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الطرق الغير دوائية لتجنب 

القيء الناجم عن الغثيان و 

جرعات العالج الكيمياوي 

واإلشعاعي

رباب السيد حسن
أستاذ مساعد بكلية التمريض 

جامعة المنصورة
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العناصر
اويإستكمال جرعات العالج الكيميوالقيء يهددان الغثيان : األهمية•

متعددة للغثيان و التقيؤمضاعفات خطيرة •

تعريف الغثيان و التقيؤ•

المسببات•

عوامل التهيئة للغثيان و التقيؤ•

الغثيان و التقيؤ الناجم عن العالج اإلشعاعي•

معالجة الغثيان و التقيؤ•

(بيلالزنج+ فيديو تمارين الشد و االسترخاء )عالجات غير دوائية ✓

عالجات دوائية✓

لتقليل حدوث الغثيان والقيء بعد العالج الكيماوينصائح ▪

متى يتم إبالغ الطبيب▪



مقدمة
بيراكتحدياالكيماويالعالجعنالناجموالقيءالغيثانحدوثمعدليمثل•

.الصحيةالرعايةومقدميوذويهمالسرطانلمرضى

ويالكيماالعالجشدةمدىعلىوحدتهماوالغيثانالقيءحدوثمعدليعتمد•

تقديم–ضيقةمالبسارتداء:مثال)األخرىالخطورةعواملمنوعدد

.(الخ.........نفاذةروائحذاتساخنةأطعمة

السرطانمرضىجميعمن٪80إلى٪70هناكإنفسابقة،لدراساتطبقا•

العالجمعحتىالتقيؤأو/والغثيانمنيعانونالكيماويالعالجيتلقونالذين

رطانسمرضىنصفبأنالترصديةالدراساتمنالعديدوتشير.الوقائي

هؤالءمن٪35وأنالمنضبطغيرالقيءأوالغثيانمنيعانونقدالدم

٪54الكيميائي،العالجمنساعة24خاللالغثيانمنيعانونالمرضى

.التاليةأياماألربعفيالقيءمنتعاني٪32والغثيانمنتعاني
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مقدمة

ألساسيةاالجوانبمنوالتقيؤالغثيانحدةمنالتقليلأومعالجةخططتُعد•

مرضىأنرغموالسرطان،لمرضىالعالجيةالخططفيوالمهمة

فتراتلخالحتميةبصورةالتقيؤأوالغثيانمنجميعايعانونالالسرطان

همالمضاعفاتتتعرضماغالبابالمائةالخمسيننسبةأنإالالعالج،

األوراملعالجاتالجانبيةاآلثارأكثرمنيجعلهماممامتفاوتة،بمستويات

منفاتخوالعالجاتيرهبونالكثيرينأنحتىللمرضىوإقالقاسلبية

قائيةالوالتدابيراتخاذضرورةيستدعيالذياألمرالتقيؤ،والغثيان

.المناسببالوقتتأثيراتهمامعالجةوحدوثهمالتجنبالمالئمة
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األهمية
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ميائيالغثيان والقيء يهددان استكمال العالج الكي

معدلراجعتفيبالغثيانالشعوريتسببماعادة  ألنهنظرا  •

ادةزيفييتسببمماتماما ،عنهالعزوفأوالطعامتناول

فبالضعالمصابينالمرضى،لدىالمناعيالجهازضعف

يقافإلالمعالجالطبيبيضطرماالمرض،بسبببالفعل

الحالةكانتوإنحتىالشديدة،الحاالتفيالكيميائيالعالج

لاستفحالخطرالمرضىيُعرضماللعالج،تستجيب

.العالجإيقافنتيجةالمرض
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مضاعفات خطيرة متعددة

انالغثي)العرضينبهذينالتحكمعنالتأخريؤديقدإذ•

تطرأدقالتيالتغيراتمثلمتعددة،مضاعفاتإلى(والتقيؤ

ىإليؤديمماالسوائلتوازنواختاللالجسمبكيميائية

مماذياتالمغالىاللجوءوبالتاليالحـادالشهيةفقدوالجفاف

إلىإضافةالسرطان،عالجمعدوائيةتداخالتعنهينتجقد

المريض،حياةجودةعلىالمحبطةوالتأثيراتاإلعيـاء

حدتهماداشتداعندالسلبيتأثيرهمايتفاقمالحالوبطبيعة

.طويلةلفتراتذلكواستمرار
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تعريفات

