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 روشهای موثر برای مقابله با عوارض ناشي از درمان سرطان

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

سته و نامطلوبی را همراه دارند. درمانی  ست عوارض ناخوا سرطان متداول ا شهایی که برای درمان  که باعث تخریب یا اغلب رو

ساند و به این ترتیب باعث ایجاد عوارض  سیب می ر سالم نیز آ سلولها و بافتهای  شود به  سرطانی می  سلولهای  شد  مهار ر

ستگی دارد. برخی از این  سخ دهی بدن بیمار به آنها ب شدت پا شود. میزان بروزاین عوارض به نوع درمان و  شایندی می  ناخو

شدت شترک و  عوارض به نوع درمان و  سیاری از افراد م ستگی دارد. برخی از این عوارض بین ب سخ دهی بدنم بیمار به انها ب پا

برخی محدود به عده ای خاص است. پزشکان سعی می کنند رو درمانی را به نوعی انتخاب کنند که حداقل عوارض و مشکالت 

 را در پی داشته باشد. بخاطر داشته باشید که:

 شوید این عوارض در تمام اف شما دچار آن می  ضی که  ست عوار سان بروز نمی کنند. بنابراین ممکن ا راد به طور یک

 بسیار خفیف باشند و این امر دلیلی بر نامؤثر بودن درمان بر روی شما نیست.

  روشهای بسیاری برای کنترل و خفیف ساختن این مشکالت وجود دارد. در این مورد پزشک معالج توصیه ها الزم را

 کرد. خواهد

  این عوارض گذرا هستتتند و حرتتور آنها محدود به دوران درمان استتت. بنابراینز پا از پایان درمان این عوارض نیز

 برطرف می شوند.

 .تحمل این مشکالتن برای مدتی کوتاهز بهایی اندک است که برای بهره بردن از درمانی سودمند می پردازیم 

 : سر موی ريزش 

می درمانیز مشکلی است که برای بسیاری از افراد پیش می آید. برخی داروها موها را نازک ریزش موی سر در نتیجه شی

می کنند و برخی دیگر سبب ریزش موها در تمام نقاط بدن می شوند. باید در نظر داشت که این مشکل هم زودگذر است. 

سیاری از افراد این دوران کوتاه را با مصرف و پا از خاتمه درمان موها از نو می رویند و مشکل کامالً بر طرف می شود. ب

کاله گیا ها و میو مصنوعی سپری میکنند و مشکالت این دوران با تهیه کاله یا هایی مانند موهای هم رنگ و هم فرم 

 فردز برطرف می شود.

 خستگي

سرطان به خودی خود می ت ستند.  سرطانی با آن موجه ه سیاری از بیماران  ست که ب شکلی ا ستگی م واند با مختل خ

شی از پرتو  سیب دیده نا سازی بافت های آ شود. همچنین چون باز ستگی  سبب بروز خ ساختن روند طبعی اعمال بدن 

شیمی ستز فراوانی انرژی نیازمند درمانی  درمانی با   احساس. شود خستگی احساس باعث تواند می هم سرطان درمان ا

 یم شدن حال بیمار نیست.وخ و بیماری پیشرف معنی به درمان طول در خستگی

در زیر چند توصیه را که می تواند عوارض نامطلوب دوران معالجه سرطان را به میزان قابل توجهی کاهش دهدز عرضه می 

 کنیم:

 «سیون ست که دوران معالجه را طی می کنند. « دهیدراتا )از دست دادن آب بدن( علت عمده خستگی در بیمارانی ا

شکاری ندارد بنابراین آنها باید به م ضح و آ سیاری موارد خستگی علت وا شند. در ب قدار کافی مایعاتز به ویژه آب بنو

 ولی برخی اوقات نشانه ای از وجود افسردگی در بیمار است.

