
: خانم عشوری! چه زمان و چطور متوجه بیماری تان شدید؟
کم خونی شدید داشتم. به چند فوق تخصص مراجعه کردم اما 
متوجه علت کم خونی ام نشدند. دست آخر از نظر گوارشی بررسی 
شدم و بعد از برخی آزمایش ها و اندوسکوپی برایم تشخیص 
سرطان معده گذاشتند و سی تی اسکن شدم. ساوه زندگی می کردم. 
به تهران آمدم و جلسات شیمی درمانی ام آغاز شد. بعد هم عمل 

شدم و 85 درصد معده ام را برداشتند.
: چه زمانی به متخصص تغذیه مراجعه کردید؟

بعد از اولین جلسه شیمی درمانی حالم بد شد. حالت تهوع و استفراغ 
شدید داشتم و فشارم پایین می آمد. اینجا بود که به اصرار همسرم 

به متخصص تغذیه مراجعه کردم. 
: چه برنامه ای دریافت کردید؟

مصرف شیرینی و عسل برایم خیلی محدود شد، در صورتی که قبل از 
آن فکر می کردیم عسل خوب است و زیاد مصرف می کردم. 3 بار در 
هفته تخم مرغ پخته همراه با گردوی تازه، گوشت بلدرچین، بوقلمون 
و ماهی سالمون، ساردین، شیر و پنیر پروبیوتیک به من توصیه شد. 

: در طول شیمی درمانی دچار کاهش وزن شدید؟
بله، 3 کیلوگرم

: برنامه غذایی مانع از کاهش وزنتان نشد؟ 
وزن  کاهش  روند  شیمی درمانی  طول  در  غذایی  رژیم  آغاز  با 
متوقف شد اما با عمل مجدد 6 کیلوگرم وزن از دست دادم که 

دوباره جبران شد.
: بعد از عمل چه رژیمی دریافت کردید؟

در 3 هفته اول بعد عمل فقط مایعات می خوردم. سوپ میکس و 
رقیق شده و آب هویج رقیق شده، البته خیلی کم و به اندازه یک 
نعلبکی. بعد رژیم تغییر کرد و نان سفید، برنج، پوره سیب زمینی 
و گوشت و... وارد برنامه ام شد که باعث شد 2 کیلوگرم وزن 
اضافه کنم. دوباره بعد از آن برنامه ام تغییر کرد و توانستم غذاهای 
با گوشت  مقدار کمی روغن  و  ماهی  قورمه سبزی،  مثل  سفره 
بوقلمون بخورم. در ماستم هم می توانستم مغزهای آسیاب شده 
بریزم. ساالد ماکارونی با کلم بروکلی و هویج بخارپزشده داشتم. 

عسل هم دوباره به برنامه اضافه شد. 

هم  خاصی  مکمل  از  درمان  روند  طول  در  آیا   :
استفاده کردید؟

یک نوع شیرخشک داشتم. البته قرار است ماه دیگر بعد از سونوگرافی 
و آزمایش های الزم اگر صالح بود مکمل تجویز کنند. 

: رعایت رژیم غذایی برایتان دشوار نبود؟
نه، خیلی. من کال آدم پرخوری نیستم. قبل از بیماری هم با قد 153 

سانتی متر حدود 61 کیلوگرم بودم. 
: تا چه مدت باید این رژیم را رعایت کنید؟

حداقل یک سال!
: ورزش هم می کنید؟

هفته ای 30 دقیقه پیاده روی سبک. کارهای سنگین نمی توانم انجام بدهم.
: فکر می کنید چه چیزی به شما کمک کرد با سرطان 

مقابله کنید؟
رژیم غذایی به شدت کمک کننده بود. کنار آن روحیه دادن های 
همسرم بسیار کمکم کرد. نذر سفر مشهد کرده بود و پابوسی امام 

رضا)ع( که هیچ یک بی تاثیر نبود.

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 عشوری بعد از شیمی درمانی و برداشتن معده می گوید: 

رژیم غذایی در بهبودم به شدت کمک کننده بود!

