
 هوالشافی

 راههای پیشگری از انواع سرطان ها

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

 م.یم تا به شما کمک کنینجا هستید و ما این کار را انجام دهید ایتوان یما مش

د . یریقرار بگ یر سالمتید بود در مسیوجود دارد که شما با انجام هر روزه آنها قادر خواه ییما هستند. کارها یو سالمت ماندن در چند قدم یبدست آوردن سالمت

 د.یپرمشغله تان بدست آور یروز ها یالزم را برا ید و انرژید . شاداب تر باشیداشته باش یم که احساس بهتریکن ین حال به شما کمک میدر ع

نکار مشکل است اما شما یم که ایدان یشماست . ما م یسالمت ین عامل برایگار مهمترید که ترک سیاشته باشد . شک ندیهست یگاریاگر سد:یگار را ترک کنیس-1

 د.یرید . از ما کمک بگیانجام ده یینکار را به تنهاید که ایستیمجبور ن

 Let us helpت:یسا

نکار را با ید ،ایلوگرم از وزنتان را کم کنید چند کیدار ید. اگر سعیست آورتناسب اندام و کاهش خشطر ابتال به سرطان را هم زمان بدد :یمراقب وزن خود باش-2

 د. یشتر در طول روز شروع کنیت بیو فعال ییدقت در اندازه وعده غذا

 د.یرجوع کن tools and practical tipsت یبه سا

شتر و یا بیروز در هفته 5د.ید و انجام دادن آنها را ادامه دهیبخش هستند انجام دهتان لذت یرا که برا یید و کارهایقدم بزند ،یکن ید ،بازید بپریبدود :یفعال باش-3

قه یدق 30د،یار داریقه در اختیدق 1440د.روزانهیتان را در نظر داشته باش ی،کاهش استرس وبهبودسالمتیش سطح انرژید.افزایت کنیقه فعالیدق 30هر روز حداقل 

 د. ی( رجوع کنGet Activeد )یت فعال باشی. به وب سا دیاختصاص ده یت بدنیاز آن را به فعال

شتر به بشقاب تان یب یوه و سبزیرا با افزودن م یید . رنگ ها و تنوع غذایداشته باش یه بهتریتغذشتر،یب یسالمت یبراد:ید که سالمت بمانیغذا بخور یطور-4

 د.یش دهیافزا

 Eat Right) دیاموزیح خوردن را بیصحت یخوشمزه به سا یه غذاهایآسان و ته یدانستن روش ها ید . برایو حبوبات بخور ینان . غالت کامل ،ماکارون

Challengeد.ی(مراجعه کن 

  Great American Health Cheekت مربوطه ید . مراجعه به وب سایالزم را بشناس یشات دوره اینات و آزمایمعاد :یاز خود را بشناسیمورد ن یش هایآزما-5

دهند،  یشتر است نشان میز بیت آمیکه امکان درمان موفق یدر مراحل یعنیه یالزم که سرطان را در مراحل اول یصیتشخ یش هایکند با آزما یمبه شما کمک 

 د . یکن یریشگید که و از بروز سرطان پیآشنا شو

 ننوشند. یدنینوش 2شتر از یبنوشند . مردان هم بدر روز  یدنیک نوشیشتر از ید بیخانمخ ها نباد :یاالمکان ننوش یا حتید یالکل کمتر بنوش-6



م ی. چرا حاال شروع نکن یاست دنبال کند یر سالمتیماندن شما در مس یباق یشما و ما مهم است . نکات فوق را که برا ین براید . اید تا سالم بمانیکن یسالم زندگ

 ؟

 ص زود هنگام سرطان يتشخ یکا برايانجمن سرطان امر یراهنما

 یه میدرآنها و جود ندارد توص یماریاز ب یچگونه نشان خاصیکه در معرض خطر متوسط ابتال به سرطان قرار دارند و هنوز ه یافراد یر برایز یغربالگر یراهنما

ن ین پائینکه در سنی. مثالً ارا دنبال کنند یمتفاوت یبه سرطان قرار دارند الزم است جدول غربالگر یقطع یابتال ی( برا یشتریکه در معرض خطر )ب یشود . افراد

 د فوراً به پزشک مراجعه کنند. یکه عالئم مرتبط با سرطان را دارند با یشوند . کسان یغربالگر یشتریا به دفعات بیتر 

 مرتبط با سرطان یها يبررس

د، حفره یروئیت یشاوره باشد و بسته به سن و جنس، شامل بررسد توام با میمرتبط با سرطان با یها یالزم است ،بررس ینات دوره ایساله و باالتر معا 20افراد  یبرا

ش یز الزم است . آزمایم (نیر بدخی)غ یر سرطانیغ یها یماریاز نظر ب یدوره ا ین طور بررسیشود. هم یضه ها و تخمدان ها میب، یلنفاو یدهان ،پوست، گره ها

 شود.  یم هیر توصیاز بدن طبق روش ز یسرطان در هر قسمت یصیخاص تشخ یها

 سرطان پستان 

  شود.  یه میساالنه و مشاوره توص یماموگراف یسالگ 40از سن 

 ْینیپستانها در کل یبررس( کSBEبخش )زنان  یکبار و برایعمرشان هستند هر سال  30و  20که در دهه  یاست که در زنان یسالمت یاز مراقبت دوره ا ی

 شود.  یه میسال توص 3شتر هر یسال و ب 40

 نه پستانها توسط یگزارش کنند . معا ین بهداشتیرا فوراً به مراقب یریینه کنند و هر گونه تغیشان را معاید بدانند که چگونه خودشان پستان هایبا زنان

 فرد( یزندگ 20آغاز شود )از دهه  یسالگ 20( بهتر است از سن BSEخود فرد )

 د هر سال یخطر(با ٪20شتر از یزنان در معرض خطر باال )بMRI د  ید با پزشک درباره فوای( با٪20تا ٪15با خطر متوسط) یانجام دهند . زنان یو ماموگراف

 یه نمیاست توص ٪15که خطر ا بتال به سرطان پستان در آنها کمتر از  یساالنه به زنان MRIمشورت کنند.  یبهمراه ماموگراف  MRI یت هایو محدود

 شود. 

 سرطان کولون و رکتوم

 یرای یشاتیشوند . آزما ین لحاظ بررسیاز ا یستیابتال به سرطان کحولورکتال قرار دارند که با یبرا ی،مردان و زنان در معرض خطر متوط یلگسا 50با شروع 

دتر است یان مفتیش براینکه کدام آزمایز وجود دارد که با پزشک تا ن در باره این یتر یشات تهاجمیشود. آزما یه میپ توصین سرطان و پولیص زودهنگام ایتشخ

 د. یمشورت کن

 پ و سرطان يپول يشات تشخصيآزما

 یدسکوپیگموئیس ( قابل انعطافFlexible ) سال. 5هر 

 سال. 10هر  یکولونوسکوپ 



 (کانترسنت دوگانهdouble contrastبار)سال. 5وم انما هر ی 

 (  یمجاز یاسکن )کولونسکپ یت یسvirtual سال. 5هر 

 سرطان  صيتشخ یبرا يشات اساسيآزما

 یش خون مخفیآزما  (در مدفوعFOBT.هر سال) 

 یمیمونوشیش ایآزما  (مدفوعFIT.هر سال ) 

 ش یآزماDNA (مدفوعSDNAی( ،در فواصل نامنظم انجام شود )در صورت مثبت بودن تست کولونوسکپ ). انجام شود 

 شتر مشورت کنند:یب یسرطان کولورکتال و لزوم غربالگر ید با پزشک درباره زمان شرع غربالگریر( افراد بای)در صورت وجود عوامل خطر ز

 آدنوماتوز دارد. یپ هایا پولیکه سابقه سرطان کولورکتال  یشخص 

 و(.یت اولسراتیا کولیکرون  یماریمزمن روده مبتالست )ب یالتهاب یماریکه به ب یشخص 

 60اخو اهر و برادر( قبل از یا فرزندان ین یشاوندان درجه اول مثل والدیدر خو پیا پولیپ ها )سرطان یا پولیابتال به سرطان کولورکتال  یسابقه خانوادگ 

 یشاوندان در جه اول در هر سنت یشتر از خویا بینفر  2ا در ی یسالگ

 یپ هایو پول یاز سندرم کولورکتال ارث یسابقه خانوادگ ( آدنوماتوزSAP )یپوریرپولیا سرطان غی(ز کولونHNPCC) 

 کسيسرطان سرو

 نباشد. یسالگ 21رتر از ید یرا شروع کنند اما بهرحال غربالگر یشان غربالگر یت جنسیسال پس از شروع فعال 3د یتمام زنان با 

 ر انجام شود. ید پاپ اسمیسال با روش جد 2ا هر یر ید هر سال با روش معمول پاپ اسمیبا یغربالگر 

  3ن است که هر یسال ا 30 یزنان باال یگر برایشوند انتخاب د یسال غربالگر 2-3هر اند ،داشته  یعیر طبیپاپ اسم 3که  ی،زنان یسالگ 30با شروع 

 ی( بررس یانسان یلومایروس پاپیو HPV DNAش )یبه همراه آزما Liquid –basedر ید پاپ اسمیا روش جدی یقبل یشتر ( با روش هایسال ) اما نه ب

ان به یمبتال( قرار داشته اند ،DESل سترول)یل استیات ید یکه قبل از تولد در معرض دارویکسان هستند . مثل یشتریکه درمعرض خطر ب یشوند . زنان

 شوند . ید ساالنه غربالگریبا یدیاستروئ یا داروهای یدرمان یمیوند عضو، شیاز پ یناش یمنیستم ایا افراد مبتال به ضعف سیدز یا

  توانند  یمتر نداشته اند،یبودن پاپ اسم یعیر طبیبر غ یمبن یچ گزارشیسال گذشته ه 10 ید و طر نرمال داشته انیپاپ اسم 3سال به باال که 70زنان

 ید طبق معمول غربالگریدارند با یمنیستم ایا ضعف سیدز یقبل از تولد، اDESمواجهه با کس ،یکه سابقه سرطان سرو یرا متوقف کنند اما زنان یغربالگر

 شوند . 

 یرا متوقف شود مگر آنکه جراح یکس( ممکن است غربالگریاز سرو یشده اند = برداشتن رحم و بخش یسترکتومیاشته شد ) هکه رحم شان برد یدر زنان 

 بوده باشد.  یش سرطانیعات پیا ضایکس یسرطان سرو یبرا یبه عنوان درمان

 شوند .  یطبق روال گفته شده غربالگرد یاست با یکس آنها هنوز به طور کامل باقیکه فقط رحم شان برداشته شده و سرو یاما زنان

 سرطان آندومتر )رحم(

را حتماً به پزشک  ینیا لکه بی یعیر طبیغ یزیهر گونه خونرد از خطرات و عالئم سرطان رحم آگاه شوند ،یائسه بایکند همه زنان  یه میکا توصیانجمن سرطان آمر

از آندومتر در  یوبسیساالنه سرطان آندومتر بهمراه ب ی( ،غربالگر HNPCCر کولون)یپوزیر پولیسراطن غ ابتال به یبرا  یاطالع دهند . در زنان پر خطر ا زلحاظ ارث

 شود.  یشنهاد میپ یسالگ 35



 سرطان پروستات 

د متخصصان یش بایر آزمان باور است که قبل از انجام هین انجمن بر ایکند . ا یه نمیسرطان پروستات را توص ین برایش روتی( آزماACSکا ) یانجمن سرطان امر

ژن  یآنت یابیرد یشنهاد براید شامل پیبا ین بررسیقرار دهند. ا یان را مورد بررسیص زودرس سرطان در آقایتشخ یت هاین محدودید بالقوه و همچنیدر مورد فوا

در  ید به زندگیال که در معرض خطر متوسط هستند و امس 50 یمردان باال ی( بطور ساالنه براDREرکتوم ) ینه انگشتی( در خون ومعاPSAپروستات ) یاختصاص

ن کار شرکت دارند درباره یکه فعاالنه در ا یشوند . مردان ید بررسیشات هستند باین آزمایل به انجام ایکه خودشان ما ین مردانیسال است و همچن 10آنها حداقل 

آغاز شود .  یسالگ 45مردان پر خطر از سن  ید براینکار بایاآموزند، یم یپروستات مطالب سرطان یزودهنگام و درمانها ید و مضرات بررسیسرطان پروستات و فوا

