
: خانم فیروزبخت گفتند که رژیم بدون چربی 
برایشان تجویز کردید. لطفا در مورد این رژیم توضیح 
دهید و بگویید افرادی که سرطان پستان داشتند و 
هورمون مثبت هستند در رژیم شان چه نکاتی باید 

رعایت شود.
رژیم بدون چربی نبوده ولی رژیم محدود از چربی های 
اشباع و منابع استروژن برای خانم فیروزبخت در نظر 
گرفته شد. در افرادی که سرطان پستان دارند به ویژه 
سرطان پستان وابسته به هورمون، به این نکته باید توجه 
کنیم که یک سری از مواد غذایی می توانند کلسترول را 
باال ببرند و خودشان حاوی استروژن هستند. این مواد 
غذایی باید محدود مصرف شود به عنوان مثال گوشت 
قرمز به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی چربی، استروژن و 
کلسترول دارد و می تواند کلسترول را باال ببرد. همچنین 
روغن های جامد کلسترول خون را باال می برند و چون 
هورمون استروژن در بدن از کلسترول ساخته می شود، 
هر گاه کلسترول فرد به دنبال دریافت غذاهای حاوی 
کلسترل افزایش پیدا کند و منجر به تولید استروژن 
در بدن می شود. به عالوه اینکه چربی ها افراد را چاق 
می کنند و ما از بافت چربی هم ترشح هورمون استروژن 
را داریم. افرادی که چاق هستند با حذف مواد غذایی 
حاوی استروژن باز هم در بدنشان استروژن تولید می شود 

و کاهش وزن به کمک این افراد می آید.
: خانم فیروزبخت داروی تاموکسیفن مصرف 
می کنند که چاق کننده است، در حالی که وزنشان 
کم شده است. به نظر شما، چگونه چنین حالتی 

اتفاق می افتد؟
افرادی که سرطان وابسته به هورمون دارند مثل سرطان 
پستان باید داروهایی استفاده کنند که تولید و ساخت 
استروژن از کلسترول را مهار می کند. ما وقتی می خواهیم 

در بدن استروژن بسازیم یک آنزیم روی کلسترولمان 
اثر می کند به اسم آنزیم آروماتاز که برخی از داروها 
این آنزیم را مهار می کنند و مانع از تبدیل کلسترول به 
استروژن می شوند. یکی از این دارو ها تاموکسیفن است 
ولی متاسفانه دو عارضه دارد؛ یکی می تواند سوخت 
و ساز را کم کند و منجر به افزایش وزن شود و دوم 
می تواند منجر به تحلیل عضالنی شود و نیاز به یک 
برنامه غذایی است که محدودیت مصرف نشاسته و 
چربی ها و مصرف مقادیر کافی پروتئین دارد تا عوارض 

دارو کمتر شود. 
: یکی از نکات مهم در کاهش وزن ایجاد 
انگیزه در افراد است به ویژه فردی که بیماری سختی 
را پشت سر گذاشته درحالی که برخی متخصصان 
تغذیه با بیمار ارتباط برقرار نمی کنند. انگیزه را چطور 

می توان برای چنین افرادی ایجاد کرد؟ 
یکی از مهم ترین نکاتی که در موفقیت و اجرای یک رژیم 
غذایی نقش دارد، انگیزه و هدف فرد است. انگیزه خانم 
فیروزبخت، پیشگیری از عود مجدد بیماری بود. ایشان 
می دانستند که چون سطح استروژن در بدنشان باالست 
اگر چاق بمانند بیماری شان ممکن است برگردد. اولین 
انگیزه برای ایشان، امید به حیات بعد از یک درمان سخت 
سرطان است. برای خانم فیروزبخت پشتیبانی در نظر 
گرفته شد که با ایشان در فضای مجازی در ارتباط بود و 
وضعیت فرد را پیگیری می کرد. برای من سواالت بیمار 
را می فرستادند و من پاسخ می دادم.در حقیقت به افراد 
هم پیگیری های مداومشان و هم هدفشان انگیزه می دهد. 
: خانم فیروزبخت مبتال به کبد چرب هم 
بودند و با کاهش وزن کبد چربشان درمان شد. آیا 
کبد چرب در افرادی که چاق هستند، ایجاد می شود 

