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  تجربه نشانه هاي وابسته به درمان و کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان بدنبال درمان
  عاطفه سورتجی*،  فرنگیس شریفی نویسندگان:

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل آدرس:
ري رهـایی مـی یابنـد، تشـخیص سـرطان اثـرات منفـی فیزیکـی و         سرطان اثرات منفی بر کیفیـت زنـدگی بیمـاران دارد. همچنانکـه بازمانـدگان سـرطان از بیمـا        درمانمقدمه: 

سـت. ایـن مطالعـه بـه     سایکولوژیک خود را بر زندگی و احساس سالمت آنها بجا می گذارد. بررسی کیفیت زندگی در بیماران با سرطان پسـتان بررسـی یـک پـی آمـد مهـم ا      
  بتال به سرطان پستان و اثرات آن بر کیفیت زندگی می پردازد.  بررسی وسیع عوارض فیزیکی  و پیامدهاي نامطلوب درمان در بیماران م

را بـا کلمـات کلیـدي سـرطان پسـتان،       PubMed and, Google Scholar, BMC journal, Cochrane library, Uptodateمـا سـایتهاي     مواد و روشها: 
  بازماندگان، کیفیت زندگی و درمان، جستجو نمودیم.  

منجر به ایجاد تصویر بدنی بد، اختالل عملکـرد جنسـی، محـدودیتهاي فیزیکـی کـه بـا        مستکتومی:سرطان و درمان آن متنوع و پیچیده می باشند.  منتج از مشکالتیافته ها: 
ان کـه کمـوتراپی مـی    بیماران با سرطان پست درمانهاي سیستمیک:عملکرد روانی  و اجتماعی تداخل می کند و بر کیفیت زندگی آنان تاثیر نامطلوب می گذارد، می گردد. 

زمینـه فعالیـت فیزیکـی،    شوند، ممکن است عوارض جانبی متعدد و نشانه هایی را تجربه کنند که بر کیفیت زنـدگی آنـان تـاثیر منفـی مـی گـذارد و کیفیـت زنـدگی آنـان در          
ولی در مجمـوع میـزان بقـاء بیمـاران را افـزایش مـی دهـد.         گرچه اثرات منفی بر کیفیت زندگی دارد، درمان هورمونی کمکی:اجتماعی، روانی و جنسی کاهش می یابد. 

ران مبتال بـه سـرطان   درد، خستگی، مشکالت بازو، نشانه هاي وازوموتور و منوپوز (گر گرفتگی، دیسپارونیا، خشکی واژن) شایعترین نشانه هایی است که توسط بیما نشانه ها:
شتها، تورم، بیحسی، یبوست، افزایش وزن، مشکالت پستان، اختالالت خواب، لنف ادم، بی تحرکی فیزیکی، تغییـر  پستان گزارش می شوند. سایر عالئم شامل: از دست دادن ا

ایـن نشـانه هـا مـی توانـد بـه        عملکرد جنسی و اختالل در کنترل مثانه می باشند و منجر به کاهش کیفیت زندگی می گردند. تشخیص و کنترل این نشانه هـا، مهـم هسـتند، زیـرا    
بیماران مبتال به سرطان پستان خصوصا بیماران جوانتر، از عملکرد ضعیف جنسی رنج می برند کـه مـی توانـد     عملکرد جنسی:زندگی وابسته به سالمت آسیب برساند. کیفیت 

و مشکالت با همسر در رابطه جنسـی شـوند.   بر کیفیت زندگی آنان تاثیر منفی بگذارد. کموتراپی، توتال مستکتومی و هیجانات می توانند باعث عدم رضایت از زندگی جنسی 
 فعالیت فیزیکی اثرات سودمندي بر سالمتی، قواي فیزیکی و تمایالت جنسی دارد.  

  توجه بیشتر به کنترل بیماري و کاهش عالئم وابسته به درمان می تواند کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان را بهبود بخشد. بحث و نتیجه گیري:
  سرطان پستان، کیفیت زندگی، درمانکلیدي: واژگان 
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