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 سرطان و درد

  
 مشورت فرمائيد.توجه: این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود 

 

ضايعات و صدمات نسوج ارتباط دارد يك تجربه ناخوشايند حسي است كه با »انجمن بين المللي، درد را چنين تعريف مي كند

 «يا در رابطه با چنين آسيب هايي تعريف مي شود.

 ارگان يا  درد بيماران سرطان ممكن است يك يا چند علت داشته باشد. درد مي تواند موقعي عارض شود كه غده،روي اعصاب

شار». بگذارد تاثير شان خودار موقعي «تحريك و ف سرطان نا باعث بيماري، كه دهد مي ن شود. معالجه  شديد   –راحتي و درد 

جراحي، درمان و عوارض جانبي آن دردناك است. درد مي تواند از عفونت هاي سرطان يا درمان آن ناشي گردد. قطعا، بيماري 

 سرطان باعث عوارض ديگري مي شود كه در درازا هستند.

سيم مي گنند، آنها درد ر سرطان، آن را به دو نوع تق صين درد  ص ساس درد به مغر متخ سيدن اجح ا با عامل آن و چگونگي ر

صاب تحت تاثير قرار  صبي موقعي اتفاق مي افتد كه اع ست. درد ع سوج ا صدمه به ن شي از  صب ي نا ارزيابي مي كنند. درد ع

م كنترل بگيرد يا آسيب ببيند. درد ناشي از اختالالت عصبي بر روي افراد به طق مختلف اثر مي گذارد و به شيوهاي مختلف ه

 مي شود.

«  فشار»، يا «تپش»، «درد»، «سوزش»توضيح و تشخيص درد عصبي آسان است، بيشتر بيماران براي توضيح آن كلماتي مانند 

، «فشردگي»، «سفت»، «ملتهب»، «سوزش»، «تيركشيدن»را بكار مي برند. دردهاي ناشي از اختالالت عصبي را با كلماتي مانند

توضيح مي دهند. گاهي اوقات ، بيماراني كه دردشان ناشي از اختالالت عصبي است قسمت « جارناهن»، «انباشته»، «كرخت»

 هاي مشخصي از بدنشان بسيار حساس مي شود.

 مشكالت دردزاي بيماري سرطان

درد هنگامي عارض مي شود كه سرطان به استخوان ،عضله ،ارگان ها و مفاصل سرايت كند. سرطان با رويش « دردناك بودن»

شروع يا محل و ستم «اوليهِ»افر در نقطه  سي شده و داخل  سرطاني از تومور اوليه جدا  سلول هاي  سعه مي يابد. يا ، سط و تو ،ب

درد اغلب نشييانه اي از « متازتاتيك»شييوند و به محل ديگري از بدن انتقال مي يابند. اين حالت، خوني يا سيييسييتم لنفاوي مي

هايي از سيستم گوارشي اد كولون) روده فراخ(، روده كوچك)روده باريك(،يا ديگر قسمتانسداد ارگان يا سيستم بدن، مثل انسد

مثل مجاري صفرا،كبد،يا كيسه صفرا مي باشد. همچنين ممكن است دردبه انسداد)ناي( يا برونش ها يا به قسمتي ازناي تا ريه 

 دود باشند، درد با عارضه تورم) آماس( همراه است.ها مربوط شود. هنگامي كه رگهاي خوني يا رگهاي لنفي به وسيله تومور مس

 درد استخوان

ست و يان هنگامي عارض مي شود كه سرطان به « متازتاتيك»معمول ترين علت درد در بيمارني كه سرطان دارند  ستخوان ا ا

ستخوان باال سمت بااليي بازو و ا ستخوان هاي ق ستخوان هاي طويل،مثل ا سرايت كند. معموال، ا ستخوان  ساقا ستخوان  ي   وا

 يك اوقات بيشيتر.  قراردارند «متازتاتيك»بيماري ،درمعرض(مهره)فقرات سيتون و ران، خاصيره،مفصيل لگن مانند بزرگتر هاي

 جمجمه ،(سينه استخوان)جناغ ،(چنبر استخوان) ترقوه ،(شانه استخوان)كتف مسطح استخوان شانه، مفصل، ها، دنده در تومور

 .شود مي ايجاد

سيييرطاني باعث مي شيييوند كه بدن در برابر آنها عكل المعل نشيييان دهد كه به احسييياس درد منجر مي گردد.  سيييلول هاي

 بدين. يابد « انتقال» بدن از ديگري ناحيه به است ممكن همچنين. شود تومور،احساس سرايت اصلي درمحل دارد امكان  درد

د كه سيييلول ها ي سيييرطاني از آنجا دورهسيييتند. براي آي نظر به ولي كنيم احسييياس آنرا بدن از قسيييمتي يك در كه معنا

مثال،بيماراني كه سرطان درمفصل ران آنها بروز كرده است، شايد درد را در زانو احساس كنند. كساني كه سرطان در قسمت 



ساق پا تغيير مكان دهد. انت شت يك يا هردو  شان به پايين پ ست درد شان عارض مي گردد. ممكن ا ستون فقرات قال تحجتاني 

 درد در مسير طبيعي اعصاب انجام مي شود. درحقيقت، بيماران درچندين ناحيه بدن احساي درد مي كنند.

