
طان تغذیه در افراد مبتال به سر

دکتر سالک زمانی 
استادیار علوم تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1400آذر ماه 



سرفصل ها 
اهمیت تغذیه در بیماران مبتال به سرطان✓
عوامل موثر بر وضعیت تغذیه ای ✓
غربالگری و ارزیابی تغذیه ای ✓
انرژی✓
مایعات✓
درشت مغذی های و ریز مغذی ها ✓
فعالیت بدنی ✓
کاشکسی سرطان ✓
استراتژی های تغذیه ای برای بیماران مبتال به سرطان✓
دارو -تداخل غذا✓
درمان های تسکینی ✓
توصیه های تغذیه ای در بهبود یافته گان  ✓
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اهمیت تغذیه در افراد مبتال به سرطان 

مشکل اصلی بیماران مبتال به سرطانسوء تغذیه •

وجود تومور ✓
درمان ها و عمل های جراحی✓

ه بیماران مبتال به سرطان مربوط به سوء تغذیمرگ و میر % 10-20➢
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اهمیت تغذیه در افراد مبتال به سرطان 

بیمارستان،دربستریروزهایبیماری،شدتافزایش:تغذیهسوء➢
زندگیکیفیتکاهشودرمانیمسمومیت

موازاتبهوبیماریتشخیصباهمزمانتغذیهشروعاهمیت➢
نئوپالستیکآنتیهایدرمان
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اهمیت تغذیه در افراد مبتال به سرطان 
: تغذیه درمانی •
افزایش تحمل درمان ✓

کاهش وقفه های درمانی ✓

کاهش از دست دهی وزن و توده عضالنی بدن ✓

بهبود کیفیت زندگی ✓

بستری شدن در بیمارستان % 50<کاهش ✓
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عوامل موثر بر وضعیت تغذیه ای 

تازکاشکسی سرطان، مرحله بیماری، متاس: عوامل مربوط به بیماری ✓

تهیهدرفردتواناییکاهشنگرانی،افسردگی،:اجتماعی–روانیعوامل✓

خانوادهافرادسایرکناردرزندگیغذا،

اقتصادیعوامل✓

هادرمانعوارضودرماننوع:درمانازناشیعوارض✓

بیماریازقبلفردایتغذیهوضعیت✓
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غربالگری و ارزیابی تغذیه ای 

تشخیص بیماری ✓

شروع هر درمان ✓

طول درمان ✓

پایش بعد از درمان ✓

دوره بعد از درمان ✓
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غربالگری و ارزیابی تغذیه ای 

شروع غربالگری تغذیه ای در مراحل ابتدایی بیماری •
بررسی دریافت غذایی ✓
کاهش وزن ✓
شاخص توده بدنی ✓

در صورت نتیجه غربالگری غیر نرمال •
بررسی دریافت غذایی ✓
عالیم تغذیه ای ✓
بافت عضالنی ✓
شدت التهاب سیستمیک ✓
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ابزارهای غربالگری تغذیه ای 

➢Patient Generated-Subjective Global Assessment 
(PG-SGA): inpatient and outpatient settings

➢Malnutrition Screening Tool (MST): inpatient and
outpatient settings

➢Malnutrition Universal Screening Tool (MUST):
inpatient and outpatient settings
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SGA
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• MUST
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ابزارهای غربالگری تغذیه ای 

➢ Activities of Daily Living (ADLs) Tool

➢ Common Toxicity Criteria for Adverse Events (CTCAE): 

➢ An outcome measure used in anticancer therapy that compares 

acute toxicities of cancer treatment 

➢ Karnofsky Performance Scale (KPS) Index: 

a scoring index that associates an individual’s functional status 

with disease status and survival 
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غربالگری و ارزیابی تغذیه ای 

اشتهابررسی دقیق ✓
( هالمانند تهوع، استفراغ و اس)عالئمدریافت دهانی افراد از طریق ارزیابی ✓
وضعیت وزن بدن✓
بررسی آزمایشگاهی ✓
معاینه فیزیكی ✓

