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 DNAسرطان فرآیند بیماری است که با تؽییر شکل یافتن یک سلول ؼیرطبیعی که از طریق جهش ژنتیک 

این سلول ؼیرطبیعی با تولید مثل ؼیرجنسی شروع به تکثیر شدن . گرددآید، آؼاز میسلولی به وجود می

به . گیردهای مربوط به تنظیم رشد سلول را در محیط اطراؾ سلول نادیده میکند یعنی سیگنالؼیرعادی می

های پیرامونی اتی در بافتها خصوصیات تهاجمی کسب نموده و موجب پدیدار شدن تؽییراین ترتیب سلول

یابند به این ترتیب ها نفوذ کرده و به عروق لنفاوی و خونی دست میها به داخل سلولاین بافت. شوندمی

گویند که به وسیله آن سرطان در به این پدیده متاستاز می. گردندهای مذکور به سایر نقاط بدن حمل میسلول

ای از ن یک بیماری با یک علت مشخص نیست بلکه مجموعهسرطا. شودهای بدن پخش میسایر قسمت

 .آیدهای مختلؾ به شمار میها و پیش آگهیهای مجزا و مشخص با علل مختلؾ، تظاهرات، درمانبیماری
تماس با نور خورشید یا )ها، عوامل فیزیکی ها و باکتریویروس: عوامل خطر در ایجاد سرطان شامل

-سیگار، جویدن تنباکو، تماس با آمین)، مواد شیمیایی (من و استفاده از دخانیاتتشعشع، تحریک یا التهاب مز

ها و فرم آلدئیدها، آرسنیک، دوده و قطران، پنبه، آهک کادمیوم، های آنیلین، آفت کشهای آروماتیک، رنگ

امل ژنتیکی ، عو(کلراید لیوم و پلی وینیلیترکییبات کروم، سنگ معدن نیکل و روی، ؼبار چوب، ترکیبات بر

شده، ؼذاهای حاوی سود مصرؾ فروان چربی، الکل، گوشت نمک )و خانوادگی، عوامل مربوط به تؽذیه 

 .و چاقی، عوامل هورمونی و نارسایی سیستم ایمنی بدن( نیترات و نیتریت و ؼذاهای پرکالری

 عالئم بالینی

های خونساز، نقایص ؼیرطبیعی سلول وجود توده شکمی، لنفادنوپاتی پایدار، وجود بیش از یک رده: کودکان

عصبی اختصاصی، افزایش فشار داخل جمجمه، بزرگ شدن منتشر مخچه، رفلکس سفید مردمک، پروپتوز، 

 .تورم یا درد یک طرفه زانو یا شانه، توده یا خونریزی واژینال

پستان یا در هر  تؽییر در عادات اجابت مزاج و دفع ادرار، وجود خون درمدفوع، برجستگی در: بزرگساالن

یابد و پیدایش تؽییر جای دیگر بدن؛ خشونت صدا یا سرفه صدادار، اشکال در بلع، وجود زخمی که بهبود نمی

 .در خال یا زگیل

 های تشخیصیبررسی

نمونه برداری و بررسی ،  MRIسونوگرافی، سی تی اسکن، ،  عالئم بالینی بیمار و معاینه فیزیکی

 (.جه و پیشرفت تومورجهت تعیین در)پاتولوژیک 
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 درمان

 (پیشگیری، تسکینی و ترمیمی)جراحی  -

 اشعه درمانی -

 شیمی درمانی -

 (مثل اینترفرون آلفا)های بیولوژیک تجویز داروهای تعدیل کننده واکنش -

 خانواده/ آموزش به بیمار

 پیشگیری

 :شودبه افراد جامعه جهت کاهش خطر سرطان آموزش داده می: پیشگیری اولیه

زیرا تحقیقات نشان داده است که (: به خصوص سبزیجات خانواده کلم)توصیه به مصرف زیاد سبزیجات تازه 

 .کندها کمک میؼذاهای حاوی سلولز و ؼنی از نظر ویتامین به پیشگیری از انواع سرطان

را کاهش  هایی مثل پستان، پروستات و کولونتوصیه به افزایش مصرؾ فیبر، ؼذاهای پرفیبر، خطر سرطان

 .دهدمی

 .ؼالت سبوس دار، میوه، سبزیجات و حبوبات: غذاهای حاوی فیبر فراوان شامل

شبود ؼبذاهای حباوی هبای مبری، حنجبره و ریبه مبیسببب کباهش خطبر سبرطان: Aاافزایش دریافت ویتاامین  -

