
درمان سرطان ممکن است یکی از انواع جراحی، شيمی درمانی، هورمون درمانی، پرتو درمانی و درمان 
در تمام این روش ها، سلول های . یا مجموعه ای چند روش ذکر شده باشد) ایمنوتراپی(بيولوژیک 
ز سلول های البته همراه با از بين رفتن سلول های سرطانی، تعدادی ا. بين برده می شوند  سرطانی از
 .تخریب می شوند و این رخداد، علت بروز عوارض جانبی درمان سرطان می باشد   سالم نيز

  :عوارض جانبی ناشی از درمان که بر تغذیه فرد اثر می گذارند عبارتند از  

  کاهش اشتها •
  )کاهش و یا افزایش وزن(تغيير وزن  •
  سوزش دهان یا گلو •
  مشکالت دندانی و لثه ای •
  تغيير حس چشایی یا بوبایی •
  تهوع و استفراغ •
  اسهال •
  عدم تحمل گوارشی الکتوز •
  یبوست •
  چاقی •
  خستگی - افسردگی •

رض مواجه شوی و یا اصًال با هيچکدام از آنها را نداشته ممکن است بيمار فقط با تعداد کمی از این عوا
  .باشد 

  توصيه های کلی تغذیه ای  

. در تغذیه بيماران مبتال به سرطان بر مصرف بيشتر غذاهای پرکالری به خصوص پروتئين تأکيد می شود
صيه می همچنين ممکن است خوردن یا نوشيدن مقادیر بيشتری شير، خامه، پنير و تخم مرغ آب پز تو

حتی ممکن است افزایش مصرف انواع سس ها یا تغيير روش پخت با استفاده بيشتر از کره، . شود
گاهی به این بيماران توصيه می شود که کمتر از غذاهای پرفيبر مصرف . مارگارین یا روغن توصيه می شود

  .کنند زیرا این غذاها احتمال بروز اسهال یا سوزش دهان را افزایش می دهند

    

  آمادگی برای شروع درمان

  :مثبت فکر کنيد •

داشتن روحيه خوب، کسب اطالعات کافی در مورد بيماری و درمان آن و یافتن روش هایی برای مقابله با 
عوارض جانبی، همه و همه می توانند به کاهش نگرانی و هيجان و در نتيجه بهبود اشتهای شما کمک 

  .کنند

  :ریدرژیم غذایی سالم را در پيش بگي •

افرادی که تغذیه خوبی دارند بهتر با عوارض جانبی درمان مقابله می کنند و حتی دوز باالی داروها را به 
اگر تغذیه خوبی داشته باشيد و کالری و پروتئين کافی در رژیم غذایی خود دریافت . خوبی تحمل می کنند

  .کنيد به خوبی قادر به تحمل عوارض درمان خواهيد بود

جدید را راحت بپذیرید و امتحان کنيد زیرا ممکن است برخی مواد غذایی که قبًال هرگز دوست غذاهای 
  .نداشته اید، در طی درمان به نظرتان خوش طعم باشد

  

  



  :برای تغذیه خود برنامه ریزی کنيد •

ی آماده ای مانند غذاها(غذاهایی که به مقدار کم نياز دارید و یا غذاهایی که نياز به آماده سازی ندارند   
  .را هميشه در دسترس داشته باشيد) همچون کره، تن ماهی،پنير و تخم مرغ

  .با یک مشاور تغذیه یا پزشک معالج خود در مورد مشکالت تغذیه ای خود مشورت کنيد

  پيگيری مشکالت تغذیه ای در طول درمان •

ن درمانی و درمان همه روش های درمان سرطان شامل جراحی، پرتودرمانی، شيمی درمانی،هورمو
سرطانی    اگر چه در این گونه درمان ها هدف اصلی تخریب سلول های. بيولوژیکی بسيار مؤثر هستند

  .سریع الرشد می باشد، اما در این ميان تعدادی از سلول های سالم نيز آسيب می بينند

سلول های مخاط  در درمان سرطان اکثر سلول های سالم و طبيعی که خصلت تقسيم سریع دارند مانند
  .دهان و دستگاه گوارش و موها نيز اغلب تحت تأثير این درمان ها قرار می گيرند

بر اثر تخریب سلول های سالم عوارض جانبی ناخواسته و نامطلوبی ایجاد می شود و در پی آن مشکالت 
  .تغذیه ای نيز به وجود می آید

عضو تحت درمان،نوع و طول درمان و مقدار داروی احتمال بروز عوارض جانبی به عوامل مختلفی از جمله 
  .استفاده شده بستگی دارد

  :چند نکته زیر را به خاطر داشته باشيد •

این افراد باید در این زمان ها غذای بيشتری . صبحانه اشتهای بهتری دارند  برخی از بيماران در وعده
ابتدای روز ميل کنيد و غذاهای مایع را دیرتر  اگر تمایل زیادی به خوردن ندارید غذای اصلی را در. بخورند
  .بخورید