 درد عصبي

شار تومور يا نفوذ آن روي  شي از ف سيب ببيند. اين مي تواند نا صب آ صبي هنگامي بروز مي كن كه ع شي ازاختالالت ع دردنا

ري شبكه عصبي، دردهنگامي ايجاد مي شود كه تومور در رشته اي ازاعصاب عصب، يا يك گروه عصبي، يا نخاع باشد. در بيما

فشار وارد كندكه به هم تابيدگي رگها نام دارد. معمول ترين آنها به هم پيچيدن اعصاب در اطراف گردن، بازو و قسمت تحتاني 

شر يا گسترده در گردن و قسمت پشت است. درد حاصل از شبكه عصبي درناحيه گردن)شبكه گردني( اغلب به عنوان درد منت

شود و  ساس مي  شبكه بازويي( اح صبي در ناحيه گردن) شبكه هاي ع صل از ديگر صيف مي گرددم درد حا تحتاني جمجمه تو

اغلب در كساني بروز مي كند كه داراي سرطان هايي باشند مثل : سرطان سينه،ريه و بافت لنفي كه در سلو هاي لنفي عارض 

ش شايد هم نا شود.  شبكه عصبي بازويي هستند. ميزان درد « متازتاتيكَ»ي از تومورمي  شد. بيشتر بيماران درگير تومورهاي  با

آن،به چگونگي سرطان در شبكه هاي عصبي بستگي دارد. اين نوع درد در شانه شروع شده و مثل يك درد سريع يا يك شوك 

 انه آغاز و در آرنج، وسط ساعد و يا انگشتان پخش شود.الكتريكي در انگشت و سبابه احساس مي شود. يا،درد مي تواند درش

 درد ناش ياز فشار تومورها

شار بري روي نخاع ابتدا با تومور  شردگي نخاع »ف شود. اين حالت به هم ف سبب درد و افزايش كرختي و حتي فلج مي  آغاز و 

د حتي به شكل خفيف ممكن است عالمت اوليه در گيرد، مي قرار معالجه مودر ناگهاني عارضه  ناميده مي شود و به عنوان يك

 هم به ديگر عالئم. شييوند مي ظاهر فلج عالئم اينكه تا يابد مي  اين مسييهله باشييد. عموما درد بتدريج درهفته هيا بعد اافزايش

فشردگي  م به. باشد مي( ادرار و مدفوع اجابت كنترل دادن دست از يبوست،)كارمثانه يا حاجت درقضاي تغيير نخاع، فشردگي

 مغز جانبه چند هاي سيييرطان. اسيييت دارندمعمول ريه يا سيييينه،پروسيييتات نوع از هايي سيييرطان  نخاع اعلب در افراديكه

 هم به با اغلب( پوست سرطان از نوعي)پوست ورم و سياهي و كليوي هاي سلول ،(ارتباطي بافت هاي سلول سرطان)استخوان

وان پشت احساس مي شود. اگر عصب ها درگير باشند، درد ممكن است به گونه استخ طول در درد. دارند ارتباط نخاع فشردگي

 باشد.« تير كشيدنِ»و « سوزش»

شود. هنگامي كه درد  شخيص داده مي  ستون فقرات ت شعه ايكل( از  شردگي نخاع با عكل برداري)ا دراكثر بيماران به هم ف

توان ازناتواني دائمي جلوگيري كرد. به هم فشيييردگي نخاعي به بروز مي كند با يد درما ن آن فورا آغازشيييود. بدين ترتيب مي 

شود.كنترل درد به نوع معالجه  شعه درماني و گاهي هم با جراحي معالجه مي  ستروئيدها)كم كردن ورم اطراف نخاع( ا سيله ا و

 بستگي ندارد و بايد انجام گردد. ليكن اگر معالجه موفقيت آميز باشد نياز دارويي كاهش مي يابد.

 دردهاي مربوط به مراحل درمان سرطان

به محض امكان،بهترين معالجه را براي درمان درد و خود تومورسرطاني انجام دهيد. عمل جراحي براي تسكين درد و كم كردن 

شيمي  شيوه هاي پرتو درماني و  شت.  صورتي كه بتوان تومور را كوچك تر كرد يا آن را بردا شار به كار مي رود، آن هم در  ف

ماني نيز براي كوچك كردن اندازه تومور و از بين بردن انسييدا موثر هسييتند. كنترل درد تا زماني كه درد از بين برود بخش در

نقش بزرگي را در تامين راحتي بيمار به -مهمي از درمان سرطان خواهد بود. اگر درمان سرطان اختياري نباشد،داروهاي مسكن

 عهده دارند.

سياري از روش هاي معال ستند. عوارض جانبي يا اثرات طوالني ب شوند، با درد همراه ه سرطان كه امروزه به كار گرفته مي  جع 

 مدت درمان، در انواع مختلف سرطان به همان اندازه ايجاد درد مي كنند. 

 جراحي

رود، ليكن درد سييرطان بيشييتر ناشييي ازعمل جراحي اسييت كه معموال به محض التيام يافتن جاي زخم هاي عمل، از بين مي 

شوند.  صاب تاثير مي گذارند و باعث ايجاد درد مي  ضي اوقات زخم هاي داخلي بعد از عمل، روي اع ست. بع شه اينطر ني همي

گاهي درد خاصي در بعضي از افراديكه جراحي سرطان ريه داشته اند،بروز مي كند كه بازتاب عصب سمپاتيك بدن است. رگ 

صبي ساق  هيا خوني كه خون را به رگ هاي ع ست، سرما در بازو، د ساس  سانند،تحت تاثير قرار مي گيرند و موجب اح مي ر

سفيدي و  شود حالت  شارداده  شوند. وقتي محل آن ف ست با « رنگ پريدگي»پا،كف پا، مي  پيدا مي كند و به محض تماس د



ست ضوي كه تحت عمل جراحي قرار گرفته ا شود. در حاالت وخيم ع ساس مي  شديدي اح ست بدن درد  كاري انجام نمي  پو

 دهد. درجدول شماره يك مشخصات بعضي از انواع جراحي، كه با اين عالئم و نشانه هاي درد در ارتباط هستند،ذكر شده است.

