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: خانم دکتر! در حال حاضر سرطان های 
باالیی  شیوع  معده  جمله  از  گوارش  دستگاه 
دارد. به نظر شما به چه دالیلی ممکن است به 

سرطان معده مبتال شویم؟
یکی از مهم ترین مسائل دخیل در بروز این نوع از 
سرطان، رژیم غذایی و شیوه زندگی افراد است. 
کسانی که نظم غذایی ندارند و  ناگاه حجم باالیی 
از مواد غذایی را مصرف می کنند بیشتر در معرض 
این سرطان هستند. سلول ها و فلور معده در این 
افراد به دلیل ترشح باال و ناگهانی اسید معده در 
معرض تغییراتی قرار می گیرد که زمینه را برای 
بروز بدخیمی فراهم می کند. مصرف باالی نمک 
به شکل نمک سفره یا مصرف مواد غذایی با نمک 
باال در انواع کنسروها یا فست فودها هم می تواند 
سبب ایجاد تغییرات سلولی و خارج کردن سلول ها 
از گردونه درست تقسیم سلولی و بروز بدخیمی 
شود.مساله دیگر، مصرف فست فود و انواع مواد 
غذایی حاوی نیترات است. کسانی که در طول 
مواد غذایی  و  کالباس، همبرگر  هفته سوسیس، 
آماده صنعتی می خورند، بیشتر در معرض ابتال به 
سرطان معده قرار دارند. شاید به همین دلیل است 
که این نوع سرطان در نسل جوان شیوع باالتری 
درمان نشده  زخم معده  دیگر،  دخیل  عامل  دارد. 
است. فرد مبتال به عفونت باکتریایی هلیکوباکتر 
مستعد ابتال به زخم معده و سرطان معده است. 
از عالئم این بیماری معده درد و استفراغ خونی 
است که با اندوسکوپی و نمونه برداری تشخیص 
چاقی شکمی  مخصوصا  و  چاقی  می شود.  داده 
نیز می تواند زمینه ساز سرطان معده باشد و اگر 

چاقی با دیگر مواردی که ذکر شد، همراه شود 
درصد ابتال به سرطان بیشتر می شود.

سرطان  به  ابتال  از  پیشگیری  برای   :
معده چه توصیه ای دارید؟

کاهش وزن و  حذف نکردن هیچ یک از وعده های 
غذایی در رتبه نخست پیشگیری قرار دارد. در 
تمامی افراد و در هر برنامه ای میان وعده ها حتما 
الزم هستند و نباید حجم باالیی از مواد غذایی را  
ناگهان مصرف کرد. روغن جامد را باید حتما از 
برنامه غذایی حذف کرد. مصرف فست فود تنها 
و  ادویه  زیرا  است  مجاز  ماه  در  بار  دو  یا  یک 
نمک زیاد این نوع مواد غذایی می تواند زمینه ساز 
ابتال به سرطان باشد. افرادی که ریفالکس شدید 
دارند نیز باید به پزشک مراجعه کنند زیرا ترش 
و  فراهم می کند  برای زخم معده  را  زمینه  کردن 
به  ابتال  احتمال  افزایش  برای  عاملی  زخم معده 

سرطان معده است.
: فرد مبتال به سرطان معده چه باید بکند؟
گاهی در این بیماران بخشی از معده یا کل معده 
برداشته می شود. بیمار باید بالفاصله بعد از جراحی 
به متخصص تغذیه مراجعه کند. اغلب بیماران بعد 
از یک سال به متخصص تغذیه مراجعه می کنند. در 
این بین 20 تا 30 کیلوگرم کاهش وزن داشته اند. 
دلیل آن هم این است که بیمار عضوی را که 1/5 
لیتر غذا در خود جا می داده، از دست داده و با 
و  درد  دل  دچار  لقمه ای  کوچک ترین  خوردن 

استفراغ می شود. 
: رژیم غذایی در افرادی که جراحی 

برداشتن معده انجام می دهند، چگونه است؟

این افراد حجم بسیار کمی غذا باید دریافت کنند 
و در عوض در طول روز باید 12 تا 15 بار غذا 
بخورند. از پوره ها آغاز کنند تا فشاری به سیستم 
گوارش وارد نشود. میوه و سبزیجات باید پخته 
جرعه جرعه  باید  مایعات  آن  کنار  در  و  باشند 
مصرف شود. درنهایت، نکته مهم اینکه این افراد 

نیاز به مکمل یاری دارند.
: وقتی فردی معده ندارد روند هضم و 

جذب غذایش چطور انجام می شود؟
بعد از برداشته شدن معده در بلندمدت قسمت 
ابتدایی روده خود را با شرایط منطبق می کند اما 
را  غذایی  مواد  کردن  کار خرد  نمی تواند  هرگز 

