شنبه 4بهمن 1399

شماره5935

10

زندگی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

آفتاب یزد بررسی کرد

تأثیررژیمغذاییدربروزسرطان

آفتاب یزد  -داوود خانی :س��رطان یکی از  ۳۳هزار بیماری ش��ناخته
ش��ده در دنیا است .با توجه به افزایش شیوع سرطان در سالهای اخیر در
تمام کشورهای دنیا ،سازمان جهانی بهداشت پیشبینی کرده است که آمار
مبتالیان به این بیماری در س��ال  2030میالدی به  27میلیون نفرخواهد
رسید لذا ضروری است که در ابتدا توجه به پیشگیری از طریق آگاهسازی
از عوامل خطرزا در ایجاد سرطان و یادآوری عوامل محافظ در برابر سرطان
برای مبارزه با این بیماری و در مرحله دوم ،ثبت سایر عوامل اپیدمیولوژیک
از قبیل تغذیه و آب و هوا بتوان عوامل دخیل در ایجاد سرطان را شناخته
و در راس��تای رفع آنها اقدام کنیم .حال با توجه به اهمیت موضوع درباره
تغذی��ه مناس��ب برای پیش��گیری از ابتال به س��رطان و دیگ��ر اینکه برای
مبتالیان چه تغذیهای مناس��ب اس��ت با دکتر خدیجه رحمانی ،متخصص
تغذیه ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر حمیده اخیانی ،متخصص
تغذیه گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر رحمانی در اینباره میگوید :عوامل متعددی در بروز سرطان
نق��ش دارند ک��ه برخی از آنها قابل پیش��گیری و برخ��ی از آنها غیر قابل
پیشگیری هستند.
وی ادام��ه داد :عوام��ل ژنتیک��ی و فاکتوره��ای محیط��ی از کنت��رل فرد
خ��ارج هس��تند ام��ا محقق��ان میگوین��د که ح��دود  70درص��د عوامل
خطر س��از ابتال به بیماری س��رطان را میتوان کنت��رل کرد که مهمترین
آنها داش��تن رژیم غذایی س��الم ،اجتناب از مصرف س��یگار و الکل ،حفظ
وزن س��الم ،داش��تن برنامه ورزش��ی منظم و آرامش و دوری از اس��ترس
اس��ت که رعای��ت همه ای��ن فاکتورها در پیش��گیری از ابتال به س��رطان
موثر هستند.
این متخصص تغذیه مطرح کرد :داشتن تغذیه سالم میتواند نقش حیاتی
هم در پیش��گیری و هم در بهبود و س�لامت افراد مبتال به سرطان داشته
باشند بنابراین آنچه که میل میشود و یا میل نمیشود برای افراد سالمت
افراد اهمیت دارد.
وی اظهار کرد :پیروی از رژیم غذایی مدیترانهای که غنی از س��بزیجات و
میوهها و غالت کامل و روغنهای س��الم مانند روغن زیتون است میتواند
خطر ابتال به انواع س��رطانها ازجمله س��رطان پستان را کاهش دهد و در
مقابل رژیم غذایی ناس��الم که در آن از گوش��تهای فرآیند ش��ده بس��یار
اس��تفاده میشود،خطر بزرگی برای ابتال به انواع سرطان بخصوص سرطان
روده است.
دکتر رحمانی میگوید:اگر در خانواده فرد س��ابقه ابتال به بیماری سرطان
وج��ود دارد ،وی میتواند با ی��ک تغییر کوچک در رژیم غذایی و پیروی از
رفتارهای س��الم بهداشتی اثرات بلند مدت آنها را بر روی سالمتی خویش
مش��اهده کند و حتی در صورت ابتال به سرطان نیز فرد میتواند با داشتن
یک رژیم غذایی س��الم و مصرف مغذیهای مفید مقاومت بدن خویش را
افزایش داده و بهبودی سریعتر حاصل شود.
این متخصص تغذیه عنوان کرد :راههای س��اده برای پیروی از رژیم غذایی
س��الم جهت پیش��گیری از ابتال به س��رطان وجود دارد ک��ه خطر ابتال به
بسیاری از س��رطانها را میتوان با بهرهگیری از آنها کاهش داد و یا حتی
عالیم ابتال را در افراد مبتال از بین برد یا کاهش داد.
وی اب��راز کرد:از جمل��ه رژیمهای غذایی مفید برای پیش��گیری از ابتال به
س��رطان،رژیم غذایی سرشار از آنتی اکسیدان است که اغلب در سبزی ها،
میوه ها ،غالت کامل ،مغزها،نانهای سبوس دار و روغنهای سالم میباشد
و در مقابل رژیم غذایی حاوی آنتی اکسیدان پایین برای افراد مضر است.
دکتر رحمانی ادامه داد :مواد غذایی با منشاء گیاهی و غنی از مواد مغذی
که به عنوان مواد غذایی حاوی آنتی اکس��یدان اغلب ش��ناخته میشوند،
برای تقویت سیستم ایمنی بدن و محافظت ازابتال به سرطان مفید هستند.
این متخصص تغذیه مطرح کرد :مطالعات محققان نش��ان داده اس��ت که
رژی��م غذایی غنی از میوه ،میزان ابتال به س��رطان معده و ریه را کاهش
میدهد و همچنین مصرف س��بزیها حاوی کاراتوئی��د مانند هویج ،انواع
کلم و کدو میزان ابتال به سرطانهای ریه ،دهان،حلق و هنجره را در افراد
کاهش میدهد.
وی افزود :رژیم غذایی حاوی سبزیهای غیر نشاستهای مانند کلم بروکلی،
اس��فناج و لوبیاه��ا به احتمال زی��اد از فرد در برابر س��رطان معده و مری
محافظت میکند و مصرف مرکبات ،توتها وفلفلهای دلمهای به رنگهای
مختلف و س��ایر مواد غذایی حاوی ویتامین س��ی نیز می��زان ابتال افراد به
س��رطان مری کاهش میدهد نیز مواد غذایی ح��اوی لکتین مانند گوجه
فرنگی و خربزه و ...میتواند از فرد در برابر سرطان پروستات محافظت کند.
دکتر رحمانی بیان کرد:در مطالعات محققان آمده جهت پیشگیری از ابتال
به س��رطان افراد باید حداقل  5واحد س��بزی و میوه در روز مصرف کنند
بدین صورت که دو واحد میوه و س��ه واحد س��بزی روزانه مصرف کنند و
افراد مبتال به بیماری س��رطان باید  9الی  10واحد در روز میوه و س��بزی
مصرف کنند.
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> بهتر است افراد از خود میوه به جای آب میوه استفاده کنند

