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KANSER TEDAVİSİNDE 
PSİKOLOJİK YOL HARİTANIZ

KANSER TEDAVİSİNDE YOL HARİTASI: BESLENME

ALANINDA UZMAN ÜÇ DOKTORDAN KANSERE KARŞI UYARILAR VE ÖNERİLER
KANSER TEDAVİSİNDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ İYİLEŞTİREN YÖNTEMLERBUGÜN
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Kanser hastalarının bağışıklık 
sistemi,  kanser olmayan 
bireylere göre çok daha  
zayıflamış durumdadır. 

Kanser hastalarının yaklaşık 
yüzde 85’inde kilo kaybı ve 
zayıflama görülmektedir. 

Bu hastalarda tümör 
hücrelerinin salgıladığı birçok 
sitokin maddesi nedeniyle, 
kas ve yağ dokusunda azalma, 
iştah kaybı, zayıflama  ve bu 
durumların yol açtığı tümör 
kaşeksisine doğru bir seyir 
oluşur. 

Tümör kaşeksisi ve beslenme 
bozukluğu, bu bireylerde 
zayıflamış bağışıklık sistemini 
daha da zayıflatarak hastaların 
kötüleşmesine ve sağ kalım 
sürelerinin kısalmasına yol açar.

TEDAVİ SEYRİNİ 
ETKİLEYEN KURALLAR

Özellikle sistemik kemoterapi 
ve radyoterapi alan hastalarda 
yan etki olarak ortaya çıkan  
iştah kaybında artış, bulantı-
kusma,  ishal gibi nedenlerle  

yeterli beslenememe ve bunlara 
bağlı olarak kilo kaybının 
olması, hastaların durumunu 
daha da zorlaştırabilir. 

Bu nedenle...
k Kanser hastalarında 

kemoterapi ve radyoterapi gibi 
tedaviler planlanacağı zaman, 
hastaların ilgili uzman hekimler 
tarafından, kanser tedavilerini 
yan etkileri ve hastaların 
bu tedavileri tolere edip 
edemeyecekleri açısından çok 
iyi değerlendirme yapılmalıdır. 
k Tedavi planlaması 

yapıldığı zaman, hastaya 
ve aile fertlerine, bu tedavi 
süresince bağışıklık sisteminin 
nasıl korunacağı ve güçlü 
tutulacağı hususunda aydınlatıcı 
bilgilendirme yapılmalıdır.   
k Kemoterapi ve radyoterapi 

tedavileri öncesinde, hastaların 
akciğer KOAH hastalığı, 
kalp hastalığı, diyabeti, 
hipertansiyonu gibi kronik 
bir hastalığı olup olmadığı 
bilinmelidir.

Genç ve performansı iyi olan 
hastalar, kanser tedavilerini 
daha iyi tolere ederler. 

Bahsedilen kronik hastalıklar 
varlığında, ilgili uzman 
hekimler tarafından bu kronik 
hastalıkların tedavileri mutlaka 
yapılmalıdır. 

Kronik hastalıkları stabilleşen 
veya düzelen hastalar,  
kemoterapi, radyoterapi gibi 

diğer kanser tedavilerini çok 
daha iyi tolere edeceklerdir.
k Kanser tedavisi alan 

hastalar, bu süreçte yeterli ve 
düzenli beslenme, kilo kaybı, 
kansızlık ve ilaçlarla ilişkili klinik 
şikayetler açısından mutlaka 
yakından takip edilmelidir. 
k Kanser hastalarında artmış 

yağ ve protein yıkımı olduğu 
için ve kanser hücreleri glikozu 
çok daha fazla kullandığı için 
proteinden zengin, yağ ve 
karbonhidrat içeriği dengeli 
olacak şekilde beslenme 
sağlanmalıdır. 

İDEAL KİLO BAĞIŞIKLIK 
SİSTEMİNİN GÜÇLÜ 
KALMASINI SAĞLAR

Kanser hastalarının tedavileri 
boyunca  hastaların ideal 
kilolarına yakın olması ve yeterli 
kalori alarak kilosunu koruması, 
onun bağışıklık sisteminin güçlü 
kalmasını sağlar. 

Kanser ilaçları ve 
radyoterapialan hastaların 
dudak mukozasından başlayıp 
anal bölgeye kadar olan tüm 
sindirim sistemi mukozasında 
ishale neden olan mukozitis 
dediğimiz iltihaplanma meydana 
gelebilir. 