اگر اشتهای کافی ندارید و فقط یک یا دو نوع ماده غذایی را می توانيد ميل کنيد، تا زمانی که بتوانيد 
برای دریافت پروتئين و کالری زیاد از غذاهای . سایر غذاها را نيز به راحتی ميل کنيد همانها را مصرف کنيد

  .و پروتئين مایع استفاده کنيدپرکالری 

آب برای انجام . روزهایی که احساس می کنيد ميل به خوردن ندارید سعی کنيد مایعات زیادی بنوشيد
  .واکنش های بدن ضروری است

  .ليوان مایعات در روز مناسب است ۶-٨برای اکثر بالغين 

    

  چگونه با عوارض جانبی مقابله کنيم؟

  کاهش اشتها

اوقات بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، تغيير ذائقه یا بویایی از عوارض جانبی درمان است که سبب گاهی 
در . در این صورت با پزشک یا پرستار خود مشورت کنيد. می شود شخص تمایل به خوردن نداشته باشد

  :این زمينه توصيه می شود

لع آن ها آسانتر است و احساس به جای قطعات بزرگ از تکه های کوچک غذا استفاده کنيد زیرا ب •
  .پری شکم و سيری ایجاد نمی کنند

  .غذاهای آماده را در دسترس داشته باشيد تا هر موقع ميل داشتيد، مصرف کنيد •
منزل   نان و پنير،کلوچه، بستنی، کره ، ميوه و فرنی از خوراکی های آماده هستند زمانی که از •

  .همراه خود بردارید... پنير، نخود و کشش و خارج می شوید یک خوراکی ساده مانند نان و



اگر ميل به خوردن غذاهای جامد نداشتيد، از مایعی مانند آب ميوه، سوپ و مواد مشابه استفاده  •
نوشيدنی . توجه داشته باشيد که این مواد باید حاوی مواد مغذی ضروری و کالری باشند. کنيد

  .های حاوی شير نيز دارای پروتئين هستند
  .رت امکان قبل از خواب خوراکی سبکی ميل کنيددر صو •
  .شکل غذا را اشتها آور و به گونه ای که شما را به غذا خوردن تحریک کند تغيير دهد •
  .زمانی که حالتان بهتر است از فرصت استفاده کنيد و غذای بيشتری بخورید •
مناسب خودتان  با پزش ک خود در مورد نوع ورزش. ورزش منظم به افزایش اشتها کمک می کند •

  .مشورت کنيد
سعی کنيد . حين صرف غذا مایعات کمتری بنوشيد زیرا نوشيدنی ها ایجاد سيری کاذب می کنند •

  .دقيقه قبل یا بعد از غذا ميل کنيد ۶٠الی  ٣٠نوشيدنی خود را حداقل به فاصله 

    

  کاهش وزن

ود سرطان و یا عوارض ناشی از ممکن است در طی درمان باکاهش وزن روبرو شوید که می تواند بر اثر خ
  ن. درمان و یا حتی نگرانی ناشی از بيماری و متعاقب آن، کم اشتهایی ایجاد شود

    

  :استفاده از شير خشک به عنوان پودر پروتئين •

برای اینکه پروتئين بيشتری در رژیم غذایی خود دریافت کنيد، کمی شير خشک بدون چربی را به املت 
  .اضافه کنيد) عصاره گوشت(سس یا آب گوشتتخم مرغ، سوپ، غالت، 

    

    

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ميلک شيک(شير ميوه ای 

  :الزممواد
   

یک ليوان شيرخشک بدون+ یک ليتر شير کامل ( ليوان شير غنی شده ١ •
  )چربی

  قاشق غذا خوری شکالت ٢ •
  تافی یا شربت ميوه دلخواه •
  نصف ليوان بستنی •
  نصف قاشق مر باخوری وانيل •

ثانيه ١٠فوق را باهم مخلوط کرده و در مخلوط کن بریزید و آن را با سرعت کم برای مواد
ليوان است ۵/١مخلوط حاصل حدودًا . بادستگاه و یا به مدت بيشتر با دست هم بزنيد

  .گرم پروتئين می باشد ١٧کالری و  ۴٢۵که حاوی

  



  افزایش وزن

افزایش وزن به . برخی افراد وزن در حين درمان تغيير نمی کند و عده ای هم اضافه وزن پيدا می کننددر   
خصوص در سرطان پستان، پروستات و تخمدان که داروهای خاصی مصرفی می شود یا از درمان 

 توجه داشته باشيد در صورت افزایش وزن،. هورمونی یا شيمی درمانی استفاده می شود رخ می دهد
  .رژیم الغری نگيرید و برای یافتن علت آن با پزشک خود مشورت کنيد

گاهی اوقات، افزایش وزن به علت مصرف برخی داروهای ضد سرطان است که سبب احتباس بيش از حد 
به این وضعيت ادم می گویند در این صورت ممکن است پزشک برای محدود . مایعات در بدن می شود

دهد یا داروی مدر تجویز کند زیرا نمک    د مشاور تغذیه و رژیم درمانی ارجاعکردن مصرف نمک شما را نز
  .داروی مدر سبب برطرف شدن احتباس مایعات در بدن ميشود. سبب احتباس آب در بدن می شود