الإاألحوالأغلبفييتالزمانوالتقيؤالغثيانأنرغمو•

مفاجيءكشعورفالغثيان،ومختلفانمنفصالنعَرضانأنهما

فيموجاتهيئةعلىيأتي(القئفىبالرغبةإحساس)

ؤ،تقيعنهينتجالوقدكليهماأوالمعدةأوالحلق،مؤخرة

اباللعإفرازتزايدمثلاألعراض،منجملةعادةوتصاحبه

تتغيراوالبلع،صعوبةوالخفيف،الصداعوالدوارو

منماإيالأكثريُعدأنهكماالنبض،سرعةوالجلد،بحرارة

.التقيؤ
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تعريفات
بالعضالتالتقـلصاتمنجملةبأنهالتقيؤتعريفيمكنبينما•

عنتهامحتوياتفريغعلىتجبرهاالمعدةوعضالتالبطنية

مريضاليُعانيقدكماغثيان،يصاحبهالقدوالفم،طريق

ذاتبكليهمامنأوغثياندونالتقيؤأوفقط،الغثيانمن

هيةخاصبصفةللمريضإيالمااألكثرالحاللعلوالوقت،

دونءالمريأوللمعدةالفارغأوالجافالجيشانحدوث

اتوانقباضتشنجاتبحدوثتعريفهويمكنتقيؤ،حدوث

وعضالتالبطنيةوالعضالتالحاجزبالحجابمتكررة

.شيءخروجدونللتقيؤمحاولةفيالمعدة،
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المسببات

السرطانذلكفيبماالسرطانمرضىعندالتقيؤوالغثيانمسبباتمنالعديدهناك

أدويةبعضرتعتبوالمختلفة،لعالجاتهالجانبيةالتأثيراتوالحال،بطبيعةنفسه

إلىإضافةا،شيوعالتقيؤوالغثيانمسبباتأكثرأحدخاصةبصفةالكيماويالعالج

باتالمسبتتضمنوالدماغ،أوالكبدأوالهضميالجهازلمنطقةاإلشعاعيالعالج

:األخرى

بالدميومالكالسنسبةزيادةمثل)بالجسماألمالحوالسوائلتوازنفيإختالالت•

hypercalcemia،الجسمبأنسجةالماءوجودفرطأوالجفافأو).

.الدماغأوالكبدأوالهضميالجهازبقنواتورمينمو•

.اإلمساك•

.بالدمتسمماتأوالعدوى•

.بالكلىمشاكل•

.النفسيوالعصبيالتوتروالقلق•
10/17/2018 11



مـاويالكيمع العـالج و التقيـؤ سبب حدوث الغثيان 

الةرسبوصولالتقيؤمركزإثارةتتمالكيماويةالعقاقيراعطاءعند

:طريقينأحدعبرتنبية

،الكيميائيةاإلثارةمستقبلمنطقةتسمىبالدماغمعينةمنطقةمنتنبية•

.التقيؤمركزتحفزبدورهاالتي

يقةالدقاألمعاءوالمعدةوالمريء)الهضميةالقناةمنإثارةوتنبية•

لألمعاءطنةالمبللخالياالمختلفةالعقاقيرإتالفلدىحيث.(والغليظة

مادةبإطالقفتقومالهضمية،القناةأعصابتحفيزيتمالدقيقة،

ستقبالتبمتسمىوبالدماغالتقيؤمركزإلىكمرسالتعملكيميائية

سببالهوالهضميةبالقناةالمادةهذهوجودأنيبدووالسيروتونين،

.فعلكردالتقيؤإثارةفيالرئيسي
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التهيئة للغثيان والتقيـؤعـوامل 

