
مواد  چه  بگویید  برایمان  دکتر!  خانم   :
به  مبتال  بیماران  برای  رادیوتراپی  حین  غذایی ای 
سرطان پستان مناسب تر است و چرا نباید مواد قندی 

مصرف کنند؟
 به طور کلی فردی که دچار سرطان می شود، هم در 
دوره شیمی درمانی و هم رادیوتراپی مصرف قندها باید 
محدود شود چون قندها منجر به افزایش انسولین در 
التهاب را در بدن  بدن می شوند و افزایش انسولین، 
زیاد می کند و در عملکرد داروها تاثیر می گذارد. در 
حقیقت، غذای سلول های سرطانی قند است و در دوره 
رادیوتراپی برای فرد افت قند ایجاد می شود. بنابراین، 
از  بیماران  توصیه می کنیم،  ما  این مشکل  برای حل 
مواد غذایی حاوی فیبر استفاده کنند، مثل میوه ها و 
سبزیجات تازه. همچنین، هرگز فردی که رادیوتراپی 
انجام می دهد، نباید ناشتا باشد و باید قبل از جلسه 

رادیوتراپی، نان سبوس دار، پنیر و گردو بخورد.
: بیماران هورمون مثبت چه مواد غذایی را 

نباید مصرف کنند؟ 
افرادی که سرطان های وابسته به هورمون دارند مثل 
رحم، تخمدان و پستان باید دقت کنند استروژن در 
بدنشان باال نرود. استروژن از دو طریق در بدن افزایش 
پیدا می کند یکی افرادی که مواد غذایی حاوی استروژن 
را می خورند و دیگر افرادی که چاقند و اضافه وزن 
دارند. خود چاقی و افزایش بافت چربی در بدن باعث 
ترشح استروژن  شده و استروژن از بافت چربی وارد 
ما  می کند.  تحریک  را  تومور  رشد  و  می شود  خون 
در افرادی که سرطان های وابسته به هورمون دارند، 
تاکید بر تنظیم وزن داریم و حتما باید چربی های دور 
از بین برود زیرا چربی های این  باسن، ران و شکم 
نواحی مدام استروژن در خون ترشح می کنند. برخی 
کنجد،  سویا،  مثل  دارند،  استروژن  ذاتا  غذایی  مواد 
بذرکتان، سیاه دانه، زیره و گل گاوزبان. دمنوش های 

گیاهی هم اغلب فیتواستروژن دارند و ما در این افراد 
البته خطر چاقی بسیار  مصرفش را محدود می کنیم. 
بیشتر از مصرف مواد غذایی حاوی استروژن است. 
پس هدف اصلی ما، کنترل و کاهش وزن به ویژه در 

سرطان های وابسته به هورمون است.
:  خانم جعفری گفتند گلبول های سفیدشان 
خیلی پایین آمده بوده است. آیا علتش درمان است 
و چه رژیم غذایی برای ضعف و بدن درد ناشی از 

آن مناسب است؟
یکی از عوارض درمان سرطان چه در شیمی درمانی و چه 
در رادیوتراپی افت گلبول های سفید خون است. برای 
اینکه داروهای شیمی درمانی همان طور که سلول های 
بین می برند، در سلول های سالم مغز  از  سرطانی را 
تاثیر می گذارند و عملکرد سلول ها را  استخوان هم 
کم می کنند. بنابراین گلبول های سفید که کاهش پیدا 

می کند، سیستم ایمنی ضعیف و ضعیف تر می شود و 
فرد نمی تواند داروهای بعدی را تزریق کند.درصورتی 
که سیستم ایمنی خیلی ضعیف شود، می تواند منجر به 
مرگ شود بنابراین تغذیه در درصدی از افراد در افت 
گلبول های سفید و پیشگیری از افت آن می تواند تاثیرگذار 
گوشت ها،  انواع  پروتئین،  حاوی  غذایی  مواد  باشد. 
فولیک  اسید  غذایی حاوی  مواد  ماست،  و  حبوبات 
مثل اسفناج، تخم مرغ و میوه هایی مثل انبه، آناناس و 
آووکادو هم می تواند در این زمینه موثر باشد. کاهش 
مصرف منابع قندهای ساده مثل شربت ها و انواع مربا 
هم باید کاهش پیدا کند و مصرف مواد غذایی حاوی 

امگا3 مثل ماهی و گردو برای این افراد مفید است.
: خانم جعفری گفتند شما توصیه کردید به 
جای مصرف مکمل ویتامین E از مغزدانه ها استفاده 
کنند. چرا ایشان نباید ویتامین E مصرف می کردند؟
ویتامین ها همان طور که برای بدن مفید هستند،مصرف 
 E زیادشان هم برای بدن مضر است. به ویژه ویتامین
که تحقیقات جدید می گویند آنتی اکسیدان قوی است 