(  یسالگ 65ن به سرطان پروستات مبتال شده اد ) قبل از ین پائیا پسر( در سنیبرادر –شاوندان در جه اول آنها )پدر یکه خو یو مردان ییکایامر -ییقایمردان افر

 شوند .  ید بررسیبا

ن به یین پایشاوند درجه اول شان در سنین خویکه چند یها انجام شود )کسان ین بررسیا یسالگ 40ار پر خطر از سن ینهاد شده است که در مردان بسشیپ یحت

 سرطان پروستات مبتال شده اند.(

 یبرا یات پزشک خود عمل کند . )مگر آنکه مانعینظرد به یبه آنها کمک کنند و او با یریم گیدر هر حال بهتر است مردان از پزشک شان تقاضا کنند که در تصم

 ش وجود داشته باشد(.یانجام آزما

 ح بهمراه تناسب اندام يتفر

است که و البته ساده  و مهم است  ین نظر تازه ایم که که ایابی یتفکر در م یم .اما با اندکیبر یاز ما آنها را با هم بکار نم یاریکه بس یح دو کلمه ایورزش و تفر

 م داد. یم چون اگر مفرح نباشد، آن را ادامه نخواهیکند به ان ادامه ده ین کار به ما کمک میم  و ایل کنیح تبدیکه ورزش را به تفر

 ما چون ششما خوب است ، یست که چقدر برایمهم نندارد ، ید . مثل لذت از غذا خوردن ،اگر طعم خوبید را کشف کنیبر یکه از انجام شان لذت م ییزهایچ

 ،شنا و دو ..... ی،دوچرخه سوار یاده روید . مثل پید که دوست داریده یرا انجام م ییت هاینطور است . شما فعالید خورد . ورزش هم همیآن را نخواه

 وجود دارد. یادیز یانتخاب ها 

 زها یمفرح کردن چ یبرا یدیک راه کلیپس از کار روزانه  ک کالسیو شرکت در  یروز بعد دوچرخه سوار، یاده رویک روز پید که یاز آنها را انجام ده یبیترک

د . اگر یآن را انجام ده یق متفاوتیشماست ،هر بار به طر یورزش انتخاب یاده رویاگر پ ید . حتیگر خسته نشویک روز پس از روز دیآنها آن  ین است که در طیا،

 د. یر کالس بوکس شرکت کنگر دیوگا و روز دیک روز در کالس یشرکت در کالس انتخاب شماست 

 تان فراهم  یرا برا یت با هم اوقات خوشیگذراندن اوقات فعالد بود ،یخانواده خواه یبرا ینکه نمونه خوبید . عالوه بر ایانجام ده ین کار را به صورت خانوادگیا

 د . یکن یس بازیبا هم تن یدر پارک بازد ،یآورد و به گردش برو یم

 رون از منزل منتظر شماست یس بیه تان با لباس تنیهمسا یم، ضمنًا وقتیکن یزه تر عمل میک دوست با انگید . ما اغلب بهمراه یندا کیک دوست سرحال پی

 د . یخواب ی،شما کمتر م

 د . صخره ید با هم در کالس ورزش شرکت کنید و به رقص برویرون برویشام ب ید و برایت انجام دهیک فعالیآن  ید و به جایلم تماشا نکنیروقت فیشب تا د

 د. یرا تجربه کن ینورد

 د. یو چادر زدن در کوه شرکت کن یآب معدن ی،سفر به چشمه ها یدوچرخه سوار ید ،در تورهایالت فعال باشیدر تعط 



 اد ید به خودتان یاج داریاحت یشتریزه بیکه به انگ یاند . اما زمیزه بدهیک جاید به خودتان یدار یکه بر فعال بودن بر م یک قدمید،هر یزه بدهیبه خودتان جا

 یو روزنامه ها یمجالت ورزشد ،ید،سفر برویدن به آن گوش بدهید و در هنگام دویضبط  کن یدید . آهنگ جدیدا کنیتان دست پ  ید که به اهداف ورزشیبده

 د. ید و مطالعه کنیتناسب اندام بخر

 از ابتال به سرطان  یریجلوگ یرا برا یت بدنیه و فعالیتغذ یراهنما

 شود.  ید چاپ می( تجدAcsکا )یسال توسط انجمن سرطان آمر 5است که هر  یت بدنیه و فعالیتغذ یاز راهنما ینسخه ان نوشته ،یاخالصه :

ن و نوشته ها ید شده است . تمام عناویتأئچاپ و  2006( سال May) یماه م 19ه در یو تغذ یت بدنیفعال یته ملیکا و کمین راهنما توسط انجمن سرطان امریا

 Caoniline amcan cersoc .Orgز وجود است . یت نیسا ید و بر رویبه چاپ رس یکینیدر مجالت کل یبه صورت تخصص 2006در سپتامبر و اکتبر سال 

 یفرد یانتخاب ها یبرا Acs یه هايتوص

 د یثابت نگه دار یزندگ یوزن خودتان را در ط

  د . یق دهیتطب یت بدنیرا با فعال یافت کالریدر 

 د . یاز اضافه وزن اجتناب کن 

 د . ید وزن مناسب را بدست آوریا اضافه وزن دارید یاد چاق هستیاگر ز 

 د . یداشته باش یت بدنیفعال ید که در زندگیعادت کن

 قه . یدق 60تا  45حاً یشتر و ترجیا بیروز در هفته  5به مدت  یت بدنیقه فعالیدق 30حداقل بزرگساالن :

 ت داشته باشند. یروز در هفته فعال 5قه به مدت یدق 60روزانه کودکان و نوجوانان :

 شود.  یه میتوص یاهیبا منشأ گ ییمصرف غذاهاد ،یسالم بخور یغذا

 د که وزنتان ثابت بماند. یبخور یغذاها و تنقالت را به اندازه ا 

  د . یبخور وهیو م یشتر سبزیا بیوعده  5روزانه 

 د . یغالت کامل بخورشده ، یغالت فرآور یبه جا 

 د . ی، کالباس( را محدود کنیشده )سوس یمصرف گوشت قرمز و فرآور 

 د . یزانش را کم کنید ،میکن یمصرف م یالکل یها  یدنیاگر نوش

 وعده ننوشند .  2شتر از یک وعده در روز و مدران بیشتر از یزنان ب 

  يت اجتماعيفعال یبرا ACS یه هايتوص

 کنند.  یج میرا ترو یت بدنیه سالم و فعالیآورند  که عادات و تغذ یرا فراهم م یط ها و اجتماعاتیمح یو اجتماع ی،خصوص یعموم یسازمانها

در مدرسه و اجتماعات  یکیزیف یات هیانجام فعال یامن و لذت بخش برا یحطیرد . میمحل کار و اجتماعات در دسترس مردم قرار گد در مدرسه ،یمف ید غذاهایبا

 ا شود. یمه



 از سرطان  یريشگيپ ی( براAcs) يت بدنيه و فعاليتغذ یراهنما

 د . یثابت نگه دار یزندگ یوزن تان را در ط 

 د . یق دهیتطب یت بدنیرا با فعال یافت کالریدر 

 د . یاز اضافه وزن اجتناب کن 

 ائسه(یبا چند نوع سرطان دارد . پستان )در زنان  یا اضافه وزن ارتباط تنگاتنگی ید . چاقیرا بدست آورد وزن مناسب یا چاق هستید یاگر اضافه وزن دار 

 کولون 

 )آندومتر) رحم 

 یمر 

 ه یکل 

 دهد .  يش مير را افزايز یخطر بروز سرطان ها يچاق

 کس یسرو 

 سه صفرایک 

 نیلنفوم هوچک 

 لوم یپل میمالت 

  تخمدان 

 پانکراس 

 د. یروئیت 

 رطان پروستاتد سیفرم شد 

ن مورد هنوز ادامه دارد. یقات در ایکه تحق یدهند . در حال یمثل سرطان پستان را نشان م یین کاهش وزن و کاهش خطر ابتال به سرطان هایمطالعات ب یبرخ

 شوند.  یق میمردم به کاهش وزن تشو

باشد استفاده  ی( مناسب از شاخص توده بدن مBMIوزن و قد)  یریبر اساس اندازه گن وزن که یتخم یشود برا یه میدارد لذا توص یوزن مناسب به قد فرد بستگ

است  یت بدنیغذاها و تنقالت با ) با مصرف آن (فعال یافت انرژیزان درید و زن شان را مناسب نگه دارند . روش بدست آوردن وزن مناسب ،تعادل در میشود،افراد با

تواند با کاهش  یرا م یافت کالریاست . در یر مغذی،الکل و مواد غ یچربو قند، ینیریان آن از راه کاهش مصرف شیهش در،کایکاهش کالر ین راه برای. سالم تر

ت یسکوئیک،بیکها ، یدارند کاهش داد )مثل سرخ کردن یعیر طبیو قند غ یاد و چربیز یرا که کالر یر غذاها و تنقالتیکاهش داد . جدول ز ییغذا یحجم و عده ا

 ها (. یدنی، نوشیبستنت ،،شکال

 است ؟ يي،شامل چه غذاها ييک وعده غذاي

 وه ها :يم

 ب،موز ،پرتقال ینصف س -

 ا کنسرو شده . یپخته وه خرد شده ،یفنجان م 5/1 -

 وه خام یفنجان م 4/3 -



 جات :يسبز

 خام برگ دار یفنجان سبز 1 -

 ا خرد شده .یخام پخته ، یفنجان سبز 2/1 -

 .یسبز یعیبفنجان آب صددر صد ط 4/3 -

 غالت

 برش نان 1 -

 انس حبوبات آماده  1 -

 پخته شده  یا ماکارونیبرنج فنجان حبوبات ، 2/1 -

 حبوبات و مغزها :

 خشک پخته شده  یایفنجان لوب 1 -

  ینیقاشق کره بادام زم 2 -

 ل یفنجان آج3/1 -

 ات و تخم مرغ:يلبن

 ا ماست.یر یفنجان ش 1 -

  یعیر طبیانس پن 2/1و  1 -

 شده یر فرآوریانس پن 2 -

 تخم مرغ 1 -

 گوشت :

 .یا ماهیا گوشت مرغ یانس گوشت قرمز پخته شده  3-2 -

  یدر زندگ یت بدنیعادت به انجام فعال

 قه در روز باشد. یدق 45-60حاً یروز در هفته و ترج 5د بمدت یا شدیمتوسط  یت بدنیقه در روز فعالیدق 30حداقل ن:یبالغ

 د داشته باشند . یا شدیمتوسط  یت بدنیروز در هفته فعال 5 قه در روز بمدتیدق60کودکان و نوجوانان:

ت ها در کار ) مثل قدم زدن از پارک به طرف محل کار( ،منزل )باال رفتن از پله ین فعالیشود. ا یدر روز ا نجام م یاست که بطور عاد ییکارها یمعمول یت هایفعال

ت یت ها به فعالین فعالیدارند . شما عالوه بر ا یت ها شدت و زمان کمین فعالیرند . ایو حمام کردن (انجام پذدن یروزانه )لباس پوش یاز زندگ یا به عنوان بخشیها (،



شوند و ضربان قلب و عمق  یت ها عضالت بدن فعال مین فعالیع الزم است . در ایسر یاده رویبا شدت متوسط مثل پ ییت هاید . و فعالیاز داریهم ن یشتریب یها

 کند .  یشود و فرد عرق م یاد میو شدت تنفس ز

 د.یمتوسط و شد یبدن یت هایاز فعال ییمثال ها

 ت . یاسکوگا ،ی، یقرانیقا،یسوارکارناژ،یپات، یرقص، دوچرخه سوارقدم زدن ،و گذران اوقات فراغت: ین ورزشیتمرمتوسط: یبدن یت هایفعال

 .ی،اسکنفره  1س ینتون، تنیبدمسبال ،یبال ،گلف،بی:والیورزش

 .  یباغبانچمن زدن ،ت در منزل:یفعال

 ، نگهبان(.یی،بنا یکین رفتن ) مکانیباال و پائ: یت شغلیفعال

 ک ،پرش ،شنا و ....یروبیع، رقص آیسر یا دو ،دوچرخه سواریع یسر یاده روید:پیشد یبدن یت بهایفعال

