تغذیه در افراد مبتال به سرطان

دکتر سالک زمانی
استادیار علوم تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
آذر ماه 1400

سرفصل ها
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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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
تداخل غذا-دارو
درمان های تسکینی
توصیه های تغذیه ای در بهبود یافته گان

Salekzamani

اهمیت تغذیه در افراد مبتال به سرطان
• سوء تغذیه مشکل اصلی بیماران مبتال به سرطان

✓ وجود تومور
✓ درمان ها و عمل های جراحی
➢  %20-10مرگ و میر بیماران مبتال به سرطان مربوط به سوء تغذیه
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اهمیت تغذیه در افراد مبتال به سرطان
➢ سوء تغذیه  :افزایش شدت بیماری ،روزهای بستری در بیمارستان،
مسمومیت درمانی و کاهش کیفیت زندگی

➢ اهمیت شروع تغذیه همزمان با تشخیص بیماری و به موازات
درمان های آنتی نئوپالستیک
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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
✓ کاهش >  %50بستری شدن در بیمارستان
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عوامل موثر بر وضعیت تغذیه ای
✓ عوامل مربوط به بیماری  :کاشکسی سرطان ،مرحله بیماری ،متاستاز
✓ عوامل روانی – اجتماعی :افسردگی ،نگرانی ،کاهش توانایی فرد در تهیه

غذا ،زندگی در کنار سایر افراد خانواده
✓ عوامل اقتصادی
✓ عوارض ناشی از درمان :نوع درمان و عوارض درمان ها
✓ وضعیت تغذیه ای فرد قبل از بیماری
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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
✓
✓
✓
✓
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بررسی دریافت غذایی
عالیم تغذیه ای
بافت عضالنی
شدت التهاب سیستمیک
Dr.Salekzamani

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
✓
✓
✓
✓
✓

بررسی دقیق اشتها
دریافت دهانی افراد از طریق ارزیابی عالئم (مانند تهوع ،استفراغ و اسهال)
وضعیت وزن بدن
بررسی آزمایشگاهی
معاینه فیزیكی

• ارزیابی شامل بررسی کل بدن ،عالئم حیاتی ،تن سنجی و پایش
ذخایر چربی زیرپوستی ،توده ماهیچه ای و وضعیت مایعات می
باشد.
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انرژی
✓ استفاده از کالری متری غیر مستقیم ()gold standard
✓  %47بیماران تازه تشخیص داده شده هایپرمتابولیک هستند.
✓ مقدار انرژی 25-30 kcal/kg :
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مایعات
✓ عوامل ایجاد کننده عدم تعادل مایعات  :تب ،آسیت ،ادم ،فیستول ،اسهال و
استفراغ ،اختالل عملكرد کلیوی یا داروهایی مانند دیورتیک ها

✓ عالئممم و نشممانه هممای دهیدراتاسممیون  :خسممتگی ،کمماهش وزن ناگهممانی،
هیپرناترمی ،تورگور پایین پوست ،خشكی مخاط دهمان ،ادرار تیمره و دارای

بوی زیاد ،و کاهش برون ده ادراری

بررسی دقیق تر هیپوولمی ،سطوح سرمی الكترولیت ها،
سطح اوره و کراتینین
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مایعات
✓ توصیه کلی مقدار مایعات مورد نیاز بزرگساالن بدون مشكالت کلیوی:

✓  20-40 mL/kgروزانه
✓ برای افراد تحت درمان شیمی تراپی 30-40 mL/kg :

✓ توصیه ی دیگر 1 :میلی لیتر به ازای  1کیلوکالری انرژی
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پروتئین
تعیین نیاز های پروتئینی بر اساس

✓ درجه سوءتغذیه
✓ وسعت بیماری
✓ ضریب استرس ناشی از بیماری
✓ توانایی فرد در متابولیزه و استفاده از پروتئین
✓ بیمار در فاز کاتابولیک 1.2-2 g/kg/day :
✓ بیمار با پیوند سلول های هماتوپوئیتیک1.5 g/kg/day :
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چربی و کربوهیدرات
✓ افزایش درصد انرژی از چربی در بیماران با مقاومت به انسولین
✓ توصیه به افزایش دانسیته انرژی همراه با بار گالیسمی پایین