  .اگر مایل به کم کردن وزن خود باشيد چند نکته مفيد توصيه می شود

  .شته در برنامه غذایی خود قرار دهيدو غالت را بيش از گذ   ميوه ها، سبزی ها، نان .١
مانند شير کم چرب (چربی و مرغ بدون پوست و فرآورده های لبنی کم چرب    گوشت بدون .٢

  .مصرف کنيد) یا بدون چربی
  .از اضافه کردن سس مایونز، شکر و سایر مواد افزودنی به غذا بپرهيزید .٣
  .کردن غذاها استفاده کنيدکم کالری مانند کباب کردن و بخارپز  -از روش پخت کم چربی .۴
  .از مصرف ميان وعده های پرکالری پرهيز کنيد .۵
  .تمرینات ورزشی خود را افزایش دهيد .۶

    

  درد گلو یا دهان

درد دهان، حساسيت و دردناکی لثه ها و سوزش گلو یا مری ا غلب در نتيجه پرتو درمانی، شيمی 
  .درمانی یا عفونت می باشد

از غذاها دهان را تحریک و بلغ و جویدن را مشکل می کنند افرادی که مبتال به حساسيت مزمن برخی 
با انتخاب دقيق غذاها و مراقبت کافی از دهان . دهان هستند بيشتر در معرض این مشکل قرار می گيرند
  .و دندان و لثه ها اغلب می توانيد راحت تر غذا ميل کنيد

  :پيشنهاد می شود چند نکته مفيد در این زمينه

  :غذاهای نرم را که آسان جویده و بلع می شوند ميل کنيد از جمله) ١

  )نکتار هلو، گالبی و زردآلو(آب ميوه طبيعی *

  پوره سيب زمينی، رشته فرنگی، فرنی، ماست و ژالتين*

  ماکارونی با پنير*

  تخم مرغ آب پز، املت*

  سوپ جو یا سایر غالت پخته شده*

  ه یا پوره سبزیجات مانند هویج و نخود فرنگیسبزیجات له شد* 

  پوره گوشت* 

  



  :مایعاتی که دهان را تحریک می کنند پرهيز کنيد از جمله   از غذاها یا )٢

  پرتقال، گریپ فروت، ليمو و سایر مرکبات یا آب مرکبات*

  سس یا آب گوجه فرنگی*

  غذاهای شور یا ادویه دار*

واع کلوچه ها یا بيسکوئيت های شور یا سایر غذاهای خشک و سبزیجات خام، دانه ها، نان تست، ان*
  برشته

  دهان شویه تجاری* 

  .غذا را به قطعات کوچک تقسيم کنيد) ٣

  .گوشت رقيق یا سس مخلوط کنيد تا بلعشان راحت تر شود  غذا را با کره، مارگارین، آب) ۴

  .از نی برای نوشيدن مایعات استفاده کنيد) ۵

غذاهای داغ گلو یا دهان . ذا در درجه حرارت اتاق یا خنک تر باشدبهتر است دمای غ) ۶
  .حساس را تحریک می کنند

اگر سوزش دهان یا لثه دارید، با مراجعه به دندانپزشک ممکن است برای شستشو و تميز ) ٧
  .کردن دندان ها ماده مناسبی برای شما تجویز کند

باقيمانده غذا و باکتری ها از دهان پاک شود  دهان خود را هر از چند گاهی با آب بشوئيد تا) ٨
  .و ترميم دهان سریعتر صورت بگيرد

    

  خشکی دهان

در . شيمی در مانی و پرتودرمانی سر و گردن ممکن است بزاق را کم کند و سبب خشکی دهان شود  
نيز خشکی دهان حتی می تواند روی طعم غذاها . این مواقع غذاها سخت تر جویده و بلعيده می شوند

  .دستوراتی که در رابطه با سوزش دهان و گلو ارائه شد می تواند در این زمينه نيز مفيد باشد. اثر بگذارد

  :برای خشکی دهان توصيه می شود

در . هرچند دقيقه یک بار، کمی آب بنوشيد تا به بلع شما کمک کند و صحبت کردنتان راحت تر شود .١
  .ه خود داشته باشيدخارج از منزل همواره یک بطری آب به همرا

اگر (نوشابه ها و غذاهای خيلی ترش یا شيرین ميل کنيد زیرا ترشح بزاق شما را تحریک می کند .٢
  )درد گلو و حساسيت و درد دهان دارید از این مواد استفاده نکنيد زیرا مشکل شما را تشدید ميکند

  .همه این ها به ترشح بيشتر بزاق کمک می کنند. آب نبات بمکيد و آدامس بجوید .٣
  .غذاهای نرم و پوره شده که بلعشان راحت تر است ميل کنيد .۴
  ).مثًال با مرطوب کننده های لب(لب های خود را هميشه مرطوب نگه دارید .۵
  .ودغذا را با سس، عصاره گوشت و آب خورش نرم کنيد تا بلع آ ن راحت تر ش .۶
اگر خشکی دهان شدید بود، از پزشک یا دندانپزشک خود بخواهيد داروی مرطوب کننده دهان  .٧