 ن و ...ی،کندن زم یی،بنایت در منزل :نجاریفعال

 ( یجنگلبان، ی،ساختمان ساز ین )آتش نشانیسنگ یرهاکا: یت شغلیفعال

 ن نوع سرطان را کاهش بدهد که عبارتند از :یممکن است خطر چند یت بدنیفعال

  پستان 

 کولون 

 )آندومتر )رحم 

  . پروستات 

 ابد. ی یکاهش م زیاستخوان ن یابت پوکیفشار خون، د یقلب یماریشتر از کاهش خطر سرطان هاست . بیب یزیچ یت بدنید فعالیفوا

 شتر يت بيفعال یبرا ينکات

 د . یآسانسور از پله استفاده کن یبه جا 

 د. یاده سرکارتان برویا پید با دوچرخه یتوان یاگر م 

 ، د . یا همکارانتان ورزش کنیدوستان در وقت ناهار با خانواده 

 د.ید و قدم بزنیبه ورزش اختصاص ده یدر سر کار وقت کوتاه 

 نامه الکترون یبجا(یکیفرستادنE.mail به د،)د . یدن دوستانتان بروی 

  د. یا همسرتان به رقص برویبا دوست 

 د. یکن یزیفعال را برنامه ر یالتین ،تعطیمسافرت با ماش یبه جا 

 د . یش دهیتان را افزاید و تعداد قدم هایهر روز گام شمار بپوش 



  د. یبشو یم ورزشیک تیعضو 

 د. یا دوچرخه ثابت استفاده کنیل ین از تردمویزیتلو یضمن تماشا 

 د . یش دهیج در هفته افزایخودتان و تعداد دفعات آنرا بتدر یورزش یبرنامه ها 

 د . یتان اختصاص دهیکردن با بچه ها یرا به باز یاوقات 

و ثابت نگه داشتن  ید و که به حفظ سالمتیبه اندازه انتخاب کند  . غذا و تنقالت را یشتر استفاده کنیب یاهیگ یید و از منافع غذایسالم داشته باش ییم غذایرژ

 وزن شما کمک کند . 

 د . یل دهنده آنها بخوانیاز مواد تشک یآگاه یرا برا یید و بر چسب مواد غذایکه قبالً شرح داده شد استفاده کن یاستاندار ییغذا یازوعده ها 

 مشابه آنها که  یت و غذاهایسکویک و بیک یست و حتیکم ن یکالر یبه معن یا فقدان چربی کم ید که فقط چربید بدانیکمتر بخور یپرکالر یغذاها

 باشند .  یم یدارند هم پرکالر یکم یچرب

 د.یگازدار کن یها و نوشابه ها ینیریر شی،دونات و سا  یتزا و بستنیز برگر ،پیپس ،چیمثل چ ین تنقالت پرکالریگزیوه ها را جایجات و میسبز 

 یبخورد یکمتر ید و مقدار غذاین بخوریریو کم چرب و کم ش یکم کالر ید ،از غذاهایخور یدر خارج از منزل غذا مکه  یزمان  . 

 د . يوه بخوريو م یشتر سبزيا بيوعده  5روزانه 

  د. یوه بخوریو م یسبز  ییا غذایبا هر گوشت 

 د. یمتنوع بخور یوه هایجات و میهر روز سبز 

 د . یجات سرخ شده را کم کنیپس ها و سبزیانواع چسرخ کرده ، ینیب زمیمصرف س 

 د . یبنوش یعیوه صددر صد طبیآب م 

 د. يغالت کامل بخورشده و شکر ، یغالت فرآور یبه جا

 ، د . یو غالت کامل بخور یماکارونبرنج،نان، حبوبات 

 د. یاد دارند را کم کنیکه شکر ز ییر غذاهایا سایها  ینیریشده مثل کلوچه ،ش یفرآور یدراتهایمصرف کربوه 

 د . یس ،کالباس ( راکم کنیشده )آماده شده مثل سوس یمصرف گوشت قرمز و فرآور

 د یا مصرف کنی،مرغ و لوب یگوشت قرمز ) گاو،خوک،گوساله ( ماه یبه جا 

 د (ید )بخوریمصرف کن یگوشت یاز غذاها یکوچکتر یتکته ها 

 د. یا آب پز مصرف کنی یا کبابیه گوشت سرخ کرده ، گوشت پخته شد یبه جا 

 د . يالکل را کم کن یحاو یها يدنيمصرف نوش

ز بدنشان کوچکتر و یزنان کمتر است چون سا یه شده برایزنان محدود شود . مقدار توص یوعده برا 1مردان و  یوعده در روز برا 2د به یبا یالکل یها  یدنینوش

 باشد.  یسکیا وی یممکن است آبجو، شرا یدنیباشد . نوش یمتر مسم )سوخت و ساز ( الکل در بدنشان کیمتابول

 شود : ير ميز یالکل باعث سرطان ها



  دهان 

 گلو 

 (یصوت یالرنکس) تارها 

 یمر 

 کبد 

  پستان 

 اد کند . یز زیا رکتوم را نیالکل ممکن است سرطان کولون 

 از سرطانها مؤثرند؟ یکه در خطر، بوجود آمدن برخ یت بدنیو فعال ییم غذایرژ

 سرطان مثانه 

عات یدن مایدهد که نوش یقات نشان میتحق یاست . برخ یصنعت ییایمیکند قرار گرفتن در معرض تنباکو و مواد شیجاد میکه سرطان مثانه را ا ین خطریشتریب

 دهد.  ین سرطان را کاهش میجات خطر ایشتر و خوردن سبزیب

  یمغز یتومورها

 نشده است. ییشناسا یمغز یتومورها یبرا یه ایعامل خطر تغذ

 سرطان پستان 

 ستند:یر نیر پذییتغ یعوامل قرار دارد که به راحت یر برخیخطر سرطان پستان تحت تاث

 یسالگ 12قبل از  ین قاعدگیوقوع اول  

 ا نداشتن بچه ی یسالگ 30ن نوزاد پس از یتولد اول 

 ر هنگام ید یائسگی 

 سرطان پستان . یسابقه خانوادگ 

 یائسگیش خطر ابتال به سرطان پستان پس از یش وزن بخصوص در هنگام بلوغ با افزایدهد . افزا یش میز خطر بروز سرطان پستان را افزاین یگریاما عوامل د

 شود.  یش ابتال به سرطان پستان میشان است سبب افزایدر غذا ین ( کمتریتامیو یکه فوالت )نوع یژه در زنانیهمراه است . مصرف الکل بو

سرطان پستان  یماریتواند موجب کاهش ابتال به ب یهم م ین مصرف کم چربیکاهد . گذشته از ا یزان ابتال به سرطان پستان مید از میا شدیمتوسط  یت بدنیفعال

 کم است .  یلین اثر خیراً انجام شده نشان داده که ایکه اخ یشود. اگر چه مطالعه ا

 بتال به سرطان پستان عبارتست از:کاهش خطر ا یه براين توصيبهتر

 روز در هفته .  5قه یدق 45-60د بمدت یمتوسط تا شد یت بدنیانجام فعال 



 منظم. یت بدنیو فعال یافتیدر یش وزن با کم کردن کالریاز افزا یریجلوگ 

  یالکل یدنیا کاهش مصرف نوشیاجتناب. 

 سرطان کولورکتال

شود . مصرف  یشتر مین خطر بیش مصرف تنباکو و الکل ایشتر است . با افزاین سرطان را دارند بیکه سابقه ابتال به ا ییخطر سرطان کولورکتال در خانواده ها

ن و نه یکه شبه آسپر ییکند . اما نه داروها ین خطر را کم میا یائسگیپس از  ی( و هورمون درمانNSAIDS)  یدیر استروئیضد التهاب غ یا داروهاین یآسپر

 دارند. یستند چون عوارض جانبیاز سرطان کولورکتال ن یریجلوگ یبرا یه شده ایتوص یچکداام روش های، هیانهورمون درم

خطر ابتال به سرطان کولون را در زن و مرد  یکند چاق ین سرطان را کم مید ابتال به ایت شدیا فعالیمتوسط منظم  یت بدنیدهد که فعال یمطالعات نشان م یبرخ

شده و گوشت قرمز خطر ابتال  یفرآور ین خطر را کم و غذاهایفراوان ا یوه و سبزیم یحاو ییم غذایشتر است  . رژیش در مردان بین افزایاما ادهد .  یش میافزا

ش یاما چون با افزا کند . ین دو سرطان کولورکتال را کم میاز ا یبیا ترکیDن یتامیم ،ویدهد . بر اساس چند مطالعه انجام شده کلس یش مین سرطان را افزایبه ا

گرم در روز محدود کنند تا مطالعات  یلیم 1500م را به ین است که مردان مصرف کلسیابد . عاقالنه تر ای یش میم خطر ابتال به سرطان پروستات افزایمصرف کلس

 انجام شود.  یشتریب

 کاهش سرطان کولون عبارتند از : یه ها براين توصيبهتر

 یبدنت یش شدت و مدت فعالیافزا 

 شده  یمحدود کردن مصرف گوشت قرمز و فرآور 

 م.یه شده کلسیمصرف مقدار توص 

 یوه و سبزیشتر میمصرف ب 

 یز از چاقیپره 

 ز از مصرف الکلیپره 

 شود.  یکولون مانع از سرطان کولورکتال م یپ هایاست و چون برداشتن پول یضرور ACS یبعالوه توجه به جدول راهنما

 سرطان آندومتر 

پس از  یرحم( قرار گرفتن آندومتر در معرض هورمون استروژن است که بصورت هورمون درمان یه داخلین عامل خطر ابتال به سرطان آندومتر ) سرطان الیمهمتر

 است .  یک وچاقیستیک ی،سندرم تخمدان پل ی،قرص ضد باردار یائسگی

وه ها خطر یجات و میشود . سبز ین سرطان کم میاحتمال ابتال به ا یت بدنیش فعالیافزا و سرطان آندومتر موجود است . با ین چاقیبر ارتباط  ب یمبن یشواهد

 یائسگیش وزن پس از یائسه افزایدهند . در زنان  یش میخطر ابتال را افزا یوانیاشباع شده و ح یها یکه گوشت قرمز و چربیکند . در حال ین سرطان را کم میا

 شود.  یش سطح استروژن در بدن میسبب افزا،

 وه ها و غالت کامل و حبوبات است . یجات و میشتر سبزیو مصرف ب یت بدنیکاهش خشطر ابتال به سرطان آندومتر کاهش وزن و فعال یه براین توصیپس بهتر



 ه يسرطان کل

ه یخاص و سرطان کل  ییم غذاین رژیب یضحگار هستند. مطالعات انجام شده که ارتباط وایو س ین عوامل خطر چاقیست . اما مهمتریه مشخص  نیعلت سرطان کل

 ن سرطان کنترل وزن و اجتناب از مصرف توتون و تنباکو است . یکاهش ابتال به ا یه براین توصیرا نشان داده اند . بهتر

 و لنفوم  يلوسم

 ن نوع سرطان ها شود و جود ندارد. یش ابتال به ایکه سبب افزا یشناخته شده ا ییعامل غذا

 ه يسرطان ر

از مطالعات نشان داده  یاریل قرار گرفتن در معرض گاز رادون است بسیمانده به دلیباق ٪10-14ل استعمال تنباکو است و یه به دلیر یاز سرطان ها ٪85ش از یب

سالم خطر  ییم غذایر چه رژکنند کمتر است . اگیمصرف م یوه وسبزیشتر میا بیوعده  5که در روز  ییها یگاریرسیها و غ یگارین سیه در بیاند که سرطان ر

 است.  یاز تنباکو هم چنان باق یکند اما خطر ناش یسرطان را کم م

  ن یتامیا مکمل ویمصرف بتاکاروتن با دوز بالAدهد.  یش میها افزایگارین سیه را در بیسرطان ر 

در  یوه و سبزیوعده م 5گار و گاز رادون است . مصرف حداقل یمصرف تنباکو و قرار گرفتن در معرض دود سه اجتناب از یکاهش سرطان ر یه  براین توصیبهتر

 شود.  یه میز توصیروز ن

 یدهان ،گلو و مر یسرطان ها

قسمت  یبرا یعامل خطر ی. چاقدهد  یش میو گلو را افزا ی( و الکل هر دو با هم خطر سرطان دهان ،الرنکس ،مریواستنشاق یدنیتوتون جوگار،یتنباکو)شامل س

را  یداغ سرطان دهان و مر یلیخ یها و غذاها یدنید معده ( بر اساس شواهد نوشیل برگشت اسیبه معده و معده است ) به دل یمحل اتصال مر،یمر یتحتان