این اس��تاد دانشگاه افزود :بهتر اس��ت افراد از خود میوه به جای آب میوه
اس��تفاده کنند و در کنار وعدههای اصلی ش��ان ( صبحانه ،نهار و ش��ام )
از س��بزیجات بخص��وص س��بزیجات بخارپز اس��تفاده کنن��د زیرا جذب
آنتی اکس��یدان موجود در آنها در کنار وعده غذایی بس��یار اس��ت البته
مصرف سبزیهای خام نیز در هر سه وعده غذایی میتواند جذب ویتامین
سی را در افراد باال ببرد .
وی اظهار کرد :افراد مبتال به س��رطان در می��ان وعده ها،کنار میل کردن
میوه و سبزی از آجیلها نیز استفاده کنند و برای حفظ سالمتی شان این
افراد باید از غالت س��بوس دار و حبوبات اس��تفاده کنند زیرا فیبر غذایی
باالیی دارند.
دکتر رحمانی تصریح کرد :همه افراد بخصوص افراد مبتال به سرطان باید از
روغنهای س��الم استفاده کنند به دلیل اینکه روغنهای حاوی اسید چرب
ترانس باال و روغنهایی که بخشی از آن هیدروژنه شده و اغلب در غذاهای
س��رخ کردنی و درپخت کیکها و بیس��کوئیتها و ...اس��تفاده میشوند و
روغنهای حیوانی بسیار برای بدن بسیار مضرند.
این متخصص تغذیه توصیه کرد که افراد از لبنیات کم چرب استفاده کنند
و از روغنهای غیر اش��باع مانند روغن زیتون و مغزها و ...اس��تفاده کنند،
به ویژه از اس��یدهای چرب امگا  3که در ماهی چرب،تخم کتان و ...وجود
دارد زی��را باعث کاهش التهاب و س�لامت قلب افراد بخصوص مبتالیان به
سرطان شود.
وی توضیح داد :حذف ش��کر و ش��یرینیهای مصنوعی ،کربوهیدراتهای
تصفیه ش��ده ،انواع نوشابههای ش��یرین که مصرف آنها افزایش سریع قند
خون را تا  88درصد در پی دارد ،خطر ابتال به سرطان پروستات و بسیاری
از بیماریهای مزمن را کاهش خواهد داد.
دکتر رحمانی میگوید:مواد غذایی که از ش��اخص گالیسمی باال برخوردار
هس��تند و میزان قندخون افراد را س��ریع افزای��ش میدهند تا  70درصد
احتمال ابتال به س��رطان را نیز افزایش میدهند و در مقابل مصرف غالت
س��بوس دار ت��ا  30درصد خطر ابتال به س��رطان روده و پروس��تات را در
افرادکاهش میدهد.
وی ابراز کرد :مطالعات نشان داده است که مصرف  50گرم گوشت فرآیند
ش��ده در روز خطر ابتال به سرطان را در افراد تا  20درصد افزایش میدهد
لذا توصیه ما این اس��ت که افراد مصرف گوشت قرمز بخصوص گوشتهای
فرآین��د ش��ده را کاهش داده و به ج��ای آن از ماهی ،تخ��م مرغ و مغزها
اس��تفاده کنند تا کمتر در معرض ابتال به انواع س��رطان باشند واگر مبتال
هستند روند درمان سریعتر طی شود.
>دستورالعملهایپیشگیریازسرطانبارژیمغذاییگیاهخواری
منطبقهستند

