ادارة أعراض سرطان البروستات

مشاكل تحرك اإلمعاء بعد تلقي العالج بالطاقة اإلشعاعية
ربما تشعر باالحراج اذا كنت تعاني من مشاكل في تحرك اإلمعاء بعد العالج بالطاقة اإلشعاعية .ال تدع ذلك
يوقفك عن السؤال في طلب المساعدة.
العالج بالطاقة اإلشعاعية لسرطان
البروستات يسبب أحيانا ً مشاكل في
حركة االمعاء ،بما في ذلك:
♦ ﺗشنّج
♦ براز رخو او اإلسھال
♦ شعور بالضغط في حركة االمعاء
الستعمال المرحاض بشكل فوري
♦ شعور بحريق ،طراوة أو ألم
♦ غازات

♦ افرازات مخاطية كثيفة
♦ نزف مع خروج البراز
وجود دم في البراز
ربما ﺗشعر باالحراج الن جسمك يتفاعل بھذه
الطريقة .ولكن ال ﺗدع ذلك يوقفك عن سؤال
الطاقم الطبي في طلب المساعدة .فإن
األطباء والممرضات يتعاملون يوميا مع مثل
ﺗلك المشاكل.

كيف يسبب العالج بالطاقة اإلشعاعية مشاكل في
حركة اإلمعاء؟
العالج بالطاقة اإلشعاعية يسبب تلف الخاليا
عندما تستعمل الطاقة اإلشعاعية لعالج سرطان البروستات
عندك فانھا تسبب تلف في خاليا أعضاء جسمك القريبة منھا.
تشمل تلك األعضاء المعدة )اإلمعاء واألحشاء( والمستقيم أو
الشرج والطرف االخير من االمعاء الذي ينتھي بفتحة الى
خارج جسمك ،أي المخرج .فضالت الطعام الناتجة عن
جسمك تتجمع في المستقيم الى أن تخرج من جسمك بسبب
حركة االمعاء بما يسمى البراز.

البروستات

تبدأ المشاكل بعد  3الى  4اسابيع من العالج
العديد من الرجال تبدأ عندھم ھذه المشاكل الصحية بعد عدة
اسابيع من بديء العالج.
المشاكل الصحية غالبا تنتھي مع نھاية العالج
المشاكل في حركة اإلمعاء عادة تنتھي خالل عدة اسابيع بعد
إنتھاء العالج .ولكن بعض الرجال يمكن أن يعانوا من تلك
المشاكل لمدة اطول.

مشاكل حركة االمعاء مع الطاقة االشعاعية

المستقيم

المثانة

مشاكل حركة االمعاء مع الطاقة االشعاعي

كيف يمكنني السيطرة على مشاكل حركة االمعاء؟
الخبز والسيريول الغني
بااللياف

تجنب تناول:
الفلفل
الحار

الخضار الغنية
بااللياف
الزيوت

معظم االجبان

المشروبات الغازية

احتفظ بجدول المشاكل الصحيّة لمدة أسبوع أو اثنين
سجل فيه:
ّ
• األعراض :مثل الوجع ،الغازات ،التشنج ،أو مشاكل على
البشرة المحيطة بالمستقيم أو الشرج.
• المشاكل :الخروج السائل أو االسھال .إشرح كيفية
الخروج بدقة وكم مرة خالل النھار ﺗستعمل المرحاض
من أجل إخراج البراز واذا كان ھناك دماء في البراز أو
اذا كان يحتوي على المادة المخاطية.
• الطعام او النشاطات التي ﺗعتقد انھا ﺗسبب ھذه المشاكل.
عندما ﺗذھب لرؤية الطبيب أو الممرضة ،خذ معك ذلك
الجدول .فان ذلك سوف يساعدھم لمساعدﺗك بشكل أفضل.
تحدث مع طبيبك أو مع الممرضة
مشاكل في حركة االمعاء يمكن أن ﺗسبب لك اإلحراج ولكن
ﺗذكر أن الطبيب والممرضة يتكلمون مع مرضاھم عن ﺗلك
المشاكل بشكل يومي .خذ معك الجدول وأعرضه على الطاقم
الطبي الذي يقوم بعالجك .يمكن أن يصفوا لك دواء يساعد
لحل مشكلة اإلسھال مثل:
• دواء من على رفوف الصيدلية مثل كابوكتيت ،ايموديوم
ولوموﺗيل
• وصفة طبية

