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هصزف غذاّبی ًزم ٍ آثکی ثِ ّوزاُ عظ، چبؽنٌنی   
 اضبفی یب آثگَؽت

 پزّیش اس هصزف غذاّبی ذؾک ٍ سثز
پزّیش اس هصزف الکل، هزکجبت، کبفئیي، گَجِ فزًگی، 

 عزکِ ٍ فلفل
اهتحبى کززى زهبی غذا )گزم، عزز یب ید سزُ( ثنزای      

 پیسا کززى آراهؼ ثرؼ تزیي زهب
 

 سهیال نوروسی

www.sabzdiet.ir 

اصول تغذیه در بیماری سزطان 
 پیشنهاد پزهیش غذا
 گَؽت ٍهبّی

 

هبّی ذبم، هیگَ ٍ صسف 
ذَراکی، گَؽت ذبم، ینب    
گَؽت اس اغذیِ فنزٍؽنی   

 ّب

هبّی  ٍگَؽت تبسُ ذَة پرتِ 
 ؽسُ، فزیش ؽسُ یب کٌغزٍ ؽسُ

گَؽت ّبی آهبزُ ی پرتِ ینب    
 فزیش ؽسُ

 ًبى ٍ غالت

 

غالت حبٍی هیَُ ّنب ٍ    
 زاًِ ّبی ذؾک ؽسُ

 ثزًج ٍ ًبى

 پَزیٌگ ّب ٍ کیک ّب

 

کیک ّب یب پَزیٌگ ّبیی 
کِ ثب هیَُ ّب یب آجیل ّنب  

 تشئیي ؽسُ اًس

پَزیٌگ ّب یب کیک ّبی پرتنِ  
یب کٌغزٍ ؽسُ هثل کیک هینَُ  

 ای ،صلِ ّب

 عبعت هصزف ًؾَز 42پظ اس 

 هیَُ ّب ٍ عجشیجبت

 

هینَُ ّنبی ًؾنغنتنِ،          
عجشیجبت ًؾغتِ ٍ ذنبم  
یب عنبدز، هنینَُ جنبت         
ذؾک هگز ایٌکِ قجل اس   

 هصزف پرتِ ؽًَس

هیَُ ّب ثبیس ؽغتِ ٍ پنَعنت       
کٌسُ ؽًَس ٍ زیَارُ ّغنتنِ ٍ     
ًَاحی آعیت زینسُ ثنززاؽنتنِ       
ؽَز، عجشیجبت پرتِ یب کٌغزٍ 
 ؽسُ ٍهیَُ ّبی کٌغزٍ ؽسُ

 ؽیزیٌی ّب ٍ  ثغتٌی ّب

 

ؽیزیٌی ّب ٍ ؽنکنالت       
ّبی هحتَی هیَُ ّنبی    
ذؾک ٍ آجیل ّب، ثغتٌی 

 ّبی غیز پبعتَریشُ

ثغتٌی ّبی ثغتِ ثٌسی ؽنسُ،    
توبهی ؽیزیٌی ّب، ؽکالت ّنب  
ٍ ثیغکَیت ّب ثبیس ثغتِ ثٌسی 

 ؽسُ ثبؽٌس

 هتفزقِ

 

 گیبّبى ٍ ازٍیِ جبت ذبم

 آجیل ّب

  

ازٍیِ ّب هثل کنبری، ًنونک،      
آجیل ّبی ثزؽتِ ؽسُ، عنَح    
ّبی آهبزُ پظ اس ثبس ؽنسى زر    
یرچبل ًگْساری ؽنسُ ٍ زر        

 عبعت هصزف ؽَز 42عزض 

 ًَؽیسًی ّب

 

 چبی، قَُْ، ؽکالت زاغ آة جَی ثطزی ؽسُ

 پیشنهاد پزهیش غذا

 هبعت ٍؽیز

 

ؽیز غنینزپنبعنتنَرینشُ،       
ًَؽیسًی ّب یب هنبعنت     
 ّبی پزُ ٍ پزٍثیَتیک

ؽینز پنبعنتنَرینشُ،        
ثطزی ؽنسُ، ؽنینز      
ذؾننک ٍ هننبعننت     

 پبعتَریشُ

 پٌیز ٍذبهِ

 

ذبهِ ی غیز پبعتَرینشُ،  
پٌیزّبی تَلیس ؽنسُ ثنب     

 ؽیز غیزپبعتَریشُ

ذبهِ ی پبعتنَرینشُ   
ؽسُ، پٌیزعفت، پرتِ 
ٍ ثغتِ ثٌنسی ؽنسُ     
هثل پنٌنینز چنسار،         
پٌیزذبهِ ای ٍ پزٍعِ 

 ؽسُ

 ترن هزغ

  

 

ترن هزغ ذبم ینب تنز      
ذَرزُ، غذاّبی حنبٍی    
ترن هزغ ذبم یب ًپرنتنِ   
هثل هبیًَش تْیِ ؽسُ زر 
 ذبًِ،ذبهِ ی ؽیزیٌی

ترن هزغ ذَة آثپنش  
ؽسُ، اهنلنت ذنَة      
عزخ ؽسُ، هنبینًَنش      
ذزیسُ ؽسُ اس هغنبسُ  

 )زاذل ؽیؾِ(

به دلیل ضعف سیستم ایمنی در سزطان ها بهتز است 

 .اس مصزف غذاهای محزک پزهیش شود



 