للغثيانالمريضتعرضمدىتحددالتيالعواملمنالعديدهناك

:منهانذكرالكيماوي،العالجتلقيعندوالتقيؤ

غثيانالفيتسبباأكثراألنواعبعضحيث،المستخدمالعقارنوع•

.تسببهماالاألنواعبعضوغيرها،منوالتقيؤ

التقيؤوانالغثيفيالعاليةالجرعاتتتسببحيثالمتناولة،الجرعات•

.منخفضةكانتلومماأكثر

ارالعقجرعاتتلقيعندحيثالعقاقير،لتناولالزمنيةالجدولة•

الالزمالزمنيقلمتقاربة،زمنيةفتراتعلىوالتقيؤللغثيانالمسبب

.التاليةالجرعةبدءقبلللتعافي
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عـوامل التهيئة للغثيان والتقيـؤ

قديديالوربالحقنالعقاقيرتناولعندفمثالالعقار،تناولطريقة•

عنهاتناولتملومماأسرعومبكربشكلالتقيؤوالغثيانيحدث

كلبشيتمالوريديبالحقنالعقاقيرامتصاصأنإذالفم،طريق

.أسرع

ردودتختلفإذالمرضى،بينالفرديةوالفروقالشخصيةالعوامل•

المرضىبعضوآلخر،مريضمنالكيماويالعالجتجاهالفعل

.التقيؤوللغثيانتأثيراتأيةمناليعانون
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عـوامل التهيئة للغثيان والتقيـؤ

إلىعتدففإنهاتتوفر،عندمامحفزاتعدةإلىضافةباإلهذا•

ذلككواأللم،والقلقوالطعم،أوالرائحةمثلتقيؤ،حدوث

يراتالتغإلىإضافة،المفاجئةأوالعنيفةالبدنيةالحركة

العالجيحدثهاالتيالتهيجاتأوااللتهاباتبسببالجسدية

.الدماغالىالدمتدفقضعفأوالكيماوي،
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ـاعيالعـالج اإلشعالناجم عن  الغثيان و التقيـؤ 

لىعاإلشعاعيالعالجتلقيعندالتقيؤوالغثيانحدوثمدىيعتمد•

مليشفحينالمتلقاة،اإلشعاعكميةوتكرارهامدىوالمعالجة،موضع

خصوصاالهضميالجهازمنكبيراجزءااإلشعاعيةالمعالجةحقل

حواليامنهميعانيوالتقيؤ،والغثياناحتماالتتزيدالدقيقة،األمعاء

التجويفعلىإشعاعيةعالجاتيتلقونممنالمرضىمن50%

،(سنتيجراي200إلى180بين)قياسيةإشعاعيةوبجرعاتالبطني

انتهاءبعقساعتينإلىساعةبينتتراوحفتراتخاللغالباذلكويبدأ

.ساعاتلعدةيستمرواألشعة،جلسة
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ـاعيالعـالج اإلشعالناجم عن  الغثيان و التقيـؤ 

زرعياتعملعندالحالمثلمابالكامل،الجسمعلىإشعاعتلقيعندبينما•

منالمرضىمن%90إلى%57بينمانسبةتعانيالعظمي،النخاع

يزدادالحالعةبطبيوالوقائية،العالجاتتلقييتملمإنالتقيؤوالغثيان

جالعالمنمشتركةتوليفةتلقيعقبالمرضىهؤالءعندحدةاألمر

أخرىناحيةمنوالكيماوي،العالجمنعاليةجرعاتواإلشعاعي

منعاليةةعالجيجرعةتلقيعندالتقيؤوللغثيانالعُرضةنسبةتزداد

.متعددةزمنيةفتراتعلىمجزأةجرعاتمنبدالاإلشعاع
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معـالجة الغثيان و التقيـؤ

