هُـوَالشـافي

بيماران تحت درمان راديوتراپي سر و گردن
مهناز ايلخاني
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
و سرپرستار بخش انكولوژي بيمارستان شهدا
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.

بيماران تحت درمان راديوتراپي سر و گردن
بيماراني كه تحت درمان راديوتراپي ناحيه سر و گردن ميباشد بايد روزانه دهان خودشان
را كنترل كنند.
بهداشت دهان
اگر بهدا شت دهان در زمان درمان و يا بعد از اتمام آن رعايت ن شود م شكالت زيادي ايجاد
ميشووود .مرات ت از دهان و گ و به پيشوو يري از ع،ونتك خشووكيك و زخ دهان و گ و كم
ميكند.
بعد از صرف هر وعده غذايي بايد موارد زير را رعايت نمائيد:

دنداهايتان را به مدت  5دتيقه با مسوووواي خي ي نرم بشووووئيد مسوووواي بده تر ي داده
ميشووود  .از خميردندان با و ورايد باا اسووت،اده كنيد .مسووواي بايد كور و نرم با موهاي
ناي وني مثل  Oral-Bيا  Sensitiveباشد.
مسوووواي با زاويه  45در ه در محل اتصوووال ثه به دندان ترار گروته و با حركات كور و
ب صورت اوقي ا ست،اده كنيد .م سواي زدن بايد حداتل  3-5دتيقه طول بك شد يك ار در روز
همراه با م سواي زدن از نخ دندان بدون مو هت پاي كردن پالكهاي دهان ا ست،اده كنيد اما
تو ه كنيد در مراح ي كه ميزان پالكت شما پايين است و يا ع،ونتهاي شديد در دهان و ود
دارد از اين وسووي ه اسووت،اده نكنيد .در اين موارد از ي تپعه پارره كتاني يا گاز كه به دور
ان شت پيديده شده است و يا گوش پاي كن است،اده كنيد.
هت ش ست شوي دهان از مح ول وش شيرين يا آب يا نم ا ست،اده كنيد ن صف تا شق
راي خوري وش شيرين يا نم را در ي

يوان آب و شيده سرد حل كنيد  .اين مح ول

را در هان ريخته و آن را غرغره كرده و بيرون بريزيد .اگر دندان مصووونوعي داريد ت ل از
دهانشويه آن را خارج كنيد.
مراقبت از دندانها:
ت ل از شروع درمان ازم ا ست به دندانپز ش مرا عه كرده تا دندانها و ثهها به طور كامل
معاينه شووود و در صووورت زوم هت پيشوو يري از ع،ونت دهان دندانهاي خراب كشوويده
شود .راديوتراپي ممكن ا ست اثرات نامنا س ي بر روي دندانها دا شته با شد بنابراين بايد به
صورت منظ هر  3ماه توسط دندانپزش دندانها را كنترل كنيد.

در صووورت داشووتن دندان مصوونوعي در مدت زمان درمانك وقط به هن ام غذا خوردن از آن
اسووت،اده كني و در سوواعت دي ر دندان مصوونوعي را در ي

يوان آب و وش شوويرين و يا

مح ول ضدع،وني مثل ك روه زيدين ترار دهيد و ت ل از گذاشتن در دهان بايد با آب شسته
شودك روزانه بايد اين مح ول است،اده شده و تعويض گردد.

عوارض درمان:
تغييرات حس چشايي
بع ضي از بيماران ممكن ا ست در طي درمان حس ر شايي خود را از د ست بدهند كه بي شتر
اوتات بعد از اتمام درمان برگشتپذير است .تغيير حس رشايي بيشتر به صورت احساس
مزه ت خي در دهان ميباشد.
خي ي از عوامل برروي مزه غذاها تأثير ميگذارند از ت يل بوك رنگك وضعيت رواني بيمار.
بنابراين اين عوامل در تحري اشتها موثر هستند .است،اده از شكرك سسك س زيجات معپر و
ادويه به غذاها م،يد هستند.
غذاهاي سرد مثل تخ مرغك ماهيك مرغ و پنير اكثرا به گو شت تر ي داده مي شود .ا ست،اده
از ساادهاي شور يا شيرين همراه با غذا ميتواند برروي مزه غذاها موثر باشد.
خشكي دهان
تعدادي از بيماران ممكن ا ست در طي درمان درار خ شكي دهان شوند كه بهتر ا ست موارد
زير را رعايت نمايند :نو شيدن مايعات به خ صوص آب حدود  3يتر روزانه  8تا  10يوان ك