  درستتت غذا بخوریم: انواع مختلف و متنوع از غذاهای ستتالم را باری هر روز انتخاب کنید. برای اینکه ستتطح انرژی را

است تعداد وعده های غذا خوردن را زیاد کنید و هر بار مقدرا اندکی بخورید. این روش بسیار مناسبت  باال ببرید بهتر

 از آن است که در سه وعده به میزان زیادی غذا صرف کنید.



  به میزان کافی استتتتراحت کنید و بخوابید: چرت زدن کوتاه در روز باعث تجدید قوای بدن می شتتتودز در حالی که

 طوالنی مانع از خوابیدن در شب می گردد.خواب روزانه 

  انرژی بدن از بیهوده هدر ندهید: بیهود ستترپا نایستتتد و در صتتورت امکان بنشتتیند. هنگامنی که وستتیله یا کاالیی را

( در کارها 5حمل می کنیدز بدن را در وضعیت مناسبی قرار دهید و بگذارید سایر افراد )همسرز فرزندانز دوستانز و 

کنند. برنامه روزانه را طوی تنظیم کنید که کارها را بیشتر در زمانی که بدنتان انرژی کافی داردز انجام  به شما کمک

 دهید.

  سبکی را انجام دهید. انجام سیم بندی کنید که بتوانید هر روز کار  ست کارها را طوی تق شید: بهتر ا هر روز فعال با

حساس قوت کنید و شب راحت تر بخوابید. قبل از شروع برنامه یک برنامه ورزشی روزانه سبب می شود در طول روز ا

 های ورزشی در این مورد با پزشک معالج مشورت کنید.

  و دوستتتان با بگیریدز گرم آب حمام یا دهید گوش بخش روح و آرام موستتیقی یک به مثالً: کنید کم را استتترستتها 

 ر کنید.فک خود وبهبودی سالمتی به کنید فکر مثبت. بزنید گپ فامیل

 اثرات درمان سرطان بر روی تغذیه 

تغذیه سالم و مناسب اهمیت به خصوصی برای بیماران سرطانی دارد. تغذیه مناسب بدن را در مبارزه با سرطان و تحمل 

شید و خو درا نیرومند حا کنید. تغذیه  شته با ساس بهتری دا شود که اح درمان یاری می دهدز تغذیه خوب باعث می 

سب همچنی شدن آنهاز پا از پایان درمان می ود. افرادی که منا سته و زودتر محو شدن عوارض ناخوا ن باعث خفیف تر 

تعذیه بهتری دراند می توانند میزان باالتری از درمان موثر را دریافت کنند. به طور کلیز یک رژیم مناستتتب برای بیمار 

 بدن نیروی صورت این در. باشد شامل را معدنی مواد  ن هاسرطانی باید مقدار کافی از کالریز پروتئین و همینطور ویتامی

 .اند کرده تخریب را آنها آنز درمان یا سرطان که شود می نبافتهایی رفت تحلیل از شودز می حفظ

هنگامی که نمی توانید غذای مناستتتب با کافی بخوریدز بدن غذاهای رخیره را به انرژی تبدیل می کند و این امر ستتتبب 

رعی سایر عواملی ت سالمت بدن در برابر عفنت ها و  سایر عواملی که  ف و در نتیجه کاهش مقاومت بدن در برابر عفونتها و 

 که سالمت بدن را تهدید می کنندز؛ می شود.

ست. سعی کنید مصرف نوشیدنی  سیار مهم ا نوشیدن مایعات به مقدار کافیز به خصوص اگر میل به غذا خوردن ندارید ب

ضیح  های کافئین شتر نیز تو دار مثل قهوه را محدود کنید. چرا که مانع از خوابیدن به میزان کافی می ود همانگونه که پی

دادیم بهتر استتتت تعداد وعده های غذا خوردن را زیاد کنیدو هر بار مقدرا کمی غذا بخوریدز نه اینکه در ستتته وعده ناچار 

 است کرده مشکل را خوردن غذا درمانز از نای عارض یا  بین رفته باشید حجم زیادی غذا خوریدز چنانچه اشتهای شما از