✓ افزایش نسبت چربی به کربوهیدرات
✓ در تغذیه پرنترال  :افزایش امولسیون لیپیدی
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میکرونونرینت ها
✓ توصیه به دریافت منابع غذایی حاوی میكرونوترینت ها و آنتی اکسیدان ها
✓ دریافت ریز مغذی ها به اندازه RDA
✓ عدم توصیه به مصرف مولتی ویتامین ها با دوز باال
✓ در افرادی که مشكالت خوردن داشته و یا در افرادی که اثرات جانبی ناشی

از درمان تظاهر می یابد ،مكمل ویتامین مینرالی که  DRI %100و نه بیشتر را
تأمین می کند ،توصیه می شود.
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میکرونونرینت ها
✓ عدم مصرف مكمل های آنتی اکسیدان در زمان درمان
✓ مكمل یاری اختصاصی :
▪ آهن در کم خونی فقر آهن
▪ تزریق ویتامین B12

▪ مكمل یاری با اسید فولیک در افراد تحت درمان کموتراپی با pemetrexed
)]([Alimta
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مداخله تغذیه ای
• مداخله تغذیه ای برای بیمارانی که دریافت کافی دهانی ندارند و یا در معرض سوء
تغذیه هستند:

✓ توصیه های تغذیه ای
✓ درمان عالیم و مشكالتی که دریافت غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند.
✓ استفاده از محلول های خوراکی تغذیه ای ()Oral Nutritional supplememts
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توصیه های تغذیه ای
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مداخله تغذیه ای
• علت های اختالل در دریافت دهانی:

زخم های دهانی ،گزوستومی ،مشکالت دندانی ،انسداد روده ای ،سوء جذب ،یبوست،
اسهال ،تهوع ،استفراغ ،کاهش حرکات روده ای ،تغییرات چشایی ،درد زیاد و عوارض
داروها .

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

✓ اگر بیمار دریافت  %50-75مورد نیاز در دو هفته داشته باشد.
✓ اولویت با تغذیه انترال

✓ در شرایطی که بیمار به دالیلی نمی تواند تغذیه انترال بگیرد ،توصیه به تغذیه
پرنترال است.
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مداخله تغذیه ای
➢ در بیماران با گرسنگی مزمن  :خطر refeeding Syndrome
➢ در شروع تغذیه با مقدار زیاد
✓ اولین عالمت کالسیک  :هیپوفسفاتمی
✓ اختالل تعادل مایعات و سدیم ،تغییر در متابولیسم چربی ،پروتئین و گلوکز،
کمبود تیامین ،هیپومنیزیمی ،هیپوکالمی
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مداخله تغذیه ای
➢ شروع حمایت تغذیه ای به آهستگی :
✓  25تا  %50مقدار مورد نیاز
✓  10تا  15کیلوکالری به ازای کیلوگرم از وزن بدن

✓ روزانه افزایش %20
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مداخله تغذیه ای
✓ قبل و در طول حمایت تغذیه ای :تجویز مكمل تیامین 200-300 mg
✓ تأمین ریز مغذی های دیگر بر اساس اندازه گیری های متعدد:
✓ پتاسیم24 mmol/kg/day :
✓ فسفات0.3-0.6 mmol/kg/day :
✓ منیزیم (درون وریدی) 0.2 mmol/kg/day :یا
خوراکی0.4 mmol/kg/day :
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فعالیت بدنی
✓ انجام فعالیت بدنی (هوازی و قدرتی) در تمام مراحل سرطان

فعالیت بدنی متوسط تا شدید ( %50-75از ضربان قلبی
پایه)  3بار در هفته و هر بار به مدت  10تا  60دقیقه
✓ حفظ ظرفیت هوازی فرد ،قدرت عضالنی ،کیفیت زندگی ،اعتماد به نفس و
کاهش خستگی و استرس
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کاشکسی سرطان
➢ کاهش وزن پیشرونده ،بی اشتهایی ،تكیدگی کلی و ضعف ،سرکوب ایمنی،
تغییر میزان متابولیک پایه ،و متابولیسم غیرطبیعی انرژی و مایعات

