج ��دت �أنها تفتقر �إلى المراجع الب�سيطة وال�سل�سة التي تتحدث ع ��ن هذا المر�ض ب�شتى �أنواعه؛ فالمراجع المتاحة �إما
متخ�ص�ص ��ة للغاية ي�صع ��ب على غير المتخ�ص�ص التعامل معه ��ا وا�ستيعابها ب�سهولة� ،أو متاحة بلغ ��ة غير اللغة العربية
تحت ��اج �إل ��ى �شخ�ص متبحر في اللغات ليفهم ما بها .ولأنني على يقين م ��ن �أنه ال بد لكل �إن�سان �أن يحظى بن�صيب وافر
م ��ن الثقاف ��ة العامة عن هذا المر�ض ،فقد ر�أيت �أن من واجبي �أن �أ�سه ��م في م�ساعدة �إخواني المتحدثين بالعربية على
مواجهة هذا المر�ض و�أخذت على عاتقي مهمة توفير م�صادر �سهلة وب�سيطة على الإن�سان العادي ليتعرف على م�ؤ�شرات
ه ��ذا المر� ��ض و�أعرا�ضه ومن ثم ي�ستطيع �أن يقي نف�سه مغبة الآثار الناتج ��ة عنه ،بما في ذلك �سوء الفهم .وحتى �إن لم
تك ��ن م�صا ًب ��ا بهذا المر�ض الع�ضال ( وهو ما �أرجوه من المولى عز وجل ) ف�إن التعرف عليه وعلى �أعرا�ضه من الممكن
�أن يجعلك �سب ًبا في �إنقاذ �إن�سان حياته على المحك.
وم ��ن هن ��ا ف�إنني �أه ��دي هذا الم�ش ��روع �إل ��ى كل م�ص ��اب بال�سرط ��ان ،وال �أق�ص ��د بالم�صابي ��ن المر�ضى فقط،
ب ��ل �أق�صد كذلك ذويهم و�أحبابه ��م و�أ�صدقاءهم ومجتمعهم و�أطباءهم وممر�ضيهم؛ فال ��كل ي�صيبهم من هذا الداء
ن�صيب.
وم ��ن هذا المنطل ��ق ،فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�سعودية الخيرية لمكافح ��ة ال�سرطان بفكرة �إيجاد مواد
تثقيفية ب�شكل احترافي لمر�ضى ال�سرطان ،ووجدت لدى رئي�س مجل�س �إدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو ونائبه
أكيدا على �أهميتها ،م ��ع الحاجة الما�سة �إليها و�سط موج هادر من
الدكت ��ور م�شب ��ب الع�سيري ترحي ًبا حا ًّرا بالفكرة وت� ً
المعلوم ��ات المتناق�ض ��ة الت ��ي يجدها الباحث .وق ��د تكرم الإخوة والأخ ��وات في الجمعية ،وتكب ��دوا الكثير من م�شاق
البح ��ث للو�صول لتحقيق الهدف من هذه ال�سل�سلة ،وهو �إيجاد معلوم ��ات ثرية للم�صابين بال�سرطان تتميز بالب�ساطة
والم�صداقية وتعك�س �آخر ما و�صل �إليه الطب في هذا المجال.
و�أخي� � ًرا وبعد جهد جهيد وبحث حثيث ،وق ��ع االختيار على كتيبات معهد ال�سرطان الوطني الأمريكي ك�أحد �أف�ضل
الم�ص ��ادر الثري ��ة بالمعلوم ��ات التي كتب ��ت ب�أ�سلوب منا�س ��ب للمر�ضى على مختل ��ف م�ستوياتهم الفكري ��ة والثقافية،
فقمن ��ا بالكتاب ��ة للمعه ��د و�أذن لنا علم ��ا�ؤه ومدي ��روه بترجمة الكتيب ��ات للقارئ العرب ��ي دون التزام منه ��م بمراجعة
الترجم ��ة واعتماده ��ا ،ثم ق ��ام فريق علمي من الجمعي ��ة ال�سعودية الخيري ��ة لمكافحة ال�سرط ��ان بمراجعة الكتيبات
خ�صو�صا والعربي
و�صياغته ��ا ب�أ�سلوب ينا�س ��ب القارئ العربي وتعديل محتواه ��ا بما يتنا�سب مع المجتمع ال�سع ��ودي
ً
عموما.
ً
وف ��ي ه ��ذا ال�صدد ال ي�سعن ��ي �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر وبالغ االمتنان لجميع م ��ن �أ�سهم معنا في هذا الم�شروع،
خال�صا ،و�أخ�ص بالذك ��ر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�س مجل�س
راج ًي ��ا م ��ن اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عم ًال ً
�إدارة الجمعي ��ة ال�سعودي ��ة الخيري ��ة لمكافح ��ة ال�سرطان ,والدكت ��ور م�شبب الع�سي ��ري رئي�س هيئة تحري ��ر ال�سل�سلة,
والدكت ��ورة ريم العمران ,والأ�ستاذ عب ��د الرحمن الخرا�شي الم�شرف العام على الجمعي ��ة ,والأ�ستاذة العنود ال�شلوي
المثقفة ال�صحية بمدينة الملك فهد الطبية وكل من �أ�سهم من فريق العمل الممتد.
كم ��ا �أتق ��دم بخال�ص ال�شكر �إلى العاملين بق�س ��م الت�سويق و�إدارة الن�شر بمكتبة جري ��ر لإ�سهامهم في �إخراج هذا
العمل في �أف�ضل �شكل ممكن.
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و�إنن ��ي �أرجو �أن يجد قارئ هذا الكتي ��ب وبقية كتيبات ال�سل�سلة ما ي�شفي الغليل ويروي الظم�أ وي�ساعده على تجاوز
المر�ض والتكيف مع تبعاته والمعرفة التامة التي ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�شديدة وتجاوزها.
و�أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.
محمد العقيل
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�أ�سئلة و�أجوبة ب�ش�أن العالج الإ�شعاعي
ما العالج
الإ�شعاعي؟

العالج الإ�شعاعي (وي�سمى كذلك العالج بالأ�شعة ) )(Radiotherapyهو عالج لل�سرطان
ي�ستخدم جرعات عالية من الإ�شعاع لقتل الخاليا ال�سرطانية ومنعها من االنت�شار .وي�ستخدم
الإ�شعاع بجرعات قليلة مثل الحال في الأ�شعة ال�سينية لر�ؤية ما داخل الإن�سان والتقاط �صور,
مثل الأ�شعة ال�سينية لأ�سنانك� ,أو عظامك المك�سورة .ويعمل الإ�شعاع الم�ستخدم في عالج
ال�سرطان بالطريقة نف�سها تقري ًبا ,با�ستثناء �أنه يتم �إعطا�ؤه بجرعات �أعلى.

كيف يتم
�إعطاء العالج
الإ�شعاعي؟

العالج الإ�شعاعي يمكن �أن يكون بالحزمة الإ�شعاعية الخارجي ة
)(diation therapyعندما تقوم ماكينة خارج الج�سم بتوجيه الإ�شعاع �إلى الخاليا
ال�سرطانية) �أو داخلي )( (Internal radiation therapyعندما يتم و�ضع الإ�شعاع داخل
ج�سمك ,بداخل �أو بالقرب من الخاليا ال�سرطانية) .في بع�ض الأحيان يتناول النا�س كال
ال�شكلين من العالج الإ�شعاعي.

من الذي
يح�صل
على العالج
الإ�شعاعي؟

يحتاج العديد من مر�ضى ال�سرطان �إلى العالج الإ�شعاعي .بل �إن �أكثر من ن�صف مر�ضى
ال�سرطان (حوالي  )% 60يح�صلون على العالج الإ�شعاعي .وفي بع�ض الأحيان يكون العالج
الإ�شعاعي هو النوع الوحيد لعالج ال�سرطان الذي يحتاج �إليه النا�س.

ما الذي
يفعله العالج
الإ�شعاعي
للخاليا
ال�سرطانية؟

ب�إعطائه بجرعات عالية ,يقتل الإ�شعاع �أو يبطئ نمو الخاليا ال�سرطانية .وي�ستخدم العالج
الإ�شعاعي لـ:

�(External beam ra

عالج ال�سرطان .الإ�شعاع يمكن ا�ستعماله لعالج �أو وقف �أو �إبطاء نمو ال�سرطان.
تقلي ��ل الأعرا� ��ض .عندم ��ا ال يكون ال�شف ��اء ممك ًنا ,ربما يتم ا�ستخ ��دام الإ�شعاع لتقلي�ص
ال ��ورم ال�سرطاني من �أج ��ل تقليل ال�ضغط .والعالج الإ�شعاع ��ي الم�ستخدم بهذه الطريقة
يمك ��ن �أن يعالج م�شاكل مثل الأل ��م� ,أو يمكن �أن يمنع م�شاكل مثل العمى �أو فقدان التحكم
بالأمعاء والمثانة.
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أياما و�أ�سابيع من
كم من الوقت العالج الإ�شعاعي ال يقتل الخاليا ال�سرطانية على الفور .فالأمر ي�ستغرق � ً
ي�ستغرق العالج العالج قبل �أن تبد�أ الخاليا ال�سرطانية في الموت .ثم ت�ستمر الخاليا ال�سرطانية في الموت
لأ�سابيع �أو �شهور بعد توقف العالج الإ�شعاعي.
الإ�شعاعي
لينتج �أثره؟
ما الذي
يفعله العالج
الإ�شعاعي
للخاليا
ال�سليمة؟

الإ�شعاع ال يقتل �أو يوقف نمو الخاليا ال�سرطانية فقط ,ولكنه من الممكن �أن ي�ؤثر كذلك على
الخاليا ال�سليمة القريبة .معظم الخاليا ال�سليمة دائ ًما ما تتعافى بعد انتهاء العالج .ولكن
في بع�ض الأحيان ربما ت َْحدُث للنا�س �آثار جانبية ال تتح�سن �أو تكون خطيرة .ويحاول الأطباء
حماية الخاليا ال�سليمة في �أثناء العالج عن طريق:
ا�ستخ ��دام �أق ��ل قدر ممكن من الأ�شعة .فتك ��ون جرعة الإ�شعاع متوازنة بحيث تكون عالية
بم ��ا يكفي لقتل الخاليا ال�سرطانية ومع ذلك تكون منخف�ض ��ة بما يكفي للحد من ال�ضرر
على الخاليا ال�سليمة.
مد فترة العالج .فربما تخ�ضع للعالج الإ�شعاعي مرة في اليوم لعدة �أ�سابيع �أو مرتين في
الي ��وم بجرعات �أقل ،فتمديد فترة جرعة الإ�شع ��اع ت�سمح للخاليا ال�سليمة بالتعافي بينما
تموت الخاليا ال�سرطانية.
توجي ��ه الإ�شع ��اع �إلى جزء محدد من ج�سمك .التقني ��ات الحديثة مثل العالج الإ�شعاعي
منظم الكثافة ) (IMRTو العالج الإ�شعاعي االمتثالي ثالثي الأبعاد (3D conformal
) ,radiation therapyي�سمح ��ون للطبي ��ب ب� ��أن يوجه جرعات �أعلى م ��ن الإ�شعاع �إلى
ال�سرطان وفي الوقت نف�سه تقليل الإ�شعاع بالقرب من الأن�سجة ال�سليمة.
ا�ستعمال الأدوية .فبع�ض الأدوية يمكن �أن ت�ساعد على حماية �أجزاء معينة من ج�سمك ,مثل
الغدة اللعابية التي تفرز اللعاب.

هل ي�ؤلم
العالج
الإ�شعاعي؟
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كال ,العالج الإ�شعاعي ال ي�ؤلم في الوقت الذي يتم �إعطا�ؤه .ولكن الأعرا�ض الجانبية التي من
الممكن �أن تحدث للنا�س ب�سبب العالج الإ�شعاعي يمكن �أن ت�سبب الألم �أو عدم الراحة .ويحوي
هذا الكتاب العديد من المعلومات ب�ش�أن الطرق التي يمكنها �أن ت�ساعدك �أنت ,وطبيبك,
وممر�ضك على عالج الآثار الجانبية.

هل ي�ستخدم
العالج
الإ�شعاعي
مع عالجات
ال�سرطان
الأخرى؟

نعم ,فعادة ما ي�ستعمل العالج الإ�شعاعي مع عالجات ال�سرطان الأخرى .وها هي بع�ض الأمثلة:
الع�ل�اج الإ�شعاع ��ي والجراح ��ة .ربما يتم �إعطاء الإ�شعاع قبل الجراح ��ة� ,أو في �أثنائها �أو
بعدها� ,أو بعد الجراحة .فالأطباء يمكن �أن ي�ستخدمون الإ�شعاع لتقلي�ص حجم ال�سرطان
قبل الجراحة� ,أو ربما ي�ستخدموا الإ�شعاع بعد الجراحة لقتل �أية خاليا �سرطانية متبقية.
وف ��ي بع�ض الأحيان ,يتم �إعط ��اء العالج الإ�شعاعي في �أثناء الجراحة لكي يذهب مبا�شرة
�إلى ال�سرطان بدون المرور من خالل الجلد .وهذا ما ي�سمى الإ�شعاع �أثناء الجراحة.
الع�ل�اج الإ�شعاع ��ي والعالج الكيميائي .ربما يتم �إعط ��اء الإ�شعاع قبل العالج الكيميائى،
�أو ف ��ي �أثنائ ��ه� ,أو بعدها .فقبل �أو في �أثناء الع�ل�اج الكيميائي ,يمكن للعالج الإ�شعاعي �أن
يقل�ص ال�سرطان لكي يعمل العالج الكيميائي ب�شكل �أف�ضل .وفي بع�ض الأحيان يتم �إعطاء
الع�ل�اج الكيميائي لم�ساعدة الع�ل�اج الإ�شعاعي على �أن يعمل ب�ش ��كل �أف�ضل .وبعد العالج
الكيميائي يمكن ا�ستخدام العالج الإ�شعاعي لقتل �أية خاليا �سرطانية متبقية.

العديد من النا�س ي�ساعدون على التعامل مع عالجك الإ�شعاعي ورعايتك.
من هم الموجودون في فريق
العالج الإ�شعاعي الخا�ص بي؟ وهذه المجموعة من مقدمي الرعاية الطبية ي�سمون عادة
"فريق العالج
تماما.
الإ�شعاعي
" .وهم يعملون م ًعا من �أجل توفير الرعاية التي تنا�سبك ً
ويمكن �أن يتكون فريق العالج الإ�شعاعي من:
�أخ�صائ ��ي ع�ل�اج الأورام بالأ�شع ��ة ) .(Radiation oncologistوه ��و
طبي ��ب متخ�ص�ص في ا�ستخدام العالج الإ�شعاع ��ي لمعالجة ال�سرطان.
وه ��و ي�ص ��ف ك ��م الأ�شعة التي �س ��وف تتلقاه ��ا ,ويخطط لكيفي ��ة �إعطاء
عالج ��ك ,ويتابعك عن كثب خ�ل�ال م�سار العالج ,وي�ص ��ف لك الرعاية
التي ربما تحتاج �إليها للتعامل مع الآثار الجانبية .وهو يعمل عن كثب مع
الأطباء ,والممر�ضين ,ومقدم ��ي الرعاية ال�صحية في فريقك .وبعد �أن
تنهي العالج الإ�شعاعي� ,سوف يراك �أخ�صائي عالج الأورام بالأ�شعة في
زيارات متابعة .خالل هذه الزي ��ارات �سوف يقوم هذا الطبيب بالتحقق
من وجود �أية �آث ��ار جانبية مت�أخرة ) (Late side effectsو�سيق ّيم �إلى
�أي مدى نجح العالج الإ�شعاعي.
ممر� ��ض ممار� ��س .هذا الممر� ��ض (�أو الممر�ضة) حا�ص ��ل على تدريب
متق ��دم .وه ��و ي�ستطي ��ع �أن ي�أخذ تاريخ ��ك المر�ض ��ي ,و�أن يجري بع�ض
االختب ��ارات البدني ��ة ,و�أن ي�أم ��ر بفحو�ص ��ات ,ويعالج الآث ��ار الجانبية,
ويراق ��ب ع ��ن كثب تجاوب ��ك للعالج .وبع ��د �أن تنهي الع�ل�اج الإ�شعاعي,
�س ��وف ي ��راك الممر�ض ف ��ي زيارات متابع ��ة ليتحقق من وج ��ود �أية �آثار
جانبية مت�أخرة ولتقييم �إلى �أي مدى نجح العالج بالأ�شعة.
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ممر�ض الأ�شعة .هذا ال�شخ�ص يوفر رعاية تمري�ضية خالل العالج الإ�شعاعي,
�أنت �أهم طرف في فريق
بالعمل مع جميع �أع�ضاء فري ��ق العالج الإ�شعاعي الخا�ص بك� .سيتكلم معك
العالج الإ�شعاعي
ب�ش�أن عالجك الإ�شعاعي و�سي�ساعدك على عالج الآثار الجانبية.
المعالج بالأ�شعة .هذا ال�شخ�ص �سوف يعمل معك خالل كل جل�سة عالج
�إ�شعاع ��ي .و�س ��وف يقوم بتوجيه ج�سم ��ك للعالج ,وبت�شغي ��ل الماكينات,
وبالت�أك ��د من ح�صولك عل ��ى جرعة الإ�شعاع الت ��ي و�صفها لك �أخ�صائي
عالج الأورام بالأ�شعة.
مقدمو الرعاية ال�صحية الآخرين .قد يت�ضمن فريقك � ً
أي�ضا� ,أخ�صائي
تغذية ,و�أخ�صائي عالج طبيعي ,و�أخ�صائ ًّيا اجتماع ًّيا ,و�آخرين.
�أنت .ف�أنت � ً
أي�ضا تعد جز ًءا من فريق العالج الإ�شعاعي.
ودورك هو �أن:
•تح�ضر في موعدك في كل جل�سات العالج الإ�شعاعي
•تطرح �أ�سئلة وتتحدث عن مخاوفك
•تخبر �أحد �أع�ضاء فريق العالج الإ�شعاعي عندما تحدث لك �آثار جانبية
•تخبر طبيبك �أو ممر�ضك �إذا �شعرت ب�ألم
•تتبع ن�صائح �أطبائك وممر�ضيك ب�ش�أن كيفية االعتناء بنف�سك في
المنزل مثل:
 االعتناء بجلدك
 �شرب ال�سوائل
 تناول الأطعمة التي يقترحونها
 الحفاظ على وزنك دون تغيير
كن مت�أك ًدا �أن تح�ضر في موعدك في جميع جل�سات العالج الإ�شعاعي
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نعم ,العالج الإ�شعاعي يتكلف الكثير من المال .فهو ي�ستخدم �آالت معقدة ويتطلب خدمات
هل العالج
الإ�شعاعي مرتفع العديد من مقدمي الرعاية ال�صحية .وتتوقف التكلفة الدقيقة لعالجك الإ�شعاعي على تكلفة
الرعاية ال�صحية في المكان الذي تعي�ش فيه ,ونوع العالج الإ�شعاعي الذي تح�صل عليه,
التكلفة؟
وعدد العالجات التي تحتاجها.
تحدث مع �شركة الت�أمين ال�صحي ب�ش�أن ماهية الخدمات التي �ستدفع ثمنها .فمعظم خطط
الت�أمين تتحمل ثمن العالج الإ�شعاعي لأع�ضائها .وللح�صول على مزيد من المعلومات,
تحدث مع ال�شخ�ص المخت�ص في المكان الذي تتلقى فيه العالج.

