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: خانم دکتر! به نظر شما چرا بیمار مبتال 
به سرطان یا بیماری که بهبود یافته باید زیر نظر 

متخصص تغذیه باشد؟
به طورکلی، رژیم غذایی و مشاوره تغذیه در بیماران 
مبتال به سرطان اهمیت ویژه ای دارد. فرد در 3 مرحله نیاز 
به راهنمایی و مشاوره تغذیه ای دارد. دوره رادیوتراپی 
و شیمی درمانی، بعد جراحی و پایان درمان. از سوی 
دیگر، تنظیم تغذیه باعث پیشگیری از عود بیماری و 
رفع عوارض ناشی از شیمی درمانی مثل تحلیل و ضعف 
عضالنی و دردهای مفصلی، خستگی و افسردگی یا 
حتی اختالالت پوستی می شود. در دوران شیمی درمانی 
و رادیوتراپی بحث بسیار مفصل است. به دلیل مصرف 
داروهای شیمی درمانی بیماران دچار عالئم گوناگونی 
از جمله اسهال، یبوست و زخم های دهانی و حلق، 
دردهای مفصلی، اختالالت خواب، افسردگی، دردهای 
شکمی، گرفتگی و... می شوند. این موارد تحمل فرد 
را برای ادامه روند درمان کم می کند. با تغذیه درست 
می توان حتی از تهوع و استفراغ و بی اشتهایی بیمار 
در این دوران کاست، مخصوصا در چند روز اولیه 
بعد از تزریق که بیمار از این موضوع شاکی است 
و نمی تواند هیچ چیز بخورد، مشاور تغذیه با کاهش 
حجم غذا و افزایش تعداد وعده ها و تغییر نوع مواد 
غذایی دریافتی به کاهش و کمرنگ شدن عوارض 
شیمی درمانی کمک می کند. در دوران رادیوتراپی هم 
فرد باید آب و مایعات کافی دریافت کند تا پوست 
نسوزد بنابراین مهم است که مشاوره تغذیه ای بگیرید. 
البته با توجه به نوع محلی که رادیوتراپی انجام می شود، 
عوارض و توصیه های تغذیه ای متفاوت است، مثال 
رادیوتراپی در ناحیه سر و گردن باعث ایجاد زخم های 
دهانی می شود. به این افراد توصیه می کنیم غذاهای 
آبمیوه های  مثل گوجه فرنگی، رب گوجه،  اسیدی 

صنعتی، نوشابه و ادویه استفاده نکنند. افرادی که به 
دلیل سرطان معده و کبد رادیوتراپی شکم می شوند، 
مرتب دچار اسهال و یبوست خواهند شد که برای 
آنها توصیه های دیگری داریم. بعد از جراحی نیز میزان 
نیاز بیمار به پروتئین متفاوت است و باید متخصص 
تغذیه این نیاز را محاسبه کند. به طور کلی، باید در تیم 
درمان سرطان، متخصص تغذیه حضور داشته باشد. 
بعد از درمان نقش متخصص تغذیه حتی پررنگ تر 
می شود و برای پیشگیری از اضافه وزن که در بسیاری 
از افراد حین شیمی درمانی رخ می دهد، موثر است. 
بیمارانی که سرطان های وابسته به هورمون دارند، مثل 
سرطان رحم، تخمدان و پستان باید بدانند چربی بدن 
استروژن ترشح می کند و استروژن سبب عود بیماری 

می شود بنابراین کاهش وزن در این افراد مهم است. در 
ضمن، این گروه از افراد باید از مصرف خوراکی های 
حاوی استروژن مثل زیره، عدس، کنجد و ارده نیز 

خودداری کنند. 
: خانم دکتر! با توصیه های اطرافیان چه کنیم؟
خیلی از حرف ها و توصیه های عامه مردم، درواقع 
اصال از نظر متخصص تغذیه قابل قبول نیست و توصیه 
نمی شود، مثال گوشت در شیشه برای بیمار می پزند 
و اصرار به مصرف مواد غذایی مختلف دارند. باور 
کنید بیمار در چند روز اول نمی تواند چیزی بخورد 
و اصرار زیاد باعث می شود  وی از لحاظ روانی دچار 
اختالل و بی قراری شود که چرخه معیوبی است و 
سبب کاهش اشتها می شود. در این روزها مشاور 

تغذیه مواد غذایی ای را تجویز می کند که می داند 
بیمار قادر به مصرف آن است، مثل سوپ رقیق و 
پوره. گاهی مصرف مکمل ها نیز در طول شیمی درمانی 