  .به این مواد بزاق مصنوعی گفته می شود. تجویز کند

    

  



  مشکالت دندان ها و لثه

تابش اشعه به دهان در پرتو درمانی ممکن است بر غدد بزاقی اثر بگذارد و سبب خشکی دهان و   
  .وسيدگی دندان ها شودافزایش احتمال پ

  :چند توصيه برای پيشگيری از مشکالت دندانی   •
  .حتمًا هر گونه مشکل دندانی خود را به اطالع پزشک معالج خود برسانيد •
بيمارانی که عوارض د رمان در دهانشان ظاهر می . به طور مرتب به دندانپزشک خود مراجعه کنيد •

ن است بيش از معمول نياز به مراجعه به ممک) مانند موارد پرتودرمانی سر و گردن(شود
  .دندانپزشک داشته باشند

  .از مسواک نرم استفاده کنيد •
  .زمانی که درد دهان یا لثه وجود دارد دهان خود را با آب گرم بشوئيد •
وجود دارد ولی در ) رژیمی(سوربيتول به عنوان قند جایگزین در بسياری از غذاهای فاقد قند  •

قبل از خرید ماده غذایی رژیمی، به اطالعات روی برچسب . د اسهال می کندبسياری از افراد ایجا
  .محصول توجه کنيد و مصرف این مواد را محدود کنيد

    

  تغيير حسن چشایی و بویایی

غذاها بخصوص گوشت یا سایر . چشایی یا بویایی تغيير کند   در طول بيماری یا درمان ممکن است حس  
طعم تلخ یا فلزی پيدا کنند و یا خيلی از غذاها طعمشان کمتر احساس غذاهای پرپروتئين ممکن است 

  .شود

بيماری های لثه و دندان . شيمی درمانی، پرتودرمانی یاخود سرطان می تواند مسبب تمام این ها باشد
تغيير طعم و بوی غذا بعد از اتمام درمان در بيشتر افراد . نيز می توانند سبب تغيير طعم غذاها شوند

  .خودبه خود برطرف می شود

  :توصيه های ذیل در این مورد مفيد خواهد بود

اگر گوشت قرمز به نظر شما طعم یا بوی غير عادی داشت می توانيد مرغ، جوجه، بوقلمون، تخم  .١
  .یگزین کنيدمرغ، محصوالت لبنی یا ماهی را برای تأمين پروتئين حيوانی مورد نياز جا

طعم گوشت، مرغ یا ماهی را با افزودن آب ميوه شيرین، سس های شور و شيرین یا آب ليمو  .٢
  .مطلوب تر کنيد

  .، ریحان و آویشن در غذای خود استفاده کنيد)رزماری(از ادویه ها مانند اکليل کوهی  .٣
  .جهت طعم دادن به غذا از پياز استفاده کنيد .۴

     

  تهوع

با یا بدون استفراغ، از عوارض شایع جراحی، شيمی درمانی، پرتو درمانی و درمان بيولوژیک می تهوع    
عده . خود بيماری یا سایر شرایط غير مرتبط با سرطان و یا درمان آن نيز می تواند سبب تهوع شود. باشد

. راغ پيدا می کنندروز بعد از درمان حالت تهوع یا استف ٣تا  ٢ای درست بعد از شروع درمان، و برخی 
تهوع به هر علت که باشد سبب می شود غذا به مقدار کافی . بسياری نيز هر گز دچار تهوع نمی شوند

  .مصرف نشود و در نتيجه مواد مغذی به اندازه الزم به بدن نرسد

    

  

  



  :چند توصيه مفيد در این زمينه وجود دارد    

  .حجم غذای خود را در هر وعده کاهش دهيد .١
  .امًال بجوید و در طول مدت صرف غذا آرامش داشته باشيدغذا را ک .٢
تمریناتی که استرس و فشارهای روحی را کاهش می دهند مانند روش های تمرکز ذهن یا  .٣

  .مدیتيشن و تنفس عميق انجام دهيد
  .کنترل تهوع و استفراغ، داروهای ضد استفراغ درخواست کنيد  از پزشک خود برای .۴
نان تست، : نچه با معده شما سازگار است استفاده کنيد از جملهاز غذاهای سهل الهضم و آ .۵

بيسکوئيت، چوب شور، کلوچه، کيک، ماست، بستنی ميوه ای، مایعات، شربت رقيق، سيب 
، )ونه سرخ کرده( زمينی آب پز، برنج، ماکارونی یا رشته فرنگی، مرغ پوست گرفته آب پز یا کبابی

  نواع نوشابه های بدون گازکنسرو حبوبات، ميوه ها، سبزی ها و ا

  :از غذاهای زیر پرهيز کنيد

غذاهای چرب، روغنی یا سرخ کرده، خوراکی های بسيار شيرین مثل آب نبات و شکالت و شربت غليظ، 
  .غذاهای پر ادویه و یا داغ و غذاهایی که رایحه تندی دارند

شدن غذا بخورید زیرا گرسنگی  قبل از گرسنه. در هر وعده، غذا را به مقدار کم و به آرامی بخورید .١
  .احساس تهوع را تشدید می کند