ست. اين درد شكاف عميق و زخم هاي عمل جراحي ا صل از  ستند. نوع اول،درد حا به « حاد»دردهاي بعد از جراحي دو نوع ه

شد  ست با سادگي قابل كنترل مي با شي از عمل جراحي ا شت. درد حاد كه نا شتر بيماران مي دانند كه دوامي نخواهد دا وبي

خفيف تر را مي توان با داروهاي «حاد»بعضييي داروها درد شييديد را برطرف مي سييازند. درد -مخدرهاي قوي برطرف مي شييود

 بي كنترل. كرد كنترل كدئين  خدرهايضييعيف تر مثلشييبيه اسييتامينوفن )و غيره ... تايلنول( و ايبوپروفن )وغيره ... ادويل( و م

سبت حسي سيار مفيد و مخصوص PCA)بيمار درد به ن ست كه اجازه مي دهد بيمار زن يا مدر درد را با داروي ب ( سيستمي ا

 در درمان درد سييرطان شييناخته شييود PCAبيماراني كه جراحي نجات يافته اند، كنترل نمايد. درحقيقت، قبل از آنكه ازرش 

 ، فصل چهارم را مالحظه فرماييد.(PCAبراي بيماران جراحي شده به كاربرده مي شد.)براي اطالع بيشتر در مورد 

ناشي از جراحي كارساده اي نيست. كنترل آن بستگي دارد به اينكه بدانيم آيا علت درد به آسيب « طوالنيِ»برطرف كردن درد 

 ديگري كه در بدن به دليل جراحي ايجاد شده است. ديدگي عصب مربوط مي شود يا نه يا نه تغييرات

 شيمي درماني 

شوند،درحاليكه ديگري نمي تواند چندين  شيمي درماني به كار مي روند، ناراحت نمي  سوزن هايي كه براي  سياري از افراد از  ب

شروع مي شود،تحمل كند. بعضي از دكترها و پرستاران براي بيماراني كه چندين را به هنگامي كه تزريق داخلي « فروكردن»بار

وسايل يراپيشنهاد مي كنند كه دسترسي به داخل رگ را  -شايد بيش از چند مرتبه درماه -دوره شيمي درماني خواهند داشت

 فراهم سازد. اين وسايل در شكل،اندازه و عمل متفاوت هستند.

مخصوص يا ميل هايي هستند، كه درست زير پوست، در يك مسير معين براي دسترسي به رگ هاي  بعضي از آنها لوله هاي

معموال براي بيماران سييرپايي « پورت»بزرگ قرار داده مي شييوند. وسيييله ديگري براي دسييترسييي به رگ به كار مي رود كه 

ك سو به يك دريچه متصل است و از سوي ديگر استفاده مي شود.آنرا با يك عمل سادهدر زير پوست قرار مي دهند. لوله،از ي

 به رگ هاي اصلي كه خون را به قلب باز مي گردانند.

سيله كه براي انتقال مواد به درون رگ« پورت » شيمي درماني -را درمحل قرار مي دهند. اين و به كار مي رود،عبارت  -جهت 

درد ناچيزي دارد و از آن براي كشييييدن خون بيماران سيييرطاني جهت از يك سيييوزن اسيييت كه فرو كردن آن در بدن بيمار 

شود. به كاربردن  ستفاده مي  شات متعدد ا شورت دكتر يا « پورت»آزماي شيمي درماني را آغاز مي كند بايد با م براي كسي كه 

 پرستار انجام شود.

ضي از بيماران  ست. گرچه بع شيمي درماني حالت تهوع ا آنرا به عنوان درد واقعي تلقي نمي كنند اما معمول تري اثرات جانبي 

شود. امروزه  سوب مي  ست و به تعبيري نوعي درد مح شايند ا ساس و تجربه اي نامطبوع و ناخو ستفراغ بطور حتم اح حالت ا

ستفراغ و تهوع حالت بردن بين از حتي يا كاهش براي موثري  روش هاي ست الزم. دارد وجود ا  درماني شيمي شروع از قبل ا

شود. داروهايي مانند كتريل، زوفران، كمپازين و رگلن براي برطرف كردن حالت د شورت  ستار م ر مورد اين روش با دكتر و پر

تهوع موثر مي باشييند. دردهاي ديگري وجود دارند كه از عوارض جانبي شيييمي درماني هسييتند. برخي داروها براي بافت هاي 

ضي از آنها به ه شند. بع شيمي درماني از ديواره رگ به بيرون نفوذ مي كنند. اين حالت به خون ريزي بدن زيان آور مي با نگام 

و غيره در بافت هاي بدن موسوم است.نسوجي كه ازنفوذ خون و ترشحات به بيرون، آسيب مي بيند صاف، يا سخت و دردناك 

ستيك ست نياز به جراحي پال سخت،بايد از زخم مراقبت كرد و ممكن ا شوند. درحاالت  ستار يا دكتري كه  مي  شد. اگر پر با

شيمي درماني مي كند داراي تجربه و مهارت كافي باشد نفوذ خون و ترشحات به بيرون كمتر اتفاق مي افتد. خظر ريزش خون 

و غيره درانسيياج بدن با تزريق درون رگي از طريق ميل ها و وسييايل قابل دسييترس تقليل پيدا كرده اسييت. پرسييتار ياردكتر 

سهوال همچنين مي  شيمي درماني از طريق  ساج بدن را كاهش دهد، يا حداقل به هنگام  تواند احتمال خون ريزي و غيره دران

كردن بيمار،درصورت احساس سوزش يا درد به احتمال آسيب ديدگي و سخت شدن نسوج بينديشد. اگر خون ريزي و غيره در 

ستفاده ازتكنيك هاي سوج بيشتر  آسيب از توان مي مطمهن  بافت هاي بدن مشكوك به نظر مي رسد با   عمل به جلوگيري ن

شحات نفوذ و التهاب باعث درماني شيمي آيا كه كنيد سهوال خود از. آورد سيد باز. نه يا شود مي ها بافت داخل به تر  كه بپر

 .كرد بايد كار چه آن از جلوگيري براي



ر درون دهان، اليه پوششي گلو، و اليه پوششي روده ها. زخم عوارض جانبي ديگر شيمي درماني عبارتند از ايجاد زخم هايي د

نام دارند. اين زخم ها مي توانند دردناك باشييند و خوردن و بلعيدن مايعات را خيلي « ورم مخاط دهانِ»هاي درون دهان و گلو

ستند شا خطر ه سرطان دارند من ساني كه  سازند. به دو دليل عمده براي ك شكل  شاميدن : اوال هنگامي كه درم د با خوردن و آ

صور كند. ثانيا، زخم هاي باز اجازه ورود ميكروب را به  شاميدن آب كافي ق سات درخوردن غذا و آ شود، فرد ممكن  شتر مي  بي

 داخل بدن مي دهند و باعث عفونت مي شوند.

