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 .دهدمی افزایش را درمانی شیمی اثربخشی داریروزه

  ایرنا -تهران

 تحقیقات مرکز یسیر اکبری محمداسماعیل دکتر

 طیهع دکتر و بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه سرطان

 :کردند اعالم ایمقاله در اکبری

 و دهدمی افزایش را درمانی شیمی اثربخشی داریروزه

 .کند کم هم را درمانی شیمی عوارض تواندمی

 :کردند اعالم «سرطان و داریروزه» عنوان با ایمقاله در محققان این

 هایسلول روی و مثبت اثر شوندمی درمانی شیمی که سالمی هایسلول روی( ساعته ۴۸) مدت کوتاه داریروزه

 :کنندمی توصیه بیماران به را زیر موارد مقاله این نویسندگان .دارد منفی اثر سرطانی

 بخواهند بیمار از اندداده نظر تقلید معظم مراجع که طورهمان و کنند واگذار بیمار به را داریروزه کلی طور به

 گرفته، پزشک عهده از را شرعی مسوولیت امر این. نگیرد روزه دهد،می ضرر احتمال اگر و کند ارزیابی را خودش

 ندک افطار تواندمی زیان احساس با تنها بیمار. است داده قرار بیمار اختیار در الهی احکام اساس بر و مشروع کامالً

  .باشد داشته تواندنمی داریروزه عدم از آسانی تحلیل چنین طبیب که حالی در

 این در کند، اعالم را داریروزه منع سرطان به مبتال بیمار به که است مجاز زیر موارد در طبیب مشاوره، مقام در

 .کند گیریتصمیم معالج تیم که کنیممی توصیه هم موارد

 : شامل موارد این

 باید و ندارند را وعده یک در غذایی مواد و آب مصرف امکان اما بشوند؛ تغذیه دهان راه از باید که بیمارانی (الف

  شده برداشته هاآن معده تازگی به که کسانی مثال کنند؛ استفاده غذا و مایعات آب کم حجم با مکرر هایوعده از
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 بدن در آب جذب و شده برداشته هاآن بزرگ روده که کسانی یا ندارند را کامل غذایی وعده یک مصرف امکان و

 هرود یعنی اند،شده ایلئوستومی دلیل هر به که کسانی یا کنند مصرف آب دهان راه از باید و شده مختل هاآن

 مصرف یا مایعات نوشیدن با باید که کنندمی دفع را مکرری آبکی مدفوع و شده خارج شکم جدار از هاآن باریک

  .شود جبران غذایی مواد

روزه امکان که ادرار دفع سیستم و کلیه ساختار ویژه به هاآن حیاتی اعضای بیماری دلیل به که بیمارانی کلیه (ب

 .آیدپیش هاآن برای نارسایی خطر است ممکن و ندارند را مدت طوالنی داری

 مکرر طور به است الزم و برند می رنج اولیه سرطان بر عالوه دیابت مثل ای،زمینه هایبیماری از که بیمارانی (ج

 زیاد هاآن برای خطر بروز احتمال و کنندمی تزریق انسولین یا کنند مصرف را خود درمانی داروهای روز طول در

 .است

 شده مکرر های استفراغ و تهوع دچار آن پی در و هستند درمانی شیمی درحال که سرطان به مبتال بیماران (د

آن برای داریروزه امکان نتیجه در کنند؛ جبران را درمانی شیمی از ناشی ضعف آشامیدن و خوردن با ناچارند اند،

 .نیست داری روزه مانع تنهایی به درمانی شیمی چه اگر ندارد، وجود ها

 عمل تحت دلیلی هر به یعنی اند؛شده (Short Bowel Syndrome)کوتاه روده سندرم دچار که بیمارانی (ه

 بیماران این برای گرسنگی و تشنگی تحمل شده، برداشته هاآن باریک روده اعظم قسمت و اندگرفته قرار جراحی

 .کنند اجتناب داریروزه از است الزم و نبوده مقدور

 .داندنمی جایز را داریروزه هاآن معالج پزشک و هستند بستری بیمارستان تخت در که بیمارانی (و

 باعث داریروزه که شد گزارش شد، انجام تبریز پزشکی علوم دانشگاه در ۱۳۹۳ سال در که ایمطالعه در چنینهم

 در. شودمیHDL به TG نسبت کاهش چنینهم و عروقی عملکرد در آسیب و اکسیداتیو هایاسترس کاهش

 (Fasting Therapy) درمانی روزه بخشی اثر که حدی تا است، مطرح نیز آمریکا جمله از پیشرفته کشورهای

 .دانندمی درمانی شیمی برابر را

 درد، سندرم متابولیک، سندرم روماتوئیدی، هایبیماری جمله از بسیاری مزمن هایبیماری روی روش این

 .دارد مثبت اثر سایکوسوماتیک هایبیماری و مزمن التهابی بیماری باال، فشارخون
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 برابر در را هاسلول و شودمی دیده آسیب بنیادی هایسلول بازسازی باعث روزه کالیفرنیا دانشگاه تحقیقات طبق

 مسن افراد در را قلبی هایبیماری و سرطان دیابت، چونهم هاییبیماری بروز نتیجه در کند؛می مقاوم استرس

 .دهدمی کاهش

 که تیاختالال پیشرفت از جلوگیری در داریروزه نوع این که کردند اعالم نیز شیکاگو دانشگاه تغذیه متخصصان

 .دارد همراه به را مثبتی پیامدهای است، هاانسان ناگهانی و هنگام زود مرگ ساز زمینه

 عصبی هایسلول از مشخص زمانی هایدوره در گرفتن روزه که کرده اعالم آمریکا اعصاب و علوم موسسه رییس

 ۹۹/ بهار .کندمی محافظت روانی روحی فشارهای و استرس برابر در

 ایران سرطان تحقیقات سایتوب: منبع

 راز نیکوکاران خیریه موسسه عمومی روابط: کننده تهیه

 

 


