Chemotherapy: Arabic

العالج الكيميائي

تتناول نشرة المعلومات هذه موضوع العالج الكيميائي .سوف يتلقى كثير من الناس المصابين بالسرطان عال ًجا
كيميائيًا كجزء من خطة عالجهم.
ضا نشرة معلومات باللغة الخاصة بك حول العالج اإلشعاعي والجراحة.
لدينا أي ً
نأمل أن تجيب نشرة المعلومات هذه على أسئلتك .إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى ،يمكنك أن توجهها إلى طبيبك أو
ممرضتك في المستشفى التي تتلقى فيها العالج.
أضفنا معلومات أخرى من مؤسسة ماكميالن .بعض هذه المعلومات متوفر فقط باللغة اإلنجليزية .إذا كنت ترغب
في التحدث عن هذه المعلومات مع متخصصي دعم عالج السرطان لدينا ،فإنه يوجد لدينا مترجمون لغير الناطقين
باللغة اإلنجليزية .يمكنك التحدث إلى أحدهم حول ما تشعر به وأية مخاوف قد تكون لديك.
يمكنك االتصال على خط دعم ماكميالن  ،0808 808 00 00مجانًا من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9ص إلى
الساعة  8م .إذا كانت لديك مشاكل في السمع ،يمكنك استخدام الهاتف النصي  0808 808 0121أو المرحل
النصي .أو يمكنك زيارة موقع الويب macmillan.org.uk
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ما هو السرطان؟
تُصنع أجهزة وأنسجة الجسم من كتل بناء صغيرة جدًا تسمى الخاليا .والسرطان مرض يصيب هذه الخاليا.
قد تبدو الخاليا في كل جزء من الجسم بصورة مختلفة وتعمل بطريقة متباينة ،ولكن معظم الخاليا تقوم بإصالح نفسها
وتتكاثر بنفس الطريقة .تنقسم الخاليا في المعتاد بطريقة منظمة ومحكومة .ولكن إذا خرج هذا األمر عن نطاق السيطرة
ألي سبب من األسباب ،فإن الخاليا تستمر في االنقسام وتنمو لتصبح كتلة تسمى الورم.
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في الورم الحميد ،ال تنتشر الخاليا إلى أجزاء أخرى من الجسم وال يطلق عليها اسم السرطان .مع ذلك ،قد تستمر
الخاليا في النمو في المكان األصلي ،ويمكن أن تسبب مشكلة عن طريق الضغط على أجزاء أخرى من الجسم.
في الورم الخبيث ،تكون الخاليا قادرة على االنتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم .وسيبدأ السرطان في النمو في جزء واحد من
الجسم .وهذا ما يسمى بالسرطان األولي .وإذا لم يتم عالج السرطان ،فقد ينتشر .وفي حالة انتشار ونمو السرطان في جزء آخر من
الجسم ،فإنه يسمى السرطان الثانوي أو النقيلي.
ما هو العالج الكيميائي؟

يستخدم العالج الكيميائي أدوية مضادة للسرطان لتدمير الخاليا السرطانية .تُنقل هذه األدوية في الدم بحيث يمكنها
الوصول إلى الخاليا السرطانية في معظم أجزاء الجسم .يعمل العالج على إتالف الخاليا المنقسمة بحيث تموت .سيتم
ضا إتالف خاليا سليمة ،ولكنها ستقوم عادة بإصالح نفسها.
أي ً
قد تتلقى دوا ًء واحدًا أو أكثر أثناء عالجك .سوف يتحدث معك طبيبك حول كيفية عمل العالج ومتى يمكنه
مساعدتك وإفادتك .كما سيخبرك كذلك باألعراض التي من المرجح أن تشعر بها أثناء تناولك لهذه األدوية.
متى يُستخدم العالج الكيميائي؟
العالج الكيميائي هو أحد طرق عالج السرطان .ويمكن إعطاؤه لمعالجة السرطان أو للسيطرة عليه .كما يمكن إعطاؤه
ضا لمحاولة منع السرطان من العودة .تشمل الطرق األخرى للعالج الجراحة والعالج اإلشعاعي والعالج الهرموني.
أي ً
قد يتلقى بعض الناس عال ًجا كيميائيًا قبل أن يخضعوا للجراحة .فهذا يمكنه جعل السرطان أصغر بحيث يحتاجون إلى
قليل من الجراحة أو بحيث تكون الجراحة أسهل.
قد يتلقى أشخاص آخرون العالج بعد الجراحة أو العالج اإلشعاعي .وذلك للمساعدة في الحد من خطر عودة السرطان
في المستقبل .وفي بعض األحيان يُعطى العالج الكيميائي بالتزامن مع العالج اإلشعاعي.
في بعض الناس ،ربما يكون السرطان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم (السرطان الثانوي أو النقيلي) .يمكن أن
يساعد العالج الكيميائي في جعل السرطان أصغر والسيطرة عليه بشكل أفضل .ويمكنه أيضً ا تحسين بعض أعراض
السرطان ومساعدة الشخص على أن يعيش لفترة أطول.
إعطاء العالج الكيميائي
سوف تتلقى عالجك الكيميائي في المعتاد في جلسات .ويعقب كل جلسة فترة من الراحة .يطلق على جلسة العالج وفترة الراحة اسم
دورة عالج .وتشكل كل مجموعة من الدورات برنامجًا عالجيًا .سيناقش معك طبيب السرطان الخاص بك عدد الدورات التي
ستتلقاها.
عادةً ما يتم إعطاء أدوية العالج الكيميائي في الوريد أو عن طريق الفم .وفي بعض األحيان تُعطى األدوية عن طريق الحقن تحت
الجلد أو في العضالت أو في السائل حول العمود الفقري أو في أحد تجاويف الجسم مثل المثانة .ويمكن استخدام كريمات العالج
الكيميائي لبعض سرطانات الجلد.