علي
هل يجب َّ
اتباع نظام
)D
غذائي (
خا�ص خالل
فترة ح�صولي
على العالج
الإ�شعاعي؟

ي�ستنفذ ج�سمك الكثير من الطاقة للعالج خالل فترة العالج الإ�شعاعي .فمن المهم �أن
تتناول ما يكفي من ال�سعرات الحرارية والبروتين لكي تحافظ على وزنك دون تغيير في هذا
الوقت .ا�س�أل الطبيب �أو الممر�ض �إذا ما كنت تحتاج �إلى نظام غذائي خا�ص خالل فترة
ح�صولك على العالج الإ�شعاعي .وربما تجد من المفيد � ً
أي�ضا �أن تتحدث مع �أخ�صائي تغذية.
لمعرفة المزيد حول الأطعمة والم�شروبات التي تحتوي على الكثير من ال�سعرات الحرارية
والبروتين ,انظر الق�سم الخا�ص الوارد في هذا الكتيب.

�أ�س�أل الطبيب� ,أو الممر�ض� ,أو �أخ�صائي التغذية �إذا كنت تحتاج �إلى نظام
غذائي خا�ص خالل فترة ح�صولك على العالج الإ�شعاعي

9

هل �أ�ستطيع
الذهاب �إلى
العمل خالل
فترة العالج
الإ�شعاعي؟

ي�ستطيع بع�ض النا�س �أن يعملوا في كل �ساعات العمل خالل فترة العالج الإ�شعاعي .وبع�ضهم
الآخر ي�ستطيع فقد �أن يعمل في بع�ض �ساعات العمل �أو ال يعمل على الإطالق� .أ�س�أل طبيبك �أو
ممر�ضك ما الذي قد تتوقعه ا�ستنادًا �إلى العالج الذي تح�صل عليه.
من المحتمل �أن ت�شعر ب�أنه لديك ما يكفي من ال�صحة لكي تعمل عندما يبد�أ العالج الإ�شعاعي.
ولكن مع مرور الوقت ,ال تتفاج�أ �إذا �شعرت بتعب �أكثر� ,أو كان لديك قليل من الطاقة� ,أو
�شعرت بال�ضعف .وبمجرد �إنهائك العالج ,فربما ي�ستغرق الأمر ب�ضعة �أ�سابيع �أو عدة �أ�شهر
من �أجل �أن ت�شعر بتح�سن.
ربما ت�صل �إلى مرحلة خالل العالج الإ�شعاعي حيث ت�شعر ب�أنك مري�ض جدًّا وال ت�ستطيع
العمل .تحدث مع �صاحب العمل لمعرفة �إذا ما كان با�ستطاعتك الح�صول على �إجازة طبية
) .(Medical leaveوت�أكد من �أن ت�أمينك ال�صحي �سوف يتحمل نفقات العالج عندما تكون
في �إجازة طبية.

ماذا يحدث
عند انتهاء
العالج
الإ�شعاعي؟

بمجرد �أن تنهي العالج الإ�شعاعي� ,سوف تحتاج �إلى رعاية المتابعة )(Follow-up care

لبقية حياتك .ورعاية المتابعة ت�شير �إلى الفحو�صات التي يجريها لك �أخ�صائي عالج الأورام
بالأ�شعة �أو الممر�ض الممار�س بعد انتهاء دورة العالج الإ�شعاعي .وخالل هذه الفحو�صات,
�سيرى طبيبك �أو ممر�ضك �إلى �أي مدى نجح العالج الإ�شعاعي ,و�سيتحقق من وجود عالمات
�أخرى لل�سرطان ,و�سيبحث عن الآثار الجانبية المت�أخرة ,و�سيتحدث معك ب�ش�أن العالج
والرعاية� .سيقوم طبيبك �أو ممر�ضك بـ:
فح�صك وبتفقد كيف ت�شعر .فيمكن للطبيب �أو الممر�ض الممار�س �أن ي�صف لك دواء �أو
يقترح طر ًقا �أخرى لعالج الآثار الجانبية التي ربما تكون لديك.
الأم ��ر ب�إجراء فحو�ص ��ات معملية وفحو�صات ت�صويري ��ة ) .(Imaging testsوهذا قد
يت�ضم ��ن فح� ��ص الدم� ,أو الأ�شع ��ة ال�سينية� ,أو الأ�شع ��ة المقطعية بالكمبيوت ��ر)� , (CTأو
الت�صوير بالرني ��ن المغناطي�سي )� ,(MRIأو الت�صوير المقطع ��ي باالنبعاث البوزيتروني
).(PET
مناق�ش ��ة الع�ل�اج .ربما يقترح الطبيب �أو الممر� ��ض الممار�س �أن تح�صل على المزيد من
العالج ,مثل المزيد من العالج الإ�شعاعي� ,أو الكيميائي� ,أو كليهما.
الإجاب ��ة ع ��ن �أ�سئلتك والرد على مخاوف ��ك .فربما يكون من المفيد �أن تكتب �أ�سئلتك في
وق ��ت مبك ��ر و�أن تح�ضرها معك .يمكنك �أن تجد نماذج م ��ن الأ�سئلة في ال�صفحتان  51و
.52
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بعد انتهاء
العالج
الإ�شعاعي ,ما
الأعرا�ض التي
يجب �أن �أبحث
عنها؟

لقد تحملت الكثير مع ال�سرطان والعالج الإ�شعاعي .والآن ربما تكون �أكثر وع ًيا بج�سمك وكيف
ت�شعر كل يوم .انتبه �إلى التغيرات في ج�سمك ودع الطبيب �أو الممر�ض يعرف �إذا كان لديك:
�ألم ال ينقطع
نتوءات� ,أو �أورام� ,أو انتفاخات� ,أو طفح جلدي� ,أو كدمات� ,أو نزيف
تغيرات في ال�شهية� ,أو غثيان )� ,(Nauseaأو قيء )� ,(Vomitingأو �إ�سهال� ,أو �إم�ساك
فقدان وزن ال ت�ستطيع تف�سيره
حمى� ,أو �سعال� ,أو بحة في ال�صوت ال تنتهي
�أية �أعرا�ض �أخرى تقلقك

قم بعمل قائمة للأ�سئلة والم�شكالت التي تريد �أن تناق�شها مع طبيبك �أو
ممر�ضك .وت�أكد �أن تح�ضر هذه القائمة معك �إلى زيارات المتابعة .انظر
ال�صفحتين  51و  52من �أجل الح�صول على �أ�سئلة نموذجية.
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العالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية
العالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية ي�أتي من ماكينة تقوم بتوجيه الإ�شعاع �إلى
ما العالج بالحزمة
الإ�شعاعية الخارجية؟ �سرطانك .الماكينة كبيرة الحجم وربما تكون ذا �صوت مرتفع .وهي ال تلم�سك ,ولكنها
تدور حولك ,مر�سلة الإ�شعاع �إلى ج�سمك من اتجاهات مختلفة.
العالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية هو عالج مو�ضعي ),(Local treatment
بمعنى �أن الإ�شعاع يتم توجيهه فقط �إلى جزء محدد من ج�سمك .فعلى �سبيل المثال,
�إذا كنت م�صا ًبا ب�سرطان الرئة ,ف�سوف ت�ستقبل الإ�شعاع على �صدرك فقط ولي�س على
جميع الج�سم.

العالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية ي�أتي من ماكينة تقوم بتوجيه الإ�شعاع �إلى
�سرطانك.
كم مرة �سوف اح�صل معظم النا�س يح�صلون على العالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية مرة واحدة في اليوم,
على العالج بالحزمة وخم�س مرات في الأ�سبوع ,اعتمادًا على نوع ال�سرطان الذي لديك والهدف من العالج.
الإ�شعاعية الخارجية؟ وي�سمى الوقت بين �أول جل�سة عالج �إ�شعاعي والجل�سة الأخيرة ,دورة العالج.
�أحيا ًنا يتم �إعطاء الإ�شعاع بجرعات �أ�صغر لمرتين في اليوم (العالج الإ�شعاعي المجز�أ
() .)Hyperfractionated radiation therapyربما ي�صف لك الطبيب هذا
النوع من العالج �إذا �شعر ب�أنه �سيعمل ب�شكل �أف�ضل .ورغم �أن الآثار الجانبية قد تكون
�أكثر خطورة ,ف�إنه �أنه ربما يكون هناك �آثار جانبية مت�أخرة �أقل .يقوم الأطباء ب�إجراء
�أبحاث لمعرفة �أي �أنواع ال�سرطان من الأف�ضل عالجها بهذه الطريقة.
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�أين �أذهب للح�صول في �أغلب الوقت� ,سوف تح�صل على العالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية كمري�ض
على العالج بالحزمة خارجي .هذا يعني �أنك �سوف تح�صل على العالج في عيادة �أو مركز للعالج الإ�شعاعي
الإ�شعاعية الخارجية؟ ولن يكون عليك البقاء في الم�ست�شفى.
ماذا يحدث قبل �أول �سوف يكون لديك اجتماع مع الطبيب �أو الممر�ض لمدة �ساعة �أو اثنتين قبل �أن تبد أ�
جل�سة عالج بالحزمة العالج الإ�شعاعي .في هذا الوقت� ,سوف يتم �إجراء فح�ص طبي لك ,و�سوف يتم
الإ�شعاعية الخارجية؟ الحديث حول تاريخك المر�ضي ,وربما يتم �إجراء فحو�صات ت�صويرية لك� .سوف يقوم
طبيبك �أو ممر�ضك بالحديث حول العالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية ,وفوائده و�آثاره
الجانبية ,والطرق التي ت�ستطيع �أن تعتني بنف�سك بها في �أثناء العالج وبعده .يمكنك
بعد ذلك �أن تختار ما �إذا كنت �ستح�صل على العالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية.
ف�إذا وافقت على �أن تح�صل على العالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية ,ف�سوف يتم
تحديد موعد لك لجل�سة تخطيط عالج ت�سمى المحاكاة ) .(Simulationفي هذا
الوقت:
�س ��وف يحدد �أخ�صائي ع�ل�اج الأورام بالأ�شعة� ,أو المعال ��ج بالأ�شعة منطقة العالج
(ت�سمى � ً
أي�ضا منفذ العالج )� (Treatment portأو مجال العالج (Treatment
) .)fieldوالت ��ي ت�شير �إلى الأماكن في ج�سمك التي �ستتلقى الإ�شعاع� .سوف ُيطلب
منك �أن ت�ستلقي بدون حركة بينما يتم �إجراء الفحو�صات والأ�شعة ال�سينية لتحديد
منطقة العالج.
�سيق ��وم المعالج بالأ�شع ��ة بو�ضع عالمات �صغيرة (و�ش ��م �أو نقاط حبر ملون) على
جل ��دك لتحديد منطقة العالج .و�سوف تحت ��اج �إلى هذه العالمات طوال فترة دورة
الع�ل�اج الإ�شعاع ��ي .و�سوف ي�ستخدمه ��ا المعال ��ج بالأ�شعة كل يوم للت�أك ��د �أنك في
الو�ض ��ع ال�صحيح .الو�شم في حجم النم� ��ش و�سوف يظل على جلدك لبقية حياتك.
�أما عالمات الحبر ف�سوف تختفي بمرور الوقت .كن حذ ًرا �أال تزيلها �أو ت�أكد من �أن
تخبر المعالج بالأ�شعة �إذا اختفت �أو فقدت لونهم.

�أخبر المعالج بالأ�شعة �إذا اختفت عالمات الحبر الخا�صة �أو فقدت
لونهم.
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ربم ��ا تحتاج �إلى قالب ج�سدي .وهو �شكل بال�ستيكي �أو من الج�ص ي�ساعد على
منعك من الحركة خالل العالج .وهو � ً
أي�ضا ي�ساعد على الت�أكد �أنك في الو�ضع
نف�سه في كل يوم من العالج.
�إذا كن ��ت تتلقى الإ�شعاع على ر�أ�س ��ك ,فربما تحتاج �إلى قناع .القناع به فتحات
للهواء ,وفتحات يمكن يتم قطعها من �أجل عينيك ,و�أنفك ,وفمك .وهو مرتبط
بالطاول ��ة الت ��ي �سوف ت�ستلقي عليه ��ا لتناول العالج .وي�ساع ��د القناع على منع
ر�أ�سك من التحرك بحيث تكون في الو�ضع نف�سه المحدد لكل عالج.
�إذا كان القالب الج�سدي �أو القناع يجعالك قل ًقا ,فانظر الق�سم الخا�ص بطرق
اال�سترخاء خالل العالج.
قم بارتداء المالب�س المريحة والم�صنوعة من القما�ش الناعم ,مثل القطن .واختر
ما الذي يجب ارتدا�ؤه
عندما تح�صل على العالج المالب�س التي يمكنك �أن تخلعها ب�سهولة ,بما �أنك ربما تحتاج �إلى �أن تغيرهم
بثوب الم�ست�شفى� ,أو �أن تظهر المنطقة التي تم عالجها .ال ترتد المالب�س ال�ضيقة
بالحزمة الإ�شعاعية
مثل المالب�س ذات الياقات المحكمة و�أحزمة الو�سط بالقرب من مناطق العالج.
الخارجية؟
وكذلك ,ال ت�ضع على منطقة العالج �أو بالقرب منها مجوهرات� ,أو �شريط بال�ستر,
�أو م�سحو ًقا� ,أو كري ًما� ,أو مزيلاً للعرق ,وال ت�ستعمل �صابو ًنا مزيلاً للعرق قبل العالج.
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ما الذي يحدث خالل
جل�سات العالج؟

ربما ُيطلب منك �أن تغير مالب�سك بثوب الم�ست�شفى �أو روب.
�سوف تذهب �إلى غرفة العالج حيث �ستتلقى الإ�شعاع.
اعتم ��ادًا على مكان ال�سرطان الذي لديك� ,سوف تجل�س على كر�سي �أو ت�ستلقي
على طاولة العالج .و�سوف ي�ستخدم المعالج بالأ�شعة القالب الج�سدي الخا�ص
بك والعالمات لي�ساعدك على اتخاذ الو�ضع ال�صحيح.
ربم ��ا ترى �أ�ضواء ملونة موجهة عل ��ى عالمات جلدك .هذه الأ�ضواء غير �ضارة
وهي ت�ساعد المعالج على �أن يقوم بتوجيه ج�سمك للعالج كل يوم.
�سوف تحتاج �إلى �أن تبقى بدون حركة حتى تذهب الأ�شعة �إلى المكان نف�سه كل
مرة .يمكنك �أن تتنف�س كما تفعل دائ ًما ويجب عليك �أال تقوم بكتمان نف�سك.
�سوف يقوم المعالج بالأ�شعة بمغادرة الغرف قبل �أن يبد�أ عالجك بوقت ق�صير.
و�سوف يتوجه �إلى غرفة قريبة للتحكم بماكينة الإ�شعاع و�سي�شاهدك على �شا�شة
تليفزيونية �أو من خالل النافذة .ويمكن للمعالج �أن ي�سمعك ويتحدث معك من
خالل �سماعة في غرفة عالجك .ت�أكد من �أن تخبر المعالج �إذا �شعرت بغثيان �أو
كنت غير مرتاح ،فهو يمكنه �أن يوقف ماكينة الأ�شعة في �أي وقت .ال يمكنك �أن
ت�شعر� ,أو ت�سمع� ,أو ت�شم الإ�شعاع.
زيارتك بالكامل قد ت�ستغرق من ن�صف �ساعة �إلى �ساعة� .سيتم ق�ضاء معظم الوقت
في و�ضعك في المو�ضع ال�صحيح .و�سوف تتلقى الإ�شعاع فقط في فترة من دقيقة
�إلى  5دقائق� .إذا كان يتم �إعطا�ؤك العالج الإ�شعاعي منظم الكثافة ,فقد ي�ستمر
عالجك فترة �أطول .وقد ت�ستغرق زيارتك وقتًا �أكبر كذلك �إذا كان فريقك العالجي
يحتاج �إلى �إجراء الأ�شعة ال�سينية وا�ستعرا�ضها.