ایشپوسنجیتن،حیاتیعالئم،بدنکلبررسیشاملارزیابی•
میمایعاتوضعیتوایماهیچهتوده،زیرپوستیچربیذخایر
.باشد
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انرژی

(  gold standard)استفاده از کالری متری غیر مستقیم ✓

.  بیماران تازه تشخیص داده شده هایپرمتابولیک هستند% 47✓

kcal/kg30-25: مقدار انرژی ✓
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مایعات

و لاسها، فیستول، ادم، آسیت، تب: عدم تعادل مایعات عوامل ایجاد کننده ✓

هادیورتیکیا داروهایی مانند کلیوی، اختالل عملكرد استفراغ

خسممتگی، کمماهش وزن ناگهممانی، : عالئممم و نشممانه هممای دهیدراتاسممیون ✓

ای گور پایین پوست، خشكی مخاط دهمان، ادرار تیمره و داررهیپرناترمی، تو

بوی زیاد، و کاهش برون ده ادراری 

ها، هیپوولمی، سطوح سرمی الكترولیتتر بررسی دقیق 

اوره و کراتینینسطح
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مایعات

:  ویتوصیه کلی  مقدار مایعات مورد نیاز بزرگساالن بدون مشكالت کلی✓

✓20-40 mL/kg روزانه

40-30: برای افراد تحت درمان شیمی تراپی ✓ mL/kg

کیلوکالری انرژی1میلی لیتر به ازای 1: توصیه ی دیگر✓
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پروتئین 

بر اساس تعیین نیاز های پروتئینی 
درجه سوءتغذیه✓
وسعت بیماری✓
ناشی از بیماری ضریب استرس✓
توانایی فرد در متابولیزه و استفاده از پروتئین✓
2-1.2: در فاز کاتابولیک بیمار ✓ g/kg/day

1.5: با پیوند سلول های هماتوپوئیتیکبیمار ✓ g/kg/day
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چربی و کربوهیدرات 

افزایش درصد انرژی از چربی در بیماران با مقاومت به انسولین ✓

بار گالیسمی پایین توصیه به افزایش دانسیته انرژی همراه با ✓

افزایش نسبت چربی به کربوهیدرات ✓

افزایش امولسیون لیپیدی    : در تغذیه پرنترال ✓
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میکرونونرینت ها 

یدان هاتوصیه به دریافت منابع غذایی حاوی میكرونوترینت ها و آنتی اکس✓

RDAدریافت ریز مغذی ها به اندازه ✓

عدم توصیه به مصرف مولتی ویتامین ها با دوز باال ✓

ی ناشجانبیاثراتداشته و یا در افرادی که خوردنمشكالتدر افرادی که ✓

را و نه بیشتر DRI% 100از درمان تظاهر می یابد، مكمل ویتامین مینرالی که 

. مین می کند، توصیه می شودأت
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میکرونونرینت ها 

عدم مصرف مكمل های آنتی اکسیدان در زمان درمان ✓

:  مكمل یاری اختصاصی ✓

آهن در کم خونی فقر آهن ▪

B12تزریق ویتامین ▪

 pemetrexedمكمل یاری با اسید فولیک در افراد تحت درمان کموتراپی با ▪

([Alimta])
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مداخله تغذیه ای 

ض سوء مداخله تغذیه ای برای بیمارانی که دریافت کافی دهانی ندارند و یا در معر•
:  تغذیه هستند

توصیه های تغذیه ای ✓

.  درمان عالیم و مشكالتی که دریافت غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند✓

(Oral Nutritional supplememts)استفاده از محلول های خوراکی تغذیه ای ✓
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توصیه های تغذیه ای 
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مداخله تغذیه ای 
:  علت های اختالل در دریافت دهانی•

یبوست،جذب،سوءای،رودهانسداددندانی،مشکالتگزوستومی،دهانی،هایزخم
عوارضوزیاددردچشایی،تغییراتای،رودهحرکاتکاهشاستفراغ،تهوع،اسهال،
.داروها

شروع حمایت تغذیه ای •
.  داشته باشدمورد نیاز در یک هفته % 50کمتر از اگر بیمار دریافت ✓