در ادامه دکتر اخیانی در اینباره خاطرنش��ان کرد:در طول درمان سرطان،
هدف اصلی دریافت کالری و پروتئین کافی برای حفظ وزن و ذخیره مواد
مغذی اس��ت زیرا نیاز به کالری و پروتئین اغل��ب در طول درمان افزایش
مییابد.
وی ادامه داد :در مبتالیان به س��رطان ممکن اس��ت الزم باشد گزینههای
معمول غذا و الگوی غذایی به طور موقت تغییر کند و به جای اس��تفاده از
یک رژیم غذایی کم چرب همراه با میوه و س��بزیجات زیاد ،نیاز به مصرف
بیشتر پنیر ،تخم مرغ ،سس ،روغن و مارگارین داشته باشند.
این متخص��ص تغذیه میگوید :در مرحله نقاهت بیماری س��رطان ،هدف
تغذیهای بازس��ازی قدرت عضالت ،بازیابی کاهش وزن و اصالح مشکالتی
مانند کم خونی اس��ت لذا برای این منظور فرد به کالری کافی ،پروتئین و
سایر مواد مغذی نیاز دارد وپس از پایان درمان ،دستورالعملهای پیشگیری
از س��رطان با رژیم غذایی گیاهخواری منطبق هستند و ممکن است رژیم

