
 

:توصیه های تغذیه ای  در سرطان   

    برای پیشگیری از سو تغذیه و از دست

دهی عضالت به میزان کافی از گترو       

پروتئینی اعم از گوش  ، حتوتوبتات ،      

 . آجیل ، لوتیات در برنامه خود بگنجانید 

  از مصرف مکمل های ویتامینی و مولتی

ویتامین به طور سرخود و بدون مشورت 

. با پزشک معالج جدا اجتناب فرمایید   

مصرف مکمل  ویتامین های آ ، ث ، ای ، ) 

بتاکاروتن ، روی ، ستنتنتیتور ا تر            

ضدتوموری شیمی درمانی و رادیوتراپی 

 . (را مهار می کنند 

  ، از مصرف روغن های اسید چرب اشواع

متواد  . )  مواد سرخ کرد  اجتناب شود   

غذایی بصورت بخارپز و ابپز طوخ شد  و 

از روغن زیتون برای ساالد استتتدتاد     

چون مصرف مواد سرخ کرد  و   .  نمایید 

روغن های ترانس و اشواع باعث افزایش 

 . (ورود مواد اکسیدان به بدن می گردد 

  از مصرف الکل اجتناب شود . 

   در صورت بی اشتهایی غذا ها در مقادیتر

کم میل شد  و تعداد دفعات غذا خوردن 

 . افزایش یابد 

  موتالیان به سرطان به مصرف مواد غذایی

طویعی ترغیب شد  و از غذاهای حتاوی  

مواد مصنوعی من الجمنه رنگها و طتعتم   

دهند  ها و نگه دارند  ها جدا اجتتنتاب   

 . فرمایید 

      از مصرف غذاهای اماد  و فراوری شتد

مثل سوسیس کالواس و غذاهای کنسروی  

و عصار  گوش  اماد  بدلیل متتتتتوای    

 . نیترات باال اجتناب گردد 

      از مصرف شیرینی جات ، شوریتجتات و

 . تنقالت اجتناب گردد 

  افراد موتال به سرطان پستان مصرف سویا

و فراورد  های حاوی سویا را متتتدود     

 . کنند 

   کنترل اب و مایعات دریافتی بسیار حائتز

توصیه کنی برای دریافت   )  اهمی  اس  

مینی لیتر بته ازای     03-03اب و مایعات 

 . (هر کینوگرر وزن بدن می باشد 

 تغذیه  در بیماران سرطانی

واحد تغذیه بیمارستان آی  : تهیه و تنظیم 

 اهلل خویی
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:عوارض ناشی از سرطان و درمان های آن   

توصیه به مصترف غتذای     :  بی اشتهایی  -

 سرد بجای غذای گرر

(:تغییرات حس چشایی ) تغییرات دهان  -  

استداد  از چاشنی ها و طعم دهند  ها در 

 پخ  غذا 

         التهاب غشای موکتوستی دهتان :

توصیه به تمیز نگه داشتن دهتان ،    

اجتناب از مصرف تنواکو ، التکتل ،     

غذاهای مترک و توصیه به استدتاد   

از غذاهای نرر و مایعات و اجتناب از   

 غذاهای اسیدی و پرادویه
 

     از دس  دهی عضتالت :

توصیه به دریاف  منتابت    

کافی پروتئینی در صورت 

تندر از گوش  نیتازمتنتد    

جایگزینی سایر متنتابت     

 .پروتئینی هستیم 

      مشکالت گوارشی متثتل

ریدتالکتس و ستیتری         

رعای  رژیم کتم  :  زودرس 

چرب ، وعد  های کوچتک  

و مکرر ، اجتناب از مصرف 

زیاد متایتعتات حتیتن        

 غذاخوردن

 : مقدمه  

سرطان تقسیم و تولید غیر طویتعتی   

سنولهاس  که در بدن متی تتوانتد      

شواهد نشان می دهد .  گسترش یابد 

عمد  ترین عنل ابتال به سرطان بته    

تغذیه ، سوک زندگی ، رژیم ناکافی ، 

عدر تترک بدنی ، مصرف التکتل و     

دخانیات ،اضافه وزن و چاقی نسوت   

 . داد  می شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