العالج الكيميائي عن طريق الوريد
يتم إعطاء العديد من األدوية عن طريق الحقن في الوريد:


الكانيوال :أنبوب صغير يتم إدخاله في الوريد في ذراعك أو في الجزء الخلفي من يدك.



الخط المركزي :هو أنبوب رفيع يوضع عبر جلد الصدر إلى أحد األوردة بالقرب من القلب.



القسطرة المركزية المدرجة محيطيًا ( :)PICCأنبوب رفيع يتم تمريره في أحد األوردة في انحناءة الذراع أو
الجزء العلوي من الذراع ويتم إدخالها لولبيًا إلى أن يستقر طرف األنبوب في أحد األوردة بالقرب من القلب.



ضا بقسطرة بورت كاث :أنبوب بالستيكي رفيع ولين يوضع في أحد األوردة
البوابة المزروعة أو ما يسمى أي ً
بالقرب من القلب .وهو يبدو وكأنه نتوء تحت الجلد على صدرك.
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تُستخدم في بعض األحيان مضخات تسريب إلعطاء كمية ُمقاسة وصغيرة من الدواء خالل فترة من الزمن .قد تعمل هذه
المضخات لبضعة أيام أو ما يصل إلى أسبوع .يمكن أن تبقى المضخة لفترة أطول ،ولكن سيتم تغييرها كل أسبوع.
يمكنك العودة إلى المنزل بهذه المضخة والمضي قد ًما في حياتك اليومية.
األقراص أو الكبسوالت التي تؤخذ عن طريق الفم
صا أو كبسوالت .ال يمكن إعطاء جميع العالجات بهذه الطريقة .معظم الناس ،الذين يتلقون
قد يتلقى بعض الناس أقرا ً
صا أو كبسوالت ،يمكنهم تناولها في المنزل .ومن المهم تذكر أنها أدوية عالج كيميائي ويمكن أن تظل لها آثار
أقرا ً
جانبية.
فهم العالج الخاص بك
قبل أن تتلقى أي عالج ،سوف يشرح لك طبيبك أو ممرضتك سبب احتياجك لهذا العالج وعدد مرات إعطائه لك.
وسوف يخبرانك كذلك باألعراض التي قد تشعر بها بعد أن تتلقى العالج وبأية آثار جانبية.
صا يتحدث لغتك باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية .قد يتوفر مترجمون إذا كنت تريد أحدهم،
من الجيد أن تأخذ معك شخ ً
ولكن حاول إبالغ المستشفى مقد ًما بما إذا كنت ترغب في وجود مترجم .سيُطلب منك التوقيع على استمارة إلثبات أنك
توافق على العالج الكيميائي وتفهم آثاره الجانبية المحتملة .وهذا ما يسمى بإعطاء الموافقة.
تذ ّكر أنه يجب عدم إعطائك أي عالج إال بعد أن تفهم سبب تلقيك لهذا العالج واألعراض التي قد تشعر بها.
اختبارات قبل العالج
قد تحتاج إلى بعض االختبارات قبل بدء العالج .تساعد هذه االختبارات الطبيب في التأكد من أن حالتك جيدة بما يكفي
ضا
لتلقي العالج .وسوف تشمل في المعتاد اختبارات الدم وربما اختبارات البول أو القلب .قد تحتاج في بعض األحيان أي ً
إلى األشعة السينية أو فحوصات باألشعة فوق الصوتية قبل بدء العالج.
قبل كل دورة عالج ،من الطبيعي أن يكون هناك فحص للدم وزيارة الطبيب أو الممرضة .قد يكون هذا في يوم العالج
أو قبل العالج بيوم أو يومين .سوف يقومان بمراجعة نتائج اختبار الدم الخاص بك وسؤالك عن األعراض التي شعرت
بها منذ آخر عالج تلقيته.
أين يتم إعطاء العالج؟
سوف تتلقى العالج في إحدى وحدات أو أجنحة الرعاية اليومية للعالج الكيميائي .وقد يكون من الممكن في بعض
األحيان أن تتلقي العالج في المنزل أو في وحدة متنقلة بالقرب من منزلك .يمكنك التناقش مع طبيبك أو ممرضتك
بشأن المكان الذي يمكنك تلقي العالج فيه ،ولكن من المهم أن يكون هذا المكان هو األكثر أمانًا بالنسبة لك لتتلقى
العالج فيه .قد تحتاج إلى السفر للحصول على العالج حسب المكان الذي تعيش فيه .يمكن أن تحصل على مساعدة
بشأن تكاليف السفر أو يمكن تنظيم عملية التنقل بالنسبة لك.
ما الوقت الذي يستغرقه العالج؟
يمكن أن تتلقي معظم العالجات التي تؤخذ عن طريق الوريد كمريض يومي في المستشفى .قد يستغرق هذا األمر
صا
نصف ساعة إلى بضع ساعات .قد يحتاج بعض الناس إلى البقاء في المستشفى لفترة قصيرة .إذا كنت تتلقى أقرا ً
أو كبسوالت أو كريمات للعالج الكيميائي ،فيمكنك أخذها في المنزل .قد تتلقى العالج لبضعة أسابيع أو لعدة أشهر.
التغييرات في خطة عالجك