مواد غذایی ضد سرطانی را بشناسیم

یک متخصص تغذیه در خصوص توصیههای غذایی برای پیش�گیری از ابتال به س�رطان به معرفی منابع طبیعی مفید در این زمینه پرداخت.
س�ید ضیاءالدین مظهری ،در گفتگو با مهر گفت :عموم افراد جامعه با مصرف س�بد غذایی اش�تباه در معرض خطر ابتال به سرطانها هستند.
سبد غذایی پر چرب و کم فیبر ،نوشیدن نوشابههای گازدار از هر نوع و الکل ،راه را برای افزایش رادیکالهای آزاد و آمادگی بدن برای سرطان
فراهم میکنند.وی افزود :مصرف آنتی اکسیدانهایی مانند سبزیجات ،مغز دانهها و پروتئینها میتواند به شکل قابل توجهی از ابتال به انواع
س�رطانها جلوگیری کند .همچنین از مصرف ویتامین  Cکه در س�بزیجات و میوهها به وفور یافت میشود نباید غافل شد .برای مثال مصرف
پرتقال ،نارنگی ،گریپ فروت ،سبزی جعفری منبع غنی از این ویتامین هستند.مظهری با اشاره به مصرف ویتامین  Aجهت جلوگیری از ابتال
به انواع سرطان ها ،اظهار داشت :سبزیجاتی مانند هویج و فلفل دلمهای منبع غنی از ویتامین  Aهستند و نباید مصرف آنها را فراموش کرد.
همچنین مصرف مغز دانههایی مانند تخم شربتی ،تخم کتان و کنجد منبع غنی از ویتامین  Eهستند که مصرف آنها برای این منظور باید مورد
توجه بیشتری قرار گیرد.وی در پایان گفت :ویتامین  Dاز آن دسته ویتامینهایی است که تامین آن جهت جلوگیری از بسیاری از بیماریها
اعم از دیابت و بیماریهای کبد و کلیه مفید واقع خواهد شد اگرچه که منبع بسیار خوب این ویتامین نور خورشید است و در سبد غذایی ما به
مقدار کمتری حضور دارد اما مصرف شیر و ماهی به دفعات زیاد میتواند درصد زیادی از این ویتامین را تامین کند .توجه به این نکته ضروری
است که برای مقابله با هر بیماری و پیشگیری از ابتال به آن باید اطالعات درستی از منابع غذایی و میزان مصرف آنها در دست داشته باشیم.
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سرطانهای شایع مردان و زنان

معاون بهداش�ت دانش�گاه علوم پزشکی تهران ،ضمن تاکید بر قابل پیش�گیری بودن بیش از یک سوم سرطان ها ،به معرفی شایعترین
س�رطانها در کش�ور پرداخت.علیرضا دالوری ،در گفتگو با مهر ،از س�رطانها به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای غیر واگیر در قرن
حاضر نام برد و گفت :در حال حاضر ،س�رطان پس از بیماریهای قلبی و عروقی دومین عامل مرگ در کش�ورهای توسعه یافته و سومین
عام�ل مرگ در کش�ورهای کمتر توس�عه یافته اس�ت.وی افزود :به طور کلی س�رطان در جه�ان  ۱۲درصد مرگه�ا و در ایران  ۱۰درصد
مرگ و میرها را به خود اختصاص میدهند.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تاکید کرد :با افزایش امید به زندگی و افزایش
جمعیت سالمندی در کشور انتظار میرود موارد بروز سرطان در دهه آینده به دو برابر وضعیت فعلی افزایش یابد.وی افزود :تا سال ۲۰۳۰
میالدی بروز سرطان در جهان دو برابر خواهد شد و از  ۱۴میلیون نفر ابتالی سالیانه به  ۲۷میلیون نفر خواهد رسید.دالوری گفت :بیش از
 ۷۰درصد موارد افزایش بروز و مرگ و میر ناشی از سرطانها در کشورهای در حالتوسعه رخ میدهد که ایران نیز در زمره این کشورها
اس�ت.وی با عنوان این مطلب که س�الیانه در کش�ور بیش از  ۹۰هزار نفر دچار سرطان میش�وند ،افزود :آنچه مسلم است اینکه بیش از
یک س�وم موارد س�رطانها قابل پیشگیری و یک سوم دیگر به شرط تش�خیص زودهنگام ،درمانپذیر است.دالوری با عنوان این مطلب
که برنامهریزی برای کنترل و پیش�گیری از س�رطان یک ضرورت بهداشتی است ،به مهمترین عوامل خطرساز قابل پیشگیری از سرطان
اش�اره کرد و گفت :عوامل خطرس�از مربوط به سبک زندگی شامل چاقی ،افزایش وزن ،رژیم غذایی نادرست ،مصرف زیاد نمک و گوشت
قرمز و چربی و مصرف کم میوه و سبزیها ،کمتحرکی ،استعمال سیگار و الکل است.وی ،سرطانهای شایع در ایران را به ترتیب سرطان
پوست ،پستان و معده دانست و افزود :در مردان به ترتیب سرطانهای پوست ،معده و پروستات و در زنان ،سرطانهای پستان ،پوست
و کولون شایعترین است.

