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دني، داشتن برنامه غذايي صحيح براي كسب سالمتي ضروري است. بهترين راه رسيدن به مقدار مورد نياز و يتامين ها و موادمع

رژيم غذايي متعادل و سالم و سرشار از غذاهاي داراي مواد مغذي گياهي است. اين مواد طبيعي در همه غذاهاي طبيعي، ميوه 

 هاي خام، سبزي ها، حبوبات وبعضي غالت يافت مي شوند.

شيد. يك برنامه غذ شته با سالم بايد با غذاها برخوردي متعادل دا شتن يك رژيم غذايي  سالم حاوي انواع براي دا ايي متعادل و 

سرطان دارد. امروزه محققان ثابت كرده اند  ست. تغذيه نقش قابل توجهي در بروز  سبزي ها گوناگون از غذاها، به ويژه ميوه و 

 كه رژيم غذايي روزانه افراد نقش مهمي در پيشگگگييري از بروز، و درمان انواع سگگگرطان ها ايفا ميحند. نحوه تغذيه امروز ما اثر

مستقيم بر پيشرفت انواع مشخصي از سرطان دارد. در بعضي از مطالعات تغذيه اي مشاهده شده است كه رژيم غذايي در بروز 

 درصد موارد در زنان موثر بوده است. 60درصد موارد سرطان در مردها و بيش از  40تا 30

 نقش اين. اسگت بوده مطرح  بروز سگرطان ازقديمبه طور نوع تغذيه و حتي شگيوه پخت و پز درايااد سگرطان و يا محاف ت از 

صرف احتماالً و انرژي اندازه از بيش دريافت شامل غذايي، پيچيده شباع چربي اندازه از بيش م صرف و پروتئين و شده ا  كم م

ين رابطه اناام ا در وغيره  فنالندي ژاپني، تغذيه روي بر گوناگوني هاي بررسي اخيراً. است ها مغذي ريز و( فسر)  گياهي الياف

سينه،  سرطان هاي  صرف چربي كم، الياف غذايي فراوان خطر ايتال به  ست كه م شان داده ا سي ن ست. نتياه اين برر گرفته ا

شود.  سرطان نبايد ناديده گرفته  شييري از بروز  تخمدان و روده بزرگ را كاهش مي دهد. نقش برنامه غذايي در ايااد و يا پي

 ا سرطان ارتباط دارد.برنامه غذايي از سه را ب

نخست اين كه بسياري از فرآورده هاي غذايي محتوي مواد سرطان زا هستند. بعضي از مواد سرطان زا در جريان سرخ كردن يا 

برشگگته كردن غذاها، به ويژه در اليه هاي سگگطحي ) سگگرخ شگگده يا برشگگته شگگده( آن ها توليد مي شگگود. بعضگگي مانند روغن 

 و داروها و رنگ به غذا اضافه مي شوند. هيدروژنه، مواد حشره كش

برخي از مواد مانند چربي ها و نوعي قارچ به نام آفالتوكسين ) كه به وسيله نوعي قارچ يا كپك بعضي غالت و دانه ها توليد مي 

 شود( به طور طبيعي در فرآورده هاي ياد شده هستند.

ار از مواد ضد سرطان و عوامل مبارزه كننده با روند ايااد دگرگوني دوم اين كه برخالف آنچه در باال بيان شد بعضي غذاها سرش

 گرفتن پيش در و غذايي مواد درسگگت انتخاب  هاي زيان بخش بافت ها به سگگوي سگگرطان هسگگتند. بنابراين شگگما مي توانيد با

 .كنيد پيشييري سرطان بروز از مناسب غذايي برنامه

مبارزه كننده با روند ايااد دگرگوني هاي زيان بخش بافت ها به سگگوي سگگرطان سگگوم اين كه مواد كمحي، ويتامين ها وعوامل 

هستند. بنابراين شما مي توانيد با انتخاب درست مواد غذايي و در پيش گرفتن برنامه غذايي مناسب از بروز سرطان پيشييري 

 كنيد.



ر ياري مي كنند. از اين رو شگگما را در راسگگتاي سگگوم اين كه مواد كمحي، ويتامين ها و عوامل گياهي معيني شگگما را در اين ام

 پيشييري از بروز سرطان با سه انتخاب مواجه هستيد.

 اين كه بدانيد چه غذاهايي حاوي مواد سرطان زا هستند واز آنها دوري كنيد.                   .1

 غذاهاي داراي ضد سرطاني را بيشتر مصرف كنيد.                   .2

 از مواد كمحي و ويتامين هاي موثر در اين راستا كمك بييريد.                   .3

 .دارد ارتباط مردان و زنان در  درصد تمام سرطان ها 60تا  30به طور تقريبي نغذيه با 

سب و متعادل مي تواند به ميزان قابل توجهي خطر شان مي دهند كه پيروي از يك برنامه غذايي منا اگون گون انواع  تحقيقات ن

از سرطان هاي شايع امروزي، به ويژه سرطان روده بزرگ، پروستات، سينه، معده، ريه و مري را كاهش داد. اگر در خوردن غذا 

صان  ص سياري از متخ سرطان ها تا اندازه زيادي موفق خواهند بود. ب شييري از بروز  شيد، در پي شته با مراقبت و دقت كافي دا

 د سرطان ها را با تغييراتي در رژيم غذايي مي توان برگشت داد.درص 50تغذيه معتقدند كه حداقل 

شايع امروزي را كاهش  سرطان  به طور كلي يك رژيم غذايي وقتي مي تواند به ميزان قابل توجهي خطر بروز انواع گوناگوني از 

سركه نيه دا سوده يا غذاهايي كه در  شد. همچنين انواع غذاهاي دودي و نمك  شده اند در آن كمتر دهد كه كم چربي با ري 

سبز تيره و  سبزي هايي با رنگ  سبزي ها ) به ويژه  شار از مواد گياهي و سر شامل مواد غذايي  شتر  شد و بي شته با وجود دا

 .گردد فروت گريپ و نارنج ترش، ليمو شيرين، ليمو نارنيي، پرتقال،  نارناي( و انواع ميوه به خصوص مركبات مانند:

يحا به طور رسگگگمي رعايت رژيم غذايي زير را به افرادي كه مي خواهند از ابتال به سگگگرطان جلوگيري آكادمي علوم طبيعي آمر

 نمايند توصيه مي كند:

شتر از  سته، بي سد اين د شوند، چون به ن ر مي ر شباعي نيز مي  شامل چربي هاي چند غيرا صرف غذاهاي كم چرب ) كه  م

شته ب سرطان نقش دا شده در بروز  شباع  شار از چربي هاي ا سر سبزيهاي  صرف فراوان ميوه ها، مركبات و همين طور شند( م ا

( فيبر)  غذايي الياف ن ر از البته كه كلم خانواده  بتاكارون )سگگبزي هايي با رنگ هاي نارناي، زرد و سگگبز تيره( و سگگبزي هاي

شار ستند سر صرف. ه شت و دودي ماهي كم م شت انواع ديير ويا  دودي گو صرف كم مواد غذايي كه  شده؛ فرآوري هاي گو م

احتمال سگگرطان زا بودن آنها مي رود. مانند گوشگگت هايي كه با تركيبات شگگيميايي با نيتريت عمل آورده شگگده اند ) كالبا ، 

صرف بادام زميني  ست. م سرطان زاا شديداً  شت ها در اثر پختن توليد نيتروزآمين مي كنند كه  سيس و غيره(. اين نوع گو سو

شود كه از انواع كپك زده نيز به ع صيه مي  ست آخر تو ست و د سين، خطرناك ا سرطان زا به نام آفالتوك شتن ماده اي  لت دا

افزودني ها كمتر استفاده شود. اگر چه خاصيت سرطان زايي اين مواد چندان شديد نيست. مصرف كم موتاژن ها ) بعضي مواد 

ين موتاژه ها: هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي ) شگگيميايي كه باعم موتاسگگيون سگگلول هاي بدن مي شگگوند.( ازجمله ا

P.A.Hs شوند و نيز تانن ها كه به مقدار زياد در چاي رنگ وجود شت در حرارت زياد ايااد مي  ستند كه در اثر پختن گو ( ه

كودكي براي  دارند. كنترل آب آشگگاميدني از ن ر پاك بودن از مواد سگگرطان زا؛ اناام مرتب و داحمي حركات ورزشگگي ازسگگنين

 مقابله با سرطان، به ويژه سرطان سينه.

 توصيه هاي ساده و سودمند:

 ازمصرف غذاها ومواد غذايي سرطان زا اجتناب كنيد.                                 ·

روز مقادير فراواني  برنامه غذايي خود و خانواده تان بايد متعادل و حاوي ميوه و سگگبزي هاي تازه باشگگد. در طول                 ·

صف فناان  سبز مانند هويج و خانواده كلم( هر روز، يا يك روز در ميان دست كم ن سبزي هاي زرد و  سبزي بخوريد ) به ويژه 

 سبزي ميل كنيد. همچنين هر روز دست كم سه وعده ميوه پوست دار ) مانند خيار، هلو، سيب( بخوريد.

مصرف غذايي هايي كه با مواد شيميايي از جمله نمك و ترشي يا دود دادن براي نيه داري طوالني  از                                 ·

 آماده مي شوند، خودداري كنيد.

بهتر است كنار ناهار و شام، ساالد هم باشد. از خوردن ساالدهاي پر از چربي هاي اشباع شده ) سس                                  ·

 كنيد. مايونز( خودداري

صنوعي اجتناب                                  · شيرين كننده هاي م ستند و تمام  صنوعي ه صرف غذاهايي كه حاوي رنيهاي م ازم

 كنيد.



 رعايت تنوع در برنامه هاي غذايي مانع از ايااد مواد سرطان زا و اثر بخشي آن در بدن مي شود.                                 ·

صيه سرط به  شوند. انامن قلب آمريحا خوردن غذاهاي دريايي همچون ماهي را به ميزان دوبار در هفته تو سينه مبتال مي  ان 

صي كه مرتب از ماهي دودي تغذيه مي  شخا شده ا شود. طبق آمار تهيه  صرف ماهي دودي خودداري  ست از م مي كند. الزم ا

 ، در معرض خطر ابتال به سرطان دستياه گوارش دارند.كنند ويا در مذاكز توليد مواد غذايي دودي كارمي كنند

 توصيه هاي ساده وسودمند:

صيت                                              · سرخ كردن ماهي تا اندازه خا سرخ كردن ماهي خودداري كنيد، زيرا  حتي االمحان از 

 آن را در كاهش سرطان از بين مي برد.

 بهتر است ماهي را به صورت كبابي، آب پزيا بخارپز مصرف نماييد.                                             ·

ضروري است ماهي كنسرو شده ) ساردين يا تن( را از نوعي انتخاب كنيد كه روغن ماهي آن شناخته شده و                        ·

 بهداشتي باشد ) مانند سويا يا زيتون( 

 ها را هرگز فراموش نكنيدمصرف ميوه ها و سبزي 

 گره طبقه بندي شده اند:  6مصرف ميوه ها و سبزيها در برنامه غذايي روزانه مفيد است. سبزي ها به 

 سبزي هايي كه ريشه آنها مصرف مي شوند. مانند هويج، چغندر، شلغم، ترب وپياز.                   .1

 رده مي شوند. مانند كرفس، مارچوبه، ريوا  و غيره.سبزي هايي كه ساقه آنها خو                   .2

 سبزي هايي كه ميوه آنها مصرف مي شود، مانند خيار، گوجه فرنيي و كنير فرنيي.                   .3

 سبزي هايي كه گل آنها براي تغذيه به كار مي رود، مانند كل كلم وكنير فرنيي.                    .4

 سبزي هايي كه برگ آنها قابل استفاده است، مانند كاهو، اسفناج، كلم و غيره.                    .5

 انواع قارچ هاي خوراكي.                   .6

 بدن براي حفاظتي اثرات معدني مواد و ها ويتامين از فراواني مقادير دارابودن و چربي نداشگگتن واسگگطه و ها سگگبزي و ها ميوه 

 راي كلسيم و آهن فراوان وفيبرهاي غذايي بوده، ولي از ن ر پروتئين فقيرند.دا ها سبزي بيشتر. دارند

شار ا زبتاكاروتن ) مانند هويج( به عنوان عامل  سر سبزي هاي  ست،  شان داده ا شياه آال باما به عمل آمده ن پژوهشي كه در دان

ست كه مطال شده اند. بررسي هاي تاريخ پزشحي حاكي ا شناخته  سرطان رحم  ضد  صلي  شمندان روي افراد گوناگون ا عات دان

نشگان مي دهد افرادي كه به مقدار فراوان هوي  يا مواد خوراكي دييري كه از ن ر ماده كاروتنوحيدها غني هسگتند مصگرف مي 

ست زناني كه حداكثر مقدار ميوه  شده ا سوحيس اناام  سا  تحقيقاتي كه در  شوند. برا سرطان مبتال مي  كنند خيلي كمتر به 

سبزي، صف زناني كه كمترين مقدار اين  و سبز رنگ مصرف مي كنند، تقريبا ن سبزي هاي  به ويژه ميوه هايي نارناي پررنگ و 

سبزي ها در روز مي تواند احتمال بروز  شتر از  سه بار يا بي شوند. مصرف  سرطان رحم مبتال مي  ستفاده مي نمايند به  مواد را ا

ستات را تقريبا  سرطان پرو سرطان را كاهش مي دهد.  48سرطان، به ويژه  سفناج ميزان ابتال به  صرف ا صد كاهش دهد. م در