Bu yan etki, özellikle yetersiz 
sıvı alan, tedaviye bağlı olarak 
oluşan kan beyaz küre ve 
kırmızı küre hücreleri azalmış 
hastalarda daha çok ve daha 
şiddetli gözlenebilmektedir. 

Sindirim sisteminde oluşan 
bu mukozitis durumu, bağışıklık 
sistemini zayıflatır ve ishale 
neden olarak hastaların daha 
da zayıflamalarına neden olur. 

Bu nedenle sindirim 
sisteminin bu mukozal 
yapısını harap eden ilaçların 
kullanıldığı durumlarda 
ve radyoterapi sürecinde, 
glutamin içeren destek ilaçların 
alınması, hastanın yeterli sıvı 
almasının sağlanması, kan 
değerleri düşük hastalarda 
kan transfüzyonu yapılması 
ve büyüme faktörleri ile kan 
değerlerinin normal sınırlarda  
tutulması, hastanın bu 
mukozitis dediğimiz  durumunu 
azaltır ve bağışıklık sistemini 
güçlendirir.  

Kemoterapi ve radyoterapi 
boyunca bağışıklık sisteminin 
güçlü tutulması, mukozitisin 
önlenerek veya derecesini 
azaltarak sindirim sistemi ve 
kemik iliğinin güçlü tutulması 
ile bağlantılıdır diyebiliriz. 

Bazı klinik çalışmalarda, 
özellikle kemoterapi ve 
radyoterapi tedavisi alan kanser 
hastalarında glutamin, arginin, 
nükleik asitler, ve omega- 3 
yağ asitleri içeren preperatların 
alınması, bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği gösterildiğinden 
dolayı, tedaviler esnasında, 
bunları içeren preperatların 
alınmasını tavsiye edebiliriz.

Günümüzde kanser tedavisi 
denildiğinde sadece fiziksek değil 
psikolojik ve psikiyatrik desteğin 
sağlandığı ruhsal mücadele de 
tedavinin bir parçası olmuş durumda. 

Çünkü kanserde psikiyatrik 
hastalıkların yaygınlığı yüzde 50 
civarında. Bunların çoğu kanserin 
kendisine ya da tedavilerine 
bağlı gelişiyor. Yani her iki kanser 
hastasından birinin aslında bir 
psikiyatrik desteğe ihtiyacı var.

KANSERE UYUM SÜRECİ
BİRİNCİ EVRE

Kansere uyum kişiden kişiye 
farklılıklar göstermesine karşın 
genellikle üç dönemden oluşuyor. 

Birinci dönem hastalıkla ilgili tanı 
alma ve tanının kesinleşmesi evresi. 

İlk karşılaşmalar hepimiz için 
zordur. Bu dönemde kanser hastaları 
da karşılaştıkları bu yeni hastalıkla 
ilgili belki daha önce hiç duymadıkları 
bilgileri ediniyorlar. 

Üstelik oldukça kısa bir zamanda 
yeni duydukları bu hastalığa dair 
bilgileri sindirmeleri ve sonucunda bir 
tedavi kararı vermeleri gerekiyor. 

Bu dönemde hastalarımızda ruhsal 
olarak genellikle şok ve inkar tepkileri 

gözleniyor. Kısa sürede olup biten 
bunca olay karşısında aslında adapte 
olmak zor,.

Bu nedenle kanser hastaları şok 
yaşayabiliyor ve içinde bulunduğu 
duruma inanmak istemiyor, hastalığı 
inkar ederek yaşadıkları durumla başa 
çıkmaya çalışıyorlar. 

Sıklıkla “neden ben” ,“niçin”, 
“kanser bir ceza mı” şeklinde sorular 
zihni sürekli meşgul ediyor. 

Birinci dönemin süresi kişiden 
kişiye değişmekle birlikte yapılan 
çalışmalar bu dönemde yapılan ilk 
görüşmenin (tanının söylendiği ilk 
görüşme) ve hasta-hekim arasındaki 
iletişimin, hastalığın daha ileri 
aşamalarında tedaviye ve sağlık 
personeline inancını ve tutumunu 
etkilediğini göstermekte.