 .هویج، گوجه فرنگی، زرد آلو، اسفناج، سبزیجات برگدار سبز پخته، کدو تنبل پخته: شامل Aویتامین 

باعب  کباهش خطبر ... مثبل مرکببات، گوجبه فرنگبی، هندوانبه و  Cافزایش مصرف غذاهای حااوی ویتاامین  -

 .شودهای مری و روده میسرطان

 .شوند، پستان، کولون و پروستات میهای رحم، کیسه صفرازیرا چاقی باع  بروز سرطان: کنترل وزن -

هبای مبری و معبده رعایت اعتدال در مصرؾ ؼبذاهای شبور، دودی و نمبک سبود زیبرا باعب  ببروز سبرطان -

 .شوندمی

 (سیگار، تنباکو، قلیان)توقؾ مصرؾ دخانیات  -

 .( شوداع  خطر سرطان کبد، حنجره، دهان، نای و مری میمصرؾ الکل ب)کاهش مصرؾ الکل  -

هبای حفباظتی مثبل کباله و عینبک و اسبتفاده از جتناب از قرار گرفتن در معرض آفتاب زیاد با پوشبیدن لبباسا -

 .(شوداشعه آفتاب موجب افزایش خطر بروز سرطان پوست می)کرم ضد آفتاب 
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هبای آن اسبت کبه ببا انجبام آزمایشبات ایبن مرحلبه شبامل تشبخیص بیمباری قببل از ببروز نشبانه: پیشگیری ثانویبه

 .شودبالگری در افراد در معرض خطر انجام میؼر

شبود کبه بیمباری ببه طبور ببالینی کبامال  کاهش عوارض بیماری اسبت و زمبانی انجبام مبی: پیشگیری سطح سوم

 .مشخص شده است

 درمان

 جراحی -1

 قبل از عمل جراحی

نیمبه نشسبته یبا شبود کبه بیمبار در وضبعیت ببدین منظبور توصبیه مبی: انجاام تان ع عمیا  آموزش در ارتباط با

کامال  نشسته با زانوهای خمیده قرار گیرد تا شکم شل شده و قفسه سبینه کبامال  متسبع شبود، سبپس یبک دسبت ببه 

 3آرامی روی شکم قبرار داده شبود، عمبل دم ببه آرامبی از طریبق بینبی انجبام شبود و در همبین حالبت ببه مبدت 

م گذاشته است، به آرامی عمبل ببازدم را انجبام دهبد و سپس در حالیکه بیمار لبها را به نرمی روی ه. ثانیه باشد

 بار تکرار کند 3این عمل را 

در صبورتی . بعد از انجام تنفس عمیق، توصیه به انجام سه بار سرفه عمیبق: سرفهآموزش در ارتباط با انجام 

( فشبار گلبوت ببازببازدم ببا )هبای کوتباه شود که سبرفههای عمیق نیست، توصیه میکه بیمار قادر به انجام سرفه

 .انجام شود

استاز وریدی در دوره پس از عمل ممکن است منجبر ببه ترومبوفلبیبت : ورزش دادن پاهاآموزش در ارتباط با 

 :شود این بیماران شاملهای پا در بیماران با خطر باال توصیه میشود بنابراین انجام ورزش

 .بیمارانی که پس از عمل تحرک کمتری دارند

 .عمل جراحی قلب یا لگن بیماران تحت

شود کبه بیمبار برای جلوگیری از بروز عوارض ریوی و گردش خون توصیه می: تحرکآموزش در ارتباط با 

قبل از عمل در تخت چرخیده و تمرینات مربوط به نشستن در لبه تخت با کمترین فشار و کشش ببر روی محبل 

 :برش جراحی را بیاموزد

بیمار به طرؾ کناره چپ تخت کشیده شود و محل برش جراحی با دسبت  برای چرخش به سمت راست، با سن

راست محافظت شبود، سبپس بیمبار زانبوی چبپ خبود را خبم کبرده و نبرده سبمت راسبت تخبت را ببا دسبت چبپ 

 .بگیرد و برای چرخش با دست چپ نرده را کشیده و با پای چپ به تخت فشار وارد کند
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بیمبار خبود را ببه سبمت لببه تخبت (: قبال از مرحلاه راه رفاتن)تخات نشستن بار لا   آموزش در ارتباط با نحوه

سبپس بیمبار ببا . بکشد، سر تخت را در وضبعیت کبامال  نشسبته قبرار دهبد، پاهبا ببه پبایین لببه تخبت آویبزان شبود