ست  سفناج را در فهر ساني كه ا ست. ك سرطاني آن ا ضد  صيت  صلي خا سفناج علت ا شمندان معتقدند كار و تنوحيد باالي ا دان

ت، حناره و مغز مبتال مي برنامه من م غذايي خود قرارميدهند خيلي كمتر از دييران به سگگگرطان روده، ريه، معده، پروسگگگتا

شوند. هويج داراي خاصيت ضد سرطاني است. هويج رنگ درخشان خود را مديون كاروتن مي باشد كه نوعي پيش ساز ويتامين 

«A ».است 

سبزي هاي داراي ويتامين  صرف ميوه و شان مي دهد كه م شواهد ن مانند مركبات، خربزه، گوجه فرنيي مانع از « C»برخي از 

سرطان شياهي بروز  سي هاي آزماي شان  مري و معده مي گردد. برر  عامل يك عنوان به تواند مي سيب تركيبات كه دهد مي ن

 از استفاده مثبت نتايج بارها. بياموزيد را ضروري غير كالري از استفاده بدون ها سبزي كردن مزه خوش. كند عمل سرطان ضد

 .است شده ديده سرطان موفق درمان در اناير

دير فراواني از سگگبزي هاي گوناگون وعدم مصگگرف دخانيات، به ويژه سگگييار در طول روز مي تواند در پيشگگييري و مصگگرف مقا

اسگت كه در مبارزه با « A» محاف ت در برابر سگرطان ريه نقش مهمي را ايفا كند. آلو مبنع سگرشگار از فرآورده هاي ويتامين 

كنند كه در برنامه غذايي روزانه خود بيشتر ازغالت ، ميوه ها وسبزي سرطان نقش اساسي دارد. كارشناسان تغذيه توصيه مي 

ها استفاده شود. مونوترپن ها آنتي اكسيدان هاي ضد سرطاني و طبيعي هستند كه عطر سبزي هايي مانند ريحان، كلم، هويج، 



مچنين مونوترپن ها باعم تقويت مركبات، خيار، بادماان، جعفري، انواع فلفل شگگيرين يا تند و كدو تنبل را باعم مي شگگود. ه

 دستياه ايمني بدن و جلوگيري ازكلسترول ) چربي خون( مي گردد.

 توصيه هاي ساده و سودمند:

مصرف مي مقادير فراواني ميوه وسبزي تازه مصرف كنيد. تحقيقات نشان داده است افرادي كه ميوه وسبزي تازه                  ·

 كنند كمتر دچار سرطان مي شوند.

در كنار سگگاندوي ، گوجه فرنيي، خيار و جوانه غالت ) مانند جوانه گندم( مصگگرف كنيد. سگگاندوي  ها و غذاهاي                  ·

 مختصري از سبزي هاي خام و خرد شده همراه با آب ليمو تهيه نماييد.

 نيد درتمام غذاها، نوعي از سبزي ها را مورد استفاده قرار دهيد.سعي ك                                 ·

 هميشه ميوه ها و سبزي ها را پيش از مصرف كامال با آب بشوييد.                                 ·

سيب، اناير، خيار( پس از آن كه خوب                  · ست مانند ) هلو،  صرف ا ست آنها قابل م ضد ميوه هايي كه پو سته و ش

 عفوني شدند، با پوست مصرف كنيد.

سمت  سرطان را كاهش مي دهند. ق ضي بيماري ها، ازجمله  ست مركبات خطر ابتال به بع شيران براين عقيده اند كه پو پژوه

 رنيي پوسگگت مركبات كه از خالل پرتقال، نارنج وغيره درسگگت مي كنند حاوي مقادير زيادي فالونوحيد و بيو فالونوحيد و ليمو

 نوحيد است و احتمال داده مي شود كه خاصيت ضد سرطاني داشته باشند.

 به جاي نوشابه هاي شيرين و گاز دار از آب ميوه ها تازه استفاده نماييد.                                             ·

 ادن آن در مااورت هوا خودداري كنيد.در صورت پوست كردن ميوه از قرارد                                             ·

 حتي االمحان از ميوه ها و سبزي هاي تازه يا يخ زده استفاده كنيد تا كنسرو شده آنها.                                             ·

شان داده ا                       · ساالد مصرف كنيد. پزشحان انيليسي ن صورت  شقاب هر روز يك وعده غذا به  ند كه خوردن يك ب

 كوچك ساالد حاوي كاهو، خيار وگوجه فرنيي خطرابتال به سرطان معده را كاهش مي دهد.

سفيد و قرمز، هويج                       · سبزي ها ، مانند كاهو، گوجه فرنيي ، كلم پي   ساالد از انواع  شاهي، ، درتهيه  سير،  پياز،

 ترب، انواع دانه هاي روغني و كشمش استفاده كنيد. كرفس، خيار، تربچه خام، لبو، شلغم،

 به عنوان تنقالت مي توانيد از هويج، سيب، گل كلم و يا ساقه كرفس استفاده كنيد.                                             ·

 را امتحان كنيد.چه خوب است هر هفته يك ميوه يا سبزي جديد                                              ·

ستفاده                                              · شته باشيد و به عنوان ميان وعده از آن ا سعي كنيد هميشه ميوه تازه در دستر  دا

 كنيد.

ويتامين ها ي آن  زيرا كنيد، مصگگرف خام صگگورت به  حتي االمحان سگگبزي ها و ميوه ها را                                             ·

 بيشتر حفظ مي شود.

 درميهماني هاي خانوادگي با ميوه ها و سبزي هاي خام پذيرايي كنيد.                                             ·

شد. غذاهاي حيواني  ستات با سرطان پرو سات بهترين را كاهش خطر ابتال به  به نطر متخصصان تغذيه، رژيم كم چربي ممحن 

انواع گوشگگت گوسگگفند وگاو، شگگير و فرآورده هاي آن ) كره، خامه(، تخم مرغ و روغن هاي حيواني منبع اصگگلي چربي مانند 

ست و پنير كم چربي در  شير، ما ست كه تنها با جاييزين كردن  ستان اعالم كرده ا شت غذايي انيل سي بهدا ستند. كميته برر ه

 ل درصد از مصرف چربي روزانه كاسته مي شود.برنامه هاي غذايي و حذف مواد لبني پرچربي، حدود چه

افزايش ميزان چربي در برنامه غذايي، در بروز بعضي از سرطان ها مانند سرطان سينه، رودة بزرگ، رحم و غذه پروستات نقش 

سرطان هاي تخمدان و لورالمعده رابطه نزديحي با مصرف زياد چربي دارند. به ن ر تعدادي از پژوهشير ان،زياده دارد. همچنين 

صرف چربي زياد  سرطان كمك مي كند. م ضوع به بروز  صرف چربي توليدهورمون ها را تحت تاثير قرار داده ويان مو روي در م

موجب افزايش هورمون ها ميشگگگود. به ويژه هورمون هاي اسگگگتروژن ) اسگگگتراديول واسگگگترون، هورمون كمك كننده به ايااد 

 ء حسا  به اين هورمون ها ) پستان، رحم، تخمدان و پروستات( است.سرطان( به خصوص در افراد حسا  و دراعضا

 براي كاهش ميزان چربي بايد از مصرف گوشت هاي پرچربي خودداري نماييد.



چربي هاي اضافي در روده ها، ديوارة روده ها را تحريك و به روند توليد سلول هاي سرطاني كمك مي كنند. رژيم غذايي داراي 

شو وخارج فيبر غذايي ) الي شست و  سرعت  شده را به  سيدهاي چربي توليد  اف گياهي( از اين روند جلوگيري مي نمايد؛ زيرا ا

 شامل بيشتر آنها غذاي و كنند مي استفاده  مي كند. تحقيقات نشان مي دهد كه درمناطقي از جهان كه مردم بيشتر از چربي

شت ست، روغن در شده سرخ گو صرف غذاهاي چرب رو سرطان به مبتاليان ميزان ا ست. م ستات زياد ا سينه و پرو دة بزرگ، 

شد. دريافت چربي  سرطان رودة بزرگ با شت به مقدار زياد و محرر در طول زندگي مي تواند از علل مهم بروز  حيواني مانند گو

ان احتمال درصگگد كالري در ماموع، كاهش دهيد. با كاهش مصگگرف چربي و كنترل وزن مي تو 30مصگگرفي را بايد به كمتر از 

 ابتال به سرطان سينه را كاهش داد.

سط  سي كه اخيراً تو شود. طبق يك برر شتر ديده مي  صرف مي كنند بي سيياري هايي كه غذاهاي پرچربي م سرطان ريه در 

 اشباع چربي بيشتر يا و درصد 15  انستيتو سرطان شناسي آمريحا صورت گرفته است اگر غذاي روزانه يك زن غير سييار ي،

سرطان ريه  شده شد، خطر ابتال به  شته با ست كه غذاي روزانه اش حداكثر 6دا شتر اززني ا صد يا كمتر چربي  10برابر بي در 

شده شباع  شت چربي باال، حرارت. دارد  ا سته چند)  نوكلئو پلي هاي هيدروكربن و بنزاپيرن مانند زا، سرطان مواد به را گو  ه

سمت. كند مي تبديل( اي شت  و اي قهوه هاي ق ستند. هراندازه گو شده ه سرطان زاهايي غليط  شده كباب ها به واقع  سياه 

 چرب تر و هر قدر حرارت بيشتر باشد مواد سمي سرطان زاي بيشتري در آن تشحيل مي شود.

 توصيه هاي ساده و مهم:

صرف                                                          · ستيد، محدود م سني كه ه شده را در هر  شباع  چربي، به ويژه چربي هاي ا

 كنيد.

ستفاده كنيد. خوراكي هايي را انتخاب كنيد كه به                              · ساده ا شتر از غذاهاي  صرف چربي، بي براي كاهش م

ذايي خوراكي خود را به شدت باال ببريد، چند كالري بيش از سي گرم چربي نداشته باشند. براي اين كه ارزش غ 100ازاي هر 

 چيز ساده به آن اضافه كنيد. يك ميوه، يك ليوان شير يا آب ميوه طبيعي، يك ساالد حاضري، و يا مقداري سبزي.

. امروزه پيش از پخت مرغ، پوست آن را جدا كرده و هرگونه چربي باقي مانده در قسم گوشت را بتراشيد                             ·

هميام سعي دارند كه با تميز كردن گوشت تا آن جا كه ممحن است، ازمقدار چربي آن كم كنند. جدا كردن پوست مرغ پيش ا 

زپختن آن، مقدار زيادي از چربي را حذف خواهد كرد، بنابراين قبل از پختن مرغ پوسگگگت آن را جدا كرده و دور بزيزيد. جدا 

 .دهد مي كاهش  رم مقدار چربي آن و يك دوم مقدار كالري تان راكردن پوست مرغ تقريباً سه چها

 در مصرف كره، مارگارين وروغن احتياط نماييد.                                                         ·

صرف غذاهاي پرچربي از خواركي ها                                                         · شده از ماهي، غالت، ميوه و به جاي م ي تهيه 

 سبزي استفاده كنيد.

شگگگيري كه درتهيه غذا مصگگگرف مي كنيد از نوع كم چربي و يا اين كه فاقد چربي                                                          ·

 باشد.

ت باال رسيده اند، به علت تغيير ماهيت شيميايي توجه داشته باشيد كه استفاده مادد از روغن هاي مايع كه به درجه حرار     ·

 آنها، مي تواند خطرناك باشد. 

 از روش هاي پخت كم چربي ) فرپز كردن، كباب و آب پزكردن( استفاده كنيد.          ·

سير و پياز و همچنين افزو ضافه كردن  سبزي راه هايي براي بهتر كردن مزه در پختن غذاهاي كم چربي وجود دارد مانند: ا دن 

هاي تازه، خرد كرده به برنج و ادويه دار كردن سگگبزي ها ويا افزودن آب ليمو به گوشگگت كبابي. هنيام كباب شگگدن گوشگگت، 

 بيذاريد چربي آن بچحد.

 استفاده از ظروف نچسب براي پختن يا سرخ كردن غذا با روغن مفيد است.          ·

صورت به      · سرخ كردن غذاها، آنها را به  سرخ كردن مرغ و ماهي، آنها را پخته و يا كباب نماييد. به طور كلي به جاي  جاي 

صرف  سرطان زان مي كنند. با م شده در روغن، در بدن ايااد مواد  سرخ  سرخ كردن غذاهاي  صرف نماييد.  كبابي يا آب پز م

 آثار زيان بخش غذاهاي سرخ شده در روغن را كم نماييد.و بتاكاروتن « E» و« C»مقادير كافي و ويتامين 



 45مصگگرف روغن زيتون را به روغن حيواني ترجيح دهيد. به ياد داشگگته باشگگيد كه چربي موجود در روغن زيتون تقريبا      ·

 درصد ابتال به سرطان را كاهش مي دهد.

 د نزنيد، زيرا اين امر باعم جذب شدن روغن اضافي مي شود.آر آن به گوشت كردن سرخ يا  حتي االمحان هنيام پختن          ·

گوشت چرخ كرده كه از قصابي خريداري مي شود، معموالً داراي چربي فراوان است. با خريدن گوشت بدون چربي و چرخ      ·

 كردن آن در خانه، از اين منبع چربي پرهيز كنيد.

ستفاده كنيد و طور كلي با كاهش مصرف گوشت از گوشت كم چربي مانند ماهي، مرغ ) بدون پو     · ست( وگوشت لخم گاو ا

شده در  شباع  شير و ديير فرآورده هاي پرچرب آن، مي توان تا اندازه زيادي از افزايش چربي هاي ا ست نحنده،  قرمز، مرغ پو

 برنامه غذايي جلوگيري كرد.