اذا كنت ﺗستعمل ھذه االدوية ﺗاكد من انك ﺗتبع التعليمات الطبية
بدقة كي ال ﺗاخذ جرعات اكثر من الالزم فال ﺗعود ﺗنفع ﺗلك
• الطعام الذي يجب ان ﺗخفف منه او ﺗتجنبه النه يسبب
االدوية.
الغازات أومشاكل في حركة االمعاء:
بعض االدوية ﺗساعد في عالج التشنج وااللم وبعض الكريمات
 االطعمة ذات التوابل ،كاالطعمة التي ﺗحتوي علىﺗخفف من وجع التقرحات حول الشرج او مشاكل جلدية
البھارات الحارة ،الفلفل الحار ،الكاري ،والقرنفل
اخرى .ﺗذكر ان ﺗسأل الطبيب عن كل ما ﺗحتاجه.
 الصودا أو المشروبات الغازيةعليك ان تغير من عادات طعامك وتنظر الى انواع الطعام الذي
 األطعمة الغنية باأللياف مثل الخبز من الحبوب الكاملة،تتناوله.
سيريول النخالة ،المكسرات ،البزر ،حبوب الذرة
• عادات الطعام التي يمكن ان ﺗساعد على حل مشاكل حركة
المفرقعة او البوشار ،الفواكه المجففة أو الطازجة
االمعاء:
 الخضار الغنية باأللياف مثل البروكلي والملفوف ﺗناول من  6 -5وجبات خفيفة في اليوم بدل منوالقرنبيط والبازيال والذرة والفاصوليا المجففة
ﺗناول  3وجبات كبيرة
والسلطات
 ﺗناول الطعام بدرجة حرارة متوسطة .الطعام االطعمة المقلية أو المدھنة مثل البطاطا المقليةالساخن او البارد يمكن ان يسبب مشاكل ﺗحرك
االمعاء
ورقاقات البطاطا والمعجنات والمرقات
يتبع على الصفحة التالية
 ﺗناول الطعام ببطء كي ال ﺗبلع الكثير من الھواء -ال ﺗمضغ العلكة

الصفحة 2

مشاكل حركة االمعاء مع الطاقة االشعاعية
 معظم منتجات الحليب خاصة اذا كنت حساسامنھا .يطلق عليھا االطباء "الحساسية من
الالكتوز" .عادة اللبن وزبدة الحليب
والمشروبات المغذية )مثل انشور وبوست(
يسمح بھا.
• الطعام الذي يمكن أن ﺗتناوله النه خفيف على المعدة
ھو:
 السمك المشوي ،الدجاج منزوع الجلد واللحمالھبر
 األجبان الخفيفة البيض المسلوق زبدة الفستق فواكه مثل الموز ،الفتاح المسلوق ،الخوخواإلجاص المعلبة ،التفاح المقشور،عصير
العنب والتفاح
 الخبز االبيض ،االرز ،الشعيرية والسميد البطاطا )المخبوزة والمسلوقة والمھروسة(والخضار الخفيفة المسلوقة مثل اللوبياء
والجزر والھليون والكوسا
اشرب الكفاية من السوائل – على االقل  8الى 10
أكواب من الماء يوميا
شرب  8الى  10أكواب من الماء يوميا يساعد جسمك
ويعطيك شعور أفضل .اذا كان عندك مشكلة في الكلى او
القلب ،اسأل طبيبك عن الكمية التي يلزمك ان ﺗشربھا.
• اذا كنت ﺗعاني من اإلسھال ،فانك ﺗخسر الكثير من سوائل
الجسم التي يجب أن ﺗعوضھا .وربما أيضا عليك أن
ﺗستبدل المعادن المھمة لجسمك مثل الصوديوم
والبوﺗاسيوم .لذلك ربما ينصحك الطاقم الطبي أن ﺗشرب
الكاﺗوريد  Gatoradeالذي يحتوي على ﺗلك المعادن .وربما
ينصحونك أيضا بتناول طعام يحتوي على البوﺗاسيوم مثل
الموز والبطاطا واللحم االحمر وعصير الخضار .اذا
ﺗخلصت من البراز اكثر من  5مرات في اليوم او عانيت
من االسھال سجل عدد األكواب التي ﺗشربھا
• حدد من شرب الكافيين الن ھذه المادة يمكن ان ﺗثير
االمعاء وﺗخسر من سوائل جسمك .لذلك ﺗجنب او اشرب
القليل من القھوة أو الشاي أو المشروبات الخفيفة.
الصفحة3