  .نوشيدن مایعات سبب احساس پری شکم و نفخ می شود. به همراه غذا آب کمتری بنوشيد .٢
  .آب را به آرامی و کم کم بنوشيد، استفاده از نی می تواند مفيد باشد .٣
غذاهای گرم ممکن است تهوع را  .غذاها و نوشيدنی ها را در درجه حرارت اتاق یا سردتر ميل کنيد .۴

  .تشدید کنند
. بعد از صرف هر وعده غذا استراحت کنيد زیرا فعاليت سبب آهسته شدن هضم غذا می شود .۵

  .بهترین وضعيت برای استراحت، حالت نشسته به مدت حدود یک ساعت بعد از غذا است
  .يسکوئيد ميل کنيداگر تهوع صبحگاهی دارید، قبل از برخاستن از جای خود، نان خشک یا ب .۶
  .لباس های آزاد و گشاد بپوشيد .٧
ساعت قبل از  ٢الی  ١اگر حالت تهوع همواره طی پرتودرمانی یا شيمی درمانی اتفاق می افتد از  .٨

  .شروع درمان از خوردن پرهيز کنيد

    

  استفراغ

رایحه غذا، تجمع استفراغ ممکن است به دنبال تهوع و یا به علت عوارض درمان، یا به دنبال استشمام 
گاهی برخی محيط . بوجود آید) مثًال حين مسافرت(هوا در معده یا روده یا زمان جابجایی با وسائط نقليه 

  .های خاص مانند محيط بيمارستان ممکن است محرک بروز استفراغ باشند

  :بگيرید  در صورت بروز استفراغ توصيه های زیر را به کار

  .رل نشده است از خوردن یا نوشيدن به طور مطلق پرهيز کنيدتا زمانی که استفراغ شما کنت .١
زمانی که استفراغ شما کنترل شد، کمی مایعات رقيق مانند آب یا آب گوشت کم چربی ميل  .٢

  .کنيد

 ١دقيقه شروع کنيد و به تدریج مقدار مصرف را تا  ١٠ابتدا بایستی با یک قاشق مرباخوری به فاصله هر 
  .دقيقه ادامه دهيد ٣٠قاشق غذاخوری هر  ٢دقيقه افزایش دهيد و باالخره با  ٢٠قاشق غذا خوری در هر 

زمانی که معده شما توانست مایعات رقيق را تحمل کند مواد غذایی نرم یا یک رژیم غذایی سبک  -٣
  .مانند انواع آب ميوه طبيعی مصرف کنيد

    



  اسهال

ز جمله شيمی درمانی، پرتو درمانی ناحيه شکم، بروز اسهال در افراد مبتال به سرطان چندین علت دارد ا  
  عفونت، حساسيت به مواد غذایی و مشکالت عاطفی

  :چند توصيه در صورت ابتالء به اسهال وجود دارد

  .برای جایگزینی آب از دست رفته، مایعات زیاد ميل کنيد .١
  .روزانه به جای سه وعده غذای پرحجم از چند وعده غذای سبک استفاده کنيد .٢
و مایعاتی که حاوی امالح به خصوص سدیم و پتاسيم زیادی هستند ميل کنيد زیرا در  غذاها .٣

از منابع خوب سدیم عصاره گوشت کم چرب و از خوراکی . اسهال این عناصر از بدن دفع می شوند
های محتوی پتاسيم زیاد که سبب اسهال نمی شوند موز، نکتار هلو و گالبی وسيب زمينی آب پز 

  .می توان نام برد و نرم شده را
ماست، پنير، کته، سيب زمينی، رشته : مواد غذایی مفيد برای زمان ابتالء به اسهال شامل .۴

فرنگی و ماکارونی، نشاسته گندم، تخم مرغ آب پز، سفت، کره بادام زمينی، نان سفيد، انواع 
باب شده به آب پز یا ک(کمپوت، هویج کامًال پخته، مرغ، جوجه، گوشت قرمز بدون چربی و ماهی

  .می باشند) جای سرخ شده

  :کنيد  از مصرف غذاهای زیر اجتناب

  )در صورتی که اسهال شما را بدتر می کنند(غذاهای چرب و سرخ شده  .١
  سبزی های خام، پوست ميوه ها و حبوبات .٢
  نخودفرنگی   مواد غذایی پرفيبر مانند انواع سبزی خوردن، ساالد، ذرت، غالت، کلم، گل کلم و .٣
  از غذاها و نوشيدنی های خيلی سرد یا خيلی داغ .۴
  .مصرف خوراکی ها و نوشيدنی های حاوی کافئين، مانند قهوه و شکالت را کم کنيد .۵
ساعت آینده چيری جز مایعات رقيق  ١۴تا  ١٢اگر مبتال به اسهال حاد و کوتاه مدت هستيد، طی  .۶

کردن مایعات و عناصر مهم از دست این زمان به روده ها فرصت استراحت و جایگزین . ميل نکنيد
در مصرف شير یا فرآورده های لبنی احتياط کنيد زیرا الکتوز موجود در . رفته طی اسهال را می دهد

