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"نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان ها"  

  

 

 

 

 

 

 

 

تغییر عادات غذایی و استفاده مستمر از غذاهای آماده ، در کنار کاهش تحرک و زندگی ماشینی منشاء اضافه وزن ، 

چاقی و بسیاری از بیماری های متابولیک و سرطان هاست . سرطان از جمله بیماری هایی است که تغذیه نقش تعیین 

(  WHOپیش بینی های سازمان جهانی بهداشت )نه براساس کننده ای در پیشگیری و درمان آن ایفاء می کند . متاسفا

الی دم استفاده از مواد غذایی تازه ، مصرف باعزندگی ، جدید روند ابتال به سرطان در دنیا روبه فزونی است . شیوه های 

آمار و  عواملی است که زمینه بروز انواع سرطان ها را مهیا می سازد . براساسو نمک از جمله  غذاهای کنسرو شده

با تغییر در عادات غذایی ،  وسرطان ها نقش تعیین کننده دارد  درصد کل موارد 53اطالعات موجود ، تغذیه در حداقل 

 افزایش فعالیت بدنی و حفظ وزن مناسب می توان از بروز یک سوم سرطان ها پیشگیری کرد . از آنجا که سیگار کشیدن

سیگار و یا حتی ترک آن نقش مهمی در کاهش خطر بروز اجتناب ازت ، عامل یک سوم سرطان ها شناخته شده اس نیز

 سرطان دارد .

 صندوق جهانی تحقیقات سرطان ، برای پیشگیری از سرطان سه راهبرد کلیدی را توصیه می کند :

 . درطول زندگی وزن مناسب را هدف خود قرار دهید .1 

 دقیقه یا بیشتر فعالیت بدنی داشته باشید . 53. روزانه حداقل 2 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی 

 آذریبایجان غربی

 معاونت امور بهداشتی
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کنید ، مصرف گوشت قرمز را محدود و از مصرف گوشت های فرآوری شده  ومصرف . غذاهای گیاهی را بیشتر انتخاب5 

 خودداری کنید .

نها ، اثر محافظتی بیشتری در هر سه آ بکارگیریهریک از این توصیه ها احتمال ابتال به سرطان را کاهش می دهد ، اما 

یم غذایی با انرژی دریافتی ) که ور مثال رژبرابر سرطان دارد . این سه مورد تا حدود زیادی به هم مربوط هستند به ط

 معموالً با کالری اندازه گیری می شود ( و فعالیت بدنی با مصرف یا سوزاندن انرژی مصرفی است . 

 مناسب را هدف خود قرار دهید .درطول زندگی وزن  :1راهبرد 

 

درصد  53شواهد موجود حاکی ازآن است که چربی اضافی بدن ، خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد . بیش از 

بدن یکی از عوامل  وهشگران ثابت کرده اند که افزایش چربی بزرگساالن کشور اضافه وزن دارند و این درحالیست که پژ

مثانه است . حفظ  ) درزنان یائسه ( ، مری ، پانکراس ، رحم ، کلیه و احتماالً پستانخطر سرطان ها به خصوص روده ، 

با دوروش  ان و سایر بیماریهای مزمن است .راههای محافظت در برابر سرطوزن مناسب در طول زندگی یکی از مهمترین 

، مارا در معرض خطر سرطان و بیماریهای مزمن قرار می دهد . اولین روش ، نمایه توده  می توان پی برد چطور وزن بدن

است که چربی بدن را براساس وزن و قد در بزرگساالن بیان می کند. روش  BMI  Body Mass Index )بدن  )

اف شکم نسبت به قسمت دیگر برای ارزیابی خطر افزایش چربی بدن ، اندازه گیری دورکمر است . ذخیره چربی در اطر

 1خطر بیشتری دارد . در این روش اندازه دورکمر به اندازه دور باسن تقسیم وچنانچه عدد حاصل بیش از های دیگر بدن 

 در خانم ها باشد نشان دهنده چاقی شکمی است .  8/3در آقایان و بیش از 

یرین و محدود کردن مصرف غذاهای پرانرژی پرهیز از مصرف نوشیدنی های ش -1بهترین راه برای کنترل وزن شامل  

 افزایش فعالیت بدنی می باشد .   -2
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 دقیقه یا بیشتر فعالیت بدنی داشته باشید . 03: روزانه حداقل 2راهبرد 

 

کلی هرگونه فعالیت بدنی ابر سرطان اهمیت زیادی دارد ، بطورمحافظت بدن در برفعالیت بدنی منظم روزانه به دلیل 

باشد بهتر است . فعالیت بدنی باعث کاهش میزان هورمون های موثر در بیشترحتی به مقدار کم مفید است ولی هر چه 

