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 عوارض عمومي در پرتودرماني  
 

 شود. يكسري از عوارض عمومي هستند مانند: اي است كه درمان انجام ميدر ناحيه عوارض معموالً

 احساس خستگي و ضعف 

ممكن است در طي درمان، به دنبال استرس ناشي از بيماري، تاثير پرتودرماني يا مدت طوالني انتظار، مراجعات 

 رود. مكرر روزانه دچار خستگي شويد. اين حالت موقت بوده و پس از پايان درمان از بين مي

 استراحت كنيد. سعي كنيد بيشتر 

 روز خود را افزايش دهيد. زمان خواب شبانه و استراحت ميان 

 كه در توانتان نيست به خود تحميل را توانيد كار روزمره خود را ادامه دهيد ولي نبايد كارهاي سنگيني مي

 كنيد. 

 تواند در كاهش خستگي ناشي از راديوتراپي مي ،هاي ماليمروي و نرمشهاي سبك مانند پيادهانجام ورزش

 كننده باشد. كمك

 تهوع و استفراغ 

  سعي كنيد غذا را به مقدار كم و دفعات بيشتر از سه وعده غذايي معمول استفاده كنيد. )مثال شش

 بار در روز ولي به مقدار كم(.

 ولي در حين غذا ترجيحاً كننده باشد تواند كمكساعت قبل يا بعد از غذا ميمصرف مايعات، نيم 

 مايعات ننوشيد.

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

آموزش به بیمار دفتر پرستاری –انستیتو کانسر   
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 .از مصرف غذاهاي محرك، پر ادويه، سرخ شده، چرب و ديرهضم بپرهيزيد 

 توانيد پس از تواند اين حالت شما را  تشديد كند. در اين حالت ميغذاهاي داغ يا پر عطر و بو مي

 غذايتان اضافه نكنيد.هاي پر عطر و بو، به كمي سرد شدن غذايتان  را ميل كنيد و چاشني

 .بهتر است قبل از پرتو درماني شكم، حداقل به مدت يك ساعت معده خالي باشد 

  ،درصورتي كه مشكل شما تهوع صبحگاهي است سعي كنيد يك ساعت پس از برخاستن از رختخواب

 اولين وعده غذايي را ميل كنيد.

 تواند اين حالت را بهبود ان ميخوردن غذاهايي كه دوست داريد و بودن در جمع عزيزان و دوست

 دهد.

 هاي نباتكننده باشد. )آبتواند كمكنعنايي در صورت تمايل ميطعم يا قرصهاي خوشنباتآب

 هاي دهاني بهتر است مصرف نشود(.ترش و محرك در صورت وجود زخم

 هاي چاشني توانيد آبليموي ترش تازه و آبغوزه وكه زخم يا مشكالت دهاني نداريد ميدر صورتي

 ترش همراه غذا صرف كنيد.

 توانيد در هواي آزاد چند نفس عميق بكشيد و سعي كنيد روي فعاليت يا مي ،در صورت احساس تهوع

 تان از موضوع منحرف گردد.فكر مطلوبي تمركز كنيد تا ذهن

 مفرح و مورد هاي شاد و ها و فيلمهم صحبتي با دوستان و نزديكان، شنيدن موسيقي و ديدن برنامه

 تواند از احساس تهوع بكاهد.مي ،عالقه

 تواند حالت تهوع را كاهش دهد.رعايت بهداشت دهان و دندان مي 

 توانيد به پزشك راديوتراپي مراجعه كنيد تا در صورت لزوم مي ،اگر تهوع شما آزاردهنده و مكرر بود

 براي شما دارو تجويز شود.
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   اشتهاييبي 

 توانيد:مي براي افزايش اشتها

 .در جمع دوستان و محيط هاي شاد و مفرح با فضاي مطلوب غذا ميل كنيد 

 هاي متعدد ولي در حجم كمتر و با تنوع بيشتر ميل كنيد.غذاي روزانه را در وعده 

 هاي آزاد و نرم و نخي بپوشيد. تواند كمك كننده باشد. لباسزدن در فضاي سبز و آزاد مي كمي قدم

 زير(.)مخصوصا لباس 

 

 استفاده كنيد. (سعي كنيد از مايعات با انرژي باال )شير پرچرپ، عسل، ماست، بستني و خامه 

 توانيد از ني براي نوشيدن مايعات استفاده كنيد.مي ،اگر دهانتان زخم است 

 شود از خوردن ميوه و سبزيجات خام و غذاهاي پرچرب و توصيه مي ،در صورت دل پيچه يا اسهال

