
: بیمارانی که مبتال به سرطان هوچکین هستند، 
چه رژیم غذایی ای را باید طی درمان داشته باشند؟
 تیم درمان سرطان باید این نکته را در نظر داشته باشند 
که تغذیه مناسب می تواند به بیمار طی مسیر سخت 
درمان کمک زیادی کند و از عوارض سخت بیماری 
بکاهد. اینکه ما به بیمار بگوییم همه چیز بخور درست 
نیست زیرا بیمار طی درمان دچار عوارض زیادی مثل 
ضعف و بی اشتهایی می شود و وقتی ما راهکار ندهیم، 
کیفیت زندگی فرد پایین می آید. به طور مثال، ما به بیمار 
توصیه می کنیم، مواد غذایی کم حجم ولی با کالری باال 
بخورد تا تحلیل عضالنی اتفاق نیفتد. مشکلی که در 
سرطان های مختلف به ویژه سرطان هوچکین داریم، 
این است که فرد طی مسیر درمان، دچار بی اشتهایی و 
دردهای عضالنی می شود و همین قضیه باعث کاهش 
کیفیت زندگی خواهد  شد. بسیار مهم است که در 
رژیم غذایی این افراد سطح پروتئین را افزایش دهیم 
و مواد غذایی شیرین را محدود کنیم زیرا مواد غذایی 
شیرین و پرچرب به ویژه روغن جامد التهاب را در 
بدن این افراد باال می برد و باعث اختالالت شاخص 
سی بی سی مثل اختالل در تعداد گلبول های سفید و 
قرمز و پالکت می شود. از آن طرف وقتی التهاب در 
بدن زیاد می شود، باعث دردهای استخوانی می شود 
و عوارض ناشی از شیمی درمانی را افزایش می دهد. 
ما اگر نیاز ببینیم  با توجه به میزان بی اشتهایی فرد و 
با محاسباتی که انجام می دهیم از نظر سطح انرژی و 
کربوهیدرات و چربی، فرمول هایی را تجویز می کنیم 
که در طول روز فرد می تواند به عنوان میان وعده و 

غذای اصلی استفاده کند. 
: خانم الف می گفتند که آب هویج زیاد 
مصرف می کردند و اشتهایشان زیاد شده بود. آیا 
اضافه وزن 15 کیلوگرمی می تواند ناشی از همین 

قضیه باشد یا بیشتر مصرف داروهای کورتونی سبب 
چاقی می شود؟

 افرادی که در درمان شیمی درمانی هستند به دلیل 
داروهایی که مصرف می کنند مثل کورتون که برای 
کنترل عوارض شیمی درمانی تجویز می شود، دچار 
احتباس آب در بدن و کاهش سوخت و ساز و تجمع 
چربی در بدن می شوند بنابراین طی شیمی درمانی خیلی 
از افراد ممکن است اضافه وزن را تجربه کنند و به 
دلیل اطالعات نادرست خود بیمار یا اطرافیانشان آب 
هویج و آبمیوه زیاد می خوردند یا به جای استفاده از 
مواد غذایی حاوی پروتئین و غذا های پروتئینی، میزان 
زیادی آبمیوه های شیرین و آب هویج استفاده می کنند 
که کالری را به بدن می رساند و از آن طرف باعث 
تحلیل عضالنی، ضعف و خستگی می شود. بعد از 
درمان هم بیمار دچار ضعف و بی حالی می شود. در 
کل، مشاور تغذیه به بیمارانی که طی درمان هستند 
به دلیل داروهایی که مصرف می کنند و بی اشتهایی 
که تجربه می کنند،کمک می کند کمتر دچار تحلیل 

عضالنی شوند.

