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مقدمه

س��رطان یکي از بیماري هاي ترسناک بشري و یکي از کهن ترین بیماري هاي شناخته شده 
توسط بشر است. این بیماري براي قرن ها جز معماها بوده است، اگرچه با پیشرفت هاي علمي 
جدید علت بس��یاري از سرطان ها،  روش هاي پیش��گیري، درمان و کنترل آن ها شناخته شده 
اس��ت اما هنوز تا حدود زیادي جز معماها باقي مانده است سرطان گروه بزرگي از بیماري ها، 
بالغ بر 2۰۰ بیماري را ش��امل می شود که به عنوان مشکلي جهاني افراد را با نژاد، سن، جنس، 
وضعیت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي متفاوت متاثر مي س��ازد با پیش��رفت تدریجي سرطان، 
تخمین زده مي ش��ود که تا سال 2۰2۰ میالدي حدود 1۵ میلیون مورد جدید سرطان در جهان 

شناسایي شده و 1۰ میلیون مرگ بر اثر سرطان رخ دهد.

مراقبت های پرس��تاری مربوط به ش��یمی درمانی، تمامی گروه های سنی و کلیه شاخه های 
تخصص��ی پرس��تاری را در برگرفت��ه و در واحدهای مختلف مراقبت بهداش��تی اعم از خانه، 

بیمارستان، جامعه به مرحل اجرا در می آیند. 

با توجه به اهمیت شیمی درمانی در درمان بیماران مبتال به سرطان، ضروریست که مبتالیان 
به این بیماری از روش درمانی خود آگاهی کامل داش��ته باش��ند. در این کتاب هدف بر آن 
است که اطالعاتی فراهم شود تا بیماران را در درک ضرورت درمان و نحوه محافظت از خود 
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یاری رس��اند و عالوه بر آن مهم ترین مداخالت پرستاری در جهت باال بردن کیفیت زندگی 
بیماران، به پرستاران دلسوز و عزیز ارائه شده است.
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تعریف شیمی درمانی:

ش��یمی درمانی یکی دیگر از انواع درمان های رایج در س��رطان های مختلف اس��ت. بنابر 
تعریف، ش��یمی درمانی عبارت است از استفاده از داروهای سیتوتوکسیک در درمان سرطان. 
ش��یمی درمانی نیز مانند سایر روش های درمانی سرطان سه هدف کلی عالج واقعی بیماری1، 
کنترل و مهار بیماری2، تس��کین عوارض و وخام��ت بیماری3 را دنبال می کند، اما تنها تفاوت 
اساس��ی این روش با سایر درمان ها نظیر جراحی، بیوتراپی و اشعه درمانی این است که شیمی 
درمانی یک نوع درمان سیس��تمیک س��رطان محسوب می ش��ود در حالی که سایر روش ها به 

صورت موضعی به درمان سرطان می پردازد.

تاریخچه :

درمان سیس��تمیک به ش��کل اس��تفاده از نمک های فلزی ) آرس��نیک ، مس ، سرب ( با 
تمدن های مصر و یونان آغاز ش��د. این روش قرن ها با موفقیت اندک ادامه یافت. هر نس��لی 
برای درمان بیماری های گوناگون از شیوه مخصوص خود استفاده می کرد. اواخر دهه 188۰ 
برخی ترکیبات با منش��ا باکتریایی به وج��ود آمدند. با این حال هیچ یک از این روش ها برای 

درمان سرطان ها قابل اعتماد و موثر نبودند.

1. Cure
2. Control
3. Palliation
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تحقیق در زمینه ش��یمی درمانی در اوایل صده 19۰۰ آغاز ش��د. در این زمان پل ارلیش4 
از بیماری های عفونی جوندگان به عنوان مدلی برای گس��ترش آنتی بیوتیک ها استفاده کرد. 
پیشرفت های بیشتر موجب ش��د که از جوندگان برای آزمون داروهایی که احتماال در شیمی 
درمانی س��رطان موثر بودند اس��تفاده شود. یک کش��ف دیگر در زمینه داروها بر اثر مواجهه 
نیروهای ارتش با گاز موس��تارد در طی جنگ جهانی اول و دوم به دست آمد که مشاهده شد 
باکتری ها ممکن است به طور انتخابی توسط ترکیباتی که به آنها تمایل دارند )که در واقع به 

صورت گلوله های جادویی عمل می کنند( کشته شوند.

ترکیبات موردنظر که ممکن اس��ت انتخابی س��لول های س��رطانی باش��ند توس��ط اثرات 
س��می س��ولفور و نیتروژن موس��تارد   ) که اولین بار در جنگ ش��یمیایی مورد اس��تفاده قرار 
گرفت( ش��ناخته ش��د. عوامل آلکیله کننده۵ باعث سرکوب مغز اس��تخوان و سیستم لنفاوی 
در انس��ان می گردند. این تجربه منجر به اس��تفاده از این داروه��ا در درمان بیماری هوچکین 
 DNA۶ و س��ایر انواع لنفوم ها گردید. از آنجایی که این ترکیبات س��بب تغییرات کوواالنسی
می ش��دند، بنابراین س��اختمان DNA هدف تالش های صورت گرفته جهت سنتز عوامل آنتی 
نئوپالس��تیک قرار گرفت. مطالعات بیوش��یمیایی که بیانگر نیاز س��لول های توموری در حال 
رش��د به پرکورسورهای اسید نولکئیک می باشد، سبب شد تا مطالعات تقریبا همزمان بر روی 

آنالوگ های فوالت توسط فاربر انجام شود.