 دهد .  یرا کاهش م یدهان و مر یشده سرطان هاه یزان توصیوه به میو م یکنند مصرف سبز یجاد میاست که ا ییب گرمایل آسین به دلیدهد و ا یش میافزا

 ن سرطانها عبارتند از :يکاهش خطر ا یه ها براين توصيبهتر

 اجتناب از مصرف تنباکو 

 یالکل یها یدنیکاهش مصرف نوش  

 یاجتناب از چاق  

  در روز  یوه و سبزیوعده م 5خوردن حداقل 

 سرطان تخمدان 

 ین سرطان نمیاند . در ا یتخمدان ارث یاز سرطانها ٪10ک عامل خطر است اما کمتر از ی یست . سابقه خانوادگیشناخته شده ن یعلت سرطان تخمدان به خوب

ن سرطان ندارد. مصرف متوسط الکل ممکن است یبه ا یز ربطیات نیو لبن یوه و سبزیه اشاره داشت و مصرف میمربوط به تغذ یانهایاز جر یتوان به عوامل مهم

 ن سرطان نامشخص است. یز در این یکیزیت فیو فعال یو نقش چاقخطرناک باشد  یاندک



 سرطان لوزالمعده 

)  یت بدنیفعال،یدهند که چاق یمطالعات نشان م یدهند و برخ یش میابت بزرگساالن و عدم تحمل به گلوکز خطر سرطان لوزالمعده را افزایات ،دیاستعمال دخان

دهند و مصرف  یش میشده سرطان لوزالمعده را افزا یاد گوشت قرمز و فرآوریر زیمقاد یحاو ییم غذایرتبط اند ( و رژگلوکز م یر عادیسم غیهر دو عامل به متابول

 ده است . ین عوامل کامالً به اثبات نرسیچگدام از ایدهند. اما ه ین خطر را کاهش میفراوان ا یوه و سبزیم

 ز :کاهش خطر سرطان لوزالمعده عبارتند ا یه براين توصيبهتر

 اجتناب از مصرف تنباکو 

  ک وزن مناسب یثابت ماندن در 

 یت بدنیفعال 

  در روز یوه و سبزیشتر میا بیوعده  5مصرف 

 سرطان پروستات

ن مطالعه نشان یدهند هنوز نامشخص اتست چند یش میچگونه خطر آن را افزا یه اینکه عوامل تغذیمردان مربوط است اما ا یسرطان پروستات به هورمون ها

دهند  ین سرطان را کاهش میخطر ا بتال به ا یر حبوبات( و ماهیا و سایا ،لوبیها ،سوی،انواع کلم، سبز یفراوان ) شامل گوجه فرنگ یوه و سبزیداده اند که مصرف م

 ین سرطان را کاهش میکوپن هستند . خطر ایوتن و لوم،بتاکاریسلنEن یتامیمثل و ییدان هایاکس یآنت یکه حاو ییا مکمل هایوجود دارد که غذاها  ی. شواهد

 است . یدر حال بررس ینیوم در مطالعات بالین و سلنیتامیدهند و اثر و

 ق مکملیژه از طریم بویاد کلسیر زیافت مقادیدهند . در یش مین سرطان را افزایات خطر ابتال به ایاد گوشت قرمز و لبنین مطالعه نشان داده اند که مصرف زیچند

ست . اما مطالعات نشان داده که یو سرطان پروستات آشکار ن ین  چاقیش رونده سرطان پروستات همراه است . اگر چه ارتباط بیبا خطر ابتال به انواع پ ییغذا یها

 د است . ید مفیشد یاژه ورزش هیکند . ورزش بو ید میص داده شده تشدیکه قبالً  سرطان پروستات در آنها تشخ یرا در افراد یماریاضافه وزن ب

 سرطان پروستات عبارتند از : یه ها براين توصيبهتر

  در روز  یوه و سبزیشتر میا بیوعده   5مصرف 

 ات یکم کردن مصرف گوشت قرمز و لبن 

 و حفظ وزن مناسب. یت بدنیفعال 

 سرطان معده 

نمک سود شده خطر  یکه غذاها یخطر ابتال به سرطان معده همراه است . درحالبا کاهش  یوه و سبزیاد میر زیاز مطالعات نشان داده اند که مصرف مقاد یاریبس

دهد.  ین سرطان را افزاش میخطر ابتال به ا یلوریکوباکترپیهل یدهند که عفونت مزمن معده با باکتر یدهند. شواهد نشان م یش مین سرطان را افزایابتال به ا

ن نوع یجاد این سرطان همراه است . عوامل ایز با کاهش خطر ابتال به ایر روش ها نیشده به سا یا نگهداریز شده یفر ییمواد غذا یتازه به جا یمصرف غذاها



 ین امر میافته است که ایش یراً افزایا اخیکه سرطان بخش نخست معده به نام کاردیکا نادر است در حالین سرطان در امریا در حال کاهش است . ایسرطان در دن

 مربوط است ،باشد یکه به چاق یرفلکس معده ا یماریش بیل افزایتواند بدل

 کاهش خطر ابتال به سرطان معده عبارتند از : یه ها براين توصيبهتر

  در روز  یوه و سبزیوعده م 5خوردن حداقل 

 نمک سود شده  یکاهش مصرف غذاها 

  حفظ وزن مناسب 

 و سرطان  ييم غذايسواالت متداول درباره رژ

و سرطان بطور  یسالمت یرفتارها یمطالعات بر روبدانند، ییزهایبا سرطان چ یها و سبک زندگ یزمغذیخاص،ر ید که درباره ارتباط غذاهاچون مردن عالقمندن

افته یتوانند  یکوتاه نم ین گزارش هایرسند . ا یض به نظر میه کنندکه ضد و نقیتک یعوامل یکوتاه ممکن است بر رو یشود . گزارش ها یانجام م یگسترده ا

ست . سواالت و ین یا گزارش خبریک مطالعه یتنها بر اساس  یت بدنیا انجام فعالی ییم غذایر رژییمنعکس کنند . توجه به تغ یقات را به خوبیحاصل از تحق یها

 در رابطه با سرطان است .  یت بدنیو فعال ییم غذایمعمول افراد درباره رژ یها یر نگرانیز یپاسخ ها

 ( يالکل یها يدنيالکل )نوش

 ؟ دهد يش ميا الکل خطر سرطان را افزايآ

 1مردان و  یبار در روز برا 2د به کمتر از یدهد . مصرف الکل با یش می،الرنکس،کبد، پستان و احتماالً کولون و رکتوم را افزا یگلو،مربله، الکل خطر سرطان دهان،

شتر از یاست . مصرف ا لکل و تنباکو با هم خطر سرطان را ب ٪80انس از الکل  5/1س شراب  و ان 5انس آبجو،  12ک وعده حدود یزنان محدود شود.  یبار برا

که  یژه در زنانیزان کم در هفته با خطر ابتال به سرطان پستان در زنان همراه است  . بویبه م یدهد . مصرف منظم حت یش میافزا ییمصرف هرکدام از آنها به تنها

 د الکل بنوشند. یابتال به سرطان پستان قرار دارند نبا یبرا ییکه در معرض خطر باال یزنانکنند .  یفوالدت کم مصرف م

 دانها ياکس يآنت

 کنند؟ یدانها چه هستند و چگونه با سرطان مقابله میاکس یآنت

 یب میآس یعیون ( طبیداسیسم ) اکسیمتابول یش که در طیمحافظت از بافت ها یجات برایوه ها و سبزیموجود در م یاصل یرسد که بدن از مواد مغذ یبنظر م

 یهستندکه از بدن در برابر سرطانها محافظت م یدانها موادیاکس یش خطر ابتال به سراطان ها همراه است . آنتیب ها با افزاین آسیکند، چون ا ینند استفاده میب

جات یوه ها و سبزیشتر میدهند که مصرف ب یهستند. مطالعات نشان م یاهیگ ییایمید شگر از مواید یاریدها و بسیکارتنوئC,Eن یتامیانها شامل ویدیاکس یکنند. آنت

مکمل در حال انجام است اما هنوز  یدان هایاکس یآنت یبر رو ینیدهند و مطالعات بال یدانها هستندخطر ابتال به انواع سرطان ها را کاهش میاکس یاز آنت یکه غن

 یر مکمل ها ( وجود ندارد. برایو سا،Eن یتامیکوپن ،وی)شامل بتاکاروتن، ل ییغذا یصورت مکمل ها یا مواد معدنی نیتامیکاهش خطر سرطان بدنبال مصرف و

 باشد.  یمکمل ها م یق غذاها به جایدان ها از طریاکس یه مصرف آنتین توصیکاهش خطر سرطان بهتر

 آسپارتام 



 شود؟ یجاد سرطان میا آسپارتام سبب ایآ

 ین ماده و سرطان و جود ندارد . اما افرادین ایبر ارتباط ب یمبن ین تر است . شواهدیریبار از شکر ش 200است که  یکم کالر ین کننده مصنوعیریک شیآسپارتام 

 ن ماده اجتناب کنند. یدارند از مصرف ا یل کتون اوریمثل فن یکیکه اختالل ژنت

 بتاکاروتن 

 دهد ؟ یا بتاکاروتن خطر سرطان را کاهش میآ

ز با کاهش خطر یوه نیو م یوه جات وجود دارد. و مصرف سبزیها و میمرتبط است و در سبز Aن یتامیبا و ییایمیدان است که از لحاظ شیاکس یک آنتیتاکاروتن ب

 دانند.  ین امر را نمیلت اانجام شده ،ع ینیمطالعه بال 3کنند . اما بر اساس  یز خطر سرطان را کم میبتاکاروتن ن یابتال به سرطان همراه است . مکمل ها

 یگاریه در افراد سیش خطر سرطان ریز شد که با افزایر سرطانها تجویه و سایاز سرسطان ر یریجلوگ یبتاکاروتن برا یاد مکمل هایر زیمقاد ینیمطالعه  بال 2در 

اد یر زید باشد اما از مصرف مقادیبتاکاروتن ممکن است که مف یجات حاویوه و سبزین مصرف میده نشد . بنابراید یده ایا فایچ ضرر یز هیافراد ن 3/1همراه بود و در 

 شود.  ید خودداریبتاکاروتن به شکل مکمل با

(Bio engineeringغذاها )یکیت شده از لحاظ ژنتیتقو ی  

 باشند ؟ یا سالم میچه هستند و آ یکیت شده از لحاظ ژنتیتقو یغذاها

ت یفیر کیها و سا یز مغذیا طعم و ریدهند  یش میا موجودات زنده که مقاومت آنها را در برابر آفات و فساد افزایاهان یر گیسا که از یین غذاها با اضافه شدن ژنهایا

 ینمب یکنند اما شواهد یجاد میت ایشوند که در افراد حساس یجاد موادین ژنها ممکن است سبب ایشوند . اضافه کردن ا یدهند ساخته م یش میآنها را افزا یها

 ن غذاها وجود ندارد. یا کاهش ابتال به سرطان ها با مصرف ایش یبر مضر بودن و افزا

 م يکلس

 م با سرطان ارتباط دارد؟یا کلسیآ

 یم پ ( کولورکتال را کمیآدنوم) پول  یریم شکل گیکلس یحاو ییغذا یکند و مکمل هایم خطر سرطان کولورکتال را کم مین مطالعه نشان داده اند که کلسیچند

شرونده آن همراه است . هم مردان و هم زنان یژه نوع پیش خطر ابتال به سرسطان پروستات و بویبا افزا ییم  به صورت مکمل غذایاد کلسیر زیافت مقادیکند . اما در

گرم  یلیم 1200گرم در روز و  یلیم 1000ساله  50 19-50افراد  یم برایه شده کلسیافت کند . مقدار توصیق غذا دریم را از طریه شده کلسیر توصید مقادیبا

 یم از فرآورده هایاد کلسیر زیکه مقاد یم هستند. افرادیاز کلس یجات سبز و برگ دار منبع خوبیاز سبز یو برخ یلبن یسال است . فرآورده ها 50 یافراد باال یبرا

 مصرف کنند.  یا بدون چربیات کم چرب یلبناشباع شده ، یها یافت چربیاجتناب از در یکنند بهتر است برا یافت میدر یلبن