 .دستی که نزدیک لبه تخت است به تخت فشار وارد کرده و خود را از روی تخت بلند کند

 بعد از عمل جراحی

 .های در محدوده دامنه حرکتیانجام تمرینات تنفسی و ورزشتوصیه به 

 .توصیه به پانسمان محل برش جراحی براساس دستورالعمل پزشک و پرستار -

دمبای ببیش از )در صورت بروز عالئم عفونت مثل تورم، قرمزی، خروج ترشحات از محل برش، لرز، تب  -

 .عالئم به پزشک اطالع داده شود( بدن 7/37

 .ده از کیؾ آب سرد برای کاهش تورماستفا -

 (تا تورم کاهش یابد)باال نگهداشتن محل عمل شده از سطح قلب  -

 .اجتناب شود از قطع خودسرانه آنتی بیوتیک. های تجویز شدهتوصیه به مصرؾ به موقع آنتی بیوتیک -

 ...(مرکبات، آناناس و)فراوان  Cو ویتامین ( گوشت، لبنیات)استفاده از رژیم ؼذایی پرپروتئین  -

 .ها اقدام شودطبق دستور پزشک جهت کشیدن بخیه -

 (پرتو درمانی)اشعه درمانی  -2

 عوارض پرتو درمانی

 .، قرمزی و فلسی شدن پوست(ریزش شدید مو)آلوپسی : عوارض پوستی

شبدن ترشبح ببزاق، التهاب زبان، خشکی شدید دهان، تؽییبر و از دسبت دادن حبس طعبم، کبم : عوارض گوارشی

 .اشتهایی، تهوع، استفراغ و اسهالبی

 (هاکاهش پالکت)، ترومبوسیتوپنی (های سفیدکاهش شدید گلبول)آنمی، لکوپنی : عوارض خونی

 .اشتهائیخستگی، کسالت و بی: عوارض جانبی سیستمیک

 .عصبی و کلیوی -عوارض قلبی: عوارض تأخیری
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 خانواده/ آموزش به بیمار

 پوستیعوارض 

 :در نواحی اریتماتوز

مصرؾ پماد، لوسیون یا پودر، قرار گرفتن در معبرض اشبعه آفتباب )شود که از تحریکات پوستی توصیه می -

 .اجتناب شود( و هوای سرد

 .ها اجتناب شوداز به کار بردن صابون، مواد آرایشی، عطریات، پودر، لوسیون، پماد و ضدعرق -

 .استحمام استفاده شودفقط از آب ولرم برای  -

 .از مالش یا خارانیدن پوست اجتناب شود -

 .از تراشیدن مستقیم پوست با تیػ خودداری شود -

 .کیؾ آبگرم، پدهای گرم کننده، یخ و چسب نواری روی نواحی درگیر به کار برده نشود -

 .های نخی پوشیده شوداز پوشیدن لباس تنگ اجتناب شود و لباس -

 .استفاده شود A,Dی درگیر از پماد ویتامین بر روی نواح -

 در صورت فلسی شدن پوست: 

 .های تشکیل شده پاره نشودتاول -

 .از شستشوی مکرر نواحی صدمه دیده اجتناب شود -

 .هرگونه تاول زدگی گزارش شود -

 .ها یا پمادهای تجویز شده استفاده گرددفقط از کرم -

 .گاز پوشانیده شود اگر ناحیه درگیر ترشح داشت، با یک الیه نازک -

 عوارض گوارشی 

 زخم دهان 

 .شود که هر روز دهان بررسی شودتوصیه می -

 .های تجارتی حاوی الکل استفاده نشودبرای شستشوی دهان از دهانشویه -

ها با مسواک نرم تمیز شبده، از خمیبر دنبدان پبس از ؼبذا و قببل از خبواب اسبتفاده شبود در صبورتی کبه دندان -

سباعت یکببار از نبخ دنبدان  40مترمکعبب اسبت، در  04444هبا بباالی و نیز تعبداد پالکبتها دردناک نیست لثه

 .استفاده شود
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 (:های س ید کوچک ناشی از قارچ کاندیداهای محدود، تکهاریتم کلی، زخم)در التها  متوسط دهان 

سباعت یکببار ایبن کبار  6شببها هبر  ساعت یکبار دهان با نرمال سالین شستشبو شبود و 4در موقع بیداری هر  -

 .انجام شود

 (دندان مصنوعی باید متناسب دهان باشد)به جز موقع ؼذا خوردن، دندان مصنوعی خارج شود  -