.  داشته باشدمورد نیاز در دو هفته % 50-75اگر بیمار دریافت ✓

اولویت با تغذیه انترال ✓

تغذیه ه توصیه ب، در شرایطی که بیمار به دالیلی نمی تواند تغذیه انترال بگیرد✓
.استپرنترال
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مداخله تغذیه ای 

refeeding Syndromeخطر  :در بیماران با گرسنگی مزمن➢

در شروع تغذیه با مقدار زیاد ➢

هیپوفسفاتمی : اولین عالمت کالسیک ✓

ن و گلوکز، اختالل تعادل مایعات و سدیم، تغییر در متابولیسم چربی، پروتئی✓

کمبود تیامین، هیپومنیزیمی، هیپوکالمی  
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مداخله تغذیه ای 

:شروع حمایت تغذیه ای به آهستگی ➢

مقدار مورد نیاز % 50تا 25✓

کیلوکالری به ازای کیلوگرم از وزن بدن 15تا 10✓

%  20روزانه افزایش ✓
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مداخله تغذیه ای 

mg300-200مكمل تیامین تجویز :قبل و در طول حمایت تغذیه ای✓

:  تأمین ریز مغذی های دیگر بر اساس اندازه گیری های متعدد✓

mmol/kg/day 24: پتاسیم✓

mmol/kg/day 0.6-0.3: فسفات✓

یا mmol/kg/day 0.2(: درون وریدی)منیزیم ✓

mmol/kg/day 0.4: خوراکی
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فعالیت بدنی 

در تمام مراحل سرطان ( هوازی و قدرتی)انجام فعالیت بدنی ✓

س و حفظ ظرفیت هوازی فرد، قدرت عضالنی، کیفیت زندگی، اعتماد به نف✓
کاهش خستگی و استرس 

از ضربان قلبی % 50-75)فعالیت بدنی متوسط تا شدید 
دقیقه60تا 10بار در هفته و هر بار به مدت 3( پایه
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کاشکسی سرطان 
یمنی،اسرکوبضعف،وکلیتكیدگیاشتهایی،بیپیشرونده،وزنکاهش➢

عاتمایوانرژیغیرطبیعیمتابولیسموپایه،متابولیکمیزانتغییر

یاانسرطخودازکهشودمیدادهنسبتهاسیتوکینبهسرطانکاشكسی➢
.شوندمیتولیدسرطانبهپاسخدرایمنیسیستم

مشابهکهدشونتحلیلومتابولیكیتغییراتسببتوانندمیهاسیتوکین➢
.باشدمیالتهابدرشدهدیدهتغییرات

➢REEمیاپیدسازگاریبدنکهمزمنگرسنگیبرخالفویابدمیافزایش
.شودمیمیرومرگافزایشسبب،کند
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کاشکسی سرطان 

.  در سرطان های سر و گردن، مری و ریه بیشتر دیده می شود✓

.  در سرطان های پستان و هماتولوژیک کمتر دیده می شود✓

.بیماران به عنوان عامل مرگ و میر شناخته می شود% 50تا 30در ✓
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کاشکسی سرطان 

کاهش توده عضالنی ✓
کاهش توده چربی ✓
کاهش وزن✓
افزایش التهاب ✓
REEافزایش ✓

آنورکسی ✓
ا افزایش دگراداسیون پروتئین ه✓

تنفر از گوشت قرمز ✓
تغییر حس چشایی و بویایی✓
سیری زودرس ✓
تهوع و استفراغ ✓

عالئم تغذیه ای مشخصه ها 
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جراحی و کاشکسی 

حمایتتحتجراحیازقبلروز14تا10بایدشدیدتغذیهسوءدچارافراد✓
.گیرندقرارایتغذیه

قبلروز7تا5بایدگیرند،میقرارشكمهایجراحیتحتکهبیمارانیهمه✓
.گیرندقرارایتغذیهحمایتتحتجراحیاز

.باشدمیPNوENصورتبهایتغذیهحمایت✓

برای کسانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند باید براساس برنامه✓
enhanced recovery after surgery (ERAS) عمل کرد  .
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دارودرمانی
.  شت نیستکاشکسی سرطان بدون مداخله دارویی برای التهاب و هیپرمتابولیک قابل برگ•
. برای بی اشتهایی نیاز به مشاوره تغذیه، تغییرات غذایی و دارودرمانی است•