اس��تفاده از ش��یمی درمانی به عنوان یکی از روش های درمان س��رطان در اواخر دهه 19۵۰ 
مطرح ش��د و در دهه 19۷۰ در پزش��کی تثبیت گردید. در ده��ه 199۰، درمان بیماران مبتال به 
کوریوکارس��ینوم پیشرفته با متوتروکس��ات انگیزه بیش��تری جهت تعیین ارزش عوامل شیمی 
درمانی در انواع مختلف تومورها فراهم س��اخت. این مس��ئله سبب شد تا تالش  هایی در جهت 
ش��ناخت تنها نیاز متابولیک در بیوسنتز اسید نولکئیک صورت گیرد و منجر شد ترکیباتی سنتز 

4. Paul Ehrlich
5. Alkylating Agents
6. Deoxyribo Nucleic Acid
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شوند که می توانند به طور انتخابی سنتز DNA  را در سلول های سرطانی در حال تکثیر مهار کنند.

از زمان ش��روع تحقیق درباره داروهای سیتوتوکس��یک تاکنون هزاران عامل شیمیایی در 
درمان سلول های تومورال مورد آزمایش بالینی قرار گرفته است و در حال حاضر بیش از 2۰۰ 
نوع داروی سیتوتوکس��یک با تاییدیه انجمن غذا و داروهای آمری��کا)FDA۷( وجود دارد که 
در درمان س��رطان ها به کار می روند. البته پژوهش و کارآزمایی بالینی در خصوص تهیه انواع 
عوامل شیمیایی سیتوتوکسیک با تاثیر درمانی بیشتر و عوارض جانبی کمتر همچنان ادامه دارد.

شیمی درمانی به پنج روش مورد استفاده قرار می گیرد:

درمان کمکی8 : 

یک دوره ش��یمی درمانی که به منظور درمان متاستازهای میکروسکوپیک، همراه با سایر 
روش های درمانی   )جراحی ، پرتو درمانی یا بیوتراپی( بکار می رود. 

درمان کمکی اولیه9 : 

اس��تفاده از شیمی درمانی جهت کوچک کردن اندازه تومور پیش از برداشتن آن به شیوه 
جراحی .

درمان اولیه10 : 

درمان بیماران مبتال به یک سرطان موضعی که برای درمان آن روش های جایگزین با تاثیر 
کمتر وجود دارد .

7. Food and Drug Administration
8. Adjuvant
9. Neoadjuvant
10. Primary
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شیمی درمانی به عنوان درمان اصلی :11 

استفاده از دارو درمانی به عنوان درمان اصلی در بیماران مبتال به سرطان که برای آن درمان 
دیگری وجود ندارد .

شیمی درمانی ترکیبی : 

استفاده از دو یا چند داروی شیمی درمانی برای درمان سرطان. استفاده همزمان از چند دارو 
باعث می شود که داروها اثر یکدیگر را تقویت کرده یا به صورت سینرژیستیک عمل نمایند. 
به عنوان مثال در رژیم درمانی MOPP ، نیتروژن موس��تارد12، وینکریستین13، پروکاربازین 14و 

پردنیزون برای درمان بیماری هوچکین بکار می روند.

رژیم های ترکیبی شیمی درمانی: 

AC: آدریامایسین ) دکسوروبیسین(، سیکلوفسفامیدسرطان سینه 

CAE  یا )ACE(: سیکلوفسفامید، آدریامایسین)دکسوروبیسین(،اتوپوسایدسرطان ریه

ABVD: آدریامایسین)دکسوروبیس��ین(- بلئومایس��ین- وی��ن بالس��تین- لنفوم)هوچکین(
داکاربازین.

CVP  یا )COP( : سیکلوفسفامید، انکووین ) وین کریستین(، پردنیزون لنفوم)غیر هوچکین(

VBP: وین بالستین، بلئومایسین، سیس پالتین.سرطان بیضه

VPV: اتوپوساید ) VP-16(، سیس پالتین، وین یالستین.

MOBP: میتومایس��ین، انکووین) وین کریس��تین(، بلئومایسین، پالتینول سرطان گردن رحم
)سیس پالتین(

CISCA : سیس پالتین، سیکلوفسفامید، آدریامایسین)دکسوروبیسین(سرطان مثانه

ALL دانوروبیسین، وین کریستین، پردنیزون :DVP

11. Induction Chemotherapy
12. Nitrogen Mustard
13. Vincristine
14. Procarbazine
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اصول شیمی درمانی:

بیشتر عوامل شیمی درمانی از طریق اختالل در فرایند رشد سلول و عملیات نسخه برداری 
مج��دد اجزای س��لولی، باعث مرگ س��لول می گردند. ب��ه عبارت دیگر اس��اس کار عوامل 
سیتوتوکسیک، دخالت در چرخه سلولی است. لذا برای فهم چگونگی استفاده و تاثیر عوامل 
ش��یمیایی، ابتدا باید فرایند چرخه سلولی را مورد توجه قرار داد. در واقع چرخه سلولی شامل 
مراحل متوالی است که در طی آن یک سلول مادر به دو سلول دختر تقسیم می گردد. به این 
فرایند میتوز گفته می شود. سلول های طبیعی و سلول های سرطانی از نظر مراحل تقسیم سلولی 

یکسان هستند.

