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 رژيم غذايي در درمان سرطان شما نقش مهمي دارد. 

 شود.  موادغذايي مناسب قبل، و بعد از درمان سبب تسريع بهبودي و بقاي توانايي شما ميخوردن 

كند. در اين شود پزشك با شما در مورد نحوه درمان صحبت مياي كه سرطان شما تشخيص داده ميدر اولين مرحله

شيمي روش شته مي  هاي درماني ) سلولها ك شته  درماني(  سر    شوند. در طي ك سلولهاي  سلولهاي   شدن  طاني بعضي از 

 كند.  بينند به همين دليل عوارض درمان سرطان بروز ميسالم هم آسيب مي

 گذارند. عوارضی كه برتوانایی گوارشی شما تأثير می

 شامل:

 فقدان اشتها         -

 تغييراتي در وزن )كاهش يا افزايش وزن(         -

 زخم دهان يا گلو          -

   خشكي دهان        -

 مشكالت دندان و لثه         -

 تغيير در حس چشايي و يا بويايي          -

 تهوع و استفراغ         -

 عدم تحمل به الكتوز         -

 يبوست         -

 خستگي يا افسردگي          -



سمتي از بدن كه          سرطان، ق شيد و البته نوع  شته با شما تعدادي از اين عوارض جانبي را دا ست  تحت درمان  ممكن ا

گيرد، نوع درمان و طول مدت آن و مقدار داروي تجويز شده در درمان در بروز شدت اين عوارض تأثير خواهد قرار مي

 گذاشت.  

سه با پيشنهادات معمولي كه در     هايي كه در مورد غذا و عادات خوردن براي بيماران سرطاني مي توصيه  شود در مقاي

 باشد.  تها متفاوت ميشود گاهي وقمورد تغذيه سالم مي

اي معموالً اسييتفاده بيشييتر از ميوه، سييبزي، غالت و نان و مدييرم مقدار متوسيي  گوشييت و هاي تغذيهمثالً توصيييه

اي براي بيماران سرطاني رژيم  هاي تغذيهكند. توصيه محدوالت لبني و مدرم كم چربي، شكر، و نمك را توصيه مي    

باشد. يا مثالً توصيه مرغ و ... ميين به طور مثال مدرم شير، پنير، خامه، تخمغذايي پركالري با تأكيد برمدرم پروتئ

 باشد.  به تغيير در نحوه پختن با كره، مارگارين يا روغن مي

شود چرا اي براي بيماران سرطاني اشاراتي به مدرم كمتر موادغذايي پرفيبر ميهاي تغذيهگاهي اوقات هم در توصيه

 توانند مشكالت گوارشي مانند اسهال يا زخم دهاني را شدت بخشد. يكه اين مواد غذايي م

 رژیم غذایی سالم چه محاسنی دارد؟

سيار مهمتر         سرطاني ب ست. اين رژيم غذايي براي بيمار  سالم امري حياتي ا سان يك رژيم غذايي  براي فعاليت بدن ان

 است. 

شت       شيد توان بي سالم برخوردار با شما از يك رژيم غذايي  شت و از انهدام بافت بدن  اگر  ري در برابر درمان خواهيد دا

 ها دفاع خوبي خواهيد داشت. خود جلوگيري خواهيد كرد. همچنين در برابر عفونت

كنند. زماني كه بيمار تغذيه خوبي       بيماراني كه تغذيه خوبي دارند به راحتي عوارض بيماري و درمان آن را تحمل مي         

هاي بيماري سرطان )شيمي درماني( بسيار مؤثر خواهند    ن كافي به بدنش برسد درمان داشته باشد و كالري و پروتئي  

 بود.  



 با مشكالت گوارشی در حين شيمی درمانی چه كنم؟

شود اما گاهي اوقات مشكالت گوارشي به علت نگراني، ترس    بعضي از مشكالت گوارشي به علت نوع درمان ايجاد مي   

بعد از اولين دوره درماني شييما احسيياس بهتري خواهيد داشييت چرا كه در مورد   افتد. و افسييردگي بيمار اتفام مي

 كنيد و بدين ترتيب نگراني شما كمتر خواهد شد.  شود آگاهي بيشتري پيدا مياختالالت احتمالي كه ايجاد مي

وردن براي گاهي اوقات بيمار در زمانهاي خاصي در طول روز احساس خوبي از خوردن ندارد. حتي ممكن است غذا خ

 او نامطبوع باشد.  

توانيد غذا بخوريد و احساس بدي از خوردن نداريد سعي كنيد از غذاهايي كه   توجه داشته باشيد در آن زماني كه مي  

ستفاده كنيد. اين امر باعث مي  شود كه توانايي شما حفظ شود و از آسيب بافت       ميزان كالري و پروتئين كافي دارند ا

 ه و به بازسازي بافتي كه در نتيجه شيمي درماني آسيب ديده كمك كنيد.  بدن خود جلوگيري كرد

خورند، پس بهتر است وعده اصلي    ها بيشتر غذا مي ها اشتهاي بهتري دارند و بدين ترتيب صبح  خيلي از بيماران صبح 

 ها مدرم كنند و غذاهاي مايع را بعد از صبحانه در نظر بگيرند.  غذايي خود را صبح

صالً نمي در روزهاي شما را بهتر مي    ي كه ا ساس  شيد، كارهايي را انجام دهيد كه اح كنند.  توانيد غذا بخوريد نگران نبا

توانيد غذا بخوريد اين كار را انجام دهيد و اگر اين مشييكالت در طي دو روز بعد  به محض اينكه احسيياس كرديد مي

د مايعات بنوشيد به خدوص در روزهايي كه احساس    بهتر نشد به پزشك خود مراجعه كنيد. سعي كنيد به ميزان زيا   

ليوان مايعات در روز ايده آل اسيييت در طول روز همراه خود     8تا   6خوبي براي غذا خوردن نداريد. براي اكثر بالغين     

 كند كه به مدرم زياد مايعات عادت كنيد.  يك بطري آب داشته باشيد، اين كار به شما كمك مي

 پايان 
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