و درمانش کاهش وزن است؟

یکی از موارد مهم در درمان کبد چرب کاهش وزن 
تدریجی است. در افرادی که سابقه سرطان دارند یا فردی 
که کبد چرب دارد، ما هرگز توصیه نمی کنیم بیش از 
4 تا 5 کیلو کاهش وزن در ماه داشته باشد. چون این 
قضیه منجر به آزاد سازی چربی و کلسترول از بافت 
چربی شود و دوباره در کبد رسوب کنند و کبد را چرب 
کنند. حتی استروژنی که از بافت چربی آزاد می شود، 
مقدارش در خون به دنبال کاهش وزن ناگهانی بیشتر 
می شود. بنابراین به خانم فیروزبخت آموزش دادیم که 
وزنشان را به تدریج کم کنند و ورزش کنند. با کاهش 
وزن چربی های ذخیره شده در کبد شروع به سوختن 
کرد. در دنیا توصیه می شود اصالح شیوه زندگی، نوع 
مواد غذایی و مقدار غذا و تنظیم وزن و فعالیت بدنی 

در درمان کبد چرب نقش دارد.
: افرادی که شیمی درمانی می کنند عوارضی 

سراغشان می آید. مثال پادرد و کمر درد یا اندامشان 
پف می کند. آیا رژیم غذایی یا ورزش هایی می تواند 

به کاهش عوارض این خانم کمک کند؟ 
هرگاه وزن در بدن افزایش پیدا می کند، التهاب در بدن 
بیشتر می شود، موادی که التهاب زا هستند، می توانند در 
مفاصل و عضالت ما بنشینند و در آن منطقه ایجاد التهاب 
و درد کنند. وقتی فرد وزنش را کم کند میزان التهاب 
در بدنش کم می شود و خیلی از مشکالت عضالنی و 
مفصلی کم خواهدشد. به عالوه در طول شیمی درمانی 
همه افراد نیازمند مشاوره تغذیه هستند و اگر فردی 
مشاوره نگیرد، پروتئین های بدنش را از دست می دهد 
و عضالتش تحلیل می رود. دچار خستگی مزمن می شود 
نقاط مختلف بدن  افزایش تجمع چربی در  و حتی 
می شود. مثال در طول شیمی درمانی عوارضی مثل تهوع 
و استفراغ و ایجاد می شود و باید رژیم غذایی حاوی 

درشت مغذی زیاد باشد. 
: به عنوان سوال آخر افرادی که قصد دارند 
وزنشان را کم کنند و شرایطی مانند خانم فیروزبخت 
دارند، با توجه به شرایط کرونایی ایجاد شده، چه 

نکاتی را باید مد نظر داشته باشند؟
 افرادی که سابقه سرطان داشتند و افرادی که چاق 
هستند یا افرادی که مشکالت قلبی-عروقی، کلیوی و 
دیابت دارند، به تناسب دارویی که مصرف می کنند، 
سیستم ایمنی شان ضعیف است. تجمع چربی در بدن 
سیستم ایمنی را ضعیف می کند و افراد چاق استعداد 
بیشتری برای ابتال به بیماری های ویروسی و باکتریایی 
مثل کرونا دارند. متاسفانه افرادی که چاق هستند، روند 
درمانشان سخت تر می شود. نکته مهم این است که تغذیه 
به تقویت سیستم ایمنی و کنترل وزن کمک می کند و 

خطر ابتال به کرونا را کاهش می دهد.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم فیروزبخت! لطفا برایمان توضیح دهید که چه زمانی 
تصمیم گرفتید وزنتان را کم کنید؟ 

من 2 سال پیش متوجه شدم یک توده در سینه ام دارم و مجبور شدم جراحی 
کنم و بعد هم شیمی درمانی و پرتودرمانی انجام دادم. وقتی پرتودرمانی شدم 
دکتر انکولوژیستم گفت وزنت باالست باید وزنت را پایین بیاوری. دکترم 
گفت چون هورمون مثبت هستی، بدنت هورمون استروژن تولید می کند 
و وقتی وزنت باال برود، استروژن بیشتر تولید می کند و امکان عود مجدد 

بیماری وجود دارد.
: وزن شما بعد از شیمی درمانی باال رفت یا قبل از بیماری هم 

اضافه ورن داشتید؟
من همیشه وزنم بین 79 تا 80 کیلوگرم بود و چربی شکمی هم داشتم. بعد 