ضا
سوف يستخدم طبيبك اختبارات الدم أو البول للتأكد من تأثير العالج الكيميائي على جسمك .قد يقوم الطبيب أي ً
بفحصك وإلقاء نظرة على نتائج اختبارات الدم وفحوصات األشعة فوق الصوتية أو األشعة السينية .وفي بعض
األحيان قد يكون من الضروري تغيير عالجك .سيقوم طبيبك دائ ًما بمناقشة هذا األمر معك.
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قد يلزم في بعض األحيان تأخير العالج إلعطاء جسمك مزيدًا من الوقت للتعافي قبل تلقي دورة العالج التالية .يكمن
السبب األكثر شيوعًا لتأخير العالج في أن يكون عدد الخاليا البيضاء في الدم منخفضً ا للغاية.
اآلثار الجانبية
يمكن أن تسبب أدوية العالج الكيميائي آثارً ا جانبية تجعلك تشعر بالتوعك ،ألنها تؤثر على بعض الخاليا السليمة في
الجسم .في المعتاد ،ال تستمر األضرار التي تلحق بالخاليا السليمة إال لوقت قصير ،وسوف تتحسن معظم اآلثار الجانبية.
وقد تستمر بعض اآلثار الجانبية لفترة أطول .سيخبرك طبيبك أو ممرضتك بهذه اآلثار الجانبية وبالمدة التي قد
تستغرقها.
تتسبب مختلف األدوية في إلحاق آثار جانبية مختلفة ،وسوف يستجيب كل شخص بطريقة مختلفة .فقد يصاب بعض
الناس بآثار جانبية قليلة جدًا ،بينما يظهر لدى البعض اآلخر آثار جانبية أكثر.
نسرد هنا اآلثار الجانبية األكثر شيوعًا .لن تظهر هذه اآلثار الجانبية على جميع األشخاص الذين يتلقون العالج .إذا
الحظت أية آثار جانبية غير مذكورة هنا أو إذا كنت تريد معرفة المزيد حول اآلثار الجانبية ،اسأل طبيبك أو ممرضتك.
سوف تعطيك ممرضتك رق ًما هاتفيًا أو أرقام هاتفية لتتصل بالمستشفى إذا كنت تشعر بتوعك أو تحتاج إلى المشورة
في أي وقت من النهار أو الليل .احفظ هذه األرقام في هاتفك الجوال أو احتفظ بها في مكان آمن.
العدوى
يمكن أن يقلل العالج الكيميائي عدد الخاليا البيضاء في دمك .وهذا يجعلك أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى .وعندما يكون
ضا ،فإن هذا يطلق عليه قلة ال َع ِدالت.
عدد الخاليا البيضاء منخف ً
اتصل بالمستشفى على الفور على رقم االتصال ،الذي تم إعطاؤه لك ،في الحاالت التالية:
 إذا زادت درجة حرارتك على  37.5درجة مئوية ( 99.5درجة فهرنهايت) أو على  38درجة مئوية ( 100.4درجة
فهرنهايت) بنا ًء على مشورة قدمها لك فريق العالج الكيميائي الخاص بك
 إذا شعرت بالتوعك فجأةً ،حتى وإن كانت درجة حرارتك عادية
 إذا ظهرت عليك أعراض اإلصابة بعدوى ،وقد تشمل هذه األعراض الشعور باالرتعاش والتهاب الحلق والسعال
واإلسهال أو الحاجة إلى التبول الكثير.
عادةً ما تزداد الخاليا البيضاء الخاصة بك بشكل مطرد وتعود إلى وضعها الطبيعي قبل دورة عالجك التالية .سوف تقوم بعمل
اختبار دم قبل تلقي المزيد من العالج الكيميائي .وإذا كانت خاليا الدم لديك ال تزال منخفضة ،فقد يؤخر طبيبك العالج لفترة
قصيرة.

