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يا از تأثير برخي مواد  و ساارنا  ايجاد در ها خوراكي  قش از يا ك  يابد مي ا تشااار ها رسااا   در خبري بار يك گاه چند  هر از

 غذايي در پيشگيري يا درما  تعدادي از سرنا  ها خبر مي دهد.

گريخت   مي توا د ب  نور جامع مردم را از اثر گذاري رژيم غذايي بر ابتال ب  سرنا  يا جلوگيري از ابتال  –اين انالعات جست  

سرنا  و در  هايت، كمك ب  بهبود افراد مبتال آگاه كند. مطل شده براي رفع اين ب   سخ تهي   سش و پا صورت پر ب زير ك  ب  

 كاستي، تهي  و تقديم خوا ندگا  گرامي شده است:

 خستين پرسش اين است ك  رژيم غذايي مي توا د خطر ابتال ب  سرنا  را كاهش دهد؟  

 ا  است.درصد از سرنا  ها در ز  60درصد از سرنا  ها در مردا  و  30-40رژيم غذايي عامل ايجاد  -

 سرنا  كولو  و سرنا  سين  ك  از شيوع بااليي برخوردار د، بيشترين ارتباط را با رژيم غذايي دار د.

با يك تغيير ساده در رژيم غذايي مي توا  خطر ابتال ب  سرنا  را پايين آورد و ميزا  تلفات  اشي از آ  را ب  نور چشمگيري 

 كاهش داد.

 ري با پيشرفت سرنا  مي شود؟چگو   رژيم غذايي باعث پيشگي 

 در اگر ك  كنند مي مقابل  آ  با مختلفي هاي روش ب  ها ساالو  شااود، مي  وقتي يك عامل ساارنا  زا وارد بد  ما     -

 مي پيشگيري مرحل  اين ب  سلو  رسيد  از غذاها از بعضي. شود تبديل تومور يك ب  سلو   شو د، موفق مرحل  اين

شد و تكثير غير  سرنا   تيج  در و كنند سرعت يافتن ر ست باعث  ضي از غذاها هم ممكن ا شرفت  مي كند. بع پي

 نبيعي سلو  و تبديل آ  ب  يك تومور شو د.

آيا پرهيز از برخورد با عوامل سرنا زا و استفاده از يك رژيم غذايي سالم مي توا د ب  ما در كنتر  »در پاسخ ب  اين پرسش ك  

 «كند؟ عوامل ابتال ب  سرنا  كمك

 پاسخ مي دهيم: بل .

 عوامل پيش برنده سرطان در رژيم غذايي

چربي: روي چربي مطالعات دقيقي ا جام گرفت  و معلوم شاااده در بين مواد مختلو موجود در رژيم غذايي، چربي بيشاااترين 

 ارتباط را با سرنا  دارد.

شباع تحقيقات آزمايشگاهي و مطالعاتي ك  روي عادات غذايي مردم ا جام گرفت شا  مي دهد ك  مصرف باالي چربي ا   است،  

 و غير اشباع. باعث باال رفتن احتما  ابتال ب  سرنا  هاي كولوركتا ، سين  و پروستات مي شود.

سد ك  چربي،  شود ولي ب   ظر مي ر سرنا  مي  شرفت  ست  ا  مشخص كنند ك  چگو   چربي باعث پي شمندا  هنوز  توا  دا 

ست سلو  هاي غير نبيعي او شود و يا ممكن ا شد  آ ها مي  سرنا ي  لي  يي را ك  تغيير يافت  ا د، در بر مي گيرد و منجر ب  

 باعث رشد تومورهاي ايجاد شده، گردد.

الكل: ارتباط دقيقي بين الكل و ساارنا  شااناخت   شااده اساات، اما مطالعات  شااا  مي دهد ك  مشااروبات الكلي خطر ابتال ب  

هاي دها ، گلو و كبد را بيشااتر مي كند. افراد ساايگاري ك  بات الكلي خطر ابتال ب  ساارنا ساارنا  هاي دها ، ك  مشاارو

 مشروبات الكلي هم مصرف مي كنند بيشتر در معرض خطر ابتال قرار دار د.