 کلسترول

 دهد؟ یش میا کلسترول خطر سرطان را افزایآ



ن غذاها یاز ا یخوک وجود دارد . اگر چه برخ یا چربیمثل کره  یوانیح یات ،تخم مرغ و چربیلبندارند مثل گوشت ، یوانیکه منشأ ح ییکلسترول فقط در غذاها

ن کلسترول و سرطان وجود دارد . یارتباط ب یبرا یشتر ابتال به سرطان همراه هستند. در حال حاضر شواهد کمیت قرمز ( با خطر بشده و گوش یمثال فرآور ی)برا

 سرطان وجود ندارد.  یاز اثر آن بر رو یکنداما شواهده یرا کم م یقلب یها یماریزان کم کلسترول در خون، خطر بیم

 قهوه 

 شود ؟ یطان مجاد سریدن قهوه باعث ایا نوشیآ

ش خطر سرطان یبر افزا یمبن یکند . اما شواهد ید میزنان تشد یم پستان ( را در برخیخوش خ یماریب یک پستان ) نوعیستیبروکیف ین عالئم تئده هایکافئ

ن یب یچ ارتباطیرسد که ه یده است . بنظر من سرطان لوزالمعده و قهوه که  قبالً مورد بحث بود امروزه ثابت نشیر سرطانها وجود ندارد . ارتباط بیا سایپستان 

 دن قهوه و سرطان ها وجود ندارد. ینوش

  يچرب

 کند ؟ یخطر سرطان را کم م یا مصرف کمتر چربیآ

سرطان  ن نوعیشود که با چند یم یو چاق یافت کالریش دریم پرچرب سبب افزایگذارد و اما رژ یسرطان اثر م یرو یوجود دارد که کل مقدار چرب یشواهد کم

ر اشباع شده تک یچرب غ یدهایوجود دارد که اس یدهند . شواهد کم یش میشتر افزایاشباع شده خطر سرطان را ب یها یمثالً چرب یمرتبط اس ت. نوع چرب

 کنند .  یان را کم مخطر سرط یره ایر اشباع چند زنجیغ یها یر چربیا سایتون و روغن کانوال وجود دارد( یو روغن ز یکه در ماه3) امگا  یره ایزنج

 بر يف

 شود ؟ یبر مانع سرطان میم پرفیا رژیآ

  "محلول "برها شامل یف یبرا یخاص یستند . طبقه بندیانسان قابل هضم ن یاست که برا یاهیگ یدرات هایاز کربوه یر متنوعیمقاد یبر حاویپرف ییم غذایرژ

 جود دارد. )مثل سبوس گندم و سلولز ( و"ر محلول یغ")مثل سبوس جو( و 

گندم کامل و جات ،یسبزا ،یکند . منابع خوب آنها شامل لوب یعروق کرونر قلب کمک م یها یماریجه کاهش بیمحلول به کاهش کسترول خون و در نت یبرهایف

هستند که خطر سرطان را کم کرده  یگرید یها یز مغذیشود چون شامل ر یه مین غذاها توصیبرها و سرطان کم است اما مصرف این فیوه ها هستند . ارتباط بیم

 دند. یمف یسالمت یو برا

  يماه

 کند ؟ یبدن را در برابر سرطان محافظت م یا خوردن ماهیآ

شرفت آنرا به یسرطان را متوقف کرده و پ یریچرب شکل گ یدهاین اسیوانات نشان داده اند که ایاست . مطالعات در ح 3چرب امگا  یدهایاز اس یمنبع غن یماه

 یم یقلب یها یماریاست و باعث کاهش ب 3چرب امگا  یدهایاس یمنبع غن یکه ماه یده در انسان وجود ندارد. در حالین فایاز ا یاندازد اما شواهد یر میختا



 ینده هایر آالین و سایاکس ی( دPCBSل ) یفن یکربنات ب یپلوه ،یج یادیر زیمقاد یو....( ممکن است حاو یکوسه ماه، یر ماهیها مثل ) ش یاز ماه یشودو برخ

 باشند.  یطیمح

ها را بخورند تا احتمال قرار  یاز ماه ید انواع متنوعیها را بخورند. مردم با ین ماهید ایکوچک نبا یکه قصد باردار شدن دارند و بچه ها یا زنانیرده یزنان باردار و ش

 را داشته باشد یر خوردن ماهیهمان تأث یا روغن ماهی 3امگا  یداده اندکه مصرف مکمل هاقات نشان نیابد. هنوز تحقین سموم کاهش یگرفتن آنها در برابر ا

 د يفلورا

 شود ؟ ید سبب سرطان میا فلورایآ

ش ین را افزاشود ،خطر ابتال به سرطا یغذاها اضافه م یا برخی یدنیر داندان و آب آشامیاز فساد دندان به خم یریجلوگ یکه برا یکه نشان داده که فلور یقاتیتحق

 دهد. ینم

 فوالت

 تواند باعث سرطان شود ؟ یا فوالت میآ

ش یار کم فوالت سبب افزایافت مقدار بسیصبحانه وجود دارد. در یغالت کامل و آماده شده براوه ها ،یما ،یلوبها ،یاز سبز یاریاست که در بس Bن یتامیو یفوالت نوع

کاهش خطر ابتال  یدهند که برا یشود . شواههد نشان م ینوشند م یم یالکل یها  یدنیکه نوش یژه در افرادیرکتوم و پستان بوکولون،  یخطر ابتال به سرطان ها

 شده به بدن برسد.  یجات و غالت غنیوه ها و سبزیق میبه سرطان بهتر است فوالت از طر

  ييغذا یها يافزودن

 شوند ؟ یباعث سرطان م ییغذا یها یا افزودنیآ

 ید سازمان غذا و دارویید قبل از اضافه شدن به غذاها به تایها با ین افزودنیشوند . ا یو ظاهر غذا به آنها اضافه م یبهبود طعم ،رنگ ،ماندگار یبرا یادیاد زمو

بر سرطان زابودن  یمبن یشوند و شواهد یه مها معموالً به مقدار کم به غذاها اضاف یشود. افزودن یز انجام میوانات نیکه در ح یشاتی( برسند . آزما FDAکا )یامر

 زان وجود ندارد. ین میآنها با ا

 ر يس

 شود ؟ یر مانع سرطان میا سیآ

بر  یمبن یاست هنوز شواهد محکم یر در حال بررسیس یاز وجود دارد آشکار است . خواص ضد سرطانیجات خانواده پیر سبزیر و سایوم که در سیبات آلید ترکیفوا

 کننده  سرطان وجود ندارد.  یریشگیبه عنوان پ یزن سبیخواص ا

 ک يژنت

 کند ؟ یاز سرطان کمک م یریشگیبه پ ییم غذایچگونه رژحامل سرطان در بدن ما باشند ، یاگر ژن ها



 یش میخطر بروز سرطان را افزا یکیژنت یب هایا آسیرخ دهد . انواع جهش ها  یزندگ یا در طیتواند به ارث برسد  یکنترل کننده رشد سلولها م یب به ژنهایآس

 یکیکه از لحاظ ژنت یتواند بروز سرطان را در افراد یم ییم غذایا کنترل وزن و رژی یکیزیت فیب محافظت کند . فعالیدر برابر آس DNAتواند از  یه میدهند. تغذ

ده اند و در حال حاضر موضوع یچیمهم و پ یکیو عوامل ژنت ییم غذاین رژیاز تعامالت ب یاریا مانع آن بشود . بسیندازد و یر بیهستند به تأخ یمارین بیمستعد ا

 باشند.  یقات میاز تحق یاریبس

 ده ياشعه د یغذاها

 شوند؟ یده سبب سرطان میاشعه د یا غذاهایآ

ماند و ظاهراً  ینم یباق ییاشعه بکار رفته در مواد غذاشوند . اما  یاستفاده م ییمواد غذا یش ماندگاریمضر و افزا یکروبهاین بردن میاز ب یاد برایزان زیاز اشعه به م

 دهند.  یش نمیخطر بروز سرطان را افزا یین مواد غذایا

 کوپنيل

 دهد ؟ یکوپن خطر سرطان را کاهش میا لیآ

ن یپ فروت وجود دارد . چندیوانه و گردرست شده از آن و به مقدار کمتر در هند یو غذاها یاست که درگوجه فرهنگ ینارنج -با رنگدانه قرمز ین ماده کاروتنیا

ست . یمشخص ن یهنوز بدستن امر است ،یکوپن مسئول ایا لینکه آیکند . اما ا یسرطان ها را کم م یخطر بروز برخ یدهد که مصرف گوجه فرنگ یمطالعه نشان م

 خطر است .  یا بید تر یآن مف یحاو یاز مکمل ها یادیتوان گفت که مقدار ز ینطور باشد نمیاگر ا یحت

 گوشت)پخته و از قبل آماده شده (

 م ؟یشده اجتناب کن یفرآور ید از مصرف گوشت هایا بایآ

ا نباشد که یترات مربوط باشد ین ارتباط ممکن است به نیشده و سرطان کولورکتال و معده رانشان داده اند . ا یفرآور یاد گوشت هایر زین مقادیمطالعات ارتباط ب

 یق دودیگوشت به طر یو نگهدار  یها محافظت کند . آماده سازیشود تا رنگ آن را ثابت نگه داشته و از آن در برابر باکتر یس اضافه میر و سوسبه گوشت و همبرگ

 کرد.  ید از آن دوریشود و که با یش خطر عوامل سرطان زا میا نمک سود شده سبب افزای

 جاد سرطان دارد؟يدر خطر ا یريا پختن گوشت تاثيآ

اد مواد یا کباب کردن گوشت در درجه حرارت زیدهند که سرخ، برشته  یقات نشان مین بروند اما تحقیمضر آن از ب یکروبهایگوشت الزم است تا م یپختن کاف

ست که به چه یهنوز مشخص نصدمه زده و سبب سرطان شده اند . اما  DNAوانات به یدر ح ییایمین مواد شیکند. اگر چه ا یجاد میسرطان زا را در آن ا ییایمیش

بخار پر،آب پز ،پخت آهسته و پختن در م پز کردن ،یمثل ن ییخورند اثر دارند. روش ها یگوشت م یادیکه مقدار ز یجاد سرطان کولورکتال در افرادیزان در ایم

 کنند.  یجاد میدر گوشت ا یکمتر ییایمیو مواد شیکروویما

  يچاق

 شود ؟ یبتال به سرطان مش خطر ایا اضافه وزن سبب افزایآ



 گر از سرطانها همراه است . ید یه و برخی،کل یمرائسه ( ،کولون، آندومتر ،یش خطر ابتال به سرطان پستان)در زنان یبا افزا یا چاقیبله ،اضافه وزن  

دارد .  یسالمت یبرا یادید زی. کاهش وزن فوادهد  یاما کاهش وزن سرطان پستان را کاهش مسرطان انجام شده ، یاثر کاهش وزن رو یبر رو یقات کمیتحق

 دهد.  یز کاهش میگر را نیمزمن د یهایماریکند بلکه خطر ب ین نه تنها خطر سرطان را کم میاجتناب از اضافه وزن در بالغ

 تون يروغن ز

 خطر سرطان اثر دارد؟ یتون بر رویا روغن زیآ

است  ین سالم تر است . اما منبع کالریتون از کره و مارگاریم. اگر چه روغن زیستین مورد مطمئن نیهمراه است . اما در ا یقلب یماریتون با کاهش بیمصرف روغن ز

 ت کرد.ید در مصرفش تعادل را رعایو با

 ک يارگان یغذاها

 شتر موثرند؟یدارند در کاهش خطر سرطان ب"ک یارگان "که بر چسب  ییا غذاهایآ

ن غذاها یانجام نشده که نشان دهد ا یقیکنند . در حال حاضر تحق یک و آفت کش ها رشد میژنت یها یروند بدون دستکار یکه بکار م یهانایگ یک برایواژه ارگان

 در مزارع ندارند.  یید مواد غذایتول یر روش هاینسبت به سا یتیشوند و مز یسبب کاهش ابتال به سرطان م

 آفت کش ها وعلف کش ها 

 علف کش ها سرطان زا هستند ؟ا آفت کش ها و یآ

از  یوه ها شامل مقدار اندکیجات و میباشند . اگر چه سبز یتوانند سم یر شغل ها استفاده شوند میو سا یا کشاورزیکه نادرست در صنعت  یآفت کش ها در صورت