ن قبل از غذا از مايعات ورم مخاظ دها با دروهايي كه زخم را مي پوشيييانند و محافظت مي كنند قابل درمان هسيييتند. مي توا

شد  شامل يك بي حل كننده قوي با شربتي كه  شروع كار بر روي  –غليظ يا  شك قبل از  شبيه آن چه كه دندان پز چيزي 

براي پوشش دهان استفاده كردو دردناك بودن عمل بلع را كاهش  -دندان براي بي حل كردن قسمتي از دها مصرف مي كند

اراي آنتي بيوتيك ها باشييند و به از بين بردن ميكروب هايي كه باعث عفونت مي شييوند. كمك داد. اين تركيبات مي توانند د

 كنند.

كه « حالت مخاطي و بلغمي نام دارند»بعضي از روش هاي شيمي درماني سبب زخم هايي در اليه پوششي روده ها مي شوند، 

م ها مي توانند نفخ و التهاب و اسييهال ايجاد كنند. به زخم هايي كه در داخل دهان ايجاد مي شييوند، شييباهت دارند: اين زخ

سهيم مي  شتها  سهال در كم كردن ا شود. التهاب، احساس نفخ و ا ست باعث كاهش مايعات مهم و مواد مغذي  سهال ممكن ا ا

ني را تجويز باشند و در بيشتر بيماران سرطاني وجود دارند. اگر اين نشانه ها توسعه پيدا كنند،الزم است كه دكتر، شيمي درما

سهوال خواهند كرد، ليكن  شان  ستاران خود ست،بكند.)البته پر سهول انجام اين كار ا ستاري كه م ضروري را به پر شات  سفار و 

گاهي فراموش مي كنند.( داروهاي خاصيييي التهاب، گاز و اسيييهال را ازبين مي برند. اگر عوارض جدي هسيييتند،بايد تغييراتي 

 ا درصد آن تقليل يابد( تا عوارض جانبي ، به مشكالت جدي تبديل نشود.درشيمي درماني داد)نوع تغيير ي

بعضي از دروهاي شمي درماني باعث اختالالت عصبي محيطي مي شوند. اعصاب حسي دست ها و پاها و انگشتان آسيب مي 

شتان م ست ها،پاها، و انگ صان درحركت د صدمه باعث خواب رفتن، كرختي،د رد و گاهي اوقات نق شود. داروهايي كه بينند.  ي 

شند.اين عوارض به علت مصرف زياد  سيسپالتين، و تكزول مي با شوند وين كرستين، وين بالستين، سيب مي  سبب اين نوع آ

ستار  صبي محيطي وجود ندارد جز آنكه دكتر يا پر آنها بروز مي كند. درچنين مواقعي هيچ راهي براي جلوگيري از اختالالت ع

 سازيم. دراين صورت مي توان طبق برنامه آنرا درمان كرد. را بروز اين عوارض مطلع

 پرتو درماني

ضي  سخت، هيچگونه دردي در بدن ايجاد ني كند. با وجود اين ،بع شيدن بر روي ميز  صرف نظر از ناراحتي دراز ك پرتو درماني 

رطاني آسيييب مي رسيياند. از غعوارض جانبي دوره اي كوتاه و طوالني مدت آن دردناك مي باشييند.اشييعه به سييلول هاي سيي

 و سيالم هاي سيلول نوع دو به دو هر به گيرد،اما مي صيورت( دهان داخل و پوسيت مثل)سيالم نسيج حفظ براي تالش گرچه 

شان مجدد سازي باز توانايي سالم هاي سلول. زند مي صدمه سرطاني، سيب را خود سيب.نيست دائمي دارند؛آ ساني آ شعه ر  ا

پرتو »سلول هيا و نسوج سالم است كه باعث ناراحتي و درد مي شود كه ناشي از عوارض جانبي  به زدن صدمه اين دركل،. است

 است.« درماني 

سوج ست. بعضي ن شعه متفاوت ا شاء مخاطي دهان، اليه پوششي ناي و روده ها  -واكنش بافت هاي مختلف در برابر ا  –مثل غ

سان تحت تاثير قرار مي گيرند.دامنه عكل ا سريع و آ سيار  شكي بافت تا ايجاد ب شعه مي تواند از خ سوج در برابر ا لعمل اين ن

سوختگي به نظر  شبيه آفتاب  شان مي دهد. گاهي  شكل هاي گوناگون عكل العمل ن شد. پوست هم به  زخم هاي باز متنوع با

مها ميرسييد)و احسيياس مي شييود( گاهي هم به خشييگي پوسييت وپوسييت انداختن مي انجمد كه زخم ايجاد مي كند. اين زخ

ست احتمال  ساب مي آيند و فرد را درمعرض خطر جدي عفونت قرار مي دهند. مراقب خوب از پو شان يك منبع دردبه ح خود

بايد مراقبت از پوسييت را توصيييه كند. بهترين روش « پرتو درماني»چنين عكل العمل هايي را كاهش ميدهد. پرسييتار يا دكتر