پز، مرغ و زميني آبمرغ، سيبتخماجتناب نموده و از نان سفيد، نان سوخاري، برنج، ماست،محرك 

بايست ماهي در رژيم غذايي خود استفاده كنيد. براي جبران مايعات از دست رفته در اين حالت مي

ب گوشت، چاي كمرنگ و دوغ را افزايش داد. )ترجيحا مايعات مصرف مايعاتي مثل آب سيب، آ

 هاي صنعتي استفاده نماييد(.جاي نوشيدنيطبيعي به

 مشكالت پوستي 

سووختگي و بوا التهاب و قرمزي پوست در ناحيه درمان كامال طبيعي است. اين حالت ممكن است مانند حالت آفتاب

 تواند مانند سوايرهاي حساس ميپوسته شدن تظاهر كند و در مناطق و پوستقرمزي، خشكي، تيره شدن و پوسته
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هفته پس از شروع درمان بسته به حساسيت پوست و  4تا  2ها تاول يا ترشح ايجاد كند. اين تغييرات حدود سوختگي

 تواند بروز كند. نوع پرتو و طرح درمان مي

 براي كاهش عوارض پوستي به نكات زير توجه كنيد:

  باشيد مراقب تغيير حالت پوست خود بدون اينكه روي تغييرات جزيي پوستتان تمركز كنيد و مدام نگران آن

 باشيد.

 نخي و گشاد در ناحيه  اي،پنبه هاي كتان،هاي تنگ و چسبان در ناحيه درمان نپوشيد. سعي كنيد از لباسلباس

 درمان استفاده كنيد. 

 ًخودداري كنيد.  از مالدين و خاراندن و خراشيدن ناحيه درمان اكيدا 

 با هيچ ماده فيزيكي )فلزات و بدليجات( يا شيميايي )پودر، عطر،  پوست ناحيه درمان را در معرض تماس

 هاي پوستي و...( قرار ندهيد. مام، لوسيون

 و اسپري يا پماد در اين ناحيه خودداري كنيد.  ها و لوسيون يا عطر و دئودورانتاز مصرف كرم 

 شوما تجوويز  مخصوصي بوراي، لوسيون يا كرم و پماد در مواردي كه پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي    

 كند در همان روز و به همان ميزان و طريقه تجويزشده استفاده كنيد. بهتورين زموان مصورف ترجيحواًمي 

، بقايواي كورم ه جلسه بعدي پرتودرموانيطوري كه در مراجع.ببالفاصله پس از هر جلسه پرتودرماني است

توانود وضوعيت كننوده مويهاي تورميميا لوسيونروي ناحيه درمان باقي نماند. مصرف خودسرانه پمادها 

 پوست شما را بدتر كند. 

 كند هاي اصالح كه موها را كوتاه مياز تراشيدن مو در ناحيه درمان خودداري كنيد. استفاده از ماشين

 بالمانع است. 

  سعي كنيد منطقه درمان در معرض تابش نور مستقيم خورشيد قرار نگيرد و از لباس پوشيده يا كاله، بسته

 به ناحيه درمان استفاده كنيد. 

 .از سردكردن و گرم كردن )كمپرس يخ يا كيسه آب گرم( و هر تحريكي در ناحيه درمان خودداري كنيد 

 وشوي مكرر ناحيه درمان اجتناب كنيد.از شست 

 

 توانيد با آب ولرم حمام كنيد و ناحيه درمان را با دست و صابون بچه بشووييد، از ليوو و كيسوه و حولوه مي

 سفت استفاده نكنيد. 
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 زير جريان تند و پرفشار آب نبريد. به ماليمت با قوراردادن حولوه نرموي  ،موضع درمان را به طور مستقيم

م به دليل مراقبت از پوست شما و هم به دليول وشو هروي آن، محل را خشك كنيد. اين محدوديت شست

 ها و عاليم روي پوست شماست. جايي برچسبجلوگيري از پاك شدن و جابه

 هاي خونيتغييرات سلول 

هواي سوفيد و تواند باعث كاهش گلبوولدرماني همزمان، ميپرتودرماني بسته به ناحيه درمان يا استفاده از شيمي

پالكت خون شما شود. اين تغييرات معموال گذرا و موقتي است. كاهش تعداد آنها نبايد به ميزاني باشد كه مقاوموت 

 بدن شما را بيش از حد كاهش داده يا سبب خونريزي شود. 