. پزكنيد آب ليمو، آب با مخلوط آب در و خوشبو  با ادويهبه جاي سرخ كردن گوشت مرغ وماهي در روغن يا كره مي توان      ·

شت كردن سرخ براي توان مي گاهي ستفاده مرغ آب از روغن، جاي به ها سبزي دادن حرارت يا گو  حالت اين در البته كرد؛ ا

 .بپزيد آب با را آن روغن با پياز كردن سرخ جاي به همچنين. باشد هميشه از كمتر بايد گاز اجاق شعله

صورت      · شيريني هاي خامه دار و يا كرمدار را كاهش داده و در  سرها حاوي مواد چرب و قند زياد مانند: ژله ها،  صرف د م

افزايش وزن، به طور كامل قطع نماييد. ميوه هاي تازه بهترين دسگگرها هسگگتند. عالوه بر ميوه هاي تازه مي توان در برنامه هاي 

ود: ساالد ميوه، ميوه پخته ) بدون افزودن شحر يا مواد شيرين كننده مصنوعي(، بستني ميوه غذايي از دسرهاي زير استفاده نم

 اي ) با حداقل شحر(.

بهتر است روغن خانواده به صورت مايع ) روغن هاي آفتاب گردان، زيتون، ذرت ( باشد. روغن آفتاب گردان يك روغن مهم      ·

ي اخير به پايداري و طعم خوب آن نسبت داده شده است. همچنين داراي اسيد است. مقبوليت روغن آفتان گردان در سال ها

 استفاده كه باشيد داشته توجه. نحنيد استفاده بعدي دفعات در شده مصرف مايع روغن از االمحان حتي لينولئيك بااليي است. 

اند خطرناك باشگگد. همچنين از حرارت تو مي آن، شگگيميايي ماهيت تغيير علت به باال حرارت درجه در و مايع روغن از مادد

 دادن طوالني روغن مايع خودداري شود.

بهتر است هنيام پختن غذا به آن سس اضافه نحنيد. مايونز يك محلول روغن گياهي، زرده تخم يا كل تخم مرغ، آب ليمو،      ·

ست. معموالً مايونز داراي  شني ها ا سركه، خردل يا ديير چا سفتي  درصد روغن 70-85نمك و  ست و توليد محصولي داراي  ا

سس ها حاوي زرده تخم مرغ، مايونز، كره، روغن 70الزم با مقدار روغن كمتر از  صرف  سعي كنيد از م ست.  شحل ا صد، م در

سركه، يا آب ليمو  سس ها از تركيب روغن زيتون،  صرف اين گونه  ست به جاي م نارگيل و روغن حيواني اجتناب كنيد. بهتر ا

و با اضافه كردن چاشني هاي خوش بو مانند ) نعناع، پونه، آويشن، پودر سير( و نيز استفاده از سبزي هايي مانند  استفاده كنيد

 گوجه فرنيي، پياز، سير، قارچ، تره، جعفري تازه، ريحان، كاهو و فلفل سياه، مصرف ساالد روزانه لذت بيشتري ببريد.

شيريني ها و ديير خوراكي ه     · صرف نان ها،  شحي، كلوچه، م سحويت، نان روغني، پيرا شحالت، بي اي تااري مانند ) كيك، 

چيپس، پفك( را كاهش دهيد؛ زيرا اين گونه مواد سرشار از چربي هاي مخفي هستند. چيپس يا انواع ديير سيب زميني سرخ 

ضاف شود وهي  روغني به آن ا سيب زميني، آب پز يا كبابي  ستند، اما اگر  شار از چربي ه سر ه نحنيد مهم ترين غذا براي شده 

 برنامه غذايي است. سيب زميني را با مقدار كمي فلفل و آب ليمو پوره كنيد.

آب گوشت و خورشت را پس از پختن سرد كنيد، سپس چربي آن را برداشته و دوباره غذا را گرم نماييد. همچنين گوشت      ·

 نيه داري كنيد و پس از مصرف چربي سفت شده آن را جدا سازيد.آب پزيا ماده اصلي سوپ را پس از آماده كردن در يخچال 

غذاها را درحداقل حرارت ممحن بپزيد. درجه حرارت متعادل، دماي جوشگگيدن آب و يا كمتر از آن باشگگد. روش هاي قابل      ·

خار( پختن ) آرام پز كردن( و قبول براي پختن، جوشاندن، پختن با ميحروويو، آب پز كردن، با بخار پختن، آهسته با گرما ) يا ب

 درجه( پختن است. 240يا با حرارت پايين )كمتر از 

 كنترل وزن فراموش نشود

شود كه وزن بدن  سب بدني يك  19تا  10چاقي به حالتي گفته مي  ست. وزن منا سن ا صد باالتر از وزن ايده آل بر قد و  در

شود. چاقي، افزايش مقدار چربي و ذخيره آن در بافت هاي بدن است كه فرد برپايه قد، جنس و نوع استخوان بندي تعيين مي 

سازمان خوارو بار جهاني ) شود. تحقيقاتي كه زير ن ر  ضافه وزن مي  شان مي دهد كه FAOموجب ا ست ن ( فاو؛ اناام گرفته ا



ضرب  صل  شناخته« قد و وزن» حا شده ديير كه در ميزان  در مردان و زنان و كودكان بدون درن ر گرفتن عوامل اجتماعي نا

 بروز چاقي دخالت دارند، متناسب است با ميزان انرژي كه از چربي هاي غذايي گرفته مي شود.

سن  25چاقي علت هاي گوناگون دارد. حدود  صد از مردم در  ستند وهر چه به  20ساليي داراي  30در صد افزايش وزن ه در

تري مي شود. افرادي كه در وزن خود در سالمت هستند، بهتر است در گروه هاي سني باالتر مي رسيم اين ميزان درصد بيش

 وزن خود باقي بمانند و آنهايي كه در خطر سوء تغذيه و بيماري مي باشند بايد تالش كنند تا وزن شان افزايش يابد.

ست  سالمتي ا ست كه چاقي خطر مهمي براي  ستي آمريحا اعالم كرده ا سسه ملي تندر نيز بايد درمان  خفيف چاقي وحتي مو

سرطان در  ضر دراين باره اتفاق ن ر وجود دارد كه  سرطان را زياد مي كند. در حال حا شود. چاقي، زمينه ابتال برخي از انواع 

ساني كه افزايش وزن دارند، ست، تر شايع  ك ضافي وزن كاهش با ا صرف و ا  مي كاهش سرطان به ابتال خطر زا، انرژي مواد م

ترين راه كاهش وزن اضگگافي و حفظ آن، ورزش كردن به طور من م و مرتب اسگگت. بايد توجه داشگگت كه  سگگالم و بهترين. يابد

چنانچه كسگگي بدون ورزش كردن رژيم غذايي بييرد، هم چربي از دسگگت مي دهد و هم عضگگالت را، و اين در حالتي اسگگت كه 

از گذشت زمان دوباره باز مي گردد، ولي اگر  قسمت از دست رفته عضالت ديير قابل ترميم نيستند، در صورتي كه چربي پس

هم زمان با رژيم غذايي روزانه نيم سگگاعت نيز ورزش اناام دهيد و به دقت حسگگاب ميزان كالري هاي مصگگرفي خود را داشگگته 

ز باشيد، نه تنها باعم مي شويد كه سوخت و ساز بدن شما به نحو فعال تري عمل كند، بلحه به بدن خود كمك مي كنيد كه ا

شتري  شد كنند چربي بي شتر ر ستفاده نمايد. هرچه ماهيچه هاي بدن بي شده به جاي گلوكز ) قند خون( ا چربي هاي ذخيره 

 سوخته مي شود.

درصگگد وزن مناسگگب با افزايش خطر بروز سگگرطان سگگينه، روده بزرگ، پروسگگتات، كيسگگه صگگفرا،  40افرايش به ميزان بيش از 

ست. خانم هاي  شوند. افراد تخمدان ورحم همراه ا سينه  سرطان  شتري دارد كه دچار  ضافه وزن احتمال بي چاق ياداراي وزن ا

پرخور و كم تحرك غالباً رشد بيشتري دارند و ظاهراً بيشتر در معرض ابتالي به برخي از سرطان ها هستند. چاقي پس از سن 

فعاليت هيا ورزشي و كم كردن مصرف مواد  بلوغ، يك علت مهم در بروز سرطان پوشش داخلي رحم است. سعي محنيد با اناام

ست، همراه نيز چربي با معموالًٌ  كه ها شيريني انواع و قندي مواد ها، چربي  انرژي زا مانند  جلوگيري چاقي و وزن افزايش از ا

ضافي وزن كاهش با ديير عبارت به كنيد، يش خط ربروز افرا در ظاهراً چاقي. يابد مي كاهش سرطان به خطر زا، انرژي مواد و ا

 سرطان روده بزرگ نقش دارد.

 توصيه هاي ساده وسودمند:

 هرگز اجازه ندهيد وزن اضافي، سالمتي شما را به خطر اندازد.                     ·

آهسگگته غذا بخوريد. سگگعي كنيد هرلقمه را كامالً باويد. غذا را كوچك به دهان بيذاريد و هرگز لقمه هاي درشگگت يا            ·

قاش هاي كامالً پر به دهان نبريد. كوشش كنيد حتي المقدور ر فاصله هاي زماني مرتب و كامالً دقيق، غذا بخوريد و از مصرف 

 با عاله كه به صورت نا آگاهانه در ساعت هاي گوناگون روز اناام مي شود، خودداري كنيد.

نترل كرده و وزن اضگافي را كاهش مي دهد. يادتان باشگد ك را شگود مي ادعا كه باشگيد نسگخه بي هاي قرص مراقب            ·

 داروهاي تاويز مي توانند اشتها را كم كنند، ولي بايد تحت ن ر پزشك مصرف شوند.

در صگگورتي كه خود يا اعضگگاي خانواده تان افزايش وزن، به ويژه در سگگنين جواني و ميان سگگالي داريد ودركم                      ·

 نيد.كردن آن كوشش ك

سبزي ، ميوه، نان سبو  دار مانند: نان            · شيد. دريك برنامه غذايي درست بايد  شته با برنامه غذايي متعادل ومناسب دا

عدد درهفته( و شگگير و  2-3سگگنيك و نان جو، غالت، سگگيب زميني، گوشگگت كم چرب، ماهي، مرغ بدون پوسگگت، تخم مرغ ) 

شرايط بدني فرد رژيم فرآورده هاي كم چربي در آن گناانده  شده بايد با توجه به  شود. البته ميزان هر يك از مواد غذايي ياد

 گيرنده تعيين شود.

مصرف چربي را كاهش دهيد. حتي االمحان مصرف گوشت و چربي مورد نياز رار با غذاي ظهر مصرف كنيد تا با اناام            ·

 رشي بتوانند به آساني آن را خوب هضم و جذب نمايند.فعاليت و كار روزانه معده و ديير اندام هاي گوا



مصگگگرف تنقالت را كاهش دهيد. بين وعده هاي غذا نخوريد. اگر عادت كرده اين دو برايتان ممحن نيسگگگت، به جاي            ·

سبزي و ميوه هاي تازه بخوريد. هويج، قارچ، كرفس وگل ك شيريني و چيزهايي مانند آن، مقداري  شور، و  لم، كه كالري آجيل 

 كمي دارند خود را عادت دهيد درچنين مواقعي از آنها استفاده كنيد.

نوشگگابه هاي گازدار شگگيرين را از سگگبد خريد خود حذف كنيد. افرادي كه از اضگگافه وزن در عذاب به سگگر مي برند، با            ·

 دريافت خواهند كرد. نوشيدن نوشابه گاز دار شيرين و آب ميوه غير طبيعي، مقدار زيادي كالري

. كنيد استفاده ماهي يا و( پوست بدون) مرغ گوشت از آن جاي به و بحاهيد قرمز گوشت مصرف از كه شود مي توصيه            ·

 كه گياهي پروتئين. گردد تامين بدن سالمت تا شود محدود بايد دارد كه اي شده اشباع هاي چربي دليل به گوشت اين مصرف

 ود است تا حدودي نيز ميتواند جاييزين گوشت شود.موج حبوبات در

صلي كليد! ممنوع پرخوري            · ضافي، وزن كاهش  براي خوب غذايي برنامه يك ا ست پرخوري از خوداداري و تعادل ا . ا

پرخوري، نه تنها باعم بروز افزايش وزن مي شود، بلحه به تدريج . است خوري بد و پرخوري از بهتر خوردن خوب و خوردن كم

 موجب بروز ناراحتي ها و بيماري هاي گوناگون مي شود.

سعي كنيد كه به هنيام گرسنيي آنچه در دستر  خود مي بينيد بدون توجه به كيفيت و كميت آن، مصرف نحنيد.            ·

 وجب بروز پرخوري و چاقي مي شود.خوردن بي اندازه و بدون ن م و برنامه، م

از پروتئين هاي گياهي اسگگگتفاده كنيد. حبوبات، سگگگويا و غالت ازمنابع خوب پروتئني هاي گياهي هسگگگتند. تمام            ·

 محصوالت سويا پروتئين كامل هستند.