األنيميا
يمكن أن يقلل العالج الكيميائي عدد الخاليا الحمراء في دمك .تحمل هذه الخاليا األوكسجين في جميع أنحاء الجسم .فإذا كانت قليلة،
فربما تشعر بالتعب وانقطاع النفس .أبلغ طبيبك أو ممرضتك إذا كنت تشعر بمثل هذه األعراض .إذا كان لديك فقر شديد في الدم،
فقد تحتاج إلى قطارة إلعطائك المزيد من خاليا الدم الحمراء (نقل الدم).
الكدمات والنزيف
يمكن أن يساعد عالجك في تقليل عدد الصفيحات في دمك .والصفيحات هي خاليا تساعد الدم على التجلط .أبلغ طبيبك إذا كانت
لديك أية كدمات أو نزيف ال يمكنك تفسيره .وهذا يشمل نزيف األنف ونزيف اللثة وبقع الدم والطفح الجلدي .قد يحتاج بعض الناس
إلى قطارة إلعطائهم المزيد من الصفيحات الدموية.

التعب
الشعور بالتعب الشديد هو أحد اآلثار الجانبية الشائعة .وغالبًا ما يكون أسوأ قبيل نهاية العالج ويمكن أن يستمر لبعض الوقت بعد
انتهاء العالج .حاول أن تمشي ببطء وبخطى موزونة واحصل على أكبر قدر من الراحة التي تحتاجها .فهذا من شأنه المساعدة في
تحقيق التوازن مع ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي القصير .إذا كنت تشعر بالنعاس ،فتجنّب قيادة السيارة أو
تشغيل اآلالت.
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الشعور بالغثيان أو اإلصابة بالغثيان
قد يحدث هذا في األيام القليلة األولى بعد العالج الكيميائي .سوف يصف لك طبيبك أدوية مضادة للغثيان لتساعد في منع
الغثيان أو السيطرة عليه .تناول األدوية وفقًا لما توضحه لك ممرضتك أو الصيدلي.
إذا استمر شعورك بالغثيان أو ظللت مصابًا بالغثيان ،اتصل بالمستشفى في أسرع وقت ممكن .حيث يمكنهم هناك أن يقدموا لك
المشورة ويغيروا األدوية المضادة للغثيان إلى دواء آخر يحقق نتيجة أفضل بالنسبة لك.