ي�ستطيع المعالج بالأ�شعة �أن يراك ,وي�سمعك ,ويتحدث معك با�ستمرار في وقت
ح�صولك على العالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية.
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هل العالج بالحزمة
الإ�شعاعية الخارجية
�سيجعلني م�ش ًّعا؟

ال ,فالعالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية ال يجعل النا�س م�شعين ،فيمكنك �أن تتواجد
بدون خطورة حول النا�س الآخرين ,وحتى الر�ضع والأطفال ال�صغار.

كيف يمكنني
اال�سترخاء خالل
جل�سات العالج؟

�أح�ضر معك �شي ًئا لتقر�أه �أو تفعله في �أثناء وجودك في غرفة االنتظار.
ا�س�أل ما �إذا كان يمكنك �أن ت�ستمع �إلى ما تحب �أو كتاب على �شريط ت�سجيل.
ت�أمل� ,أو تنف�س بعمق� ,أو ا�ستخدم الت�صور� ,أو �أوجد طر ًقا �أخرى لال�سترخاء.
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العالج الإ�شعاعي الداخلي
ما العالج الإ�شعاعي
الداخلي؟

يعد العالج الإ�شعاعي الداخلي �شكلاً من �أ�شكال العالج حيث يتم و�ضع م�صدر
للإ�شعاع داخل ج�سمك .و�أحد �أ�شكال العالج الإ�شعاعي الداخلي ي�سمى معالجة
كثبية ) .(Brachytherapyفي المعالجة الكثبية يكون م�صدر الإ�شعاع ج�س ًما
�صل ًبا على �شكل بذور �أو �أ�شرطة� ,أو كب�سوالت ,والتي يتم و�ضعها في ج�سمك في
الخاليا ال�سرطانية �أو بالقرب منها .هذا ي�سمح بتوجيه عالج ذي جرعة عالية
من الإ�شعاع لجزء �أ�صغر من ج�سمك .والعالج الإ�شعاعي الداخلي يمكن �أن ي�أخذ
كذلك �شكل �سائل .حيث تتلقى الإ�شعاع ال�سائل عن طريق �شربه� ,أو ,ابتالع حبة
دواء� ,أو من خالل الق�سطرة الوريدية .وينتقل الإ�شعاع ال�سائل في ج�سمك باح ًثا
عن الخاليا ال�سرطانية ويقتلها.
يمكن �أن ت�ستعمل المعالجة الكثبية مع النا�س الم�صابين ب�سرطان في الر�أ�س,
والرقبة ,والثدي ,والرحم ,وعنق الرحم ,والبرو�ستاتا ,والمرارة ,والمريء,
والعين ,والرئة .الأ�شكال ال�سائلة للإ�شعاع الداخلي يتم ا�ستعمالها في معظم
الأحيان مع النا�س الم�صابين ب�سرطان الغدة الدرقية �أو اللمفومة الالهودجكينية.
ربما � ً
أي�ضا تتلقى الإ�شعاع الداخلي جن ًبا �إلى جنب مع �أنواع �أخرى من العالج ,بما
في ذلك الحزمة الإ�شعاعية الخارجية� ,أو العالج الكيميائي� ,أو الجراحة.

�سوف يكون لديك اجتماع مع الطبيب �أو الممر�ض لمدة �ساعة �أو اثنتين قبل �أن
ما الذي يحدث قبل �أول
جل�سة عالج �إ�شعاعي داخلي؟ تبد�أ العالج الإ�شعاعي الداخلي .في هذا الوقت� ,سوف يتم �إجراء فح�ص طبي
لك ,و�سوف يتم الحديث حول تاريخك المر�ضي ,وربما يتم �إجراء فحو�صات
ت�صويرية لك .و�سوف يقوم طبيبك �أو ممر�ضك بالحديث حول نوع العالج
الإ�شعاعي الداخلي الأف�ضل لك ,وفوائده و�آثاره الجانبية ,والطرق التي ت�ستطيع
�أن تعتني بنف�سك بوا�سطتها في �أثناء العالج وبعده .ويمكنك بعد ذلك �أن تختار
ما �إذا كنت �ستح�صل على العالج الإ�شعاعي الداخلي.
كيف يتم و�ضع الج�سم
الم�شع في �أماكنه خالل
المعالجة الكثبية؟

معظم الأج�سام الم�شعة يتم و�ضعها في �أمكانها من خالل ق�سطرة(  (�Cathe
 ,)terوهي �أنبوب �صغير ومرن .وفي بع�ض الأحيان يتم و�ضعها من خالل جهاز
�أكبر ي�سمى مطبا ًقا ( .)Applicatorعندما تقرر �أن تح�صل على المعالجة

الكثبية� ,سوف يقوم طبيبك بو�ضع الق�سطرة �أو المطباق في الجزء الذي �سيتم
عالجه من ج�سمك.
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ما الذي يحدث عند و�ضع
الق�سطرة �أو المطبق في
مكانهما؟

من المرجح �أنك �سوف تكون في الم�ست�شفى عندما يتم و�ضع الق�سطرة �أو
المطباق في امكانهما .وهذا هو ما يمكن توقعه:
�سيت ��م �إما �إخ�ضاع ��ك للتخدير الع ��ام �أو �سيتم تخدير المنطق ��ة التي �سيتم
و�ضع الق�سطرة �أو المطباق بها .هذا �سي�ساعد على منع الألم عندما يتم زرع
الق�سطرة �أو المطباق.
�سيقوم الطبيب بو�ضع الق�سطرة �أو المطباق داخل ج�سمك.
ً
م�ستيقظا ,فقد يطلب منك �أن ت�ستلقي بدون حركة بينما يتم و�ضع
�إذا كن ��ت
الق�سطرة �أو المطباق في �أماكنهما� .إذا �شعرت ب�أية م�شقة ,ف�أخبر طبيبك �أو
ممر�ضك من �أجل �أن يتمكن من �إعطائك دواء للم�ساعدة على عالج الألم.
�أخبر الطبيب �أو الممر�ض �إذا كنت ت�شعر ب�ألم.

ماذا يحدث بعد �أن يتم زرع
الق�سطرة �أو المطباق في
ج�سمك؟

بمجرد �أن يتم ا�ستكمال الخطة العالجية� ,سيتم و�ضع الإ�شعاع داخل الق�سطرة
�أو المطباق .ربما يبقى م�صدر الإ�شعاع في مكانه لب�ضع دقائق� ,أو لعدة �أيام� ,أو
لبقية حياتك .وتتوقف مدة بقاء الإ�شعاع في مكانه على نوع المعالجة الكثبية
التي تح�صل عليها ,وعلى نوع ال�سرطان الذي لديك ,وعلى مكان ال�سرطان في
ج�سمك ,وعلى عالجات ال�سرطان الأخرى التي ح�صلت عليها.

ما �أنواع المعالجة الكثبية؟

هناك ثالثة �أنواع من المعالجة الكثبية:
�أج�س ��ام مزروع ��ة ذات معدل جرعة منخف�ض .في ه ��ذا النوع من المعالجة
الكثبي ��ة ,يظل الإ�شعاع في مكانه في فترة من يوم �إلى � 7أيام .ومن المحتمل
�أن تبق ��ى خ�ل�ال هذه الفترة في الم�ست�شفى .وم ��ا �إن ينت ِه العالج ,حتى يقوم
طبيبك ب�إزالة م�صادر الإ�شعاع والق�سطرة �أو المطباق.
�أج�س ��ام مزروع ��ة ذات مع ��دل جرع ��ة مرتف ��ع في ه ��ذا النوع م ��ن المعالجة
الكثبي ��ة� ,سيت ��م و�ض ��ع م�صدر الإ�شعاع ف ��ي مكانه لمدة تت ��راوح بين � 10إلى
 20دقيق ��ة ف ��ي كل مرة ثم يت ��م �إخراجه .وربما تح�صل عل ��ى العالج مرتين
يوم ًّي ��ا على مدى يومي ��ن �إلى خم�سة �أيام� .أو مرة يوم ًّي ��ا على مدى �أ�سبوعين
�إل ��ى خم�س ��ة �أ�سابيع .حيث يتوقف جدول المواعيد عل ��ى نوع ال�سرطان الذي
لديك .وخ�ل�ال دورة العالج ,ربما تظل الق�سط ��رة �أو المطباق في �أماكنهما
�أو ربم ��ا يتم و�ضعهما قبل كل جل�سة عالج .وربما تكون في الم�ست�شفى خالل
هذا الوقت� ,أو ربما تقوم باالنتقال يوم ًّيا �إلى الم�ست�شفى ليتم و�ضع الم�صدر
الإ�شعاعي في مكانه .ومثلما هي الحال في الجرعة ذات المعدل المنخف�ض,
�سيقوم الطبيب ب�إزالة الق�سطرة �أو المطباق بمجرد انتهاء العالج.
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�أج�س ��ام مزروع ��ة دائم ��ة ) .(Permanent implantsبع ��د و�ض ��ع م�ص ��در
الإ�شعاع في مكانه ,تتم �إزالة الق�سطرة .وتبقى الأج�سام المزروعة دائ ًما في
ج�سم ��ك ,بينما ي�ضعف الإ�شعاع كل يوم .ربما تريد �أن تحد من وقت وجودك
بي ��ن النا�س الآخرين عند بداية و�ضع الإ�شع ��اع في مكانه ،فكن حذ ًرا من �أال
تق�ض ��ي وقتًا مع الأطف ��ال �أو الن�س ��اء الحوامل .وبمرور الوق ��ت �سوف يخرج
جميع الإ�شعاع ,رغم بقاء الج�سم المزروع في ج�سمك.
ماذا يحدث في �أثنا وجود
الإ�شعاع في مكانه؟

إ�شعاعا بمجرد و�ضع م�ص ��در الإ�شعاع في مكانه .مع
�س ��وف ي�صدر ج�سم ��ك � ً
المعالج ��ة الكثبي ��ة لن ينبع ��ث �إ�شعاع ع ��ن �سوائل ج�سمك (الب ��ول ,والعرق,
واللع ��اب)� .أم ��ا ف ��ي حالة الإ�شع ��اع ال�سائل ف�س ��وف ت�ص ��در �سوائل ج�سمك
إ�شعاعا لفترة من الوقت.
� ً
�سوف يتحدث معك الطبيب �أو الممر�ض ب�ش�أن �إجراءات ال�سالمة التي يجب
�أن تتخذها.
�إذا كنت تتلقى جرعة عالية من الإ�شعاع ,فربما تت�ضمن �إجراءات ال�سالمة:

•البقاء في غرفة خا�صة في الم�ست�شفى لحماية الآخرين من الإ�شعاع
الذي يخرج من ج�سمك.

•�أن يتم �إعطاء الدواء لك ب�سرعة من قبل الممر�ضين والعاملين الآخرين
في الم�ست�شفى ،ف�سوف يوفرون كل الرعاية التي تحتاج �إليها ,ولكن ربما
يقفون على م�سافة بعيدة ,ويتحدثون معك من مدخل غرفتك.
�سيحتاج زوارك � ً
أي�ضا �إلى يتبعوا �إجراءات �سالمة ,والتي ربما تت�ضمن:

•عدم ال�سماح بالزيارة عند بداية و�ضع الإ�شعاع

•الحاجة �إلى �س�ؤال العاملين بالم�ست�شفى قبل الذهاب �إلى غرفتك.

•الحفاظ على ق�صر مدة الزيارات ( 30دقيقة �أو �أقل كل يوم) .ويعتمد
طول الزيارة على نوع الإ�شعاع الم�ستخدم والجزء الذي تم عالجه من
الج�سم.

•الوقوف بجانب مدخل الغرفة اً
بدل من الذهاب �إلى داخل غرفة
الم�ست�شفى الخا�صة بك.

•عدم وجود زيارات من الأطفال �أ�صغر من � 18سنة �أو الن�ساء الحوامل.
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ربما تحتاج كذلك �إلى اتباع �إجراءات �سالمة بمجرد مغادرتك الم�ست�شفى ,مثل
عدم ق�ضاء كثير من الوقت مع النا�س الآخرين .و�سوف يتحدث معك الطبيب �أو
الممر�ض ب�ش�أن �إجراءات ال�سالمة التي يجب �أن تتبعها عندما تكون في المنزل.
�سوف تتناول عالج للألم قبل �إزالة الق�سطرة �أو المطباق.

ما الذي يحدث عندما يتم
�إخراج الق�سطرة بعد العالج
ربما ت�ؤلمك المنطقة التي كان بها الق�سطرة �أو المطباق لب�ضعة �أ�شهر.
بالأج�سام المزروعة ذات
معدل الجرعة المنخف�ض ال يوجد �إ�شعاع في ج�سمك بعد �أن تتم �إزالة الق�سطرة �أو المطباق ،فال يوجد خطر
على النا�س �أن يكونوا قريبين منك ,حتى الأطفال ال�صغار والن�ساء الحوامل.
والمرتفع؟
ربما تريد �أن تقلل �أن�شطتك التي تتطلب جهدً ا كبي ًرا لفترة من �أ�سبوع �إلى
�أ�سبوعين .ا�س�أل الطبيب عن �أنواع الأن�شطة الآمنة بالن�سبة لك.
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م�شاعرك خالل العالج الإ�شعاعي
في مرحلة ما خالل العالج الإ�شعاعي ربما ت�شعر بـ:
القلق
االكتئاب
الخوف

�أخبر الطبيب �أو الممر�ض �إذا كنت ت�شعر
ب�ألم.

الإحباط
العجز
الوحدة
من الطبيعي �أن تكون لديك هذه الأنواع من الم�شاعر ،فالتعاي�ش مع ال�سرطان
وتجربة العالج هو �أمر يثير التوتر .ربما ت�شعر كذلك بالإعياء ),(Fatigue
والذي يمكن �أن يجعل التعامل مع هذه الم�شاعر �أم ًرا �أكثر �صعوبة.
كيف يمكنني التعامل مع
م�شاعري خالل العالج
الإ�شعاعي؟

هناك العديد من الأ�شياء التي يمكنك القيام بها للتعامل مع م�شاعرك خالل
العالج .ها هي بع�ض الأ�شياء التي نجحت مع النا�س الآخرين.
�أ�ستر ِخ وت�أمل .ربما تحاول �أن تتذكر نف�سك و�أنت في مكان مف�ضل� ,أو تتنف�س
بب ��طء بينم ��ا تعطي االهتمام لكل نف�س� ,أو ت�ستمع �إل ��ى �أ�صوات هادئة� .أنواع
الأن�شط ��ة ه ��ذه يمكن �أن ت�ساعدك عل ��ى ال�شعور بمزيد من اله ��دوء وب�إجهاد
�أقل.
تم ��رن .يج ��د الكثير من النا�س �أن التمرين الخفي ��ف (مثل الم�شي� ,أو ركوب
الدراجة� ,أو اليوج ��ا� ,أو التمارين الريا�ضية المائية) ي�ساعدهم على ال�شعور
بتح�س ��ن .تحدث م ��ع الطبيب �أو الممر�ض ب�ش�أن �أن ��واع التمارين التي يمكنك
القيام بها.
تح ��دث م ��ع الآخرين .تحدث عن م�شاعرك مع �شخ� ��ص تثق به .ربما تختار
ً
ممر�ضا� ,أو �أخ�صائ ًّيا
�صدي ًق ��ا مقر ًبا� ,أو ف ��ردًا من الأ�سرة� ,أو رجل دي ��ن� ,أو
اجتماعي� ,أو عالم نف�س .وربما تجد من المفيد كذلك �أن تتحدث مع �شخ�ص
�آخر يخ�ضع للعالج الإ�شعاعي.
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ان�ضم �إلى مجموعة دعم .مجموعات دعم ال�سرطان )(Support groups

هي لقاءات لمر�ضى ال�سرطان .ت�سمح لك هذه المجموعات بمقابلة �أ�شخا�ص
�آخري ��ن يواجه ��ون الم�ش ��كالت .و�سوف تك ��ون لديك الفر�ص ��ة لتتحدث حول
م�شاع ��رك ولال�ستم ��اع �إلى النا�س الآخرين وهم يتحدث ��ون حول م�شاعرهم.
ويمكن ��ك معرفة كيف واجه الآخرون ال�سرطان ,والع�ل�اج الإ�شعاعي ,والآثار
الجانبية .ي�ستطيع طبيبك �أو ممر�ضك �أن يخبرك بمجموعات الدعم القريبة
م ��ن مكان �سكنك .كما �أن بع�ض مجموعات الدعم تتقابل على الإنترنت ,وهو
الأمر الذي يمكن �أن يكون مفيدً ا �إذا لم تكن ت�ستطيع االنتقال �أو �إيجاد ملتقى
في منطقتك.