 خشکی دهان

ًَؽیسى هبیعبت زر طَل رٍس ثِ هٌظَر هنزطنَة     
 ًگِ زاؽتي حفزُ زّبًی

 هصزف غذاّبی ًزم ٍ آثکی ثب عظ یب چبؽٌی اضبفی

 اعتفبزُ اس غذاّبی تزػ هشُ ثِ هٌظَر تزؽح ثشاق

 حفظ ثْساؽت زّبى ٍ ؽغتؾَی هکزر

 زخم دهان

 حفظ ثْساؽت زّبى ٍ ؽغتؾَی هکزر

هصنزف غذاّبی ًزم ٍ آثکنی ثِ ّوزاُ عظ، چبؽٌی 
 اضبفی یب آثگَؽت

پزّینش اس هصنزف الکل، هزکجبت، کبفئیني، گنَجنِ      
فزًگی، عزکِ ٍ فلفنل تٌس ٍ غذاّبی ذؾک ٍ عفت 

 ٍ سثز

  ذَرزى غذا زر زهبی اتبق یب زهبی عزز

 خستگی

 هصزف غذاّبیی کِ آعبى تْیِ ٍذَرزُ هی ؽًَس.

 غذاّبی عزؽبر اس هَاز هغذی را زم زعت ثگذاریس.

ًَؽیسى هقسار سیبزی اس هبیعبت عبلن ثزای زر حزکت 
 ًگِ زاؽتي عیغتن گَارؽی 

 زاؽتي فعبلیت فیشیکی تب حس هوکي

مداخالت تغذیه ای بزای مشکالت 

 شایع  در بیماران سزطانی
 کاهش وزن

ذَرزى ٍعسُ ّبی غذایی کَچک، هکزر، هَاز هغذی ثب 
 زاًغیتِ ثبد ٍ هیبى ٍعسُ ّب

 افشایؼ پزٍتئیي ٍ کبلزی تَعط هَاز غذایی هَرز عالقِ
 اعتفبزُ اس هکول ّبی حبٍی پزٍتئیي ٍ کبلزی

 زر زعتزط قزار زازى غذاّبی عزؽبر اس هَاز هغذی 
 هصزف هکزر هیبى ٍعسُ ّب

 بی اشتهایی
ذَرزى غذاّب زر سهبًیکِ فزز ثْتزیي حبلت یب احغنبط  

 را زارز
ذَرزى ٍعسُ ّبی غذایی ٍ هیبى ٍعسُ ّب زریک فضبی 

 هطلَة
 زاؽتي فعبلیت فیشیکی تب حس اهکبى

 زر زعتزط قزار زازى غذاّبی عزؽبر اس هَاز هغذی 

 اسهال
هصنزف هقسار سیبزی اس هبیعنبت هبًٌس: آة، آثوینَُ ّب،  

 آثگَؽت، صدتیي، ًَؽیسًی ّبی ٍرسؽی
کبّؼ زریبفت غذاّبی حبٍی فیجز ثبد، هبًٌس هیَُ ّب ٍ 

 عجشیجبت ذبم، آجیل ّب، غالت ٍ ًبى ّبی کبهل
پزّیش اس غذاّبی حبٍی قٌس الکلی هثل آة ًجبت ّنبی  

 ثسٍى قٌس )هبًیتَل، گشیلیتَل ٍ عَرثیتَل(
ذَرزى عصبرُ هَس، عیت، ّلَی کٌغنزٍ ؽسُ، ثنزًنج     

 عفیس یب پبعتب کِ هی تَاًٌس هسفَع را عفت کٌٌس.

 یبوست
افشایؼ زریبفت غذاّبی پز فیجز هبًٌس: غنالت کنبهنل،       
هیَُ ّبی تبسُ یب پرتِ ؽسُ، عجشیجبت ثَینضُ ّنونزاُ      

 پَعت ٍ زاًِ، هیَُ ّبی ذؾک، لَثیب ٍ آجیل ّب
 هصزف هیبى ٍعسُ ّب ّز رٍس زر یک سهبى هؾرص 

 افشایؼ فعبلیت فیشیکی تب حس اهکبى
 

 تهوع و استفراغ
 هصزف هبیعبت ذٌک ٍ یب ّن زهب ثب هحیط زر هقبزیز کن
پزّیش اس هصزف غذاّنبی پزچزة ٍ رٍغٌنی، پز ازٍیِ یب 

 ذیلی ؽیزیي
 زاؽتي فعبلیت فیشیکی تب حس اهکبى
 اجتٌبة اس غذاّبی ثب ثَی قَی

 

 تغییر مسه یا بو
حفنظ ذَة ثْساؽت زّبًنی )ؽغتؾنَ هکنزر ٍ تونینش    

 ًگْساؽتي زّبى(
زر صَرتیکِ طعن فلشی عبهل ایجبز هؾکنل اعنت اس       

 ظزٍف ذبًگی پالعتیکی یب اعتیل اعتفبزُ کٌیس.
اعتفبزُ  ثیؾتز اس غذاّبی ذٌک تز ًغجت ثِ غنذاّنبی     

 گزم تز
 

 بساق غلیظ
ًَؽیسى هبیعبت زر طَل رٍس ثِ هٌظَر هزطنَة ًنگنِ      

 زاؽتي حفزُ زّبًی
اعتفبزُ اس زارٍی گبیبفٌشیي ثزای کبّنؼ تنزؽنحنبت       