انجام دهد. مهم ترین نقش معده  ریز کردن مواد 
غذایی است و بعد از برداشته شدن باید بیمار غذا 
را خوب بجود و  ریز کند. مواد غذایی باید پخته 
باشد و در حجم بسیار کم مصرف شود تا روده 
بتواند کار هضم و جذب را انجام دهد. مصرف 
میوه های خام یا غذای درشت نیز می تواند سبب 
نفخ و درد و ترس از غذا خوردن در بیماران شود. 
بیماران ممکن است دچار چه  این   :
چه  به  نیاز  و  شوند  تغذیه ای  کمبودهای  نوع 

مکمل هایی دارند؟
 کمبود ویتامین B12 در این بیماران شایع است 
زیرا با برداشتن معده مسیر جذب و فاکتور تولید 
ویتامین B12 از بین می رود. کمبود این ویتامین با 
گزگز دست و پا خود را نشان می دهد. همچنین 
عناصر  که  منیزیم  و  روی  آهن،  کلسیم،  کمبود 
به  است.  ممکن  می شوند،  محسوب  دوظرفیتی 
همین دلیل بیماران باید هر از گاهی آزمایش بدهند 
و از نظر کمبودها بررسی شوند و مولتی ویتامین 

مینرال مصرف کنند.
به  مبتال  بیماران  اغلب  دکتر!  خانم   :
سرطان معده کاهش وزن های شدیدی دارند. 
برای افزایش وزن در این بیماران چه توصیه هایی 

دارید؟
دریافت  گاهی  جراحی  از  بعد  بیماران  این  در 
کالری به زیر 500 کیلوکالری می رسد که می تواند 
سبب تحلیل شدید عضالنی و حتی مرگ شود 
اما برحسب شرایط، متخصص تغذیه مواد غذایی 
در حجم کم اما با کالری باال و غذاهای فرموله 

تجویز می کند.

نگاه متخصص تغذیه

:خانم کمالی زاده! از ابتدای ماجرا برایمان بگویید.
سال 97 به سرطان معده مبتال شدم. بعد از گرفتن تشخیص، شیمی درمانی 
و جراحی برداشتن کامل معده را انجام دادم و بعد به متخصص تغذیه 
مراجعه کردم و زیر نظر ایشان، رژیم افزایش وزن گرفتم تا کم وزنی 

و بی انرژی بودنم را جبران کنم. 
:با چه عالئمی به متخصص گوارش مراجعه کردید؟

سوزش معده داشتم. پزشک معتقد بود سوء هاضمه هیستریک دارم 
و با دارو خوب می شوم اما حس بدی نسبت به این درد داشتم و از 
پزشک خواستم برایم اندوسکوپی تجویز کند. بعد از اندوسکوپی 
این  این نوع سرطان در  حتی پزشکم تعجب کرده بود که چطور 

مرحله خود را بروز داده است. 
:چطور خودتان شک کردید؟

ضعف شدید بدنی داشتم. به خاطر نوع شغلم زیاد در مورد سرطان و 
عالئم آن شنیده بودم و می دانستم یکی از مهم ترین نشانه ها ضعف است 
و همراه شدن این حالت با سوزش معده برایم شک برانگیز شده بود. 

:دلیل ابتالیتان مشخص شد؟
دلیل ابتال به سرطان که مشخص نیست اما به گفته پزشکم، استرس 

شدید کاری و ژنتیک در آن دخیل بوده است.
: بعد از تشخیص، روند درمان چطور بود؟

نداشته،  که مشخص شد وجود  برای تشخیص دست اندازی  ابتدا 
الپاروسکوپی داشتم و بعد شیمی درمانی و سپس جراحی برداشتن 

معده و مجدد شیمی درمانی برایم انجام شد.
:برداشتن معده با چه عوارضی در شما همراه بود؟

اگر  برداشتن معده غذا خوردنم دشوارتر شد.  از  بعد  به هر حال 
دل  و  قلب  شدید  ضربان  دچار  بخورم،  غذا  حد  از  بیش  کمی 
درد می  شوم. بسیاری از مواد غذایی را دیگر نمی خورم. غذاهای 
سرخ شده، ترشیجات و شور و ادویه ها برایم ممنوع است. غذایم 
در حجم های کم و تعداد باالست. در هر وعده اندازه یک نعلبکی 

می توانم غذا بخورم. 
:چند وقت است زیرنظر متخصص تغذیه هستید؟

از شهریور ماه امسال
:وزنتان قبل و بعد از بیماری چه تغییراتی کرد؟

با قد 160 سانتی متر وزنم قبل از تشخیص بیماری 60 کیلوگرم بود. 
بعد از شیمی درمانی به 42 کیلوگرم رسید. از شهریور تاکنون با رژیم 

البته در این  افزایش وزن حدود 4 کیلوگرم افزایش وزن داشته ام. 
میان بارها به دلیل ضعف سیستم ایمنی تب و لرز داشتم که مصرف 

آنتی بیوتیک  سبب کم شدن وزنم شد.
:در مورد رژیم افزایش وزنتان برایمان بگویید.