مهم ترین نکته های موثر در 
روحیه دادن به بیمار

دکترحسینابراهیمیمقدم
استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

نگاه روان شناس

هر ساله در دنیا یک میلیون مورد جدید ابتال به سرطان معده تشخیص داده می شود. از هر 12 مرگ 
ناشی از سرطان، یک مورد به دلیل ابتال به سرطان معده است و این درحالی است که این سرطان 

به شدت به رفتارهای تغذیه ای و شیوه زندگی افراد وابسته است. 
به عبارتی، در مقایسه با بسیاری از انواع سرطان ها، به سادگی قابل پیشگیری است. در »میزگرد تغذیه« 
این هفته گفت وگویی داشتیم با خانم فرزانه عشوری که به دلیل ابتال به سرطان معده مجبور به برداشتن معده شدند. 

در ادامه نیز نظرات متخصصان »سالمت« را درباره ایشان جویا شدیم.

 سمیه 
مقصودعلی 

»میزگرد تغذیه« درباره روند درمان خانم فرزانه عشوری 
بعداز جراحی معده با حضور دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه 

و دکتر حسین ابراهیمی مقدم روان شناس

رژیـم درمـانـی پـس از
جراحی درسرطـان معـده

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدوهفتادوسه   بیست وچهار آبان نودونه

: خانم دکتر! تغذیه چه تاثیری در کاهش 
عالیم ناشی از شیمی درمانی دارد؟

مسلما شدت عوارض را کم می کند اما نمی تواند از آن 
پیشگیری کند. مخصوصا در افرادی که سرطان هایی 
دارند که با جراحی های دستگاه گوارش همراه است، 
تغذیه اصولی نه تنها می تواند از شدت عالیم ناشی از 
شیمی درمانی بکاهد، بلکه مثال در مورد جراحی هایی که 
با برداشتن یا کوچک کردن معده همراه است می تواند 
بسیار کمک کننده باشد تا عادت های غذایی اصالح 
شوند. حجم، نوع مواد غذایی مصرفی در یک وعده 
و تعداد وعده ها، حتی زمان خواب و دراز کشیدن و 
خم شدن فرد بیمار در روند هضم و جذب مواد غذایی 
در بهبود بیمار تاثیرگذار است و الزم است با شروع 
شیمی درمانی و حتی قبل از آن بیمار زیر نظر متخصص 
تغذیه قرار بگیرد. خانم عشوری یک عضو مهم را 
از دست داده بودند و به موقع زیر نظر قرار گرفتند.

: اگر بیماری این مشاوره را دریافت نکند 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر فردی بدون اینکه تحت نظر متخصص تغذیه باشد 
بعد از جراحی معده سرخود رژیمی بگیرد، اگر حجم 
و ماهیت غذای مصرفی زیاد یا نامناسب باشد و میزان 
کربوهیدرات، چربی و پروتئین آن محاسبه نشده باشد، 
با توجه به اینکه دیگر عضوی برای خرد و ریز کردن 
مواد غذایی وجود ندارد، این مساله می تواند زمینه ساز 
مشکالت گوارشی، تب و دل دردهای شدید و اسهال و 
استفراغ شود و این موضوع خود زمینه ساز سوءتغذیه و 
حتی مرگ بیمار خواهد شد. این درحالی است که در 
انواع سرطان با تغذیه درمانی می توان شدت عوارض 
شیمی درمانی را کاهش داد و مخصوصا در سرطان های 
دستگاه گوارش با محاسبه درست مواد مغذی مصرفی 
از شدت یافتن عالیم گوارشی و اختالل در هضم و 

جذب مواد غذایی پیشگیری کرد. 

: چرا معموال طی شیمی درمانی و در مبتالیان 
به سرطان، شیرینی ها از برنامه غذایی حذف شده یا 

به شدت محدود می شوند؟
در تمام انواع سرطان ها وقتی انسولین در بدن باال می رود 
یک سلول سرطانی شکل می گیرد. دلیل آن هم این 
است که اوال سلول های سرطانی از قند تغذیه می کنند 
و دوم اینکه وقتی یک بیمار قند و کربوهیدرات های 
ساده مصرف می کند انسولین و به دنبال آن ماده ای 
از کبد ترشح می شود که خود روی تکثیر سلول ها 
اثر مثبت دارد. پس هم برای پیشگیری و هم درمان 
الزم است میزان مصرف شیرینی ها را در برنامه غذایی 
کاهش دهیم. نکته دیگر، همانطور که خانم عشوری 
هم اشاره کردند افت فشار است. طی درمان، بیماران 
به دلیل نوع داروهای مصرفی دچار اختالالت قندخون 
می شوند. مخصوصا در فردی که معده اش برداشته شده 
است، مصرف مواد غذایی شیرین باعث می شود قند 
فوری وارد روده و خون شود و میزان انسولین باال 