مي  غذاهاي  مك سااود و دودي: اين غذاها وقتي ك  مرتب و ب  مقدار زياد خورده شااو د، احتما  ابتال ب  ساارنا  معده را باال

ست ك  از مصرف اين  سرنا  را باال  مي بر د، اما عاقال   ا شده روي ذغا  چوب ب  نور چشمگيري خطر  بر د. غذاهاي كباب 

 غذاها  يز اجتناب شود.



ساير عوامل: دا شمندا  در حا  مطالع  و تحقيق هستند تا دريابند ك  آيا چاقي، ا رژي كل يا ميزا  پروتئين دريافتي روزا  ، با 

 ر ابتال ب  سرنا  ارتباط دارد يا   ؟خط

 احتما  اينك  افراد چاق در سن جوا ي در اثر ابتال ب  يكي از ا واع سرنا  بمير د بيشتر از افراد ديگر است.

 بايد ب  اين مسال  مهم توج  كنيم:

 «.چ  چيزي بخوريم و ب  چ  مقدار مصرف كنيم»

 دهد ك  دريافت ا رژي كمتر، مي توا د خطر سرنا  را كاهش دهد.تحقيقات  شا  مي 

 ديگر عوامل خطرزا

آفت كش ها: آزمايشات ا جام شده بر روي حيوا ات  شا  مي دهد ك  آفت كش ها مي توا د ايجاد سرنا  كند ولي در ا سا ، 

 ارتباط بين آفت كش ها و ايجاد سرنا  هنوز با ابهامات زيادي همراه است.

 دني هاي غذاييافزو

ستفاده از آ ها  شود، اجازه ا شود و اگر سرنا  زا بود  آ ها مشخص  روي مواد ر گي و نعم دهنده ها آزمايشات الزم ا جام مي 

 در محصوالت غذايي داده  مي شود.

با سرنا  مثا   و تحقيقات ا جام يافت ، ارتباط روشني را بين مصرف شيرين كننده هاي مصنوعي )مثل سيكالمات و ساخارين( 

 ديگر سرنا  ها  شا   مي دهد.

 كافئين: مطالعات گوياي آ  است ك  كافئين منجر ب  سرنا  و يا پيشرفت آ   مي شود.

 پرتوافكني )اشع  داد (: هيچ مدرك علمي از ارتباط بين پرتو افكني روي غذا و ايجاد سرنا  منتشر  شده است.

FDA ذاهاي اشااع  داده شااده را از  ظر ايمني تاييد مي كند و اشااع  داد غذا، باعث ايجاد )سااازما  غذا و داروي آمريكا(، غ

راديواكتيو در آ   مي شود، اما مخالفا  پرتوافكني غذا معتقد د ك  اشع  داد  ب  غذا باعث تغييراتي در آ  مي شود و تركيبات 

 جديدي را در آ  ايجاد مي كند ك  ممكن است مضر و سرنا  زا باشد.

 ش محافظتي غذاهانق

آزمايشات ا جام گرفت   شا  مي دهد ك  خورد  سبزيجات، ميوه جات و غالت كامل، ب  ويژه سبزي هاي سبز، زرد و مركبات 

 باعث پايين آمد  خطر ابتال ب  سرنا  هاي ري ، معده، و روده بزرگ مي شود.

سبزي و  5سعي كنيد روزا    ست، واحد از توليدات غالت كا 6واحد ميوه و  صو فنجا  ا صرف كنيد. هر واحد معاد    مل م

 واحد را در يك وعده غذايي ميل كرد. 2بنابراين ب  راحتي مي توا  

 ديگر عوامل محافظت كننده

 سلنيوم عنصري است ك  ب  كاهش شيوع سرنا  كولو  و سين  و ديگر سرنا  ها در ا سا  كمك مي كند.