از شیمی درمانی همان 80 کیلوگرم شده بودم. 
: چطور وزنتان را کاهش دادید؟

من توانستم در عرض 7 ماه 12 کیلوگرم از وزنم را کم کنم ولی اصال اذیت 
نشدم. من در این چند ماه حداقل چربی را مصرف کردم زیرا کبد چرب 
هم داشتم و بعد از شیمی درمانی کبد چربم به درجه 3 رسیده بود ولی در 

حال حاضر که وزنم را کم کردم، کبد چربم درمان شده است. 
: متخصص تغذیه چه رژیم غذایی برای شما تجویز کرده بود؟
رژیم من رژیم بدون چربی است و من فقط از روغن زیتون به مقدار بسیار کم 
استفاده می کنم. برای سرخ کردن هر ماده غذایی فقط با یک قاشق روغن، آن 
را تفت می دهم. قبل از رژیم من پرهیز غذایی نداشتم و تقریبا غذاهای چرب 

می خوردم. حتی روغن حیوانی هم می خوردم. البته پیاده روی هم می کردم 
ولی وزنم همیشه از 79 کیلوگرم پایین نمی آمد. رژیم من به این صورت بود 
که در وعده صبحانه در ماه اول، 3 تا نان تست و قوطی کبریت پنیر همراه با 
خیار و گوجه یا یک روز مربا داشتم. عسل 3 روز در هفته، تخم مرغ هم در 
رژیمم داشتم. از حبوبات دررژیم من به ویژه برای وعده ناهار و شام زیاد 
گنجانده شده بود. مثال شام سوپ با فیله مرغ داشتم و از کینوا هم در رژیم 
استفاده می کردم. فلفل دلمه ای رنگی، میوه های رنگی، هویج، کرفس هم در 
رژیم من گنجانده شده بود. چون این میوه ها آنتی اکسیدان دارند برای من 
که سرطان داشتم، بسیار مفید بود. ناهار 6 قاشق غذاخوری برنج با ماهی 
و ساالد سبزیجات قبل از غذا می خوردم. از ماه دوم 8 قاشق برنجم به 6 
قاشق می رسید. متخصص تغذیه به من تاکید کردند، ماهی باید در رژیمم 
باشد. سویا و کنجد هم برای من با توجه به اینکه هورمون مثبت هستم، 
مناسب نیست. هفته ای دو بار خورش داشتم، شب ها یا سوپ یا خوراک 
لوبیا سبز می خوردم. میان وعده هم مغزهایی مثل بادام و پسته داشتم و اگر 

گرسنه می شدم می توانستم یک نان تست با خیار و گوجه فرنگی بخورم. 
: با توجه به شرایط جسمی که داشتید، هنگام رژیم مشکلی 

برایتان ایجاد نشد؟
نه، دچار تهوع و سرگیجه نشدم و عوارض دیگری برایم ایجاد نشد. 

: داروی خاصی هم مصرف می کنید؟
 به دلیل بیماری که داشتم، در حال حاضر داروی تاموکسیفن مصرف می کنم 
که چاق کننده است. در بیشتر افرادی که این دارو را مصرف می کنند، وزن 

باال می رود. قبل از شروع رژیم، وزنم باال رفته بود و پاهایم درد می کرد و 
استخوان درد داشتم و بعد از شیمی درمانی پف داشتم. 

: آیا روند کاهش وزنتان همچنان ادامه دارد یا رژیم تثبیت 
دریافت کردید؟

من این ماه رژیم تثبیت می گیرم ولی باید بگویم که مهم تر از کاهش وزنم 
این بود که متخصص تغذیه در من انگیزه ایجاد کردند. من قبل از ابتال به 
سرطان، کیک، شیرینی و نان می پختم و با کافی شاپ ها کار می کردم. ولی 
بعد از سرطان پزشکم گفت من تا یک سال نباید کار کنم. ولی دکتر زراتی 
در من انگیزه ایجاد کرد و من دوباره برای کار انگیزه پیدا کردم و نان تولید 
می کنم، آشپزی می کنم و سرگرم شدم. من پشتیبان داشتم و پشتیبانم در طول 
شبانه روز هر زمان سوالی داشتم پاسخگو بودند. این پشتیبانی و حمایت 
در من تاثیر مثبت داش   6 ماه یکبار باید سینه هایم بررسی شود. خیلی از 
زنانی که با من همدرد بودند هم داروهای هورمونی برای درمان ناباروری 