صلي بايد حاوي فيبرها )            · صبحانه به عنوان غذاي ا شود.  صبحانه فراموش ن الياف گياهي(، ويتامين ها و مواد خوردن 

سنيك، مقدار كمي كره، پنير كم  سبو  دار مانند نان  شير كم چربي، نان  شد ) چاي و  صبحانه بايد مقوي با شد.  معدني با

 درصد چربي(. 20چربي تقريبا تا 

زودتر احسا  سيري مي كنيد.  هنيام غذا خوردن، آرامش خود را حفظ كنيد. مي دانيد كه هرچه آرام تر غذا بخوريد           ·

جر و بحم هاي اعصگگگاب خرد كن را به وقت ديير موكول نماييد؛ درعوض يك قطعه موسگگگيقي ماليم انتخاب كنيد تا همه در 

 آرامش بتوانيد غذا بخوريد. برخي از افراد پرخور هنيام كسالت، خوشحالي، افسردگي ويا نا اميدي به خوردن پناه مي برند.

صرف مواد قندي و شيرين را كاهش دهيد. زياده روي در مصرف مواد قندي و شيرين، توليد و ذخيره چربي ها را در م           ·

بدن موجب مي شوند. بنابراين قندها مي توانند پيش ساز چربي ها در بدن باشند؛ از اين رو بايد مصرف آنها فقط در اندازه نياز 

 ها بايد جداً خوداري گردد. و كنترل شده باشند و از مصرف بي رويه آن

از مصرف ميوه ها و سبزي اي تازه غافل نشويد. افرادي كه اضافه وزن دارند بهتر است بيشتر سبزي مصرف كنند؛ زيرا            ·

سبزي هاي حاوي سلولز رشته اي است و خود در دستياه گوارش انسان هضم و جذب شده و در نهايت عمل دفع را تسريع و 

ي دهند، در نتياه اين امر، موايد زايد غذايي كاهش و دفع آنها نيز افرايش مي يابد. سبزي ها و ميوه ها را هرقدر تازه افزايش م

 تر مصرف كنيد ويتامين ها وامالح بيشتري به بدن تان رسانده ايد.

بپرهيزيد. و چنانچه ناچار هستيد  كردنغذاها مصرف غذاها سرخ كرده را كاهش دهيد. تا آناا كه ممحن است از سرخ            ·

ست آن را چرب  ستفاده نماييد. اين گونه تاوه ها نياز به روغن فراوان ندارند و كافي ا سب ا سرخ كنيد از تاوه هاي نچ چيزي را 

 كنيد. با درست كردن سرخ كرده هايي كه چربي كمتري دارند ازمقدار زيادي كالري اجتناب كرده ايد.

فاصله از تاوه برداريد تا چربي بيشتري جذب نحنند. سعي كنيد هميشه غذاها را با حرارت ماليم بپزيد غذاهاي سرخ شده را بال

 و از سرخ كردن زيا دو برشته نمودن مواد غذايي بپزهيزيد.

سالم تر از زماني                 · ضافي بدن از بين مي رود و خيلي  شي، چربي ا كه ورزش  ورزش كنيد. با اناام فعاليت هاي ورز

نمي كرديد، به ن ر مي رسگگيد. افرادي كه به چاقي مبتال هسگگتند، مي توانند به شگگرط پرهيز كردن از پرخوري هاي محرر، با 

فشار خون، » اناام ورزش من م و مرتب، چربي اضافه و افزايش وزن را از خود دور كرده و از آسيب هاي نامطلوب چاقي، مانند 

 درامان باشند.« ت، بيماري هاي قلب و عروقسرطان، بيماري واريس، يبوس



مصگگرف ماهي نه تنها پروتئين مورد نياز بدن را تامين مي كند، بلحه از چاق شگگدن و ديير اختالالت دراندام هاي                  ·

جانوران غير آبزي كه انسان ازگوشت آنها استفاده مي كند بدن جلوگيري به عمل مي آورد. گوشت ماهي ها درمقايسه با ديير 

 داراي چربي كمتري است. 

سگگرطان هاي معده وروده بزرگ دربين مردم آنها بسگگيار نادر اسگگت. برخي از غذاهاي فيبردار عبارتند از : حبوبات ) لوبيا، باقال، 

ه ها ) سگگيب، زرد آلو، پرتقال، گالبي(. اما واقعاً چه ميو ،(خرما اناير،)  خشگگحبار  نخود، عد (، غالت ) جو، سگگبو ، گندم(،

گرم از دو نوع الياف محلول و غير  35تا  20مقدار الياف غذايي بايد در روز مصگگرف نمودك كارشگگناسگگان تغذيه مصگگرف روزانه 

 محلول را توصيه مي كنند.

ست كه هركس بايد روزانه  سرطان آمريحا اعالم كرده ا سه ملي  س سامانه گرم  30تا  20مو صوالً  صرف كند. ا الياف گياهي م

درصد اين رقم مي رسيم. الياف مي توانند از انواع گوناگون ميوه، سبزي ها و  80تغذيه به گونه اي است كه به ندرت به ميزان 

 غالت تامين شوند.

 توصيه هاي ساده وسودمند:

صبحانه ازغالت به ميزان فراوان استفاده نماييد. غالت سرشار از مواد غذايي فيبردار بيشتري مصرف كنيد. در                        ·

 الياف، جزء اصلي برنامه غذايي اجداد ما به شمار مي آيد.

بهتر اسگگت كه يك رژيم غذايي با ميزان فيبر باال داشگگته باشگگيد تا خود را از بروز سگگرطان هاي روده بزرگ،                        ·

 ات واحتماالً انواع ديير سرطان هاي ناشي از هورمون ها محاف ت كنيد.معده، مري، سينه، پروست

براي تنوع در اسگگگتفاده ازمواد فيبردار مي توان از غذاهايي مانند: ذرت بو داده، سگگگيب زميني پخته و نخود                        ·

 د.فرنيي استفاده كنيد. البته ازمخلوز اين مواد، ساالد خوشمزه اي بدست مي آي

شود كه تنها را جذب تمام مواد غذايي فيبردار مورد نياز بدن،                       · صرف تدرياي افزايش  فراموش ن ست؛ آنها م  ا

 .شود ايااد هم پيچه دل سات وممحن كرد خواهد ناراحت را شما مواد، اين از حاصل گاز صورت اين غير در

ليوان آب فراموش نشگگود.  6 -8خ مي توانيد از عرق نعناع اسگگتفاده كنيد. نوشگگيدن روزانه در صگگورت بروز نف                       ·

صورت خطر ابتال به  شاميد، در غير اين  سبت نيز آب بيا صرف مي كنيد بايد به همان ن ضمناً هربار كه مقداري الياف غذايي م

 يبوست وجود خواهد داشت.

صو                       · صرف مح صورتي كه سعي كنيد م شود كاهش دهيد. در هر  شده تهيه مي  صفيه  التي را كه از آردهاي ت

شده از آرد  سفيد الك كرده، نان تهيه  ستفاده از آرد  سبو  دار(  100ميل به خوردن غالت داريد به جاي ا صد خالص )  در

 بخريد.

، «نان هاي سفيد» رآيند شده، تهيه گرديده اند مانند به جاي مواد غذايي كه از آردهاي تصفيه شده و غالت ف                       ·

 ازمحصوالتي با آرد گندم سبو  دار و غالت كامل استفاده كنيد.

 ازمصرف ويتامني هاي طبيعي غافل نشويد

ويتامين هاي تركيبات آلي هسگگتندكه بدن براي سگگوخت و سگگاز مواد به مقداري از آنها نيازمند اسگگت. بدن قادر به سگگاختن 

ن ها نيسگگت واين مقدار بايد از خارج بدن و همراه با غذاها تامين شگگود. ويتامين ها براي رشگگد، تحثير و اعمال بدن الزم ويتامي

 هستند.

سلولي، اختالل در پيام  شاي  سيب به غ ست كه باعم آ شه هاي آزاد تركيبات آلي ا نقش ويتامين ها، محاف ت بدن را برابر ري

 و عوارض دييري مي شود. به طور كلي وجود ويتامين ها براي ادامه حيات ضروري است. هاي توارثي و افزايش طبيعي سلول

ستند. ويتامين ها ي محلول در  شحل محلول در چربي ه صورت محلول در آب و برخي ديير به  صلي به  ضي از ويتامين ها ا بع

 ت يك يا چهار روز ازبدن دفع مي شوند.آب رابايد هر روز مصرف كرد، زيرا نمي توان آنهارا در بدن ذخيره نيمود و درمد

 هستند.« كمپلحس« B»، ويتامين هاي «C»اين دسته از ويتامين ها شامل ويتامين 

ويتامين هاي محلول در چربي براي مدت طوالني در بافت هاي چربي بدن و كبد ذخيره مي شگگگوند. اين گروه از ويتامين ها 

 هستند.« A،D،E،K»شامل ويتامين 



 ناپديد فرد يك ازغذاي الزم  بدن براي عملحرد صحيح به دو گروه از ويتامين ها نياز دارد. هرگز نبايد انواع ويتامينبه طور كلي 

 .شود

از زندگي روزمره ما شده اشت مصرف مصرف ويتامين ها و مواد معدني براي رسيدن يا ماندن در بهترين شحل سالمت، قسمتي 

 داحمي ويتامين هاي طبيعي ممحن است از تبديل سلول هاي عادي به سرطاني جلوگيري كند. 

شدن آنها مي اناامد، جلوگيري كنند.  سرطاني  سلولي كه به  سيب هاي  صور ميحنند كه ويتامين ها ميتوانند ازآ شيران ت پژوه

اكسگگيژن قرار دادن آنها بعضگگي ويتامينها را ازبين مي برد؛ بر عحس يخ زدن و  پختن وخشگگك كردن مواد غذايي و در معرض

 خشك كردن در خالء تغييري در ويتامين ها نمي دهد. كنسرو كردن، مقدار بسيار كمي از آنها را ازبين مي برد.

 بتا كاروتن و سرطان:                   .1

در سگگيب زميني شگگيرين، كدو حلوايي، هويج، زرد آلو و به طور كلي در همه نارناي هسگگتند كه  -كاروتن ها رنيدانه هايي زرد

نارناي دارند ونيز همين طور به مقدار زيادي دركلم بروكلي و سگگبزي هاي سگگبز برگي  -ميوه ها و سگگبزي هايي كه رنگ زرد

 مانند: اسفناج يافت مي شوند.

آن متوسل مي شود و يك ماده ضد سرطاني بسيار قوي است. در به « A»بتاكاروتن ماده است كه بدن ما براي توليد ويتامين 

حال حاضر كارشناسان بر اين باورند كه استفاده زياد از بتاكاروتن خطر ابتال به بعضي از انواع سرطان و احتماالً بيماري قلبي را 

 كاهش مي دهد؛ و نيز مانع آسيب ديدن سرخ رگ ها مي شود.

ست در  سرطان پو ست كه پايين بودن ميزان بتاكاروتن در خون رابطه تنياتنيي با نوعي  شان داده ا نتياه جالب پژوهش ها ن

 اليه بيروني ريه دارد كه در معتادان به سييار، خيلي شايع است.

شتر  ستند تقريباً چهار برابر بي احتمال دارد كه در معرض اين نتياه ديير، افرادي كه داراي حداقل مقدار بتاكاروتن در خون ه

بيماري ) سرطان مخصوص سيياري ها( قرار گيرند؛ تا افرادي كه داراي حداكثر ميزان بتاكاروتن در خون هستند. خوشبختانه 

 مقدار بتاكاروتن در خون بستيي به ميزان بتاكاروتن كه هر فرد در رژيم غذايي خود مصرف مي كند دارد.

 د در غذا، در جلوگيري ازبروز سرطان ريه ثابت شده است.امروزه نقش بتاكاروتن موجو

همچنين نتايج تحقيقات برخي از دانشگگمندان در دانشگگياه تحزا  نشگگان داده اسگگت كه رژيم غذايي كه از ن ر بتاكاروتن غني 

اين نتياه باشگگد احتمال خطر ابتالي به سگگرطان ريه را كاهش مي دهد و حتي در مورد افرادي كه معتاد به سگگييار هسگگتند 

شتر از افرادي كه برنامه  صرف كرده اند تقريباً هفت بار بي صي كه مواد غذايي داراي مقدار كمي بتاكاروتن م شخا ست. ا صادق ا

شياه  شمندان دان سرطان ريه دارند. پس از اناام اين تحقيقات دان ست احتمال ابتالي به  شار از بتاكاروتن ا سر شان  غذايي 

د توصگگگيه نمودند كه اگر روزانه نصگگگف فناان آب هويج بخورند به حفظ و حمايت آنها در ابتالي به تحزا  با اطمينان به افرا

 سرطان ريه كمك بسياري خواهد شد.

تحقيقاتي علمي نشان داده است كه مصرف مواد غذايي سرشار از بتاكاروتن ممحن است در پيشييري از ابتال به سرطان حناره 

 در دوره اي كه ترك اعتياد كرده باشند موثر باشد. در مورد افراد معتاد به سييار

پژوهش هايي كه در دانشحده بهداشت عمومي تحزا  در هوستون اناام شده است نشان مي دهد به ن ر مي رسد بعد از ترك 

 سييار خوردن بتاكاروتن در بازيابي و بازساز ي حناره موثر است و ازابتال به سرطان حناره جلوگيري مي شود.

 كاروتن ممحن است درمهار سرطان معده، روده بزرگ و مقعد نقش داشته باشد.بتا

 سرطان و   A. ويتامين 2 

ميالدي نتايج  1970در مبارزه با بيماري ها به بدن كمك ميحند، از جمله بيماري سگگگرطان. در سگگگالهاي دهه « A»ويتامين 

آمريحاي شمالي نشان مي داد كه در هر كاا كه مردم در رژيم هاي پانزده طرح تحقيقاتي در نروژ، ژاپن، ايران، چين ، فرانسه و 

استفاده مي كنند كمتر به سرطان مبتال مي شوند، به ويژه سرطان هاي « A»غذايي بيشتر از خوراكي هاي سرشار از ويتامين 

شود. ويتامين  سيار كم بين آنها ديده مي  سرطان به ع« A»معده، ريه، مري، روده بزرگ، مقعد،و مثانه ب ضد  نوان يك عامل 

 شناخته شده است.