اإلمساك
اإلمساك هو أال تكون قد قضيت حاجتك لفترة من الوقت .وعادةً ما يمكن المساعدة في التغلب على ذلك من خالل شرب
الكثير من السوائل وتناول المزيد من األطعمة الغنية باأللياف وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة .قد تحتاج إلى
تناول دواء يسمى الملين ليساعدك في التخلص من اإلمساك .قد يصف لك طبيبك هذا الدواء الملين أو يمكنك شراؤه من
الصيدلية.
اإلسهال
اإلسهال هو أن تكون حركات األمعاء لديك حرة وسائبة أكثر من المعتاد .قد تصاب ببعض األلم في المعدة .أبلغ
طبيبك إذا حدث لك ذلك .حيث يمكن السيطرة على ذلك بسهولة باستخدام الدواء .من المهم أن تشرب الكثير من
السوائل إذا كنت تعاني من اإلسهال.
قرحة الفم
قد يصبح فمك متقر ًحا أو جافًا أو قد تالحظ بعض القرح الصغيرة أثناء العالج .يمكن المساعدة في التغلب على ذلك من
خالل شرب الكثير من السوائل وتنظيف األسنان بلطف بفرشاة أسنان ناعمة.
ضا تجنب األطعمة التي تهيج الفم ،مثل الثوم والبصل والفلفل الحار وعصير الموالح .أبلغ طبيبك أو
يجب عليك أي ً
ممرضتك إذا كنت تشعر بأن فمك متقرح .حيث يمكنهم أن يقدموا لك النصح حول رعاية الفم ويعطونك غسوالت فم
ودوا ًء لمنع التهابات الفم أو القضاء عليها.
فقدان الشهية
بعض الناس يفقدون شهيتهم .قد يستمر هذا األمر لبضعة أيام أو أكثر .إذا كنت تعتقد أنك ال تأكل بما يكفي ،أو إذا كنت
تفقد وزنك ،يمكنك أن تطلب مقابلة أخصائي تغذية أو ممرضة متخصصة في المستشفى .حيث يمكنهم أن يقدموا لك
النصح حول تحسين شهيتك والحفاظ على وزنك الصحي.
تغيرات التذوق
قد تالحظ وجود تغيرات في مذاق الطعام .وعادةً ما يعود التذوق الطبيعي بعد انتهاء العالج .بعض الناس يشعرون
بطعم معدن غريب أو بطعم مر في الفم .يمكن المساعدة في التغلب على ذلك من خالل مص بعض الحلوى ذات النكهة
القوية أو النعناع.
تساقط الشعر
ليست كل أدوية العالج الكيميائي تسبب تساقط الشعر .بعض هذه األدوية قد ال يسبب سوى تساقط القليل من الشعر.
وهناك أدوية أخرى يمكنها أن تؤدي إلى تساقط شعرك كله ،مما سيكون أم ًرا مزعجً ا للغاية.
إذا تساقط شعرك ،فإن هذا يبدأ في المعتاد بعد أسبوعين إلى ثالثة أسابيع من بدء العالج ،على الرغم من أنه قد يبدأ
أحيانًا في غضون أيام قليلة .وعادةً ما ينمو شعرك مرة أخرى على مدى بضعة أشهر بمجرد االنتهاء من العالج.
يتلقى بعض الناس أنواعًا معينة من العالج الكيميائي قد تكون قادرة على تقليل تساقط الشعر باستخدام غطاء رأس بارد.
وهذا ما يسمى بتبريد فروة الرأس .ليس كل شخص يمكنه استخدام تبريد فروة الرأس ،ولكن يمكنك أن تسأل طبيبك أو
ممرضتك ما إذا كان هذا األمر مفيدًا لك.
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من المهم أن تبلغ طبيبك على الفور إذا شعرت بتوعك أو ظهرت عليك أية آثار جانبية خطيرة ،حتى إذا لم تكن
مذكورة هنا
معلومات إضافية
خطر تجلط الدم
يزيد السرطان من فرصة حدوث تجلط للدم ،ويمكن أن يكون العالج الكيميائي سببًا إضافيًا لذلك .يمكن أن يسبب تجلط الدم بعض
األعراض مثل ألم واحمرار وتورم الساق وضيق في التنفس وألم في الصدر .اتصل بطبيبك على الفور إذا ظهر عليك أحد هذه
األعراض .تجلط الدم هو أمر خطير ،ولكن طبيبك يستطيع معالجته ببعض األدوية التي تخفف قوام الدم .يمكن أن يعطيك طبيبك أو
ممرضتك المزيد من المعلومات.
األدوية األخرى
بعض األدوية ،بما في ذلك تلك التي يمكنك شراؤها من المتجر أو الصيدلية ،قد تكون ضارة عندما تتلقى العالج الكيميائي .لذا،
عليك إبالغ طبيبك بأية أدوية تتناولها ،بما في ذلك األدوية المتاحة بدون وصفة والعالجات التكميلية واألدوية العشبية.
الخصوبة
قد يؤثر العالج على قدرة المرأة على الحمل وقدرة الرجل على اإلنجاب .إذا كنت قلقًا بشأن هذا ،يمكنك التحدث مع طبيبك أو
ممرضتك قبل بدء العالج.
منع الحمل
سوف ينصح الطبيب المرأة بأال تصبح حامالً وأال يصبح الرجل أبًا لطفل خالل فترة العالج .وذلك ألن األدوية يمكنها إلحاق
الضرر بالجنين .من المهم استخدام وسائل منع الحمل أثناء العالج الكيميائي وعلى مدى بضعة أشهر بعد انتهائه .يمكنك التحدث مع
طبيبك أو ممرضتك حول هذا الشأن
ممارسة الجنس
إذا كنت تمارس الجنس خالل األيام القليلة األولى من تلقى العالج الكيميائي ،يجب عليك استخدام الواقي الذكري .وهذا من أجل
حماية شريك العالقة الجنسية.
الرضاعة
ك عدم اإلرضاع أثناء العالج وعلى مدى بضعة أشهر بعد انتهائه .وذلك بسبب وجود العالج الكيميائي في لبن األم.
يجب علي ِ
العالج الطبي وعالج األسنان
إذا كنت بحاجة للذهاب إلى المستشفى ألي سبب آخر غير السرطان ،احرص دائ ًما على إبالغ األطباء والممرضين أنك تتلقى
عالجًا كيميائيًا .أبلغهم كذلك باسم طبيب السرطان الذي يعالجك حتى يمكنهم طلب المشورة.
أبلغ طبيب السرطان الذي يعالجك أو الممرضة إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى عالج األسنان .احرص دائ ًما على إبالغ طبيب
األسنان بأنك تتلقى عالجًا كيميائيًا.