گیاهخواری به جلوگیری از عود و بروز سرطانهای ثانویه هم کمک کند.
وی ابراز کرد :در افراد مبتال به س��رطان پیش��رفته ،تغذیه مناسب به حفظ
روحی��ه و بهبود کیفی��ت زندگی فرد کمک میکند و غ��ذا خوردن باید با
لذت همراه باش��د .رژیم فرد ممکن اس��ت نیاز به تغییرات��ی برای جبران
بیاشتهایی ،تغییرات چشایی یا سایر مشکالت گوارشی داشته باشد.
دکتر اخیانی توضیح داد :ش��واهد تحقیقات انجام ش��ده نشان میدهد که
افرادی که از رژیم غذایی غنی از مواد مغذی استفاده میکنند ،کمتر دچار
سرطان میشوند و شواهد ضعیفی نشان میدهد که همین مزیت از مصرف
مکملها نیز وجود داشته باشد.
این متخصص تغذیه اضافه کرد :در میزان اثر شیمی درمانی ،پرتودرمانی یا
داروهای تجویز شده،دوزهای زیاد برخی از مکملها میتوانند تداخل ایجاد
کنند لذا اگر فرد مبتال به سرطان برای تأمین نیازهای مغذی خود به اندازه
کافی نمیتواند غذا بخورد باید از پزش��ک خود در مورد مصرف یک مکمل
مولتی ویتامین همراه با امالح معدنی روزانه سوال کند.
وی بیان کرد :اگر اشتهای فرد مبتال به سرطان کم است و برای باال بردن
وزن خود تالش میکند ،ممکن اس��ت الزم باش��د بدون توجه به چربی و
کلس��ترول ،آنچه مورد عالقه اس��ت میل کند .تخم مرغ و لبنیات از جمله
پنیر منابع عالی پروتئین هس��تند .کالری لبنیات پرچرب بس��یار بیشتر از
لبنیات کم یا بدون چربی اس��ت و چربی متمرکزترین منبع کالری اس��ت
وب��رای کم کردن مصرف روغنهای حاوی اس��ید چرب اش��باع ش��ده ،از
روغنه��ای گیاهی مانند روغن زیتون ،کره ب��ادام زمینی و آجیل میتوان
استفاده کرد.
دکت��ر اخیانی مط��رح ک��رد :تحقیقات گذش��ته محققان نش��ان میداد
که س��ویا میتوانس��ت یک ماده ضد س��رطان موثر باش��د .ام��ا مطالعات
اخیر نش��ان میدهد مصرف بیش از حد س��ویا میتواند رش��د سلولهای
س��رطانی را در زنان مبتال به س��رطان پس��تان تحریک کند .تا زمانی که
اطالعات بیش��تری در مورد تأثیر واقعی سویا بر سرطان یافت شود ،زنانی
که در معرض خطر ابتال به س��رطان پس��تان هس��تند ،باید از مکملهای
س��ویا اجتن��اب کنن��د و نیز مصرف س��ویا را ت��ا دفعات کم��ی در هفته
محدود کنند.
وی در پاس��خ به این پرسش که "آیا در طول درمان سرطان نوشیدن قهوه
یا چای بیخطر اس��ت" ،میگوید :هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد
فردی تحت درمان سرطان باید از مصرف کافئین خودداری کند .به عالوه،
هی��چ مدرکی کافئین را با هر نوع س��رطانی ارتباط نمیدهد .چای ممکن
اس��ت مزایایی نس��بت به قهوه داشته باش��د .چای نه تنها کافئین کمتری
دارد ،بلکه حاوی آنتی اکس��یدانهایی به نام فالونوئیدها اس��ت که ممکن
اس��ت از سرطان پیش��گیری کند .هم چای س��بز و هم چای سیاه حاوی
فالونوئید هستند.
دکتر اخیانی مطرح کرد :به دلیل بروز بیاشتهایی در افراد مبتال به سرطان
گاهی اوقات تالش بیش از حد اطرافیان برای تش��ویق به خوردن ،میتواند
باعث اضطراب و احس��اس گناه بیشتر در فرد شود و نتیجه معکوس بدهد.
لذا توصیه میش��ود برای رفع بیاش��تهایی فرد برخی نکات را مدنظر قرار
دهد.
وی اف��زود :برای رفع بیاش��تهایی فرد بیمار اگ��ر وعدههای غذایی بزرگ
وی را تحت فشار قرار میدهد یا سریع سیر میشود ،در طول روز چندین
وعده غذایی کوچک و میان وعده بخورد و غذاهای حاوی کالری زیاد را در
بخشهای کوچک تقس��یم کند لذا به این ترتیب میتواند کالری مورد نیاز
خود را بدون خوردن مقدار زیادی غذا دریافت کند و با خانواده و دوستان
خ��ود غذا بخورد .زیرا این فضا میتواند اش��تها را افزایش دهد و در نهایت
برای بهبود اشتها از پزشک خود یک دارو بخواهد.
دکتر اخیانی گفت :ابتال به بیماری س��رطان ،درمان آن یا حتی اس��ترس
ایجاد شده میتواند حالت تهوع ایجاد کند .لذا رعایت برخی نکات میتواند
آنها را از شر حالت تهوع نجات دهد به طورمثال ابتدا حتما از داروهای ضد
تهوع که توس��ط پزشک تجویز شده اس��تفاده کنید .اگر استفراغ میکنید
مایعات بنوش��ید تا از کمبود آب بدن جلوگیری ش��ود و س��عی کنید بین
وعدههای غذایی مایعات بنوشید تا بیش از حد معده خود را پر نکنید.
این متخصص تغذیه افزود :پس از قطع اس��تفراغ ،هر چند س��اعت یکبار
مقدار کمی غذا بخورید .از غذاهای مطبوع و مالیم مانند نان تست ،برنج و
کراکر استفاده کنید و از میل کردن غذاهای چرب یا سنگین پرهیز کنید.
وی توضیح داد:به خاطر داش��ته باش��ید که در برخی موارد ،مانند سرطان
پیش��رفته ،غذا خوردن ممکن است بر نتیجه بیماری یا درمان فرد تأثیری
نگ��ذارد .در این ش��رایط ،تالش ب��رای پیروی از دس��تورالعملهای خاص
غذایی ،مانند رژیم کم نمک یا کم چربی ،ممکن است عملی نباشد.
> مبتالیان به سرطان بهتر است در دفعات بیشتر میل کنند