ذکر شده است . در حال حاضر  ییایمیش از خطر مواد شیا بوه هیجات و میسبز ید و اثر محافظتیدهند که فواینشان م یهستند ، شواهد علم ییایمین مواد شیا

د قبل از مصرف آنها را یشود اما با یش خطر سرطان میر اندک شان سبب افزایمانده آفت کش ها و علف کش ها در مقادیوجود ندارد که نشان دهد که باق یشواهد

 شست .  یبخوب

  يت بدنيفعال

 دهد ؟ یخطر سرطان را کاهش م یت بدنیا فعالیآ

از  ین کاهش خطر جدایشوند . ا یکولون و پستان مبتال م  یت ندارند به سرطان هایکه فعال یدارند کمتر از کسان یدیمتوسط تا شد یت بدنیکه فعال یبله ،افراد

ش وزن با انواع سرطان ها مرتبط است و یافزاو  یم دارد. چاقیر مستقیز تاثیر سرطان ها نیسا یت بر رویدهندکه فعال یافته ها نشان میت بر وزن است . یاثر فعال

 ابت دارد. یو د یقلب یها یماریه بید در محافظت علیاثر مف یت بدنیفعالاست . به عالوه ، یا اکتساب وزن متعادل بدنیدر حفظ  یمهم یدیکل یعامل یت بدنیفعال

  ياهيگ – ييايميبات شيها ترک ييايميفتوش

 دهند ؟ یطر بروز سرطان را کاهش ما خیها چه هستند و آ ییایمیفتوش



کنند .  یاهان در برابر حشرات محافظت میبات از گین ترکیاز ا یگردد. برخ یشود اطالق م ید میاهان تولیکه توسط گ یبات متنوع فراوانیبه ترک ییایمیواژه فتوش

وه خطر سرطان را کاهش یو م یخورند . چون مصرف سبز یکه آنها را م است یاهان و افرادیدر گ یه هورمون هایت شان شبیا فعالیدان هستند و یاکس یآنت یبرخ

 ییکال ها به عنوان مکمل غذا ییتوشیکه نشان دهند ف ید هستند ،ادامه دارد . در حال حاضر شواهدین اثر مفیکه عامل ا یباتیافتن ترکی یقات برایتحقدهد ، یم

 رند وجود ندارند. غالت و بقوالت داوه ها ،یجات و میدر حد سبز یدیفوا

 ن يساخار

 شود؟ یجاد سرطان مین سبب ایا ساخاریآ

ده نشده است . برنامه ین حالت د ر انسان دیشود . اما ا یل سنگ مثانه به سرطان مثانه مین سبب تبدیساخار ین کننده مصنوعیریاد شیر زیر، در موشها مقادیخ

 انسان حذف کرده است. یست سرطان زاهاین را از لیکا ساخاریامر یسم شناس یمل

 نمک

 شود ؟ یش خطر سرطان میباعث افزا ییم غذایاد نمک در رژیر زیا مقادیآ

ال و گلو را یشده در نمک و انواع شورها خطر سرطان معده نازوفارنژ ینگهدار یدهد که غذاها یر کشورها انجام شده نشان میه که در سایمطالعات مرتبط با تغذ

 وجود ندارد. شد ، یش سرطان میکه نشان دهد مقدار متوسط نمک در غذاها سبب افزا یهددهند . اما شوایش میافزا

 وميسلن

 دهد ؟ یا خطر سرطان را کاهش میست و آیوم چیسلن

ک یرابر سرطان است ،در ب یوم محافظیوانات نشان داده که سلنیح یبدن دخالت دارد. مطالعات بر رو یدانهایاکس یآنت یسم دفاعیاست که در مکان یوم ماده ایسلن

ن ماده یا ینان از اثر محافظتیاطم یبرا یشتریدهد . اما مطالعات ب یکولون و پروستات را کاهش مه ،یوم خطر سرطان ریسلن یز نشان داده که مکمل هایمطالعه ن

 200شتر از ید بیه شده آن نبایحداکثر مقدار توص کند .یار بهم نزدیآن بس یضرر و سم یشود چون مقدار ب یه نمین مکمل توصیاد ایر زیالزم است که مقاد

 کروگرم در روز باشد.یم

 ايسو یفرآورده ها

 دهند ؟ یشوند ابتال به سرطان را کاهش م یه میا تهیکه با سو ییا غذاهایآ

دارند و به نظر  یکم یت استروژنیت که فعالاس ییایمیا شامل چند ماده فتوشیگوشت هستند. سو یبرا ینیگزین و جایپروتئ یا منبع عالیدرست شده از سو یغذاها

 یوجود دارد که نشان دهد مکمل ها یاندک یافته هایکنند . در حال حاضر  یجاد میوابسته به هورمون، محافظت ا یه سرطان هایوانات بر علیرسد که در ح یم

 یش دهند . زنانیا آندومتر را افزایر سرطان پستان یسته به استروژن نظواب یا ممکن است سرطان هایاد سویر زیا قادرند که خطر سرطان را کاهش دهند مقادیسو

ا یا مثل قرص یحاصل از سو یا فرآورده هایا یسو یادیر زید مقادیا را مصرف کنند آنها نبایاز سو یر متوسطیکه به سرطان پستان مبتال هستند . بهتر است مقاد

 کنند.  اد دارند مصرفیزوفالون زیکه ا ییا مکمل هایپودر 



 شکر 

 شود؟ یش خطر سرطان میا شکر سبب افزایآ

ن خون، یش سطح انسولیو افزا یجاد چاقیدهند . با ا یباشد که خطر سرطان را کاهش م ییها یز مغذیر یدهد بدون آنکه حاو یش میرا افزا یافتیدر یشکر کالر

ا عسل  ی ین با شکر قهوه ایش انسولیا افزایش وزن یشده ( از لحاظ افزا یفراور د)یشود . شکر سف یش خطر سرطان میم سبب افزایر مستقیاد شکر غیر زیمقاد

 دهد.  یافت شکر را در بدن کاهش مین ،دریریش یها یدنیا نوشینن یریت ،شیسکوئیک ،شکالت ،بیمثل ک ییندارد. محدود کردن مصرف غذاها یتفاوت

 ييغذا یمکمل ها

 دهند؟ یخطر سرطان را کاهش م ییغذا یا مکمل هایآ

 ییغذا یدهند .اما هنوز ثابت نشده که مکمل ها یخطر سرطان را کاهش م یاهیر غذاها با منشأ گیو سا یوه و سبزیاز م یغن یوجود دارد که غذاها یادیشواهد ز

 یحاو یاز قرص ها یوه و سبزیم یبه جاتوان  یا میش دهند . آیمکمل ها با دوز باال ممکن است خطر سرطان را افزا یتوانند خطر سرطان را کاهش دهند. برخ یم

 ر.یآنها استفاده کرد؟خ

که  یید آنها ممکن است در مواد غذایاز اجزاء مف یباشند . برخ ید تر میوه مفیر اجزاء میجات وجود دارد که بهمراه سایوه ها و سبزید در میبات مفیاز ترک یاریبس

از کل  یجات برابر باشند، فقط بخش کوچکیوه ها و سبزیاز پودر خشک موجود در قرص ها ممکن است با م یر اندکیشوند وجود داشته باشند مقاد یه میاز آنها ته

و  ین باروریباردار ،زنان در سن یافراد مثل خانم ها یبرخ یبرا ییغذا یاست . اما مکمل ها ین ها و مواد معدنیتامین منبع ویدهند . غذا بهتر یل میغذا را تشک

هستند  یمتعادل یمواد معدن ین هایتامیو  یمولت ین انتخاب مکمل هایشود بهتر یمصرف م ید هستند. اگر مکملیدر آنها محدود است،مف که جذب غذا یافراد

 آنرا شامل نشوند.  یروزانه مواد مغذ ییارزش غذا ٪100شتر از یکه ب

  یچا

 دهد؟ یخطر سرطان را کاهش م یا چایآ

 یها ) مثل چا یچا یبرخوانات ،یح یدر برابر سرطان دارد. در مطالعه بر رو یدان موجود در آن اثر محافظتیاکس یل آنتیلبه د یقات نشان داده که چایتحق یبرخ

خطر سرطان را در انسان کاهش  یمختلف اند . در حال حاضر ثابت نشده است که چا یحاصل از مطالعات انسان یافته هایدهند اما  یسبز)خطر سرطان را کاهش م

 . دهد یم

 د چرب ترانسياس

 دهند؟ یچرب ترانس خطر سرطان را کاهش م ید هایا اسیآ

ند یآ یبوجود مرود. ، یاطاق بکار م یجامد کردن شان در دما یکه برا ینیریا روغن شین یمثل مارگار ییدروژنه کردن روغن هایه یچرب ترانس در ط یدهایاس

از  یشود که مقدار کمتر یه میست اما توصین یکنند. ارتباط آنها با سرطان هنوز قطع یاد میول خون را زد ها کلسترین اسیدهد که ا یر نشان میاخ یافته های.

 آنها مصرف شود. 



 وه ها يجات و ميسبز

 دهد؟ یوه خطر سرطان را کاهش میجات و میا خوردن سبزیآ

م یدان یکه ما نم یی، معده و کولون همراه بود . از آنجایه ،مریر سرطان ربا کاهش خط یوه و سبزیادمیانجام شد،مصرف ز یا دیت زیجمع یکه بر رو یدر مطالعات

 در روز است . یرنگ یوه هایجات  و میشتر از سبزیا بیوعده  5ه مصرف ین توصیبهترده را دارند ،یفا یشترین غذاها بیبات موجود در ایک از ترکیکه کدام

 ز سرطان مهم هستند ؟ا یریشگیا د رپیجات خانواده کلم چه هستند  و آیسبز

هستندکه سرطان  یجات شامل موادین سبزیباشند . ا یچ میوکلم پ یگل کلم، کلم فندق، یاز انواع کلم ها هستند و شامل بروکل یجات خانواده کلم مجموعه ایسبز

گر،خطر سرطان را کاهش یجات دیده کلم و سبزجات خانوایجات متنوع، شامل سبزیدهند که مصرف سبز ینشان م یدهند . شواهد مهم یکولورکتال را کاهش م

 دهند.  یم

 خ زده و کنسرو شده آنها تفاوت دارند ؟یجات تازه با انواع یوه ها و سبزیم ییا ارزش غذایآ

ده برداشت شوند و یوقع و رسکه به م یخ زده ایجات یدارند که سبز ییار باالیبس ییجات تازه معموالً ارزش غذایهستند . سبز یخوب یبله، آنها معموالً انتخاب ها

 یخوب ییز ارزش غذایشان را در فاصله برداشت محصول تا مصرف آن از دست بدهند(. ن ییاز ارزش غذا یتازه ممکن است که بخش یخ زده باشند )غذاهایعاً یسر

شتر در معرض خطر هستند و ارزش یگرما و محلول در آب بحساس به  یمواد مغذ یساز یند کنسرو سازیبکار رفته در فرآ یباال یدارند . کنسرو کردن به علت دما

 یادیجات هم نمک زیرند و به سبزیگ یط قرار میغل یوه ها درون شربت هاید توجه داشت که در کمپوت ،میابد و بای یار کاهش میند بسین فرآیشان در ا ییغذا

 د. یل کنیجات متنوع را تازه میوه و سبزیشود بهتر است که م یافزوده م

 جات اثر دارد؟يسبز ييارزش غذا یا پختن رويآ

 ین روش برایبرد. پختن در ماکروفر و بخار پز کردن بهتر ین می( آنها را از بCو Bن ها محلول در آب )یتامیار از ویبس یژه به مدت طوالنیجات، بویجوشاندن سبز

 جات است . یسبز ییغذا یحفظ محتوا

 رفت؟جات را گيوه ها و سبزيد آب ميآيا با

دن مشکل داشته یا بلعیدن یژه اگر شخص در جویجات باشند بویوه ها و سبزیمصرف م یبرا یتوانند روش مناسب یشوند و م یم ییم غذایوه ها سبب تنع رژیآب م

 یتجار یوه هایکنند آب م یجاد میا یادیز یاد مصرف شوند کالریکنند و اگر ز یجاد میا یریدارند،کمتر احساس س یبر کمترینکه فیل ایوه به دلیباشد.اما آب م