السفر
إذا كنت قد خططت لقضاء إجازة ،فمن المهم أن تتحدث مع طبيبك أو ممرضتك حول خططك .ونظ ًرا ألن العالج يؤثر
على الجهاز المناعي ،فقد ال تستطيع أخذ بعض اللقاحات وربما تُنصح بعدم السفر.
معلومات ذات صلة من ماكميالن
•
•
•
•
•
• العيش مع السرطان وبعده
• رعاية الفم أثناء العالج الكيميائي
• فهم العالج الكيميائي

نشرات معلومات العالج الكيميائي
السيطرة على الغثيان والقيء
التعامل مع التعب
التعامل مع تساقط الشعر
ما هو شعورك؟ اآلثار العاطفية للسرطان
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للحصول على نُسخ من هذه المعلومات ،اتصل مجانًا على الرقم الهاتفي  0808 808 00 00أو تفضل بزيارة موقع
الويب macmillan.org.uk
تم كتابة ومراجعة وتحرير نشرة المعلومات هذه بواسطة فريق تطوير معلومات السرطان بمؤسسة ماكميالن لدعم عالج السرطان .وتم اعتمادها
من قبل المحرر الطبي الدكتور تيم إيفيسون استشاري األورام السريرية.

مع الشكر لمايكل فلين واستشارية تمريض العالج الكيميائي واألشخاص المصابين بالسرطان الذين راجعوا هذا
اإلصدار.
تم إعداد نشرة المعلومات هذه باستخدام معلومات من عدد من المصادر الموثوق بها ،بما في ذلك:
• الدليل الوطني البريطاني .اإلصدار رقم  .2013 .65الجمعية الطبية البريطانية والجمعية الصيدالنية الملكية
لبريطانيا العظمى.
• موقع النشرات الدوائية اإللكترونية (( www.medicines.org.uk .)eMCتاريخ الدخول أغسطس
.)2013
• المجموعة االستشارية الوطنية للعالج الكيميائي ،أغسطس  .2009خدمات العالج الكيميائي في إنجلترا:
ضمان الجودة والسالمة.
نحن نبذل كل جهد ممكن لضمان أن تكون المعلومات التي نقدمها دقيقة ،ولكن ال ينبغي االعتماد عليها لتعكس الوضع الحالي
لألبحاث الطبية التي تتغير باستمرار .إذا كنت مهت ًما بشأن صحتك ،يجب عليك استشارة طبيبك .ال تتحمل مؤسسة ماكميالت
المسئولية عن أية خسائر أو اضرار تنشأ عن أي خطأ في هذه المعلومات أو في المعلومات الخاصة بالغير ،مثل تلك المعلومات
المعروضة على مواقع الويب التي نضع روابط لها.
©  .Macmillan Cancer Support 2013مؤسسة خيرية مسجلة في إنجلترا وويلز ()261017
واسكتلندا ( )SC039907وجزيرة أيل أوف مان ( .)604مكتب مس ّجل  89ألبرت إمبانكمنت،
لندن .SE1 7UQ
MAC12464
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Chemotherapy: English

Chemotherapy
This fact sheet is about chemotherapy. Many people with cancer will have
chemotherapy as part of their treatment.
We also have fact sheets in your language about radiotherapy and surgery.
We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions,
you can ask your doctor or nurse at the hospital where you are having your
treatment.
We’ve listed other information from Macmillan. Some of this is only in English. If
you’d like to talk about this information with our cancer support specialists, we
have interpreters for non-English speakers. You can also talk to someone about
how you are feeling and about any worries you may have.
You can call the Macmillan Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday,
9am–8pm. If you have problems hearing you can use textphone 0808 808 0121,
or Text Relay. Or you can visit macmillan.org.uk
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What is cancer?
The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells.
Cancer is a disease of these cells.
Cells in each part of the body may look and work differently but most repair and
reproduce themselves in the same way. Normally, cells divide in an orderly and
controlled way. But if for some reason this becomes out of control, the cells carry on
dividing and grow into a lump called a tumour.
In a benign tumour, the cells do not spread to other parts of the body and it is not
called cancer. However, the cells may carry on growing at the original site, and
may cause a problem by pressing on other parts of the body.
In a malignant tumour, the cells are able to spread to other parts of the body. The
cancer will begin to grow in one part of the body. This is called primary cancer. If the
cancer is not treated it may spread. If it spreads and grows in another part of the
body, it is called secondary or metastatic cancer.

What is chemotherapy?
Chemotherapy uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells. The drugs are carried in
the blood so they can reach cancer cells in most parts of the body. The treatment
works by damaging dividing cells so that they die. Healthy cells will also be damaged,
but they will usually repair themselves.
You may have one or more drugs during your treatment. Your doctor will talk to
you about how the treatment may work and when it may help you. They will also
tell you about how you are likely to feel while you are having the drugs.