و اگر بیش از حد وارد بدن شود، درصورتی که یک 
سلول سرطانی در بدن باشد، آن را تغذیه می کند. در 
افرادی که سابقه سرطان دارند، مصرف ویتامین E را 
بسیار با احتیاط توصیه می کنیم اما با توجه به اینکه 
افرادی سرطان های وابسته به هورمون دارند داروهایی 
مصرف می کنند که عادت ماهانه نشوند، می توانند مستعد 
پوکی استخوان باشند و ما مجبوریم مکمل کلسیم را با 

دوز کم در برنامه غذایی شان لحاظ کنیم.
: افرادی که تاموکسیفن مصرف می کنند،چه 

نکات تغذیه ای را باید رعایت کنند؟ 
افرادی که تاموکسیفن مصرف می کنند، متابولیسمشان کم 
می شود و مستعد چاقی و اضافه ورن هستند. بنابراین، 
باید اوال ورزش را بیشتر در برنامه غذایی شان بگذارند 
و زیر نظر متخصص تغذیه رژیم بگیرند تا چاق نشوند. 
همچنین، مکمل هایی که حاوی زردچوبه است را نباید 
مصرف کنند زیرا زردچوبه حاوی ترکیباتی است که با 
تاموکسیفن تداخل دارد و در نهایت مصرف پروتئین 
همزمان با مصرف تاموکسیفن باید کافی باشد تا تحلیل 

عضالنی اتفاق نیفتد.
درگیر  در حال حاضر که  زراتی!  دکتر   :
بیماری کرونا هستیم چه توصیه تغذیه ای دارید برای 
بیماری شان  و  بوده اند  به سرطان  مبتال  افرادی که 

درمان شده است؟
افرادی که درمان سرطان را انجام می دهند، سیستم ایمنی 
ضعیف تری دارند بنابراین مصرف مقادیر کافی میوه، 
سبزی و پروتئین ها مثل انواع گوشت، تخم مرغ و لبنیات 
توصیه می شود و مصرف روغن های جامد و غذاهای 
سرخ کردنی هم باید حذف شود. به عالوه، این افراد 
 D باید مایعات و آب کافی بخورند و مکمل ویتامین
را حتما مصرف کنند. تحقیقات نشان داده  افرادی که 
کمبود ویتامین D دارند بیشتر به کرونا مبتال می شوند 

و مرگ و میر هم در این افراد بیشتر خواهد بود.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم جعفری! ابتدا بگویید چه مدت است که مبتال به سرطان 
پستان شده اید؟

من مرداد ماه سال گذشته جراحی کردم و 8 جلسه شیمی درمانی و بعد هم 
رادیوتراپی شدم. دغدغه خود بیماری از یک طرف و نوع تغذیه برای اینکه 
وزنم زیاد نشود، از طرف دیگر باعث شد از متخصص تغذیه کمک بگیرم.

: طی درمان چه میزان وزنتان باال رفت؟
من 57 کیلوگرم بودم و وزنم به 59 کیلوگرم رسید ولی حین شیمی درمانی 
نزد متخصص تغذیه نرفتم و با تغذیه درست این دوران آشنا نبودم در 
صورتی که اگر در آن دوران می دانستم باید چه مواد غذایی را مصرف کنم، 
مشکالتم کمتر می شد. من تا زمانی که رادیوتراپی را شروع کردم از هیچ 
مشاور تغذیه ای کمک نگرفتم و هر چه دکتر آنکولوژم می گفت انجام می دادم.

: چه مشکالتی حین شیمی درمانی برایتان ایجاد شد؟
طی درمان، پزشک آنکولوژیست به من گفت اگر وزنت زیاد شود دوز 
دارو باال می رود. در صورتی که بعد از شیمی درمانی یک هفته حالت تهوع 
داشتم و هفته بعدش به شدت ولع خوردن سراغم می آمد و نمی دانستم چه 
مواد غذایی باید بخورم. با وجود آنکه حالم بد بود  اشتهایم زیاد می شد. 
حین رادیوتراپی گلبول های سفیدم پایین آمده بود و نیاز داشتم یک نفر 

راهنمایی ام کند که در این دوران چه ماده غذایی بخورم. هم می خواستم 2 
کیلوگرم وزنم را پایین بیاورم و هم بعدش وزنم حفظ شود و چاق نشوم.