 افزایش سرعت عبور غذا از دستگاه گوارش بروز سرطان روده را کاهش می دهد .  باو رحم شده و  پستانبروز سرطان 

 فعالیت بدنی چیست ؟

کتی که ماهیچه ها را فعال می کند فعالیت بدنی گفته می شود . برای توصیف شدت فعالیت بدنی سه سطح به هر حر

وجود دارد : سبک ، متوسط و شدید . هنگام انجام کارهای سنگین ، تنفس سخت تر می شود و نمی توان به راحتی 

صحبت می توانید م فعالیت بدنی متوسط که این یکی از راههای تشخیص شدت فعالیت بدنی است . در هنگاصحبت کرد 

با عبارات کوتاه صحبت می کنید اما بیان جمالت بلند  سبککنید ولی قادر به آواز خواندن نیستید . درفعالیت های بدنی 

 امکان پذیر نیست .

 نتایج حاصل از مطالعات در مورد فعالیت بدنی و سرطان در سه هدف خالصه می شود :  

 قیقه فعالیت بدنی متوسط داشته باشید .د 53روزانه حداقل  -1

دقیقه فعالیت بدنی شدید را در برنامه روزانه  53دقیقه فعالیت بدنی متوسط یا  03با افزایش قدرت بدنی ، حداقل  -2

 خود بگنجانید . 

 مثل تماشای تلویزیون را محدود کنید . یعادت های کم تحرک -5
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، مصرف گوشت قرمز را محدود و از مصرف گوشت های : غذاهای گیاهی را بیشتر انتخاب کنید  0راهبرد 

 فرآوری شده خودداری کنید .

 

، تغییر در مقادیر است بطوریکه قسمت عمده بشقاب از غذاهای گیاهی مانند سبزی اولین قدم برای اصالح عادات غذایی 

کاهش یابد . دانشمندان  ها و میوه ها ، غالت کامل و حبوبات تشکیل گردد و مقدار گوشت در آن به حداقل ممکن

معتقدند که غذای گیاهی سیستم ایمنی بدن را در برابر بیماری ها تقویت کرده در حالیکه گوشت قرمز خطر بروز 

مصرف بیشتر میوه ها وسبزی ها می تواند از سرطان دهان ، گلو و مری ومعده ، روده و سرطان را افزایش می دهد . 

ه ها از ابتال به سرطان ریه نیز پیشگیری می کند ، همچنین مصرف متنوع سبزی پروستات پیشگیری کند . مصرف میو

ها بدن رادرمقابل انواع دیگر سرطان ها محافظت می کند . به عالوه بیشتر میوه ها و سبزی ها حاوی فیبر باال باعث 

 3صرف روزانه حداقل محافظت در برابر سرطان روده می شوند . به همین دلیل صندوق جهانی تحقیقات سرطان ، م

 واحد از میوه ها و سبزی ها را توصیه می کند.

بنابراین بهتر است دو سوم یا بیشتر بشقاب با سبزیجات ، میوه ها ، غالت و حبوبات کامل و یک سوم یا کمتر از آن را با 

تقسیم گردد و مقدار ، غذاهای حیوانی پرشود . حتی بهتر است که بشقاب به دو واحد سبزیجات و یک واحد غالت کامل 

 کمی گوشت برای طعم دار کردن آن استفاده شود .
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همچنین نتایج مطالعات موجود ارتباط قوی تری بین سرطان روده وگوشت های فرآوری شده را نشان می دهد ، بنابراین 

لباس ، کنسرو همبرگر ، کا به محصوالتی نظیروری شدهآبهتر است از خوردن این غذا ها اجتناب شود گوشت های فر

گوشت و سوسیس ها که با روشهایی از قبیل دودی کردن ، پختن ، در نمک خواباندن و یا افزودن نگهدارنده های 

 می گردد ، اطالق می شود .شیمیایی ، تهیه 

گرم  0می تواند موجب سرطان معده شود . متخصصان توصیه می کنند که روزانه کمتر از نیز مصرف بیش از حد نمک 

قاشق چایخوری نمک ( مصرف کنید . تاحد ممکن از مصرف غذاهای شور اجتناب کنید .  2گرم سدیم )  2.4معادل 

درصد نمک رژیم غذایی ما را تشکیل می دهند . برخی از غذاها علی رغم اینکه طعم  83غذاهای فرآوری شده بیش از 

: غالت صبحانه ، نان ، غذاهای آماده ، پیتزا ، گوشت شوری ندارند ولی حاوی نمک باالیی هستند از جمله می توان به 

 های فرآوری شده ) همبرگر ، سوسیس ( سوپ های آماده ، سیب زمینی سرخ شده و سس ها اشاره نمود .