تح ��دث م ��ع طبيب ��ك �أو ممر�ض ��ك ب�ش�أن الأ�شي ��اء التي تقلق ��ك �أو تزعجك.
فربم ��ا تري ��د �أن ت�س�أل ب�ش�أن ر�ؤي ��ة م�ست�شار .وربما يقت ��رح طبيبك كذلك �أن
عالجا �إذا كنت تجد �صعوبة في التعامل مع م�شاعرك.
تتناول ً
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الآثار الجانبية للعالج الإ�شعاعي
الآثار الجانبية هي م�شاكل يمكن �أن تحدث نتيجة للعالج .فهي ربما تحدث مع
العالج الإ�شعاعي لأن الجرعات العالية من الإ�شعاع التي ت�ستخدم لقتل الخاليا
ال�سرطانية يمكن �أن ت�ضر كذلك الخاليا ال�سليمة في منطقة العالج .وتختلف
الآثار الجانبية من �شخ�ص لآخر ،فبع�ض النا�س تحدث لهم العديد من الآثار
الجانبية ,بينما بع�ضهم الآخر ناد ًرا ما تحدث لهم �أية �آثار جانبية .وربما تكون
الآثار الجانبية �أ�شد خط ًرا �إذا كنت تتلقى � ً
أي�ضا العالج الكيميائي قبل العالج
الإ�شعاعي �أو في �أثنائه �أو بعده.
تحدث مع فريق العالج الإ�شعاعي ب�ش�أن فر�ص حدوث �آثار جانبية لك� .سيراقبك
الفريق عن كثب و�سي�س�ألك �إذا الحظت �أية م�شكالت� .إذا كان لديك �آثار جانبية
�أو �أية م�شكالت �أخرى� ,سوف يقوم الطبيب �أو الممر�ض بالحديث معك ب�ش�أن
طرق عالجهم.
الآثار الجانبية
ال�شائعة

العديد من النا�س الذين يح�صلون على العالج الإ�شعاعي تحدث لهم تغيرات
في الجلد ,وي�صابون ببع�ض التعب .وتعتمد الآثار الجانبية الأخرى على منطقة
ج�سمك التي يتم عالجها.
التغيرات في الجلد قد تت�ضمن الجفاف� ,أو الحكة� ,أو التق�شير� ,أو ظهور
تقرحات .تحدث هذه التغيرات لأن العالج الإ�شعاعي ي�ضر بالخاليا ال�سليمة
للجلد في منطقة العالج .و�سوف تحتاج �إلى �أن تولي عناية خا�صة بجلدك خالل
فترة العالج الإ�شعاعي.
عادة ما يتم و�صف الإعياء ب�أنه �شعور بالإرهاق �أو الإنهاك .وهناك عدة طرق
لعالج الإعياء.
اعتمادًا على منطقة ج�سمك التي يتم عالجها ,ربما تتم �إ�صابتك � ً
أي�ضا بـ:
الإ�سهال
فقدان ال�شعر في منطقة العالج
م�شاكل الفم
غثيان وقيء

تغيرات جن�سية
انتفاخ
�صعوبة في البلع
تغيرات في الجهاز البولي والمثانة

معظم هذه الآثار الجانبية تختفي في خالل �شهرين بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي.
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وقد تحدث الآثار الجانبية المت�أخرة لأول مرة بعد مرور � 6أ�شهر �أو �أكثر على
انتهاء العالج الإ�شعاعي .وهي تختلف ح�سب منطقة ج�سمك التي تم عالجها
وجرعة الإ�شعاع التي تلقيتها .وقد تت�ضمن الآثار الجانبية المت�أخرة العقم
) , (Infertilityوم�شكالت المفا�صل ,والوذمة الليمفاوية ,وم�شكالت الفم,
وال�سرطان الثانوي .كل �شخ�ص يختلف عن الآخر ,ولهذا تحدث �إلى طبيبك �أو
ممر�ضك ب�ش�أن ما �إذا كان ربما ُت�صاب ب�آثار جانبية مت�أخرة وما العالمات التي
يمكن �أن تبحث عنها.
ق�سم الآثار الجانبية للعالج الإ�شعاعي وطرق عالجها ,ي�شرح كل �أثر جانبي
بمزيد من التف�صيل ,وي�شمل طر ًقا ت�ستطيع بها �أنت وطبيبك عالج الآثار
الجانبية.
نبذة عن الآثار الجانبية
للعالج الإ�شعاعي

تعتمد الآثار الجانبية للعالج الإ�شعاعي على منطقة ج�سمك التي يتم عالجها.
يمكنك ا�ستخدام الجدول الخا�ص بهذا لمعرفة �أي الآثار الجانبية قد ت�صيبك.
�أوجد منطقة ج�سمك التي تم عالجها في العمود الأيمن ,واقر�أ عبر ال�صف
لم�شاهدة الآثار الجانبية .تعني عالمة �صح �أنه ربما يحدث لك هذا الأثر
الجانبي .ا�س�أل الطبيب �أو الممر�ض عن احتمالية �إ�صابتك بكل �أثر جانبي.

تحدث مع فريق العالج الإ�شعاعي ب�ش�أن فر�ص �إ�صابتك بالآثار الجانبية.
و�أظهر لهم الجدول الموجود في ال�صفحة القادمة.
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نبذة عن الآثار الجانبية للعالج الإ�شعاعي
�أوجد منطقة ج�سمك التي تم عالجها في العمود الأيمن.
واقر�أ عبر ال�صف.
تعني عالمة �صح �أنه ربما يحدث لك هذا الأثر الجانبي.

�إ�سهال

المخ

�إعياء

فقدان
ال�شعر (في
منطقة
ج�سمك التي
يتم عالجها)

√

√

الثدي

√

√

�صداع
ر�ؤية �ضبابية
√
√

√

√

�ألم انتفاخ

√

ال�صدر

الر�أ�س
والرقبة

تغيرات
الفم

غثيان
وقيء

التغيرات
الجن�سية
وتغيرات
الخ�صوبة

تغيرات
الجلد

تغيرات
الحلق

تغيرات
الجهاز
البولي
والمثانة

√

√

√

منطقة
الحو�ض
√

√

√

الم�ستقيم

√

√

√

المعدة
والبطن
√

√

√

√

√

�ضيق تنف�س
�أوجاع الأذن

√

وتغيرات المذاق

√
√

√

�سعال
√

√

√

�آثار جانبية
�أخرى

√

√

√

√

√
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الآثار الجانبية للعالج الإ�شعاعي وطرق عالجها
الإ�سهال
ما تعريفه؟
الإ�سهال هو حركات معوية متكررة والتي ربما تكون ناعمة� ,أو متما�سكة� ,أو
رخوة� ,أو مائية .ويمكن �أن يحدث الإ�سهال في �أي وقت خالل العالج الإ�شعاعي.
لماذا يحدث
العالج الإ�شعاعي للحو�ض ,والمعدة ,والبطن يمكن �أن ي�سبب الإ�سهالُ .ي�صاب
النا�س بالإ�سهال لأن العالج الإ�شعاعي ي�ضر الخاليا ال�سليمة في الأمعاء
الغليظة والدقيقة .وتعد هذه المناطق �شديدة الح�سا�سية لمقدار الإ�شعاع
المطلوب لعالج ال�سرطان.
طرق العالج
عندما تعاني الإ�سهال:
ا�ش ��رب م ��ن � 8إل ��ى  12كو ًبا من ال�سائ ��ل ال�صافي يوم ًّيا .انظر الق�سم الخا�ص ب�أف ��كار عن الم�شروبات والأطعمة
التي تعد �سوائل �صافية.

�إذا كنت ت�شرب ال�سوائل الغنية بال�سكر (مثل ع�صير الفاكهة� ,أو ال�شاي المثلج الحلو� ,أو م�سحوق ع�صير
الفاكهة� ,أو الم�شروبات الغازية) فا�س�أل الممر�ض �أو �أخ�صائي التغذية �إذا ما كان يجب �أن تخلطهم بالمياه.
تن ��اول ع ��ددًا كبي ًرا من الوجبات والوجبات الخفيفة .فمثلاً تناول � 5أو  6وجبات �صغيرة وخفيفة اً
بدل من ثالث
وجبات كبيرة.
تن ��اول الأطعم ��ة ال�سهل ��ة عل ��ى المعدة (الأطعم ��ة منخف�ضة الألي ��اف ,والده ��ون ,والالكت ��وز) .انظر الأطعمة
ال�سهل ��ة على المع ��دة� .إذا كنت تعاني من � اً
نظاما غذائ ًّيا
إ�سهال ح ��ادًّا ,فربما يقترح الطبيب �أو الممر� ��ض عليك ً
منخف�ض الألياف  ,BRAT dietوالذي يرمز �إلى الموز ,والأرز ,وع�صير التفاح ,والخبز المحم�ص.
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اعت ��ن بمنطقت ��ك الم�ستقيم .اً
فبدل من ا�ستعم ��ال ورق الحمام ,ا�ستعمل المناديل
المرطب ��ة �أو ر�شة مي ��اه من زجاجة ر� ��ش لتنظيف نف�سك بعد الح ��ركات المعوية.
وا�س�أل ممر�ضك كذلك ب�ش�أن الح�صول على حمام مقعدي.
ابتعد عن:
y yالحليب ومنتجات الألبان ,مثل المثلجات ,والق�شدة الحام�ضية ,والجبن
y yالطعام الحار ,مثل ال�صل�صة الحارة ,وال�سلطة الحارة ,والفلفل الحار,
و�أطباق الكاري.
y yالأطعمة والم�شروبات التي تحتوي على كافيين ,مثل القهوة العادية ,وال�شاي ,وال�صودا ,وال�شوكوالتة.
y yالأطعمة والم�شروبات التي ت�سبب الغازات.مثل الفا�صوليا المجففة المطبوخة ,والكرنب ,والقرنبيط
الأخ�ضر ,وحليب ال�صويا ,ومنتجات فول ال�صويا الأخرى.
y yالأطعمة الغنية بالألياف ,مثل الفواكه والخ�ضراوات الطازجة ,والفا�صوليا المجففة المطبوخة ,وخبز
القمح الكامل والحبوب.
y yالأطعمة المقلية �أو الدهنية.
y yالأطعمة من مطاعم الوجبات ال�سريعة.
تح ��دث �إل ��ى طبيبك �أو ممر�ض ��ك� .أخبرهم �إذا كنت تعاني الإ�سهال .ف�س ��وف يقترح عليك طرق لعالجه .وربما
يقترح عليك تناول دواء ,مثل �إيموديوم.
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الآثار الجانبية للعالج الإ�شعاعي وطرق عالجها

الإعياء
ما هو
الإعياء من العالج الإ�شعاعي هو �شعور بالتعب يتراوح ما بين �شعور
معتدل ومفرط .وي�صف العديد من النا�س الإعياء على �أنه �شعور
بال�ضعف� ,أو الإرهاق� ,أو الإنهاك� ,أو الإجهاد� ,أو التكا�سل.
لماذا يحدث؟

يعد الإعياء �آثرًا جانبيًّا �شائ ًعا,
وهناك احتمال كبير �أنك �ست�شعر
بع�ض ال�شيء بالإعياء نتيجة العالج
الإ�شعاعي.

يمكن �أن يحدث الإعياء لأ�سباب عديدة ,من بينها:
الأنيميا )(Anemia

القلق
االكتئاب
العدوى
قلة الن�شاط
الأدوية
يمكن �أن ي�أتي الإعياء � ً
أي�ضا من جهد الذهاب �إلى العالج الإ�شعاعي كل يوم �أو من التوتر .في �أغلب الوقت ,لن تعرف
�سبب �شعورك بالإعياء.
�إلى متى ي�ستمر
يعتمد �شعورك الأول بالإعياء على ب�ضعة عوامل ,والتي تت�ضمن �سنك ,و�صحتك ,م�ستوى ن�شاطك ,و�شعورك قبل بداية
العالج الإ�شعاعي.
يمكن �أن ي�ستمر الإعياء في فترة من � 6أ�سابيع �إلى � 12شه ًرا بعد �آخر جل�سة عالج �إ�شعاعي .ربما ي�شعر بع�ض النا�س
بالإعياء دائ ًما ,وحتى بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي لن تكون لديهم طاقة بالقدر الذي كان لديهم من قبل.
طرق العالج
ح ��اول �أن تن ��ام � 8ساع ��ات عل ��ى الأق ��ل كل ليل ��ة .قد يكون هذا ع ��دد �ساعات نوم �أكثر
مم ��ا كنت تحت ��اج �إليه قبل العالج الإ�شعاعي� .إحدى الطرق لن ��وم �أف�ضل في الليل هي
�أن تكون ً
ن�شيطا خالل النهار .فعلى �سبيل المثال ,يمكنك الذهاب للم�شي� ,أو ممار�سة
اليوج ��ا� ,أو رك ��وب الدراجة .ويع ��د اال�سترخاء قبل الذهاب للن ��وم طريقة �أخرى لنوم
�أف�ضل في الليل .ربما تقر�أ كتا ًبا� ,أو تلعب لعبة تركيب ال�صور المقطعة� ,أو ت�ستمع �إلى
المو�سيقى� ,أو تمار�س هوايات مهدئة �أخرى.
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خطط وق ًتا للراحة .فربما تحتاج �إلى قيلولة خالل النهار .فالعديد من النا�س يقولون �إنه من المفيد �أن يرتاحوا
من � 10إلى  15دقيقة فقط .ف�إذا �أخذت قيلولة ,فحاول �أن تنام �أقل من �ساعة في كل مرة.
ح ��اول �أال تعم ��ل كثي� � ًرا .فم ��ع وجود الإعي ��اء ,ربما ال تملك الطاق ��ة الكافية للقيام بجميع الأ�شي ��اء التي تريد �أن
تفعله ��ا .ابق ً
ن�شيطا ,ولك ��ن اختر الأن�شطة الأكثر �أهمية لك .فعلى �سبيل المثال ,ربما تريد �أن تذهب �إلى المنزل
ولك ��ن ال تريد القيام بالأعمال المنزلية� ,أو تري ��د م�شاهدة الفعاليات الريا�ضية لأطفالك ,ولكن ال تريد الذهاب
للع�شاء.
تمرن .ي�شعر معظم النا�س بتح�سن عندما يمار�سون تمري ًنا كل يوم .اذهب للم�شي من � 15إلى  30دقيقة �أو مار�س
تمارين الإطالة �أو اليوجا .وتحدث مع طبيبك �أو ممر�ضك ب�ش�أن كم من التمارين الريا�ضية يمكنك القيام به في
�أثناء فترة العالج الإ�شعاعي.
خط ��ط لمواعي ��د عم ��ل منا�سب لك .فق ��د ي�ؤثر الإعياء على مق ��دار الطاقة التي
لديك لعملك .فربما ت�شعر ب�أنك معافى بدرجة كافية لتعمل في كامل المواعيد� ,أو
ربم ��ا تحت ��اج �إلى �أن تعمل �أقل ربم ��ا مجرد ب�ضع �ساعات في الي ��وم �أو ب�ضعة �أيام
كل �أ�سبوع .ربما تريد �أن تتحدث مع رئي�سك ب�ش�أن طرق العمل من المنزل وبالتالي
ل ��ن ت�ضطر �إلى االنتقال .وربما تريد �أن تفكر ب�ش� ��أن �أخذ �إجازة طبية خالل فترة
العالج الإ�شعاعي.
خط ��ط لمواعي ��د العالج الإ�شعاعي تكون مقبولة بالن�سب ��ة لك .فربما تريد �أن تحدد مواعيد العالج الإ�شعاعي
ال تتعار�ض مع مواعيد عملك �أو �أ�سرتك .فعلى �سبيل المثال ,ربما تريد �أن تح�صل على العالج في ال�صباح حتى
ت�ستطيع �أن تذهب �إلى العمل بعد الظهر.
دع الآخري ��ن ي�ساع ��دوك ف ��ي المن ��زل .ا�س� ��أل �شرك ��ة الت�أمي ��ن لعرفة �إذا كان ��ت تغطي نفقات خدم ��ات الرعاية
ال�صحي ��ة .يمكنك كذل ��ك �أن تطلب من �أفراد �أ�سرت ��ك ,و�أ�صدقائك الم�ساعدة عندما ت�شع ��ر بالإعياء .ي�ستطيع
موظف ��و الرعاية المنزلية ,و�أف ��راد �ألأ�سرة ,والأ�صدق ��اء م�ساعدتك في الأعمال المنزلي ��ة� ,أو �أداء المهمات� ,أو
تو�صيلك من و�إلى زيارات العالج الإ�شعاعي ،ربما ي�ساعدونك � ً
أي�ضا عن طريق �إعداد الوجبات لت�أكلها في الحال
�أو لتجميدها لت�أكلها الح ًقا.
تعل ��م م ��ن مر�ض ��ى ال�سرط ��ان الآخرين .فالنا� ��س الم�صابون بال�سرط ��ان ي�ستطيعون م�ساع ��دة بع�ضهم البع�ض
ع ��ن طريق تبادل طرق ع�ل�اج الإعياء� .إحدى الطرق لمقابل ��ة نا�س �آخرين م�صابي ��ن بال�سرطان هي عن طريق
االن�ضم ��ام �إل ��ى مجموعة دعم �س ��واء ب�شكل �شخ�صي �أو عب ��ر الإنترنت .تحدث مع طبيب ��ك �أو ممر�ضك لمعرفة
المزيد ب�ش�أن مجموعات الدعم.
تح ��دث م ��ع طبيبك �أو ممر�ضك� .إذا كانت لديك �صعوبة في التعامل مع الإعياء ,فربما ي�صف لك الطبيب دواء
يمك ��ن �أن ي�ساعدك على تقلي ��ل الإعياء ,ويعطيك �شعور بال�سعادة ,ويزيد �شهيت ��ك .ربما يقترح طبيبك عالجات
كذلك �إذا كنت تعاني الأنيميا� ,أو االكتئاب� ,أو غير قادر على النوم ليلاً .
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فقدان ال�شعر
ماذا يكون؟
فقدان ال�شعر (وي�سمى كذلك ال�صلع  )Alopeciaوهو يحدث
عندما يت�ساقط بع�ض �أو كل �شعرك.