İKİNCİ EVRE
Kansere uyum sürecinde ikinci 

dönem psikolojik belirtilerin tabloya 
hakim olduğu dönemdir.

Genellikle bir iki hafta sürebilen 
karamsarlık, sinirlilik, iştahsızlık, 
uykusuzluk, ilgi istek azlığı, 
konsantrasyon güçlüğü belirtileri ile 
kendini gösteriyor. 

Bir iki haftada bu belirtilerin 

kendiliğinden azalmasını bekliyoruz. 
Bu dönemde kanser hastasının 
çevresinden aldığı sosyal destek 
hastalığa uyum sağlamasında  büyük 
önem taşımakta.

ÜÇÜNCÜ EVRE
Üçüncü evre uyum dönemi. 
Artık kanser hastası kansere ve 

kanser tedavilerine uyum göstermeye 
başlıyor. 

Bu dönemde hasta geçmişte 
başarıyla kullandığı başetme 
yöntemlerini şimdiki sıkıntısını 
azaltmada etkili olduğunu farkederek 
kullanmaya başlıyor. 

Yeni yöntemler geliştiriyor. Kansere 
uyum sağlamada toplumsal, bireysel 
ve hastalığa özgü faktörler çok 
önemli. İçinde yaşanılan toplumun 
kansere ve tedavilerine bakışı, 
kansere ilişkin düşüncelerin ve 
konuşmaların içeriği, o toplumda 
kanserli hastalara nasıl yaklaşıldığı,  
damgalanma, dışlanma gibi faktörler 
hastalığa uyumu çok etkiliyor.  

Maalesef birçok toplumda kanser, 
tedavi edilemez, acı ve ağrı çekilen, 
hastaların yalnız kaldığı, terkedildiği, 
başkalarına muhtaç olduğu, bulaşıcı 
bir hastalık olarak damgalanmakta. 

Kanser, önemi giderek 
artan bir sağlık ve yaşam 
sorunu durumundadır.

Kanser kelimesini artık 
o kadar çok duyar olduk ki 
hemen aklımıza “eskiden de 
bu kadar var mıydı” sorusu 
ister istemez geliyor. 

Artık neredeyse her ailede 
veya yakın çevremizde, 
komşuda, arkadaşımızın 
ailesinde kanser hastalığı 
hikayesine rastlamak çok 
mümkün.

Kanser, bazı nedenlerle 
değişime uğramış hücrelerin,  
kontrolsüz olarak çoğalıp 
büyümelerinin sonucu oluşan 
kötü huylu tümörlerdir. 

Her bireyin vücudunda 
doğduğu andan itibaren 
kanser yapıcı genler 
mevcuttur, bağışıklık 
sistemimiz sayesinde bu 
genler hastalık yapma imkanı 
bulamaz. 

Bağışıklık sistemi,  
sağlıksız  alışkanlıklar ve 
sağlıksız yaşam şekli gibi 
nedenlerle baskılandığı 
durumlarda, kanser 
hastalığının oluşması için 
uygun ortam hazırlanmış olur. 

Bu nedenle bağışıklık 
sisteminin her daim güçlü 
olması, hastalıklardan 
korunmak için atılacak ilk 
adımdır. 

Kanser tanısı ile 
tedavi gören hastalarında 
tedavi sonrası bağışıklık 
sistemlerinin korunması ve 
tedaviye bağlı yan etkilerle 
başa çıkabilmeleri son derece 
önemli bir durumdur. 

Türk Kanser Derneği 
Danışma Kurulu üyeleri 
Medikal Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Ali Osman Kaya, 
Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat 
Gürbüz ve Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Dyt. Yıldız Melek 
Aksoylu ile kanser tedavisi 
esnasında bağışıklık sistemini 
nasıl güçlü tutarız, bağışıklık 
sistemini korumak için stresle 
nasıl mücadele ederiz ve 
beslenmede dikkat etmemiz 
gerekenler nelerdir gibi 
konuları ele aldık. 

Bu eki Hürriyet gazetesi 
okurları için hazırladık.