در حد (البته اغلب افراد در مصرف مقادیر کم شير یا لبنيات .آن ها ممکن است اسهال را بدتر کند
  .مشکلی ندارند) نصف تا یک ليوان

شير و سایر . نيست) الکتوز(ز به این معنی است که بدن قادر به هضم یا جذب قند شير عدم تحمل الکتو  
حاوی الکتوز ) مثل فرنی(لبنيات مانند پنير، بستنی و غذاهایی که در آنها از شير استفاده شده است 

  .هستند

نی معده یا بدنبال عدم تحمل الکتوز ممکن است به دنبال درمان چند دارویی با آنتی بيوتيک ها، پرتو درما
ممکن است بخشی از روده که الکتوز را . هر درمانی که دستگاه گوارش را تحت تأثير قرار دهد اتفاق بيفتد

) نفخ، دل درد و اسهال(برای عده ای عالئم عدم تحمل الکتوز . هضم می کند حين درمان درست کار نکند
  .هبود روده ها برطرف می شودچند هفته یا چند ماه بعد از اتمام درمان یا بعد از ب

  

  

  

  

  

      



    

  وستیب   

. برخی داروهای ضد سرطان و برخی داروهای دیگر مانند داروهای ضد درد سبب یبوست می شوند  
همچنين اگر غذا به اندازه کافی حاوی مایع یا فيبر نباشد یا در صورت بستری بودن به مدت طوالنی نيز 

  یبوست اتفاق می افتد

  :چند توصيه برای پيشگيری و درمان یبوست  

  .این کار به نرم شدن مدفوع کمک می کند). ليوان در روز ٨حداقل .(ات بنوشيدمقدار زیادی مایع .١
  .حدود نيم ساعت قبل از اجابت مزاج یک نوشيدنی داغ بنوشيد .٢
مانند نان   موادیاگر با توجه به نوع سرطان خود، محدودیتی در مصرف غذاهای پرفيبر ندارید از  .٣

، سبوس گندم، جوانه گندم، ميوه ها و )خشکبار(جو، سنگک و غالت، ميوه های خشک شده 
سيب زمينی را بعد از شست وشوی کامل پخته و همراه . سبزی های تازه و نخودفرنگی ميل کنيد

استفاده در تنظيم حرکات روده    از مایعات در حجم زیاد برای کمک به اثر فيبر. پوست ميل کنيد
  .کنيد

  .هر روز چند حرکت ورزشی انجام دهيد .۴

  خستگی و افسردگی  

این درمان حتی ممکن است سبب ایجاد . درمان سرطان ممکن است هفته ها یا ماه ها طول بکشد   
خستگی طی درمان سرطان با عوامل متعددی .بيماری یا ناراحتی هایی عالوه بر بيماری اصلی شود

  :مرتبط است از جمله

  :طول شبانه روز به اندازه کافی استراحت کنيد در .١
به جای یک بار استراحت طوالنی مدت، زمان های کوتاهی را برای استراحت در طول روز در نظر  .٢

  .بگيرید
  .برای استراحت خود در طول روز برنامه ریزی کنيد .٣
د کار طوالنی فعاليت های معمول خود را تا حد امکان سبک تر و کوتاهتر کنيد و بيش از توان خو .۴

  .مدت انجام ندهيد
غذاهای مورد عالقه خود را در زمان هایی که جلسات درمان دارید صرف کنيد تا همزمانی مصرف  .۵

  .آن ها با جلسات درمان خاطره بدی از آن غذاها در ذهنتان به جا نگذارید
ر عده ای این د. در صورت امکان، پياده روی های کوتاه مدت و تمرینات ورزشی منظم داشته باشيد .۶

  .عمل سبب کاهش خستگی و بهبود روحيه می شود

  فرنی شکالتی فاقد الکتوز

  :مواد الزم

  گرم شکالت ۶٠ •
  ليوان خامه غير لبنی یا شير فاقد الکتوز ١ •
  قاشق غذا خوری نشاسته ذرت ١ •
  قاشق مربا خوری وانيل ١یک چهارم ليوان شکر، •

نشاسته ذرت و شکر را با هم. را در یک ماهيتابه کوچک یا در فویل آلومينيومی آب کنيدشکالت   
را به آن اضافه کنيد و بهم بزنيد تا زمانی که نشاسته) شير فاقد الکتوز(بخشی از مایع . مخلوط کنيد
دن،سپس باقيمانده مایع را به آن اضافه کنيد و در درجه حرارت متوسط تا زمان گرم ش. حل شود

.بعد آن را با شکالت مخلوط کرده و بهم بزنيد تا سفت شود و جوش بياید. مخلوط را حرارت دهيد
  .سپس از روی حرارت بردارید و وانيل را با آن مخلوط و سرد کنيد

گرم پروتئين می ١کالری انرژی و  ٣٨٢این غذا حدود یک و نيم ليوان می باشد و نصف این مقدار حاوی 
.باشد



     