مي تواند خطر ابتال به سرطان سينه را در زنان كاهش دهد. « A»طبق بررسي هاي اناام شده در دانشياه آكسفورد، ويتامين 

انواع  يعني بتاكاروتن كه در سبزي ها و ميوه ها زيادي وجود دارد، احتمال ابتال به بعضي از« A»همچنين زمينه ساز ويتامين 

 سرطان را كاهش مي دهد.

شان داده كه بتاكاروتن و ويتامين  سياري ن در برابر طيف وسيعي از سرطان هاي بافت پوششي، مانند سرطان « A»مطالعات ب

 هاي ر يه، سينه، مثانه، معده، دهانه رحم، حلق ودهان اثر محاف تي دارند.

كه ميزان اندكي بتاكاروتن مصرف مي كنند، در مقايسه با افرادي كه پژوهش هاي دانشياه جان هاپحينز نشان داده كه افرادي 

شيدن  شي از ك سرطان ريه نا سرطان هايي مانند  شتر در معرض  صرف مي كنند، تقريباً چهار برابر بي مقدار فراواني ازآن را م

روتن را تاويز كرده است كه ميلي گرم بتاكا 15سييار قراردارند. مطالعات اراحه شده توسط سازمان ملي سرطان چين، مصرف 

 مصرف گردد.« E»به همراه جاييزين هاي ويتامين 

بنا به گفته پژوهشيران، بتاكاروتن بر سرطان رحم تاثير مي گذارد. تحقيقات در زمينه سرطان روده بزرگ نشان داده است كه 

تحقيق مشترك آمريحا و چين نشان داده  مصرف روزانه بتاكاروتن، مانع از ادامه فعاليت هاي سلول هاي سرطاني مي شود. يك

ست كه محمل هاي ويتامين  سرطان ريه را كاهش مي دهند و همين طور « E»ا سياري از  سلنيوم و بتاكاروتن خطر ابتال به ب

 عمر پيش بيني شده براي مبتاليان به سرطان را باال مي برند.

ست، دوغ(، كيوي، آلو،  عبارتندا از: ماهي،« A»برخي از منابع بتاكاروتن و ويتامين  شير و فرآورده هاي كم چرب آن ) پنير،ما

پرتقال، انيور، هلو، زرد آلو، به خصگگوص برگه آن كه داراي مقدار زيادي بتاكاروتن اسگگت؛ توت فرنيي، طالبي، كلم به طور كلي 

كدو حلوايي، انواع هويج )  كلم بروكلي، كلم برگي با برگ هاي سگگگبز و كلم قمري، جعفري، تخمه آفتاب گردان، سگگگير، كاهو،

 هويج داراي مقدار فراواني بتاكارون است(، سيب زميني شيرين، اسفناج.

پژوهش هاي گوناگون نشان داده است كه هر قدر رنگ سبز يا نارناي سبزي ها و ميوه هاي تيره تر باشد مقدار كاروتنوحيد آن 

به عمل آمده است به ن ر مي رسد كه براي جلوگيري « A» ، «E»بيشتر است. مطالعات نشان داده است كه تركيبات ويتامين 

 از رشد سرطان، بين مواد مغذي اشتراك مساعي وجود دارد.
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 بدن ساز و سوخت جانبي مواد كه را آزاد هاي راديحال خون، گردش ضمن در كه است قوي اكسيدان آنتي يك « E» ويتامين 

ستند سرطان برد مي بين از ه سيله مانع بروز بيماري هاي قلبي و سلولي جلوگيري مي كند و بدين و سيب ديدن ديواره  ، واز آ

شدن ميزان ويتامين  شود. كم  ست. ويتامين هاي « E»مي  سينه درارتباط ا سرطان روده و به « E»و « A»در بد ن با بروز 

ستثن شده اند، زيرا داراي قدرتي ا شناخته  ستند. عنوان ويتامين هاي حامي  ستات ه ايي در كمك به درمان بيماري هاي پرو

 هردو ويتامين نقش مؤثري در تقويت دستياه ايمني ايفا مي كنند.

ازنمو سگگلول هاي سگگرطان زا در پالسگگماي خون جلوگيري مي كند. زخم هاي سگگرطان با بودن مقدار زيادي « E»ويتامين 

ايي زير بافت مي شگگود. روغن هاي نباتي، سگگبزي هاي برگ دارسگگبز درمنابع غذ« E»نمو نخواهد كرد. ويتامين « E»ويتامين 

تيره، حبوبات، مغزها، دانه ها و غالت كامل؛ مقادير قابل مالح ه اي از اين ويتامين دربرنج سگگبو  دار، بلغور ذرت، تخم مرغ، 

شيري سيب زميني  سويا،  شت و ديير اندام ها مانند، جير، دل، قوه، وغيره،  ن، گندم و مغز گندم، يافت مي شير، بلغورجو، گو

، براي «E» ويتامين قابل حل در روغن است. ميزان مورد نياز ويتامين « K ،D، Aو ويتامين هاي »مانند « E»شود. ويتامين 

 ميلي گرم در روز توصيه شده است. 8و براي زنان  10مردان 
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و كلسگگيم از اثرات تحريحي چربي ها در بروز سگگرطان سگگينه « D» پژوهش هاي آزمايشگگياهي نشگگان داده اسگگت كه ويتامين 

به ويژه درافراد سگالخورده، ازابتال به سگرطان « D»جلوگيري مي كنند، بنابراين مي توان با مصگرف بيشگتر كلسگيم و ويتامين 

سي سي آب پرتقال،  500تا  350راي دستيابي به كلسيم مورد نياز روزانه سينه و پوكي استخوان پيشييري كرد. سعي كنيد ب

سيم  ست، دوغ، پنير، منبع خوبي براي كل شير،ما شتر فرآورده هاي  صرف نماييد. بي ست ويك وعده پنير م شيركم چرب يا ما

سي شير را از برنامه غذايي خود حذف كنيد مي توانيد كل صد داريد  ستند. اگر ق م مورد نياز تا را از بادام تامين مورد نياز بدن ه



سيار عالي از  سر، جعفري، نعناع و كليم پي  منابع ب سويا، جودو شك، گردو،  نماييد. دانه كناد، اناير، مخمر آباو، فندق، آلوخ

 كلسيم هستند.

امين كامالً فعال شود ويت كه اين از قبل است الزم. نيست فعال كامالً آوريم، مي بدست ها محمل يا غذا از  كه  «D» ويتامين 

سيم در بدن مي شود و سوخت « D »وبه وسيله كبد و سپس كليه ها تغييراتي در آن به وجود آيد. ويتامين  موجب جذب كل

 وساز كلسيم وفسفر را در بدن تن يم مي كند. اين امر به تشحيل استخوان ها و دندان ها مححم كمك مي كند.

صورت و بازوها درمااورت ن سه بار در هفته وبه مدت پانزده دقيقه، راهي مؤثر براي تامين ويتامين قراردادن  شيد  « D»ور خور

 مورد نياز بدن مي باشد. اين ويتامين در مواد غذايي زير بافت مي شود.

 روغن جير ماهي، ماهي چرب آب شور، لبنيات، تخم مرغ، جير سياه، بلغور جو، سيب زميني شيرين، انواع روغن نباتي، گياهان

شت كه داروهايي مانند باربيتورات ها، داروهاي « D»دارويي مانند يوناه، گزنه، و جعفري حاوي ويتامين  ستند. بايد توجه دا ه

 را در بدن متوقف مي كنند.« D»كاهش دهنده كلسترول، كورتيزون و بعضي از داروهاي تشنج، سوخت وساز ويتامين 
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يحي از ويتامين هاي اصلي و مورد نياز بدن است كه در ساخت ونيه داري كوالژن ) پروتئين پيوند دهنده سلول « C»ويتامين 

ستخوان ها و دندان ها حفظ ديواره  ستححام بافت ا سي برعهده دارد. همچنين اين ويتامين براي تقويت و ا سا هاي بدن( نقش ا

ضرو سريع زخم ها عاملي  ست. ويتامين رگ ها و بهبود  ست و به بدن در دفع مواد « C»ري ا سيدان قوي ا يك عامل آنتي اك

 زايد حاصل از سوخت و ساز بدن كه سرطان زا هستند و راديحال آزاد خوانده مي شوند، كمك مي كند.

حتماالً سرطان بروز سرطان معده و ا« C» براي پيشييري از بروز سرطان مفيد است. غذاهاي سرشار از ويتامين « C»ويتامين 

در مقابله با سگگگرطان هاي مري، دهان، « C»هاي دهان، مري، و لوزالمعده را كاهش مي دهد. امروزه تاثير محاف تي ويتامين 

معده، لوزالمعده، دهانه رحم، انتهاي روده بزرگ، وپستان ثابت شده است. مطالعات همه گير شناختي انسان نشان مي دهد كه 

موجود در برنامه غذايي و سرطان مري، معده و دهانه رحم وجوددارد. پژوهش هاي نشان « C»يتامين ارتباطي محاف تي بين و

سبزياات حاوي ويتامين  ست كه ميوه ها و  شيرين، نارنج، ليمو ترش، « C»داده ا عبارتند از : مركبات ) پرتقال، نارنيي، ليمو 

ل تازه و شگگيرين، انواع كلم ) گل كلم، كلم سگگبز، بروكلي،كلم گريپ فروت(، توت فرنيي، تمشگگك، گرمك، هندوانه، خربزه، فلف

پي (، سگگبزي هاي سگگبز رنگ، مارچوبه، آووكادو، برگ چغندر، انيور فرنيي سگگياه، انبه، پياز، نخود فرنيي، خرمالو، آنانا ، انواع 

سفناج، سفانه. طالبي فرنيي، گوجه  ترب، ا ست. بدين لحاظ« C» ويتامين متا سيار ناپايدار ا مااورت با حرارت و قرارگرفتن  ب

در آب قابل حل اسگگت. درنتياه در آب « C»درمعرض هوا ) اكسگگيژن( باعم از بين رفتن آن مي شگگود. عالوه بر اين ويتامين 

شود، ويتامين  نيز از دست مي رود. بهترين روش پخت مواد غذايي « C»طبخح غذا حل مي شودو چنانچه اين آب دور ريخته 

هستند اين است كه آنها را در مقدار بسيار كم آب، در ظرف دربسته و به مدت كوتاه بپزيم و در صورت « C»ين كه داراي ويتام

صرف مي كنند نياز به مقدار  سييارم سانيم. افرادي كه دخانيات، به ويژه  صرف خوراك بر امحان تمامي آب پخت غذا را نيز به م

تقريباً دو برابر كاروتنوحيدها، « C»نها باعم مي شگگگود نياز بدن به ويتامين بيشگگگتري ويتامين دارند. زيرا نيحوتين موجود در آ

سرطان، به ويژه در دستياه گوارش و ريه ها دارند. « Eو A» ويتامين هاي  نقش عمده اي در پيشييري از بروز بعضي از انواع 

سال اناام  40هزار نفر باالي  300 بر روي تقريبا 1993تحقيقاتي كه توسط موسسه ملي مطالعات سرطان در چين در سال 

ميحروگرم سگگلنيوم مصگگرف  50و « E»ميلي گرم ويتامين  30ميلي گرم بتاكاروتن،  15شگگد ميزان مرگ درافرادي كه روزانه 

درصد كاهش يافت؛ به ويژه مرگ  9نمودند كاهش فاحشي را نشان مي داد وطي پن  سال احتمال بروز مرگ به علل گوناگون 

درصد و مرگ  20درصد، ديير انواع سرطان  45درصد و سرطان ريه  21درصد، سرطان معده  44سرطان مري هاي ناشي از 

 درصد كاهش يافت. 10هاي ناشي از حمله هاي مغزي به ميزان 

ست كه انواع مواد غذايي كه داراي مقادير كافي ويتامين  شان داده ا شند مي « C» و بتاكاروتن و ويتامين « A»تحقيقات ن با

 وانند خطر بروز سرطان دستياه گوارش و بعضي ديير از سرطان ها را كاهش دهند. ت

 به تنهايي.« Cو  E » هاي ويتامين مصرف كه است شده مشخص 
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است. گفته مي شود فوليك اسيد در جلوگيري از بروز بعضي از انواع « B»فوالسين ) فوليك اسيد( يحي از اعضاء گروه ويتامين 

 مخمر جير،:  از عبارتند( فوالسگگين)  اسگگيد فوليك تامين غذايي منابع  سگگرطان ) سگگرطان ريه، مغز و روده بزرگ( موثراسگگت.

 ي سبز تيره هستند وپرتقال.ها برگ داراي كه هايي سبزي انواع و اسفناج كامل، غالت شده، خشك لوبياي آجيل، آباو،انواع

 مقدار مصرف گوشت قرمز را كاهش دهيد

گوشگگت دام، مهم ترين منبع تامين پروتئين براي انسگگان اسگگت، ولي متاسگگفانه مقادير زايادي كالري، چربي و كلسگگترول دارد. 