سيون ها يا كر صرف لو ست، م شيره براي مراقبت از پو ضي ازمراكز درماني،ماده ژالتيني را كه از  ست. در بع صوص ا مهاي مخ

گياهي تهيه مي شيييود براي حفاظت پوسيييت بكارمي برند. اگر مشيييكالت پوسيييتي رخ بدهد، دكتر يا پرسيييتار ملزم به دادن 

سمت هايي از بدن كه مورد درمان  شعه فقط بر روي آن ق شند.ا ست مي با ستورهايي براي مراقبت از پو ستند اثر خواهد د ه

سيارمتفاوت است، براي مثال، هنگامي كه قفسه  داشت. عوارض جانبي شديدي ايجاد نمي كند: توانايي ما براي تحمل درمان ب



سينه بعد از جراجي سرطان ريه درمان مي شود، درقسمت هايي از بدن شامل پوست، نسج ريه ، گلو و برونش ها و در بعضي 

گردن كگه درمعرض اشييعه هسييتند، احتمال بروز عوارض جانبي وجود دارد. بسييياري از بيماران نيز  از بيماران، ناحيه تحتاني

 از بعد كه بيماراني.كرد خواهند ناراحتي احسيياس مايعات و غذا بردن فرو هنگام كه داشييت خواهند  دردي را در قسييمت گلو

 ناشي كه شوند  ت دچار اسهال و زخم هايي پوستياس ممكن شوند، مي نگاري پرتو بزرگ روده يا روده راست سرطان جراحي

 .باشد مي( ركتوم) روده راست يا بزرگ روده انتهايي قسمت و پوست ديدگي آسيب از

شه  سج ري شكل زخ مبيا ن سمتي از بافت به  شود كه ق درد نادري كه به پرتو درماني و جراحي ارتباط دارد هنگامي عارض مي 

ك شبكه( كه تداخل به وظيفه آنان دارد، خود را نشان مي دهد. نتيجه آن مانند درد شبكه اي دراطراف دسته اي از اعصاب )ي

مالحظه فرماييد(.تجربه به ما  23-25اعصاب است كه قبال توضيح داده شد و مستقيما توسط تومور ايجاد مي شود.)صفحات 

ور كمتر مي باشد. يك شبكه عصبي ازويي درهر نسبت به درد توم -ناشي از پرتودرماني -نشان داده است كه درد شبكه اعصاب

دو طرفت قسمت تحتاني گردن قرار دارد و امور حسي دست، بازو، باالي قفسه سينه و شانه را كنترل مي كند. هنگامي كه اين 

ست. اما كنترل و درمان آن غير ساز ا شكل  صبي، كامال جدي و م شي از اختالالت ع ممكن  ناحينه تاثير مي گذارد. اين درد نا

صرف  شده كه تركيبي از داروها،روش هاي مختلف م شنهاد  سالمتي پي شناس  سيله چندين كار شيوه تركيبي به و ست. يك  ني

 ،است و در اين حاالت دشوار، بيشترين امكان را براي موفقينت فراهم مي كند؟«خود مراقبتي»دارو و تكنيك هاي مختلف 

 علل ديگر درد:

 خستگي 

مستقيم سرطان و درمان آن ، علت هاي ديگري نيز وجود دارند كه مربوط به سرطان و سرطان درماني  عالوه بر عوارض جانبي

قدم زدن يا  -اسييت. خسييتگي ، يكي از عوارض جانبي رايج اين بيماري به شييمار مي رود. خسييتگي از توانايي فرد براي گردش

 مي كاهد. –حتي حركات ساده تر 

           زخمهاي ناشي از فشار

خم هاي ناشي از فشار،يا زخم هاي بستر، هنگامي ايجاد مي شوند كه فرد براي زمان طوالني در يك حالت قرار مي گيرد. اليه ز

شرده و منقبض مي  سدود يا ف سطح پوست م ستخوان و  شوند و عروق خوني ما بين ا سائيده مي  سو  ست از يك  هاي روي پو

تواند جريان پيدا كند تا به بافت پوستي و نسج، اكسيژن برساند. پوست و ديگر شوند. هنگامي كه اين اتفاق مي افتد، خون نمي 

نسيوج مي ميرند. هنگامي كه پوسيت آسييب مي بيند و اعصياب بي حفاظ مي مانند، درد بروز مي كند. جدا از درد، زخم هاي 

جلوگيري از بروز اين زخم ها اهميت بازهم امكاني را براي ورود ميكروب ها به داخل بدن و ايجاد عفونت فراهم مي سيييازند. 

شتن  شار و تميز نگهدا ستلزم رفع ف ستر م ست. درمان زخم ب شكل ا ستند و التيام پذيري آنان م سزاي دارد، چون دردناك ه ب

را با مرهم و زخ بند مخصوص پوشاند. ي كپرستار  -انتهاي باز عصب –زخم همچنين -زخم است. درد را مي توان مداوا كرد و 

 .بكند زيادي هاي كمك او، خانواده و بيمار به بستر زخم مورد در تواند مي دارد، كافي  راقبت از زخم ها تجربهكه در م

 بي حركتي و اتهاب ريه 

ستگي و بي حركتي  شش ها به هنگام تنفل، كاهش مي دهد. خ ساط كامل  ستايي فرد،توانايي او را براي انب عدم حركت، يا ا

ومي گيرد. وفتي كه شييش ها در تمام جهات منبسييط نشييوند قدرت سييرفه كردن كاهش مي يابد، حتي توان رفه كردن را از ا

برشحات مخاطي، يا خلط، در ريه ها جمع مي شوند و به ميكروب ها اجازه رشد، مي دهند. ذات الريه از اين راه ايجاد مي شود. 

