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)بدون شکر، بدون روغن، بدون آرد سفید(

ـــا پرتودرمانـــی بـــه تابانیـــدن اشـــعه های پرانـــرژی جهـــت از بیـــن بـــردن  رادیوتراپـــی ی
سلول های بدخیم اطالق می شود. 

ایـــن اشـــعه ها از طریـــق دســـتگاه های شـــتاب دهنده به صـــورت هدفمنـــد 
ـــرطانی در  ـــلول های س ـــردن س ـــن ب ـــرای از بی ـــوژی ب ـــص رادیوانکول ـــط متخص توس
ناحیـــه مشـــخص تابانیـــده می شـــود کـــه انجـــام رادیوتراپـــی کمـــک بـــه کنتـــرل 
تومـــور در همـــان منطقـــه، بـــرای از بیـــن بـــردن ســـلول های ســـرطانی و در 

بعضی موارد باعث افزایش طول عمر بیمار مبتال به سرطان می شود. 

ـــد  ـــه بای ـــال ک ـــن ح ـــت در عی ـــور اس ـــردن توم ـــن ب ـــی، از بی ـــام رادیوتراپ ـــدف از انج ه
بیشـــترین مقـــدار ممکـــن از بافـــت نرمـــال اطـــراف آن از آســـیب اشـــعه حفـــظ 

شود.

دربیمارانمبتالبهسرطان،رادیوتراپیبرایچهکسانیانجاممیشود؟

1. در تمـــام افـــراد مبتـــال بـــه ســـرطان کـــه جراحـــی حفـــظ پســـتان بـــرای آنهـــا 
انجام شده است

 5 cm 2. اندازه تومور بزرگ تر از

3. درگیری غدد لنفاوی زیر بغل 

4. جهت تسکین مناطق دردناک در بیماران متاستاتیک 

بهترینزمانرادیوتراپیبرایبیمارانچهموقعاست؟

ـــی ـــیمی درمان ـــه ش ـــانی ک ـــا در کس ـــی و ی ـــیمی درمان ـــان ش ـــس از پای ـــه پ 4-3 هفت
انجام نداده اند

6-4 هفته پس از جراحی

ــک،  ــخیص پزشـ ــه تشـ ــا بـ ــع بنـ ــی مواقـ ــت در بعضـ ــن اسـ ــن ممکـ و همچنیـ
رادیوتراپی قبل از جراحی و شیمی درمانی انجام شود.

انجام رادیوتراپی چه مواقعی برای بیمار انجام می گیرد؟ 

ـــه  ـــدت 6-4 هفت ـــه م ـــه و ب ـــج روز در هفت ـــار در روز، پن ـــک ب ـــوال ی ـــی معم رادیوتراپ
انجام می شود.

نحوهانجامرادیوتراپیچگونهاست؟

ـــد و  ـــی بخواب ـــت درمان ـــوص در وضعی ـــای مخص ـــر روی بورده ـــدا ب ـــد ابت ـــار بای بیم
ـــد.  ـــی از وی به عمـــل آی ـــی اســـکن جهـــت شبیه ســـازی وضعیـــت درمان ـــک ســـی ت ی
ـــی  ـــر روی16 س ـــی را ب ـــان و نقشه کش ـــی درم ـــد طراح ـــز بای ـــص نی ـــک متخص پزش
ــرده و  ــخص کـ ــر را مشـ ــت موردنظـ ــا بافـ ــد تـ ــام دهـ ــور انجـ ــکن مذکـ ــی اسـ تـ

همچنین بتواند بافت نرمال اطراف مانند قلب و ریه را حفظ نماید. 

چهعوارضیممکناستدرهنگامرادیوتراپیبرایبیماربهوجودآید؟

ـــتان،  ـــورم پس ـــت، ت ـــزی پوس ـــاب و قرم ـــد الته ـــان مانن ـــن درم ـــاد در حی ـــوارض ح ع

گلـــو درد، درد تیـــر کشـــیده پســـتان، 
ضعف، خستگی و بی اشتهایی 

ـــه  ـــوال 2-1 هفت ـــتی، معم ـــوارض پوس ع
بعـــد از درمـــان و احســـاس ضعـــف و 
خســـتگی معمـــوال 4-3 هفتـــه پـــس از 

ختم درمان بهبود می یابد.

ــاردردنـــاک ــارادیوتراپـــیبـــرایبیمـ آیـ
است؟

خیـــر، رادیوتراپـــی دردنـــاک نیســـت ولـــی 
ـــاب و  ـــد  الته ـــوارض آن مانن ـــی ع بعض
ــو  ــتی و درد گلـ ــورم پوسـ ــزی و تـ قرمـ
آزاردهنـــده  بیمـــار  بـــرای  می توانـــد 

باشد.

آیـــادرزمـــانرادیوتراپـــیریـــزشمـــوی
سربرایبیمارخواهدبود؟

خیـــر، ریـــزش مـــو فقـــط در منطقـــه 
تحت تابش اتفاق می افتد.

رانندگـــی میتواننـــد بیمـــاران آیـــا
کنند؟

ــکل و  ــتن مشـ ــورت نداشـ ــه، در صـ بلـ
بیماری هـــای خـــاص انجـــام رانندگـــی 

برای بیماران بالمانع است.