(Periactin)آنتی هیستامین ها✓

(Decadron, Solu-Medrol)کورتیكواستروئیدها ✓

(Provera, Megace)پروژستین ها ✓

 (Reglan)مواد پروکینتیک ✓

(Remeron)ضد افسردگی ها ✓
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دارودرمانی

برای افزایش اشتها ( هفته3تا 1)به مدت محدود کورتیكواسترئیدهااستفاده از ✓
در بیماران بی اشتها با بیماری پیشرفته 

از دست دهی عضالنی، مقاومت به انسوین و عفونت ها : توجه به عوارض دارو✓

Medroxyو megestrol Acetateاستفاده از ✓ progestrone

ترومبوآمبولیسم، خونریزی های واژینال، ناتوانایی جنسی: توجه به عوارض دارو✓
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دارودرمانی
3-روغن ماهی یا مكمل امگا➢

بهبود اشتها✓
وزن بدن✓
کاهش مرگ و میر پس از جراحی ✓
بهبود کیفیت زندگی ✓

و تحت شیمی درمانی در افراد 3-مفید بودن استفاده از مکمل اسیدهای چرب امگا➢
رادیوتراپی 

ای مسمومیت همفید بودن مکمل روغن ماهی در افراد تحت شیمی درمانی در برابر ➢
ناشی از درمان مانند نوروپاتی محیطی 
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دارودرمانی

با دوزهای معمول 3-استفاده از روغن ماهی یا اسیدهای چرب امگا✓

احتمال حس بوی ماهی در مصرف روغن ماهی ✓

.  نباید تجویز شودibrutinibهمراه با داروی ✓
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دارودرمانی
هش شواهد کافی برای استفاده از داروهایی زیر برای درمان بی اشتهایی، کا➢

: وزن یا کاشكسی وجود ندارد
✓BCAA
انسولین ✓
آرژینین✓
گلوتامین ✓
(BHMB)هیدروکسی متیل بوتیرات -بتا✓
✓NSAIDs
اشکسی داروهای مورد استفاده در کدو نوع کانابیونوئید به نام های )کانابینوئیدها✓

در بیماران دارای تهوع و استفراغ ناشی از Cesametو  Marinolسرطان 
(.شیمی درمانی می تواند مفید باشد
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان 

بی اشتهایی •
وعده غذایی 3تشویق به مصرف وعده های غذایی کوچک به جای استفاده از •
افزودن پروتئین و چربی به غذاهای مورد عالقه بیمار •

(wheyو پروتئین ONS)استفاده از پروتئین ها و محلول های پر انرژی •
در دسترس بودن غذاهای پرکالری •
افزایش مصرف در موقعیت های باال بودن اشتها •
فراهم آوردن شرایط لذت بخش در زمان غذا خوردن •
توجه به غذاخوردن به عنوان قسمتی از درمان •
غذاخوردن به صورت زمان بندی شده به جای منتظر ماندن برای گرسنگی •
داشتن فعالیت فیزیکی سبک •
عدم مصرف مایعات همزمان با  وعده های غذایی  •
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان 

تهوع و استفراغ •

قبل)درمانازقبلبصورتمعموالکهشودمیاستفراغوتهوعسببدرمانیشیمی➢

درماندریافتازپساولساعت24طی)حاد،(افتدمیاتفاقدرماندریافتاز

میبندیطبقه(افتدمیاتفاقدرمانازپسروز4تا1)تاخیریو(افتدمیاتفاق

.شود
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان 

تهوع و استفراغ •
جرعه جرعه نوشیدن مایعات خنک یا با دمای اتاق ✓
پرهیز از غذاهای بسیار شیرین، پرچرب، پر ادویه ✓