مصرف کرده بودند. 
: در حال حاضر داروهای درمان ناباروری مصرف نمی کنید؟

 نه دیگر نباید مصرف کنم زیرا پزشکم دیگر اجازه ندادند و من بسیار 
ناراحت هستم که چرا متخصص زنان به من نگفت باید سینه هایم بررسی 
شود. البته من فقط سینه چپم درگیر شده بود و فقط توده را برداشتند و 

نیازی به برداشتن سینه نبود. 
: فعالیت بدنی طی رژیم داشتید؟

بله، به من توصیه شد که روزی 30دقیقه پیاده روی داشته باشم.

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.
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به من گفتند اگر وزنت را کم نکنی، امکان عود بیماری وجود دارد! 

بین عوامل شناخته شده ابتال به سرطان پستان، 
عامل تغذیه و چاقی اهمیت زیادی دارد و 
رژیم غذایی پرچرب یکی از عوامل خطر 
است. اگر بخواهیم توصیه ای برای پیشگیری 
از سرطان پستان داشته باشم، رعایت رژیم 
غذایی مناسب کم چربی و داشتن فعالیت 
فیزیکی روزانه وهفتگی بسیار حائز اهمیت 
است. در این رژیم غذایی توصیه می شود 
غذاهای کم چرب و کم کالری مصرف شود 

که افزایش وزن و چاقی اتفاق نیفتد. 
در برخی مواقع بیماران تصور می کنند به 
یک دلیل سرطان گرفتند،به طور مثال در 
مورد خانم فیروزبخت تنها به دلیل مصرف 
هورمون، سرطان ایجاد نشده و ایشان عامل 
خطر چاقی را هم داشتند. نکته دیگر اینکه 
هنوز ثابت نشده که  آی وی اف احتمال ابتال به 
سرطان پستان را افزایش دهد ولی برخی از 
مطالعات نشان دادند خانم هایی که چند نوبت  
آی وی اف شدند به دلیل اینکه چند نوبت 
هورمون دریافت کردند، احتمال ابتالیشان به 
سرطان پستان افزایش پیدا کرده است. گفته 
شده افرادی که بیش از 4 یا 5 دفعه  آی وی اف 
شدن احتمال ابتالیشان افزایش پیدا می کند. 
بنابراین باید در نظر داشته باشم که سرطان 
پستان مانند ظرفی است که باید چند تا عامل 
در آن باشد تا باعث شوند فرد مبتال شود. 
ممکن است هر فرد به طور ژنتیکی استعدادی 
برای ابتال داشته باشد، یکسری عوامل دیگر 
به آن اضافه می شوند و باعث می شود، فرد 
مبتال شود. مثال خانم فیروزبخت هم عامل 
چاقی دارد و هم هورمون استفاده کردند. 
پروتکل درمانی این است که افرادی که درمان 
ناباروری می شوند باید در بدو شروع درمان 
ناباروری یک سونوگرافی سینه انجام دهند 
و اگر باالی 40 سال باشد ماموگرافی انجام 
می شود. اگر در این آزمایشات فرد مشکلی 
نداشته باشد می تواند معاینات همیشگی را 
داشته باشد و حداقل سالی یکبار سینه هایش 
بررسی شود ولی اگر سونوگرافی اول تعداد 
زیادی کیست وجود داشته یا توده خوش خیم 
در سینه باشد باید 6 ماه یکبار بررسی شوند. 
از 70  بیش  این است که  موضوع دیگر 
درصد مبتالیان به سرطان پستان ، هورمون 
مثبت هستند. اتفاقا برای بیماران هورمون 
مثبت بودن خوب است. بعدا به صورت 
مداوم می توانند داروهایی مثل تاموکسیفن 
مصرف کنند. ما سرطان های پستان هومون 
مثبت را به هورمون منفی ترجیح می دهیم 
چون درمان هورمونی می توانند داشته باشند 
درمان های  از  که  دارند  را  احتمال  واین 

هورمونی هم استفاده کنند.