�سوف تفقد ال�شعر فقط في منطقة الج�سم التي
يتم عالجها.

لماذا يحدث؟
يمكن �أن يت�سبب العالج الإ�شعاعي في فقدان ال�شعر لأنه ي�ضر الخاليا التي تنمو �سري ًعا ,مثل تلك الموجودة قي جذور
ال�شعر.
ويحدث فقدان ال�شعر من العالج الإ�شعاعي فقط في منطقة ج�سمك التي يتم عالجها .وهذا يختلف عن فقدان
ال�شعر في حالة العالج الكيميائي ,حيث يحدث فقدان ال�شعر في جميع �أنحاء الج�سم .فعلى �سبيل المثال ربما تفقد
عالجا �إ�شعاع ًّيا لمخك .ولكن �إذا كنت تتناول عالج �إ�شعاعي لوركك ,فربما
بع�ض �شعر ر�أ�سك �أو كله عندما تتناول ً
تفقد �شعر العانة (بين ال�ساقين) ولكنك لن تفقد �شعر ر�أ�سك.
�إلى متى ي�ستمر؟
ربما تبد�أ في فقد ال�شعر في منطقة العالج بعد بداية �أول جل�سة عالج �إ�شعاعي ب�أ�سبوعين �أو ثالثة �أ�سابيع .وي�ستغرق
الأمر حوالي �أ�سبوع لي�سقط كل ال�شعر في منطقة العالج .ربما ينمو �شعرك ثانية بعد انتهاء العالج في فترة من � 3إلى
� 6أ�شهر .ولكن في بع�ض الأحيان تكون جرعة الإ�شعاع عالية جدًّا بحيث ال ينمو �شعرك مجددًا �أبدً ا.
ما �إن يبد�أ �شعرك في النمو ,ربما يكون مختل ًفا في ال�شكل والملم�س عما كان من قبل .فربما ي�صبح �شعرك �أرفع� ,أو
�أجعد بعد �أن كان ناع ًما� ,أو ربما يكون �أدكن �أو �أفتح في اللون عما كان من قبل.
طرق عالج فقدان �شعر ر�أ�سك
قبل فقدان ال�شعر:

ق ��رر �أن تق� ��ص �شع ��رك �أو تحلق ر�أ�س ��ك .فربما ت�شعر �أكثر بالتحكم في فق ��دان ال�شعر عندما تخطط للم�ستقبل.
ا�ستعمل ماكينة حالقة كهربائية لتتجنب جرح نف�سك �إذا قررت �أن تحلق ر�أ�سك.
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�إذا كن ��ت تخط ��ط ل�شراء �شع ��ر م�ستعار ,فافعل هذا قب ��ل �أن يت�ساقط
�شع ��رك .ف�أف�ضل وق ��ت الختيار ال�شعر الم�ستعار ه ��و قبل بداية العالج
الإ�شعاع ��ي �أو بعد بدايته بوق ��ت ق�صير .فبهذه الطريقة �سوف يتما�شى
ال�شع ��ر الم�ستع ��ار مع ل ��ون �شعرك و�شكل ��ه .ي�أخذ بع� ��ض النا�س ال�شعر
الم�ستع ��ار معه ��م �إل ��ى م�صفف ال�شع ��ر الخا�ص بهم .ف�س ��وف تريد �أن
يت ��م تركي ��ب ال�شعر الم�ستعار بمجرد �أن تفقد �شع ��رك .كن مت�أكدً ا من
مريحا وال ي�سبب ال�ضرر لفروة ر�أ�سك.
اختيارك �شع ًرا م�ستعا ًرا ً
ا�س� ��أل �شرك ��ة الت�أمي ��ن ال�صحي لمعرفة �إذا ما كانت �سوف تدفع ثم ��ن ال�شعر الم�ستعار .ف�إذا لم تكن تدفع ثمن
ال�شعر الم�ستعار ,ف�إنه يمكنك �أن تخ�صم ثمن ال�شعر الم�ستعار كم�صاريف طبية في ح�ساب �ضريبة الدخل.
كن لطي ًفا و�أنت تغ�سل �شعرك .ا�ستخدم �شامبو اً
معتدل ,مثل �شامبو الأطفال .وجفف �شعرك عن طريق التربيت
الخفيف عليه (ولي�س الفرك) بوا�سطة من�شفة ناعمة.
ال ت�ستخدم مكواة ال�شعر� ,أو مجفف ال�شعر الكهربائي� ,أو البكر� ,أو ع�صابة ال�شعر� ,أو الم�شابك� ,أو البخاخات.
فهذه الأ�شياء يمكن �أن ت�ضر بفرو ر�أ�سك �أو �أن تت�سبب في فقدان ال�شعر المبكر.
ال ت�ستعمل المنتجات القا�سية على �شعرك .وتت�ضمن هذه المنتجات �صبغات ال�شعر� ,أو لفافات ال�شعر� ,أو مثبت
ال�شعر (الجل)� ,أو رغوة ال�شعر (� ,)Mouseأو الزيت ,الدهن� ,أو كريم ال�شعر.
بعد فقدان ال�شعر

احم فروة ر�أ�سك .فربما ت�صبح فروة ر�أ�سك ح�سا�سة بعد فقدان ال�شعر .غط ر�أ�سك
بقبع ��ة� ,أو عمام ��ة� ,أو و�شاح عندما تك ��ون بالخارج .حاول �أال تبق ��ى في �أماكن حيث
تك ��ون درجة الح ��رارة منخف�ضة جدًّا �أو مرتفعة جدًّا .وه ��ذا يعني االبتعاد عن �أ�شعة
ال�شم�س المبا�شرة ,والم�صابيح ال�شم�سية ,والهواء �شديد البرودة.
ابق داف ًئا .ف�شعرك ي�ساعد على �إبقائك داف ًئا ,ولهذا ربما ت�شعر بالبرد عندما تفقده.
يمكنك �أن تبقى داف ًئا بارتداء قبعة� ,أو عمامة� ,أو و�شاح� ,أو �شعر م�ستعار.
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تغييرات الفم
ماذا تكون؟
العالج الإ�شعاعي للر�أ�س �أو الرقبة يمكن �أن ي�سبب م�شكالت مثل:
قروح الفم (جروح وقرح �صغيرة في فمك)
جفاف الفم )( (Xerostomiaوي�سمى � ً
أي�ضا  )dry mouthوجفاف الحلق
تغييرات في التذوق (مثل الطعم المعدني في �أثناء �أكل اللحم)
التهاب اللثة� ,أو الأ�سنان� ,أو الل�سان
تيب�س الفك ,وتغيرات عظمية
لعاب �سميك على �شكل حبل
لماذا تحدث؟
يقتل العالج الإ�شعاعي الخاليا ال�سرطانية ويمكن �أن يدمر كذلك الخاليا ال�سليمة مثل تلك الموجودة في الغدد التي
ت�صنع اللعاب والبطانة الرطبة اللينة في فمك.
�إلى متى ت�ستمر؟
بع�ض الم�شكالت مثل قروح الفم قد تذهب بعد انتهاء العالج .وبع�ضها الآخر مثل تغييرات التذوق ,ربما ت�ستمر ل�شهور
�أو حتى �سنوات .وبع�ض الم�شكالت الأخرى مثل جفاف الفم ربما ال تذهب �أبدً ا.

زر طبيب الأ�سنان قبل �أ�سبوعين على الأقل من بداية
العالج الإ�شعاعي لر�أ�سك ورقبتك.
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طرق العالج
�إذا كن ��ت تح�ص ��ل على ع�ل�اج �إ�شعاعي لر�أ�س ��ك �أو رقبتك ,ف ��زر طبي ��ب الأ�سنان قب ��ل بداية الع�ل�اج الإ�شعاعي
ب�أ�سبوعي ��ن عل ��ى الأق ��ل .في هذا الوقت� ,س ��وف يقوم طبيب الأ�سنان بفح�ص �أ�سنان ��ك وفمك و�سيقوم ب�أي عمل
�ض ��روري متعلق بطب الأ�سن ��ان للت�أكد �أن فمك �صحي بقدر الإمكان قبل الع�ل�اج الإ�شعاعي� .إذا لم تكن ت�ستطيع
الذه ��اب �إل ��ى طبيب الأ�سنان قبل بداية العالج ,فا�س�أل طبيبك �إذا م ��ا كان يجب �أن تحدد موعدً ا لزيارة لطبيب
الأ�سنان بعد بداية العالج بوقت ق�صير.
افح� ��ص فم ��ك كل ي ��وم .فبه ��ذه الطريقة يمكن ��ك �أن ترى �أو ت�شع ��ر بالم�شكالت
بمجرد بدايتها .الم�شكالت ربما تت�ضمن القروح� ,أو البقع البي�ضاء� ,أو االلتهاب.
�أبقِ فمك رط ًبا .يمكنك �أن تفعل هذا من خالل:
y yاحت�ساء المياه كثي ًرا خالل اليوم
y yم�ص رقاقات الثلج.
y yم�ضغ العلكة الخالية من ال�سكر �أو م�ص الحلوى ال�صلبة الخالية من ال�سكر.
y yا�ستخدام بديل اللعاب للم�ساعدة على تليين فمك.
y yالطلب من طبيبك �أن ي�صف لك دواء ي�ساعد على زيادة اللعاب.
نظف الفم ,والأ�سنان ,واللثة ,والل�سان.
y yاغ�سل الأ�سنان ,واللثة ,والل�سان بعد كل وجبة وبعد اال�ستيقاظ من النوم.
y yا�ستخدم فر�شاة �أ�سنان ناعمة .يمكنك �أن تجعل الفر�شاة �أنعم عن طريق
جعل الماء ال�ساخن ين�ساب عليها قبل ا�ستخدامها مبا�شرة.
y yا�ستخدم معجون �أ�سنان بالفلوريد.
y yا�ستخدم جل الفلوريد المخ�صو�ص الذي يمكن �أن ي�صفه لك طبيب الأ�سنان.
y yال ت�ستخدم غ�سوالت الفم التي تحتوي على كحول.
y yنظف �أ�سنانك بخيوط الحرير يوم ًّيا بلطف� .إذا كانت لثتك تنزف �أو ت�ؤلمك
فتجنب هذه الأماكن ,ونظف باقي �أ�سنانك بخيوط الحرير.
y yا�شطف فمك كل �ساعة �أو اثنتين بمحلول مكون من ربع ملعقة �شاي من بيكربونات
ال�صوديوم ,ثم ملعقة �شاي من الملح مخلوطة في كوب من الماء الدافئ.
�y yإذا كانت لديك �أ�سنان ا�صطناعية فت�أكد من �أنها مالئمة ب�شكل جيد ,وحد
من الوقت الذي ت�ضعها فيه كل يوم� .إذا فقدت وز ًنا فربما يحتاج طبيب
الأ�سنان �إلى �ضبطها.
y yحافظ على نظافة �أ�سنانك اال�صطناعية عن طريق نقعها �أو غ�سلها كل يوم.
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كن حذ ًرا مما ت�أكل عندما يكون فمك ملته ًبا.
y yاختر الأطعمة �سهلة الم�ضغ والبلع.
y yتناول قط ًعا �صغيرة ,و�أم�ضغ الطعام ببطء ,وارت�شف ال�سوائل مع وجباتك.
y yتناول الأطعمة اللينة ,والرطبة ,مثل الحبوب المطبوخة ,والبطاط�س المهرو�سة ,والبي�ض المخلوط.
y yبلل ولين الطعام ب�صل�صة اللحم� ,أو المرق� ,أو الح�ساء ,والزبادي� ,أو ال�سوائل الأخرى.
y yتناول الأطعمة دافئة �أو في درجة حرارة الغرفة.
ابتعد عن الأ�شياء التي يمكن �أن تجرح� ,أو تخد�ش� ,أو تلهب فمك ,مثل:
y yالأطعمة الحادة والمقرم�شة مثل رقائق البطاط�س �أو الذرة
y yالأطعمة ال�ساخنة
y yالأطعمة الحارة مثل ال�صل�صة الحارة ,و�أطباق الكاري ,وال�صل�صة المك�سيكية ,والفلفل الحار.
y yالأطعمة والع�صائر الغنية بالأحما�ض مثل الطماطم ,والبرتقال ,والليمون ,والجريب فروت
�y yأعواد الأ�سنان� ,أو الأ�شياء الحادة الأخرى
y yجميع منتجات التبغ ,بما في ذلك ال�سجائر ,والغليون ,وال�سيجار ,والتبغ المم�ضوغ.
y yالم�شروبات التي تحتوي على كحول.
ابتع ��د ع ��ن الأطعم ��ة والم�شروب ��ات الغني ��ة بال�سك ��ر.
الأطعمة والم�شروبات التي تحتوي على كثير من ال�سكر
(مثل المي ��اه الغازية العادية ,والعلكة ,والحلوى) يمكن
�أن ت�ؤدي �إلى ت�آكل الأ�سنان.
م ��رن ع�ض�ل�ات الفك .افتح فم ��ك و�أغلقه ع�شرين مرة
ب�أق�ص ��ى ما ت�ستطيع بدون الت�سبب ف ��ي �ألم .افعل هذا
التمري ��ن ثالث مرات في اليوم ,حت ��ى �إن لم يكن فكك
متيب�سا.
ً
ال ��دواء .ا�س� ��أل طبيب ��ك �أو ممر�ضك ب�ش� ��أن الأدوية التي
يمك ��ن �أن تحمي غ ��ددك اللعابية والأن�سج ��ة الرطبة التي
تبطن فمك.

36

مرن فكك ثالث مرات في اليوم.

ات�ص ��ل بالطبي ��ب �أو الممر� ��ض �إذا �آلمك فمك .فهن ��اك العديد من الأدوية والمنتج ��ات الأخرى ,مثل جل الفم,
والذي يمكن �أن ي�ساعد على التحكم في �ألم الفم.
�سوف تحتاج �إلى �أن تولي مزيدًا من الرعاية الجيدة بفمك لبقية حياتك .ا�س�أل طبيب الأ�سنان كم مرة �سوف
تحتاج �إلى فحو�صات الأ�سنان .وما �أف�ضل طريقة للعناية ب�أ�سنانك وفمك بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي.
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الغثيان والقيء
ماذا يكونان؟
يمكن �أن ي�سبب العالج الإ�شعاعي غثيا ًنا� ,أو قي ًئا� ,أو االثنين م ًعا .ويحدث
الغثيان عندما ت�شعر بتعب في معدتك ,وت�شعر ب�أنك تريد �أن تتقي�أ .ويحدث
القيء عندما تلقي ما في معدتك من طعام و�سوائل .وربما تعاني � ً
أي�ضا القيء
الجاف ) (Dry Heavesالذي يحدث عندما يحاول ج�سدك �أن يتقي�أ رغم من
�أن المعدة فارغة.
لماذا يحدثان؟
يمكن �أن يحدث الغثيان والقيء بعد العالج الإ�شعاعي للمعدة� ,أو الأمعاء الدقيقة� ,أو القولون� ,أو �أجزاء من المخ.
احتمالية �إ�صابتك بالغثيان والقيء تعتمد على مقدار الإ�شعاع الذي تح�صل عليه ,وعلى حجم منطقة العالج في
ج�سدك ,وعلى ما �إذا كنت تح�صل على عالج كيميائي كذلك.
�إلى �أين ي�ستمران؟
ربما يحدث الغثيان والقيء بعد انتهاء جل�سة العالج الإ�شعاعي بن�صف �ساعة �أو عدة �ساعات .من المرجح �أن ت�شعر
بتح�سن في الأيام التي ال تح�صل فيها على العالج الإ�شعاعي.
طرق العالج
لمن ��ع الغثي ��ان .تعد �أف�ض ��ل طريقة لتجنب القيء هي منع الغثيان .و�إحدى الطرق لفعل هذا هي عن طريق تناول
�أطعم ��ة وم�شروبات لطيفة ,و�سهلة اله�ضم والت ��ي ال تربك معدتك .وتت�ضمن هذه الخبز المحم�ص ,والجيالتين,
وع�صير التفاح .لمعرفة المزيد انظر قائمة الأطعمة والم�شروبات ال�سهلة على معدتك.
حاول �أن ت�سترخي قبل العالج .فربما يقل �شعورك بالغثيان �إذا ا�سترخيت
قب ��ل كل جل�سة عالج �إ�شعاع ��ي .وت�ستطيع �أن تفعل ذل ��ك عن طريق ق�ضاء
وقت في القي ��ام بالأن�شطة التي ت�ستمتع بها مثل قراءة كتاب� ,أو اال�ستماع,
�أو الهوايات الأخرى.