پرهیز از غذاهای بودار مانند ماهی و تخم مرغ ✓
استفاده  از میکروویو برای پخت غذا ✓
مصرف مواد غذایی خشک نشاسته ای مانند کراکرها و نان های تست ✓
مصرف غذاهای نرم و با هضم آسان در زمان بندی های شیمی درمانی ✓
تشویق به مصرف داروهای تجویزی جهت بر طرف کردن تهوع ✓
دقیقه بعد از مصرف غذا 30استراحت کردن با باال نگهداشتن سر، ✓
ن، طب استفاده از درمان های تکمیلی مانند چای زنجبیل، تکنیک های ریلکسیش✓

فشاری 
39
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دارو درمانی 

➢ Serotonin antagonists (e.g., ondansetron, granisetron,
and dolasetron)

➢ Dopamine antagonists (e.g., metoclopramide,
prochlorperazine)

➢ Corticosteroids such as dexamethasone
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان 

دهانیمشكالت➢

،وگوسیاهیپگوسیا،دیس)باشدکردهتغییرشدتبهچشاییحسکهافرادیدر➢

سودمندغذاتهیهدرهاچاشنیوهادهندهطعمازاستفادهاستممکن(آگزیا

.باشد

زینجایگعمنابازاستفادهورژیمازقرمزگوشتحذفنیازمندگوشتازنفرت➢

.باشدمیمرغتخمولبنیاتلوبیاها،سویا،مانندپروتئین

هاینتعفوترینشایع(برفک)آلبیکنزکاندیداوسیمپلکسهرپسویروس➢

.باشندمیدهانی
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان 

دهانیمشكالت➢
هاسسباهمراههادهندهطعموهاچاشنیباشدهتهیهنرمغذاهایمصرف✓
سفتوخشکغذاهایازپرهیز✓
تندهایادویهوسرکهفرنگی،گوجهکافئین،مرکبات،الکل،ازپرهیز✓
(..وسردخنک،)بیماربرایمناسبدمایدرغذاهامصرف✓
شیروزردآلوموز،طالبی،مانندهاییمیوهباهااسموتیتهیه✓
هاعفونتیادهانیدردهایدردناک،بلعایزوفاژیت،برایکهداروهاییمصرف✓

.باشدشدهتجویز
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان 

موکوزیت➢

دهانیهایمراقبتوبهداشتبهتوصیه✓

هاشویهدهانازاستفاده✓

درشیرینجوشمرباخوریقاشق1ونمکمرباخوریقاشق¾:هاشویهدهان✓
آبلیوان4

جویدن یخ ✓

بار در روز3گرم در آب به میزان 5استفاده از پودر گلوتامین ✓
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان  

گزوستومی➢
لیوان10تا8مقداربهروزطولدرمایعاتنوشیدنجرعهجرعه➢
جعفرییاهویججویدن➢
منجمدطالبییاانگورزدنمک➢
خوابیدنطولدرسازرطوبتدستگاهازاستفاده➢
مزهترشغذاییموادازاستفادهباشد،نداشتهباززخمکهصورتیدر➢
مرطوبونرمغذاهایازاستفاده➢
الکلحاویهایشویهدهانیاالکلمصرفعدم➢
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان  

بویاییوچشاییحستغییر➢
(دهانوبینیشستشوی)هاشویهدهانازاستفاده✓
غذاهاکردندارادویهودارمزهازاستفاده✓
فلزیجایبهپالستیکیظروفازاستفاده✓
سردغذاهایمصرف✓
معطرهایسبزیوهامیوهسایریالیموباآبکردندارطعم✓
گوشتجایبهحبوباتتوفو،شیر،مانندپروتئینیغذاهایازاستفاده✓
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان 

اسهال➢

از و رادیاوتراپی شاکم قبالداروهای شیمی درماانی اسهال اثر جانبی شایع برخی •

ءتغذیه ، سوهاالکترولیتو مایعاتمی باشد که می تواند منجر به تخلیه ی جراحی 

. و حتی بستری شدن گردد

نیاز ممکان اسات تحات تااثیر قارار گرفتاه و جاذبو هضمفرایندو رودهمخاط•

. متابولیسم پروتئین، انرژی، ویتامین ممکن است دچار اختالل شوند

گار انجاام گیارد، اوضعیت هیدراسیون و جایگزینی الكترولیت هما الزم است •

. بار در روز دفع مدفوع شل همراه با حرکات شکم وجود دارد3بیش از 
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان 

