
 

  

 خود را با توجه به شرايط خود تنظيم كنيد و پرتودرمانی برنامه كاري. 

 جازه دهيد ديگران در منزل به شما كمک كنندا. 

 تهوع و استفراغ:  

تهوع و استفراغ پس از پرتودرمانی در ناحية شكم، رودة كوچک، رودة بزرگ، يا 

استفراغ به مقدار پرتويی كه دهد. احتمال ابتال به تهوع و هايی از مغز رخ میقسمت

درمانی هم كنيد، گستره و محدودة ناحية تحت درمان و اينكه شيمیدريافت می

 .كنيد يا نه بستگی دارددريافت می

دقيقه تا چندين ساعت بعد از  ۳۰تهوع و استفراغ بين  ؟كشدچقدر طول می

نداريد احساس  هايی كه پرتودرمانیشود. در روزپايان جلسة پرتودرمانی شروع می

 .بهتري خواهيد داشت

 :هاي مهارراه

بهترين راه جلوگيري از استفراغ مهار حالت تهوع است.  .داز تهوع جلوگيري كني

هايی است كه حالتان را هاي ماليم و ساده هضم و نوشيدنیها، صرف غذايكی از راه

 . زند، از جمله نان برشته، ژله و آب سيببه هم نمی

برخی افراد اگر پيش از  .ريزي كنيدآشاميدن را برنامه زمان خوردن و

 . پرتودرمانی غذا بخورند احساس بهتري دارند؛ اما برخی ديگر برعكس

 .خوريدنو سريع غذا  جويدبحتماً خوب  .هاي سبک بخوريدچاشت ها و نيموعده

پيش از هر . گرم هستند ونهسرد نه هايی بخوريد كه ها و نوشيدنیخوراكی

هاي وشيدنینها و هاي داغ پايين بيايد و غذاها و نوشيدنیوعده، بگذاريد دماي غذا

 .سرد كمی گرم شوند

پرتودرمانی گاهی  راست روده( )براي ناحيه لگنی و :عوارض جنسي و باروري

شود كه در بر گيرندة تغييرات هورمونی و از دست دادن موجب عوارض جنسی می

 ارتباط جنسی است ميل و توانايی

   

 :گیردمي بر در را مشکالت مردان اين موارد      

 اختالل نعوظ() ناتوانی جنسی 

 رم اسپ اسپرم كم يا پايان پرتودرمانی به علت تعداد از كردن بعد عدم توانايی بارور

 اثر كم

 تر افرادبعد از پايان پرتودرمانی، تمايل جنسی بيش ؟كشدچقدر طول می

گردد. بسياري از عوارض جانبی جنسی بعد از پايان درمان از می بر به حال اول

اما مشكالت تغييرات هورمونی و باروري گاهی براي بقيه عمر  روندبين می

 .مانندباقی می

 

 
 

 

 در مردان معده و شكم لگن، یپرتودرمان عوارض
 سهالا:  