دهانشويه با مح ول وش شيرينك مكيدن آب ن اتك آدامس بدون تندك سااد شيرين يا نمكي
براي اوزايش مزه كم كننده ا ست .رعايت بهدا شت در اح ساس تازگي دهان نيز م،يد ا ست.
براي خي ي از بيماران آب ميوه يا شووربت سووياك راي با يخك نوشووابههاي گازدار مثل كوكا
خوشايند است .غذاهاي خش از آنجائيكه احتياج به مايع و بزاق بيشتر هت ويدن دارندك
بايد ا تناب شود .آب ميوه ان ه ت ل از غذا كم كننده ا ست .بعد از هر غذا دندانهاي خودتان
را م سواي كنيد و ها را با ويتامين آ  Aررب نمائيد .ا ست،اده از بخور هن ام خواب باعث
آرامش بيماران با خشكي دهان ميشود.
از دست دادن صدا:
بعضي از بيماران در طول درمان گ و به طور موتت ممكن است صدايشان رااز دست بدهند
كه با اتمام دوره درمان بر طرف خواهد شد.
التهاب دهان:
رعايت بهداشت دهان و است،اده از تغذيه مناسا در پيش يري از ا تهاب دهان ضروريست.
و ود تكههاي غذايي در دهان باعث رشوود ميكروبها و آسوويا باوت نرم دهان ميشووود كه
نهايتاً مو ا زخ و و ساد دندان ميگردد .پ،اً در صورت امكان و ود هر نوع سوزش يا
زخمي را خي ي زود اطالع دهيد تا با معاينه روزانه دهان و دندان از ايجاد مشوووكالت ووق
پيش يري شود.
درد دهان و گلو:

بع ضي از بيماران ممكن ا ست حدوداً در نيمههاي درمان درار درد دهان و يا گ و شوند كه
در صورت بروز هر نوع زخ يا درد ني ساعت ت ل از غذا و يا موتع خوابيدن بهتر ا ست با
مح ول دي،ن هيدرامين دهان را شووسووشووتو داده و غرغره كنيد و بيرون بريزيد .اگر اين درد
دهان شما با مايعات و رم به ود پيدا ميكند ميتوانيد از راي و رم ا ست،اده كنيد و يا اگر با
مواد خن درد كمتر ميشووود از تكههاي يخ اسووت،اده كنيد و در صووورتيكه درد دهان شووما
خي ي شديد ا ست ميتوانيد به پز ش اطالع دهيد كه براي شما نوعي مح ول بيحس كننده
تجويز نمايند .در اين گونه موارد است،اده از غذاهاي محري مثل و ،ل و انواع سسها و ادويه
ات ممنوع ا ست و از مواد غذايي س،ت و خ ش مثل نان خ ش و بي سكويت و ريپس به
ع ت اينكه به باوت دهان شما آ سيا ميزند ن ايد ا ست،اده شود و مرك ات مثل پرتقالك يموك
گريپ وورتك يموترشك آناناس و همينطور گو ه ورن ي را به طور خا ص اسوووت،اده نكنيد
ميتوانيد به اي آنها از ميوههايي كه حا ت اسوويدي كمتر داشووته باشووند مثل ه و گالبي و
زردآ و است،اده كنيد .از نوشابههاي گازدار مثل كوكاكوا است،اده نكنيد و سي ار نكشيد .از
غذاهاي خي ي تند حاوي ري يك كاريك و ،ل ترمز زنج يل و  ...است،اده نكنيد.
همدنين غذاها يا نوشيدنيهاي خي ي داغ يا خي ي سرد را مورد است،اده ترار ندهيد.
بهتر ا ست كه غذاها بي شتر ب صورت مايعات و پوره ات با شد تا آ سيا دهان را به حداتل
بر ساند و گاهي نيز ميتوانيد براي خ شكي دهان از بخور ا ست،اده كنيد هت دهان شويه از
آب يمو است،اده نشود رون باعث تحري و درد دهان ميشود .ا كل نيز است،اده نكنيد.
رژيم غذايي براي التهاب و درد دهان و گلو:

تخ مرغك مرغك ماهيك ماكيانك نان نرمك ح وبات پختهك ماكارونيك ورميشووول بدون ادويه ك
س زيجات پختهك سيا پختهك موز رسيدهك ه وك زردآ وك آ وزرد كمپوت ك ه وك زردآ ورسيدهك
هندوانهك خربزه.
آب ميوه :سياك ه وك زردآ وك گالبي.
شيرك ماست سادهك پنير كرمدارك پنير خامهدار.
كره مارگارينك روغن امدك مايونز.
دسر :پودينگك نانك ژ هك بستنيك شربت سادهك كي سادهك بيسكويتك پايكرمدارك كي پنير.
سوپ :سوپ كرمدارك آب گوشتك سوپ صاف شدهك سيازمينيك ك .
تهوه و راي در صورت تحملك شكالتك شيرك كاوه گالسهك كوكا.
نم در حد مالي ك ژ ه و شكر متوسطك س زيجات معپر ك ك ريحانك پونه.