 (مانند وازلین. )ها برای لب استفاده شوداز نرم کننده -

لبی داغ اجتنباب و ؼبذاهای خیلبی سبرد یبا خی( مثبل سبیب)از خوردن ؼذاهای تند یا خیلبی سبخت ببرای جویبدن  -

 .شود

درصاد مخااط دهاان را  22های س ید رنگ کاه بایش از های همراه با خونریزی و تکهزخم)التها  شدید زبان 

 (:پوشانیده باشد

 .در صورت داشتن دندان مصنوعی، خارج گردد -

ده شبده و ببرای شستشبوی دهبان، بیمبار ببه پهلبو خوابانیب. از دهان شویه تجویز شده توسط پزشک استفاده شود -

 .دهانش شسته شود

 .ها استفاده شوداز مسواک بچه یا گاز آؼشته به محلول دهان شویه برای نظافت دندان -

 .از نرم کننده لبها استفاده شود -

 .رژیم ؼذایی مایعات یا پوره میل شود -

 .های تجویز شده توسط پزشک استفاده شودحس کنندهها و بیبرای تسکین درد از مسکن -

 کی دهانخش 

در صببورت نیبباز از بببزاق مصببنوعی . هببای یببخ بببرای رفعببی خشببکی دهببان اسببتفاده شببوداز مایعببات سببرد و تکببه

 .از مصرؾ سیگار و الکل اجتناب شود. ؼذاهای نرم و راحت برای جویدن میل شود. استفاده شود

 مراقبت از مو 

 ن گردش خون سر در هنگام پرتو درمانیهای سرد کننده یا تورنیکت برای کم کردتوصیه به استفاده از کاله -

 .قبل از شروع درمان، موهای بلند کوتاه شود -

از شامپوهای مالیم و حالت دهنده برای نرمی موهبای خشبک اسبتفاده شبود و از شستشبو و ببرس زدن مکبرر  -

 .موها اجتناب شود
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مبو و فرهبای دائمبی های برقی، فلزی و خشک کبن، کلیبپس، گیبره سبر، اسبپری مبو، رنبگ از مصرؾ فرزن -

 .اجتناب شود

 .های لبه گرد برای شانه کردن استفاده شوداز شانه زدن و برس زدن زیاد مو اجتناب شود و از برس -

 .از وارد شدن ضربه به پوست سر اجتناب شود -

 .چرب شود A, Dبرای کم کردن خارش سر، کؾ سر با پماد ویتامین  -

 .زیر آفتاب استفاده شودبان در دار یا سایهاز کاله لبه -

 :شودبرای کمک به مقابله با ریزش مو، موارد زیر آموزش داده می -

 .قبل از شروع ریزش مو، کاله گیس مناسب خریداری شود و بر روی سر گذاشته شود -

هبای قبلبی کمبک گرفتبه اب کاله گیس مناسب از عکسکه ریزش مو شروع شده است، برای انتخدر صورتی  -

 .شود

 .شود که ریزش مو موقتی است و بعد از اتمام درمان، رشد مو آؼاز خواهد شده بیمار توصیه میب -

 ع ونت 

 :شودبرای پیشگیری از عفونت، موارد زیر به بیمار و خانواده وی آموزش داده می 

 .انداند و یا جدیدا  واکسینه شدهدوری از تماس با افرادی که عفونت دارند یا اخیرا  عفونت داشته -

سبی سبی باشبد، بیمبار بایبد در اطباق خصوصبی  0444هبای سبفید خبون کمتبر از در صورتی که تعداد گلببول -

 .بستری شود

 .هایشان را به خوبی شستشو دهندهمه افراد قبل از ورود به اطاق ایزوله باید دست -

هبای سبفید کمتببر از ولهبای تبازه، گوشبت خبام، مباهی و سببزیجات در صبورتی کبه تعبداد گلبباز خبوردن میبوه -

 .همچنین از قرار دادن گل تازه و گیاه گلدانی در اطاق بیمار اجتناب شود. سی سی باشد، اجتناب شود 0444

 .تعویض شود( مثل ساکشن)هر روز آب آشامیدنی، مایع دهان شویه و آب درون وسایل تنفسی  -

 .قبل از تزریقات وریدی، پوست محل با بتادین تمیز شود -

ایبن کبار )سباعت پانسبمان ناحیبه کباتتر تعبویض شبود  04صورتی که بیمار کاتتر ورید مرکزی دارد، هر  در -

 (گیردؼلب در مراکز درمانی صورت می

 .تعویض شود( مثل سرم)های تزریقی ساعت یکبار مایعات و محلول 04هر  -

 .از تزریقات عضالنی اجتناب شود -
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 .بهداشت فردی رعایت شود -

