عوارض پرتودرمانی لگن ،شكم و معده در مردان
كاركرد مكرر روده است كه ممكن است نرم ،باقوام ،شل يا آبكی
باشد.

وقتی اسهال داريد:


روزي بين  ۸تا  ۲۱ليوان مايعات صافشده بنوشيد.



خوراكیهايی كه هضم آنها براي معده آسان است بخوريد (

تهوع و استفراغ پس از پرتودرمانی در ناحية شكم ،رودة كوچک ،رودة بزرگ ،يا
دريافت میكنيد ،گستره و محدودة ناحية تحت درمان و اينكه شيمیدرمانی هم

درمان ذخيره شود.

راههاي مهار:

كافئيندار مانند قهوة ساده ،چاي پر رنگ ،نوشابه و شكالت
 خوراكیها و نوشيدنیهايی كه نفاخ هستند مانند لوبياهاي پخته و
خشک شده ،كلم ،كلم بروكلی ،شير سويا و ديگر محصوالت سويا
 غذاهايی كه فيبر زياد دارند مانند ميوهها و سبزيهاي خام ،لوبياهاي
پخته و خشک شده و غالت و نانهاي درست شده از آرد گندم كامل
 غذاهاي سرخ شده يا چرب؛ /غذاهاي رستورانهاي فست فود

خستگي:

خستگی ناشی ازپرتودرمانی ممكن است از يک احساس خستگی ماليم
تا خيلی شديد متغير باشد .بيشتر افراد آن را به صور ت احساس
ضعف ،مالل ،از كارافتادگی ،سنگينی يا كندي بيان میكنند.

از تهوع جلوگيري كنيد .بهترين راه جلوگيري از استفراغ مهار حالت تهوع است.
يكی از راهها ،صرف غذاهاي ماليم و ساده هضم و نوشيدنیهايی است كه حالتان را

به هم نمیزند ،از جمله نان برشته ،ژله و آب سيب.
زمان خوردن و آشاميدن را برنامهريزي كنيد .برخی افراد اگر پيش از

چقدر طول میكشد؟ شروع احساس خستگی به چند عامل بستگی
دارد ،از جمله سن ،وضعيت سالمتی ،ميزان فعاليتها و اينكه قبل از
پرتودرمانی چگونه بودهايد .خستگی گاهی از  ۶هفته تا  ۲۱ماه بعد از

پايان پرتودرمانی ادامه میيابد.
راههاي مهار:



عوارض پوستي  :پرتودرمانی میتواند موجب تغييراتی در پوست ناحية تحت
درمان شود .چند عارضة رايج پوستی در زير شرح داده شدهاند:


خوراكیها و نوشيدنیهايی بخوريد كه نه سرد ونه گرم هستند .پيش از هر



خارش شديد.



پوست خشک و جدا شونده :وقتی دچار اين عارضه میشويد كه در ناحية
تحت درمان پوست شما خيلی خشک میشود ،خشکتر از حد عادي .در
واقع گاهی پوست آنقدر خشک میشود كه كنده میشود ،مانند زمانی كه
آفتاب سوخته میشويد .



وعده ،بگذاريد دماي غذاها و نوشيدنیهاي داغ پايين بيايد و غذاها و نوشيدنیهاي

نشيمنگاه ،پشت گوش و زير پستان شايعتر است .در جاهايی مانند

عوارض جنسي و باروري( :براي ناحيه لگنی و راست روده) پرتودرمانی گاهی
ميل و توانايی ارتباط جنسی است

واكنش مرطوب .پوست ناحية تحت درمان ممكن است مرطوب،
زخمی يا دچار عفونت شود .اين مشكل در محل چينهاي پوستی مانند

سرد كمی گرم شوند.

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

سرخی :ممكن است پوست ناحية تحت درمان مشابه آفتاب سوختگی
باشد.

وعدهها و نيم چاشتهاي سبک بخوريد .حتماً خوب بجويد و سريع غذا نخوريد.

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



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

كند .
چقدر طول میكشد؟ عوارض پوستی يک هفته پس ازشروع پرتودرمانی ظاهر

مشکالت مردان اين موارد را در بر ميگیرد:
 ناتوانی جنسی (اختالل نعوظ)
 عدم توانايی بارور كردن بعد از پايان پرتودرمانی به علت تعداد اسپرم كم يا اسپرم
كم اثر

میشوند .بسياري از اين عوارض با گذشت چند هفته ازپايان درمان برطرف
میشوند .اما گاهی حتی پس از پايان پرتودرمانی نيز برخی از اين عوارض باقی
میمانند .پوست تحت تابش پرتو هميشه تيرهتر و لكهدار به نظر میآيد .پوست
ممكن است خشکتر و ضخيمتر از گذشته به نظر برسد .همچنين زودتر میسوزيد

چقدر طول میكشد؟ بعد از پايان پرتودرمانی ،تمايل جنسی بيشتر افراد
به حال اول بر میگردد .بسياري از عوارض جانبی جنسی بعد از پايان درمان از

دست كم شبی  ۸ساعت بخوابيد

بين میروند اما مشكالت تغييرات هورمونی و باروري گاهی براي بقيه عمر

خيلی كار نكنيد.

باقی میمانند.

 ورزش كنيد.

اطمينان بيشتر ،بهتر است بپرسيد.