When is chemotherapy used?
Chemotherapy is one type of cancer treatment. It can be given to cure or control a
cancer. It may also be given to try to prevent cancer from coming back. Other types of
treatment include surgery, radiotherapy or hormonal treatment.
Some people may have chemotherapy before they have surgery. This can make the
cancer smaller so they need less surgery or the surgery is easier.
Other people may have treatment after surgery or radiotherapy. This is to help reduce
the risk of the cancer coming back in the future. Sometimes it is given with
radiotherapy.
In some people, the cancer may have spread to other parts of the body (secondary or
metastatic cancer). Chemotherapy can help make the cancer smaller and control it
better. It may also improve some cancer symptoms and help someone live longer.
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Giving chemotherapy
You will usually have your chemotherapy treatment in sessions. Each session is
followed by a rest period. The session of treatment and the rest period is called a cycle
of treatment. A number of cycles makes up a course of treatment. Your cancer doctor
will discuss with you how many cycles you have.
Chemotherapy drugs are usually given into a vein or by mouth. Sometimes they are
given by injection under the skin, into the muscle, into the fluid around the spine or
into a body cavity such as the bladder. Chemotherapy creams may be used for some
skin cancers.
Intravenous chemotherapy

Many drugs are given by injection into a vein:
Cannula: A small tube inserted into a vein in your arm or in the back of your
hand.
Central line: A thin tube put in through the skin of the chest into a vein near the
heart.
PICC or a peripherally inserted central catheter: A thin tube is passed into a
vein in the bend or upper part of the arm and threaded through until the end
of the tube lies in a vein near the heart.
Implantable port, also called a portacath: A thin, soft, plastic tube that is put
into a vein near your heart. It looks like a bump under the skin on your chest.
Infusion pumps are sometimes used to give a measured, small amount of the drug
over a period of time. They may run for a couple of days or up to a week. The pump
may stay on longer, but will be changed every week. You can go home with this and
carry on with your everyday life.
Oral tablets or capsules

Some people may have tablets or capsules. Not all treatments can be given this way.
Most people who have tablets or capsules can take them at home. It is important to
remember that they are chemotherapy drugs and can still have side effects.

Understanding your treatment
Before you have any treatment, your doctor or nurse will explain why you need it and
how often it will be given. They will tell you how you may feel after you have had the
treatment and about any side effects.
It’s a good idea to take someone with you who speaks both your language and
English. Interpreters may be available if you need one, but try to let the hospital know
in advance if you would like one to be there. You will be asked sign a form to show
that you agree to the chemotherapy treatment and understand its possible side effects.
This is called giving consent.
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Remember, no treatment should be given unless you understand why you are having
it and how you may feel.

Tests before treatment
You may need some tests before starting your treatment. These help the doctors make
sure you’re well enough to have your treatment. They will usually include blood tests
and maybe urine or heart tests. Sometimes, you may also need to have x-rays or
scans before treatment starts.
Before each cycle of treatment, it is normal to have a blood test and to see the doctor
or nurse. This may be on the day of your treatment or a day or two before it. They will
check your blood results and ask you how you have felt since your last treatment.

Where is treatment given?
You will have treatment in a chemotherapy day unit or ward. Sometimes you may
be able to have it at home, or in a mobile unit near your home. You can discuss
with your doctor or nurse where you can have treatment but it is important that it is
the safest place for you to have it. You may need to travel to get your treatment
depending on where you live. You may be able to get help with the cost of travel or
have transport arranged for you.

How long does treatment take?
You can have most intravenous treatments as a day patient at the hospital. This may
take from half an hour to a few hours. Some people may need to stay in hospital for
a short time. If you’re having chemotherapy tablets, capsules or creams, you can
take these at home. You may have treatment for a few weeks or for a number of
months.

Changes to your treatment plan
Your doctors will use blood tests or urine tests to check the effect of the
chemotherapy on your body. The doctor may also examine you and look at the
results of blood tests, scans or x-rays. Sometimes your treatment may need to be
changed. Your doctor will always discuss this with you.
Sometimes your treatment may need to be delayed to give your body more time to
recover before the next cycle of treatment is given. The most common reason to delay
treatment is because the number of white cells in the blood is too low.

Side effects
Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell, as they affect
some of the healthy cells in your body. Damage to the healthy cells usually only lasts a
short time and most side effects will improve. Some side-effects can last longer. Your
doctor or nurse will tell you about them and how long they may last.
Different drugs cause different side effects and each person will react in a different
way. Some people have very few side effects while others may have more.
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We describe the most common side effects here. These won’t affect all people who
have treatment. If you notice any effects which aren’t listed here, or if you want to
know more about side effects, ask your doctor or nurse.
Your nurse will give you a telephone number or numbers to call the hospital if you
feel unwell or need advice any time of day or night. Save these numbers in your
mobile phone or keep them somewhere safe.
Infection

Chemotherapy can reduce the number of white cells in your blood. This will make you
more likely to get an infection. When they are low it’s called neutropenia.
Contact the hospital straight away on the contact number you’ve been given if:
your temperature goes over 37.5°C (99.5°F) or over 38°C (100.4°F),
depending on the advice given by your chemotherapy team
you suddenly feel unwell , even with a normal temperature
you have symptoms of an infection – this can include feeling shaky, a sore
throat, a cough, diarrhoea or needing to pass urine a lot.
Your white cells usually increase steadily and return to normal before your next
treatment. You will have a blood test before having more chemotherapy. If your blood
cells are still low, your doctor may delay your treatment for a short time.
Anaemia