 .های عفونی اجتناب شوددر اماکن شلوغ به خصوص در فصول سرما و شیوع بیماریاز حضور  -

تبب، لبرز، تعریبق، تبورم، گرمبا، درد و ترشبح، مشبکالت تنفسبی، تکبرر یبا )در صورت بروز عالئم عفونبت  -

 .به پزشک مراجعه شود( یا اسهال بثوراتسوزش ادرار، درد عضالت و مفاصل، 

 .شودموارد زیر به بیمار و خانواده وی آموزش داده میبرای پیشگیری از خونریزی، 

 .شود که از مسواک نرم یا برس ابری برای مراقبت از دهان استفاده شودتوصیه می -

 .استفاده نشود( حاوی الکل)های تجارتی شستشوی دهان از محلول -

 .به جای تیػ استفاده شودموها کردن  کوتاهاز ماشین تراش برقی برای  -

 .ها از سوهان استفاده شودبرای مراقبت از ناخن -

 .از خوردن ؼذاهایی که جویدن آنها مشکل است، اجتناب شود -

 .ها و تنقیه اجتناب شوداز گرفتن درجه حرارت از طریق رکتوم یا به کار بردن شیاؾ -

یببق اسببتفاده هببا بببرای تزراز تزریببق داخببل عضببالنی خببودداری شببود، در صببورت نیبباز از کببوچکترین سببوزن -

 .شود

 .دقیقه فشار داده شود 5پس از انجام تزریق، محل تزریق به مدت حداقل  -

 .لبها با مواد روؼنی چرب شوند -

 (درصورت لزوم از کوچکترین سوند استفاده شود)از سونداژ مثانه اجتناب شود  -

 .لیتر مایعات مصرؾ شود 3روزانه حداقل  -

اسبتفاده ( برای پیشگیری از یبوست و ایجاد فشار روی رکتبوم)د ؼذایی پرحجم های مدفوع یا موااز نرم کننده -

 .شود

 (.شودباع  تشدید خونریزی می)از مصرؾ داروهایی مثل آسپرین اجتناب شود  -

 .قبل از انجام اعمال جنسی ار مواد نرم کننده محلول در آب استفاده شود -

 .در هنگام تمیز کردن بینی با احتیاط عمل شود -

اقدامات ایمنی و محافظتی در تخبت و محبیط منبزل رعایبت شبود تبا خطبر سبقوط و احتمبال خبونریزی کباهش  -

 .یابد
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 عوارض خستگی و کسالت 

 :شودبرای کاهش خستگی، نکات زیر به بیمار و خانواده وی آموزش داده می

 .فعالیتتشویق بیمار به داشتن دوره استراحت در طول روز به خصوص قبل و بعد از  -

شبود کبه اطرافیبان یبا فبرد برای بیماری که مسئولیت مراقبت از بچه، خرید و کارهای منزل دارد، توصیه می -

 .دیگری در انجام این امور به بیمار کمک کنند

 .شوددر صورتی که بیمار شاؼل باشد، کاهش ساعات کاری توصیه می -

نبان، ببرنج، )و کبالری ( گوشبت، حبوببات، لبنیبات)فی شبود کبه از رژیبم ؼبذایی حباوی پبروتئین کباتوصیه مبی -

 .به میزان کافی استفاده شود( قندها

 .های ورزشی بر حسب تحمل شرکت کندشود که بیمار در برنامهتوصیه می -

 .های آرام سازی و شل کردن عضالت برای کاهش خستگی استفاده شوداز روش -

 اشتهایی و کاهش تهوع و است راغبی 

 :شوداشتهایی، نکات زیر به بیمار آموزش داده میتعادل تؽذیه و رفع بیبرای 

 .های با مناظر مطلوب، بوهای خوشایند و آرام میل شودشود که ؼذا در محیطتوصیه می -

 .استفاده شود( که حاوی کالری و پروتئین باال باشد)شود که از ؼذاهای مورد عالقه توصیه می -

 .از مصرؾ مایعات در مواقع ؼذا خوردن اجتناب شود(. لیتر 3حداقل )ت فراوان توصیه به مصرؾ مایعا -

ساعت پس از ؼذا از دراز کشبیدن  4تا . های زیاد و با حجم کم مصرؾ شودشود که ؼذا در وعدهتوصیه می -