زمان چرخه سلولی در واقع مدتی است که طی آن یک سلول مراحلی را طی می کند تا به 
دو سلول تقسیم شود. این چرخه دارای چهار فاز مجزا است که عبارتند از: 

مرحله G1 : در آن سنتز پروتئین های الزم برای ساخت 1۵RNA آغاز می شود.. 1

مرحل��ه S یا س��نتز : فاز س��اخت اسید دزوکس��ی نوکلئی��ک DNA و کروموزوم های            . 2
سلولی است.

مرحل��ه G2: در این ف��از پروتئین های اضافی و س��نتز RNA صورت می گیرد و دوک . 3
میتوزی تشکیل می گردد.

مرحله M یا میتوز: زمان تقس��یم واقعی س��لول به دو سلول دختر است. این فاز خود از . 4
چهار مرحله پروفاز، متافاز، آنافاز و تلوفاز تشکیل شده است که نهایت آن جداشدن 
کامل دو دسته کروموزوم جدید و تشکیل یک غشای هسته ای جدید در اطراف هر 

دسته از کروموزوم ها و تولید دو سلول مجزا است.

مرحله G0 یا اس��تراحت: در آن سلول زنده است و تمامی فعالیت های حیاتی خود، به . ۵
استثنای اعمال مرتبط با تقسیم سلولی را انجام می دهد. در واقع در G0 سلول در حال 
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استراحت بعد از میتوز قرار داشته و در صورت نیاز فادر به انجام میتوز است.

تمام فعالیت های چرخه س��لولی توسط هسته سلول، جایی که مسئول دریافت و پاسخ دهی 
به سیگنال های تنظیم کننده تکثیر و رشد سلولی است، کنترل می گردد. سرعت رشد و تقسیم 
س��لولی در نتیجه عواملی چون مرگ س��لولی، جراحی، حوادث التهابی و .... تحت تاثیر قرار 

می گیرد ولی به طور کلی بین رشد و مرگ سلولی تعادل وجود دارد.

  

شکل1: رشد سلول های سرطانی و چرخه سلولی

از آنجا که داروهای ش��یمی درمانی بر روی فرایند تقسیم سلولی اثر می گذارند، بر اساس 
مکانیزم عملکردشان به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

داروهایی که تنها در طول یک فاز خاص از س��یکل س��لولی عم��ل می کنند و به نام . 1
داروهای اختصاصی چرخه سلولی1۶ معروفند.

داروهایی که در تمام چرخه س��لولی فعال هس��تند و داروه��ای غیراختصاصی چرخه . 2
سلولی1۷ نام دارند )جدول 1(

16. Cell Cycle Phase-Specific  
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به این ترتیب مش��خص می گردد که داروهای اختصاصی چرخه س��لولی بیش��تر در مورد 
تومورهایی که به طور فعال در حال تقس��یم س��لولی هستند و رشد س��ریع تری دارند، به کار 
می روند که عبارتند از: مغز اس��تخوان )گلبول های س��فید، قرمز و پالکت ها(، فولیکول موها، 
غش��ا موکوسی دستگاه گوارش، پوست و سلول های ژرمینال) اسپرم و تخمک(. در حالی که 
داروهای غیر اختصاصی چرخه س��لولی در مورد س��رطان هایی که تقس��یم س��لولی در آن ها 
آهس��ته تر است و نیز تومورهای بزرگ تر، موثرتر می باشند. شیمی درمانی بر اساس برنامه ای 
که بیش��ترین تاثیر را در مرگ س��لول های تومور داشته و در ضمن اجازه بازگشت سلول های 

طبیعی به حالت اولیه را می دهد، انجام می گیرد.

عوامل تعیین کننده پاسخ سلولهاي سرطاني به شیمي درماني :

• سرعت تقسیم میتوزي بافت منشا : سرعت تقسیم بیشتر ، پاسخ بهتر	

• اندازه تومور : کوچکتر ، بهتر 	

• سن تومور : جوانتر ، پاسخ بیشتر 	

• مح�ل قرارگی�ري توم�ور : برخي مناط��ق آناتومیک خاص مانند س��د حفاظتي براي 	

تومور عمل مي نمایند . تعداد داروهاي بس��یار کمي از داروها از س��د خوني � مغزي 
عبور مي کنند . 

• وج�ود س�لولهاي توموري مق�اوم : بروز جهش در داخل س��لولهاي ت��وده توموري 	

مي تواند منجر به بروز سلولهاي مقاوم به شیمي درماني گردد . 