: آیا رژیم کاهش وزن برای بیماران مبتال به 
سرطان که هم شیمی درمانی می شوند و هم سیستم 
ایمنی شان ضعیف شده، باعث نمی شود توانشان کمتر 

شود؟
 نکته خیلی مهم این است که اگر بیمار مبتال به سرطان، 
چاق باشد یا اضافه وزن داشته باشد ما اجازه نداریم رژیم 
کاهش وزن به بیمار بدهیم ولی برخی مطالعات می گویند 
در طول شیمی درمانی طی یک ماه اجازه داریم 1 تا 2 
کیلوگرم وزن را کم کنیم. با توجه به تحلیل عضالنی و 
داروهایی که بیماران مصرف می کنند، ترجیحا رژیم های 
کاهش وزن را توصیه نمی کنیم ولی بعد از درمان برای 
پیشگیری از عود بیماری، کاهش وزن کمک کننده است 
زیرا خود چاقی و اضافه وزن، سیستم ایمنی را تضعیف 
می کند و موجب عود دوباره بیماری می شود. البته رژیم 
کاهش وزن باید برای این افراد بسیار تدریجی و آهسته 
باشد و این تفکر نادرست است که فردی که رژیم کاهش 
وزن می گیرد، ضعیف می شود و سیستم ایمنی اش تضعیف 
خواهد شد. رژیمی که درست محاسبه شده و از همه مواد 
غذایی به مقدار نیاز به بیمار برساند، هرگز منجر به ضعف 
سیستم ایمنی نمی شود و می تواند سیستم ایمنی را تقویت 
کند. وقتی سیستم ایمنی قوی داشته باشیم رشد سلول های 
سرطانی در بدن ما سرکوب خواهد شد. ما در خانم الف 
این را دیدیم که کاهش وزن چقدر در کیفیت زندگی پس 

از درمان موثر است. 
: این خانم دچار عوارض شیمی درمانی مثل 
خشکی و زخم های دهانی شده بودند و حالت تهوع 
زیادی هم داشتند. چه مواد غذایی ای برای کنترل این 

عوارض توصیه شد؟
یکی از عوارض شیمی درمانی زخم دهانی و خشکی 
دهان و در برخی بیماران آفت دهان است. توصیه ما این 
بود که این خانم مایعات مصرف کنند، البته نه نوشابه های 

گازدار و آبمیوه های شیرین صنعتی! مصرف نان نرم و نان 
تست خیلی کمک کننده است. از پوره استفاده کنند، سوپ 
خنک بخورند و دمای غذایشان خنک باشد. مرکبات، 
گوجه فرنگی و ادویه جات و غذای شیرین و شورکمتر 
بخورند. به ایشان توصیه شد میوه ها را تکه تکه کنند و در 

فریزر بگذارند و بعد مصرف کنند. 
: خانم الف دچار کبد چرب هم شده بودند. 
آیا این مشکل به دلیل افزایش وزن ایجاد می شود یا به 

دلیل مصرف داروهای شیمی درمانی است؟ 
یکی از عوارض داروهای شیمی درمانی تجمع چربی در 
کبد است و خود چاقی طی شیمی درمانی و مصرف زیاد 
آبمیوه و شیرینی جات و غذاهای پر چرب، اصرار غیرمنطقی 
اطرافیان برای مصرف غذای بیشتر و حتی امعا و احشا مثل 
دل و جگر و قلوه منجر به کبد چرب می شود. در مورد 
خانم الف هم این اتفاق افتاد و ما بعد از شیمی درمانی رژیم 
کاهش وزن، کنترل کالری، چربی و کربوهیدرات دریافتی 
را داشتیم و خوشبختانه توانستیم کبد چرب را درمان کنیم. 

یادمان باشد کبد چرب بیماری خاموش است که اگر درمان 
نشود می تواند منجر به سیروز کبدی و از دست دادن کبد 
در فرد شود. متاسفانه داروهای شیمی درمانی فشار زیادی 
روی کبد وارد می کند و ما با رژیم غذایی و دریافت مقادیر 
زیادی آنتی اکسیدان توانسیم فشار روی کبد را کم کنیم. 
: افرادی که دوره درمان سخت را پشت سر 
گذاشته اند، فعالیت بدنی شان چگونه باید باشد؟ آیا طی 