رده و ؼبذاهای خشبک خبو در ابتدا مایعات شفاؾ مثل آب سیب میل شود و بعد ؼبذای نبرم و پبوره. اجتناب شود

 .شود

 .در صورت تمایل، ؼذای سرد میل شود و از مصرؾ ؼذای پرچرب اجتناب شود -

 .های ؼذایی و ؼذاهای پرپروتئین استفاده شودهای ؼذایی از مکملبین وعده -

 (به خصوص قبل از خوردن ؼذا.)بهداشت دهان رعایت گردد -

سبب مثبل شبل کبردن عضبالت و تجسبم هبای منااشبتهایی اضبطراب اسبت، از تکنیبکدر صورتی که علبت ببی -

 .خاطرات خوشایند در زمان صرؾ ؼذا استفاده شود

 .استفاده شود( مثل مگاک)در صورت تجویز پزشک از مواد محرک اشتها  -
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برای کاهش تهوع و استفراغ، از داروهبای ضبد اسبتفراغ تجبویز شبده اسبتفاده گبردد و در صبورتی کبه عالئبم  -

عت طول کشید و همراه با کم ادراری، ضعؾ و یا خشکی دهان است، هبر چبه سا 40تهوع و استفراغ بیش از 

 .سریعتر به پزشک مراجعه شود

 شیمی درمانی -3

 داروهای آنتی نئوپالستیک

 مکانیسم اثر های آنطبقه دارو و مثال
اختصاص به 
 چرخه سلولی

 عوارض جانبی شایع

بوسولفان، : ه عوامل آلکیل
کاروپالتین، کلرامبوسیل، 
سیسپالتین، سیکلوفسفاماید، 

داکلریاترین، هگزامتیل مالمین، 
ید، مامفالن، نیتروژن ماایفوسفا

 موستارد، تیوتپا

 DNAبا بد خواندن رمز 
 باع  تؽییر در ساختار

DNA  و روی هم افتادن
 . شودمی DNAهای شاخه

ؼیراختصاصی 
برای چرخه 

 سلولی

سرکوب کننده مؽز استخوان، 
مثانه استفراغ، التهاب 

سیکلوفسفاماید و )
، التهاب زبان، (یدایفوسفام

ؼدد  آلوپسی، سرکوب
تناسلی، مسمومیت کلیوی 

 (سیس پالتین)
 نیتروزوریاها
 BCNUکارموستین
 CCNUلوموستین
 CCNUمتیل)سموستین 

 (استروتوزیس

مانند عوامل آلکیل کننده 
از سد . کندعمل می
-مؽزی عبور می -خونی
 کند

ؼیراختصاصی 
 سلولیچرخه 

مؽز استخوان به  سرکوب
صورت تأخیری و تجمعی 

مخصوصا  به شکل 
ترومبوسیتوپنی، تهوع و 

 استفراغ

 Iمهار کننده توپوایزومر از 
 نان، توپوتیکاوتیکونیای

با اتصال به آنزیم 
، موجب  توپوایزومراز

های شکسته شدن شاخه
DNA  شده و از تقسیم

 .کندسلولی جلوگیری می

خاص چرخه 
 سلولی

مؽز استخوان،  سرکوب
اسهال، تهوع، استفراغ، 

 مسمومیت کبدی

 هاآنتی متابولیت
آزاستادین، تیسارابین، ایدرا 

 -5ترکسیت فلودارابین، 
، (FU-5)فلوئورو یوراسیل 

FUDR ،جمسیتابین ،
هیدروکسی یوریا، لووستاتین، 

مرکاپتوپورین،  -6
 -7متوتروکسایت، پنتوستاتین، 

 تیوگوآنین

یوسنتز مداخله در ب
ها با تمتابولی

اسیدنوکلئیک الزم برای 
 DNA, RNAسنتز 

خاص چرخه 
سلولی در 
 Sمرحله 

استفراغ، اسهال، تهوع، 
مؽز استخوان،  سرکوب

التهاب مقعد، التهاب زبان، 
مسمومیت کلیوی 

مسمومیت ( متوتروکسایت)
 کبدی

آنتی بیوتیک ضد تومور 
: آلکالوئیدهای گیاهی

یسین، بومایسین، دانوروئبل
یسین، آدریامایسین، بداکسورو

آیدارویسین، مایتومایسین، 
 مایتوکستانترون، پلیکامایسین

از طریق اتصال به 
DNA  سبب تداخل در
شود، از می DNAسنتز 
جلوگیری  DNAسنتز 
 .شودمی