دکتر اخیانی توصیه کرد :مبتالیان به سرطان بهتر است که در مقادیر کم
و در دفعات بیشتر و منظم غذا میل کنند و اگر فقط بعد از خوردن مقدار
کمی غذا ،احس��اس سیری میکنند ،ممکن اس��ت خوردن مقادیر کم در
طول روز و به دفعات مکرر آسانتر باشد.
ای��ن متخصص ادام��ه داد :این بیماران باید زمانهای غ��ذا را برنامه ریزی
کنند و اگر هرگز احساس گرسنگی نمیکنند ،معموالً خوردن طبق برنامه
به جای اعتماد به اشتها مفید است و آنها هنگام گرسنگی میتوانند بیشتر
بخورند و از مواقعی که بیش��ترین میل را برای خوردن غذا دارید ،استفاده
کنند .بس��یاری از افراد صبح ها ،هنگام استراحت ،بهترین اشتهای خود را
دارند.
وی متذکر ش��د بیماران مصرف مایعات را همراه وعدههای غذایی محدود
کنند زیرا مایعات میتوانند معده فرد را پر کنند و مصرف غذاهای با کالری
باالتر را محدود کنند بدین خاطر توصیه میش��ود که مایعات مورد نیازتان
را یک ساعت قبل یا بعد از غذا میل کنند.
وی به مبتالیان به س��رطان توصیه کرد که ی��ک فضای دلپذیر برای غذا
درس��ت کنید .به عنوان مثال ،از موسیقی آرام ،شمع ،گل ،ظروف متنوع و
فضای دنج اس��تفاده کنید و وعدههای غذایی را جذابتر کنید .غذاهایی با
رنگ و بافت متنوع انتخاب کنید تا وعدههای غذایی ش��ما جذابتر شود و