شیمی درمانی هم توصیه می شود ورزش کنند؟
یکی از موارد مهم این است که اگر بیمار توانایی جسمی 
دارد، در طول شیمی درمانی می تواند ورزش کند ولی 
ورزش سبک 20 تا 30 دقیقه پیاده روی سبک مناسب 
خواهد بود. بعد از درمان به ویژه افرادی که دچار افزایش 
وزن شدند، توصیه می کنیم فعالیت بدنی داشته باشند، به 
شرط آنکه طی شیمی درمانی برنامه غذایی درست داشته 
باشند که تحلیل عضالنی اتفاق نیفتاده باشد. در اینجاست 
که نقش مشاور تغذیه در پیشگیری از اختالالت جسمانی 
موثر واقع می شود. البته افرادی که رژیم غذایی درست طی 
شیمی درمانی دارند بعد از درمان خیلی سریع به زندگی 
عادی برمی گردند زیرا توده عضالنی حفظ شده و مواد 
مغذی سلول ها خالی نشده است بنابراین استفاده از تردمیل 
یا پیاده روی توصیه می شود. نکته مهم تر اینکه وقتی فعالیت 
بدنی داریم، هورمون های شادابی در بدن ترشح می شود و 

سیستم ایمنی تقویت خواهد شد.
: با توجه به شرایط کرونایی این روزها، برای 
پیشگیری به ویژه برای بیمارانتان که وزنشان را کم کرده اند، 

چه توصیه ای دارید؟
در شرایط کرونا، فعالیت بدنی در فضایی همراه با ماسک 
توصیه می شود. رژیم غذایی مناسب سرشار از آنتی اکسیدان 
و مملو از میوه و سبزی ها و محدودیت شیرینی جات و 
حذف روغن های جامد می تواند در بهبود کیفیت و افزایش 

سیستم ایمنی موثر باشد.

نگاه متخصص تغذیه

: لطفا ابتدا در مورد روند بیماری تان توضیح دهید. 
من 37 ساله هستم. 14 سال است که شاغل هستم. سال گذشته استرس کاری 
زیادی داشتم، به صورتی که با افزایش قیمت ارز و مشکالتی که ایجاد کرد، 
شرکتی که من در آن شاغل بودم، با ما قرارداد یک ماهه بست و رئیس شرکت 
به ما گفت که اگر فروش نداشته باشید ما مجبوریم از شما خداحافظی کنیم. 
من خیلی ترسیدم و نمی خواستم از کار بیکار شوم زیرا روی پولم حساب کرده 
بودم بنابراین، استرس زیادی را تجربه کردم و بعد از یک ماه که اخراج نشدم، 
حس کردم در گلویم یک چیزی رشد کرده است. عالئم بیماری ام خیلی شبیه 
تیروئید و گواتر بود. من در اوج پیشرفت کاری بودم و بعد از 3 تا 4 ماه آزمایش 
و بررسی، فهمیدم که به سرطان هوچکین مبتال هستم و باید خانه نشین شوم. 

: بیماری هوچکین چه عالئمی در شما ایجاد کرده بود؟
من درجه 2 سرطان هوچکین بودم و باید 12 جلسه شیمی درمانی می کردم. 
شب ها در خواب عرق می کردم. عصبی بودم و ضعف داشتم و قدرت پاهایم 
را از دست داده بودم موهایم مثل زنگ زده ها شده بود. نفسم می گرفت و 

وزنم هم کم شده بود. 
: در زمانی که هنوز شیمی درمانی نشده بودید، وزنتان چقدر بود؟
من قبل از شیمی درمانی 70 کیلوگرم بودم. قدم یک متر و 72 سانتی متر است. 
یک دفعه بعد از چند جلسه شیمی درمانی به 85 کیلوگرم رسیدم.  به دلیل 

مصرف کورتون ورم زیادی داشتم و به من توصیه شده بود آب هویج زیاد 
بخورم. طی شیمی درمانی اشتهایم زیاد شده بود و نصف شب غذا می خوردم. 
پزشک آنکولوژم می گفت باید همه چیز بخوری بنابراین، وزنم در عرض 2 

ماه، 15 کیلوگرم باال رفت.
: در طول درمان شیمی درمانی تصمیم گرفتید وزنتان را کم کنید؟

 نه، من ابتدا برای دریافت رژیم مناسب در دوران شیمی درمانی به متخصص 
تغذیه مراجعه کردم زیرا در آن زمان هنوز چاق نشده بودم. متخصص تغذیه 
به من توصیه کرد، سبزیجات زیاد مصرف کنم. قبل از غذا یک بشقاب ساالد 
می خوردم و مصرف گوشت قرمزم را کم کرد.  کلم بروکلی نیز استفاده می کردم. 