بي زياد هسگگتند. بر مقادير متفاوت چربي در گوشگگت ارزش انرژي آن را متفاوت مي كند. غذاهاي گوشگگتي معموالً حاوي چر

اسا  گزارش پژوهشيران هاروارد، زناني كه به طور طبيعي هر روز گوشت قرمز مصرف مي كنند مي توانند با استفاده يك بار 

شت قرمز و جاييزين كردن ماهي يا مرغ صف به را بزرگ روده سرطان به ابتال احتمال ديير روزهاي در  در ماه از گو  كاهش ن

 .دهند

توصيه مي گردداز گوشت دام، مرغ، ماهي، حبوبات، تخم مرغ و آجيل براي تامين پروتئين استفاده شود، البته به  درتغذيه نوين

ستات و ريه افزايش  3تا  2اندازه  سينه، لوزالمعده، پرو سرطان روده بزرگ،  شتي خطر بروز  صرف زياد غذاهاي گو بار در روز م

 افزايش را  شت قرمز وفرآيند شده خطر بروز سرطان هاي سينه و پرستاتمي دهد. تحقيقات نشان ميدهد كه مصرف زياد گو

 بنابراين كند؛ مي بيشگگتر را گ بزر روده سگگرطان بروز احتمال گوشگگتي هاي فرآورده اندازه از بيش مصگگرف همچنين. دهد مي

بيوشگگت جمع مي شگگوند. آ روي كف صگگورت به جوشگگاندن دراثر محلول هاي پروتئين. كرد پرهيز بايد مواد گونه اين ازمصگگرف

 مقادير چربي در گوشت، هضم و خروج آن را از معده سخت مي كند.

 توصيه هاي ساده وسودمند:

 قبل از پختن گوشت، چربي آن را جدا كنيد.    ·

 سعي كنيد حام گوشت مصرفي روزانه را دراندازه مطلوب نيه داريد.    ·

 استفاده كنيد.« سويا» هي و مرغ( و پروتئين هاي گياهي مانند به جاي گوشت قرمز، بيشتر از گوشت سفيد ) ما    ·

 ازمصرف گوشت پرچربي اجتناب نماييد.    ·

  بهتر به جاي سرخ كردن گوشت، آن را به صورت كبابي و يا آب پز ميل كنيد.    ·

 به جاي همبرگر معمولي از گوشت چرخ شده بدون چربي استفاده نماييد.    ·

 مز را به سه بار در هفته محدود كنيد.مصرف گوشت قر    ·

 گوشت لخم مانند استيك، كوشت سفيد ) مرغ، ماهي و بوقلمون( را انتخاب نماييد.     ·

 از گوشت هاي دودي دام، طيور و ماهي تا حد ممحن استفاده نحنيد.    ·

 ازغذاهاي گوشتي زياد برشته به ويژه كباب شده مصرف نحنيد.    ·

 دگوجه فرنگي بخوري

. دارند خاصي رايحة مركب هاي برك اين كه نامساوي هاي برگچه از مركب هاي برگ  گوجه فرنيي گياهي است علفي و داراي

سند مي فرنيي گوجه نام به را گياه هم و ميوه هم ست دنيا در پرطرفدار هاي سبزي از يحي فرنيي گوجه. شنا  صورت به و ا

رف مي شگگود. آب گوجه فرنيي پخته شگگده و رب گوجه بسگگته بندي شگگده مصگگ فرنيي گوجه رب و شگگده كنسگگرو پخته، خام،

ست. آب گوجه فرنيي تازه، داراي مواد ازته، هيدروكربنه، فيبر غذايي ) الياف گياهي(، مواد امالحي مانند ) آهن،  كامالًمتفاوت ا

 است.« A» ،«B» ،«K»و نيز مقداري از ويتامين هاي « C»فسفر، كلسيم، پتاسيم(، ميزان فراواني ويتامين 

گوجه فرنيي يحي از سبزي هاي شفابخش است كه در پيشييري از بروز سرطان هاي معده، ريه و پروستات موثر است. بر طبق 

سرطان را  سياري از  صرف گوجه فرنيي تازه و فرآورده هاي آن به اندازه كافي مي تواند خطر ابتال به ب تحقيقات به عمل آمده م

گنااندن گوجه فرنيي در برنامه غذايي روزانه، مفيد و ضگگروري اسگگت. پاركوماريك اسگگيد تركيب طبيعي كاهش دهد، بنابراين 

 است كه اخيراً شناسايي شده است و به ن ر مي رسد كه بعضي از مواد سرطان زا را دربدن خنثي مي كند.

سرطان لوزالمعده در شرفت  شياه جان هاپحينز دريافتند كه احتمال پي شيران دان ستفاده مي  پژوه افرادي كه از گوجه فرنيي ا

 برابر كمتر است. 5كنند، تقريبا 



سيد  سان ارزش فراواني دارد. گوجه فرنيي حاوي كلروژنيك ا ستي بدن ان سلول ها و تندر شد و نمو  گوجه فرنيي خام براي ر

تروزآمين ها ) عوامل اسگگت. كلروژنيك اسگگيد، تركيبي اسگگت كه در گوجه فرنيي يافت مي شگگود و حد  زده مي شگگود كه ني

 سرطان زا( را در بدن از بين مي برد.

 ديير عبارت به ليحوپن ماده اي طبيعي است كه به طور عمده در گوجه فرنيي يافت مي شود و موجب رنگ قرمز آن مي شود. 

ست رنيي ماده ليحوپن متر گياهي تا اين ك واقع در. شود مي «سياه » قرمز انيور و هندوانه فرنيي، گوجه قرمزي موجب كه ا

اندازه مقدار قابل توجهي از اين ماده ضد سرطان را در بر دارد. گوجه فرنيي بهترين منبع غذايي اين ماده است كه درهمه جا و 

 همه وقت در دستر  است.

ضد عوا شد آن جلوگيري مي كند. همچنين ليحوپن بر سرطان و ر ست كه از بروز  سيار موثري ا سرطان ب ضد  مل ليحوپن ماده 

سرطان زا ) به ويژه سرطان پروستات( به طور موثر عمل مي كند. پژوهش ها نشان داده است كه مصرف ليحوپن از ميزان خطر 

درصد  30سال كه خطر ابتال به سرطان پروستات تقريبا ً 50ابتال به سرطان پروستات كاسته است. بهتر است آقايان باالي سن 

ل يك يا دو گوجه فرنيي در برنامه غذايي خود داشته باشند. ليحوپن در برابر حرارت به خوبي آنها را تهديد مي كند روزانه حداق

 مقاوم است. از اين رو آن را مي توان به اشحال گوناگون مانند: سس ورب، در سوپ و غذاهاي گوناگون مورد استفاده قرار داد.

سرطان هاي لوزالعده و گردن رحم را گاهش مي دهد. البته به جز  گوجه فرنيي با » مقدار باالي ليحوپن در خون احتمال بروز 

گريپ فروت قرمز، توت فرنيي وفلفل قرمز شيرين نيز از منابع خوب ليحوپن هستند. سس گوجه فرنيي غليظ شده و « پوست

ستند. بر سرطان هاي ريه، كچاپ داراي ميزان باالي ليحوپن ه ضد  ست كه گوجه فرنيي  شان داده ا شياهي ن سي هاي آزماي ر

ست و دانه هايش  صورت خام و با پو شان مي دهد. گوجه فرنيي را بايد به  سينه، روده بزرگ، معده و دهانه رحم آثار مفيدي ن

گوجه فرنيي مصگگرف مي كنند در خورد كه فايده و ارزش بيشگگتري دارد. پژوهش ها نشگگان داده اند افرادي كه مقادير زيادي 

 درصد كمتر از آنهايي كه از اين ماده مفيد را استفاده نمي كنند در معرض خطر ابتال به سرطان هستند. 50حدود

 توجه: سعي كنيد گوجه فرنيي هاي رسيده و قرمز رنگ را براي مصرف در انواع سوپ، خورشت، خوراك وساالد استفاده نماييد.

 كاهش دهيدميزان مصرف نمک را 

همه ما مي دانيم كه نمك معمولي يحي از منابع مهم تامين سديم بدن بوده و نمك يددار بهترين و ساده ترين روش تامين يد 

صرف نمك ما  ست و م سيار غني ا ست. تغذيه عادي ما از لحاظ نمك ب ضافي مورد نياز ) به ويژه درنقاط مواجه با كمبود يد( ا ا

 موارد جز به اسگگت، غذايي رژيم  گرم در روز اسگگت. مصگگرف مقدار كم و متوسگگط نمك از اركان 15بسگگيار زياد وحتي گاهي تا 

 زياد بسيار شدن جمع. است آور زيان آن، اندازه از بيشتر مصرف ولي شود؛ مي داده پزشك توسط الزم هاي توصيه كه خاص

در كاركرد آنزيم ها و نارسايي فعاليت آنزيم هاي  ن مي بي موجب مثالً. است بدن ساز و سوخت در اختالل نشانه خون و سديم

مسئول هضم مواد جذب شده سلول ها مي شود، اما با ضعيف كردن سوخت و ساز كلي فرد مبتال به سرطان، وضعيت وي را به 

 طور چشمييري وخيم كرده ايم و به همين دليل بايد از مصرف هر گونه مصنوعي نمك در غذا خودداري شود.

شخص شته نمك طبيعي طور به اي تغذيه سالم  براي يك  شد دا  بدون و بوده غذا وعده سه هر براي روز در گرم 12 تا 6 با

صيه روي زياده  براثر دربدن سديم بين تعادل . دارند نمك كافي اندازه به معمولي، حالت در سالم و كامل غذاهاي. شود مي تو

سديم را افزايش مي دهيم ميزان پتاسيم بافت ها كه در خنثي كردن  مصرف كه هنيامي. گيرد مي قرار تاثير نمك زياد مصرف

 اثر سمي سديم موثر كاهش مي يابد. مصرف بيش از اندازه نمك، ميزان كلسيم ادارار را افزايش مي دهد.

صرف غذايي گوناگون صنايع در و غذا مزه براي و مواد دارنده نيه عنوان به زيادي ميزان به خوراكي، نمك  صرف ش مي م ود. م

غذاهاي نمك سود يا نيتريت دار، دودي يا سوخته به حداقل ميزان جهت پيشييري از بروز سرطان هاي معده و مري موثراست. 

سگگرطان معده، يحي از سگگرطان هاي شگگايع در جهان اسگگت كه درمردان تقريباً دو برابر زنان ديده مي شگگود. سگگرطان معده با 

شيميايي به غذاهايي ارتباط دارد كه براي نيهد شان آنها را دودي مي كنند، يا درنمك مي خوابانند. اين غذاها نوعي مواد  اري 

نام نيتروزآمين توليد مي كنند كه خطر ابتال به سگگرطان را افزايش مي دهند. خطر سگگرطان زايي اين غذاها هنيامي شگگديد تر 

زيرا سبزي و ميوه فرآيند توليد نيتروز آمين ها را كند مي  مي شود كه همراه با آنها ازميوه ها و سبزي هاي تازه استفاده نشود،

كند. افرايش مصگگرف نمك خوراكي درجيره غذايي روزانه خود، عوامل سگگرطان زا درمخاط معده را تهسگگيل مي نمايد. بررسگگي 

اناامد. به طور كلي هايي كه در كشگگورهاي دنيا اناام گرفته اند بيانير آنند كه خوردن نمك زياد مي تواند به سگگرطان معده بي



مصگگرف فراوان بعضگگي غذاها مانند ماهي دودي، غذاهاي شگگور و ترشگگي دار وداراي مواد نيه دارنده در پيدايش سگگرطان معده 

 احتماالً تاثير دارند.

شتر  سياري ازمردم نمي دانند كه بي سرطان معده باال مي رود. ب ست خطر بروز  صرف نمك در آنها باال درجوامعي كه ميزان م

محي كه مصرف مي كنند در غذاهاي سالم، مانند سبزي هاي كنسرو شده، ماكاروني، مواد غذايي حاضري و بسته بندي شده ن

شده، پيتزا  سرو  سوپ هاي كن شابه ها،  ضي نو شور، بع شور، زيتون  سيب زميني، چوب  شده، پنير،  مانند ماهي و مرغ دودي 

 وپفك وجود دارد.

 توصيه هاي ساده و سودمند:

ميزان مصرف نمك خوراكي خود را كم كنيد. همچنين با كاهش دادن مصرف نمك خوراكي مي توان به آساني طعم خوب     ·

 را درغذاهاي خود بدست آورد.

شور، چيپس، زيتون   · سس هاي  سيرو نمك،  سود، پودر  شت نمك  سود و دودي مانند پنير، گو شور، نمك  صرف غذاهاي  م

 24پفك، آجيل شور را محدود كنيد. براي استفاده از پنير نمك دار مي توان آن را به مدت  شور، ذرت بو داده شور، خيارشور،

 ساعت در آب قرارداد و سپس ميل نماييد.

شويد، فلفل وادويه   · شن،  براي حفظ مزه غذا به جاي خالي كردن نمحدان درغذاي خود، از افزودني هايي مانند پودرنعناع، آوي

 ليمو استفاده كنيد ) به جز درموارد خاصي كه از سوي پزشك توصيه شده است.( هاي گوناگون، سركه و آب

سگگعي كنيد نمحدان را از روي ميز غذاي خوري كنار بيذاريد. بهتر اسگگت هنيام غذا خوردن نمحدان را از دسگگتر  دور نيه   ·

پخت آن نمك اضگگافه مي كنيد بهتر داريد. اگر شگگما از گروهي هسگگتيد كه به غذاي خود، چه درهنيام خوردن غذا و چه وقت 

 است با حذف اين عادت، اولين قدم خود را درجهت حفظ سالمت خودتان برداريد. يعني نمحدان را از دستر  خود دور كنيد.