خوني گردد. كمهاي قرمز يا به عبارتي تواند باعث كاهش گلبولمي ،برخي از مناطق خونساز در همچنين پرتودرماني

وم درخواسوت آزموايش در صوورت لوز ،به همين دليل به طور منظم توسط پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي

شود. در صورت كاهش بيش از حد انتظار سلول خووني، ممكون و نتيجه آن كنترل ميشمارش سلولهاي خوني شده 

 قطع شود.ز شود يا چند روز درمان تجوي دارو يا رژيم غذايي خاصي براي برگشت به حالت طبيعي، است

بنوابراين  .دهودها كاهش مويتوانايي بدن را در مقابله با عفونت ،هاي سفيد خون به دنبال راديوتراپيكاهش گلبول

 شود.هاي مخلتو ميبدن شما مستعد ابتال به عفونت

 :براي پيشگيري از عفونت    

 هاي خود را قبل از غذاخوردن و بعد از اجابت مزاج با آب و صابون بشوييد. دست 

 هاي تنفسي مانند سرماخوردگي و روبوسي كردن با كساني كه دچار عفونت ،از تماس نزديك، دست دادن

 بله مرغان هستند دوري كنيد.آ

 بپرهيزيد.سينما(  –هاي شلوغ و پرجمعيت )مراكز خريد از رفت و آمد در محيط 

 اند،مرغان گرفتهاز تماس نزديك با كودكاني كه به تازگي واكسن سرخك، سرخجه، فلج اطفال و آبله 

 اجتناب كنيد.

 گراد(درجه سانتي 2/83هاي عفونت است. )باالتر از ترين نشانهتب يكي از مهم 

 مشكالت احساسي 

گوران كنود. طبيعوي اسوت كوه ايون بيمواري روي احساس اضطراب، افسردگي، ترس، خشم و تنهايي نبايد شما را ن

احساسات و عواطو شما اثر بگذارد. براي برطرف كردن و كاهش فشارهاي رواني ناشي از بيماري يا رونود درموان

هاي ورزشي و تمركزي و اسوتراحت در شورايط تان، معاشرت با دوستان، افراد فاميل، مديتيشن، تمرينات و فعاليت

 كند. به احساس آرامش كمك مي دلخواه، به رسيدن شما
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 راديوتراپي پستانعوارض خاص 
هاي پوستي، در برخي از بيماران ممكن است عوارض پوستي اين خوردگيبا توجه به ناحيه درمان و وجود چين

 ناحيه كمي شديدتر بروز كند و ايجاد تاول نمايد.

 هاي نخي و با سايز مناسب استفاده كنيد.سعي كنيد از كرست 

 مكن است احساس گلو درد برخي از بيماران كه ناحيه فوق ترقوه آنها نيز تحت تابشدهي است م در

در اين حالت همكاري در زمان تعيين وضعيت درمان و برگرداندن كامل صورت به خفيو كنند،

به هرحال اين نوع گلو درد گذرا بوده و جاي  .تواند كمك كننده باشدطرف مقابل در حين درمان مي

 نگراني ندارد، بهتر است در صورت داشتن اين مشكل پزشك معالج خود را در جريان بگذاريد.

 .از ماليدن، خاراندن و خراشيدن ناحيه درمان اجتناب كنيد 

 .از تراشيدن موهاي زيربغل و ناحيه درمان پرهيز كنيد 

 مبتال استفاده نكنيد. از اسپري و مام زيربغل در سمت 

 طبيعي است كه  مانده پستان نيز كامالًتغير رنگ و سفتي و دردناك شدن ناحيه پستان يا بافت باقي

بايد سعي كنيد طوري بخوابيد يالباس بپوشيد كه اين موضع را تحريك و اين حالت را تشديد نكند. 

           ماه بعد از آن به حالت طبيعي بر 2-4شود و اين تغييرات موقتي بوده و بعد از درمان تمام مي

 گردد.مي

   تشديد يا ايجاد درد در بازوي طرف پستان مبتال، ممكن است به دليل جراحي يا دستكاري مجاري و

تواند باعث اختالالتي در بازگشت و جريان لنو شود و نتوانيد هاي لنفاوي باشد كه اين امر ميعقده

شود. پرتو درماني نيز با كند يا دردناك ميد و بازوي شما ورم ميبازوي خود را راحت حركت دهي

كند. توصيه گذارد اين عارضه را تشديد ميتاثيري كه بر اين عروق لنفاوي و سيستم حركت آن مي

ستيتو ، به متخصصين فيزيوتراپي انمي شود حتما پس از جراحي و قبل از شروع جلسات پرتو درماني

ها و ه متبحر هستند مراجعه نماييد تا ضمن بررسي وضعيت بازوي شما، نرمشكانسر كه در اين زمين

نكات الزم را به شما آموزش دهند وبه شما راهكارهايي براي درمان، مقابله و مدارا با اين عوارض را 

 بياموزند.
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 نكات مهم 

  نكنيد.خون استفاده از بازوي طرف مبتال براي خونگيري يا هر نوع تزريق و كنترل فشار 

  .مراقب باشيد دست طرف مبتال به اشياء تيز زخم نشود يا نسوزد 

  كيلو بلند نكنيد. 1بار بيش از  ،با دست طرف مبتال 

  لت آويزان قرار ندهيد، در زمان خواب نيز مراقب باشيد زير  دست مبتال را در طول روز زياد در حا

 تنه نماند.