 لو  دارد.كلسيم هم اثر محافظتي در برابر سرنا  كو

 از ويتامين هايي است ك  از سرنا  معده، مري و ري  پيشگيري مي كند. Eويتامين 

 فيبر بخش غير قابل هضم غذاي گياهي است.

 ب   ظر مي آيد ك  وقتي فيبر ب  ا دازه كافي مصرف شود، ابتال ب  سرنا  روده را كاهش مي دهد.

 غذاهاي غني از فيبر

شك )لوبيا قرمز و عد شده، آلو بخارا و آلو حبوبات خ سبوس دار، بروكلي )كلم ايتاليايي(، كلم، هويج، ذرت بو داده  س(، غالت 

 غالت  خشك، دا   غالت،  خودها، كشمش، آرد كامل

 اسيد اسكوربيك يا ويتامين ث ب  محافظت در مقابل سرنا  مري و معده كمك مي كند.

 منابع ويتامين ث عبارتند است از:

يايي(، كلم بروكسااال، نالبي و گرمك، گل كلم، مركبات و آب آ ها، كيوي، فلفل قرمز و سااابز، توت فر گي، بروكلي )كلم ايتال

 خا واده شلغم



است، در ميوه ها و سبزيجات يافت مي شو د و عقيده بر اين است ك   Aو هم بتاكاروتن ك  شكلي از ويتامين  Aهم ويتامين 

 خطر ابتال ب  سرنا  ها را كاهش مي دهند.

مصرف مي كنند، خطر ابتال ب  سرنا ، ب  خصوص سرنا  ري  پايين تر از افرادي است  Aر افرادي ك  منابع غني از ويتامين د

 ك  اين غذاها را كمتر مصرف مي كنند

 بهترين منابع بتاكاروتن ميوه ها و سبزي هاي زرد و سبزه تيره است.

 منابع بتاكاروتن عبارت است:

 تاليايي(، نالبي و گرمك، هويج، كلم برگ )كلم پيچ(، كدو، اسفناج، سيب زميني شيرينزردآلو، بروكلي )كلم اي

 در محصوالت لبني و مارگارين  يز يافت مي شود. Aويتامين 

اگر بيش از مقدار توصي  شده مصرف شود، مي توا د سعي باشد، لذا  بايد در دوزهاي باال مورد  Aبرخالف بتاكاروتن، ويتامين 

 قرار گيرد، البت  استفاده از دوزهايا باال در معالج  برخي بيماري ها، زير  ظر پزشك الزم است.استفاده 

اكنو  ك  ب  ارتباط بين رژيم غذايي و سرنا  پي برده ايد. ممكن است اين احساس در شما پيدا شود ك  بايد هر چ  سريع تر 

 شما غذايي عادات.  دهيد ا جام دفع  يك  ن كار را ب  صورت فوريرژيم غذايي خود را تغيير دهيد. ولي بهترين راه است ك  اي

 .برد مي زيادي وقت آ  تغيير و است شده ايجاد نوال ي زما ي ني

 كليد موفقت شما ميا   روي است:

ر د مصاارف غذاهايي را ك  چربي بااليي دار د محدود كنيد و از مواد غذايي پخت  شااده و ميا  وعده هايي ك  چربي باليني دا

 استفاده كنيد. مصرف كره، خام  سس، ساالد و گوشت را محدود كنيد.

 اگر بر ام  رژيمي خود را با مصرف مقدار فراوا ي ميوه، سبزي و غالت كامل متعاد  كنيد، احساس گرسنگي  خواهيد كرد.

م غذايي خود را متعاد  وقتي يك وعده غذايي پرچرب مصرف كرديد، سعي كنيد با مصرف غذاهاي كم چرب در نو  روز، رژي

 كنيد.
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