تواند تجمع خلط را برطرف سيازد. سيرفه كردن و   مي كردن سيرفه. كند مي كمتر را خلط مايعات ديگر و كافي آب  نوشييدن

شش ها عبارتنداز باد كردن يك  شش ها كمك مي كند. راه هاي ديگر به كار انداختن  سي،عميق به زدودن خلط از  تمرينا تنف

 ذيتاذ با معاج ويژه تنفل مي تواند راه1بادكنك يا اسيييتفاده از يك تنفل سييينج به طور منظم )براي مثال هر يك سييياعت(. 

 . كند پيشنهاد الريه ذات از جلوگيري و ها ريه انبساط براي را  هايي

 يبوست 

ضي داروها، تغييراتي  صرف مايعات، بع ست و عومل گوناگوني دارد. ازجمله محدوديت م ست، يكي از علت هاي عادي درد ا يبو

ي از افراد،يبوست چيزي جز يك مسهله به نظر بعض«. كولون»دررژيم غذايي، عدم فعاليت، جراحي و فشار مستقيم غده بر روي 

 كوچك و تا حدودي نارحت كننده نيست اما به عقيده ديگران،درد ناشي از يبوست مسهله اي كامال جدي به شمار مي رود.



رژيم غذايي مهمترين علت يبوست است. كم بودن مايعات و مواد فيبري در رژيم عذايي بيماران سرطاني يك مسهله دائمي مي 

ي حركتي هم باعث يبوست مي شود. يبوست عمومي ترين عارضه جانبي داروهاي بي حل كننده است)مانند كودئين و باشد. ب

مورفين(، كه موثرترين داروهاي برطرف كننده درد به شمار مي آيند. داروهاي ديگري هم هستند كه عوارض جانبي دارند،مانند 

 ، انباشتگي مايعات و بيماري هاي قلبي.داروهاي مصرفي براي درمان افسردگي، فشار خون باال

عالئم يبوست شامل ناراحتي يا درد در ناحيه معده،احساس نفخ يا سيري، حالت تهوع و حتي اسهال مي باشد. آزمايش راست 

روده توسط دكتر يا پرستار مي تواند خشكي و سفتي مدفوع را مشخص كند. هموروئيد )بعضي اوقات بواسير ناميده مي شود( 

سيار خطرناك BMهنگامي كه فرد براي قضاي حاجت ) به شار مي آورد، شديدتر مي شود، شدت يبوست ب ( يا عبور مدفوع ف

 ممكن است به پارگي روده بزرگ و مقعد منجر گردد. -است

ت كارشناسان خواستار آن هستند كه جلوگيري از يبوست جزو همه برنامه هاي كنترل درد باشد. توصيه هاي عمومي ضديبوس

 نكته اصلي مي باشند: 4شامل 

ليتر ( آب در هر روز . نوشيدن يك ليوان كوچك ازمايعات هرروز صبح، يا با هروعده 2ليوان)حدود 8مايعات:نوشيدن    -1

سودا(،آب گردفروت را جايگزين آب نكنيد. اين مايعات ممكن  شابه هاي كربنات دار)يا  غذا و مابين غذا. قهوه،چاي،نو

 بازده ادرار بدن شوند ولي عمال مايعات بدن را كاهش مي دهند. است سبب ازدياد

 از گرم 6 حدود گندم سييبوس از چايخوري قاشييق 2. بخوريد روز هر را مواد اين از  گرم 10تا 6مواد فيبري: حداقل    -2

سيب بروكلي حبوبات، شامل فيبري مواد غذايي ذخاير. كند مي تامين را فيبري مواد شمش، ضي ميوه بع و زميني ك

را مالحظه فرماييد( مي باشيييند.مواد فيبري باعث حفظ آب بدن مي شيييوند و  2جات و توت ها )جدول شيييماره 

 .نمايد مي كمك حاجت قضاي عمل انگيختن بر به شل مدفوع. است مدفوع نرمي آن  نتيجه

خود را بيشتر كنيد،حتي اگر نيمساعت راه رفتن در روز باشد. تمرينات توام با نظم و ترتيب به ورزش: فعاليت هاي      -3

 تخليه مدفوع كمك مي كند.

سياري از مردم،قضاي حاجت بعد از صبحانه انجام   -4  توالت به رفتن. شود مي  طبق برنامه منظم به توالت رفتن: براي ب

حظه ممكن اسييت ايجاد عادت كند تا طبق برنامه اي منظم هر روز ل يك براي مسييترا  روي بر نشييسييتن فقط يا

 درهمان لحظه به توالت برويد.

 : رژيم غذايي حاوي انواع مواد فيبري2جدول 

 مواد فيبري)گرم( مقدار غذا

 9/11 يك فنجان (%100آرد،دركل وعده غذا)

 7/9 يك فنجان حبوبات،لوبيا پخته

 2/9 يك فنجان تمشك قرمز خام

 4/8 يك فنجان لوبيا چيتي پخته

 4/8 يك فنجان %100سبوس كامل يا 

 7 يك فنجان كدو زمستاني پخته

 7/6 يك فنجان شاه توت

  5/7 يك فنجان اسفناج،پخته

 6/5 به اندازه دو بيسكويت گندم خرد شده

 8/5 يك دانه متوسط انبه

 5 يك فنجان آرد،جو،مخلوط با هم

 7/4 يك فنجان ذرت شيرين پخته

 2/7 يك دانه متوسط سيب زميني برشته شده 

 5/3 يك فنجان گل كلم پخته



 1/3 يك فنجان توت فرنگي خام

 7/2 يك انل بادام زميني تازه يا بوداده

 6/2 سه دانه متوسط رزد آلو

 4/2 دو دانه متوسط آلو

 9/1 يك فنجان زغال اخته

 مواد فيبري )گرم( مقدار غذا

 8/1 يك دانه متوسط شليل

 5/1 يك انل گردو

 ( 1994-4-21)منبع:كنتي،اس.ال، يبوست يكي از عوارض جانبي مخدرها. مجمع پرستاري غدد.