يمكنك ان تتناول:
الدجاج
منزوع الجلد

اللحم الھبر

انواع عديدة من
الفاكھة والعصير

السمك المشوي
او المخبوز
البيض المسلوق

الخبز االبيض واالرز
الخضار الخفيفة
الجزر المسلوق
زبدة الفستق الطرية

نصائح اخرى تساعدك على شعور أفضل
• خفف من أو ال ﺗتناول المشروبات الروحية وال
ﺗدخن .ذلك يزعج االمعاء ويجعل اإلسھال أكثر
سوءا
• خفف أو سيطر على الضغط النفسي .ﺗعلم طرق
جديدة للسيطرة على الضغط النفسي من الئحة
"مواجھة او التعايش مع اجھاد السرطان"
• استخدم وسائل للراحة مثل مغطس ماء دافيء
للتخفيف من ألم التقرحات .وضع قنينة من الماء
الساخن ملفوفة بمنشفة على معدﺗك يخفف من
التشنج
• نظف ونشف بلطف كل مرة بعد خروج البراز،
استخدم مناديل االطفال الخفيفة .ضع المرطب او
الكريمات على المنطقة المتقرحة بعد التنظيف
والتجفيف ،مثل ﺗاكس وانوسول .ايضا اسأل
الطبيب اذا كان ينصح بنوع معين.

مشاكل حركة االمعاء مع الطاقة االشعاعية
متى يجب علي االتصال بالطبيب أو المشرف الصحي؟
اتصل بالمشرف الصحي اذا:
• استمر االسھال أو وجع في الشرج
• اذا رأيت دم أحمر في المرحاض أو على ورقة
التجفيف بعد استعمال المرحاض .ال ﺗفترض أن ذلك
ردة فعل طبيعية للعالج باالشعة ألنه يمكن أن يكون
ھناك أساب أخرى لذلك الدم

• كان عندك حرارة  100.5مع إسھال
• كنت ﺗعاني من أعرض الجفاف مثل التعب،
الوھن ،الدوخة ،جفاف البشرة ،سرعة في
دقات القلب وقلة التبول

اعدت ھذه المعلومات استجابة للخطة الشاملة لوالية
ميشيغن للسيطرة على مرض السرطان ،ﺗحت اشراف
لجنة العمل لسرطان البروستات .وقدم الدعم لجھودھم
في جزء من جامعة ميشيغن ،مدرسة التمريض ومديرية
صحة المجتمع لوالية ميشيغن بتمويل من مركز الوقاية
والسيطرة على األمراض اتفاق تعاوني U58DP0008125
محتويات النشر ال تمثل بالضرورة وجھة نظر مركز
الوقاية والسيطرة على األمراض .ھذه الصفحات
المعلوماتية تحتوي على معلومات عامة وليس المقصود
منھا االستغناء عن االستشارة الطبية.
أعد ھذا الكراس في أيلول 2009

الصفحة 4