ؼیراختصاصی 
 چرخه سلولی

مؽز استخوان،  سرکوب
تهوع، استفراغ، ریزش شدید 

اشتهایی، مسمومیت بی مو،
لبی، ق

 (اکسوروبیسین)بیسین،ودانور

 



                        
 ری دانشگاه علىم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی قسوین                                                                    دفتر پرستا

 واحد آمىزش                 مرکس آمىزشی درمانی والیت               

02 

 

 

 داروهای آنتی نئوپالستیک:  21ادامه جدول 

 مکانیسم اثر های آنطبقه دارو و مثال
اختصاص به 
 چرخه سلولی

 عوارض جانبی شایع

 سموم دوک میتوزی
آلکالوئیدهای گیاهی، اتوپوساید، 

تنی پوساید، وینبالستین، 
، (VCR)وینکریستین 
وینرولبین، تگزانز، ویندسین، 

 پاکلیتاکسل، وسیتاکسل

از طریق مهار تشکیل 
ای میتوزمتافازرا لوله

مهار سنتز . کندمتوؾ می
DNA و پروتئین، توقؾ
 متافاز

خاص چرخه 
سلولی در 

مرحله میتوز 
 چرخه سلولی

مؽز استخوان در  سرکوب
صورت مصرؾ وین 
کریستین در حد مالیم، 

 وین)نوروپاتی 
ب زبان، ، التها(کریستین
های ی، واکنشدبرادیکار

 بیش حساسیتی، سرکوب
مؽز استخوان، آلوپسی، 

 هانوروپاتی

 :عوامل هورمونی
ها، ها و آنتی استروژنآندروژن
-ها و آنتی پروژستینپروژستین

های آروماتاز، ها، مهار کننده
های هورمونی آزاد کننده آنالوگ

 هورمون لوتئیناز، استروئیدها

-گیرندهاتصال در محل 

های هورمونی که سبب 
-تؽییر در رشد سلولی می

شود، مسدود سازی 
اتصال استروژن به محل 

ها، مهار کردن گیرنده
، سرکوبی RNAسنتز 

 P450آروماتازسیستم 
که میزان استروژن را 

 .دهدکاهش می

ؼیراختصاصی 
 چرخه سلولی

افزایش کلسیم، یرقان، 
افزایش اشتها، پیدایش 
دایش عالئم مردانگی، پی

عالئم زنانگی، احتباس 
سدیم و آب، تهوع، 

استفراغ، گر گرفتگی، 
 خشکی واژن

 عوامل مت رقه
 آسپاراژیناز، پروکاربازین

ناشناخته یا پیچیدگی زیاد 
-که مانع طبقه بندی می

 شود
 متفاوت است

اشتهایی، تهوع، یب
مؽز  استفراغ، سرکوب

استخوان؛ مسمومیت 
کبدی، آنافیالکسی، افت 
شدید فشار خون، تؽییر 
 در متابولیسم گلوکز

 

برای کاهش یا پیشگیری از عوارض داروهای شیمی درمانی، موارد زیر به بیمبار و خبانواده وی آمبوزش داده 

 :شودمی

دهبان، ریبزش مبو، جهت کسب اطالعات راجع ببه نکبات آموزشبی مرببوط ببه عبوارض خشبکی و زخبم : توجه

 .تهوع و استفراغ، مشکالت پوستی و خطر عفونت به مبح  رادیوتراپی رجوع شود
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 اسهال 

شود که از رژیم ؼذایی کم فیبر مثل موز، برنج، آب سیب، نان برشته یا پوره سیب زمینبی اسبتفاده توصیه می -

هبای شبیری از سببوس، فبرآورده جات خام و نان سرشاراز مصرؾ ؼذاهای پرفیبر مثل سبزیجات و میوه. شود

 .ها، کلم پیچ، قهوه و لوبیا اجتناب شودو آب میوه

شود کبه از ؼبذاهای سرشبار از پتاسبیم مثبل مبوز و به خاطر از دست دادن پتاسیم ناشی از اسهال، توصیه می -

 .در صورت تجویز پزشک از مکمالت پتاسیم استفاده شود. گوجه فرنگی استفاده شود

شود که بعد از هر بار اجابت مبزاج، ناحیبه مقعبد ببه خبوبی ببا آب و صبابون شستشبو داده شبده و توصیه می - -

 .برای پیشگیری از زخم مقعد استفاده شود( مثل وازلین)سپس از ژل نرم کننده . خشک شود

شود که از داروهای ضد اسهال تجویز شده استفاده شبود و در صبورت ببروز عالئمبی مثبل اسبهال توصیه می -