Chemotherapy can reduce the number of red cells in your blood. These cells carry
oxygen around the body. If they are low you may be tired and breathless. Tell your
doctor or nurse if you feel like this. If you are very anaemic, you may need a drip to
give you extra red cells (blood transfusion).
Bruising and bleeding
Your treatment can reduce the number of platelets in your blood. Platelets are cells
that help the blood to clot. Tell your doctor if you have any bruising or bleeding you
can’t explain. This includes nosebleeds, bleeding gums, blood spots or rashes on the
skin. Some people may need a drip to give them extra platelets.
Tiredness

Feeling very tired is a common side effect. It’s often worse towards the end of
treatment and can last for a time after your treatment finishes. Try to pace yourself
and get as much rest as you need. It helps to balance this with some gentle exercise,
such as short walks. If you feel sleepy, don’t drive or operate machinery.
Feeling sick or being sick

This may happen in the first few days after chemotherapy. Your doctor will prescribe
anti-sickness drugs to help prevent or control sickness. Take them exactly as your
nurse or pharmacist explains to you.

Page 5 of 8 Macmillan fact sheet 2013: Chemotherapy

If you still feel sick or are being sick, contact the hospital as soon as possible. They
can give you advice and change the anti-sickness drug to one that works better for
you.
Constipation

Constipation is when you have not opened your bowels for a while. This can usually
be helped by drinking lots of fluids, eating more high-fibre foods and taking gentle
exercise. You may need to take a medicine called a laxative to help. Your doctor can
prescribe these for you or you can buy them at a chemist.
Diarrhoea
Diarrhoea is when you have loose bowel movements more often than usual. You
may get some stomach pain. Tell your doctor if this happens. It can usually be
easily controlled with medicine. It's important to drink plenty of fluids if you have
diarrhoea.
Sore mouth

Your mouth may become sore or dry or you may notice small ulcers during treatment.
It can help to drink lots of fluids and to clean your teeth gently with a soft toothbrush.
You should also avoid foods which irritate the mouth, such as garlic, onions, chillies
and citrus fruit juices. Tell your doctor or nurse if your mouth feels sore. They can
advise you on mouth care and give you mouthwashes and medicine to prevent or
clear mouth infections.
Loss of appetite

Some people lose their appetite. This may last a few days or longer. If you think you
are not eating enough, or if you are losing weight, you can ask to see a dietitian or
specialist nurse at your hospital. They can advise you on improving your appetite and
keeping to a healthy weight.
Taste changes

You may notice that food tastes different. Normal taste usually comes back after
treatment finishes. Some people get a strange metal or bitter taste in their mouth.
Sucking on strongly flavoured sweets or mints may help.
Hair loss

Not all chemotherapy drugs make your hair fall out. Some may make only a little fall
out. Others can make all of your hair fall out and this can be very upsetting.
If your hair falls out, it usually starts two–three weeks after starting treatment, although
sometimes it can start within a few days. It will usually grow back over a few months
once you’ve finished your treatment.
Some people having certain types of chemotherapy may be able to reduce hair loss
by using a cold cap. This is called scalp cooling. Not everyone can have scalp
cooling, but you can ask your doctor or nurse whether it would be useful for you.
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It’s important to let your doctor know straight away if you feel unwell or have any
severe side effects, even if they’re not mentioned here

Additional information
Blood clot risk
Cancer increases the chance of a blood clot and chemotherapy can add to this. A clot
can cause symptoms such as pain, redness and swelling in a leg, breathlessness and
chest pain. Contact your doctor straight away if you have any of these symptoms. A
blood clot is serious but your doctor can treat it with drugs that thin the blood. Your
doctor or nurse can give you more information.
Other medicines
Some medicines, including ones you can buy in a shop or chemist, can be harmful
when you are having chemotherapy. Tell your doctor about any medicines you are
taking, including over-the-counter drugs, complementary therapies and herbal drugs.
Fertility
Your treatment may affect being able to get pregnant or father a child. If you are
worried about this, you can talk to your doctor or nurse before treatment starts.
Contraception
Your doctor will advise you not to become pregnant or to father a child during
treatment. This is because the drugs may harm a developing baby. It’s important to
use contraception during and for a few months after chemotherapy. You can talk to
your doctor or nurse about this
Sex
If you have sex within the first couple of days of having chemotherapy you need to use
a condom. This is to protect your partner.
Breastfeeding
You should not to breastfeed during treatment and for a few months after. This is in
case there is chemotherapy in the breast milk.
Medical and dental treatment
If you need to go into hospital for any reason other than cancer, always tell the
doctors and nurses that you are having chemotherapy. Tell them the name of your
cancer doctor so they can ask for advice.

Talk to your cancer doctor or nurse if you think you need dental treatment. Always tell
your dentist you are having chemotherapy.
Travel

If you have a holiday planned it’s very important to talk to your doctor or nurse about
your plans. Because the treatment affects the immune system, you cannot have some
vaccines and you may be advised not to fly.
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