: چه زمانی رژیم را شروع کردید؟
در زمان رادیوتراپی از دکتر زراتی کمک گرفتم و ایشان گفتند حین رادیوتراپی 
وزن کم نکن اما دغدغه من این بود که چه باید بخورم زیرا دکتر آنکولوژم 
می گفت مواد قندی نباید بخوری و حتی میوه شیرین نخور ولی دکتر تغذیه 
به من گفت اگر در یک مهمانی شیرینی  خوردی، بعد از خوردن شیرینی، 
حتما 3 یرگ کاهو بخور. من یک رژیم در زمان رادیوتراپی دریافت کردم 
و یک رژیم هم بعد از رادیوتراپی گرفتم که هر دو به من کمک کرد هم 
دو کیلوگرم وزن اضافه ام پایین بیاید و هم مواد غذایی که برایم ضرر 

داشت را نخورم.
:  در رژیمی که دریافت کردید چه نکات تغذیه ای را باید 

رعایت می کردید؟
گلبول های سفیدم حین رادیوتراپی پایین آمده بود و احساس ضعف و 
بدن درد داشتم. همچنین، بیماری ام هورمون مثبت بود بنابراین برخی مواد 
غذایی مثل کنجد را نباید می خوردم و من اطالعاتی در این زمینه نداشتم. به 
عالوه من بعد از رادیو تراپی، تاموکسیفن مصرف می کنم که باعث می شود 

استروژن و پروژسترون در بدنم ترشح نشود بنابراین، مصرف چربی باید 
محدود باشد و در رژیم من هم فقط کمی روغن زیتون گنجانده شده 
بود. پزشک آنکولوژم مکمل کلسیم و ویتامین D و ویتامین E را تجویز 
کرد ولی متخصص تغذیه گفت، ویتامین E را نخور و آن را از مغزدانه ها 
دریافت کن. همچنین، در مورد عوارض داروی تاموکسیفن اطالعات علمی 
نداشتم و تصور می کردم دچار پوکی استخوان می شوم ولی بعد از مشورت 

با متخصص تغذیه فهمیدم این گونه نیست.
: آیا ورزش و فعالیت بدنی هم داشتید؟

بله، در رژیم دومم یک روز درمیان باید 3۰ دقیقه پیاده روی می کردم.
: بسیاری از بیماران مبتال به سرطان پستان ادعا می کنند استرس 
خیلی زیادی داشتند و همین عاملی برای ابتال به سرطان بوده است. در 

مورد شما این قضیه وجود داشت؟
من در یکی_ دو سال اخیر مشکالت عاطفی داشتم و حالت پرخاشگری 
و تهاجمی پیدا کرده بودم اما بعد از اینکه مبتال شدم همه چیز تغییر کرد. 
الزم است یاد آور شوم مادرم هم مبتال به سرطان پستان شد البته نه مثل 
من در سن 4۰ سالگی، بلکه در سن 6۰ سالگی. بنابراین برای من عامل 

ژنتیکی هم نقش داشت.
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خانمجعفریکهتوانستههمحینرادیوتراپیوهمبعدازدرمان،وزنشراثابتنگهدارد،میگوید:

من نمی دانستم چه مواد غذایی برای بیماران هورمون مثبت مناسب است!

به طور کلی، سرطان پستان ممکن 
منفی  یا  مثبت  گیرنده های  است 
که  صورت  این  به  باشند،  داشته 
بیماران هورمون مثبت، سطح  در 
سلول تومور، گیرنده پروژسترون 

وجود دارد. 
را  این  شانس  بیماران  این 
ضدگیرنده  داروی  با  که  دارند 
مثل  شوند،  درمان  هورمونی 
این  مصرف  تاموکسیفن.  داروی 
تا  را  بیماری  عود  احتمال  دارو 

5۰ درصد کاهش می دهد. 
برخی مبتالیان از عوارض این دارو 
یکی  مثال  طور  به  هستند.  نگران 
افزایش ضخامت  آن  عوارض  از 
آندومتر رحم است، در حالی که  
نیست  خطرناک  اصال  اتفاق  این 
و به ندرت می تواند باعث سرطان 

دهانه رحم شود.
عوامل  مورد  در  که  مهمی  نکته 
این  بدانیم،  باید  سرطان  خطر 
است که یک عامل در سرطان به 
ویژه سرطان پستان موثر نیست، 
بلکه مجموعه ای از عوامل دست 
فرد  که  می دهند  هم  دست  در 

شود.  مبتال 
ابتال،  عوامل  ترین  مهم  از  یکی 
ژنتیک است و تغییراتی که در ژن 
فرد رخ می دهد. ممکن است ۱۰۰ 
نفر عامل ژنتیک را داشته باشد و 