سخن پایانی پزشک: 

ــاران  ــه بیمـ ــه بـ ــه ای کـ توصیـ
ــت  ــن اسـ ــود ایـ ــز می شـ عزیـ
کـــه در ابتـــدای درمـــان تمـــام 
و  مشـــکالت  و  بیماری هـــا 
داروهـــای مصرفـــی خـــود را 
ــالم  ــه اعـ ــک مربوطـ ــه پزشـ بـ
تـــا بهتریـــن درمـــان  کننـــد 
ممکـــن بـــا حداقـــل عـــوارض 

انجام گیرد.

رادیوتراپییاپرتودرمانیچیست؟

موادالزم:

پیمانه  یک  پرک: دوسر  جو  
پیمانه  نصف  زمینی: بادام  
پیمانه  1/3 کشمش:                                       
برگ زردآلو  )قیسی(:                         سه عدد )نگینی خرد شود(
پیمانه  نصف  کنجد: 
پیمانه   1/3 زمینی:   بادام  کره  
غذاخوری  قاشق  یک  عسل:     
عدد یک  تخم مرغ: 
پودر:                               نصف قاشق مرباخوری بکینگ  
دلخواه  مقدار  به  هل: 
کمی لیمو ترش: شده  رنده  پوست  
غذاخوری  قاشق  دو  پسته: خالل  

طرزتهیه:

ابتدا کره بادام زمینی، عسل و تخم مرغ را باهم مخلوط و سپس 
تا خمیر  ورز دهید  با دست  اضافه شود. سپس  آن  به  سایر مواد 

یک دستی به دست آید.
گردو  اندازه  آن  از  آمده،  دست  به  مخلوط  شدن  یک دست  از  پس 

برداشته و شکل داده و روی کاغذ روغنی بچینید. 
برای زیبایی بیشتر پس از شکل دادن به مواد، روی آن کشمش و 
قیسی های تکه شده کوچک قرار دهید و به مدت ده دقیقه در فری 

که از قبل گرم شده قرار دهید تا طالیی شود.  

خواصجودوسر:

در فصل هــای ســرد ســال، مصــرف جودوســر به خصــوص در وعــده 
صبحانــه می توانــد موجــب احســاس شــادابی و ســرزندگی بیشــتری 

در شــما شــود.
جودوسر از آنجایی که دارای پروتئین و کربوهیدرات است، ماده غذایی 
انرژی زا و در عین حال مفیدی به شمار می آید. جودوسر حاوی مقادیر 
آهن،  فسفر، کلسیم،  از  سرشار  و  بوده  فیبر  و  ویتامین  از  زیادی 

منگنز، منیزیم، سدیم و مس است.
مصرف مداوم جودوسر سالمتی شما را تضمین خواهد کرد.

حفظ سالمت پوست و مو، تقویت سیستم ایمنی بدن جهت مقابله 
با استرس و هیجان، کاهش سطح کلسترول خون، حفظ سالمت 
قلب و عروق، تنظیم سطح گلوگز خون در بیماران دیابتی، تقویت 
سیستم گوارشی و درمان یبوست و نفخ و کمک به کاهش وزن تنها 

چند مورد از فواید جودوسر می باشد.

هر عدد شیرینی 13 گرمی  

سـازمان غـذا و دارو
شماره پروانه بهداشتی ساخت

34/18415

IFDA

انرژی    128/8 کیلوکالری

5/7 گرم قند

3/5 گــرم چربــی

نمــک    0 گــرم

0 گرم اسید چرب ترانس

ــاد ــط           زی ــدک           متوس  ان

جدول حقایق تغذیه  ای

انرژی در 100 گرم = 402.6 کیلوکالری
)در هر عدد شیرینی 13 گرمی =  128/8 کیلوکالری(

انرژی حاصل از چربی در هر 100 گرم =27/2 کیلوکالری

ارزش غذایی در هر عدد شیرینی 13 گرمی

گرم  کربوهیدرات برحسب گرم
5/7

گرم    چربی برحسب گرم
3/5

گرم  پروتئین برحسب گرم
1/8

گرم  کلسیم برحسب میلی گرم
26/4

گرم  آهن برحسب میلی گرم
0/56

گرم  فیبر برحسب گرم
0/93

گرمکلسترول برحسب میلی گرم
7/5

 گرم  0اسیدچرب ترانس

مالحظه:

وقتـیمیشـنویمکـهمـادهغذایـیخاصـیکالـریکمـیدارد،
فکـرمیکنیـمکهمصرفهرمیـزانازآنمانعینـدارد.توجه
داشـتهباشـیدکهایـنموادنیزهرچندبهمیـزاناندک،کالری
دارنـد،لـذامصـرفبیرویـهآنهـاممکـناسـتموجـبگرفتن

نتایجعکسشـود.
پـساگـردرحـالتـالشبـرایکاهـشوزنخـودهسـتیدو
عالقـهخاصـیبـهشـیرینیجاتداریـداینپیشـنهادشـیرینی
جـویدوسـرمـاراامتحـانکنیـد.ولـیرژیـمغذایـیخـودرابر

محـورشـیرینیجاتتنظیـمنکنیـد.

دکتربیتاکالغچی
دانشیار رادیو تراپیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

15 پیش شماره دوم | بهمن 141396