: عوارض شیمی درمانی برای شما چگونه بود؟
جلسه 4 و 5 شیمی درمانی وزنم زیاد شد، دهانم زخم شده بود و حالت 
تهوع شدید داشتم حتی کبد چربم از درجه 2 به درجه 3 رسید. البته ضعف 

و بی حالی هم داشتم. 
: چه رژیمی برای کنترل عوارض شیمی درمانی برای شما تجویز شد؟

 همان طور که گفتم من آب هویج زیاد می خوردم و نمی دانستم آب هویج 
قند باالیی دارد و چاق کننده است. دکتر گفت به جای آبمیوه خود میوه را 
بخور. به من توصیه شد حبوبات و گوشت سفید بیشتر مصرف کنم چون 
میزان گلبول سفید را در بدن باال می برد. شام توصیه شده به من خیلی سبک و 

مملو از سبزیجات بود. در چند روزی که حالت تهوع شدید داشتم، پزشک 
متخصص تغذیه ام می گفت غذاهای سنگین نخور و برای التیام زخم های 
دهانم، میوه ها را به صورت یخ زده می خوردم و مصرف مایعات در این زمان 
به من کمک می کرد. بی حالی و ضعف ام مربوط به داروها بود و دلم ضعف 
می رفت ولی با خوردن سبزیجات و میوه ها احساس شادابی می کردم. دکترم 
می گفت اگرخارج از وعده های غذایی، گرسنه می شوی نان و پنیر و خیار و 

گوجه بخور یا آب بخور. 
: رژیم کاهش وزن را بعد از شیمی درمانی شروع کردید؟

من قبل از اینکه وزنم باال برود نزد متخصص تغذیه می رفتم و بعد از چند جلسه 
شیمی درمانی که وزنم باال رفت، با توصیه های دکتر زراتی افزایش وزنم کم کم 
کنترل شد. با این رژیم بعد از 5 ماه دقیقا 11 کیلوگرم وزنم پایین آمد. من فکر 

می کنم، اگر فرد سالم این رژیم را بگیرد، بیشتر وزن کم می کند. 
: فعالیت بدنی هم داشتید؟

 6 ماه است شیمی درمانی ام تمام شده و برای اینکه فعالیت بدنی داشته باشم، 
تردمیل گرفتم و هر روز 30 دقیقه در منزل پیاده روی می کنم. البته من قبل از 

بیماری هم ورزش می کردم و فعالیت بدنی داشتم. 
: رژیم گرفتن حین درمان برایتان سخت نبود؟

نه، اصال، حتی ضعف و بی حالی ام را بهتر می کرد.

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.

خانم الف که در طول درمانش 15 کیلوگرم افزایش وزن داشته، می گوید: 

آن دوران، آب هویج زیاد می خوردم!

 
مطالعات زیادی در مورد اینکه استرس های 
اجتماعی و شغلی می تواند احتمال ابتال به 
انواع سرطان ها را افزایش دهد یا نه انجام 
شده است. نتیجه این مطالعات می گوید 
استرس های مداوم و شدید مثل جنگ های 
طوالنی مدت، قحطی و زلزله، استرس های 
ماژور هستند و می تواند با کاهش ظرفیت های 
سیستم ایمنی، به سلول های نابهنجار در بدن 
فرصت دهد که رشد کند. در بدن همه ما 
روزانه صدها سلول نابهنجار و سرطانی ایجاد 
می شوند و سیستم ایمنی کارآمد، این سلول ها 
را در نطفه خفه می کند. برخی استرس های 
شدید یا عوامل محیطی مثل آلودگی هوا، 
مصرف دخانیات، تماس با آزبست و برخی 
هورمون ها سیستم ایمنی را ضعیف می کند یا 
این سلول های نابهنجار را تحریک خواهد 
کرد بنابراین، ضعف سیستم ایمنی و تحریک 
سلول های ناهنجار می تواند فرصت و مجال 
بدهد که سلول های سرطانی رشد کنند و 
تشکیل توده در بدن بدهند پس استرس های 
سنگین می تواند با ضعف سیستم ایمنی 

