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شيمــي درمانــي و
تغييرات وزن

بخش تغذيه و شيمي درماني
مركز پزشكي خاص
بنياد امور بيماريهاي خاص

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.

بسياري از بيماران سرطاني به هنگام شيمي درماني دچار كاهش وزن مي شوند .بخشي از اين مسئله مربوط به تأثير
بيماري سرطان برروي بدن ا ست ،از طرف ديگر كاهش ا شتها ،كم خوني و ف شارهاي روحي در حين درمان موجب
كاهش وزن مي شود .كالً سه نوع دستور غذايي ساده جهت افزايش كالري و پروتئين با غذاهاي معمول وجود دارد.
-

غذاهاي شيري در تهيه سوپ ،پودينگ ،غالت( ،شيربرنج و فرني) از شير استفاده كنيد.

-

شربتهاي شيري با پروتئين باال (در نوشيدنيها و خوراكيها به جاي آب از شير استفاده كنيد).

-

غذاهاي آماده با كره بادام زميني.

مصرف شيرخشك به عنوان یك پودر پروتئينی:

براي زياد كردن پروتئين در هر وعده غذايي ميزان كمي پودر شيرخ شك را ميتوانيد به املت ،سوپ ،غذاهاي آماده
شده با غالت و آبگوشت اضافه كنيد.
افزایش وزن:
ت عدادي از بي ماران به هن گام شييييمي در ماني ترييري در وزن پ يدا نميكن ند و حتي گاهي افزايش وزن هم پ يدا
ميكنند .اين مسييئله خصييود ياً در سييرطان پسييتان ،پروسييتات و تخمدان در نتي ه داروهاي خاد درمان ،هورمون
درماني يا شيمي درماني اتفاق ميافتد.
نكته مهم اين است كه به محض اينكه متوجه شديد افزايش وزن پيدا كرديد با پزشك خود تماس گرفته تا علت اين
ترييرات را بيابيد .گاهي اوقات افزايش وزن به علت مصييرف داروهاي ضييدسييرطان خادييي اسييت كه موجب احت اس
مايعات در بدن شما مي شود ،به اين شرايط ادم گفته مي شود و افزايش وزن به علت آب اضافي در بدن شماست .در
اين موارد كارشييناسييان ترذيه براي راهنمايي در جهت محدودكردن نمك در رغيم غذايي شييما كمك ميكنند اين
مسئله مهم است چون نمك س ب احت اس آب اضافي در بدن شما ميشود.
ال به سيييرطان پسيييتان به هنگام درمان افزايش وزن پيدا ميكنند .به همين دليل اكثر
بيش از نيمي از بيماران م ت ً
توديه ها براي بيماران م تالً به سرطان پستان به مصرف كم چربي در رغيم غذايي و كاهش كالري رغيم غذايي تأكيد
دارد .افزايش وزن ميتواند به علت افزايش اشتها و خوردن غذاهاي بيشتر و دريافت كالري بيشتر باشد ،در اين موارد
شما با يك كارشناس ترذيه براي راهنمايي بيشتر دح ت كنيد و ال ته توديههاي زير را در نظر داشته باشيد:
-

تأكيد به استفاده بيشتر از س زي ات

-

مصرف گوشت كم چربي (ماهي و مرغ بدون پوست)

و محصوالت ل ني كم چرب (شير  %1چربي و ماست كم چربي)
-

اجتناب از مصرف كره ،مايونز ،روغن حيواني و شيريني.

-

از روشهاي پخت مثل بخارپز ،آب پز و فرپز استفاده كنيد.

-

ورزش و فعاليت بدني خود را افزايش دهيد.

از آن ائيكه كنترل وزن (بدسييت آوردن وزن يا كاهش وزن) يك عامل كنترل كننده در تأمين انرغي مورد نياز جهت
مقابله با بيماري مي با شد يك كار شناس ترذيه بايد در كنار كادر درماني ح ضور دا شته با شد .مركز پز شكي خاد با
گردآوري كليه متخ ص صين در ر شتههاي درماني و م شاورهاي مختلف ميتواند در د ستيابي راحت به اين مهم شما را
ياري دهد.
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