موارد ممنوع:
گوشتك مرغك ماهيك ماكيان دودي شده با سس زياد يا ك اب شده و س،تك نان و
بيسكويت خش و س زيجات تازه و خشن مثل كروسك ريپس.
ميوه :گو ه ورن يك ان ورك پرتقالك اناناسك انجيرك آ وك آ ا و.
خشك ار مثل پستهك ...
غذاي بده نيز ميتواند است،اده شود.
هت كاهش مزه ت خي دهان بهتر است كه غذاها به صورت مايع باشد تا بهتر حس شوند.
درمان مغز:

ممكن است موارد زير را ايجاد كند :سردرد و اشكال در عمل مردمكهاي رش نس ت به نور
و اوزايش و شار خون و كاهش ن ض و كاهش تن،س و تهوع همراه با ا ست،راغ يا بدون آن و
تغييرات حسي و حركتي اندامها كه از عوارض درمان ناحيه سر ميباشد و در صورت بروز
بايد اطالع داده شود تا مرات تهاي ازم انجام پذيرد.
ضعف و خستگي:
رنانده هر نوع عالي خسوووت ي در بيمار راهر شوووود معمواً  1-4سووواعت بعد از درمان
خسووت ي زياد حس ميشووود  .بايد شوو ها زودتر خوابيده و صوو حها زودتر از خواب بيدار
شويد .از انجام كارهاي سريع و پرشتاب ا تناب كنيد رون در اين صورت به زمان بيشتري
نياز داريد .مايعات زياد م صرف كنيدك رژي غذايي پركا ري ا ست،اده كنيدك در انجام كارهاي
شوووخصوووي در منزل از دي ران كم بخواهيدك روزانه ني سووواعت پياده روي كنيد در حد
تحمل ك سعي كنيد خود را با مپا عه و تماشاي ت ويزيون و گوش كردن به موسيقي مشغول
كنيدك در محيپهاي ش وغ و پر سر و صدا ترار ن يريدك بهتر ا ست هت هواخوري به پاري
برويدك سووعي كنيد خود را در مع دوسووتان وارد كرده و با آنها ه صووح ت شووويد زيرا
گوشهگيري و منزوي شدن از ا تماعي س و روح شما را بيشتر خسته ميكند.
ريزش موي سر:
درمان در ناحيه سر ممكن ا ست باعث ريزش مو بخصوص در ناحيه تحت درمان شود اگر
شما ي خان هستيد ت ل از شروع ريزش مو ميتوانيد ي كاله گيس انتخاب كنيد كه به ورم
و رنگ موي شما نزدي باشد يا ت الً كمي موهايتان را كوتاه كنيد.

همدنين ميتوانيد از روسري براي پنهان كردن ريزش مو است،اده كنيدك از سشوار كردن و
آرايش كردن زياد مو پرهيز كنيدك از كي يپس و سوونجاق سوور و گيره ن ايد اسووت،اده شووودك
آتايان بايد هت اصالح سر و صورت از ريش تراش است،اده كنندك موهايتان را كمتر شانه
كنيد و براي شانه كردن از شانههاي دنده درشت و نرم است،اده كنيدك رنانده ريزش مو در
نقاط كوركي از سووور ات،اق مي اوتد با ب ندكردن موهاي خود آن نقپه را بپوشوووانيد و براي
وگيري از پو ست سر و محاوظت آن از نور خور شيد به هواي سرد بهتر ا ست كه با پماد
ويتامين  Dو  Aپو ست سر را ررب كنيد و از ترار گروتن در معرض نور م ستقي آوتاب و
يا هواي خي ي سرد پرهيز كنيد .ميتوانيد از كاله ا ست،اده كنيدك براي

وگيري از ريزش مو

يا كاهش ريزش مو ميتوان يد از مواد غذايي حاوي وي تامين و پروتئين بهره ب ر يد 3 .تا 4
ه،ته پس از پايان درمان موهاي شما شروع به رويش خواهد كردك اما از نظر رنگ و نس
كمي با موهاي او يه ممكن است ت،اوت داشته باشد.

منبع مورد استفاده :مؤسسه خيريه بهنام دهشيورك بيمارستان شهداء تجريش