کمک کننده است. 
: شما برای خانم سعادتمند چه توصیه هایی 

داشتید؟
مانند سایر بیماران از ایشان خواستم از لبنیات سنتی 
استفاده نکنند زیرا با کاهش قدرت سیستم ایمنی 
بدن احتمال انتقال بیماری های مشترک انسان و دام 
افزایش پیدا می کند. گوشت قرمز را منع کردم و قرار 
شد گوشت سفید و بوقلمون و ماهی مصرف کنند تا 
التهاب در بدن افزایش پیدا نکند. البته مقدار کم این ماده 
معدنی برای تامین آهن مورد نیاز بدن، اشکالی ندارد. 

: آیا واقعا بیمار باید مواد غذایی تازه مصرف 
کند؟

با توجه به زندگی شهری و مشغولیت افراد واقعا این 
کار امکان پذیر نیست، حداقل در مورد گوشت. به همین 
دلیل توصیه می کنیم از گوشت فریزشده استفاده کنند اما 

گوشت بیش از 3 ماه داخل فریزر نباشد.
: برای درمان یبوست شان چه توصیه داشتید؟
عوارض گوارشی در شیمی درمانی و رادیوتراپی با توجه به 
نوع دارو و دوز آن متفاوت است و می تواند سبب اسهال یا 
یبوست شود. نفخ نیز بسیار شایع است. اگر بیماران اسهال 
دارند، توصیه می کنیم آبمیوه شیرین و چای نخورند. کته 
هویج یا سیب به شکل پوره بخورند و برعکس در یبوست 
مایعات بیشتری بنوشند و برخی ملین ها را مصرف کنند. 
مصرف عناب یا آلو و انجیر خشک خیسانده هم بسیار 
کمک کننده است. البته داروی کورتون هم برای کاهش 
تهوع تجویز می شود بنابراین بیمار باید مراقب افزایش 
قندخونش هم باشد. به این افراد توصیه می کنیم از مصرف 
آبمیوه های صنعتی یا آب هویج و سیب خودداری کنند و 
اگر مایل به مصرف آن هستند حتما آن را با آب رقیق کنند. 
: گرفتگی عضالت خانم سعادتمند نیز شایع 

است؟
بله، به دلیل ماهیت داروهای شیمی درمانی، اگر بیمار 
پروتئین کافی دریافت نکند دچار گرفتگی عضالت می شود. 
کاهش منیزیم نیز به دلیل دفع ادراری منیزیم طی شیمی درمانی 
شایع است و از عوارض آن گرفتگی، دردهای مفصلی 
و بروز التهاب در بدن است که برای جبران آن مصرف 
سبزیجات برگ سبز تیره و در صورت نیاز مکمل توصیه 
می شود. تاکید می کنم بیمار در طول شیمی درمانی نباید 
از مکمل های مولتی ویتامین استفاده کند، مگر در شرایط 
خاص و با مشاوره متخصص تغذیه. یادتان باشد مصرف 
مکمل آهن و اسید فولیک در طول این دوره بسیار 

خطرناک است.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم سعادتمند! چه شد که تصمیم گرفتید غیر از متخصص 
سرطان، زیر نظر متخصص تغذیه هم باشید؟

بعد از تشخیص از نظر روانی ضعیف شده بودم. مرتب هم با محبت 
اطرافیان مواجه بودم. هر کسی تجویزی برایم داشت. به من می گفتند چه 
بخورم و چه نخورم. در این بین گیج می شدم. یکی می گفت برنج سرد 
است، نخور. بعدی می گفت شیمی درمانی حرارت بدنت را باال می برد، 
سردی بخور. زمانی که برای لنفوتراپی مراجعه کردم آنجا به متخصص 
تغذیه معرفی شدم و تصمیم گرفتم برای رهایی از سردرگمی ها زیر نظر 

ایشان باشم و راه درست را پی بگیرم. 
: اطرافیان چه حرف ها و توصیه هایی برایتان داشتند؟

می گفتند هر روز صبح آبمیوه بخور، مخصوصا آب هویج و پرتقال اما بعد 
متوجه شدم آبمیوه های شیرین چندان مناسب نیستند و بهتر است میوه 
تازه بخورم. از گوشت ها توصیه می کردند فقط گوشت خروس، بلدرچین 
یا کبک بخورم. می گفتند خریدهایت باید تازه باشد اما این کار برایم 
بسیار سخت بود. نمی توانستم هر روز به قصابی بروم و یک ران خروس 
بخرم. برخی می گفتند بهترین روغن برایت کنجد است، در صورتی که 
بعد فهمیدم استروژن دارد و اصال نباید بخورم. می گفتند آجیل بخور اما 