 مضر باشند .  یکروبهایزه باشند و تا فاقد میدر صد خالص و پاستور 100د یبا

 یاه خواريم گيرژ

 دهد؟ یسرطان را کاهش م یاه خواریم گیا رژیآ

اد است . هنوز یار زیآن بس ییایمین و مواد فتوشیتامی. و بر یار کم و فیم بسین نوع رژیاشباع شده ا یها یدارد . چرب یسالمت یبرا یارید بسیفوا یاه خواریم گیرژ

ر کم تا متوسط یمقاد یکه حاو ییم هایاز سرطان دارند . رژ یریدر جلوگ  یادیژه زید ویوه ها فوایجات و میم سبزیم که رژیدان یزود است اما م یریجه گینت یبرا



و  B12ن یتامیو ید مکمل هایورزند با  یز اجتناب میر و تخم مرغ نیمثل ش یوانیح یآورده هااه خواران صرف که از تمام فریباشند . گ ید میگوشت هستند مف

 ائسه (.یژه کودکان و زنان یکنند ) بو یو آهن مصرف م یرو

 Aن يتاميو

 دهد ؟ یخطر سرطان را کاهش م Aن یتامیا ویآ

  یبرا Aن یتامیباشد . و یاست ،م یاهیگ یو مشتقات بتاکاروتن که در غذاها یوانینابع حه  آن از میشکل در غذاها وجود دارد ،شکل اول 2نول( به ی)رت Aن یتامیو

 یدهند و مکمل ها ینول ،خطر سرطان را کاهش نمیچه به شکل بتاکروتن و چه به شکل رت Aن یتامیو یبدن الزم است . مکمل ها یحفظ سالمت  بافت پوشش

 دهند. یش میافزا یگاریفراد سژه در ایه را بویآن با دوز باال خطر سرطان ر

 Cن يتاميو

 دهد ؟ یخطر سرطان را کاهش م Cن یتامیا ویآ

ن یتامیاز و یغن یدهد که مصرف غذاها یمطالعات نشان م یاریگرپ فروت و فلفل سبز وجود دارد. بسژه در پرتقال،یوه ها بویجات و میاز سبز یاریدر بس Cن یتامیو

Cن یتامیو یمکمل ها یکه بر رو یکند . اما مطالعات کم یخطر سرطان را کم مCشود.  ین مکمل کم نمیدهد که خطر سرطان با مصرف ا یانجام شده نشان م 

 Dن يتاميو

 کند ؟ یخطر سرطان را کم م Dن یتامیا ویآ

 ا نه. یشود  یکولون، پروستات و پستان م یژه سرطان هایسبب کاهش سرطان بوDن یتامیا ویدر حال انجام است تا مشخص شود آ یادیمطالعات ز

ر و مکمل ها بدست یمثل شDن یتامیشده با و یغن یژه فرآورده هایق غذا بویز از طرید و نیبنفش نور خورش یبا قرار گرفتن پوست در معرض اشعه ماوراD ن یتامیو

 کنند.  یمصرف نمDن یتامیو یر کافیها مقاد ییکایآمرد اما ،یآ یم

رند . افراد یگ ید قرار میکه کمتر در معرض نور خورش یژه در ا فرادیشود بو یواحد در روز ( جذب بدن نم 600تا  200) Dن یتامیه شده ویر توصیاغلب مقاد

از  ین و مقداریتامیون یزان جذب این میشتریالزم است که تا ب یشتریقات بیشوند . تحق یه میر مادر تغذیکه فقط با ش یره و کودکانیکه با پوست ت یمسن،افراد

از اشعه  یکاهش خطرات ناش یواحد است . برا 2000تا  200ن ین مقدار بیر عوامل ایشود مشخص شود . اما بسته به سن و سا یآن که سبب کاهش سرطان م

در  یریشوند بتوان مقدارقرار گ یسبب مل ها ،متعادل و مکم ییم غذایک رژیبدن، Dن یتامیش ویافزا ید آن برایاز فوا یرید در هنگام بهره گیبنفش خورش یماورا

 کاهش داد.  یبهتر یروش ها ینیگزید را با جایبرابر خورش

 Eن يتاميو

 کند ؟ یخطر سرطان را کم م Eن یتامیا ویآ



وکوفرول خطر سرطان پروستات را کاهش گار آلفاتیمردان س یاست.در مطالعه انجام شده بر رو یدان قویاکس یک آنتیو  Eن یتامین شکل و ویآلفا توکوفرول فعال تر

 یا آلفاتوکوفرول سبب کاهش خطر سرطان مین موضوع که آیکه در حال انجام است به آشکار شدن ا ینداشته است  . مطالعات یج مشابهیر مطالعات نتایداده اما سا

 شود منجر خواهد شد.

 عاتير مايآب و سا

 م؟یعات بنوشیزان آب و ماید چه میبا

مثانه  یه داخلین مواد با الیق کرده و زمان تماس ایموجود در ا درار را رق یکند چون آب عوامل سرطانزا یعات خطر سرطان مثانه را کم میر مایو سا دن آبینوش

شتر با انجمن امداد به یب کسب اطالعات یباشد . برا ید میز مفیادتر آن نیر زیمقاد یشود که حت یه میوان آب در روز توصیل 8دن حداقل یدهد . نوش یرا کاهش م

 د.یران تماس حاصل فرمائیا یماران سرطانیب

WW.sarataun .org 

 دنيگار کشيس

 1ت دارد. استعمال تنباکو علت حدود یز واقعین جمله امروز نیالت متحده است ایمرگ در ا یگار تنها عامل اصلیاعالم کردند که س یجراحان عموم1982در سال 

باشند  ین نوع علل مرگ در جا معه ما میتر یریشگیهستند و قابل پ یاکتساب ییدن و مصرف تنباکو رفتارهایگار کشیکا است . چون سیرمرگ در ام 5مرگ از هر 

اش پاد یمشکل است و برخ یلیگار خیا ترک سیاثر دارد؟ آ یگار چگونه بر سالمتیکشند؟ س یگار میس یگار است . چه کسانیکوتاه بر مصرف س ین مقاله مروری،ا

 د.یرجوع کن "گار یس یترک یراهنما"ت ید به سایشتر بدانین مورد بیآنکه در ا یگار برایترک س یها برا

 کشد؟ یگار میس یچه کس

 ن يبالغ

ن راشامل یاز بالغ٪2016زان ین میشوند ا یم یگاریس 2008کا در سال یون فرد بالغ در امریلیم 46( گزارش کرد که  CDCها ) یماریاز ب یریشگیمرکز کنترل پ

 نفر.5نفر از هر  1زن( حدود  ٪3/18مرد و ٪1/23شود .) یم

 ر است :یت به شرح زین عدد با توجه به نژاد و قومیا

 ٪22د پوست ها یسف -

 ٪3/21کا یامر یها  ییقایآفر -

 ٪3/15ها  یولیاسپان -

 ٪4/32ان آالسکایکا )سرخپوسان (بومیان امریبوم -

 ٪9/9ا یآس یها ییکایآمر -

سال  65زان در افراد ین میکه ا یاند در حال یگاریساله س 44تا  25از افراد  ٪7/23گزارش کرد که  CDC 2008شتر جوان هستند . در سال یب یگاریافرد س -

  است. ٪3/9باالتر 



  ييو راهنما يرستانيدانش آموزان دب

رستان ها و مدارس یبودند . در دب یگاریس ییاز دانش آموزان مدارس راهنما ٪6بوده اند .  یگاریاز دانش آموزان مدارس سراسر کشور س ٪20، 2007در سال 

 بودند. یگاریر نژادها سیشتر از ساید پوست بیسف،ییراهنما

 شود ؟ یو مرگ م یماریگار چگونه سبب بیاستعمال س

از مصرف تنباکو خواهند  یناش یها یماریل بینفر به دل 443600هر ساله ن عادت خواهند مرد. یل ایکشند به دل یگار میکه س ییها ییکایاز آمر یمیحدود ن

 شتر است .یر مجاز داروها بیو مصرف غ یدز، حوادث خانگی،ا یل ،خودکشیتصادفات اتومباز مصرف الکل، یگار از مرگ ناشیدن سیاز کش یمرد. مرگ ناش

 شود.  یجاد سرطان میدن سبب ایگار کشیس

 ابد. ی یش میگار افزایر بدنبال مصرف سیز یاز سرطان است . خطر سرطان ها یناش یز مرگ هاا ٪30گار علت حداقل یس

 ه یر -

 الرنکس  -

 حفره دهان )زبان ،لب ها و دهان( -

 گلو -

 که راه اتصال گلو به معده است( ی)لوله ایمر -

 معده  -

 لوزاالمعده  -

 کس یسرو -

 ه یکل -

 مثانه -

 د حاد.یلوئیم یلوسم -

 یاست که به سخت ییاز سرطان ها یکیشود و  یه به مرگ زنان و مردان منجر میگار است . سرطان ریل مصرف سیتا به دل 9ه یر از سرطان یمرگ ناش 10از هر 

 یدر آنها ممنوع شده است مثل هورمون ها و برخ یل مذهبیگار به دالیکه استعمال س یمذهب یاست . گروهها یریشگین سرطان اغلب قابل پیشود  . ا یدرمان م

 شوند.  یات مبتال میوابسته به استعمال دخان یر سرطان هایه و سایخاص، کمتر به سرطان ر یهافرقه 

 کند ؟ یجاد میفرد ا یسالمت یگار برایکه س یر مشکالتیسا

سم ی،آنور یقلب یماریب یگار علت اصلیات مرتبط است . سیاز مرگ ها در سال با استعمار دخان یمیاست کمتر از ن یجد یماریک بینکه سرطان یبا توجه به ا

 است .  یم و سکته مغزیزیت ،آمفی،برونش



شود. ضمناً سبب  یش سقط ،تولد زودهنگام و مرگ نوزاد میو افزا یزند . سبب کاهش قدرت بارور یکودک صدمه م یه هاید مثل و ریتنباکو به سالمت دستگاه تول

 شود.  یمز ی( نSIDSنوزاد) یتولد نوزادان کم وزن و سندرم مرگ ناگهان

ک یاستخوان ها و الوسرپپت ید ،ضعف و شکستگیلثه، آب مروار یها یماریگار عبارتند از :بیر عوارض مصرف سیسود. سا یو آسم بدتر م یدن  پنومونیگار کشیبا س

(Pepticulcer ) 

 شود ارتباط نشان داده اند.  یم یه که سبب کوریل شبکیتحل  یماریگار و بین سیمطالعات ب یبرخ

شود اغلب در  یان خون انجام میبهبود جر یکه برا یشود. جراح ی(  مPVCا ی یطیعروق مح یماریان خون در بازوها و پاها ) بیار سبب بدتر شدن ضعف جرگیس

 یباشد  ،اقدام به جراح گار را ترک نکردهیکه شخص س یاز جراحان عروق تا زمان یاریل بسین دلیست . به همید نیدهند، مف یدن ادامه میگار کشیکه به س یافراد

 کنند.  ینم

گار( یات و دود سیاستعمال دخان یط هایگار)قرار گرفتن در محیاز س یکم تر است )اختالل در نعوظ( .دود ناش یگاریمردان س یجنس ییمطالعات نشان داده که توانا

 شود.  یگار مختل مید سن و کودکان با قرار گرفتن در معرض دویافراد در معرض آن مضر است . تنفس بالغ یبرا

  يت زندگيفيمدت و ک یگار بر روير سيتاث

کنند .  یگران عمر میسال کمتر از د ٪5/14 یگاریسال و زنان س ٪2/13 یگاریزند که مردان س ین میتخم CDC 1999تا  1995 یقات سالهایبر اساس تحق

بدن  یبًا سبب صدمه به تمام اندام هایگذارد . تقر یاثر م یسالمت یرو یربه طرق مختلفگایشوند . س یگار منجر به مرگ نمیاز استعمال س یاما تمام عوارض ناش

ر مشکالت مرتبط با یز از ساین یاریگار مبتال بوده اند . بسیاز مصرف س یمزمن ناش یها یماریون نفر به بیلیم 6/8حدود  2000در سال CDCنظر شود. طبق یم

ر یز قبل از مرگ،تحت تاثیافراد را ن یت زندگیفیک یمارین بیو سرطان بوده اند . ا یحمالت قلبزم ،یآمفت مزمن ،یشتر برونشیب ها یمارین بیگار رنج برده اند . ایس

 کنند.  یمختل م یا بازیروز مره فرد را با مشکل کردن تنفس او در هنگام کار ،گردش  یگار زندگیمرتبط با س یها یماریدهند . ب یقرار م

 د. يقبت کناز خودتان مرا

به شما  یمطلوب تر یبهداشت ید و تا بتواند مراقبت هاییتان بگو ید به مراقب بهداشتیکرد یاز تنباکو را چه در حال حاضر و چه در گذشته مصرف م یاگر هر شکل

 یمتمرکز باشد تا سالمت یریشگیپ یو روش ها یغربالگر ید بر رویاز مراقبت ها با یا ندازد . بخش یشما را به خطر م یگار سالمتیارائه دهد . واضح است که س

 شمارا حفظ کند . 