اسهال✓
گوشتآبها،میوهآبآب،:مایعاتمصرفافزایش✓
مغزها،خام،هایسبزیوهامیوهمانندفیبرپرغذاییموادازپرهیز✓

کاملغالت
شرایطبرخیدرلبنیاتازپرهیز✓
الکلوشکرحاویغذاییموادازپرهیز✓
سسجودوسر،موز،مانندمحلولفیبرهایحاویغذاییموادمصرف✓

سیب
پاستازمینی،سیببرنج،مانندغذاییموادمصرف✓
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دارودرمانی 
اسهال➢

➢Loperamide

➢Diphenoxylate
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان 

یبوست➢
ایهمیوهسبزیجات،وهامیوهکامل،غالتمانندپرفیبرغذاهایدریافتافزایش✓

مغزهاوحبوباتخشک،
مایعاتلیتر2حداقلمصرف✓
پروبیوتیکحاویغذاهایازاستفاده✓
فیزیکیفعالیتانجام✓
شدهتجویزداروهاییافیبرهاازاستفاده✓
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان 

یبوستهایفاکتورریسک➢
.شودمیمشاهدهپیشرفتهبیماریدرمعموال✓
.شودمیایجادهاکولینرژیکآنتیواندانسترونمانندداروهابرخیمصرفاثردر✓
مایعاتدریافتکاهشتب،دهیدراسیون،اثردر✓
کلسمیهیپر✓
نامناسبتغذیه✓
نورولوژیکیمشکالت✓
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دارودرمانی 
یبوست➢

➢ Pidrolax (in patients using opioids)

➢ Senna

➢Docusate sodium

➢Magnesium hydroxide
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان  

خستگی➢
هاوعدهمیانوکوچکغذایهایوعدهمصرف✓
.شوندمیآمادهسریعترکهغذاهاییمصرف✓
انرژیپرغذاییموادبودندردسترس✓
.داردراتمایلبیشترینفردکهزمانیدرغذامصرف✓
بیماربرایتحملقابلبدنیلیتافعانجامبهتشویق✓
عضالنیتقویتبرایفیزیوتراپیستبامشاوره✓
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران 
مبتال به سرطان  

وپنیرنوت➢
غذاپختوسایلداشتننگهتمیزوهادستمرتبشویوشست✓
مرغتخمماهی،مرغ،قرمز،گوشتمانندخامحیوانیغذاهایمصرفعدم✓
مصرفازقبلهاسبزیوهامیوهکاملشویوشست✓
غذاییموادهایبندیبستهانقضایتاریخبررسی✓
ساالدهامانندهارستوراندرایبوفهوبازروغذاییمواداز✓
ماندهغذاهایمصرفعدم✓
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کم خونی بیماری های مزمن  
،التینسیسپماننداستبیشترهاکموتراپیازبرخیدرخونیکمایجاداحتمال✓

.اگزالیپالتین،کربوپالتین

خستگی:شاملشودمیهمراهجانبیعوارضدیگرباکهخونیکمعالیماز✓
سرگیجهوپاها،وهادستدرآماسضعف،شدید،

.افتدمیاتفاقکموتراپیدرmyelosuppressionدلیلبهخونیکماین✓

ممکنهمتغذیهسوءوخونریزیاثردرسرطانبهمبتالبیماراندرطورهمین✓
.شوندفقرآهندچاراست

وAامینویت،انرژی،پروتئیندریافتکهشودحاصلاطمینانبایدایتغذیهنظراز✓
.باشدکافیبیمارفوالت
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دارو -تداخل غذا