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

خستگی ممكن است به داليل زيادي روي دهد .برخی از آنها عبارتند ار :
كم خونی  -اضطراب  -افسردگی  -عفونت  -كاهش فعاليت-داروها

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

چقدر طول میكشد؟ تهوع و استفراغ بين  ۰۳دقيقه تا چندين ساعت بعد از

مراقب ناحية مقعدي خود باشيد.

 خوراكیهاي تند و ادويهدار مانند سس تند ،سالسا ،فلفل قرمز و

ناتوانی جنسی.

دريافت میكنيد يا نه بستگی دارد.

بهتري خواهيد داشت.

خوراکهاي كاريدار (درست شده با ادوية كاري)؛  fو نوشيدنیهاي

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

قسمتهايی از مغز رخ میدهد .احتمال ابتال به تهوع و استفراغ به مقدار پرتويی كه

خوراكیهايی كه فيبر ،چربی و الكتوز كمی دارند (.

 شير معمولی و فرآوردههاي لبنی مانند بستنی ،خامة ترش و پنير

باروري :اگرفكرمیكنيد میخواهيد درآينده پدر شويد ،اين موضوع را پيش از شروع
ازشروع درمان مثل ذخيرة اسپرم صحبت خواهد كرد .اسپرم شما بايد قبل ازشروع

پايان جلسة پرتودرمانی شروع میشود .در روزهايی كه پرتودرمانی نداريد احساس

از اينها پرهيز كنيد:





اجازه دهيد ديگران در منزل به شما كمک كنند.

 تهوع و استفراغ:

 اسهال:





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

مسائلي که مردان بايد با پزشک درمیان بگذارند:

و به آفتاب حساستر میشويد.

راههاي مهار:



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

رفتار كنيد و از كيسه كشيدن و خاراندن ناحية تحت درمان خودداري كنيد.

راههاي مهار:
 مايعات زياد بنوشيد .روزانه  ۶تا  ۸ليوان .آنقدر بنوشيد تا ادرار شما به رنگ



مواد خيلی داغ يا خيلی سرد را روي پوست خود قرار ندهيد.



وقتی دوش میگيريد يا استحمام میكنيد پوست خود را با ماليمت

 از قهوه ،چاي پر رنگ ،الكل ،ادويهها و هرگونه دخانيات بپرهيزيد .

بشوييد .میتوانيد هر روز دوش آب ولرم بگيريد .اگر میخواهيد حمام آب

 اگر فكر میكنيد مشكالت مثانه و دفع ادرار داريد با پزشک در ميان بگذاريد.

ولرم برويد ،يک روز در ميان باشد و بيشتر از  ۰۳دقيقه در آب نمانيد .چه
دوش میگيريد ،چه استحمام میكنيد ،از شامپو بچه استفاده كنيد  .با حوله

زرد روشن در آيد .

ممكن است او جهت رد احتمال عفونت آزمايش ادرار درخواست كند .
 اگر بیاختياري داريد حتماً با پزشک خود مشورت كنيد ممكن است شما را به

پوستتان را محكم مالش ندهيد.

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



از لباس و ملحفة لطيف استفاده كنيد،

پيشنهاد تمرينهايی ممكن است سبب بهبود كنترل مثانه شود .



پوست خود را هر روزه از آفتاب محافظت كنيد.



از تختهاي برنزه ساز پوست (سوالريوم) استفاده نكنيد.

ديگر به شما در دفع ادرار ،كاهش درد يا سوزش و كاهش گرفتگی عضالت

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

مثانه كمک میكند




مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

عوارض پرتودرمانی لگن ،شكم و معده درمردان

 اگر عوارض از عفونت ناشی شود ،پزشک آنتی بيوتيک تجويز میكند .داروهاي

استفاده نكنيد. .
از پزشک خود بپرسيد كه میتوانيد موي ناحية درمان را بتراشيد يا نه .اگر اصالح
میكنيد ،از ماشين اصالح برقی استفاده كنيد و از لوسيون قبل از اصالح استفاده



نكنيد .
اگر پرتودرمانی در ناحية مقعدي داريد احتماالً دچار عوارض پوستی میشويد.
اين عوارض معموالً بعد از اجابت مزاج بدتر میشوند .پس از شستشو ،خود را

با دستمال كودک خشک كنيد .دربارة لگن آب گرم ازپزشک خود بپرسيد.
 عوارض ادراري مثانهاي:


سوزش يا درد هنگام شروع به دفع ادرار يا بعد از خالی شدن مثانه



دشواري در شروع به دفع ادرار  /دشواري در خالی كردن مثانه



نياز فوري و مكرر براي دفع ادرار (به اصطالح تكرر ادرار)



التهاب مثانه



بیاختياري ،بهخصوص هنگام عطسه يا سرفه



نياز مكرر به برخاستن از خواب براي دفع ادرار



خون در ادرار



گرفتگی عضله مثانه كه به دردناكی گرفتگی دردناک عضالنی است.



چقدر طول میكشد؟ مشكالت مثانه و دفع ادرار اغلب  ۰تا 1هفته
پس از شروع پرتودرمانی ظاهر میشوند .بيشتر مشكالت  ۱تا ۸



هفته بعد از پايان درمان ،بر طرف میشوند.
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