BAĞIŞIKLIK 
SISTEMININ 

GÜÇLÜ 
TUTULMASI 
KORUNMAK 

IÇIN ILK ADIM

KANSER TEDAVISINDE 
BAĞIŞIKLIK SISTEMINI 

IYILEŞTIREN YÖNTEMLER

KANSER TEDAVISINDE 
PSIKOLOJIK YOL HARITANIZ

Medicana International İstanbul Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman 
Kaya, kanser tedavisinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve tedaviyi olumlu yönde etkileyen 

yöntemler hakkında bilgilendirdi. Kemoterapi, radyoterapi, immüno-onkolojik ve  hedefe yönelik 
ilaçlarla kanser tedavisi gören hastalarda bağışıklık sistemini iyileştirici yöntemler nelerdir?

Medicana International İstanbul Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Gürbüz, kanser tedavisi gören hasta 
ve hasta yakınlarının psikolojik yol haritası için önemli bilgiler veriyor. Kanser modern tıptan daha eski bir 

hastalık. Günümüzde yaygınlığı giderek artıyor. Kanserin tanı ve tedavisinde çok yol alınmış durumda, artık 
bir çok kanser türü tamamen tedavi edilebiliyor ancak halen bu hastalık hafızalarımızda hep korku verici, ağır 

bedensel kayıplara ve fiziksel acılara neden olan, ölümcül bir hastalık olarak yer etmeye devam ediyor. 

Özellikle kalın barsak kanseri 
ve meme kanseri olmak üzere, 
kanser hastalarının D-vitamini 
düzeylerinin normal sınırlarda 
olması, açık hava ve temiz 
ortamlarda fiziksel  egzersiz 
yapılması da bağışıklık sistemini 
güçlü tutan durumlardır. 

Kanser hastalarının yüksek 
dozda sürekli multivitamin ve 
multimineral  içeren preperatlar 
alması onların bağışıklık sistemini 
güçlendirmez. Tam tersine, 
prostat kanseri hastalarında 
olduğu gibi, bazı kanser türlerinde 

yüksek doz multivitamin/
mineral içeren preperatlar,  
hastaların prognozunu daha da  
kötüleştirebilir. 

Bazı çalışmalarda, vitamin 
C verilmesinin kemoterapi 
ve radyoterapi yan etkilerini 
azalttığı gösterilmiş olsa da 
antioksidan preperatların yüksek 
dozlarda verilmesi kemoterapi 
ve radyoterapinin etkinliğini 
azaltabileceği endişesini ortaya 
koymuştur. 

Bu nedenle yüksek dozlarda 
ve sürekli multivitamin/mineral 

içeren preperatlar rutin olarak 
önerilmez. 

 Ayrıca, probiyotik içeren 
yiyecekler, barsak mikroflorasını 
düzelttiği için özellikle mukozitis 
yaparak ishale neden olan 
kemoterapi ilaçları verilen 
ve radyoterapi tedavisi alan 
hastalara kullanması tavsiye edilir. 

Sonuç olarak, yukarda anla-
tılan tüm bilgiler, hekim tarafından 
hasta ve hasta yakınlarına anlatıl-
malı ve kanser tedavi sürecinin en 
sağlıklı bir şekilde tamamlanması 
sağlanmalıdır.

D VITAMINI TÜKETIMI, AÇIK HAVA VE EGZERSIZ

DEPRESYON, ÜZÜNTÜ, YOĞUN 
STRES BENI KANSER ETTI

Hasta yakını kimdir?
k Hastaya karşılıksız 

maddi-manevi destek veren 
bir sevdiğidir.Yemek yapar, 
ilaç alır, evin bakımını yapar, 
hastane işlerini halleder, 
yanında durur, faturaları 
öder, alışveriş yapar. 

Yorulur ama görevini 
devam ettirir, sıkıntısını belli 
etmez. Yardım ve destek 
alması gereken kişidir.

Neler bilmek gerekir?
k Tanı ve tedavi 

yöntemleri hakkında 
bilgilenmek. Evde ihtiyaç 
anında aranacak numaralar.

Tedavi yönetimi nedir?
k Uygun doktorların 

ve tedavi merkezlerinin 
bulunması. Evde bakım 
koşullarının düzenlenmesi. 
İş bölümünün yapılması. 

Günlük-haftalık-aylık 
planların oluşturulması.

Tedavi ve yan etkileri 
hakkında bilgilenmek. 

İyi bir gözlemci olmak.
Tedavi ekibiyle iletişimde 
olmak. Hastayla iletişimde 
olmak. 