pemetrexedافراد مبتال بمه انمواع خاصمی از سمرطان ریمه کمه تحمت درممان بما ✓

(Alimta)  كممل مرتبط با مصرف این دارو نیازمند مآنمیمی باشند برای پیشگیری از

.و اسید فولیک می باشندB12ویتامینیاری با 

procarbazineبما داروی تیمرامیندرصورتیكه غذاها و نوشیدنی همای غنمی از ✓

(Mutalane) که معموال در درمان سرطان مغز مورد استفاده قرار ممی گیمرد مصمرف

.ممكن است رخ دهدشدیدخونپرفشاریشوند 

مصمرف ممی کننمد بمدلیل oxaliplatinافراد مبتال بمه سمرطان کولمون کمه داروی ✓

بخورنمد و غذاهای سمرد را نبایمد روز 5تا گلوو پا، دستمرتبط با درمان پاراستزی

. و حتی حمل کنندبیاشامند
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دارو -غذاتداخل
capecitabineافرادی که گوارشیبمنظور پیشگیری از ناراحتی های ✓ (Xeloda) مصمرف

. دقیقه قبل از غذا مصرف کنند30می کنند، بایستی دارو را 

و اگر با معده خمالی دریافمت نشموند شوندمصرفغذابا نبایدerlotinibداروهایی نظیر  ✓

.ممكن است منجر به راش های پوستی و اسهال شوند

ثرات درافرادی که داروی متوتروکسات دریافت می کنند، مكمل فوالت می تواند در کاهش ا✓

ی شود، سمی داروی متوتروکسات، نسبت به داروی لوکوورین که به همین منظور استفاده م

. موثرتر یا مشابه باشد
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ممول مراقبت تسكینی مراقبت فعال و کامل از بیماری است که معالجمات مع✓

. باشددیگر یا توسط پزشک و یا خود بیمار به عنوان گزینه درمانی مدنظر ن

، یزنمدگمطلموبکیفیتفراهم آوردن : اهداف مراقبت تسكینی عبارتند از✓

تمرسواضمطرابتسكین، انزواازاجتناب، بیماریعالئمتخفیفو تسكین

. تا جائی که مقدور استبیماراستقاللهمراه با بیماری و کمک به 

زها و تغذیه باید بر اساس تحمل، ترجیحات و حمایت بیمار و احترام به نیا✓
. خوشمزه بودن غذا خیلی مهم است. عالیق بیمار انجام گیرد

(  Palliative care)درمان های تسکینی 
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(  Palliative care)درمان های تسکینی 

فراهم آوری شرایط کاهش درد و سایر عالیم ✓
فراهم آوری شرایط مرگ به عنوان فرآیند نرمال ✓
فراهم آوری شرایط مراقبت معنوی و روحی از بیمار ✓
فراهم آوری شرایط حمایت از خانواده ✓
باال بردن کیفیت زندگی ✓
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(  Palliative care)درمان های تسکینی 

رد،دنظیرایتغذیهعالئمکنترلبربایستیایتغذیهیمداخلهاهداف✓
نفستنگیودهانخشكی،یبوست،زودرسسیری،اشتهائیبی،ضعف

.باشدمتمرکز

واستتناقضموردوپیچیدهشرایطایندرایتغذیهحمایتازاستفاده✓
.شودگیریتصمیمبیمارهرشرایطاساسبرباید

دماآسیت،استفراغ،تهوع،درد،ایجادباعثبیماراناینبرایمایعاتدادن✓
.شودتنفسیمشكالتو
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وعملكردبهدرمان،ازبعدسرطانبهمبتالافرادازبسیاری✓
.گردندمیبرقبلیزندگیکیفیت

ازیپیشگیرازافرادسازیآگاهدلیلبهسرطانازبهبودیروند✓
تهپیشرفهایروشازاستفادهتشخیص،درپیشرفتسرطان،

بهروسرطانژنتیكیتشخیصجهتدرپیشرفتودرمانبرای
.استافزایش

توصیه هایی برای بهبود یافته گان
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:بهداردتوجهشدهدرمانافرادبرایهاتوصیه✓
وزنمدیریت✓
سالمرژیم✓
فیزیكیفعالیت✓

سرطانازپیشگیریهایتوصیههمانشدهدرمانافرادبرای✓
.استموثر

بهبود یافته گانتوصیه هایی برای 
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Life is pleasant.

Death is peaceful.

It’s the transition that’s troublesome.

-Isaac Asimov

Salekzamani.s@gmail.com
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