مبتال شوند.  نفر   4 فقط 
استرس  افراد  این  است  ممکن 
شدیدی داشته باشند یا استرس 
بیکاری  مثل  طوالنی  مدت  به 
را  عزیزان  دادن  دست  از  یا 

کرده اند.  تجربه 
این استرس های سنگین و طوالنی 
ژنتیک  تغییرات  عامل  بر  مدت، 
استرس  بنابراین،  می شود  سوار 
تاثیر  بیماری  به  ابتال  در  حتما 
جهش  می شود  باعث  و  دارد 
البته  بیفتد.  اتفاق  زودتر  ژنتیکی 
معمول  استرس های  منظورمان 

نیست. زندگی 
به طور کلی، نمی توان نقش تغذیه 
از  بعد  تا  پیشگیری  مرحله  از  را 
درمان نادیده گرفت و بیمار باید 
بعد  و  درمان  طی  که  باشد  آگاه 

از آن چه بخورد. 

سیستم  شیمی درمانی  مرحله  در 
درنتیجه  می شود،  ضعیف  ایمنی 
محدودیت  گوشت  مصرف  در 
شیرین  مواد  ولی  نمی شویم  قائل 
را  سرطانی  سلول های  شیرینی  و 
تغذیه می کنند و باید محدود باشد 
و بهتر است قند و شیرینی از برنامه 
در  حتی  شود  حذف  روزانه شان 
هم  طبیعی  شیرینی های  مصرف 

افراط کرد. نباید 
بیماران  شیمی درمانی  دوره  در 
افزایش وزن پیدا می کنند و مصرف 
شیرینی به افزایش وزن بیشتر کمک 
می کند و به طور غیرمستقیم هم به 

می کند.  بیماری کمک  عود 
مثبت  هورمون  که  بیمارانی 
هستند، بعد از شیمی درمانی برخی 
مواد غذایی را نباید مصرف کنند 
تخم  رازیانه،  سویا،  کنجد،  مثل 
کلم  خانواده  دانه،  سیاه  شربتی، 

کنجد.  روغن  و 
مکمل ها  مصرف  هیچ وجه  به  ما 
سرطان  به  مبتال  بیماران  برای  را 
ویتامین ویژه  به  نمی کنیم  تجویز 
E، به رشد سلول سرطانی کمک 
به   D ویتامین  مکمل  اما  می کند 
صورت ماهانه الزم است و برای 
بعد از سن یائسگی مکمل کلسیم 

باید مصرف شود. هم 

سرطان پستان 
یک بیماری 
چندعاملی است 

 دکتر آسیه الفت بخش/ عضو هیات علمی 
پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی و مدیر 

گروه پژوهش های بالینی

نگاه جراح پستان

تاکیددکترمیترازراتیبهسوژه»میزگردتغذیه«

غذای سلول های سرطانی، قند است!

چاقی یکی از عوامل خطر ابتال به سرطان است و حتی در درمان سرطان هم 
کنترل وزن تاثیر دارد. این در حالی است که بسیاری از مبتالیان به سرطان 
طی درمان و بعد از آن، دچار اضافه وزن و چاقی می شوند. از آن گذشته،  
به شدت ضعیف می شود و  ایمنی  طی شیمی درمانی و رادیوتراپی، سیستم 
توصیه بر این است که رژیم کاهش وزن گرفته نشود اما دانستن برخی نکات تغذیه ای در 
روند درمان و حتی پس از درمان، می تواند وضعیت جسمانی بیماران مبتال به سرطان را بهتر 
کند. خانم سیمین جعفری یکی از مبتالیان به سرطان پستان است که وزتش در درمان بیماری 
فقط 2 کیلوگرم افزایش یافته ولی دغدغه اصلی اش این بوده که چه مواد غذایی ای می تواند 

به بهبودش کمک کند و چه مواد غذایی می تواند باعث عود بیماری اش شود؟

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«درموردسیمینجعفری
باحضوردکترمیترازراتیمتخصصتغذیه

ودکترآسیهالفتبخشجراحپستان

رژیم درمانی دردوران 
درمان سرطان پستان

برخی مواد غذایی ذاتا 
استروژن دارند، مثل سویا، 
کنجد، بذرکتان، سیاهدانه، 

زیره و گل گاوزبان. 
دمنوش های گیاهی هم اغلب 

فیتواستروژن دارند و ما در افراد مبتال به 
سرطان های وابسته به هورمون مصرفش را 

محدود می کنیم. البته خطر چاقی بسیار بیشتر 
از مصرف مواد غذایی حاوی استروژن است. 
پس هدف اصلی ما، کنترل و کاهش وزن به 

ویژه در این نوع از سرطان هاست
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