Tanı ve tedavi süreci
k Belirsizliklerin 

netleşmesi. Tedaviye 
başlamak. Tedavinin 
gidişatına alışmak. Tedavi 
sürecine alışmak

Hastanın neye ihtiyacı 
var?
k Fonksiyonel destek. 

Duygusal destek
Onun sevildiğini ve bir 

insan olarak (başarılı olup 
olmadığına bakmaksızın) 
değerli olduğunu kanıtlayan, 
garantileyen davranıştır. 

Fiziksel olarak orada 
olmak, empati, ilgilendiğini 
ifade etmek, sevgi-bağlılık-
ilgi, cesaretlendirme, 
onaylama ve yakınlık.

Hasta neler yaşar?
k Şok/inkar, öfke, 

depresyon, pazarlık, 
Kabullenme, Duygular, 
yalnızlık, çaresizlik, 
çökkünlük, kaygı, korku

Ona ne demeli?
k Ne kadarını bilmek 

istiyor, hastalığı nasıl 
algılıyor, psikolojik durumu 

nasıl? Herkesin kendi 
bedeni ve hayatıyla ilgili 
gerçeği bilmeye hakkı 
vardır. İhtiyaç duyduğu 
kadar, doğru ve yeterli bilgi 
uygun şekilde verilmelidir. 
Aile ve yakınların desteği, 
psikolojik sıkıntılara karşı 
koruyucudur.

Nasıl davranmalıyız?
k Günlük hayattaki 

kararları birlikte almak 
tedaviyle ilgili kararları 
birlikte almak hem fiziksel 
hem psikolojik ihtiyaçlarını 
anlamak. 

Normal yaşama ne 
kadar yakın bir hayat 
sürerse hastalık o kadar 
uzak görünür. Duygusal 
destek, hastalığın 
gidişatında önemli rol oynar. 

Karşılıklı olarak kendinizi 
ifade edebilmek için açık 
iletişim kurmak önemlidir.

 Bugüne odaklanın. 
“Ben” cümleleri kullanın. 
Orada olduğunuzu gösterin. 
Duygularınızı ifade edin.
Tıbbi ekipten destek alın.

Kanser tedavisinde 
kendime nasıl 
davranmalıyım?
k Kendimi umursama 

hakkım var.
Bu bencillik değildir, 

hastama daha iyi 
bakabilmem için kendime 
iyi davranmam lazım.
k Diğer insanlardan 

yardım isteme hakkım var.
Çünkü gücümün sınırlı 

olduğunu biliyorum.
k Hastamla ilgili 

olan kısım dışında 
kendi yaşamımın diğer 
bölümlerini de sürdürme 
hakkım var.

Bazı şeyleri sadece 
kendim için yapma hakkına 
sahibim
k Kızgın olmaya, 

depresif olmaya, 
kızgınlığımı, zorlandığımı 
açıklamaya hakkım var
k Hastamın benim 

tam gün yardımıma ihtiyaç 
duymadığı zamanlarda 
beni ayakta tutabilecek bir 
yaşama ve bireyselliğimi 
korumaya hakkım var.

KANSER TEDAVISINDE 
HASTA YAKINININ GÖREVI

Yanlış inanışlar da var. 
Örneğin depresyon, üzüntü ve 

yoğun stres yaşamanın ya da bazı 
kişilik özelliklerinin kansere daha 
yatkın olduğu yönünde.

Ancak yapılan bilimsel 
çalışmalarda bu gözlemlerin 
bilimsel bir dayanağı olmadığı 
tespit edilmiş. Kişilik özellikleri, 
bireyin başa çıkma becerisi, benlik 
gücü, kişinin kanser tanısı aldığı 
dönemdeki gelişimsel düzeyi ve o 
gelişimsel düzeyde kanser tanısı 
almanın o birey için anlamı önemli.

Örneğin 20’li yaşlarda meme 
kanseri tanısıyla, 60 yaşından sonra 
meme kanseri tanısı almak farklı 
anlamlar taşıyabilir. 

İlkinde evlilik, üretkenlik, 
üreme ve beden algısıyla ilgili 
kaygıların daha yoğun yaşanacağı 
beklenebilir. Algılanan sosyal destek 
ve sosyoekonomik düzey kansere 

uyum sağlamada rol oynayan 
bireysel faktörleri oluşturuyor. 

