
 عوارض جانبی شیمی درمانی چیست؟

 تِ علت ضیوی در هاًی ایجاد یه عارظِ جاًثی خاظ 

 ٍ ضذت آى تِ ًَع دارٍی ضیوی درهاًی وِ هی تاضذ

تستگی  تیوار  ٍاوٌص تذى  تِتیوار دریافت هی وٌذ ٍ

  .دارد

ضیوی درهاًی هی تَاًذ عَارض سیادی ایجاد وٌذ وِ 

           اس تیي،تسیاری اس آًْا تعذ اس تىویل درهاى ضوا

 . هی رًٍذ

اس پشضه ٍ پزستار خَد در هَرد عَارظی وِ هوىي 

است در ضوا تِ ٍجَد آیذ، سؤال ًوَدُ ٍ تِ هحط 

هطاّذُ ّز وذام اس عَارض، آى را گشارش دّیذ تا 

تِ خاطز داضتِ . الذاهات درهاًی سزیعتز اًجام ضَد

تاضیذ وِ ایي عَارض تذیي هعٌی ًیست وِ تیواری ضوا 

 در حال رضذ ٍ پیطزٍی است ٍ ضذت آًْا لشٍهاً تِ

 .تأثیز ضیوی درهاًی تز هطىل ضوا هزتَغ ًوی ضَد

 :عوارض شیمی درمانی شامل موارد زیر می شود 

همادیز طثیعی :واّص گلثَلْای سفیذ خَى 

.  در سی سی هی تاضذ10.000  تا 4000 سفیذگلثَل

ضیوی درهاًی تَاًایی هغش استخَاى را تزای ساختي گلثَل  

تَلْا در هثارسُ تا عفًَت گلایي . سفیذ خَى واّص هی دّذ

ّا ًمص دارًذ تٌاتزایي در هَارد واّص گلثَلْای سفیذ 

 . هعزض خطز اتتال تِ  عفًَت  ّستیذ درخَى ، ضوا 

 همادیز طثیعی :واّص گلثَل ّای لزهش خَى  

در سًاى  سی سی 5.400.000  تا 4.200.000 گلثَل لزهش

 . تاضذدر هزداى هی 6.200.000  تا 4.500.000   ٍ

ضوارش گلثَل ّای لزهش ضوا هزتثاً در طَل درهاى 

چه هی ضَداگز هیشاى آًْا در تذى ضوا تسیار 

 در تزخی هَالع تشریك خَى تزای ، واّص یاتذ

 .خَاّذ تَد ضوا ظزٍری

  همادیز طثیعی پالوت :واّص هیشاى پالوت  

چٌاًچِ .  در سی سی هی تاضذ450.000  تا 150.000

هیشاى پالوت تسیار پاییي تاضذ، پالوت تشریك 

 . خَاّذ ضذ تا هیشاى آى در خَى افشایص یاتذ

ٍ استفزاغ هعوَالً پس اس ضزٍع  تَْع :تَْع ٍ استفزاغ 

دارٍ تِ ٍجَد هی آیذ اها سزیع ًیش اس تیي هی رٍد ٍلی 

  . ساعت تعذ ًیش اداهِ دارد24گاّی تا 

خستگی ٍ ووثَد اًزصی تیطتزیي عالهتی است : خستگی  

 رٍس 10 تا7ستگی خ. وِ در طی درهاى ایجاد هی ضَد

تعذ اس تشریك دارٍ تِ اٍج هی رسذ ٍ سپس تا آغاس 

 .هزحلِ تعذی درهاى تِ حالت هعوَل تزهی گزدد  

الثتِ هَّا هعوَال تعذ اس اتوام درهاى دٍتارُ :ریشش هَ   

  ٍلتی وِ ریشش هَ اتفاق  هَارددر تسیاری. رضذ هی وٌٌذ 

  تیواراى در تععی اس افتاد، هَ هوىي است ًاسوتز ضذُ یا 

 .رضذ هجذد هَّا لثل اس اتوام درهاى اتفاق هی افتذ
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چَى سلَل ّای دّاًی  :ى ٍ تزٍس آفت التْاب دّا 

تحت تاثیز ضیوی  تسیار سزیع تىثیز هی ضًَذ،

 .درهاًی لزار هی گیزًذ

دًثال آى ُ عَارض آى تصَرت خطىی ٍ التْاب ٍ ب

رعایت . سخن ٍ عفًَت در دّاى ٍ حلك هی تاضذ

تْذاضت دّاى ٍ دًذاى در وٌتزل ایي عَارض ًمص 

  . ٍ استفادُ اس هسَان ًزم تَصیِ هی ضَدتسشایی دارد

سلَل ّای دیَارُ رٍدُ  :تغییز در عادات رٍدُ ای   

 ًیش تِ علت رضذ سیاد تحت تاثیز ضیوی درهاًی لزار

یىی اس عَارض دارٍّای ضیوی درهاًی .  هی گیزًذ

وِ هوىي است ّوزاُ تا دل درد ٍ     .اسْال هی تاضذ

.  دادُ  ضَد پشضه اطالعدل پیچِ تاضذوِ تایذ تِ

 تحزوی ٍ یا خَردى  ون،درارتثاغ تا ًَع دارٍ  :یثَست 

.    تاضذ ووتز اس حذ هعوَل هییغذا

: تأثیزات ضیوی درهاًی تز پَست ٍ ًاخي  

 ضوا هوىي است ٌّگام دریافت ضیوی درهاًی 

عَارض احتوالی . هطىالت پَستی اًذوی داضتِ تاضیذ

پَستی ضاهل لزهشی، خارش، پَستِ پَستِ ضذى، 

 .هی تاضذخطىی ٍ جَش 

اثزات ضیوی درهاًی تز ولیِ ٍ هثاًِ  

درد ٍ سَسش ٌّگام ادرار وزدى                 *

  تىزر ادرار *

 احساس تخلیِ  سزیع  ادرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    *

الثتِ  تزخی دارٍّا تِ طَر  )لزهش یا صَرتی   ادرار* 

                                    (طثیعی رًگ ادرار را تغییز هیذٌّذ

  تة ٍ   لزس *

                                          عَاطفی هاًٌذ افسزدگی،: تاثیزات جسوی ٍ رٍاًی*

.    عصثاًیت یا تزس 
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