38

نظم مواعيد �أكلك و�شربك .بع�ض النا�س ي�شعرون بتح�سن عندما يتناولون الطعام قبل العالج الإ�شعاعي؛ بينما
ال ي�شعر بع�ضهم الآخر بتح�سن .اعرف الوقت الأف�ضل بالن�سبة لك للأكل وال�شرب .فعلى �سبيل المثال ,ربما تريد
تن ��اول وجبة خفيفة من الب�سكويت وع�صير التفاح قبل العالج الإ�شعاعي ب�ساعة �أو اثنتين� .أو ربما ت�شعر بتح�سن
�إذا ح�صلت على العالج ومعدتك فارغة ,وهذا يعني �أال ت�أكل قبل العالج ب�ساعتين �أو ثالث.
تن ��اول وجب ��ات �صغي ��رة وخفيف ��ة .اً
فبدل م ��ن �أن تتناول ثالث وجبات كبي ��رة كل يوم ,ربما تري ��د �أن ت�أكل � 5أو 6
وجبات �صغيرة وخفيفة .ت�أكد من �أنك ت�أكل ببطء وال ت�سرع.
تناول الأطعمة والم�شروبات الدافئة �أو الهادئة (ولي�س ال�ساخنة و�شديدة البرودة) .فقبل الأكل �أو ال�شرب ,دع
الأطعمة والم�شروبات ال�ساخنة تبرد ,والأطعمة والم�شروبات �شديدة البرودة تهد�أ.
خا�صا �أو
تحدث مع الطبيب �أو الممر�ض .فربما يقترح عليك ً
نظاما غذائ ًّيا ًّ
ي�ص ��ف لك دواء للم�ساعدة في من ��ع الغثيان ,والذي يمكن �أن تتناوله قبل كل
جل�س ��ة عالج �إ�شعاعي ب�ساعة واح ��دة .ربما ت�س�أل كذلك طبيبك �أو ممر�ضك
ب�ش� ��أن الوخ ��ز بالإب ��ر ) ,(Acupunctureوالذي قد ي�ساع ��د على تخفيف
الغثيان والقيء الناتج عن عالج ال�سرطان.
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التغيرات الجن�سية وتغيرات الخ�صوبة
ماذا تكون؟
في البع�ض الأحيان ,يت�سبب العالج الإ�شعاعي في تغييرات جن�سية ,والتي يمكن �أن تت�ضمن تغيرات هرمونية وفقدان
الرغبة في �أو القدرة على ممار�سة الجن�س .ومن الممكن �أن ي�ؤثر � ً
أي�ضا على الخ�صوبة خالل العالج الإ�شعاعي وبعده.
فبالن�سبة للمر�أة ,هذا يعني عدم قدرتها على الحمل والإنجاب .وبالن�سبة للرجل ,هذا يعني عدم قدرته على الإنجاب.
تختلف التغيرات الجن�سية وتغيرات الخ�صوبة بالن�سبة للرجال والن�ساء..
كنت اً
حامل قبل بداية العالج الإ�شعاعي.
ت�أكدي من �إخبار طبيبك �إذا ِ

الم�شكالت بالن�سبة للن�ساء تت�ضمن:

وجود �ألم �أو م�شقة عند ممار�سة الجن�س
 حك ��ة �أو التها ًب ��ا� ,أو جفا ًفا� ,أو �ضمو ًرا في المهب ��ل (عندما ي�صبح المهبل
�ضعي ًفا وجدار المهبل ي�صبح رقي ًعا)
�ضي ��ق المهب ��ل ) ,(Vaginal stenosisوهو يحدث عندما ي�صبح المهبل
�أقل مرونة ,وي�ضيق ويق�صر.
�أعرا�ض �سن الي�أ�س للن�ساء الالتي لم يبلغن بعد �سن الي�أ�س .ويت�ضمن هذا
اله ّبات ال�ساخنة ,وجفاف المهبل ,وانقطاع الدورة.
عدم القدرة على الإنجاب بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي.
الم�شاكل بالن�سبة للرجال تت�ضمن:

العج ��ز الجن�س ��ي ()( Impotenceوي�سم ��ى � ً
أي�ض ��ا ع ��دم الق ��درة عل ��ى
االنت�ص ��اب ( ,))Erectile dysfunctionوه ��ذا يعن ��ي عدم القدرة على
جعل االنت�صاب يحدث �أو ي�ستمر.
ع ��دم الق ��درة عل ��ى الإنجاب بع ��د انتهاء الع�ل�اج الإ�شعاع ��ي ب�سبب وجود
حيوانات منوية �أقل �أو �أقل فاعلية.
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لماذا تحدث؟
يمكن �أن تحدث التغيرات الجن�سية وتغيرات الخ�صوبة عندما يح�صل النا�س على عالج �إ�شعاعي لمنطقة الحو�ض.
بالن�سبة للن�ساء يت�ضمن هذا توجيه الإ�شعاع للمهبل� ,أو الرحم� ,أو المبي�ض .وبالن�سبة للرجال يت�ضمن هذا توجيه الإ�شعاع
�إلى الخ�صيتين �أو البرو�ستاتا .العديد من الآثار الجانبية الجن�سية تنتج عن الن�سيج الندبي الناتج عن العالج الإ�شعاعي.
ومن الممكن �أن ت�ؤثر الم�شكالت الأخرى مثل التعب ,والألم ,والقلق ,واالكتئاب على رغبتك في ممار�سة الجن�س.
�إلى متى ت�ستمر؟
بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي ,يريد معظم النا�س �أن يمار�سوا الجن�س بالقدر نف�سه الذي كانوا يمار�سونه قبل العالج .معظم
الآثار الجانبية الجن�سية تختفي بعد انتهاء العالج .ولكن ربما تكون لديك م�شكالت مع التغيرات الهرمونية والخ�صوبة لبقية
حياتك� .إذا كان بقدرتك �أن تنجب طفلاً بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي ,ف�إن العالج الإ�شعاعي لن ي�ؤثر على �صحة الطفل.
طرق العالج
�صريحا و�صاد ًقا مع �شريكك ب�ش�أن
بالن�سبة للرجال والن�ساء ,من المهم �أن تكون
ً
م�شاعرك ,ومخاوفك ,وطريق ممار�سة الجن�س التي تف�ضلها في �أثناء فترة
الح�صول على العالج الإ�شعاعي.
بالن�سبة للن�ساء ,ها هي بع�ض المو�ضوعات لمناق�شتها مع الطبيب �أو الممر�ض:

الخ�صوبة .قبل بداية العالج الإ�شعاعي ,دعي الطبيب �أو الممر�ض يعرف �إذا
معك
كن ��ت تفكرين في �أنك ربما تريدين �أن تحمل ��ي بعد انتهاء العالج .ي�ستطيع الطبيب �أو الممر�ض �أن يتحدث ِ
ب�ش�أن طرق الحفاظ على خ�صوبتك ,مثل طرق حفظ البوي�ضات ال�ستخدامها في الم�ستقبل.
الم�ش ��كالت الجن�سي ��ة .ربما تكون لديك م�شكالت جن�سي ��ة �أو ال .ي�ستطيع الطبيب �أو الممر�ض �أن يخبرك بالآثار
عليك طرق للتعامل معها.
الجانبية التي يمكنك �أن تتوقعيها ويقترح ِ
التحكم في الن�سل .من المهم جدًّا �أال تحملي في �أثناء فترة العالج الإ�شعاعي .فالعالج الإ�شعاعي يمكن �أن ي�ضر
و�صلت بعد �إلى �سن الي�أ�س ,فتحدثي مع الطبيب �أو الممر�ض
الجني ��ن في جميع مراح الحمل .ف� ��إذا لم تكوني قد ِ
ب�ش�أن التحكم في الن�سل وطرق منع حدوث الحمل.
أنك حامل بالفعل.
الحمل .ت�أكدي من �إخبار الطبيب �أو الممر�ض � ِ

كنت
تحدثي مع الطبيب �أو الممر�ض �إذا ِ
تريدين �إنجاب طفل في الم�ستقبل.
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تو�سي ��ع المهب ��ل .يعد �ضيق المهبل م�شكلة �شائعة بالن�سبة للن�ساء الالتي يخ�ضعن لعالج �إ�شعاعي للحو�ض .وهذا
يمك ��ن �أن ي�سبب �أل ًما عن ��د ممار�سة الجن�س .يمكنك �أن تتجنبي هذا عن طريق التو�سيع المهبل با�ستخدام مو�سع
(( )Dilatorجه ��از يو�س ��ع �أن�سجة المهب ��ل بلطف) .ا�س� ِأل الطبي ��ب �أو الممر�ض عن مكان �إيج ��اد المو�سع وعن
طريقة ا�ستخدامه.
مخ�صو�صا بالن�سبة للمهبل مرة في اليوم لإبقائه رط ًبا .عند ممار�سة الجن�س ا�ستعملي
الترطيب .ا�ستعملي دها ًنا
ً
م�صنوعا من المياه �أو الزيوت المعدنية
مرط ًبا
ً
بالن�سبة للرجال ,ها هي بع�ض المو�ضوعات لمناق�شتها مع الطبيب �أو الممر�ض:

الخ�صوب ��ة .قب ��ل بداية العالج الإ�شعاعي ,دع الطبيب �أو الممر�ض يع ��رف �إذا كنت تفكر �أنه ربما تريد �أن تنجب
�أطف � اً�ال ف ��ي الم�ستقبل .فربم ��ا يتحدث معك ب�ش�أن ط ��رق الحفاظ على خ�صوبتك قبل بداي ��ة العالج .مثل حفظ
الحيوانات المنوية في بنك للحيوانات المنوية ،فيجب �أن يتم جمع حيواناتك المنوية قبل بداية العالج الإ�شعاعي.
العج ��ز الجن�س ��ي .يمك ��ن للطبيب �أن يدعك تع ��رف ما �إذا كنت �ست�صب ��ح عاجزًا جن�س ًّيا و�إلى مت ��ى ربما ي�ستمر
العجز .ي�ستطيع طبيبك �أن ي�صف لك دواء �أو عالجات �أخرى والتي ربما تفيد.
الجن�س .ا�س�أل �إذا ما كان منا�س ًبا بالن�سبة لك ممار�سة الجن�س في �أثناء العالج الإ�شعاع .فالعديد من الرجال
ي�ستطيعون ممار�سة الجن�س ,ولكن من الجيد �أن ت�س�أل وتت�أكد.

�إذا كنت تريد �إنجاب �أطفال في الم�ستقبل ,ف�إنه يجب �أن يتم
جمع حيواناتك المنوية قبل بداية العالج الإ�شعاعي.
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تغيرات الجلد
ماذا تكون؟
يمكن �أن ي�سبب العالج الإ�شعاعي تغيرات الجلد في منطقة العالج .ها هي بع�ض تغيرات الجلد ال�شائعة:
االحمرار .فقد يبدو جلدك في منطقة العالج ك�أنك تعاني حر ًقا �شم�س ًّيا من متو�سط لحاد �أو �أن يميل لون جلدك
�إلى ال�سمرة .ويمكن �أن يحدث هذا في �أي مكان من ج�سدك تتلقى فيه الإ�شعاع.
الأُكال ( .)Pruritusفربما يحدث �شعور قوي بالحكة في الجلد في منطقة العالج وهو ما يجعلك ترغب دائ ًما
ف ��ي ح ��ك جلدك .ي�سبب هذا م�شكالت لأن حك الجل ��د كثيرًا يمكن �أن ي�ؤدي �إلى ت�شق ��ق الجل د �(Skin break
) downوالتهابه.
جفاف الجلد وتق�شره .يحدث هذا عندما ي�صبح الجلد في منطقة العالج جا ًّفا جدًّا �أكثر جفا ًفا من الطبيعي.
بل �إن جلدك ربما يكون �شديد الجفاف فيتق�شر مثلما يحدث بعد الحرق ال�شم�سي.
الجل ��د المبل ��ل .يقتل الإ�شعاع خاليا الجل ��د ال�سليمة في منطقة العالج ,ويت�سبب هذا ف ��ي �أن يكون تق�شر الجلد
�أ�س ��رع م ��ن ا�ستطاعته على النمو من جديد .عندما يحدث هذا ,يمك ��ن �أن ت�صاب بالتهابات �أو تقرحات .ويمكن
�شيوعا في �أماكن ثنايا
�أن ي�صب ��ح كذل ��ك الجلد في منطقة العالج مببلاً � ,أو
متقرحا� ,أو ملته ًبا .ويكون هذا �أكثر ً
ً
الجلد ,مثل منطقة الأرداف ,وخلف الأذن ,و�أ�سفل الثدي .وربما يحدث هذا � ً
أي�ضا في الأماكن التي بها جلد رقيق
جدً ا مثل الرقبة.
ً
ومنتفخا.
متورما
انتفاخ الجلد .فربما ي�صبح الجلد في منطقة العالج ً
لماذا تحدث
ي�ؤذي العالج الإ�شعاعي �إلى تدمير خاليا الجلد وموتها .عندما يخ�ضع النا�س للعالج الإ�شعاعي يوم ًّيا تقري ًبا ,فال
يكون لدى خاليا الجلد الوقت الكافي للنمو مجددًا بين جل�سات العالج .يمكن �أن تحدث تغيرات الجلد في �أي مكان
في ج�سمك يخ�ضع للإ�شعاع.
�إلى متى ت�ستمر؟
قد تبد�أ تغيرات الجلد بعد ب�ضعة �أ�سابيع من بداية العالج الإ�شعاعي .ويختفي
العديد من هذه التغيرات بعد ب�ضعة �أ�سابيع من انتهاء العالج .ولكن حتى بعد
انتهاء العالج ,ربما تظل لديك تغيرات الجلد .فقد يبدو جلد المعالج دائ ًما
�أدكن ومبقع .وقد يكون ملم�سه جا ًّفا جدًّا �أو �أ�سمك من ذي قبل .وربما تتعر�ض
ح�سا�سا لل�شم�س دائ ًما .و�سوف تكون دائ ًما
للحرق ال�شم�سي �سري ًعا وتكون
ً
ً
معر�ضا لخطر الإ�صابة ب�سرطان الجلد في منطقة العالج ،فت�أكد من تجنب
حمامات ال�شم�س ال�صناعية ,واحمى نف�سك من �أ�شعة ال�شم�س بارتداء قبعة,
و�أكمام طويلة ,و�سراويل طويلة ,وبا�ستخدام م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س
بعامل وقاية �شم�سي.
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العناي ��ة بالجل ��د .وف ��ر المزي ��د م ��ن الرعاية
الجي ��دة لجلدك خالل الع�ل�اج الإ�شعاعي .كن
لطي ًف ��ا وال تقم بالحك� ,أو الف ��رك� ,أو الخد�ش
لمنطق ��ة الع�ل�اج ,وا�ستعمل كذل ��ك الكريمات
التي ي�صفها لك الطبيب.

وفر المزيد من الرعاية الجيدة لجلدك خالل
العالج الإ�شعاعي .كن لطيفًا وال تقم بالحك,
�أو الفرك� ,أو الخد�ش.