= دکت��ر رحمانی :پیروی از رژیم غذای��ی مدیترانهای که غنی از
س��بزیجات و میوهه��ا و غالت کامل و روغنهای س��الم مانند روغن
زیتون اس��ت ،میتواند خطر ابتال به انواع س��رطانها ازجمله سرطان
پس��تان را کاهش ده��د و در مقابل رژیم غذایی ناس��الم که در آن
از گوشتهای فرآیند شده بسیار استفاده میشود،خطر بزرگی برای
ابتال به انواع سرطان بخصوص سرطان روده است
= در مطالعات محققان آمده جهت پیش��گیری از ابتال به سرطان
افراد باید حداقل  5واحد س��بزی و میوه در روز مصرف کنند بدین
صورت که دو واحد میوه و س��ه واحد س��بزی روزانه مصرف کنند و
اف��راد مبتال به بیماری س��رطان باید  9الی  10واح��د در روز میوه و
سبزی مصرف کنند
= دکتر اخیانی :در مبتالیان به س��رطان ممکن اس��ت الزم باشد
گزینهه��ای معمول غذا و الگوی غذایی به طور موقت تغییر کند و به
جای استفاده از یک رژیم غذایی کم چرب همراه با میوه و سبزیجات
زیاد ،نیاز به مصرف بیش��تر پنیر ،تخم مرغ ،سس ،روغن و مارگارین
داشته باشند
= در مرحله نقاهت بیماری س��رطان ،هدف تغذیهای بازس��ازی
ق��درت عض�لات ،بازیاب��ی کاه��ش وزن و اصالح مش��کالتی مانند
کم خونی اس��ت لذا برای این منظور فرد به کالری کافی ،پروتئین و
س��ایر مواد مغذی نیاز دارد وپس از پایان درمان ،دس��تورالعملهای
پیش��گیری از س��رطان با رژیم غذایی گیاهخواری منطبق هس��تند و
ممکن است رژیم گیاهخواری به جلوگیری از عود و بروز سرطانهای
ثانویه هم کمک کند
به بوها توجه کنید زیرا برخی از رایحهها باعث کاهش اشتها یا ایجاد حالت
تهوع میشوند .از بوهایی که این تأثیر را در شما دارند بپرهیزید.
دکتر اخیانی ابراز کرد :بیماران س��رطانی میان وعدههایی را به راحتی در
دسترس داشته باش��ند تا بتوانند هروقت خواستند ،بخورند .پنیر ،بستنی،
کمپوت میوه ،میوه خشک ،آجیل ،کره بادام زمینی ،کلوچه و شیر شکالت
نمونههایی از میان وعدههای پرکالری هستند که نیاز به آمادهسازی کمی
دارند یا آماده خوردن هستند.
این متخصص تغدیه اضافه کرد :هنگام میل کردن میان وعده خیلی نگران
نباش��ید که برخی از این گزینهها سرش��ار از کلس��ترول یا چربی هستند.
هنگامی که اشتهای خود را بازیافتید ،میتوانید روی گزینههای میان وعده
ک��م کالری تمرکز کنی��د و نیز یک میان وعده قبل از خواب بخورید .زمان
خواب میتواند زمان مناس��بی برای میان وعده باش��د زیرا اشتهای شما را
برای وعده بعدی از بین نمیبرد.
> ورزش منظم به تحریک اشتهای مبتالیان به سرطان کمک میکند

وی تصریح کرد :ورزش منظم ممکن اس��ت به تحریک اشتهای افراد مبتال
به بیماری س��رطان کمک کند اما ضروری است که از پزشک خود در این
زمینه مشورت بگیرند.
دکتر اخیانی یادآور ش��د :در طول دوره درمان یا بهبودی بیماری سرطان،
نی��از ف��رد به کال��ری و پروتئین ممکن اس��ت بیش از حد معمول باش��د.
پیش��نهاداتی مانن��د اضافه کردن کره ب��ه غذا،کلوچه و خ��وردن غذاهای
پرکالری میتواند به افزایش کالری مصرفی فرد کمک کند.
ای��ن متخصص تغذی��ه افزود:اگرچه برخی از این پیش��نهادها چربی و قند
زی��ادی ب��ه رژیم غذایی فرد مبتال به س��رطان اضافه میکنن��د ،اما نگران
نباشید زیرا فرد فقط تا زمانی کالری اضافی را مصرف میکند که اشتهایش
دوب��اره باز گ��ردد اما اگر نگرانی در مورد تغییر نح��وه غذا خوردن دارید با
پزشک یا یک متخصص تغذیه مشورت کنید.
> پروتئین برای رشد ،سالمت و ترمیم بدن مهم است