Kanser hastasının tanısı, 
kanserin yerleşim yeri ve evresi, 
hastalık belirtilerinin özelliği ve 
şiddeti, hastalığın gidişi, uygulanan 
tedavi ve yan etkileri, hastalığın 
hastada yeti yitimine neden olup 
olmaması kansere uyum yapmada 
hastalıkla ilişkili faktörlerdir.

Psiko-sosyal destek ise neredeyse 
hastalarımızın tamamı için çok önemli. 

Bu konuda hem Türkiye Psikiyatri 
Derneği, hem de Psiko-Onkoloji Derneği 
gibi önemli kurumların çalışmaları tüm 
ruh sağlığı profesyonellerine kılavuzluk 
ediyor. Hasta ve  yakınlarını bilgilendirme, 
destekleme ve yönlendirme kanserle 
mücadelenin ruhsal ayağında çok önemli.

KANSER TEDAVISINDE PSIKO-
SOSYAL DESTEK ÇOK ÖNEMLI

Onkoloji Uzmanı Prof.  
Dr. Ali Osman Kaya

Psikiyatri Uzmanı 
Dr. Murat Gürbüz
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Kanser tedavisi sırasında bazı hasta-
ların beslenme düzenlerinde herhangi 
bir değişiklik olmazken, bazı hastalarda 
tedavi ciddi beslenme eksikliklerine neden 
olmaktadır. Kanser hastalığı ve tedavi 
basamakları herkes için zor bir süreçtir. 

Fakat geleceğimizi düşünerek bu süreci 
daha sağlıklı geçirmeye odaklanırsak, 
zorlukları minimuma indirebilir, iyileşme 
sürecimizi hızlandırabiliriz. 

Olumlu düşünmek, iyi bir beslenme ve 
egzersizin tedavimiz üzerindeki muhteşem 
etkileri kaçınılmazdır. 

TEDAVİ SÜRECİNE DOST 
BESLENME ÖNERİLERİ

Birçok hastalığın temelinde yatan faktör 
obezite olduğu gibi, kanser ölümlerinin 
de obeziteyle ilgili olduğu çeşitli 
araştırmalarla tespit edilmiştir. Bu yüzden 
ideal vücut ağırlığınızı korumalı beden kitle 
indeksinizin 18,5 – 25,0 arasında olmasına 
özen göstermelisiniz. 

YÜKSEK PROTEİN 
DÜŞÜK KARBONHİDRAT

Beslenmenizde protein tüketimini 
daha yüksek düzeyde tutarak, 
karbonhidratlı besinlerin tüketimini 
minimuma indirmelisiniz. Protein alımını 
haftada minimum iki kez balık (özellikle 

somon), yumurta ve kuru baklagillerden 
sağlamalı, kırmızı et tüketiminde haftada 
bir günü geçmemeye ve işlenmiş etleri 
tüketmemeye özen göstermelisiniz. 

Protein alımını artırmak için yumur-
tayı çorbalarınızda veya salatalarınızda 
(haşlanmış olarak) kullanabilirsiniz. 

Yoğurt, süt ve meyveler ile karışım 
yapabilir, evde milk-shake gibi soğuk 
içecekler hazırlayabilirsiniz.

Karbonhidrat alımında ise en önemli 
nokta karbonhidratın türüdür. 

Kompleks karbonhidratlar (tahıllar, 
ekmek, kuru baklagiller, meyve, sebze, süt 
ve yoğurt gibi) tercih edilmelidir. 

OMEGA-3: KANSERİ AZALTIYOR
Yapılan çalışmalarda doğal olarak 

verilen omega-3’ün kanseri azalttığı ve 
gerilettiği görülmüştür. Somon balığı, 
ceviz, keten tohumu omega-3 yağ 
asitlerinin mükemmel kaynağıdır. 

KANSERDEN KORUYUCU POSA 
Sebze, meyve ve kuru baklagiller 

posanın zengin kaynaklarıdır. Beslenmeyle 
alınan posa birçok kanser türünden korun-
mada oldukça etkilidir. Ayrıca sebze ve 
meyveler en iyi antioksidan kaynağıdır. 
Antioksidanlar tedavi esnasında bağışıklık 
sistemimizin koruyucularıdır.