 آنها طعم دارندز وجود و پودر قرصز صتتتورت به مواد این. کرد استتتتفاده آور اتها مواد از معالج پزشتتتک تجویز با توان می

ست مطلوب ست افتاده کار از گوارش لوله که مواقعی در. اند شده تهیه گیاهان از و ا ستفاده می د تغذیه از ا اخل وریدی ا

شتتود. یعنی مواد مغذی مستتتقیماً به داخل وری تزری  می شتتود. البته این روشز عوارض زیادی به دنبال دارد و قبل از 

سایر راههاز مثل تغذیه از طری  دهان یا لوله  سعی می کند از  ستفاده از این روشز پزشک  ستفاده ا  سرطان درمان. کند ا

 ها را نیز مختل کند. غذا جذب و هرم تواند می

 پوسيدگي دندان

درمان سترطان ممکن استت باعث پوستیدگی دندان و یا ایجاد مشتکالت دیگری برای دندانها و لثه شتود. تغییر در عادت 

رژیم غذایی نیز می تواند سبب بروز این مشکالت شود. اگر تعداد وعده های غذا خورد نزیاد شده باشد و یا به مقدار زیاید 

مصرف کنیدز باید بیشتر از گذشته دندانها را مسواک بزنید. بهتر است قبل از شروع درمان به دندانپزشک مراجعه شیرینی 

کنیدز به خصتتوص اگر ستتابقه ناراحتی های لثه یا دندان دارید. چرا که این امر ستتبب پیشتتگیری از بروز عفونت یا ستتایر 

شود. همچنین باید این مراجعه به طور مرتب انجام گیردز به خصوص بیمارانی که درمان آنها سالمت دهان  مشکالت می 

 را تحت رادیوتراپی سر و گردن قرار می گیرندد( نیازمند مراجعه بیشتری به دندانپزشک هستند. 

 تهوع



شیمی درمانی؛ رادیوتراپیز درمانهای بیولوژیکی و سرطانز  ستفراغ می تواند از عواقب انجام جراحی   تهوع همراه یا بدون ا

یا مصتترف برخی داروهای ضتتد درد )مثل مخدرها( باشتتد. ستترطان به خودی خود و یا حاالتی که در ارتباط با ستترطان یا 

درمان ان هستند نیزز می توانند ایجاد تهوع کنند. تهوع می تواند مانع از مصرف کافی غذا و تامین نیازمندهای بدن شود. 

سعی کنید از نان ساس تهوع دارید  ست اب پز یا کباب  هنگامی که اح شورز مرع بدون پو ستز لیمونادز چوب  ستز ما ت

 شدهو نوشیدنیعای غیر الکلی استفاده کیند.

از مصرف مواد غذایی چربز روغنیز سرخ کرده یا حاوی ادویه جات یا موادی ک بسیار شیرین هستند )مثل کیک( یا مواد 

کم غذا بخوریدز قبل از غذا از مقدار کمتری مایعات سبب بروز بسیار معطر خودداری کنید. به دفعات زیادز اما به مقدار 

احساس سیری و پربودن معده می شود. نوشیدنی ها را خنتک بنوشیدز مصرف غذای داغ باعث تهوع می وشدز بعد از خوردن 

د مصرف یک غذاز به صورت نشسته یک ساعت استراحت کنید تا هرم غذا به آرامی انجام شود. چنانچه صبح ها تهوع داری

قطعه نان تست خشک را قبل از برخاستن از رختخواب امتحان کنید. لباس راحت پوشید و از پوشیدن لباس های تنگ و 

چسبناک خودداری کنید. چنانچه صبح ها تهوع دارید مصرف یک قطعه نان تست خشک را قبل از برخاستن از رختخواب 

اس ها تنگ و چسبناک خود داری کنید. چنانچه در طول انجام شیمی امتحان کنید. لباس راحت بپوشید و از پوشیدن لب

 درمانی یا پرتو درمانی دچار تهوع شدیدز یک الی دو ساعت بعد ا پایان چیزی نخورید. 
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