متخصص تغذیه آجیل شور خوردن را برایم ممنوع کرد و گفت فقط باید 
آجیل خام بخورم. می گفتند لبنیات محلی بخور اما دکتر پاستوریزه را تجویز 
کرد. یک روز درمیان هم توصیه کردند پنیر و گردو در برنامه غذایی ام داشته 
باشم. فکر می کردم ماهیچه برایم مقوی و خوب است و مرتب نزدیکان 
به من ماهیچه می دادند، در حالی که بعد از مشاوره مصرف گوشت قرمز 
در دوران رادیوتراپی به حداقل رسید چون به گفته دکتر در بدن التهاب 
ایجاد می کند. سبوس برنج هم فکر می کردم خیلی خوب باشد اما در برنامه 

غذایی ام ممنوع شد. 
: در طول شیمی درمانی دچار کاهش وزن شدید؟

بله، ماهی 2بار برای شیمی درمانی مراجعه می کردم و بعد از آن تا 3 روز نمی توانستم 
چیزی بخورم. بعد با زخم دهان و آفت های سخت دهانی مواجه بودم و تا 
می آمدم به آنها عادت کنم یا بهتر شوم و بتوانم چیزی بخورم، شیمی درمانی 
بعدی آغاز می شد. میلم به غذا کم نشده بود و بی اشتها نبودم اما مشکالت 
دهان و بلع اجازه خوردن به من نمی داد. این کم خوردن ها باعث کاهش وزنم 
شد. وقتی به متخصص مراجعه کردم، راهکارهایی توصیه کردند که باعث 
شد با وجود زخم دهان بهتر بتوانم غذا بخورم، مثال قرار شد یخ بمکم یا 
میوه های ترش بخورم. مقدار وعده هایم کمتر و تعدادش بیشتر شد تا آزار نبینم. 

: در حال حاضر با اتمام دوره درمان همچنان زیر نظر متخصص 
هستید؟

بله، برای تنظیم وزن مراجعه می کنم. وزنم قبل از تشخیص ۶۰ کیلوگرم 
بود. در طول شیمی درمانی دو سایز کم کردم و در حال حاضر به ۵۸ 
کیلوگرم رسیده ام و سایزم باز هم پایین تر آمده اما باید ۷ کیلوگرم کم کنم 

زیرا متخصص تغذیه می گوید افزایش وزن باعث عود بیماری می شود.
: ورزش هم می کنید؟

فرصتی برای ورزش کردن ندارم اما برای لنفوتراپی که مراجعه کردم،  سی دی 
تمرینی به من دادند که به همان اکتفا می کنم. این سی دی شامل 2۰ دقیقه 

نرمش و حرکات کششی دست و باالتنه است که روزانه انجام می دهم.
: آیا در طول شیمی درمانی و رادیوتراپی دچار مشکل دیگری 

هم شدید؟
یکی از مشکالتی که در دوران شیمی درمانی داشتم، یبوست بود. به همین 
دلیل به من توصیه کردند بیشتر آب بنوشم و آب درمانی انجام دهم. یکی 
دیگر از مشکالتم، گرفتگی کمر و درد و گرفتگی عضالت کمر و گردن 

بود که دلیل آن را کمبود منیزیم دانستند و برایم مکمل تجویز کردند.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه مي دهند 
لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانمسعادتمندکهپسازاتمامدورهشیمیدرمانی،درحالکاهشوزناست،میگوید:
برای رهایی از سردرگمی ها به متخصص تغذیه مراجعه کردم

طبق آمار، در کشورهای پیشرفته از هر ۸ 
زن، 1نفر به سرطان پستان مبتال می شود 
و در ایران از هر 24 زن، 1نفر. با وجود 
آمار باالتر در اروپا و آمریکا، ۷۰ درصد 
زنان مبتال بدون از دست دادن عضو و با 
به  درمان  اتمام  از  بعد  عوارض  کمترین 
زندگی برمی گردند و عمر طوالنی دارند، 
در صورتی که در ایران به دلیل غفلت، فرد 
یا عضوش را از دست می دهد و گرفتار 
به دلیل  یا درنهایت  عوارض آن می شود 