  پيشگيری از بيماری های ناشی از غذا •

سيستم ایمنی بدن بيماران مبتال به سرطان که در حال درمان هستند به علت مصرف زیاد داروهای ضد 
ر عليه که نقش محافظتی ب  سرطان، ضعيف می شود وتوانائی بدن در ساختن سلول های سفيد خون

به همين علت این بيماری بایستی با دقت ویژه ای از . عفونت ها را ایفاد می کنند، کاهش می یابد
چند توصيه جهت پيشگيری از بيماری های ناشی از . عفونت ها و بيماری های ناشی از غذا اجتناب کنند

  :به شرح ذیل است) مانند مسموميت های غذایی(غذا 

اگر شکل آنها به گونه ای است که بخوبی . خام را به خوبی بشوئيدهمه ميوه ها و سبزی های  .١
سطوح خارجی ميوه هایی مانند . از خوردن آن ها اجتناب کنيد) مانند تمشک(قابل شستن نيستند

  .خربزه و هندوانه را قبل از قاچ کردن به دقت بشوئيد
را قبل و بعد از تهيه غذا به ) شمانند چاقو و تخته بر(دست ها و ابزار مورد استفاده برای تهيه غذا .٢

  .خصوص بعد از استفاده از گوشت خام به دقت بشوئيد
  گوشت یخ زده را در یخچال آب کنيد نه در فضای آشپزخانه .٣
  .گوشت و تخم مرغ را قبل از مصرف به طول کامل مغز پخت کنيد .۴
  .از آب ميوه پاستوریزه و شير، پنير و کشک پاستوریزه استفاده کنيد .۵

    

  توصيه های کلی برای پيشگيری از ابتال به عفونت در طول شيمی درمانی

بنابراین قبل از شروع درمان . بهتر اس در طول شيمی درمانی اعمال دندانپزشکی صورت نگيرد .١
  .اعمال دندانپزشکی خود را تکميل کنيد

  .تغذیه سالم و بهداشتی داشته باشيد و به اندازه کافی استراحت کنيد .٢
از حضور در اماکن پر ازدحام، تماس نزدیک و روبوسی با افراد مبتال به بيماری عفونی و واگيردار  .٣

  .مانند سرماخوردگی اجتناب کنيد
هر روز استحمام کنيد، به طور مرتب دست های خود را بشوئيد و بهداشت دهان و دندان را رعایت  .۴

  .کنيد
در محيط کار از دستکش استفاده کنيد تا از در هنگام آشپزی و یا کار با دستگاه های مختلف  .۵

  .خراش، بریدگی و سوختگی پوست دست ها در امان باشيد
با . اگر به طور اتفاقی دست یا ناحيه ای از بدن خود را بریدید، زخم را تميز و پوشيده نگه دارید .۶

  .رت کنيدپزشک یا پرستار خود درباره داروها و آنتی بيوتيک های الزم و نگهداری از زخم مشو

    

  آیا مصرف مکمل های ویتامين و امالح مفيد می باشد؟

بيمارانی که در طی درمان تغذیه خوبی داشته باشند بهتر قادر هستند با بيماری و عوارض جانبی درمان 
اما با این حال هيچ مدرک علمی مبنی بر اینکه مکمل های غذایی یا داروهای گياهی قادر به . مقابله کند
مؤکد مصرف غذاهای بهداشتی و سالم برای   به طور. ان و یا توقف آن باشند وجود ندارددرمان سرط

  .دریافت طبيعی ویتامين ها، امالح و سایر مواد مغذی توصيه می شود

مصرف . مصرف بسياری از انواع ویتامين ها و امالح حتی به ميزان کم می تواند بسيار خطرناک باشد
پس . تامين حتی ممکن است در مسير طبيعی و صحيح درمان وقفه ایجاد کندمقادیر زیادی از چند نوع وی

برای جلوگيری از بروز مشکالت، این فرآورده ها را خودسرانه مصرف نکنيد و از پزشک خود راهنمایی 
  .بخواهيد

  

  



  نکات قابل توجه برای اطرافيان فرد مبتال به سرطان

را » پيگيری مشکالت تغذیه ای در طول درمان« به  در طول دوره درمان اطرافيان بایستی نکات مربوط
  :این افراد الزم است توصيه های زیر را نيز به خاطر داشته باشند. مطالعه کنند

چند روز به علت بی اشتهایی غذاهای مورد   ممکن است. ذائقه فرد بيمار هر روز تغيير می کند .١
شته عالقه ای به آن نداشته با رغبت ميل عالقه خود را نخورد و زمانی دیگر غذاهایی را که در گذ

  .کند
مانند پوره سيب، فرنی، .(ميان وعده آماده بایستی همواره در دسترس بيمار قرار داشته باشد .٢

  ...)هویج حلقه حلقه شده و
همواره مقدار غذای آماده در منزل داشته باشيد تا هر زمانی که فرد بيمار تمایل داشت آن را ميل  .٣

  .کند
بيمار برای چند روز تا زمان کمتر شدن عوارض جانبی درمان فقط ميل به یک یا دو نوع ممکن است  .۴

در این صورت او را . نداشته باشد  حتی ممکن است تمایلی به هيچ نوع غذایی. غذا داشته باشد
  .به خوردن مایعات تشویق کنيد