 .مداوم، کم ادراری، خشکی دهان یا ضعؾ، عالئم به پزشک اطالع داده شود

 یبوست 

جبات و سببزیجات ببه خبوبی میبوه، قببل از مصبرؾ . شود که از رژیبم ؼبذایی پرفیببر اسبتفاده شبودتوصیه می -

. جببات و سبببزیجات از نببان گنببدم کامببل، حبوبببات و لوبیببا نیببز اسببتفاده شببودعببالوه بببر مصببرؾ میببوه. شسببته شببود

شود که ایبن رژیبم را کبم کبم شبروع کبرده، ببه درصورتی که عادت به مصرؾ رژیم پرفیبر ندارید، توصیه می

 .تدریج افزایش دهد

 (مگر اینکه منع مصرؾ داشته باشد)توصیه به مصرؾ کافی مایعات  -

ببا  شود که پس از مشبورتدر صورتی که پس از مصرؾ رژیم ؼذایی، یبوست برطرؾ نگردید، توصیه می -

 .ها استفاده شودهای مدفوع یا مسهلپزشک از نرم کننده

 سوزش سر دل 

هبای زیباد و ؼبذا در وعبده. شود که از مصرؾ ؼذاهای ادویه دار تند، الکل و سیگار اجتنباب شبودتوصیه می -

 .(وعده تقسیم شده و میل شود 6وعده ؼذا، همان حجم در  3به جای )با حجم کم مصرؾ شود 

از دراز کشبیدن خبودداری ( سباعت پبس از مصبرؾ ؼبذا 5/4حبداقل )د که پس از خوردن ؼبذا شوتوصیه می -

 .کرده و از خم شدن یا دوال راه رفتن اجتناب شود

 .داروهای خوراکی با یک لیوان شیر یا یک وعده کوچک ؼذایی میل شود -

 .براساس تجویز پزشک از شربت آنتی اسید استفاده شود -
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 التحسی عضدرد، ضعف و بی 

 .شود که از قرص استامینوفن طبق تجویز پزشک استفاده شودتوصیه می -

 .حسی از کیؾ آبگرم استفاده شوددر صورت احساس کرختی یا بی -

 .شودهایی که باع  تشدید درد و ضعؾ عضالنی میتوصیه به استراحت و اجتناب از فعالیت -

 .پزشک اطالع داده شود در صورتی که با اقدامات فوق عالئم برطرؾ نشد، به -

 (-αINF)های ایمنی مانند اینترفرون آل ا کنندهتعدیل -4

وقتببی تحریببک . باشببندهببا بببا هببر دو ویژگببی ضببد ویببروس و ضببدتومور مببیای از سببایتوکینهببا نمونببهاینترفببرون

بیولبوژیکی و شبیمیایی ببر طببق صبفات . باشندها میهای هسته قادر به تولید این گلیکوپروتئینشوند، همه سلول

ببه وسبیله  -δ INF و  ببه وسبیله فیبربالسبتها  INF-β  ، هبابه وسیله لوکوسبیت -αINF. اندبندی شدهآنها طبقه

 .شوندها تولید میلنفوسیت

شبود کبه آنهبا ببا یکبدیگر سیسبتم هبا کبامال  ثاببت نشبده اسبت ولبی تصبور مبیهرچند اثرات ضد تومور اینترفرون

اثبرات آنتبی تومبور . کننبدکنند که برای جلوگیری از رشد تومور به سیستم ایمنی کمک میمیایمنی را تحریک 

دهنبد و هبا تولیبد لنفوسبیت و آنتبی ببادی را افبزایش مبیاینترفبرون. باشبدو نبوع بیمباری مبی INFوابسته به نوع 

 .شوندها میمانع از تکثیر سلول

 .شودای استفاده میوریدی و داخل حفرهاین دارو به صورت زیرجلدی، داخل عضالنی، داخل 

تبببب، لبببرز، ضبببعؾ، درد عضبببالت و مفاصبببل، )عالئبببم شببببه آنفلبببوآنزا : شاااامل αعاااوارض جاااانبی اینترفااارون 

، خارش، ریزش مو، دردهای شبکمی، تهبوع، بثورات اشتهایی، تؽییرات وضعیت ذهنی، ، خستگی، بی(سردرد

هبا و هبای سبفید، قرمبز، پالکبتراری، سبرفه، کباهش گلببولقیبوست، اسهال، التهاب محل تزریق، افسردگی، بی

 (ALP, AST, ALT). های عملکرد کبدیتؽییر در میزان تست

 