تيوالالعقاقيرالفعالةمنواسعنطاقهناك:دوائيةمعالجات

ومنعتقيؤوالبالغثيانللتحكموأساسيأوليعالجكخطتستخدم

.الكيماويةاألدويةتلقيفيالبدأقبلحدوثهما

شكلبالحاالتلكلمفيدواحدعقاريوجدالالحالبطبيعةو•

العالجاتتجاةالمرضىتجاوبمدىالختالفنظراكلي،

كيماويةالالعقاقيرتأثيرنهجاختالفإلىإضافةالمختلفة،

.بالدماغالتقيؤمركزعلى

.ديكادرون-بريمبران–زوفران:األدويةهذهأمثلةمنو•

10/17/2018 18



:عالجات غير دوائية 

لخططافيأساسيةتبقىللغثيانالمانعةالعقاقيرأنرغم•

ى،المرضمنعاليةنسبةلدىالمالحظمنأنهإالالعالجية،

قيؤوالتالغثيانمعالجةفيناجحةتبدوالالعقاقيرهذهأن

كمالتحطرقأفضلأنولوحظالكيماوي،العالجعنالناجم

غييرنفسيةوتذهنيةتشتيتعلىتعتمدالتقيؤوالغثيانفي

ونتكو،المختلفةدوائيةالغيربالطرقالمريضالطفل

غثيانللالمبكرالتمييزأوالتوقععندنجاحاأكثرالمعالجة

.بتجنبهماالبدأووالتقيؤ،
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:أشهر أمثله للعالجات غير الدوائية 

ناولبتالبدءعندالكريمللقرآنالجهريةالقراءةعلىالمريضحث•

أوالجرعات

أوالجرعات،بتناولالبدءعندالموسيقىسماع•

قطريعن)األدويةتناولأثناءباللعبالعالجعنتفكيرهلهاءإ•

أو،(الفيديوألعابمثلالبصريةأوالذهنيةاأللعاب

أوحياتهفيمرتالتيااليجابيةاألحداثتذكر•

أو(البحارأعماقفي–الغاباتفيرحلة)الموجةالتخيل•

أوالجسملعضالتاإلسترخاءوالشدتمارين•

الصينيةاإلبر•

10/17/2018 20



سم لعضالت الجواإلسترخاء تمارين الشد 

بالمصاالطفلسيقوم،الكيماويالعالججرعةإعطاءبعد•

منلةعضكلبشدالنوموالجلوسوضعيةفيالدمبسرطان

الشهيقمعثوان7-5منالمستطاعقدرالجسمعضالت

يأخذيثبحالزفير،ويطلقشدهابعدالعضلةيرخيثمبعمق

عدةعميقنفسأخدطريقعنالوضعيتينبينراحةفترة

نيةالتقهذهإتباعيتمأنعلىثانية،30-20خاللفيمرات

لىأعمنأوأعلىإلىأسفلمنالعضالتواسترخاءشدفي

.بأكملهاالطفلجسمعضالتلجميعأسفلإلى
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الفيديو
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جذور الزنجبيل 

الزنجبيلأنأثبتتالتيالدراساتمنالعديدأجريت•

والقيء،الغثيانمنيحدأنيُمكن(طازج–مسحوق)

40إلىلتصبنسبةالكيماويللعالججانبيةآثارا  بوصفهما

فيالموجودةالطبيعيةالفعّالةالموادأنوجدفقد.%

فيموجودةالالفعّالةللموادالطبيعيالنظيرتُعدالزنجبيل

لمواجهةفعاال  سالحا  سويا  يشكالنوأنهماالتقيؤ،مضادات

.ائيالكيميللعالجالخضوععنالناجمينوالغثيانالقيء

10/17/2018 23



جذور الزنجبيل 

الكيميائيجللعالالجانبيةاآلثارمنالحدفيالزنجبيلجذورتأثيركيفية
:للسرطان

تحتلالتيالفعّالة،الموادمنمجموعةعلىالجذورهذهتحتوي"•

لعصبيةاالخالياعلىالسيروتونينمادةفيهاتستقرالتيالمواضع،

معالترابطعلىقدرتهاالسيروتونينمادةيُفقدمابالمخ،

دثتحوالالمخفيالتقيؤمركزينشطالثمّ ومنمستقبالتها؛

."بالغثياناإلصابة
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لكيماويابعد العالج حدوث الغثيان والقيء نصائح لتقليل 
حريفةالأوبالزيوتالمقليةأوالدهنياتكثيرةاألطعمةتقديمتجنب•