احتمال ابتال به سرطان را بیشتر کند.
استرس معمول که در زندگی همه هست 
و در زندگی شهرنشینی همه آن را تجربه 
می کنند، آنگونه نیست که باعث ابتال به بیماری 
خاص مثل هوچکین شود. اگر اینگونه بود ما 
هر روز انواع استرس ها را در خیابان، محل 
کار و زندگی مان تجربه می کنیم و باید همه 
سرطان می گرفتند. بنابراین، نوع استرس، طول 
زمان استرس و شدت آن خیلی مهم است. 
در مورد بیمارانی مانند خانم الف، نوع تغذیه 
در طول شیمی درمانی برای کنترل عوارض 
کمک کننده است. بیشتر بیماران به دلیل 
مصرف داروهای شیمی درمانی، اضافه وزن 
را تجربه می کنند و با نوع تغذیه دور از 
چربی و کربوهیدرات ها، وزن را می توان 
متعادل کرد. البته با تحرک بدنی مناسب؛ 
یعنی هفته ای 5 بار، هر بار 30 دقیقه راه 
رفتن سریع هم بعد از 6 تا 7 ماه بعد از 

شیمی درمانی وزن را پایین آورد.

استرس های 
طوالنی مدت، 
سرطان زا هستند!

  دکتر حسین فودازی
دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی

نگاه متخصص انکولوژی

تاکید دکتر میترا زراتی به سوژه »میزگرد تغذیه«

رژیم غذایی مناسب حین شیمی درمانی، از تحلیل عضالنی جلوگیری می کند!

افزایش  به سرطان شده اند و تحت درمان هستند، دچار  مبتال  بیمارانی که  بیشتر 
وزن  می شوند و البته این قضیه به دلیل مصرف داروهای شیمی درمانی و عوارض 
داروهاست. این در حالی است که اضافه وزن و چاقی خود سیستم ایمنی را ضعیف 
می کند و می تواند زمینه عود مجدد بیماری را فراهم کند. از سوی دیگر، بسیاری از 
بیمارانی که مبتال به سرطان می شوند و جوان هم هستند، دنبال علت بیماری شان در زندگی روزمره 
می گردند و آن سوال معروف که »چرا من« آنها را وادار می کند اتفاقات و استرس های زندگی را 
به بیماری شان ارتباط دهند. البته این قضیه بسیار بین مردم مطرح می شود که استرس های زندگی 
روزمره و مشکالت اقتصادی زیاد شده، درنتیجه بیماری هم زیاد شده است! اما آیا این فرضیه از 
نظر علمی درست است؟ »میزگرد تغذیه« این هفته در مورد خانم سارا. الف است که در سن 37 
سالگی مبتال به سرطان هوچکین شده و ادعا می کند آنقدر استرس های کاری اش زیاد شد تا اینکه 

بیماری سراغش آمد. خانم الف توانسته طی 5 ماه 11 کیلوگرم وزنش را کم کند. 

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن سارا. الف 
با حضور دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه و 

دکتر حسین فودازی انکولوژیست 

کاهش وزن 11 کیلوگرمی 
بعد از درمان هوچکین

بسیار مهم است که در 
رژیم غذایی این افراد سطح 
پروتئین را افزایش دهیم و 

مواد غذایی شیرین را محدود 
کنیم زیرا مواد غذایی شیرین 

و پرچرب به ویژه روغن جامد التهاب را در 
بدن این افراد باال می برد و باعث اختالالت 
شاخص سی بی سی مثل اختالل در تعداد 

گلبول های سفید و قرمز و پالکت شود. از آن 
طرف وقتی التهاب در بدن زیاد می شود، باعث 

دردهای استخوانی شده و عوارض ناشی از 
شیمی درمانی را افزایش می دهد 
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