شد. ماهي آزاد و  شايد بيش از يك ميليون تن درسال با سر جهان مقادير زيادي ماهي كنسرو مي شود كه جمع كل آن  درسرا

شده و آماده را كاهش Tunaماهي تن )  سرو  صرف غذاهاي كن ستند. م شده ه سرو  ست جهاني ماهي هاي كن صدر فهر ( در 

 دهيد. غذاهاي كنسروي و يخ زده مانند ) تن ماهي( منبع مهمي در افزايش سديم است؛ ازاين رو مصرف آن را كاهش دهيد.

شيد، بپ    · ضافه كردن نمك به غذا پيش از آن كه مزه آن را بچ زهيزيد. به عبارت ديير به هنيام پخت غذا از افزودن نمك از ا

 خودداري كنيد.

 پيش از خريد هرگونه مواد غذايي، روي پاكت يا قوطي آن را بخوانيد و به ميزان نمك موجود در آنها دقت كنيد.    ·

 حان محدود كنيد.مصرف غذاهاي فرآيند شده مانند سوسيس، كالبا ، همبرگر، پيتزا و... را تا اندازه ام    ·

سرفه، ملين ها، آنتي   · ضد  ضمه، داروهاي  سوء ها سيد( براي بيماران  ضد ا برخي از داروها، مانند قليايي كننده ها ) داروهاي 

 بيوتيك ها و آرام بخش ها، ممحن است حاوي سديم باشد؛ از اين رو بايد گونه داروها را تحت ن ر پزشك مصرف كنيد.

يد كه جوش شيرين و مايه خمير داراي سديم هستند، بنابراين از مصرف جوش شيرين و پودر پخت و پز به ياد داشته باش    ·

 درتهيه غذا خودداري كنيد.

 پيازبخوريد

پياز از خانواده سگگير اسگگت ) پياز زرد و قرمز ( امروزه پياز يحي از سگگبزي هاي خواركي به شگگمار مي رود. پياز از دوران ما قبل 

سيله  صريان قديم تاريخ به و ستفاده قرار گرفته و حتي بين م صورت يك ماده غذايي مورد ا صر، كلده، روم ويونان به  مردم م

 مورد احترام بوده است. به ن رمي رسد كه انسان اززمان هاي بسيار دور با اين گياه آشنا بوده است.

عتقدند كه انسگگان هاي اوليه حتي قبل از م اي عده. اسگگت شگگده قلمداد سگگنتي  سگگال پيش تا كنون، پياز يك داروي 6000از 

، امالح معدني مانند: «C» ،«A»آشگگنايي با كشگگاورزي، پياز را در زمين هاي حاصگگلخيز كاشگگته اند. پياز خام داراي ويتامين 

 گوگرد، آهن، آهك، فسفر، پتاسيم، سديم، سيليس، سيترات و فاقد چربي وكلسترول است، اما دو ماده مهم ديير يعني آليسين

و سولفورافان را كه گفته مي شود خطر ابتال به سرطان را كاهش مي دهند، در خود دارد. آليسين تركيبي گوگرد دار است كه 

داراي خاصيت ضد سرطاني بسيار قوي است. طبق بررسي هاي اناام شده در دانشياه جان هپحينز آمريحا، به ن ر مي رسد كه 

ا تحريك مي كند، به ويژه آن دسته از آنزيم هايي كه مربوط به جلوگيري از سرطان سولفورافان ترشح آنزيم هاي ضد سرطان ر

 سينه هستند.



سرطان  سرطان دارد. به طور كلي تاثير پياز درجلوگيري از بروز  شييري و درمان  شفا بخش تاثير فوق العاه اي در پي اين گياه 

ساني كه با غذاي خود كمي پياز خام مي ست. ك شوند. تاثير پياز در خنثي  غير قابل انحار ا سرطان مبتال مي  خورند كمتر به 

سلول  شد  ست ) به ويژه در معده.( همچنين پياز با آنزيمي كه موجب ر سيده ا سرطان زا به اثبات ر سياري از عوامل  ساختن ب

 ز سرطان مي شود.سرطاني مي شود، مبارزه مي كند. وجود ماده اي به نام پروپيل سولفايد در پياز باعم پيشييري از برو

بر طبق تحقيقات اناام شده، پياز سرشار از تركيبات گوگردي است كه قادر به متوقف كردن روند تغيير شحل سلول هاي سالم 

صرف مي  صورت خام و هم پخته م سرطان روده جلوگيري مي كند. پياز هم به  ست. پياز از ابتدا به  سرطاني ا سلول هاي  به 

 طبخ پيازهاي از بيشتر سالمت، بر تازه و خام پياز اثر ديير عبارت به. رساند مي بدن به بيشتري  صشود. خوردن پياز خام، خوا

 .است مهم بسيار كبد سرطان بروز از پيشييري جهت پياز مصرف. است شده

 توصيه هاي ساده و سودمند:

 بهتر است كمه در برنامه غذايي روزانه تان از پياز استفاده كنيد.    ·

 ز پوست كنده را به مدت طوالني در مااورت هواي آزاد قرارندهيد، زيرا مواد مغذي آن از بين مي رود.پيا    ·

شني و يا در سس هايي كه گوشت را درآن مي خوابانيد،     · ساالد، و نيز به عنوان چا ساالد و سس  از پياز مي توانيد در تهيه 

 استفاده كنيد.

 بزنند و يا نرم شوند، مصرف كنيد. پيازها را قبل از اين كه جوانه    ·

سبزي هاي   · سير، فلفل قرمز، ليمو ترش،  سير، مو شني هاي دييري مانند پياز،  سيار از افراد درجاييزين نمودن نمك با چا ب

 خشك شده مانند پونه، آويشن، نعناع، شبد موفق بوده اند.

شده و عيب   · ستياه تنفس دفع  ست از راه د سانس پياز ا سندي كه مربوط به ا ست كه پس از خوردن آن بوي ناپ پياز اين ا

صرف پياز، يك عدد گردو  ست پس از م شود. براي برطرف كردن بوي بد پياز ممحن ا موجب بروز ناراحتي خود و اطرافيان مي 

 ان نياهداريد.ميل نماييد. و يا چند عدد باقال را جويده مدتي در ده

مي توانيد قسگگمت هايي از پياز يا پيازچه را كه مصگگرف نحرده ايد، قطعه قطعه كنيد و مححم بسگگته بندي كرده و در فريزر     ·

 قرار دهيد.

ستند. اين مواد در بدن به نيتروز آمين هاي  شده، ماهي دودي، هميي حاوي نيتريت ها ه شت خشك  سيس، همبرگر، گو سو

ي شوند. بنابراين متخصصان تغذيه و علوم غذايي توصيه مي كنند كه از اين گونه مواد غذايي كمتر استفاده سرطان زا تبديل م

بدن تان را با خوردن چنين خوراك هايي كاهش « C»، «E»كنيد. چنانچه از مصرف اين نوع غذاها پرهيز نشود، ويتامين هاي 

شحي و تغذيه چنانچه  صان علوم پز ص سرطان زا را از غذاهاي خود حذف كنيم، امحان مي دهيد. به ن ر متخ شيم مواد  قادر با

درصد خواهد بود. در حال حاضر توليد كنندگان گوشت هاي آماده سعي بر استفاده كمتر  90تا  50پيشييري از بروز سرطان 

شتقا سيداني از م سحوربات كه آنتي اك شد « C» ت ويتامين از نيترات و نيتريت دارند و به جاي آنها ترجيح مي دهند از ا مي با

از « E»، نيتروز آمين ها را خنثي مي سگگگازد، درحالي كه ويتامين «C»ولسگگگيتين اسگگگتفاده كنند. ويتامين « E» ويتامين  و

 تشحيل آنها جلوگيري مي كند.

س سبزي ها بيش از حد داراي نيترات ها ه ستفاده بيش از اندازه از كودهاي با پايه نمك هاي نيترات،  تند؛ و درنتياه به علت ا

سبزي هايي  شوند؛ درنتياه بايد تا حد امحان از  شحيل  شيرة معده ت سرطان زا در  ست نيتروز آمين هاي  صرف آنها ممحن ا م

 استفاده كرد كه ازكشت به روش بيولوژيحي به دست مي آيند.

 توصيه هاي ساده و سودمند:

غذاهايي كه مواد نيه دارند ) شيرين كننده ها مصنوعي و مواد با كاهش مصرف فرآورده هاي حيواني بسته بندي شده و نيز   ·

 محاف ت كننده( براي نيهداري شان، به آن اضافه شده خطر بروز سرطان را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهيم.

 ا محدود نماييد.گوشت هاي كه با نيه دارند نيتريت، عمل آورده شده اند و ظاهر قرمز رنيي دراند را از غذاهاي حذف و ي    ·

مصرف هرگونه غذا هاي كنسرو شده را حداقل برسانيد. الزم به ياد آوري است كه هرگز نبايد از محتويات ظرف كنسروي كه   ·

 داراي فرو رفتيي شديد و يا تورم است استفاده نموده و يا حتي آن را چشيد.



ا شگگيميايي ايااد كننده سگگرطان را خنثي مي كنند، دخالت تركيبات موجود در سگگير، پياز وپيازچه درتوليد آنزيم هايي كه مو

دارند. پژوهش هايي كه در مراكز گوناگون تحقيقاتي اناام شگگده اسگگت نشگگانير اين اسگگت كه تركيبات موجود درسگگير، رشگگد 

بيش  سلولهاي سرطاني را متوقف مي سازد. شايد كمبود آمار سرطان درچين به علت مصرف سيرباشد كه بين مردم اين كشور

از نقاط ديير جهان متداول است. امروز بيشتر دانشمندان گياه سير را به دليل آليسين موجود درآن بسيار مورد توجه قرار داده 

 .است قوي بسيار سرطاني ضد خاصيت داراي احتماالً كه است  اند؛ آليسين تركيبي گوگرد دار

سيريحي از ب سرطان آمريحا،  سه ملي  س شان مي دهد كه بنابراين اظهارات مو ست. تحقيقا ن سرطان ا ضد  هترين خوراكي هاي 

سير خام به طور شيفت انييزي مبارزة دستياه ايمني سلول ها با سرطان ها را افزايش مي دهد. عصاره آبحي سير قادربه ازبين 

ان معده به كار مي بردن خاصيت سرطان زايي سلول هاي فعال سرطاني است. سير به عنوان سالحي قوي و موثر در برابر سرط

 رود.

شود،  سرطاني درتمامي بافت هاي بدن مي  سلول هاي  سير مانع از ايااد  شته اند كه  سيلوانيا اظهار دا شياه پن شيران دان پژوه

ست كه توليد گلبول هاي  سلنيوم ا سرطاني به نام  ضد  سير داراي ماده معدني  ست كه  سينه و كبد. الزم به ذكرا ازجمله در

يك مي كند و موجب نابودي سگگلولهاي سگگرطاني مي شگگود. يك نوع تركيب شگگيميايي به نام دي آليل دي سگگفيد خون را تحر

 سولفيد درسير، تره فرنيي و اعضاء خانواده پياز وجود دارد و به آنها دارد و به آنها مزه خاصي مي دهد.

 اني دارد.پژوهش هاي فراوان نشان داده اند كه اين تركيب شيميايي احتماالً خاصيت ضد سرط

صرف مي كنند  سيرم سرطان روده بزرگ در زناني كه درهفته حداقل يك بار  شياه ايووا دريافتند خطر ابتال به  شيران دان پژوه

سير در  شد  سوم كاهش مي يابد. همان طور كه ذكر  ستفاده نمي كنند به ميزان تفريبا يك  سير ا صالً از سبت به آنهايي كه ا ن

سير در روزخطر ابتال به سرطان معده  جلوگيري از بروز سرطان معده ست. محققان چيني دريافتند كه خوردن يك حبه  موثر ا

 درصد كاهش مي دهد. 40و مري را تقريباً به ميزان 

 توصيه هاي ساده و سودمند:

يا سير كنسرو مصرف سير را فراموش نحنيد. بهتر است هميشه ازنوع تازه سير استفاده نموده و از مصرف پودرسير و            ·

 شده در روغن كه ممحن است به ميحروبي به نام كلوستريدنيوم بوتيلينوم آلوده باشد، خودداري نماييد.

 سير را جزو برنامه هميشيي غذاي روزانه خود قرار دهيد.                     ·

ر رعايت مدت زمان، سازگاري بدن و مقدار توصيه مي شود كه روزانه يك يا دو حبه سير بخوريد. چنانچه درمصرف سي           ·

 استفاده از آن توجه گردد براي بهداشت و تندرستي بدن مفيد است.

سير            · سيربه مقدار فراوان و با معده خالي مي تواند سمي و خطرناك باشد و بدين لحاظ عصاره، قرص ويا پودر  مصرف 

 را نبايد با معده خالي مصرف كرد.

 زياده روي در مصرف سير عالوه بر آن كه باعم مي گردد كه بوي آن مدتي زياد                      ·

 در دهان باقي بماند موجب ناراحتي هايي براي اندام هاي بدن ) مانند دستياه گوارش و تنفس( مي شود.                     ·

سير عيالقه داريد مي توانيد آن را به           · شده ميل نماييد و يا با هر  اگر به خوردن  شده و يا خرد  صورت پخته، خام، له 

 نوع غذاي خود مخلوط كرده و مصرف كنيد. 

 از مصرف سيرهاي جوانه زده خودداري كنيد.                     ·

دقيقه درآب جوش قرار دهيد، سگگپس پوسگگت آنها را بييريد و در غذاها  2توانيد حبه هاي سگگير را حدود مي                      ·

 استفاده نماييد.