در افرادی که داروهای ناباروری استفاده 
می کنند، باید سابقه خانوادگی شان برای 
افرادی که  سرطان پستان پرسیده شود. 
یا چاق  باالی 35 سال دارند، سیگاری 
یا در خانواده درجه یک سابقه  هستند 
وِیژه در سنین جوانی  به  دارند  سرطان 
دارند، افرادی که بارداری اول بعد از 35 
سالگی بوده، احتمال سرطان پستان در آنها 
بیشتر است. ممکن است احتمال ابتال با 
داروهای ناباروری بیشتر خودش را نشان 
سابقه  گرفتن  با  پزشک  بنابراین  دهد. 
بیماری ها و استفاده از داروهای ناباروری، 
سطح هورمون و استروژن را باال می برند. 
سرطان هایی که وابسته به هورمون هستند، 
زودتر بروز می کند و شایع تر است.بنابراین، 
توصیه می شود بدون وقفه و طوالنی مدت 
)بیش از 6 ماه( از این داروها استفاده نشود. 
استفاده از داروها برای مدت کوتاه و با 
فاصله ایجاد مشکل نخواهد کرد. در واقع 
شرایط فرد مهم تر از خود دارو است و 
دارو برای افرادی که استعداد ابتال دارند، 
می تواند احتمال را باال برد. استرس، چاقی، 
رژیم غذایی پرچرب، عدم چرخه منظم 
خواب شبانه هم از عوامل خطر ابتال به 
سرطان پستان هستند. خود چاقی احتمال 
بارداری را کم و عوارض بارداری را باال 
می برد بنابراین قبل از درمان ناباروری بهتر 
است خانم ها کاهش وزن داشته باشند، در 
درمان های  به  نیازی  شاید  این صورت 

تکمیلی نباشد.

چاقی و رژیم پرچرب 
عوامل خطر برای 
سرطان پستان هستند 

طوالنی مدت از 
داروهای ناباروری 
استفاده نکنید

  دکتر آسیه الفت بخش/ مدیر گروه 
پژوهش های بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه  

  دکتر اعظم السادات موسوی/رئیس 
انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران   

نگاه جراح سینه

نگاه متخصص زنان 

تاکیددکترمیترازراتیبهسوژه»میزگردتغذیه«:

افرادی که شیمی درمانی می کنند باید حتما مشاور تغذیه داشته باشند 

شایع ترین سرطان زنانه، سرطان پستان است و عوامل خطر ابتال، چاقی و بی تحرکی 
و رژیم غذایی پرچرب نقش پررنگ تری دارند. البته این بدان معنا نیست که هر 
زنی که رژیم غذایی پرچرب داشته باشد و کم تحرک باشد، احتمال ابتالی بیشتری 
به سرطان پستان دارد. نکته مهم این است که اگر خانمی  چاق باشد و سایر عوامل 
خطر ابتال به سرطان پستان را داشته باشد، نسبت به خانمی که تناسب اندام دارد، احتمال ابتالی 
بیشتری به سرطان پستان خواهد داشت. این درحالی است که چاقی تقریبا در بیشتر سرطان ها عامل 
خطر مشترک است. حتی درمان های سرطان هم زمانی که فرد وزنش را پایین می آورد، نتیجه بهتر و 
عوارض کمتری دارد. خانم میترا فیروزبخت نیز از آن افرادی است که بعد از شیمی درمانی و بهبود 

سرطان پستان، با کاهش وزن توانسته سالمتش را مجددا به دست بیاورد.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنمیترافیروزبخت
باحضوردکترمیترازراتیمتخصصتغذیه،دکترآسیهالفتبخش

جراحسینهودکتراعظمالساداتموسویمتخصصزنان

کاهش وزن 12 کیلوگرمی 
بعد از شیمی درمانی 

یکی از موارد مهم در درمان کبد 
چرب کاهش وزن تدریجی است. 

در افرادی که سابقه سرطان 
دارند یا فردی که کبد چرب دارد، 
ما هرگز توصیه نمی کنیم بیش از 
4 تا 5 کیلو کاهش وزن در ماه داشته باشد. چون 

این قضیه منجر به آزاد سازی چربی و کلسترول 
از بافت چربی شود و دوباره در کبد رسوب کنند 
و کبد را چرب کنند. حتی استروژنی که از بافت 
چربی آزاد می شود، مقدارش در خون به دنبال 

کاهش وزن ناگهانی بیشتر می شود. بنابراین برای 
خانم فیروزبخت آموزش دادیم که وزن شان را 

به تدریج کم کنند و ورزش کنند

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدوپنجاه وشش   هفت تیـر نودونه