ا دندانپزشک ید به پزشک یرا مشاهده کرد یریکه هر تغ یمشخص شود . در صورت یرییکند تا هر تغ یه میمنظم داخل دهانتان را توص یپزشک تان بررسمثال، یبرا

 ید رویسف ی)لکه ها یمثل لوکوپالک یرییات هر تغینکار ،استعمال کنندگان دخانیکند . با ا یه میحفره دهان را توص یکا بررسی. انجمن سرطان امر یمراجعه کند

 کند.  یاز سرطان دهان کمک م یریشگین کار به پیدهند . ا یص میغشادهان( را زود تشخ

 د:ير آگاه باشيرات زييد از تغيشما با

 ش از حد(یا خلط بی ش سرفه همراه با خلطیمثال افزا یدر سرفه) برا یرییهر تغ -

 دیجد یسرفه ها -



 یسرفه خون -

 صدا یگرفتگ -

  یمشکالت تنفس -

 خس خس -

 نهیدرد س -

 کاهش اشتها -

 کاهش وزن -

 در تمام اوقات یاحساس خستگ -

 ت (.یا برونشی یا دستگاه تنفس )مثل پنومونیه ها یر یعفونت دائم -

 د فوراً به پزشک گزارش شوند. یباشند و با یویو ر یل مشکالت تنفسیتوانند دل یهر کدام از عالئم گفته شده م

ن زمان یشوند و در ا یافته باشد( میشرفت کرده باشد ، عالمت دار) گسترش یکه پ یه اغلب وقتیشوند ،اما سرطان ر یه مبتال میشتر به سرطان ریها ب یگاریس

که قباًل  یها ،کسان یگاریه قرار دارند مثل سیکه در معرض خطر سرطان ر یکند که کسان یه میکا توصیشود . انجمن سرطان امر یه نمیتوص یشات غربالگریآزما

 ه آگاه باشند. یگار قرار دارند و از خطرات سرطان ریکه در معرض دود س یدند و افرادیکش یگار میس

ه، اگرشما یسرطان ر یصیتشخ ید و مضرات روش هایاد . پس از بحث درباره فویصحبت کن یغربالگر ید حتماً با پزشکتان درباره روشهاین افراد هستیاگر شما جزء ا

شود  یش در افراد پر خطر را دارند ،بررسیآزما یتمام جنبه ها یبررس یبرا یکه تجربه کاف ید درمرکزید،مطمئن باشیش گرفتیم به انجاام آزمایو پزشکتان تصم

شرفت ید مراقبت از خودتان قبل از پیمراجعه کن یک مرکز درمانین است فوراً به دیگار کشین سد که علت آیکن ید و فکر میخود هست یکه اگر شما نگران سالمت

 گار است . یه ها ترک سیر ید کننده سالمتیمراقبت از خودتان و کاهش خطر مشکالت تهد ین روش برایشود . هنوز بهتر یت در درمان میسبب موفق یماریب

 در تنباکو چه و جود دارد؟

در  ییایمینوع ماده ش 4000ش از یخوش طعم شدن به آنها اضافه شده است . ب یز که براین ییها یخشک شده تنباکو هستند و افزودن یپ برگهایگار و پیانواع س

 نوع ماده سرطان زا وجود دارد.  60ن آنها یتوتون و تنباکو وجود دارد. که در ب

ا ،تار و یگار عبارتند از آمونیبات موجود در سیاز ترک یشوند . برخ یگار آنها اضافه میسبهبود طعم  یگار توسط کارخانجات برایاز مواد اضافه شده به س یاریبس

 یخطر آن را کاهش مگار،یتار س یوجود نندارد که نشان دهد کاهش محتوا یگار هنوز ناشناخته است اما شواهدیس ین مواد بر رویق اید کربن،اثر دقیمونواکس

 دهد. 

د دولت ین جدیاندازد نبوده اند اما با قوان یشتر به خطر میرا ب یگار که سالمتیموجود در س یها یدرباره افزودن یبه دادن اطالعات گار موظفیتاکنون کارخانجات س

 د. یخص نماکا مشی( آمرFDAبرسانند،و )FDAست اجزاء مضر را یل 2013ز تا قبل از ژوئن ین ید اجزا بکار رفته را به اطالع سازمان غذا و دارویفدرال آنها با

 نيکوتياد به نياعت



ن ماده یکوتیاست . ن یخاص یبه مواد یو روان یکیزیف یاد و ابستگیدارد . اعت یبالقوه مضر است . که عوارض ناخواسته ا یو اجبار گونه ماده ا یادمصرف تکراریاعت

 شود.  یاد منجر میمصرف کنندگان به اعتاز  یاریتنباکو در بس یمخدر است که در تنباکو و جود دارد. مصرف منظم فرآورده ها یا

 ر را اعالم کردند :یکا نکات زیامر یجراحان عموم  1988در سال

 اد آورند. یتنباکو اعت یر مشکل هایگار و سایس -

 ن ماده مخدر موجود در تنباکو است . یکوتین -

 شود.  یز منجر مین نین و کوکائیر مواد مثل هروئیااد به سیاست که به اعت ییکند که آنها یکه افراد را به تنباکو معتاد م ییروش ها -

گار و از دهان یدن سیق کشیه ها از طرین ماده از رین هستند . ایکوتین یادیر زیمقاد یتنباکو حاو یت دارند . تمام مشکل هایز مانند قبل اقعین جمالت امروزه نیا

 شود.  یخش من به سرعت در بدن پیکوتیشود . ن یدن تنباکو جذب میباجو ینیو ب

برچسب  یگار روین موجود در سیکوتیالت ها الزم است تا مقدار نیاز ا یارین را گزارش کنند . در بسیکوتیات،سطح نیدخان یکه الزم است تا شرکت ها ینیقوان

 یلیم 1-2 یافتین دریکوتیکشند مقدار ن یمگار یکه مرتب س یگار متفاوت گزارش شده است . در افرادین  موجود در مارک سیکوتیشان درج شود. مقدار نیبسته ها

گر یگار ،عمق استنشاق دود ،تعداد پک ها و عوامل دیدن سین به چگونه کشیکوتین دارد ،مقدار جذب نیکوتیان مقدار نیشتر از یب ییگار به تنهایگرم است . اما س

 دارد.  یبستگ

 ن چگونه است ؟يکوتين ييادزايقدرت اعت

آنها بدون کمک  ٪ 4-7گار را ترک کنند اما فقط یکنند س یم یآنها هر سال سع ٪40گار را ترک کنند و یخواهند س یند که میگو یها م یگاریس ٪70باً یتقر

 یاریا با بسدن آنهیگار کشیز به آن وابسته اند و غالباً سین ین وابسته اند بلکه از لحاظ روحیکوتیبه ن ین است که آنها نه تنها از لحاظ بدنیشوند . علت ا یموفق م

 گار مشکل باشد. یشود ترک س ین عوامل سبب میشان مرتبط است . تمام ا یاجتماع یت هایاز فعال

 د؟يکن يگار را ترک ميچرا س

ش است . در سپتامبر ترک با ارز ین بار اقدام به ترک کرده اند . اما تالش برایگار اغلب چندیترک س یت برایاست . افراد قبل از موفق یار قوین ماده مخدر بسیکوتین

 ر اعالم کردند :یگار را به شرح زیاز ترک س ید ناشیفوا یجراحان عموم  1990

 گار بهتر خواهند شد. یبا ترک سگار داشته اند ،یمرتبط با س یها یماریکه ب یقت دارد که افرادین حقیاند ،ا یاز آنها فور یدارد که برخ یادید زیگار فوایترک س-

 ابد. ی یعمر به تصف کاهش م یسال بعد 15 یخطر مرگ ط یسالگ 50گار  قبل از یمثال با ترک س یشود . برا یتر م یگار عمر فرد طوالنیبا قطع مصرف س -

 دهد.  یت مزمن را کاهش میزم و برونشیه مثل آمفیمزمن ر یماریو ب یسکته مغز، یر سرطان ها ،حمالت قلبیه و سایگار خطر سرطان ریترک س-

ده یکش یگار نمیشود که هرگز س یم یکنند خطر تولد نوزاد کم وزن به اندازه زنان یگار را ترک میس یماه اول باردار 3-4 یط یا حتی یکه قبل از باردار یدر زنان-

 اند. 

 دهد. یار رخ مگیاست که بدنبال ترک س یو روان یا هر مشکل جسمیش وزن یشتر از خطرات افزایدارد ب یسالمت یگار را برایکه ترک س یدیفوا-



 یکشد و چگونگ یکه فرد م ییگارهاین به تعداد سید وابسته است . ایده ایگار کشیعمرتان س یکه شما در ط یر سرطان ها به مدتیه و سایخطر بروز سرطان ر

شتر و یرطان وجود ندارد.اما هر چه بق خطر سیدق یریاندازه گ یکه برا یدارد. روش ید بستگیکش یگار میکه س ییگار ،سن شروع آن و تعداد سالهایدن سیکش

 شود.  یشتر مید خطر بیگار بکشیتر س یطوالن

گار یکه س یه در افرادیابد . خطر سرطان ری یگار کاهش میگار با قطع استعمال سیمرتبط با س یر سرطان هایه و ساین است که خطر سرطان رید ایخبر خوب جد

که فرد  یشود. هنگام ین خطر  کمتر میگذرد ا یگار میکه از ترک س یکشند و با گذشت هر سال یگار میوز ساست که هر ر یرا ترک کرده اند کمتر از افراد

 ش خواهد داشت.یبرا یشترید بیکند فوا یگار را ترک میس یدرجوان

خواهند  یشتریز طول عمر بیکنند ن یک مگار را تریس یسالگ 50که پس از  یافراد یخواهد داشت اما حت یادید زیترک شود فوا یگار در دهه سوم زندگیاگر س

 داشت. 

 قت ندارد. ی،حق"جاد شده اند یر است چون صدمات قبالً اید یلیگار خیترک س یاکنون برا"ن جمله که یا

 "ست ير نيگار ديترک س یهرگز برا"

 گردد. یباز م یگار سالمتیبا ترک س

 ش فشار خون(یعروق و افزا یسخت یگار بر رویاثر س شود ) یضربان قلب و فشار خون کم م قه پس از ترک :یدق 20

 (.1988کا یامر یگردد )گزارش جراحان عموم یبر م یعید کربن در خون به حد طبیمونواکسساعت پس ازترک : 12

 (.1990کا یامر یابد. )گزارش جراحان عمومی یبهبود م یویان خون و عملکرد ریجرماه پس از ترک : 3قه تا یدق 2

 یعیکنند (به حالت و عملکرد طب یه ها خارج میکه خلط را از ر یزیا )اجزا موشکل ریلیابد . سی یعمق تنفس کاهش م یه پس ازترک: سرفه و کوتاهما 9تا  1

 (.1990کا یامر یشد ) گزارش جراحان عموم یشتر شده و خطر عفونت کم میه ها از موکوس بیر یگردد و پاکساز یاشت بر م

 (.1990کا یآمر یابد )گزارش جراحان عمومی یعروق کرونر قلب به نصف کاهش م یماریر بخطسال پس از ترک :1

 (1990کا یآمر یگار را ترک کرده . (گزارش جراحجان عمومیسال است س 5-15شود که ) یم یدر فرد به اندازه کس یسال پس از ترک: خطر سکته مغز 5

شود  یز کم میکس و لوزالمعده نی،مثانه و سرو یشود. خطر سرطان دهان ،گلو، مر یم یگاریصف افراد سه نیاز سرطان ر یزان مرگ ناشیمسال پس از ترک : 10

 (1990کا یامر ی) گزارش جراحان عموم

 (.1990کا یآمر یشود )گزارش جراحان عموم یم یگاریر سیعروق کرونر به اندازه افراد غ یماریسال پس از ترک: خطر ب 15
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