 بهتر سيرخرد شده را در پايان پخت، به غذا اضافه كنيد.                     ·

 پس از رنده كردن سير، بالفاصله آن را مصرف نماييد.                     ·

 با اقدامات زير مي توان بوي سير را كاهش داد:                     ·

 استفاده جعفري، برگ  خوردن سبزي هاي خوش بو، مصرف يك عدد سيب رنده شده يا خوردن يك قاشق عسل، جويدن يك

 .داده بو قهوه اندك مقداري از

 ازمصرف غذاهاي مانده و كپک زده خودداري كنيد



هاي گوناگون مانند نيه داري غير بهداشگگگتي غذا و مواد خوراكي، آلودگي قارچ ها و افزودني هاي تركيبات سگگگرطان زا از راه 

 وخيلي كنند مي نمو و رشد سرعت به زيادي ها قارچ و ها ميحروب مانده، و كهنه  سرطان زا به غذاها راه مي يابند. در غذاهاي

ستفاده حيوا روي متعدد هاي آزمايش درجريان. يابند مي افزايش زود ست كه برخي از حشره كش هاي مورد ا شده ا نات ثابت 

دركشاورزي سرطان زا هستند؛ اين حشره كش ها ممحن است به داخل غالت نيز نفوذ كنند.ژاپني ها دريافتند كه ماهي دودي 

 خام و برنج پوست كنده تا حدودي عامل بروز سرطان معده مي باشند.

 مصرف رو اين از شوند؛ مي زا سرطان موارد دربرخي و سمي تركيبات  داراي« رژيلو آسپ» غذاهاي مانده به علت رشد قارچ 

 هيدرازين. گردد مي آن فسگگاد موجب يخچال دماي در «آسگگپرژيلو  » قارچ كه اسگگت ذكر به الزم. گردد نمي توصگگيه آنها

غده مي كنند؛ ولي پختن مواد غذايي  توليد آزمايشياهي هاي موش در و دارند وجود ها قارچ در كه هستند سرطاني ازتركيبات

درصد هيدرازين آنها مي شود. كنسرو كردن، تمام  30يا نيهداري آنها در يخچال به مدت يك هفته موجب از بين رفتن تقريباً 

 هيدرازين موجود در قارچ را نابود مي كند.

 توصيه هاي ساده و سود مند:

نگ و بود داده اند ) به ويژه پنيزهاي تخمير شگگده( خودداري كنيد. غذاهاي از مصگگرف غذاهايي كه كپك زده و يا تغيير ر     ·

 و نان فرنيي، گوجه كنسانتره مانند دييري غذاهاي كپك زده اثري مانند بمب منفار نشده بر روي اندام هاي بدن دارند. 

 .زنند مي كپك آساني به كه دارند وجود ها شيريني برخي

 دت طوالني نيهداري شده اند، دور بريزيد.غذاهايي را كه به م         ·

سرطان را افزايش مي دهد، زيرا درغذاي مانده تغييراتي بوجود مي آيد      · شده احتمال ايااد  مصرف غذاهاي مانده و كنسرو 

 و مواد سرطان زاي آنان افزايش مي يابد.

كپك ها، منشاء ماده سمي به نام آفالتوكسين  شود. خودداري ازمصرف غذاهاي داراي نشانه هاي كپك، جداً توصيه مي         ·

هسگگتند. اين ماده خطرناك سگگمي مي تواند عامل بروز سگگرطان كبد باشگگد. آزمايش هاي متعدد روي حيوانات ثابت كرده 

 است كه آفالتوكسين، سرطان كبد را به وجود مي آورد.

  خودداري كنيد و فقط غذاهاي تازه بخوريد.ازمصرف غذاهايي كه احتمال فاسد شدن شان مي رود، جداً         ·

 جدا كردن قسمت كپك زده غذا و استفاده از ديير قسمت هاي آن بهداشتي نيست.          ·

كه هميي ازمواد فيتو كميحال قوي ضگگد سگگرطان هسگگتند. مواد فيتو كميحال كه نه جزء ويتامين هسگگتند و نه مواد معدني، به 

ضي گياهان و شيران را به خود طور طبيعي در بع سرطان مبارزه كنند و به همين علت توجه پژوه ستند با  جود دارند و قادر ه

 دالر ها ميليون كه  جلف كرده اند. انسگگتيتو ملي سگگرطان آمريحا به قدري از تاثير فيتو كميحال بر روي سگگرطان اطمينان دارد

صاص زمينه اين در تحقيقات براي بودجه ست داده اخت سرطاني خواص دييري نيز ك فيتو مواد. ا ضد  صيت  ميحال به جز خا

دارند. بعضي از آنها ميزان كلسترول خون ) چربي خون( را كاهش مي دهندو باالخره بعضي نيز در جلوگيري از بروز پوسيدگي 

 دندان موثر هستند.

سيم، كلروفيل و ويتامين  شييري دارد. درانواع كلم ها تركيبا« A»كلم پي  بيش از كلم هاي ديير كل تي وجود دارند كه در پي

ازبروز سرطان نقش موثري دارند. كمتر درمعرض خطر ابتال به سرطان هاي روده، معده، سينه و چند نوع سرطان ديير قرار مي 

گيرند. گل كلم سگگبز، كلم بوركلي و ديير سگگبزي هاي بوته اي محتوي مواد شگگيميايي هسگگتند كه دفع اسگگتروژن زيان آور را 

 به كه ايزوتيوسيانات اتيل فن نام به سرطان ضد تركيب يك. كنند مي جلوگيري سينه سرطان  بخشيده و از بروزدربدن، سرع 

 .است قرارگرفته پژوهشيران توجه مورد بسيار اخيراً و دارد وجود شلغم و دركلم طبيعي طور

ن سگگرطان رحم در زنان و سگگرطان كلم بروكلي با كاهش شگگيوع سگگرطان حلق، دهان، معده، مثانه، دسگگتياه تناسگگلي وهمچني

پروسگگتات درمردان، درارتباط اسگگت. تحقيقات ثابت كرده اسگگت كه مصگگرف كلم خام يا پخته يك بار در هفته، ميزان ابتال به 

 درصد كاهش مي دهد.66سرطان روده را تقريباً 

 توصيه هاي ساده و سودمند:



رطان را كاهش دهيد، بخشگگي از وعده هاي غذايي خود را از سگگبزي هاي اگر مي خواهيد احتمال ابتال به سگگ                     ·

 خانواده كلم سرشار سازيد.

سبزي هاي پخته خوش مزه ترند، اما برخي از آنها به دشواري هضم مي            · سالم تر از  سبزي هاي خام معموالًٌ   هرچند 

ييد. البته مي توانيد ازآن به صورت سرد درتهيه ساالد شوند. بهتر است كلم بروكلي و گل كلم را پخته و سپس مصرف نما

 نيز استفاده كنيد.

كلم را با حرارت ماليم ) بخار( بپزيد. پختن كلم با بخار، مواد حياتي و كيفيت مفيد آن را محفوظ نياه مي دارد. انواع            ·

 و سبزي هاي ديير مصرف كنيد.كلم ها را مي توانيد با بخار به صورت پخته همراه با برنج و حبوبات 

 بهتر است كساني كه داراي دستياه گوارش سالم هستند كلم را به صورت خام مصرف نمايند.                     ·

نداشته باشند. زياده روزي نصف فناان كلم مصرف كنيد، مشروط بر آن كه روده ها به فيبر ) الياف گياهي( حساسيت            ·

 روي در مصرف كلم، ممحن است ايااد نفخ كند.

سفارش فراوان دارند. تركيبات سويا درمقابله با سرطان روده  شمندان حتي برتاثير   تشحيل سلولهاي رشد از مانع شيمياي  دان

دانشگگياه علوم پزشگگحي  پژوهشگگيران. كند مي جلوگيري بدخيم تومورهاي به آنها ازتبديل و شگگده پروسگگتات سگگرطان دهنده

ست وآن را  سرطان ا ضد  سويا عامل بازدارنده اي وجود دارد كه  سلوانيا دريافته اند كه در دانه  عامل جلوگيري كننده از » پن

 ناميده اند.« بروز سرطان هاي همياني

درصد كمتر از دييران  33محققان انستيتوي ملي ژاپن متوجه شده اند كساني كه هر روز سوپ سويا، مصرف مي كنند تقريباً 

درصگگد احتمال ابتال به  19تا  17به سگگرطان معده مبتال مي شگگوند، حتي مصگگرف هفتيي سگگويا در برنامه غذايي نيز مي تواند 

 سرطان را كاهش دهد. ازدانه هاي سبز پخته شده سويا به عنوان سبزي استفاده كنيد.

در كاهش ابتال به سرطان سينه، بسيار مهم است. مطالعات كنوني  جاييزين كردن گوشت با فرآورده ها و اشحال گوناگون سويا

نشان داده است زنان سنياپوري كه پيش از دوران ياحسيي بيشترين مقدار سويا را مصرف مي كنند، در حدود يك دوم مصرف 

سويا ساني كه به طور من م  شان داده اند، ك شوند پژوهش ها ن سينه دچارمي  سرطان  صرف مي كنند  كنندگان معمولي به  م

 كمتر در معرض سرطان هاي سينه،ريه، معده، پروستات، كولون ) روده بزرگ( و ركتوم قرار مي گيرند.

سرطاني  سلول هاي  ستقيم بر روي  سرطاني م ضد  سينه مي جنيند: آنها داراي تاثير  سرطان  سويا از دوطريق با  دانه هاي 

فت سگگينه توسگگط اسگگتروژن مي شگگوند. اين پديده هم درزمان پيش از هسگگتند و همچنين مانع ازايااد تغييرات بدخيم در با

سويا و  صرف دانه هاي  شمندان فنالندي، م سا  پژوهش هاي دان ست. برا شده ا شاهده  سيي م سيي و همچنين پس از ياح ياح

رنيا نشان محصوالت آن در كاهش ميزان سرطان پروستات موثر است. نتايج حاصل از تحقيقات دانشمندان مركز سرطان كاليف

ست همراه با بدكاري  شدن تمام يا بخشي از غده تيروحيد كه ممحن ا سويا در كاهش گواتر )بزرگ  صرف لوبياي  مي دهد كه م

هورموني باشد( به عنوان يك عامل مهم خطر سرطان تيروحيد در زنان تاثير فراوان دارد. انواع فرآورده هاي گوناگون سويا را مي 

 نوع به صورت خام، پخته، بخارداده همراه با انواع سوپ، آش، ساالد و غذاهاي ديير مصرف كرد.توان به اشحال بسيار مت

 توصيه هاي ساده و سودمند:

سرطان پروستات موثر  ميزان كاهش را آن محصوالت و سويا هاي دانه مصرف فنالندي، دانشمندان  پژوهش هاي                 ·

سويا دركاهش گواتر  شان مي دهد كه مصرف لوبياي  سرطان كاليفرنيا ن شمندان مركز  صل از تحقيقات دان ست. نتايج حا ا

)بزرگ شدن تمام يا بخشي از غده تيروحيد كه ممحن است همراه با بدكاري هورموني باشد( به عنوان يك عامل مهم خطر 

صورت سرطان تيروحيد درزنان تاثير فر سيار متنوع به  شحال ب سويا را مي توان به ا اوان دارد. انواع فرآورده هاي گوناگون 

 خام،پخته، بخارداده، همراه با انواع سوپ، آش، ساالد و غذاهاي ديير مصرف كرد.

 توصيه هاي ساده و سودمند:

در برنامه غذايي روزانه تان بيناانيد ) مثالً سگگس  براي آن كه مزاياي دانه هاي سگگويا برخوردار شگگويد، بايد آن را                 ·

 سويا و يا روغن سويا داراي مقدار اندكي پروتئين اند(.

 به عنوان ميان وعده از سوياي تفت داده شده استفاده كنيد.                                 ·



شك                                 · شده نيز در تهيه  همان گونه كه از ديير دانه هاي خ شك  سوياي خ ستفاده مي كنيد از  شده ا

 خوراك ها وسوپ ها استفاده نماييد.

سوياي                                 · ساند يا  صرف ر سوياي تازه را مي توان پخت و به م  و كرده سرخ روغن در را شده پخته  دانه 

 .كرد مصرف

سودم شفابخش و  شمه تاثيرات  سرچ ستند كه به عنوان فالوونوحيدها  شمار مي آيند. فالوونوحيدها، مواد معطري ه ند چاي به 

سرطان در  ست كه با تاويز فالوونوحيد هاي چاي مي توان از بروز  شان داده ا شوند. پژوهش ها ن رنيدانه در گياهان يافت مي 

آن اسگگگت كه چاي و  مراحل نخسگگگين آن جلوگيري كرد. بررسگگگي هاي به عمل آمده بهر روي مدل هاي حيواني گوياي

فالوونوحيدهاي موجود در آن از بروز بسگياري از انواع سگرطان، ازجمله تومورهاي سگرطان زاي خانيي و صگحرايي جلوگيري به 

 عمل مي آورند.

 توصيه هاي ساده و سودمند:

 ند شويد.هميشه چاي كم رنگ بنوشيد تا از فوايد آن بهره م                                             ·

شيده                        · سيار داغ خورده يا نو صورت ب سيار داغ خودداري نماييد. زيرا هر ماده غذايي كه به  شيدن چاي ب ازنو

 شود قادر است به مخاط مري آسيب برساند. 

 د بنوشيد.درجه سانتي گرا 70تا  60چاي را با دماي حدود                                              ·
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