SEBZE MEYVE TÜKETİMİNDE 
PÜF NOKTA 

Tedavi süresince günde 4-5 
porsiyon sebze meyve tüketin. 
Temel kural: mevsimine uygun! 
Zamansız tüketilen her şeyin 
faydadan çok zararı olduğunu 
unutmayalım. Meyvelere gelince 
kesinlikle suyunu sıkıp içmi-
yoruz. Mademki posa kanserden 
koruyor ve tedaviye destek 
oluyordu bizim içinde önemli olan 
meyvenin tamamıdır. Ek olarak 
meyve tüketiminde porsiyon 
kontrolü oldukça önemlidir. 
Meyvenin de şeker olduğunu ve 
uygun miktarlarda tüketilmesi 
gerektiğini unutmamalı, kilolarca 
meyve tüketmemeliyiz.

Elma, mango, avokado ve 
kükürtlü sebzeler (brokoli, 
lahana, karnabahar, şalgam, turp) 
kanser önleyici birçok faydalı 
bileşeni içermektedir.

PİŞİRME TEKNİKLERİNİ 
İYİ SEÇİN 

Kızartmalar tehlikeli bileşen-
lerin oluşumuna neden olarak 
kanseri olumsuz yönde etkile-

diği için besinleri fırında veya haşlama 
yöntemleriyle pişirin. Yemek yaparken 
yağı önceden ilave edip ateşte soğanla 
kavurmak yerine yemek piştikten sonra 
üzerine ilave edin. Yanan her yağ kansere 
davettir.

EVİNİZDE MİNİ BİR FABRİKA 
OLUŞTURMAYIN

Hem kansere yönelik hem de genel 
beslenmenizde paketli ürün tüketimini 
azaltın. Paketli her ürün kimyasal içer-
mekte ve bu da sağlığımızı tehdit etmek-
tedir. Alışverişe giderken bir liste yapmalı, 
aç olarak gitmemelisiniz. Evinizde ne 
kadar az paketli ürün bulundurursanız, 
tüketimde o kadar azalacaktır. 

TEDAVİ SÜRECİNDE BULANTIYI 
AZALTMAK İÇİN 

Az ve sık beslenmeye çalışın, tatlı, 
kızartma ve yağlı besinlerden uzak durun. 
Yemeklerle beraber sıvı tüketimi yapmak 
yerine yemeklerden 1 saat 
önce veya sonrasında 
deneyin. Tost 
ve kraker 

gibi kuru besinleri tercih edin, ağzınızda 
kötü bir tat varsa zaman zaman limonlu 
veya naneli şeker kullanabilirsiniz. Rahat 
kıyafetleri tercih ederek, yemek sonrası 
hemen uzanmayın.

ALKOL TÜKETİMİNE DİKKAT
Alkol alımını kısıtlamalısınız. Alkol tüke-

timi kanser riskini arttırmaktadır. Aynı 
zamanda besinlerle alınan vitamin ve 
minerallerin emilimini olumsuz etkile-
mektedir. Şarap kanserin gelişme riskini 
direk etkilemese de düzenli olarak içtiğiniz 
zaman kanser riskini arttırabilir.

KABIZLIK VE İSHAL DURUMLARINDA 
Kabızlık durumunda, kuru baklagil ve 

sıvı tüketimini artırın. Kayısı, incir, erik gibi 
meyveleri tüketin. Fiziksel aktivitenizi artır-
maya çalışın. İshal durumunda ise yağlı 
yemeklerden uzak durun.

Süt yerine yoğurt ve ayran tercih edin. 
Yayla çorbası ve az yağlı çorbaları tercih 

edebilirsiniz. Elma, şeftali, muz 
ve ayva gibi meyveleri 

tüketin. Baharat 
kullanımını 

kısıtlayın.

KANSER TEDAVİSİNDE 
YOL HARİTASI: BESLENME
Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, bilgilendirdi.

Kanserin oluşumunda birçok faktör vardır. Yaşadığımız çevre, stres, genetik yapı ve bizi en fazla ilgilendiren 
beslenme faktörü kanserin oluşum nedenlerindendir. Yiyeceklerin üretildiği ortam, hava, su ve toprak koşulları, 
kullanılan kimyasal maddeler, besinlerin üretiminden tüketimine kadar geçen tüm aşamalar sağlığımızı etkile-

mekte ve bu da beslenmenin kanser oluşumunda ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Dyt. Yıldız Melek Aksoylu