  واب باالتر از سطح بدن قرار دهيد.بازوي مبتال را در زمان دراز كشيدن يا خ 

  .)با دست مبتال كارهاي سخت روزانه انجام ندهيد )جارو زدن، لباس شستن، سابيدن 

 

 عوارض شايع در درمان راديوتراپي ناحيه لگن

 

 

 سوزش و تكرر ادرار  

فراوان بنوشيد تا از شود مايعات به دنبال پرتوگيري مثانه و التهاب مثانه پيش مي آيد. در اين حالت توصيه مي

كند حتما با پزشك متخصص راديوتراپي بيشتر شدن التهاب جلوگيري شود و اگر عاليم آن شما را اذيت مي

 انكولوژي مشورت نماييد تا در صورت لزوم به شما داروهاي الزم را تجويز نمايد.

 دل پيچه، اسهال 

 اري كنيد و از نان سفيد، نان از خوردن ميوه و سبزيجات خام و غذاهاي پرچرب و محرك خودد

 پز، مرغ و ماهي استفاده كنيد.زميني آبمرغ، سيبسوخاري، برنج، ماست، تخم
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 سيب، آبآببايست مصرف مايعاتي مانند رفته در اين حالت ميبراي جبران مايعات از دست

هاي صنعتي جاي نوشيدنيگوشت، چاي كمرنگ و دوغ را افزايش داد. )ترجيحا مايعات طبيعي به

 استفاده نماييد.(

 هاي ناحيه تناسليسوختگي 

 هاي غير نخي و چسبان خودداري نماييد.سعي كنيد لباس زير نخي و آزاد بپوشيد. از پوشيدن شورت 

 .طوري لباس بپوشيد كه تحريك و تعريق در اين ناحيه كمتر باشد 

 حتما زمان  .پزشك راديوتراپي اجازه بگيريدخواهيد از كرم با لوسيون يا پماد استفاده كنيد از وقتي مي

جذب شده و بقاياي آن  مصرف آن را طوري تنظيم نماييد كه تا موقع جلسه بعدي پرتو درماني، كامالً

 تان باقي نمانده باشد.روي پوست

 بايست با رعايت نكات شستشوي ارايه شده در دستورالعمل كلي شستشوي شستشوي اين ناحيه مي

هاي خاص، پزشك معالج دستورالعمل آن در صورت لزوم شستشو با محلول .نجام گيردناحيه درمان ا

 تان شرح خواهد داد.را براي

 در رفع آن توجه الزم را به عمل آوريد و در صورت تشديد  ،درصورتي كه دچار يبوست شديد

 كنيد. به پزشك راديوتراپي مراجعه د حتماً شقاق  و در پي آن خونريزي از مقع مشكل يبوست،

 شود. لذا تا خاتمه انجام مقاربت جنسي هنگام راديوتراپي لگن  به دليل تحريك مخاط واژن توصيه نمي

 درمان و بهبودي عوارض اين ناحيه از اين امر پرهيز نماييد.

 ها عادت ماهيانه ممكن است قطع شود و يا نامنظم گردد.در خانم 

 پزشك راديوتراپي اطالع دهيد. ها اگر مشكوك به بارداري هستند حتما بهخانم 

 شوند مراقب هايي كه تحت درمان راديوتراپي هستند و همسران مرداني كه راديوتراپي ميخانم

 باشند حين درمان از باردار شدن جلوگيري كنند.

 با پزشك راديوتراپي  دار شوند، لذا آقايان حتماًممكن است بيماران با درمان اين ناحيه نتوانند بچه

 هت مراجعه به بانك اسپرم قبل از شروع درمان راديوتراپي مشورت نمايند.خود ج

 دار شوند الزم است قبل از هاي خاص بتوانند بچهها در بعضي از موارد شايد به روشبراي خانم

 شروع درمان راديوتراپي با پزشك متخصص راديوتراپي خود صحبت كنند.