منابع  صبحانه  دارم.  روزانه ام  برنامه  در  را  غذایی  گروه های  تمام 
غذایی پروتئین، کربوهیدرات و قند طبیعی مثل خرما، کشمش و 
چای کمرنگ می خورم. یک کف دست نان دارم و یک قوطی کبریت 
پنیر و یک روز در میان تخم مرغ می خورم. میان وعده ام هم مغزها و 
دو نوع میوه با فاصله زمانی است. برای ناهار هم نان یا برنج همراه 
با خورش و گوشت می خورم و به عنوان دسر می توانم از کمپوت 
خانگی میوه استفاده کنم. شام هم به همین ترتیب است؛ یعنی سوپ 

نرم با مقداری نان می خورم. 
:برنامه ورزشی هم دارید؟

کمی نرمش در خانه. قبال پیاده روی می کردم اما در حال حاضر در 
خانه راه می روم. حرکات کششی و پرشی نیز برایم منع شده است.

:مکمل خاصی مصرف می کنید؟
مکمل غذایی پپتامن می خورم.

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.

خانمکمالیزادهکهبعدازبرداشتنمعدهبهمتخصصتغذیهمراجعهکرده،میگوید:
 به دلیل سوزش معده به پزشک مراجعه کردم! 

سرطان معده، سومین سرطان شایع در دنیاست. در 
80 سال اخیر، پس از اختراع برق و یخچال و بهبود 
نگهداری مواد غذایی میزان ابتال به این نوع از سرطان 
در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا کم شده و در ایران 
نیز آمار ابتال به آن در حال کاهش است اما هنوز هم به 
نسبت سایر سرطان ها، سرطان معده شایع است. این 
نوع از سرطان در مردان بیش از زنان شیوع دارد و به 
نظر می رسد هورمون های زنانه نوعی نقش محافظتی 
در برابر آن بازی می کنند. سرطان معده 2 نوع است؛ 
نوعی که در سن پایین مثل خانم کمال زاده بروز می کند 
و نوع پاتولوژی منتشر است و نوع دیگر که روی 
زخم یا برجستگی ها سوار می شود. این بیماری در 
ژاپن، کره و در ایران در شمال آذربایجان و کردستان 
شایع تر از دیگر نقاط جهان است. عوامل ژنتیکی در 
 A بروز آن دخیل هستند و در افراد با گروه خونی
در مقایسه با گروه خونی O شایع تر است. دلیل آن 
هم وجود برخی ترشحات محافظتی در معده افراد با 
گروه خونی O است. بر اساس یک نظریه، تماس با 
نوعی از مواد غذایی در اوایل زندگی می تواند فرد را 
مستعد ابتال به سرطان معده در سنین بزرگسالی کند. 
مصرف غذاهای مانده و غذاهای حاوی باکتری هایی 
که نیتریت را به نیترات تبدیل می کند نیز می تواند 
سبب سرطان معده شود. ترشیجات و به خصوص 
ترشی لیته حاوی همین باکتری است. هلیکوباکتر نیز 
زمینه ساز زخم معده است و افراد آلوده به این باکتری 
6 برابر بیش از دیگر افراد در معرض سرطان معده 
هستند. از دیگر عوامل مهم در بروز سرطان معده 
نمک و غذاهای نمک سود، دودی و خشک است. 

ژنتیک نیز در این میان نقش مهمی دارد. 
برای پیشگیری از بروز این سرطان باید مواد غذایی 
سالم و تازه مصرف کنیم. سیگار و دخانیات را کنار 
بگذاریم. اگر فردی پولیپ و زخم معده یا اثنی عشر دارد 
باید تحت بررسی قرار بگیرد. برای تشخیص سرطان 
معده از اندوسکوپی کمک گرفته می شود. البته تا زمانی 
که بیماری پخش نشده باشد، بدون عالمت است و 
زمانی عالمت دار می شود که تومور پیشرفته است و 
غیرقابل جراحی خواهد بود. پس افراد باید مراقب 
باشند و اگر مشکلی دارند، اندوسکوپی انجام دهند. 
سرطان معده با درد باالی شکم، سوء هاضمه، حس 
پری، بی اشتهایی و تهوع همراه می شود. درنهایت، فرد 
دچار الغری و کاهش وزن خواهد شد. اگر سرطان در 
باالی معده باشد غذا گیر می کند و فرد دچار مشکالت 
بلع می شود. اگر در پایین باشد، بیمار احساس نفخ و 
پری می کند و دچار حالت تهوع و استفراغ خواهد 
شد. البته این زمانی است که تومور پیشرفت کرده 
و گاهی با معاینه تومور حس می شود. بیمارانی که 
با کم خونی بدون درد مراجعه می کنند نیز بهتر است 
از نظر سرطان دستگاه گوارش بررسی شوند. برای 
تشخیص گاهی تجویز سی تی اسکن و  ام آر آی الزم 
است تا اگر تومور وجود دارد با نمونه برداری مشخص 
شود که قابل برداشتن است یا نه. اگر سرطان معده به 