ال ت�ض ��ع �أي �شيء �شدي ��د ال�سخونة �أو البرودة
عل ��ى جل ��دك .وه ��ذا يعن ��ي ع ��دم ا�ستخ ��دام
الو�س ��ادات الحراري ��ة� ,أو كمادات الثلج� ,أو �أية �أ�شياء �أخرى �ساخنة �أو باردة في منطقة العالج .وهذا يعني � ً
أي�ضا
غ�سل منطقة العالج بمياه فاترة.
كن لطي ًفا عند اال�ستحمام بالد�ش �أو في حو�ض اال�ستحمام .يمكنك �أن ت�أخذ ًّ
د�شا بمياه فاترة كل يوم� .أما �إذا
كنت ت�ستحمم بالجلو�س في حو�ض اال�ستحمام المليء بالمياه الفاترة ف�إنه يمكنك �أن ت�ستحم مرة كل يومين و�أال
تبقى في المياه �أكثر من  30دقيقة .و�سواء كنت
ت�ستحم بالد�ش �أو في حو�ض اال�ستحمام فت�أكد
كن حذرًا �أال تغ�سل عالمات الحبر التي تحتاج �إليها في
�أن ��ك ت�ستخ ��دم �صابو ًنا معت � اً
�دل ال يحتوي على
العالج الإ�شعاعي.
عط ��ر �أو مزيل للعرق .وجف ��ف نف�سك بمن�شفة
ناعمة عن طريق التربيت الخفيف على جلدك,
ولي� ��س الفرك .واحذر �أال تغ�سل عالمات الحبر
التي تحتاج �إليها في العالج الإ�شعاعي.
ا�ستخدم فقط تلك الم�ستح�ضرات ومنتجات الب�شرة التي يقترحها الطبيب �أو الممر�ض .ف�إذا كنت ت�ستخدم
كري ًما مخ�صو�ص لم�شكلة من م�شكالت الجلد �أو حب ال�شباب ,ف�إنه يجب �أن تخبر الطبيب �أو الممر�ض قبل بداية
العالج الإ�شعاعي .ا�س�أل الطبيب �أو الممر�ض قبل ا�ستخدام �أي من منتجات الب�شرة التالية:
y yفقاعات حو�ض اال�ستحمام

y yمزيالت ال�شعر

y yعطر

y yن�شا الذرة

y yمكياج

y yم�سحوق

y yكريم

y yزيت

�y yصابون

y yمزيل العرق

y yمرهم

y yم�ستح�ضر للوقاية من ال�شم�س

�أماك ��ن معتدل ��ة الب ��رودة ورطب ��ة .فق ��د يتح�سن جلدك �أكث ��ر عندما تكون ف ��ي �أماكن معتدلة الب ��رودة ورطبة.
يمكن ��ك �أن تجع ��ل الغرفة �أكثر رطوبة بو�ضع وع ��اء من المياه على المبرد �أو با�ستخ ��دام جهاز ترطيب� .إذا كنت
ت�ستخدم جهاز ترطيب فت�أكد من اتباع التعليمات ب�ش�أن التنظيف لمنع البيكتريا.
�أقم�شة ناعمة .ارتدى مالب�س وا�ستخدم مالءات �سرير ناعمة ,مثل تلك الم�صنوعة من القطن.
ال ترتدى المالب�س ال�ضيقة التي ال ت�سمح بالتنف�س ,مثل الأحزمة ,والأثواب الم�شدودة.
44

احم ��ى جل ��دك من �أ�شعة ال�شم�س كل ي ��وم .فال�شم�س يمكن �أن تحرق جلدك حتى في
الأي ��ام الغائم ��ة �أو عندما تكون بالخارج لب�ضع دقائق فق ��ط .ال تذهب �إلى ال�شاطئ �أو
وقمي�صا بكم طوي ��ل� ,سراويل طويلة
حم ��ام ال�شم� ��س .وارتدي قبعة وا�سعة الح ��واف,
ً
عندما تكون بالخارج .تحدث مع الطبيب �أو الممر�ض ب�ش�أن م�ستح�ضرات الوقاية من
ال�شم� ��س .فربما يقترح عليك �أن ت�ستعمل م�ستح�ض ًرا للوقاية من ال�شم�س بعامل وقاية
�شم�س ��ي � 30 SPFأو �أعلى� .سوف تحت ��اج �إلى �أن تحمي جلدك من �أ�شعة ال�شم�س حتى
بع ��د انتهاء الع�ل�اج الإ�شعاعي ,حيث �ستكون �أكثر عر�ضة لخط ��ر الإ�صابة ب�سرطان الجلد
لبقية حياتك.
ال ت�ستخ ��دم حمام ��ات ال�شم� ��س ال�صناعية .فحمامات ال�شم�س ال�صناعية تعر�ض ��ك للآثار ال�ضارة نف�سها لأ�شعة
ال�شم�س.
ال�شري ��ط المل�ص ��ق .ال ت�ضع �ضم ��ادات �أو �أ�شرطة البال�ستر� ,أو �أية �أنواع �أخرى من ال�شريط المل�صق على جلدك
في منطقة العالج .تحدث مع الطبيب �أو الممر�ض ب�ش�أن طرق الت�ضميد بدون �شريط.
الحالقة .ا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضك ما �إذا كان ب�إمكانك حالقة منطقة العالج� .إذا كان ب�إمكانك حالقتها فا�ستعمل
ماكينة حالقة كهربائية وال ت�ستعمل م�ستح�ضرات ما قبل الحالقة.
منطق ��ة الم�ستقي ��م� .إذا كنت تخ�ض ��ع للعالج الإ�شعاعي في منطق ��ة الم�ستقيم,
فم ��ن المرجح �أن تعان ��ي م�شكالت الجلد .هذه الم�شكالت تك ��ون �أ�سو�أ عادة بعد
حركة الأمعاء .نظف نف�سك بمنديل مرطب �أو ر�شة مياه من زجاجة ر�ش ,وا�س�أل
ممر�ض ��ك كذلك ب�ش�أن الح�صول على حمام مقع ��دي )( (Sitz bathوهو حمام
يتم �أخذه في و�ضع الجلو�س ويغطي فقط الأوراك والأرداف).
تح ��دث مع طبيبك �أو ممر�ضك .فبع�ض تغيرات الجلد ربما تكون خطيرة
ج� �دًّا� .سوف يق ��وم فريق العالج بالتحقق من وج ��ود تغيرات جلدية في كل
م ��رة تخ�ض ��ع للعالج الإ�شعاع ��ي .ت�أكد م ��ن �أن تخبره ب�أية تغي ��رات جلدية
الحظتها.
ال ��دواء .الأدوية قد تكون مفيدة مع بع�ض التغيرات الجلدية ,وهي تت�ضمن
م�ستح�ض ��رات للجلد الج ��اف ولل�شع ��ور بالحكة ,وم�ض ��ادات حيوية لعالج
االلتهاب ,وعقاقير �أخرى لتقليل التورم �أو الحك.
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تغيرات في الحلق
ماذا تكون؟
العالج الإ�شعاعي للرقبة وال�صدر يمكن �أن يت�سبب في التهاب بطانة الحلق
وتقرحها .وي�سمى هذا التهاب المريء ) .(Esophagitisربما ت�شعر ك�أنما هناك
ورم في حلقك �أو التهاب في �صدرك �أو حلقك .ربما تعاني � ً
أي�ضا �صعوبة في البلع.
?

لماذا يحدث؟
العالج الإ�شعاعي للرقبة �أو ال�صدر يمكن �أن ي�سبب تغيرات في الحلق لأنه ال يقتل فقط الخاليا ال�سرطانية ,ولكن
يمكن كذلك �أم يدمر الخاليا ال�سليمة التي تبطن حلقك .احتمالية �إ�صابتك بتغيرات ،ففي الحلق تعتمد على مقدار
الإ�شعاع الذي تح�صل عليه ,وعلى ما �إذا كنت تح�صل على عالج كيميائي كذلك ,وعلى ما �إذا كنت تتناول التبغ في
فترة خ�ضوعك للعالج الإ�شعاعي.
�إلى متى ت�ستمر؟
ربما تالحظ تغيرات في الحلق بعد بداية العالج الإ�شعاعي ب�أ�سبوعين �أو ثالثة .ومن المرجح جدًّا �أن ت�شعر بتح�سن
بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي في فترة من �أربعة �أ�سابيع �إلى �ستة.
طرق العالج
متقرحا.
احذر مما ت�أكل عندما يكون حلقك
ً
y yاختر الأطعمة �سهلة البلع.
y yاقطع� ,أو اخلط� ,أو مزق الأطعمة لجعلها �أ�سهل في الأكل.
y yتناول �أطعمة رطبة ولينة مثل الحبوب المطبوخة ,والبطاط�س المهرو�سة ,والبي�ض المخلوط.
y yبلل ولين الطعام ب�صل�صة اللحم� ,أو المرق� ,أو الح�ساء ,والزبادي� ,أو ال�سوائل الأخرى.
y yتناول الم�شروبات الباردة.
y yارت�شف الم�شروبات من خالل �شفاطة.
y yتناول الأطعمة دافئة �أو في درجة حرارة الغرفة.
تناول وجبات �صغيرة وخفيفة .فربما يكون من الأ�سهل �أن تتناول مقدا ًرا �صغي ًرا من الطعام في كل مرة .اً
فبدل
من �أن تتناول ثالث وجبات كبيرة كل يوم ,ربما تريد �أن ت�أكل � 5أو  6وجبات �صغيرة وخفيفة.
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اخت ��ر الأطعم ��ة والم�شروب ��ات الغني ��ة بال�سع ��رات الحراري ��ة والبروتي ��ن .فعندما يكون البلع م�ؤل ًم ��ا ,ربما ت�أكل
�أق ��ل وتفق ��د وز ًنا ,م ��ن المهم �أن تحافظ عل ��ى وزنك دون تغيير خالل فت ��رة العالج الإ�شعاع ��ي ،فتناول الأطعمة
والم�شروب ��ات الغنية بال�سعرات الحرارية والبروتين يمكن �أن يفي ��دك .انظر جدول الأطعمة والم�شروبات الغنية
بال�سعرات الحرارية والبروتين من �أجل الح�صول على �أفكار.
جال�سا �أو واق ًفا في و�ضع
اجل� ��س ف ��ي و�ض ��ع م�ستقيم وانحنى بر�أ�سك قلي�ًلأاً للأمام عندما ت�أكل �أو ت�ش ��رب .ابق ً
م�ستقيم بعد الأكل بثالثين دقيقة على الأقل.
ال تتناول الأ�شياء التي يمكن �أن تلهب� ,أو تخد�ش حلقك ,مثل:
y yالأطعمة والم�شروبات ال�ساخنة
y yالأطعمة الحارة
y yالأطعمة والع�صائر الغنية بالأحما�ض مثل الطماطم ,والبرتقال.
y yجميع منتجات التبغ ,بما في ذلك ال�سجائر ,والغليون ,وال�سيجار ,والتبغ المم�ضوغ.

تح ��دث م ��ع �أخ�صائ ��ي تغذية .ي�ستطي ��ع �أخ�صائي
التغذي ��ة م�ساعدتك على الت�أكد من �أنك تتناول ما
دع طبيبك �أو ممر�ضك يعرف �إذا كنت:
يكفي للحفاظ على وزنك .وقد يت�ضمن هذا اختيار
الأطعمة الغنية بال�سع ��رات الحرارية ,والبروتين,
•تعاني �صعوبة في البلع.
والأطعمة �سهلة البلع.
•ت�شعر ك�أنك تختنق.
تح ��دث م ��ع طبيب ��ك �أو ممر�ض ��ك .دع طبيبك �أو
•ت�سعل �أثناء الأكل �أو ال�شرب.
ممر�ضك يع ��رف �إذا الحظت تغي ��رات في الحلق,
مث ��ل �صعوب ��ة في البل ��ع ,و�شع ��ور ك�أن ��ك تختنق �أو
ت�سع ��ل ف ��ي �أثن ��اء الأكل �أو ال�ش ��رب .وكذل ��ك دعه
يع ��رف �إذا كن ��ت تعاني م ��ن �أل ًما �أو فق ��دان وزن.
ي�ستطي ��ع طبيبك �أن ي�صف ل ��ك �أدوية ربما ت�ساعد
على تخفيف �أعرا�ضك ,مثل م�ضادات الحمو�ضة,
وم�ستح�ضرات الجل التي تغطي حلقك ,وم�سكنات
الألم.
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تغيرات في الجهاز البولي المثانة
لماذا تحدث؟
العالج الإ�شعاعي يمكن �أن ي�سبب م�شكالت في الجهاز البولي والأمعاء ,والتي قد
تت�ضمن:
حرقا ًنا �أو �أل ًما عندما تبد�أ في التبول)(Urinate

�أو بعد �إفراغ مثانتك

�صعوبة في بداية التبول
�صعوبة في �إفراغ مثانتك
الحاجة الملحة والمتكررة للتبول
الته ��اب المثان ��ة ) ,(Cystitisوتورم (الته ��اب )) (Inflammationفي
الم�سالك البولية

توجيه الإ�شعاع �إلى المنطقة المظللة
قد ي�سبب تغيرات في الجهاز البولي
والمثانة

التبول الال�إرادي () ,Incontinenceعندما ال ت�ستطيع التحكم في تدفق البول من مثانتك ,خا�صة عند ال�سعال
�أو العط�س.
الحاجة المتكررة لال�ستيقاظ من النوم للتبول
دم في البول
ت�شنجات المثانة ,والتي تكون مثل الت�شنجات الع�ضلية الم�ؤلمة
لماذا تحدث؟
ربما تحدث م�شكالت الجهاز البولي والأمعاء عندما يخ�ضع النا�س للعالج الإ�شعاعي لبرو�ستاتا �أو المثانة .العالج
الإ�شعاعي يمكن �أن ي�ضر بالخاليا لجدار المثانة والم�سالك البولية ,وهو الأمر الذي قد ي�سبب التهاب ,وقرح,
والعدوى.
�إلى متى ت�ستمر؟
م�شكل الجهاز البولي والمثانة تبد�أ عادة في الفترة من الأ�سبوع الثالث �إلى الخام�س من بداية العالج الإ�شعاعي.
معظم الم�شكالت تختفي في الفترة من الأ�سبوع الثاني �إلى الثامن من انتهاء العالج.
ا�شرب من � 6إلى � 8أكواب من ال�سوائل يوميًّا.
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ا�ش ��رب الكثي ��ر م ��ن ال�سوائ ��ل .ه ��ذا يعني �شرب م ��ن � 6إل ��ى � 8أكواب من
ال�سوائ ��ل يوم ًّيا .ا�شرب ما يكفي من ال�سوائل بحيث يكون لون البول �شفا ًفا
فاتحا.
�أو �أ�صفر ً
تجنب القهوة ,ال�شاي الأ�سود ,والتوابل ,وجميع منتجات التبغ.
تحدث مع طبيبك �أو ممر�ضك �إذا كنت تعتقد �أنك تعاني م�شكالت في الجهاز البولي والمثانة .فربما يطلب
منك عينة من البول للت�أكد من �أنه لي�ست لديك عدوى.
تحدث مع طبيبك �أو ممر�ضك �إذا كنت تعاني من اً
تبول ال �إراد ًّيا .فربما
يحيل ��ك اخت�صا�ص ��ي عالج طبيع ��ي الذي �سيقي ��م م�شكالت ��ك� .أخ�صائي
العالج الطبيعي قد يعطيك تمارين لتح�سين التحكم في المثانة.
ال ��دواء .ربم ��ا ي�صف ل ��ك طبيبك م�ض ��ادات حيوية �إذا كان ��ت الم�شكالت
ناتج ��ة عن الع ��دوى .ويمكن لأدوية �أخرى �أن ت�ساع ��دك على التبول ,وتقلل
الحرقان �أو الألم ,وتخفف ت�شنجات المثانة.
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الآثار الجانبية المت�أخرة
الآثار الجانبية المت�أخرة هي تلك التي تحدث لأول مرة بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي ب�ستة �أ�شهر على الأقل .الآثار
الجانبية المت�أخرة نادرة ,ولكنها تحدث .فمن المهم �أن تكون لديك رعاية متابعة مع �أخ�صائي عالج الأورام بالأ�شعة
�أو ممر�ض ممار�س لبقية حياتك.
حدوث �آثار جانبية مت�أخرة لك �سيعتمد على:
جزء ج�سمك الذي تم عالجه
جرعة العالج الإ�شعاعي وطول مدته
�إذا خ�ضعت للعالج الكيميائي قبل العالج الإ�شعاعي �أو في �أثنائه �أو بعده.
�سوف يتحدث معك طبيبك �أو ممر�ضك ب�ش�أن الآثار الجانبية المت�أخرة و�سيتحدث حول طرق الم�ساعدة في منعهم,
والأعرا�ض التي يجب �أن تبحث عنها ,وكيفية عالج الآثار الجانبية المت�أخرة في حالة حدوثها.
بع�ض الآثار الجانبية المت�أخرة تكون م�شكالت المخ ,والعقم ,وم�شكالت المفا�صل  ,والوذمة الليمفاوية �(Lymph
) ,edemaوم�شكالت الفم ,وال�سرطان الثانوي.

م�شكالت المخ
ماذا تكون؟
العالج الإ�شعاعي للمخ يمكن �أن ي�سبب م�شكالت بعد انتهاء العالج ب�أ�شهر �أو �سنوات .يمكن �أن تت�ضمن الآثار الجانبية
فقدان الذاكرة ,و�صعوبة في �إجراء العمليات الح�سابية ,وم�شكالت في الحركة ,والتبول الال�إرادي ,و�صعوبة في
التفكير ,وتغييرات في ال�شخ�صية .في بع�ض الأحيان ,يمكن �أن ت�شكل الخاليا الورمية الميتة كتلة في المخ ,والتي
ت�سمى بالنخـر الإ�شعاعي ).(Radiation necrosis
طرق للعالج
�سوف تحتاج �إلى �إجراء فحو�صات مع طبيب �أو ممر�ض لبقية حياتك� .إذا كانت لديك �أعرا�ض� ,سوف يتم �إجراء
فحو�صات لك لمعرفة �إذا ما كانت ناتجة عن �سرطان� ,أو �آثار جانبية مت�أخرة.
�إذا كنت تعاني من �آثا ًرا جانبية مت�أخرة ,طبيبك �أو الممر�ض الممار�س:
�سوف يتحدث معك ب�ش�أن طرق عالج الآثار الجانبية المت�أخرة
ربم ��ا يحيلك �إلى �أخ�صائي ع�ل�اج طبيعي� ,أو معالج بالوخز بالإبر� ,أو �أخ�صائ ��ي معالجة النطق والذي يمكن �أن
ي�ساعد على التعامل مع الم�شكالت الناجمة عن الآثار الجانبية المت�أخرة
ربما ي�صف لك دواء �أو يقترح جراحة للم�ساعدة على التعامل مع الأعرا�ض
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العقم
ماذا يكون؟
بالن�سبة للرجال ,يعني العقم عدم القدرة على جعل المر�أة تحمل .وبالن�سبة للن�ساء ,فهذا يعني عدم القدرة على
الحمل.