آبكی كاركرد مكرر روده است كه ممكن است نرم، باقوام، شل يا 

 .باشد

 :وقتی اسهال داريد

  شده بنوشيد. ليوان مايعات صاف ۱۲تا  ۸روزي بين 

 هايی كه هضم آنها براي معده آسان است بخوريدخوراكی ( 

  .)دهايی كه فيبر، چربی و الكتوز كمی دارنخوراكی

 .مراقب ناحية مقعدي خود باشيد  

 :از اينها پرهيز كنيد

 هاي لبنی مانند بستنی، خامة ترش و پنير و فرآورده معمولی شير 

 دار مانند سس تند، سالسا، فلفل قرمز و هاي تند و ادويهخوراكی

هاي و نوشيدنی fدار )درست شده با ادوية كاري(؛ هاي كاريخوراک

 دار مانند قهوة ساده، چاي پر رنگ، نوشابه و شكالت كافئين

 هاي پخته و هايی كه نفاخ هستند مانند لوبياها و نوشيدنیخوراكی

 خشک شده، كلم، كلم بروكلی، شير سويا و ديگر محصوالت سويا 

 هاي هاي خام، لوبياها و سبزيی كه فيبر زياد دارند مانند ميوهيهاغذا

 هاي درست شده از آرد گندم كامل پخته و خشک شده و غالت و نان

 دهاي فست فوهاي رستورانغذا/شده يا چرب؛  هاي سرخغذا 

 خستگي:  
 ميمال یخستگ احساس يک از است ممكن یازپرتودرمان ناشی خستگی

 احساس ت صور به را آن افراد ترشيب. باشد متغير ديشد یليخ تا

 .دنكنمی بيان يكند اي ینيسنگ ،یكارافتادگ از مالل، ضعف،

  :عبارتند ار آنها از یبرخ. دهد يرو ياديز ليدال به است ممكن خستگی

 داروها-فعاليت كاهش - عفونت - یافسردگ - اضطراب - یخون كم

 یبستگ عامل چند به ستگیخ احساس شروع كشد؟می طول چقدر

 از قبل نكهيا و هاتيفعال زانيم ،یسالمت تيوضع سن، جمله از دارد،

 از بعد ماه ۱۲ تا هفته ۶ از گاهی خستگی. ديابوده چگونه یپرتودرمان

 .يابدمی ادامه یپرتودرمان انيپا

 دساعت بخوابي ۸دست كم شبی :               هاي مهارراه

                             دينكنخيلی كار. 

 ورزش كنيد. 

 

 

 :پزشک درمیان بگذارند با مسائلي که مردان بايد

شروع  پيش از اين موضوع را شويد، خواهيد درآينده پدركنيد میاگرفكرمی :باروري

هاي حفظ باروري پيش راه دربارة شما با او. ميان بگذاريد پزشک خود در پرتودرمانی با

قبل ازشروع  بايد اسپرم شما. كرد ازشروع درمان مثل ذخيرة اسپرم صحبت خواهد

 .درمان ذخيره شود

 . ناتوانی جنسی

برراي   امرا  جنسری داشرته باشرند   ارتبراط   تواننرد مرردان مری   تربيش:ارتباط جنسی

 .است بپرسيد بهتر تر،اطمينان بيش

 تواند موجب تغييراتی در پوست ناحية تحت پرتودرمانی می : عوارض پوستي

 :انددرمان شود. چند عارضة رايج پوستی در زير شرح داده شده

 به آفتاب سوختگی  مشاممكن است پوست ناحية تحت درمان  :سرخی

 باشد. 

 .خارش شديد 

 شويد كه در ناحية وقتی دچار اين عارضه می :پوست خشک و جدا شونده

تر از حد عادي. در شود، خشکتحت درمان پوست شما خيلی خشک می

 كه شود، مانند زمانیشود كه كنده میواقع گاهی پوست آنقدر خشک می

  .شويدآفتاب سوخته می

 پوست ناحية تحت درمان ممكن است مرطوب، . واكنش مرطوب

هاي پوستی مانند يا دچار عفونت شود. اين مشكل در محل چينزخمی 

هايی مانند تر است. در جانشيمنگاه، پشت گوش و زير پستان شايع

  .گردن نيز كه پوست نازک است، اين عارضه قابل مشاهده است

 .پوست شما در ناحية تحت درمان ممكن است ورم يا پف تورم پوست 

  .كند

 هفته پس ازشروع پرتودرمانی ظاهر يک عوارض پوستی كشد؟می طول چقدر

هفته ازپايان درمان برطرف  گذشت چند اين عوارض با بسياري از. شوندمی

اين عوارض باقی  برخی از پايان پرتودرمانی نيز گاهی حتی پس از اما .شوندمی

وست پ. آيدمی به نظر دارلكه و ترهميشه تيره پوست تحت تابش پرتو. مانندمی

 زيدسومی همچنين زودتر. برسد گذشته به نظر از ترضخيم و ترممكن است خشک

 .شويدمی تربه آفتاب حساس و
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 :مهار يهاراه

 رنگ به شما ادرار تا ديبنوش آنقدر. وانيل ۸ تا ۶ روزانه. ديبنوش اديز عاتيما 

  .ديآ در روشن زرد

 ديزيبپره اتيدخان هرگونه و هاهيادو الكل، رنگ، پر يچا قهوه، از.  