➢ کاشكسی سرطان به سیتوکین ها نسبت داده می شود که از خود سرطان یا
سیستم ایمنی در پاسخ به سرطان تولید می شوند.
➢ سیتوکین ها می توانند سبب تغییرات متابولیكی و تحلیل شوند که مشابه
تغییرات دیده شده در التهاب می باشد.
➢  REEافزایش می یابد و برخالف گرسنگی مزمن که بدن سازگاری پیدا می
کند ،سبب افزایش مرگ و میر می شود.
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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.
✓ در  30تا  %50بیماران به عنوان عامل مرگ و میر شناخته می شود.
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کاشکسی سرطان
مشخصه ها

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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کاهش توده عضالنی
کاهش توده چربی
کاهش وزن
افزایش التهاب
افزایش REE
آنورکسی
افزایش دگراداسیون پروتئین ها

عالئم تغذیه ای

✓
✓
✓
✓

تنفر از گوشت قرمز
تغییر حس چشایی و بویایی
سیری زودرس
تهوع و استفراغ
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جراحی و کاشکسی
✓ افراد دچار سوء تغذیه شدید باید  10تا  14روز قبل از جراحی تحت حمایت
تغذیه ای قرار گیرند.
✓ همه بیمارانی که تحت جراحی های شكم قرار می گیرند ،باید  5تا  7روز قبل
از جراحی تحت حمایت تغذیه ای قرار گیرند.
✓ حمایت تغذیه ای به صورت  ENو  PNمی باشد.

✓ برای کسانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند باید براساس برنامه
) enhanced recovery after surgery (ERASعمل کرد.
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دارودرمانی
• کاشکسی سرطان بدون مداخله دارویی برای التهاب و هیپرمتابولیک قابل برگشت نیست.
• برای بی اشتهایی نیاز به مشاوره تغذیه ،تغییرات غذایی و دارودرمانی است.
✓ آنتی هیستامین ها )(Periactin
✓ کورتیكواستروئیدها )(Decadron, Solu-Medrol
✓ پروژستین ها )(Provera, Megace
✓ مواد پروکینتیک )(Reglan
✓ ضد افسردگی ها )(Remeron
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دارودرمانی
✓ استفاده از کورتیكواسترئیدها به مدت محدود ( 1تا  3هفته) برای افزایش اشتها
در بیماران بی اشتها با بیماری پیشرفته
✓ توجه به عوارض دارو :از دست دهی عضالنی ،مقاومت به انسوین و عفونت ها

✓ استفاده از  megestrol Acetateو Medroxy progestrone
✓ توجه به عوارض دارو :ترومبوآمبولیسم ،خونریزی های واژینال ،ناتوانایی جنسی
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دارودرمانی
➢ روغن ماهی یا مكمل امگا3-
✓
✓
✓
✓

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

➢ مفید بودن استفاده از مکمل اسیدهای چرب امگا 3-در افراد تحت شیمی درمانی و
رادیوتراپی
➢ مفید بودن مکمل روغن ماهی در افراد تحت شیمی درمانی در برابر مسمومیت های
ناشی از درمان مانند نوروپاتی محیطی
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دارودرمانی
✓ استفاده از روغن ماهی یا اسیدهای چرب امگا 3-با دوزهای معمول

✓ احتمال حس بوی ماهی در مصرف روغن ماهی
✓ همراه با داروی  ibrutinibنباید تجویز شود.
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دارودرمانی
➢
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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شواهد کافی برای استفاده از داروهایی زیر برای درمان بی اشتهایی ،کاهش
وزن یا کاشكسی وجود ندارد:
BCAA
انسولین
آرژینین
گلوتامین
بتا-هیدروکسی متیل بوتیرات ()BHMB
NSAIDs
کانابینوئیدها (دو نوع کانابیونوئید به نام های داروهای مورد استفاده در کاشکسی
سرطان  Marinolو  Cesametدر بیماران دارای تهوع و استفراغ ناشی از
شیمی درمانی می تواند مفید باشد).
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان

• بی اشتهایی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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تشویق به مصرف وعده های غذایی کوچک به جای استفاده از  3وعده غذایی
افزودن پروتئین و چربی به غذاهای مورد عالقه بیمار
استفاده از پروتئین ها و محلول های پر انرژی ( ONSو پروتئین )whey
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

➢ شیمی درمانی سبب تهوع و استفراغ می شود که معموال بصورت قبل از درمان (قبل
از دریافت درمان اتفاق می افتد) ،حاد( طی  24ساعت اول پس از دریافت درمان

اتفاق می افتد) و تاخیری ( 1تا  4روز پس از درمان اتفاق می افتد) طبقه بندی می
شود.
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان
• تهوع و استفراغ

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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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
استراحت کردن با باال نگهداشتن سر 30 ،دقیقه بعد از مصرف غذا
استفاده از درمان های تکمیلی مانند چای زنجبیل ،تکنیک های ریلکسیشن ،طب
فشاری

Dr.Salekzamani

دارو درمانی
➢ Serotonin antagonists (e.g., ondansetron, granisetron,
and dolasetron)
➢ Dopamine
antagonists
prochlorperazine)

(e.g.,

metoclopramide,

➢ Corticosteroids such as dexamethasone
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان
➢ مشكالت دهانی
➢ در افرادی که حس چشایی به شدت تغییر کرده باشد(دیس گوسیا ،هیپوگوسیا،
آگزیا) ممکن است استفاده از طعم دهنده ها و چاشنی ها در تهیه غذا سودمند
باشد.
➢ نفرت از گوشت نیازمند حذف گوشت قرمز از رژیم و استفاده از منابع جایگزین
پروتئین مانند سویا ،لوبیاها ،لبنیات و تخم مرغ می باشد.
➢ ویروس هرپس سیمپلکس و کاندیدا آلبیکنز(برفک) شایع ترین عفونت های
دهانی می باشند.
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان

➢ مشكالت دهانی

✓
✓
✓
✓
✓
✓

مصرف غذاهای نرم تهیه شده با چاشنی ها و طعم دهنده ها همراه با سس ها
پرهیز از غذاهای خشک و سفت
پرهیز از الکل ،مرکبات ،کافئین ،گوجه فرنگی ،سرکه و ادویه های تند
مصرف غذاها در دمای مناسب برای بیمار (خنک ،سرد و)..
تهیه اسموتی ها با میوه هایی مانند طالبی ،موز ،زردآلو و شیر
مصرف داروهایی که برای ایزوفاژیت ،بلع دردناک ،دردهای دهانی یا عفونت ها
تجویز شده باشد.
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان

➢ موکوزیت

✓ توصیه به بهداشت و مراقبت های دهانی
✓ استفاده از دهان شویه ها

✓ دهان شویه ها ¾ :قاشق مرباخوری نمک و  1قاشق مرباخوری جوش شیرین در
 4لیوان آب
✓ جویدن یخ
✓ استفاده از پودر گلوتامین  5گرم در آب به میزان  3بار در روز
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان

➢ گزوستومی
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

جرعه جرعه نوشیدن مایعات در طول روز به مقدار  8تا  10لیوان
جویدن هویج یا جعفری
مک زدن انگور یا طالبی منجمد
استفاده از دستگاه رطوبت ساز در طول خوابیدن
در صورتی که زخم باز نداشته باشد ،استفاده از مواد غذایی ترش مزه
استفاده از غذاهای نرم و مرطوب
عدم مصرف الکل یا دهان شویه های حاوی الکل
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان
➢ تغییر حس چشایی و بویایی

✓
✓
✓
✓
✓
✓

استفاده از دهان شویه ها (شستشوی بینی و دهان)
استفاده از مزه دار و ادویه دار کردن غذاها
استفاده از ظروف پالستیکی به جای فلزی
مصرف غذاهای سرد
طعم دار کردن آب با لیمو یا سایر میوه ها و سبزی های معطر
استفاده از غذاهای پروتئینی مانند شیر ،توفو ،حبوبات به جای گوشت
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان

➢ اسهال

• اسهال اثر جانبی شایع برخی داروهای شیمی درماانی و رادیاوتراپی شاکم قبال از
جراحی می باشد که می تواند منجر به تخلیه ی مایعات و الکترولیت ها ،سوءتغذیه

و حتی بستری شدن گردد.
• مخاط روده و فرایند هضم و جاذب نیاز ممکان اسات تحات تااثیر قارار گرفتاه و

متابولیسم پروتئین ،انرژی ،ویتامین ممکن است دچار اختالل شوند.
• الزم است وضعیت هیدراسیون و جایگزینی الكترولیت هما انجاام گیارد ،اگار

بیش از  3بار در روز دفع مدفوع شل همراه با حرکات شکم وجود دارد.
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان

✓ اسهال

✓ افزایش مصرف مایعات :آب ،آب میوه ها ،آب گوشت
✓ پرهیز از مواد غذایی پر فیبر مانند میوه ها و سبزی های خام ،مغزها،
غالت کامل
✓ پرهیز از لبنیات در برخی شرایط
✓ پرهیز از مواد غذایی حاوی شکر و الکل
✓ مصرف مواد غذایی حاوی فیبرهای محلول مانند موز ،جودوسر ،سس
سیب
✓ مصرف مواد غذایی مانند برنج ،سیب زمینی ،پاستا
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دارودرمانی
➢ اسهال
➢ Loperamide
➢ Diphenoxylate
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان

➢ یبوست

✓
✓
✓
✓
✓

افزایش دریافت غذاهای پرفیبر مانند غالت کامل ،میوه ها و سبزیجات ،میوه های
خشک ،حبوبات و مغزها
مصرف حداقل  2لیتر مایعات
استفاده از غذاهای حاوی پروبیوتیک
انجام فعالیت فیزیکی
استفاده از فیبرها یا داروهای تجویز شده
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان

➢ ریسک فاکتور های یبوست

✓
✓
✓
✓
✓
✓

معموال در بیماری پیشرفته مشاهده می شود.
در اثر مصرف برخی داروها مانند اندانسترون و آنتی کولینرژیک ها ایجاد می شود.
در اثر دهیدراسیون ،تب ،کاهش دریافت مایعات
هیپر کلسمی
تغذیه نامناسب
مشکالت نورولوژیکی
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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

✓
✓
✓
✓
✓
✓

مصرف وعده های غذای کوچک و میان وعده ها
مصرف غذاهایی که سریعتر آماده می شوند.
دردسترس بودن مواد غذایی پر انرژی
مصرف غذا در زمانی که فرد بیشترین تمایل را دارد.
تشویق به انجام فعالیت بدنی قابل تحمل برای بیمار
مشاوره با فیزیوتراپیست برای تقویت عضالنی
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استراتژی های مداخالت تغذیه ای برای بیماران
مبتال به سرطان

➢ نوتروپنی

✓
✓
✓
✓
✓
✓

شست و شوی مرتب دست ها و تمیز نگه داشتن وسایل پخت غذا
عدم مصرف غذاهای حیوانی خام مانند گوشت قرمز ،مرغ ،ماهی ،تخم مرغ
شست و شوی کامل میوه ها و سبزی ها قبل از مصرف
بررسی تاریخ انقضای بسته بندی های مواد غذایی
از مواد غذایی رو باز و بوفه ای در رستوران ها مانند ساالدها
عدم مصرف غذاهای مانده
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کم خونی بیماری های مزمن
✓ احتمال ایجاد کم خونی در برخی از کموتراپی ها بیشتر است مانند سیسپالتین،
کربوپالتین ،اگزالیپالتین.
✓ از عالیم کم خونی که با دیگر عوارض جانبی همراه می شود شامل  :خستگی
شدید ،ضعف ،آماس در دست ها و پاها ،و سرگیجه
✓ این کم خونی به دلیل  myelosuppressionدر کموتراپی اتفاق می افتد.
✓ همین طور در بیماران مبتال به سرطان در اثر خونریزی و سوء تغذیه هم ممکن
است دچار فقرآهن شوند.
✓ از نظر تغذیه ای باید اطمینان حاصل شود که دریافت پروتئین ،انرژی ،ویتامین  Aو
فوالت بیمار کافی باشد.
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تداخل غذا-دارو
✓ افراد مبتال بمه انمواع خاصمی از سمرطان ریمه کمه تحمت درممان بما pemetrexed
) (Alimtaمی باشند برای پیشگیری از آنمی مرتبط با مصرف این دارو نیازمند مكممل
یاری با ویتامین  B12و اسید فولیک می باشند.