برود و فرد دچار افت شدید قندخون شود. این افت 
قند سبب افت فشارخون، بی حالی و حتی استفراغ 

در بیمار می شود.
: برای خانم عشوری چه توصیه ای داشتید؟

میان وعده، وعده های غذایی و ماهیت مواد غذایی 
مصرفی به نحوی تنظیم شد که سبب ترشح باال و 
ناگهانی انسولین نشود. بعد از جراحی نیز رژیم ابتدا 
مایع، بعد پوره و نرم و بعد نیمه جامد و جامد شد. 
بعد از وارد شدن به رژیم جامد، میوه ها به صورت 
فیبر و البته پخته توصیه شد زیرا فیبر خود از کاهش 

و افزایش ناگهانی قندخون پیشگیری می کند. 
: میان گوشت ها چرا بیشتر روی بلدرچین، 
بوقلمون، ماهی سالمون و ساردین تاکید داشتید؟

چربی موجود در گوشت قرمز، چربی اشباع است. 
چربی اشباع باعث التهاب می شود و یکی از دالیل ابتال 
به سرطان معده و روده مصرف گوشت قرمز است. به 
همین دلیل به طور کلی توصیه می کنیم بیماران مبتال به 

سرطان های دستگاه گوارش گوشت قرمز را به مقدار 
خیلی کم، 1یا 2 بار در هفته مصرف کنند. در سرطان های 
وابسته به هورمون هم همین طور است اما قرار نیست 
پروتئین حیوانی را به کل حذف کنیم و می توان از 
گوشت های سفید استفاده کرد. گوشت های بوقلمون 
و بلدرچین ممکن است حاوی آنتی بیوتیک کمتری 
باشد و به همین دلیل انتخاب های بهتری است اما از 
نظر مواد مغذی تفاوت چندانی بین انواع گوشت های 
سفید نیست. گوشت ماهی نیز قابل هضم تر است و 
برای فردی که معده اش را برداشته، به شرطی که 
سرخ کرده نباشد مناسب تر است و کمتر سبب نفخ و 

سوء هضم در بیمار می شود. 
: چطور از کاهش وزن بیمار در طول 

شیمی درمانی پیشگیری می کنید؟
در افرادی که سرطان دستگاه گوارش دارند مخصوصا 
معده و در شرایطی که معده برداشته شده باشد چون 

حجم غذای دریافتی بیمار بسیار کم می شود، اگر 
زیر نظر متخصص تغذیه نباشد و نداند چه باید 
بخورد و چقدر باید بخورد، دچار دل دردهای مرتب 
و ترس از خوردن غذا می شود و طبیعی است که 
ممکن  تا جای  در خانم عشوری  وزن کم شود. 
سعی شد وزن ثابت بماند. بی اشتهایی ها در طول 
روند درمان، تهوع و استفراغ و معده درد همه از 
عواملی است که دریافت غذایی فرد را کم کرده و 
سبب افسردگی می شود و این موضوعات در طول 
درمان زمینه ساز کاهش وزن بیمار است که با رژیم 
غذایی درست و قرار دادن میان وعده ها می توان از 
آن پیشگیری کرد. در کل، فردی که شیمی درمانی 
می کند نباید بیش از 2 ساعت گرسنه بماند و حتما 

باید میان وعده دریافت کند. 
: بیشتر افراد تحت درمان دچار بی اشتهایی 

هستند. این بی اشتهایی را چطور درمان می کنید؟
فرمول های از قبل تهیه شده به این بیمار می دهیم که 
شبیه شیرخشک است و داخل آب حل می شود. میزان 
پودر و آب موردنیاز را متخصص تغذیه باید تعیین 
کند. بیمار جرعه جرعه از آن در طول روز می نوشد. 
این دستور مناسب بیمارانی است که بی اشتهایی دارند 
و این بی اشتهایی خود سبب تحلیل عضالنی می شود 
که باید از آن پیشگیری کرد. برای خانم عشوری هم 

همین روش را پیش گرفتیم. 
: چه مکمل های دیگری الزم است؟

 محل اصلی جذب ویتامین B12، کلسیم، آهن، منیزیم 
و روی معده است بنابراین افرادی که معده را جراحی 
می کنند به مرور دچار این کمبود آنها خواهند شد و 
الزم است زیر نظر متخصص این مکمل شان را دریافت 
کنند. البته زمان شروع و میزان آن باید زیر نظر متخصص 
تغذیه باشد. در سایر سرطان ها نیز به هیچ عنوان نباید 

مصرف مکمل ها را خودسرانه آغاز کرد.