 ديبگذار انيم در پزشک با ديدار ادرار دفع و مثانه مشكالت ديكنمی فكر اگر .

  .كند درخواست ادرار آزمايش عفونت احتمال رد جهت او است ممكن

 هب را شما است ممكن كنيد مشورت خود پزشک با حتماً داريد اختياريبی اگر 

 اب فيزيوتراپ. گيريد قرار مشكل ارزيابی مورد تا دهند ارجاع فيزيوتراپ يک

  .شود مثانه كنترل بهبود سبب است ممكن هايیتمرين پيشنهاد

 يهادارو. كندمی زيتجو کيوتيب یآنت پزشک شود، ناشی عفونت از عوارض اگر 

 عضالت گرفتگی كاهش و سوزش اي درد كاهش ادرار، دفع در شما به گريد

 كندمی كمک مثانه
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 :هاي مهارراه

 كنيد خيلی مراقب پوست خود باشيد. با آن به ماليمت وقتی پرتودرمانی می

 .كشيدن و خاراندن ناحية تحت درمان خودداري كنيدرفتار كنيد و از كيسه 
 مواد خيلی داغ يا خيلی سرد را روي پوست خود قرار ندهيد. 

 كنيد پوست خود را با ماليمت گيريد يا استحمام میوقتی دوش می

خواهيد حمام آب توانيد هر روز دوش آب ولرم بگيريد. اگر میمی .بشوييد

دقيقه در آب نمانيد. چه  ۳۰تر از ولرم برويد، يک روز در ميان باشد و بيش

له با حو .استفاده كنيد  بچه شامپوكنيد، از گيريد، چه استحمام میدوش می

 پوستتان را محكم مالش ندهيد.

 كنيد،فة لطيف استفاده حاز لباس و مل 

 پوست خود را هر روزه از آفتاب محافظت كنيد. 

 هاي برنزه ساز پوست )سوالريوم( استفاده نكنيداز تخت. 

  روي پوست ناحية تحت درمان از بانداژ، چسب زخم يا انواع ديگر نوار چسب

  .استفاده نكنيد.

 صالح اتوانيد موي ناحية درمان را بتراشيد يا نه. اگر از پزشک خود بپرسيد كه می

كنيد، از ماشين اصالح برقی استفاده كنيد و از لوسيون قبل از اصالح استفاده می

  .نكنيد

 شويد. اگر پرتودرمانی در ناحية مقعدي داريد احتماالً دچار عوارض پوستی می

شوند. پس از شستشو، خود را اين عوارض معموالً بعد از اجابت مزاج بدتر می

  .خود بپرسيد پزشکربارة لگن آب گرم ازبا دستمال كودک خشک كنيد. د

 ايعوارض ادراري مثانه: 

 مثانه شدن یخال از بعد اي ادرار دفع به شروع هنگام درد اي سوزش 

 مثانه كردن یخال در يدشوار/    ادرار دفع به شروع در يدشوار 

 (ادرار تكرر اصطالح به) ادرار دفع يبرا مكرر و يفور ازين 

 مثانه التهاب 

 سرفه اي عطسه هنگام خصوصبه ،يارياختیب 

 ادرار دفع يبرا خواب از برخاستن به مكرر ازين 

 ادرار در خون 

 تاس عضالنی دردناک یگرفتگ دردناكی به كه مثانه عضله یگرفتگ. 

 

 هفته ۵تا ۳ اغلب ادرار دفع و مثانه مشكالت كشد؟می طول چقدر 

 ۸ تا ۲ مشكالت ترشيب. شوندمی ظاهر یپرتودرمان شروع از پس

 .شوندمی طرف بر درمان، انيپا از بعد هفته
  