اميد دادن و . شد صحبت کنيدبا بيمار در مورد نيازها و نگرانی ها و آنچه که حالش را بهبود می بخ .۵
  .پشتيبانی از بيمار به او کمک می کند تا احساس کند بيماری اش تحت کنترل و رو به بهبود است

  .بيمار را مجبور به خوردن یا نوشيدن نکنيد و تنها او را تشویق و از او حمایت کنيد .۶

  بعد از اتمام دوره درمان  

عوارض جانبی به دنبال پرتودرمانی، شيمی درمانی و سایر درمان ها که روی تغذیه بيمار اثر می بيشتر 
گاهی اوقات ممکن است عوارضی همچون . گذارند، پس از اتمام دوره درمان خودبه خود برطرف می شوند

  .کاهش وزن و مشکالت تغذیه ای، پس از اتمام درمان همچنان باقی بمانند

دوره درمان و احساس بهبودی، ممکن است به فکر استفاده از یک راهنمای تغذیه سالم بعد از ا تمام 
اهميت نيز   درست مانند دوره درمان که از برنامه غذایی مناسبی پيروی می کردید در این زمان با. بيفتيد

  هيچ تحقيقی در این مورد که تغذیه از. باید به فکر تغذیه مناسبی باشد

  .يشگيری خواهد کرد وجود نداردعود مجدد سرطان پ  

  :نکات اساسی زیر را به خاطر داشته باشيد  

سبزی ها و ميوه های خام یا پخته و انواع آب ميوه . به مصرف ميوه ها و سبزی ها اهميت بدهيد •
  .طبيعی، تأمين کننده ویتامين ها، امالح و فيبر مورد نياز بدن می باشند

شکل سبوس دار مانند نان سنگک و بربری توصيه می  مصرف انواع نان و غالت به خصوص به •
این گروه از مواد غذایی منابع خوبی از کربوهيدرات های مرکب، ویتامين ها، امالح و فيبر . شود

  .هستند
از فرآورده های . در مصرف چربی، نمک، شکر، سوسيس، کالباس و ترشيجات زیاده روی نکنيد •

از . رغ پوست گرفته در قطعات کوچک استفاده کنيدلبنی کم چرب و از گوشت بدون چربی و م
  .روش های پخت کم چرب مانند آب پز، بخارپز و کباب کردن استفاده کنيد

  راهکارهایی برای کمک به بازگشت به تغذیه عادی  

  .غذاهای ساده و رایج و انواعی که به راحتی آماده می شوند طبخ کنيد    •
عده تهيه کنيد و اضافه هر وعده را برای وعده های دیگر در غذا را در حجم کافی برای دو تا سه و •

  .فریزر نگهداری کنيد
  .گاهی غذاهای آماده و غذاهایی که راحت پخته می شوند خریداری و مصرف کنيد •
به عادات و روش هایی که قبًال در زمان غذا خوردن از آن لذا می بردید برگردید و دوباره آن ها را  •

  .آزمایش کنيد
  .ز دوستان یا اعضاء خانواده خود را در پخت و پز یا خرید مواد غذایی کمک بگيریدگاهی ا •



  مثال هایی از مایعات صاف شده   

  آبگوشت بدون چربی صاف شده •
  نوشابه های کربناته •
  و نکتارها) مانند آب مرکبات(انواع آب ميوه صنعتی، طبيعی •
  عصل •
  ژله •
  دسر ژالتينی ساده •
  ليموناد •
  گوجه فرنگی  آب سبزیجات مانند آب هویج و آب •
  قهوه •
  چای •
  آب •

  مثال هایی از غذاهای مایع صاف نشده  

  انواع آب ميوه و نکتارها •
  آبگوشت •
  کره، خامه،روغن و مارگارین •
  نوشابه های کربناته •
  سوپ •
  قهوه، چای •
  ماست ساده تازه یا فریز شده •
  عسل، ژله، شربت •
  انواع شرف شير ميوه ای و شير یخی •
  فرنی نشاسته ذرت •
  پوره سيب زمينی •
  غلت) چرخ شده(مخلوط یکنواخت شده  •
  تکه های ر یز شده گوشت در آبگوشت •
  بستنی نرم شده •
  ليموناد •
  سوپ یکنواخت شده •
  پوره ریز شده ميوه ها •
  ...)آب هویج، آب گوجه فرنگی و(آب سبزیجات  •

  ميان وعده های ساده و سریع  

  پالوده سيب •
  بيسکوئيت •
  کيک، کلوچه، نان شيرینی •
  شير ساده، شير کاکائو •
  )کنسرو شده   تازه و(انواع ميوه ها  •
  خشکبار •
  انواع ساالدها و دسرها •
  تخم مرغ آب پز •
  بستنی، ماست یخ زده و ماست ساده •
  شير ميوه ای •
  نان و کره بادام زمينی •
  پيتزا، فرنی، انواع ساندویچ ها •
  انواع سبزیجات خام یا پخته •
  نان و پنير •
 و انواع غالت بو داده ذرت •