دست اندازی سرطان فوت می کند. 
باید  از سن4۰-3۸سالگی  تمامی خانم ها 
از  بعد  و  باشند  زنان  متخصص  نظر  زیر 
معاینات بالینی و ماموگرافی و در صورت 
ام آرآی،اگر متخصص  نیاز سونوگرافی و 
تشخیص توده ای در پستان داد، نمونه برداری 
سوزنی باید انجام شود. جواب نمونه برداری 
نشان می دهد توده بدخیم است یا خوش خیم. 
اگر خوش خیم باشد که بیمار تحت پیگیری 
قرار می گیرد و هر ۶ ماه یکبار برای معاینه 
و سونوگرافی اعزام می شود. در صورتی که 
تغییری در توده مشاهده نشد، نیاز به انجام 
جراحی است یا توده بدون جراحی و با 
وکیوم از بین می رود. در صورتی که توده 
می گیرد  تصمیم  پزشک  نیز  باشد  بدخیم 
اول بیمار شیمی درمانی شود، بعد جراحی 
یا ابتدا جراحی شود و بعد شیمی درمانی. 
بیمار حفظ  پستان  گاهی  از جراحی  بعد 
می شود و گاهی از دست می رود. اگر حفظ 

شده باشد، پرتودرمانی ضروری است.
سرطان پستان قابل پیشگیری است و امکان 
تشخیص زودهنگام و درمان به موقع دارد تا 
عوارضش گریبانگیر بیماران نشود. نباید از 
بیماری غفلت کرد و دنبال مصرف داروهای 
روند  رفت.  گیاه درمانی  و  غیراستاندارد 

درمان نباید به تعویق بیفتد. 
سرطان  نمی توان  تغذیه  با  می کنم  تاکید 
برخی  می توان  تنها  بلکه  کرد،  درمان  را 
عوارض آن را کنترل کرد و کاهش داد. به 
عالوه، روند درمان سرطان هزینه بر، سخت 

و طوالنی است. 
در این دوران پزشک و نحوه رفتار او بسیار 
ناامید نکردن  مهم است. پزشک در عین 
بیمار و اطرافیان باید به او کمک کند تا در 

درمان خود همکاری داشته باشد. 
اطرافیان بیمار و جامعه نیز باید حامی بیمار 

باشند.

دنبال تشخیص و 
درمان زودهنگام 
سرطان پستان باشید

   دکتر محمدرضا میر
استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه جراح سرطان پستان

تاکیددکترمیترازراتیبهسوژه»میزگردتغذیه«

طی شیمی درمانی مولتی ویتامین مینرال نخورید!

مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« خانم زهره سعادتمند ۴۸ ساله  است که 
حدود 10ماه است برایشان تشخیص سرطان پستان داده شده و در حال 
حاضر برای کاهش وزن، زیر نظر متخصص تغذیه هستند. از آنجایی که 
تغذیه در دورانی که شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام می شود، اهمیت 
زیادی دارد، خانم سعادتمند برای کاهش عوارض این روش های درمانی به متخصص تغذیه 
مراجعه کرده و برای جلوگیری از عود بیماری شان )به توصیه متخصص( برای کاهش وزن 
اقدام کرده اند. به همین دلیل در صفحه »میزگرد تغذیه« این شماره با ایشان گفت وگوکرده ایم. 

در ادامه نظرات متخصصان را درباره این خانم جوان بخوانید. 

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزن
خانمزهرهسعادتمندباحضوردکترمیترازراتی

متخصصتغذیهورژیمدرمانیو
دکترمحمدرضامیرجراحسرطانپستان

کاهش وزن بعداز 
درمان سرطان

بعد از درمان سرطان و دوره 
شیمی درمانی نقش متخصص 
تغذیه پررنگ تر می شود و 
برای پیشگیری از اضافه 
وزن که در بسیاری از افراد 
حین شیمی درمانی هم رخ می دهد، موثر 
است. بیمارانی که سرطان های وابسته به 
هورمون دارند، مثل سرطان رحم، تخمدان 
و پستان باید بدانند  چربی بدن استروژن 
ترشح می کند و استروژن سبب عود 
بیماری می شود بنابراین کاهش وزن در 
این افراد مهم است. در ضمن، این گروه 
از افراد باید از مصرف خوراکی های حاوی 
استروژن مثل زیره، عدس، کنجد و ارده 
نیز خودداری کنند 