تغيرات في المفا�صل
ماذا تكون؟
ن�سيجا ندب ًّيا و�ضع ًفا في الجزء الذي تم عالجه من الج�سم .يمكن �أن ي�ؤدي هذا
العالج الإ�شعاعي يمكن �أن ي�سبب ً
�إلى فقدان الحركة في مفا�صلك ,مثل فكك� ,أو الكتفين� ,أو الوركين .ويمكن �أن تظهر م�شكالت المفا�صل بعد انتهاء
العالج الإ�شعاعي ب�شهور �أو �سنوات.
طرق العالج
الحظ العالمات المبكرة لم�شكالت المفا�صل .وتت�ضمن هذه العالمات:
�صعوبة في جعل فمك يفتح على ات�ساعه.
�ألم عند القيام ببع�ض الحركات ,مثل لم�س �أعلى ر�أ�سك� ,أو و�ضع يدك في
الجيب الخلفي.
تحدث مع طبيبك �أو ممر�ضك .فربما يحيلك �إلى �أخ�صائي عالج طبيعي والذي
�سوف يقيم م�شكالت المفا�صل التي لديك .ويمكن لأخ�صائي العالج �أن يعطيك
تمارين لتقليل الألم ,وزيادة القوة ,وتح�سين الحركة.
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الوذمة الليمفاوية
ماذا تكون؟
وهي ورم في ذراع �أو قدم ناتجة عن تراكم ال�سائل الليمفاوي .ويمكن �أن تحدث الوذمة الليمفاوية �إذا تمت �إزالة
العقد الليمفاوية خالل الجراحة �أو ت�ضررت بوا�سطة العالج الإ�شعاعي.
تورما في الذراع �أو القدم على الجانب الذي
�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك �إذا الحظت ً
تلقيت فيه الإ�شعاع.
طرق العالج
تقاب ��ل مع طبيبك �أو ممر�ضك .ا�س� ��أل عن احتمالية �إ�صابتك بالوذمة الليمفاوية
وط ��رق منعها .فربما يقترح طبيبك �أو ممر�ضك عليك تمارين� ,أو �أدوية� ,أو �أربطة
�ضغط (�أربطة مخ�صو�ص ��ة يتم و�ضعها على الأذرع �أو الأقدام) .ربما تريد كذلك
�أن تطلب الإحالة �إلى �أخ�صائي عالج طبيعي.
ك ��ن ً
ن�شيط ��ا .فالتمرين يمك ��ن �أن ي�ساعد على من ��ع الوذمة الليمفاوي ��ة ومعالجتها .ا�س�أل
طبيب ��ك� ,أو ممر�ض ��ك� ,أو �أخ�صائي الع�ل�اج الطبيعي �أي التمارين �آم ��ن بالن�سبة لك لكي
تمار�سه.
اعتنى بذراعك �أو قدمك.
ا�ستخدم م�ستح�ضر الب�شرة مرة واحدة على الأقل يوم ًيا.
y

yتجنب الحرق ال�شم�سي .ا�ستخدم م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س بعامل وقاية �شم�سي SPF
أكماما طويلة و�سراويل طويلة �إذا كان �ضرور ًّيا �أن تتواجد في ال�شم�س.
� 30أو �أعلى وارتد � ً

y
y
y
y

�yشعو ًرا بال�ضيق في ذراعك �أو قدمك.
�yصعوبة في ارتداء الأحذية �أو الخواتم.
�yضعف في ذراعك �أو قدمك.
ورما� ,أو عالمات االلتهاب الأخرى.
yاحمرا ًرا� ,أو ً

y yارتد قفازات �إذا كنت ترعى الحديقة �أو تطبخ.
y yقم بق�ص زوائد �أظافرك ب�شكل م�ستقيم ,وهذب �أظافرك ,وال تقم بقطع الجلد حول الأظافر.
y yحافظ على نظافة قدميك وارتد جوارب نظيفة وجافة.
y yنظف الجروح بالمياه وال�صابون ثم ا�ستعمل مره ًما م�ضادًّا للجراثيم.
y yتجنب الأ�شياء �شديدة الحرارة �أو البرودة ,مثل كمادات الثلج �أو الو�سادات الحرارية.
y yال ت�ضغط على ذراعك �أو قدمك .فعلى �سبيل المثال ,ال تجعل القدمين متقاطعين عند الجلو�س وال تحمل
الحقيبة في الجانب الذي تلقى الإ�شعاع.
y yارتد مالب�س ف�ضفا�ضة والتي ال تحتوي على �أطراف مرنة �ضيقة� ,أو �أحزمة و�سط.
y yالحظ العالمات المبكرة للوذمة الليمفاوية .دع طبيبك �أو ممر�ضك يعرف �أذا كنت تعاني من:
�أل ًما �أو �شعو ًرا بالثقل في ذراعك �أو قدمك
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تغيرات الفم
ماذا تكون
العالج الإ�شعاعي لر�أ�سك �أو رقبتك يمكن �أن ي�سبب �آثا ًرا جانبية مت�أخرة في فمك .قد تت�ضمن الم�شاكل جفاف الفم,
�أو تجاويف� ,أو فقدان العظام في الفك.
طرق العالج
فح�صا على
زر طبي ��ب الأ�سن ��ان .فربم ��ا ُيطل ��ب من ��ك �أن تج ��ري ً
�أ�سنان ��ك كل �شهر �أو �شهرين لمدة �ستة �أ�شهر على الأقل بعد انتهاء
الع�ل�اج الإ�شعاع ��ي .وف ��ي خالل ه ��ذه الفترة �س ��وف يبحث طبيب
الأ�سنان عن �أية تغيرات في الفم ,والأ�سنان ,والفك.
م ��رن ف ��كك .افتح فمك و�أغلق ��ه ع�شرين مرة ب�أق�ص ��ى ما ت�ستطيع
ب ��دون الت�سب ��ب في �ألم� .أفعل هذا التمرين ث�ل�اث مرات في اليوم,
متيب�سا.
حتى �إن لم يكن فكك ً
?

اعت ��ن جي� �دًا ب�أ�سنانك ولثتك .وهذا يعني نظيف �أ�سنان ��ك بخيوط الحرير يوم ًّيا,
وا�ستخ ��دم عالجات الفلوريد يوم ًّيا ,وغ�سيل �أ�سنان ��ك بعد الوجبات وقبل الذهاب
�إلى النوم.
جعل طبيب الأ�سنان يت�صل ب�أخ�صائي عالج الأورام بالأ�شعة قبل �إجراء جراحة
ل ��ك ف ��ي الأ�سنان �أو اللثة .وهذا يت�ضم ��ن عدم خلع الأ�سنان من الجزء الذي تلقى
الإ�شعاع .فربما تكون هناك خيارات �أخرى اً
بدل من الجراحة.

ال�سرطان الثانوي
ماذا يكون؟
يمكن �أن يت�سبب العالج الإ�شعاعي في حدوث �سرطان جديد بعدة عدة �سنوات من انتهاء العالج ،ولكن هذا ال يحدث
كثي ًرا.
طرق العالج
�سوف يكون من ال�ضروري �أن تجري فحو�صات مع �أخ�صائي عالج الأورام بالأ�شعة �أو الممر�ض الممار�س لبقية حياتك
للتحقق من وجود �سرطان �سواء ال�سرطان الذي تعالجت منه �أو �أي �سرطان جديد قد يحدث.
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�أ�سئلة لتطرحها على طبيبك �أو ممر�ضك
ها هي بع�ض الأ�سئلة التي ربما تريد �أن تطرحها على طبيبك �أو ممر�ضك .ربما تريد �أن تكتب �إجاباتهم لكي ت�ستطيع
مراجعتهم الح ًقا.
ما نوع العالج الإ�شعاعي الذي �س�أخ�ضع له؟

كيف يمكن �أن يفيد العالج الإ�شعاعي؟

أ�سبوعا �سوف تمتد دورة العالج الإ�شعاعي؟
كم � ً

ما �أنواع الآثار الجانبية التي يجب �أن �أتوقعها خالل دورة العالج الإ�شعاعي؟

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

ما نوع الآثار الجانبية المت�أخرة التي يجب �أن �أتوقعها بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي؟

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

كيف يمكنني معرفة المزيد ب�ش�أن العالج الإ�شعاعي؟

�أي الأق�سام يجب �أن �أقر�أه في هذا الكتاب؟
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القامو�س
العالج الإ�شعاعي االمتثالي ثالثي الأبعاد  (3-D conformal radiation therapy):ي�ستخدم كمبيوت ًرا
ل�صنع �صورة ثالثية الأبعاد للورم ال�سرطاني .وي�سمح هذا للطبيب �أن يعطي �أعلى جرعة ممكنة من الإ�شعاع للورم,
بينما يتم تجنب الن�سيج الطبيعي بقدر الإمكان.
الوخز بالإبر ) :(Acupunctureوهو طريقة لإدخال �إبر رفيعة من خالل الجلد لنقاط معينة في الج�سم للتحكم
في الألم والآثار الجانبية .وهي نوع من العالج التكميلي والبديل.
ال�صلع) : (Alopeciaفقدان ال�شعر؛ عندما ي�سقط بع�ض �أو كله �شعرك.
الأنيميا ) :(Anemiaوهي م�شكلة تحدث عندما يقل عدد خاليا الدم الحمراء عن الم�ستوى الطبيعي.
المطباق ) :(Applicatorوهو جهاز �ضخم ي�ستخدم لو�ضع المعالجة الكثبية في ج�سمك.
المعالجة الكثبية ) :(Brachytherapyهي المعالجة التي تتم فيها زراعة مادة �صلبة م�شعة داخل ج�سمك,
بالقرب �أو بجانب الخاليا ال�سرطانية.
الفح�ص بالأ�شعة المقطعية بالكمبيوتر ) :(CT scanوهي �سل�سلة من ال�صور التف�صيلية لمناطق داخل ج�سمك,
يتم اتخاذها من زوايا مختلفة؛ وهذه ال�صور تتم �صناعتها بوا�سطة كمبيوتر مو�صل ب�آلة الأ�شعة ال�سينية.
الق�سطرة ) :(Catheterوهي �أنبوب مرن يتم ا�ستخدامه لو�ضع المعالجة الكثبية داخل الج�سم.
دورة العالج الإ�شعاعي ) :(Course of treatmentجميع جل�سات العالج الإ�شعاعي.
التهاب المثانة ) :(Cystitisالتهاب في الم�سالك البولية.
نظام غذائي ) :(Dietالأطعمة التي تتناولها (ال ي�شير عادة �إلى طريقة لفقدان الوزن).
المو�سع ) :(Dilatorوهو جهاز يقوم بتمديد �أن�سجة المهبل بلطف.
القيء الجاف ) :(Dry Heavesوهو م�شكلة تحدث عندما يريد ج�سمك �أن يتقي�أ رغم من �أن معدتك فارغة.
عدم القدرة على االنت�صاب
للجماع.

)dysfunction

 :(Erectileعدم قدرة جعل الع�ضو الذكري ينت�صب ب�شكل كاف

التهاب المريء ) :(Esophagitisالتهاب في الأنبوب الذي يحمل الطعام من الفم �إلى المعدة.
العالج بالحزمة الإ�شعاعية الخارجية ) :(External beam radiation therapyهو العالج الذي يقوم م�صدر
�إ�شعاع خارج ج�سمك بتوجيه �أ�شعة �إلى الخاليا ال�سرطانية.
الإعياء )� :(Fatigueشعور بالتعب �أو الإنهاك.
رعاية المتابعة ) :(Follow-up careزيارات المتابعة �إلى الطبيب التي تقوم بها بعد انتهاء دورة العالج الإ�شعاعي.
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)radiation therapy

العالج الإ�شعاعي المجز أ�
المري�ض جرعات �أ�صغر من الإ�شعاع لمرتين يوم ًّيا.

 :(Hyperfractionatedهو العالج الذي يتم به �إعطاء

فحو�صات ت�صويرية ) :(Imaging testsهي الفحو�صات التي تنتج �صو ًرا لمناطق بداخل ج�سمك.
ج�سم مزروع ) :(Implantمادة م�شعة يتم و�ضعها داخل ج�سمك من خالل �سلك مرن رقيق محكم الإغالق� ,أو
ق�سطرة� ,أو �أنبوب.
العجز الجن�سي ) :(Impotenceعدم قدرة جعل الع�ضو الذكري ينت�صب ب�شكل كاف للجماع .وي�سمى كذلك عدم
القدرة على االنت�صاب.
العالج الإ�شعاعي منظم الكثافة ) :(Intensity-modulated radiation therapy IMRTهو تقنية ت�ستخدم
الكمبيوتر لتو�صيل جرعات �إ�شعاعية محددة للورم ال�سرطاني �أو منطقة محددة داخل الورم.
التبول الال�إرادي ) :(Incontinenceهي م�شكلة عدم القدرة على التحكم في تدفق البول من مثانتك.
العقم ) :(Infertilityعدم القدرة على �إنجاب �أطفال.
التهاب ) :(Inflammationاحمرار� ,أو تورم� ,أو �ألم� ,أو �شعور بالحرارة في منطقة من الج�سم.
العالج الإ�شعاعي الداخلي ) :(Internal radiation therapyهو العالج الذي يتم فيه و�ضع مادة م�شعة داخل
ج�سمك.
الإ�شعاع في �أثناء الجراحة
لل�سرطان في �أثناء الجراحة.

)radiation

 :(Intraoperativeالعالج الإ�شعاعي الذي يتم توجيهه مبا�شرة

الآثار الجانبية المت�أخرة )(Late side effects

�أ�شهر على الأقل.

�آثار جانبية تحدث لأول مرة بعد انتهاء العالج الإ�شعاعي ب�ستة

عالج مو�ضعي ) :(Local treatmentتوجيه الإ�شعاع فقط �إلى الجزء الم�صاب بال�سرطان من الج�سم.
الوذمة الليمفاوية ) :(Lymphedemaوهي م�شكلة التي فيها تتجمع �سوائل زائدة في ن�سيج وت�سبب تورم .وقد
تحدث في ذراع �أو قدم بعد �إزالة الأوعية الليمفاوية �أو العقد الليمفاوية من تحت الذراع �أو الأرب ّية بوا�سطة عملية
جراحية �أو �إ�شعاع.
�إجازة طبية )� :(Medical leaveأخذ �إجازة من العمل ب�سبب م�شكلة طبية.
الت�صوير بالرنين المغناطي�سي ) :(Magnetic resonance imaging MRIهو الإجراء الذي يتم فيه ا�ستخدام
موجات راديو ومغناطي�س قوي مو�صل بكمبيوتر لإنتاج �صور تف�صيلية لمناطق داخل الج�سم.
الغثيان ) :(Nauseaعندما ت�شعر بتعب في معدتك �أو مغ�ص وت�شعر ب�أنك تريد �أن تتقي�أ.
الحو�ض) : (Pelvisمنطقة بين القدمين .وت�سمى كذلك الأرب ّية.
�أج�سام مزروعة دائمة ) :(Permanent implantsوهي حبوب دواء �أو بذور والتي تبقى دائ ًما في ج�سمك.
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الت�صوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني ) :(PET - Positron emission tomography - scanوهو
�إجراء يتم فيه حقن مقدار �صغير من الجلوكوز (ال�سكر) الم�شع في الوريد ,ويتم ا�ستخدام مفرا�س لإنتاج �صور
تف�صيلية بوا�سطة الكمبيوتر لمناطق الج�سم التي تم ا�ستخدام الجلوكوز بها .ولأن الخاليا ال�سرطانية ت�ستخدم عادة
جلوكوز �أكثر من الخاليا العادية ,ف�إن ال�صور ت�ستخدم لإيجاد الخاليا ال�سرطانية في الج�سم.
الأُكال ) :(Pruritusحكة �شديدة.
إح�سا�سا بال�سعادة ,وتزيد
من�شطات )� :(Psychstimulantsأدوية يمكن �أن ت�ساعد على تقليل الإعياء ,وتعطي � ً
ال�شهية.
النخر الإ�شعاعي ) :(Radiation necrosisوهي م�شكلة تحدث عندما ت�شكل خاليا الورم الميتة كتلة في المخ.
�أخ�صائي عالج الأورام بالأ�شعة ) :(Radiation oncologistهو طبيب متخ�ص�ص في ا�ستخدام الأ�شعة لمعالجة
ال�سرطان.
العالج الإ�شعاعي ) :(Radiation therapyجرعات عالية من الإ�شعاع لمعالجة ال�سرطان والأمرا�ض الأخرى.
العالج بالأ�شعة ) :(Radiotherapyكلمة �أخرى للعالج الإ�شعاعي.
المحاكاة ) :(Simulationوهي عملية ت�ستخدم للتخطيط للعالج الإ�شعاعي بحيث يتم تحديد مكان المنطقة
الم�ستهدفة بدقة وو�ضع عالمة عليها.
الحمام المقعدي ) :(Sitz bathوهو حمام يتم �أخذه في و�ضع الجلو�س ويغطي فقط الأوراك والأرداف.
ت�شقق الجلد ) :(Skin breakdownوهو �أثر جانبي ينتج عن العالج الإ�شعاعي والذي يحدث عندما يكون تق�شر
الجلد في منطقة العالج �أ�سرع من ا�ستطاعته على النمو من جديد.
مجموعات الدعم ) :(Support groupsاجتماعات للنا�س الذين يت�شاركون الم�شكالت نف�سها ,مثل ال�سرطان.
مجال العالج ) :(Treatment fieldالمكان �أو �أكثر في ج�سمك التي �سيتم توجيه الإ�شعاع �إليها .وي�سمى � ً
أي�ضا
منفذ العالج.
منفذ العالج ) :(Treatment portالمكان �أو �أكثر في ج�سمك التي �سيتم توجيه الإ�شعاع �إليها .وي�سمى � ً
أي�ضا مجال
العالج.
التبول )� :(Urinateإفراغ مثانتك من البول.
�ضيق المهبل ) :(Vaginal stenosisوهي م�شكلة تحدث عندما ي�ضيق لمهبل وي�صبح �أ�صغر.
القيء ) :(Vomitingعندما ت�صبح ً
مري�ضا وتلقي ما في معدتك من طعام.
جفاف الفم ) :(Xerostomiaوي�سمى � ً
أي�ضا ).(dry mouth
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