.القويةالروائحذاتاألطعمةأوالمذاقحلوةأوأوالمتبلة

وائحرخصوصاالقويةالروائحمنالتخلصوالجيدةالتهويةضرورة•

.عـادةالغثيانتثيرفالروائحالمطبخ،

.الضيقةالمالبسلبستجنب•

والطصغيرةكمياتتأكلأنجرباليومفيوجباتثالثمنبدال  •

.وجباتستةالىمقسمةأواليوم

.مالهضعمليةتسهلحتىجيدا  الطعامامضغ.ببطءوأشربُكل•

.األكلةرائحتتجنبحتىالساخناألكلمنبدال  الدافيءاألكلتناول•

.المعدةيهيجألنهالبرودةشديداوالسخونةشديدالطعامتجنب•
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لكيماوينصائح لتقليل حدوث الغثيان والقيء بعد العالج ا

ضمالهفيالمعدةعلىالسهلةواألشربةاألطعمةتتناولانعلىاحرص•

فاكهةالعصائر-الشوربةمثل،(كثيراوقتاالمعدةفىتمكثالحتى)

ويةالمشاوالمسلوقةالفراخ-المسلوقالخضار-محالةالغيرالطازجة

.األبيضاألرز-الجلدمنزوعةوتكونالفرنفى

أثناءبالشرمنبدال  األكلمنساعةقبلأوالوجباتبينالسوائلشرب•

.األكل

انمادائواحرصاليوم،مدارعلىباستمرارصغيرةبكمياتالماءشرب•

دة،واحمرةماءزجاجةتشربانمنفبدال،(للقيءحافز)معدتكتمألال

شىءلالسوائشربعلىوالحرص)مثال  ساعةمدارعلىلتشربهاقسمها

.(القىءعندتفقدهاالتىالسوائلفقدانعنيعوضكحتىهام

مالحأوبسكويتالجبن،معمحمصخبزتناول•
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كيماوينصائح لتقليل حدوث الغثيان والقيء بعد العالج ال

العالجىفالمباشرةقبلالرسمأوكالمشىتحبه  شيئاتمارسأنحاول•

أوانتباهكيشدلكتابالقراءةأوسماعهتحبلشىءاإلستماعأو

مزاجمنيحسنفذلكمعتدل،وجوالتهويةجيدمكانفىالجلوس

قليلتعلىويساعدعندهالتنفسعمليةينظموالعالجقبلالمريض

.بالغثيانالشعور

أورباءاألقمعبالحديثبالغثيانتشعرعندماانتباهكتشتيتحاول•

.التلفزيونمشاهدة

.بالغثيانتشعرعندماتسترخيأنحاول•
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لكيماوينصائح لتقليل حدوث الغثيان والقيء بعد العالج ا
اعتينبسأوبساعةالكيماويالعالجقبلخفيفةغذائيةوجباتتناول•

الكيميائيالعالججلسةخاللبالغثيانالشعورلتجنب

.بالغثياناإلحساسيزيدألنهبالجوعالشعورتجنب•

.بالغثيانالشعورعندعميقا  نفسا  خذ•

لشعورايخففالزنجبيلأنحيثبالزنجبيلأوبالنعناعشايتناول•

.بالغثيان

وعدمالظهرسندمعالجلوسوضعفيالطعامتناولبعداسترح•

.الوجباتتناولبعدساعتينلمدة  تمامااالستلقاء

الصافية،ةالشورببتناولفينصحمستمروبشكلالحادالغثيانحالفي•

ومعحقا  الالخفيفةاألطعمةتناوليتمصافي،عصيرالزنجبيل،شاي

.المريضحالةتحسن
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؟متى يجب االتصال بالطبيب

رعةجتناولالمريضيستطيعالومستمرقئهناككانإذا•

.القيءبسببالكيماويالعالج

العالجةجرعتناولمنفترةبعد  نهائياالقيءيتوقفلمإذا•

فقد.(   انهائيينتهيلملكنهاقلالقيءأصبحاذاأوالكيماوي

غييرتأوللتقيؤالمضادالدواءجرعةلزيادةالمريضيحتاج

.نوعه
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هللاخالص دعائي بالشفاء العاجل ألحباب
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