✓ درصورتیكه غذاها و نوشیدنی همای غنمی از تیمرامین بما داروی procarbazine
) (Mutalaneکه معموال در درمان سرطان مغز مورد استفاده قرار ممی گیمرد مصمرف
شوند پرفشاری خون شدید ممكن است رخ دهد.
✓ افراد مبتال بمه سمرطان کولمون کمه داروی  oxaliplatinمصمرف ممی کننمد بمدلیل
پاراستزی مرتبط با درمان دست ،پا و گلو تا  5روز غذاهای سمرد را نبایمد بخورنمد و
بیاشامند و حتی حمل کنند.
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تداخل غذا-دارو
✓ بمنظور پیشگیری از ناراحتی های گوارشی افرادی که ) capecitabine (Xelodaمصمرف
می کنند ،بایستی دارو را  30دقیقه قبل از غذا مصرف کنند.

✓ داروهایی نظیر  erlotinibنباید با غذا مصرف شوند و اگر با معده خمالی دریافمت نشموند
ممكن است منجر به راش های پوستی و اسهال شوند.

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

سمی داروی متوتروکسات ،نسبت به داروی لوکوورین که به همین منظور استفاده می شود،
موثرتر یا مشابه باشد.
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درمان های تسکینی ()Palliative care
✓ مراقبت تسكینی مراقبت فعال و کامل از بیماری است که معالجمات معممول
دیگر یا توسط پزشک و یا خود بیمار به عنوان گزینه درمانی مدنظر نباشد.

✓ اهداف مراقبت تسكینی عبارتند از :فراهم آوردن کیفیت مطلموب زنمدگی،
تسكین و تخفیف عالئم بیماری ،اجتناب از انزوا ،تسكین اضمطراب و تمرس

همراه با بیماری و کمک به استقالل بیمار تا جائی که مقدور است.

✓ تغذیه باید بر اساس تحمل ،ترجیحات و حمایت بیمار و احترام به نیازها و
عالیق بیمار انجام گیرد .خوشمزه بودن غذا خیلی مهم است.
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درمان های تسکینی ()Palliative care
✓ 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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درمان های تسکینی ()Palliative care
✓ اهداف مداخله ی تغذیه ای بایستی بر کنترل عالئم تغذیه ای نظیر درد،
ضعف ،بی اشتهائی ،سیری زودرس ،یبوست ،خشكی دهان و تنگی نفس
متمرکز باشد.
✓ استفاده از حمایت تغذیه ای در این شرایط پیچیده و مورد تناقض است و
باید بر اساس شرایط هر بیمار تصمیم گیری شود.
✓ دادن مایعات برای این بیماران باعث ایجاد درد ،تهوع ،استفراغ ،آسیت ،ادم
و مشكالت تنفسی شود.
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توصیه هایی برای بهبود یافته گان
✓ بسیاری از افراد مبتال به سرطان بعد از درمان ،به عملكرد و
کیفیت زندگی قبلی بر می گردند.
✓ روند بهبودی از سرطان به دلیل آگاه سازی افراد از پیشگیری از
سرطان ،پیشرفت در تشخیص ،استفاده از روش های پیشرفته
برای درمان و پیشرفت در جهت تشخیص ژنتیكی سرطان رو به
افزایش است.
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توصیه هایی برای بهبود یافته گان
✓ توصیه ها برای افراد درمان شده توجه دارد به :
✓ مدیریت وزن
✓ رژیم سالم
✓ فعالیت فیزیكی
✓ برای افراد درمان شده همان توصیه های پیشگیری از سرطان
موثر است.
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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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