را مالحظه  3داروهاي ملين و نرم كننده هاي مدفوع مي توانند دررفع مشييكالت يبوسييت موثر باشييند )جدول شييماره 

سه طريق به   مي بزرگ روده در مايعات نگهداري و حفظ باعث -1:كنند مي كمك  عمل دفعفرماييد(. ملين كننده ها به 

سط مواد جذب ميزان -2شوند،  ها روده دودي حركت)بخشد مي شدت دفع عمل به -3دهند مي تقليل را بزرك روده تو

ج از بدن جلو خرو و روده راست سمت به را مدفوع و(يابد مي تسريع شود، مي بدن زائد مواد بردن جلو و حركت سبب كه

 مي راند.

كه محتوي ملين كننده ها مي باشد از يبوست مزاج كه « سنا»بسياري از متخصصين همچنين پيشنهاد مي كنند مصرف 

ست، جلوگيري مي كند. يك قرص  صرف داروهاي آرام بخش ا شي از م شود. مقدار « سنا»نا ستعمال  دوبار در روز، بايد ا

            اد كرد تا اينكه حركان منظم و طبيعي فضاي حاجت مزاج انجام شود.استعمال دارو را مي توان كم يا زي

جلوگيري از يبوست موضوع بسيار ساده ايست كه تركيبي از رژيم غذايي،ورزش و داروهاي خفيف ملين دار را براي قضاي 

 پرستار مشورت كند.حاجت ايجاب مي كند. پيشنهاد مي شود كه فرد براي تعيين برنامه ضد يبوست با دكتر يا 

             درهم فشردگي 

ست  شدن( در روده بزرگ ا سدود  شي از يك مانع )م سا كه نا ست طاقت فر شردكي»يبو شود. اين « درهم ف ناميده مي 

سن اغلب ناديده گرفته صا در افراد م صو شريه گزارش طبق. شود مي  حالت خ شكي ن سن افراد از نيمي نيوانگلند، پز  م

ستان  در شده پذيرفته شردگي»بخش بيمار سخت، « درهم ف ست روده وقتي مدفوع،  ساده را را مي توان با يك آزمايش 

ست و براي تعيين محل  شردگي در باالي روده ا شخيص داد. بعضي اوقات درهم ف شود، ت خشك در پايين روده جمع مي 

 انسداد نياز به اشعه ايكل هست.

شييامل مواردي هسييتند مثل :اسييهال)آب ليز و تراوش مدفوع دراطراف مسييائل مهمي به درهم فشييردگي ارتباط دارند،كه 

شردگي» ستقيم باكتري «درهم ف سداد روده و عبور م ستگاه ادراري، ان سهال، عفونت در د سبب ا ست به  ، فروريختگي پو

رستار با خارج كردن مدفوع سخت و خشك، درمان مي شود. براي انجام آن،يك پ« درهم فشردگي»ازروده به سمت مثانه. 

)يا مراقبت كننده اي مجرب( مي تواند انگشتانش را درحالي كه يك يا دو عدد دستكش به روي هم پوشانده وچرب كرده 

مدفوع را شكسته و جابجا كند. اين كار با تنقيه بيزاكوديل )نرم كننده( « درهم فشردگي»است داخل راست روده كرده و 

    يا شياف تخليه كامل روده، دنبال مي شود.

 بايد برنامه ضد يبوست منظمي را تا زماني كه عوامل آن وجود دارند، اجرا كرد.

 مردم و درد

درد براي مردم معاني گوناگوني دارد. برداشييت ذهني افراد از درد متفاوت اسييت. به عبارت ديگر، نحوه نگرش افراد به درد 

. اسييت درد  عمل فرد بخش مهمي از برنامه كنترلبه چگونگي عكل العمل آنان نسييبت به درد تاثير مي گذارد. عكل ال

 .كنيم بررسي را درد معناي اتفاق به دهيد اجازه

 گناه و بد افكار  بعضييي از مردم عقيده دارند درد يك روش الهي اسييت براي تنبيه آنان به خاطر گناهان گذشييته و حتي

كن است، و عموميت دارد، مقابله با آن دشوار است. مم غير عقيده اين اثبات كه آنجايي از. اند داشته درگذشته كه آلودي



اگر فردي كه درد دارد خود را مسيييتحق آن مي پندارد،نبايسيييتي او)مرد يا زن( مشيييتاق طر  عملي كنترل درد باشيييد. 

نمي « خوب و بد»پرسييتاران و دكترها كه با بيماران سييرو كار دارند شيياهد اين حقيقت هسييتند كه درد سييرطان، مردم 

سد. گ سي كه ندارد كاري انجام نمي دهند. اگرفرد مذهبي معتقد شنا سي كه درد دارد و ك ناهان ذهني يا واقعي براي ك

است كه اعتقادات اش مي تواند كاري براي درد بكند، شايد صحبت كردن با پيشواي روحاني، كشيش، خاخام يا ناصحين 

 مذهبي ديگر مفيد واقع شود.

ل مي دهد. طبق بحقيقات به عمل آمده افراد وابسييته به گروه هاي فرهنگي مختلف، فرهنگ به طرز تلقي فرد از درد شييك

طرز فكر و عكل العمل شييان در برابر درد،متفاوت اسييت. برخي از گروه ها دردشييان را بيشييتر به زبان مي آورند. بعضييي 

       خواستار كنترل درد هستند و بخشي درد را تحمل مي كنند.

ست بر  سبت زن يا مرد  افكار و عكل العمل هايسن و جنل ممكن ا ضي. بگذارد تاثير درد، به ن  انتظار ها  فرهنگ دربع

سران و مردان رود مي شند «محكم و قوي»شجاع، آيد مي شان سراغ به درد كه هنگامي پ  مي اغلب افراد بقيه و زنان. با

شتاق و دارند درد كه پذيرند شريح به م ستند آن ت س افراد ديگر سوي از. ه شديد م ن، كمتر زير بارآن مي روند كه درد 

         دارند.

