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 بررسی جایگاه طب مکمل در کنترل عوارض ناشی از رادیوتراپی 
 در بیماران مبتال به سرطان پستان و افق هاي فراروي آن

  2، طاهره مومنی 1رضایی نویسندگان:  امیر موسی
  ن ( نویسنده مسئول)کارشناس ارشد پرستاري ،دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرا 1

Email: musarezaie@nm.mui.ac.ir 
  کارشناس ارشد پرستاري ،دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 2

  
سـالگی مـی باشـد . رادیـــوتراپی کـه بـه عنـوان         55 – 45علت مرگ به دنبال سـرطان در سـنین    سرطان پســـتان شایعترین سرطان در خانم ها و شایع ترین مقدمه و اهداف:

ن قابـل مالحظـه اي بـر عملکـرد     رویکرد اصلی درمانی در این بیماران جهت کنترل، درمان و کاهش تظاهرات بالینی به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مـی گیـرد ؛ بـه میـزا    
  ران تاثیر گذاشته و  خود به طور ناخواسته باعث پیدایش عوارض ناخوشایندي می گردد.  جسمی، روحی و روانی بیما

وزه طـب مکمـل را بـه انجـام مطالعـات      با توجه به این که نتایج درمان هاي متداول دارویی در مقابله با عوارض ناشی ازرادیـــوتراپی  تا کنون کم فـــروغ بوده؛ پژوهشگران ح
الـه بـا   ددي در راستاي کنترل و درمان این عوارض ترغیب نموده که البته موفقیت هـاي چشـم گیـري را نیـز در ایـن زمینـه بـه دنبـال داشـته اسـت. ایـن مق           کارآزمایی بالینی متع

پسـتان بـه رشـته تحریـر در      محوریت معرفی جدیدترین روش هاي طب مکمل در راستاي پیشگیري، کنترل و درمان عوارض ناشی از رادیـــوتراپی در بیماران مبتال به سـرطان 
  آمده است .

 Siencedirect،PubMed ، Ovidاین مطالعه به روش مـرور سیســـتماتیک و بررسـی مقـاالت منتشرشـده در پایگـاه هـاي الکترونیکـی اطالعـات           مواد و روش ها :

ــالهاي    Springerو ــات کلیــدي     2013تــا  2000بــین س ــا اســتفاده از کلم  Alternative Medicine،Complementary Medicine  ،Medicineو ب
Integrative ،Radiotherapy  وBreast cancer  . به رشته تحریر در آمده است  

یافته هاي مطالعات پژوهشگران دانشگاه هاروارد حاکی از آن اسـت کـه رفلکســــولوژي در کـاهش تهـوع ، خسـتگی ، اضـطراب و اسـترس ناشـی از           یافته هاي پژوهش:
وگا در کـاهش  اران مبتال به سرطان سینه موثر می باشد . تاثیرات مثبت ماساژدرمانی در بهبود خستگی؛ آروماتراپی بـا اسـطوخودوس در کـاهش اضـطراب؛ یــــ     رادیوتراپی بیم

  نبال رادیوتراپی می باشد .ضعف ؛ و انرژي درمانی در بهبود کیفیت زندگی  تنها گوشه اي از آثار مثبت به اثبات رسیده در حوزه کنترل آالم این بیماران به د
در کـاهش  یافته هاي مطالعه حاضر بر استفاده از انواع روش هاي طب مکمل به عنوان مداخالت پرستاري ایمن ، موثر ، قابل کاربرد و مقرون به صـرفه   بحث ونتیجه گیري:

  ات کارآزمایی بالیینی گسترده در راستاي حذف ابهامات موجود تاکید می نماید . عوارض ناشی از رادیوتــراپی مبتالیان به سرطان پستان ، صحه گذاشته و بر طراحی مطالع
  : رادیوتراپی، سرطان پستان، طب مکمل، طب جایگزین کلمات کلیدي
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