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر میترا زراتی به سوژه »میزگرد تغذیه«

در سرطان معده، بدون مشاروه تغذیه، احتمال سوءتغذیه و مرگ بیمار باالست
در تمام انواع سرطان ها 

وقتی انسولین در بدن باال 
می رود یک سلول سرطانی 

شکل می گیرد. دلیل آن 
هم این است که اوال سلول های سرطانی از 
قند تغذیه می کنند و دوم اینکه وقتی یک 
بیمار قند و کربوهیدرات های ساده مصرف 

می کند انسولین و به دنبال آن ماده ای از 
کبد ترشح می شود که خود روی تکثیر 

سلول ها اثر مثبت دارد. پس هم برای 
پیشگیری و هم درمان الزم است میزان 

مصرف شیرینی ها را در برنامه غذایی 
کاهش دهیم

 

انسان ذاتا موجود زیستی، اجتماعی، معنوی و روانی است 
که اگر ساختارهای اجتماعی، معنویات و ساختارهای 
زیستی اش دچار مشکل شود مثل صندلی است که پایه 
آن خراب شده و به راحتی نمی توان از آن استفاده کرد 

و دیگر به حالت قبل برنمی گردد. 
روحیه دادن ساختارهای روانی فرد را تقویت می کند 
و نوعی حمایت روانی- اجتماعی محسوب می شود. 
مخصوصا در ارتباط با بیماری هایی که سیستم ایمنی در 
غلبه بر بیماری نقش دارد، روحیه دادن اهمیت بیشتری 
پیدا می کند اما در این موضوع باید به 3 نکته توجه داشت: 
1- به بیمار دروغ نگوییم. اگر بیماری را برای فرد بی اهمیت 
جلو دهیم، ممکن است حتی دنبال درمان نباشد یا آن 

را جدی نگیرد. 
2- برای افزایش مشارکت بیمار در درمان، بیماری را 

فاجعه نشان ندهیم.
3- فردی که روحیه می دهد نباید خود را قهرمان قلمداد 
کند و منت بگذارد زیرا بار روانی خوبی برای بیمار ندارد. 
هنگامی که فردی حمایت های روانی- اجتماعی دریافت 
می کند، انگار به نوعی از آرامش می رسد. برای برخی 
افراد همین که بتوانند از دل نگرانی ها و حال خود صحبت 
کنند برایشان کافی است. همین که وارد جوامع، کانون ها 
و گروه هایی می شوند که درد مشترک دارند جدا از اینکه 
راهکارهای مقابله ای و درمان های فیزیکی را آموزش 
می گیرند، فهمیدن این موضوع که افراد دیگری هم هستند 
که درد مشابه دارند  اما به زندگی شان ادامه داده اند و امید 
به زندگی دارند و حتی با برخی مسایل کنار آمده اند نیز 

خود نوعی حمایت است. 
فراموش نکنیم در دنیایی زندگی می کنیم که کتاب ها، 
مجله ها، رادیو، تلویزیون و اینترنت اطالعات فراوانی 
را در اختیار ما قرار می دهند و اطالعات اشتباه دادن به 
فرد بیمار برای حمایت کردن از او تنها باعث می شود 
به تمام گفته های ما بی اعتماد شود بنابراین، اطالعات 
علمی درست و به زبان ساده در اختیار بیمار قرار دهید 
و نشان دهید تمام تالش خود را بدون اینکه در فشار 
باشید، برای بهبود فرد انجام می دهید. به عالوه، خود را 
قهرمان نشان ندهید اما عاشق همیشگی باشید. یادآوری 
خاطرات گذشته کمک می کند افراد به آینده امید داشته 

باشند و برای رسیدن به آن تالش کنند. 
نکته آخر و البته مهم اینکه در حمایت ها بحث معنویت 
را هم در نظر بگیرید. آرامشی که در کالم فرد حامی 
است می تواند تاثیرات شگرفی به جا بگذارد . کسانی 
که حس گناه در فرد بیمار به وجود می آورند و به جای 
آرامش دادن به فرد می گویند »ببین چه کردی که گرفتار 
این بال شده ای« تنها سبب ضعف روحیه بیمار می شوند 
بنابراین، برای باال بردن روحیه بیمار جو خانواده را مثبت 

کنید. خنده درمانی نیز بسیار کمک کننده است.