براي بسياري از بيماران، درد نشانه انتشار سرطان در بدن و وخيم تر شدن آن است. البته اين موضوع حقيقت ندارد. اگر 

مي شود. الزم  دچار نگراني يا افسردگي بيشتري -مرد يا زن–فردي كه سرطان دارد معتقد باشد كه چنين حالتي دارد، او 

اسييت به هنگام كنترل درد اين نگراني و افسييردگي درنظر گرفته شييود. روي هم رفته براي بسييياري از بيماران، معالجه 

 نگراني و افسردگي، در طر  كنترل درد بسيار سودمند است.

 چگونگي تاثير درد روي افراد خانواده و دوستان 

ان مي گويند مقابله با درد يكي از سخت ترين جنبه هاي معالجه كسي است اعضا فاميل و دوستان بيماران مبتال به سرط

كه دوستش دارند. آنها برايشان بسيار دشوار است كه بپذيرند شخصي كه از او مراقبت مي كنند، عذاب مي كشد. دانستن 

ر و ناراحتي ناشي از داشتن فشا بر داد، انجام توان نمي آن  اينكه كسي در رنج است و احساس اينكه ، كاري براي بهبودي

شم، واكنش  شان دادن خ ستان با ن ضاء خانواده و دو ضي از اع سرطان دارد، مي افزايد. بع ضو خانواده كه  ست يا ع يك دو

 دارد سيرطان كه كسيي با تلفني صيحبت يا مالقات از را آنان شيايد كه كنند مي درماندگي احسياس يا دهند مي  نشيان

ن سييا براي مراقبت كننده مسييائل عاطفي ايجاد كند و آنان را دركمك كردن به بيمار ناتوان ممك اندوه يا خشييم. بازدارد

 براي را الزم دانش و مهارت شايد ولي كنند كمك بيمار به نيت حسن با خواهند مي فاميل اعضاي و دوستان         سازد.

 .باشند نداشته كار اين

ستان مي توانند درتوجيه اي ضاءخانواده يا دو ضيح بده دو با آن مقابله كند، به او اع ضع كه بيمار چكونه دردش را بتو ن مو

 به هم بيمار زايد احتمال به برد، بين از توا مي  كمك كنند، براي مثال، اگر افراد فاميل يا دوستان معتقد باشند كه درد را

 .كرد خواهد پيدا اعتقاد درد كنترل

          بيمار بكنند كمك هايي كه فاميل و دوستان مي توانند به

اولين و مهمترين كاري كه اعضاءخانواده يا دوستان مي توانند براي كمك به بيمار سرطاني، انجام دهند، درك اين مطلب 

اسيت: اشيخاص دردمند و بيمار خودشيان بهتراز همه مي دانند كه تا چه اندازه رنج مي كشيند. اگر بيماران فكر كنند كه 

ندارند، مايوس خواهند شد وديگر درباره دردشان سخن نخواهند گفت واين امر، كنترل درد را دشوارتر ديگران آنان را باور 

 مي كند.

سرطاني  ستاني كه به بيمار  شند. خانواده و دو ست طر  كنترل درد با شك ستان مي توانند كليد موفقيت يا  خانواده و دو

تن در دادن به آن »هي اوقات فردي كه سيييرطان دارد كمك مي كنند بايد به ارزش و اهميت نقش خود پي ببرند.گا

سرطاني مي خواهند كسي آنها را راهنمايي كند.براي آنان «را شد. كسي « پل رابط»ترجيح مي دهد، ولي اغلب بيماران  با

كه درد مي كشييد و شييخصييي كه به بيمار كمك مي كند هردو بايد درباره آنچه كه براي كمك و مراقبت ازبيمار الزم و 

ستان براي كمك به بيمار ضر شند. اينجا نكاتي وجود دارند كه خانواده و دو شته با شن دا ست، اطالعات دقيق و رو وري ا

 بايد آنها را بدانند:



             پيشنهاد كنيد به اتفاق براي پياده روي برويد.         ·

 .كنيد كمك  فرد در تهيه ونگهداري يادداشت هاي روزانه مربوط به دردشانبه          ·

ساط      · ستن لباس با آب گرم به انب ش سازيد.  شكه آب گرم، آماده  از بيمار بخواهيد يا خودتان يك دوش، وان يا ب

 وراحتي عضالت بيمار كمك مي كند.

 استفاده كنيد، خصوصا دردي كه از تورم ناشي شده باشد.از پارچه هاي خنك يا سرد براي كاستن درد آنان          ·

 كمك كنيد فرد با قراردادن بالش ها و كوسن هاي نرم در حالت بهتري قرارگيرد.         ·

 نقاط درد مثل گردن و شانه ها را ماساژ دهيد.         ·

 د.كاري كنيد كه فرد از بلند كردن يا به كاربردن زور خودداري نماي         ·

 و تكرار آن تشويق كنيد.« عميق -تنفل»فرد را به          ·

 تشتت خيال او را با فعاليت هاي مفر  برطرف سازيد.         ·

 فرد را ازرويدادهاي عصبي دور نگهداريد.         ·

 فرد را وادار كنيد تقاضاي درمان و كنترل درد كند.         ·

 :مراقب اين تغييرات باشيد         ·

 ميزان درد          -

 نوع درد          -

 واكنش نسبت به درد،مثل گريه كردن و مضطرب بودن.          -

 توانايي برخاستن و راه رفتن          -

 عادات خوب          -

 اشتها يا عادات خوردن          -

 اشتياق مالقات با دوستان و خانواده           -

  
 : سرطان ناگزير به صدمه زدن نيستمنبع مورد استفاده 
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