وی تش��ریح کرد پروتئین برای رش��د ،س�لامت و ترمیم بدن مهم است.
اگر مبتال به بیماری س��رطان هستید ،ممکن است به پروتئین اضافی نیاز
داشته باشید.
دکتر اخیانی افزود :برخی از پیشنهادات برای بهرهگیری از پروتئین اضافی
عبارتند از اینکه گوشت ،مرغ ،ماهی ،پنیر یا انواع لوبیا به سوپ یا خورشت
اضافه کنید و س��االدهای حاوی گوش��ت مانند مرغ ،بوقلمون یا ماهی تن
را انتخاب کنید و یک چهارم فنجان ش��یر خش��ک را به یک فنجان ش��یر
پرچرب اضافه کنید ،یا یک فنجان ش��یر خش��ک را به یک چهارم فنجان
ش��یر پرچرب اضافه کنید و از آن به عنوان یک نوش��یدنی استفاده کنید،
آن را به دس��رها یا ش��یکها اضافه کنید و یا در پخت و پز به کار ببرید و
در نهایت درصورت صالحدید پزش��ک معالجتان ،از مکمل پروتئین معتبر
استفاده کنید.
وی عنوان کرد :اگر بیماری س��رطان باعث شده گوشت قرمز (گوشت گاو
یا گوش��ت بره ) برای فرد جذابیت کمتری داشته باشد ،غذاهایی که منبع
خوبی از پروتئین نیز هستند مانند لوبیا ،عدس ،تخم مرغ ،ماهی ،پرندگان،
آجی��ل و کره مغزهامثل کره بادام زمینی ،ش��یر ،نوش��یدنیهای ترکیبی
ساخته شده با شیر ،فرنی ،پودینگ ،همبرگر گیاهی،ماست و کینوا میتواند
جایگزین مناسبی باشد.
دکتر اخیانی توضیح داد :نوش��یدن مایعات فراوان نیز برای کمک به بدن
فرد در طول درمان سرطان مهم است .سعی کنید حداقل دو لیتر مایعات
در روز بنوش��ید ،مگر اینکه پزش��ک ش��ما توصیه به محدود کردن مصرف
مایعات کرده باشد .سعی کنید نوشیدنیهای حاوی کالری را انتخاب کنید.
اگر نوش��یدنیهای ش��یرین برایتان خوشایند نیس��ت ،آب طعم دار یا آب
میوههای رقیق ش��ده ب��ا آب را امتحان کنید.ای��ن متخصص تغذیه گفت:
اگ��ر بیاش��تهایی فرد مبتال به س��رطان بیش از چند روز باعث ش��ود که
وی غ��ذای خوب��ی نخورد ،در مورد مصرف مولتی ویتامین باید از پزش��ک
خود س��وال کند .وی خاطرنشان کرد :داروهای درمانهای سرطان و سایر
داروها ممکن اس��ت با مکملهای غذایی تداخل کنند ،بنابراین ابتدا آن را
با پزش��ک خود در میان بگذارید .برچسب بسته مولتی ویتامین را بررسی
کرده و به دنبال یک مولتی ویتامین باشید که بیشتر از  100درصد ارزش
روزانه کل ویتامینها و مواد معدنی را به شما ندهد .دکتر اخیانی در پایان
گفت :به هر حال به خاطر داشته باشید که اگر در حال خوردن یا نوشیدن
مکملهای غذایی مانند کلوچه ها ،اسموتیها و سایر محصوالت غنی شده
ب��ا ویتامینها و مواد معدنی اضافی هس��تید ،ممکن اس��ت نیازی به یک
مولتی ویتامین یا مکمل اضافی نباشد.