موقع تشخیص داده شود تا 80 درصد احتمال بهبود 
وجود دارد ولی در موارد پیشرفته و انتشار به روده، 
کبد و حفره شکمی طول عمر بیمار زیاد نخواهد بود. 
بعد از تشخیص سرطان معده، نیاز به برداشتن معده 
معده( مطرح می شود. در حالت  تمام  یا  )بخشی 
عادی مواد غذایی توسط عضالت معده نرم و  ریز 
شده و با آنزیم های ترشح شده آماده هضم بیشتر و 
جذب می شوند. در معده غذاها برای چند ساعتی 
می مانند و به شکل مایع یا نیمه جامد وارد روده 
می شوند. وقتی معده نباشد غذای بلعیده شده مستقیم 
وارد روده می شود و در نتیجه آن فرد دچار ضعف، 
تعریق و حس پری خواهد شد بنابراین، به بیمار 
توصیه می شود برای پیشگیری از این وضعیت، مواد 
غذایی را در حجم کم دریافت کند و آرام غذا را 
بجود. بیمار باید از مصرف مایعات شیرین خودداری 
کند زیرا غذاها در روده باریک آب را می کشند و 
تعریق، سقوط و  مثل  ممکن است دچار حاالتی 
ضعف شدید شود. در کل، غذاها باید کامال نرم و 
سبک باشند. مقدار کالری نیز باید توسط متخصص 
تغذیه برای بیمار محاسبه شود. نکته مهم دیگر اینکه 
آنزیم های معده میکروب هایی که از طریق غذا وارد 
معده می شوند را از بین می برند. بیمارانی که جراحی 
برداشتن معده انجام داده اند، این آنزیم ها را ندارند 
و باید مراقب ضعف سیستم ایمنی و عواقب آن 
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نیز برای این بیماران مهم است.

غذای مانده را نخورید!

دکترمحمدجعفرفرهوش
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص گوارش 

تاکیددکترمیترازراتی بهسوژه»میزگردتغذیه«

همیشه غذای پخته اما در حجم بسیار کم میل کنید

مدتی است مرتب خبر ابتالی اطرافیان را به انواع سرطان ها می شنوم. بیماری ای 
که انگار دیگر سن و سال نمی شناسد. در سونامی سرطانی به دام افتاده ایم 
که راه پس و پیش ندارد و مقصر کسی نیست جز خودمان! شیوه زندگی 
نادرست، رژیم غذایی غلط، بی تحرکی، آلودگی و.... این هفته نیز با خانم 
جوانی گفت وگو کرده ایم که پس از ابتال به سرطان معده با انتخاب روش درمانی درست و 
رژیم غذایی سالم شرایط بهبود برایشان فراهم شده است. در ادامه از روند درمان و افزایش 

وزن این خانم پس از جراحی و شیمی درمانی، مطلع می شوید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندافزایشوزنخانمفرشته
کمالیزادهباحضوردکترمیترازراتیمتخصصتغذیهو

دکترمحمدجعفرفرهوشفوقتخصصگوارش

4 کیلوگرم افزایش 
وزن بعد از توتال 

گاسترکتومی

کسانی که نظم غذایی 
ندارند و ناگاه حجم باالیی 
از مواد غذایی را مصرف 
می کنند بیشتر در معرض 
این سرطان هستند. 
سلول ها و فلور معده در این افراد به 
دلیل ترشح باال و ناگهانی اسید معده در 
معرض تغییراتی قرار می گیرد که زمینه 
را برای بروز بدخیمی فراهم می کند. 
مصرف باالی نمک به شکل نمک سفره یا 
مصرف مواد غذایی با نمک باال در انواع 
کنسروها یا فست فودها هم می تواند 
سبب ایجاد تغییرات سلولی و خارج 
کردن سلول ها از گردونه درست تقسیم 
سلولی و بروز بدخیمی شود


