
 هوالشافي

  
 رژيم غذايي سالم در پيشگيري از سرطان

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

  
به تناول غذاي مورد عالقه اغلب اولين عالمت ورود به فاز بهبودي است. اغلب ه بو و طعم و فکر کردن لعالقه به غذا از جم

 برند.بيماران سرطاني از دل پيچه، دهان خشک، طعم فلز در دهان، تهوع و کاهش اشتها در زمان درمان سرطان رنج مي

شما ممکن است به دنبال غذاهايي  شويد غذا بيشتر مطلوب خواهد بود و حتياکنون شما به يک نجات يافته از سرطان مبدل مي

شود که شما نيرو و استقامت خود را بازيابيد و زودتر جستيد. خوب غذا خوردن باعث ميها دوري ميبرويد که در گذشته از آن

 هاي غذايي خود با يک متخصص مشورت کنيد. سالمتي خود را بدست آوريد. بايد در مورد محدوديت

 اهداف يک تغذيه خوب: 

 به حداکثر رساندن سالمت عمومي         ·

 ارتقاء کيفيت زندگي         ·

 بدست آوردن و حفظ وزن مناسب         ·

 تقويت سيستم ايمني بدن         ·

کند تا با خستگي به مبارزه کرده و سطح انرژي خود را يک تغذيه صحيح و غني از ميوه، سبزيجات و حبوبات به شما کمک مي

ردم بعضي مناطق مثل شمال امريکا تمايل به زياد خوردن دارند ولي مهم است که بدانيم که چه مقدار غذا کافي تقويت کنيد. م

توانيد با يک متخصص تغذيه يا مشاور رژيم غذايي، و مناسب است، ميزان چربي غذاهاي مورد عالقه شما نيز اهيمت دارد. مي

 نيد. براي داشتن رژيم با حداقل مواد سرطانزا مشورت ک

تواند مقدار مورد نياز غذا و ميزان دقيق کالري روزانه، رژيم غذايي مخصوص، شما را تعيين کند. يک يک متخصص تغذيه مي

 باشد.ها ميها، مواد معدني و ويتامينرژيم غذايي سامل شامل تمام گروههاي غذايي اصلي از جمله پروتئين، کربوهيدرات، چربي

هايي از مواد پروتئيني شامل: گوشت قرمز، ماهي، آجيل، لوبيا شود. مثالها ميم اميني و ترميم بافتپروتئين باعث ارتقاء سيست

ها، کنند. ميوههاي بدن را تأمين ميشوند و انرژي پايه روزانه عملکرد سيستمها زود هضم ميو سويا هستند و کربوهيدرات

 هستند.  يدراتسبزيجات، ماکاروني و حبوبات همگي منشاء انواع کربوه

خواهند خطر سرطان را در خود کاهش دهند پيشرفت کرده انجمن سرطان امريکا نکات زير را درباره تغذيه براي آنهايي که مي

 است. 

 تنوعي از غذاهاي سالم را با اکثريت غذاهاي گياهي مصرف کنيد.  -1

 بار يا بيشتر ميوه بخوريد.  5الف( روزانه 

 حبوبات پوست گرفته و آماده از حبوبات کامل استفاده کنيد. ب( بجاي 

 هاي اشباع شده است را محدود کنيد؟ ج( مصرف گوشت قرمز که حاوي ميزان بااليي از چربي

 د( غذاهايي را انتخاب کنيد که به ثابت نگه داشتن وزن کمک کنند. 

 را مالحظه نماييد(.  37 -41هاي از نظر فيزيکي زندگي فعال داشته باشيد )سؤال -2

دقيقه ورزش يديد  45دقيقه نرمش متوسط داشته باشند.  30روز يا بيشتر در هفته، هر روز به مدت  5الف( بالغين بايد حداقل 

 شود. روز در هفته يا بيشتر باعث کاهش بروز سرطان کولون و پستان مي 5

 شديد داشته باشند. دقيقه ورزش متوسط تا  60ها و نوجوانان بايد روزانه ب( بچه

 در طول زندگي وزن خود را مناسب نگاه داريد.  -3

 الف( در صورت چاق بودن يا اضافه وزن داشتن، روي کاهش وزن تمرکز کنيد. 



 ب( بين خوردن غذا و روش و فعاليت فيزيکي توازن برقرار کنيد. 

 باشد؟ . رژيم غذايي سالم شامل چه مواردي مي32

ها هستند. آن Bکنيد آنها منبع عالي از فيبر فوالت، منيزيوم و ويتامين مهم نيست چه نوع از غالت را استفاده ميغالت: 

هاي قلبي و عروقي، ديابت، سرطان و پوکي استخوان شوند. توانند باعث رفع يبوست شده و همچنين باعث کاهش بيماريمي

 شوند. هاي قلبي و فشار خون ميترول، بيماريهاي حاوي فيبر همچنين باعث کاهش سطح کلسرژيم

هاي عالي براي يک رژيم غذايي سالم هستند. خوشمزه و کم کالري فرنگي ميوهتوت، شاتوت، تمشک، و توتتوت و خانواده آن: 

 باشند. ها مياکسيدانهستند و منبع عالي انتي

اند که اين افراد حافظه قويتري دارند کنند نشان دادهمصرف مي هاتحقيقات علمي روي افرادي که به ميزان فراوان از اين ميوه

 شود. و مصرف اين مواد مانع کاهش حافظه در اثر پيري مي

ها به ديواره مجاري و شود. چون مانع چسبيدن باکتريآب قره قوروت و آب زغال اخته باعث کاهش عفونت مجاري ادراري مي

 بيوتيک براي عفونت مجاري ادراري عمل کند. تواند به عنوان يک آنتيقوروت حتي ميشوند. آب قرهها ميهمچنين تکثير آن

باشند که منجر به داشتن يک سيستم ايمني ها، اسيدفوليک و فيبر مياکسيدان، آنتيcها سرشار از ويتامين اکثر ميوهها: ميوه

 طبيعي است.  هستند که منبع انرژي شوند. و همچنين داراي کربوهيدراتسالم مي

هاي رسيده در رژيم خود استفاده نماييد. يکي از انواع مهم آن کيوي است که سرشار از ويتامين همچنين مهم است که از ميوه

c بار ميوه و  7تا  5اي جامعه سرطان امريکا مصرف روزانه هاي تغذيهباشد. طبق توصيهباشد. موز سرشار از پتاسيم ميمي

 شود.ري از سرطان ميسبزيجات باعث جلوگي

تواند شامل موارد زير باشد: يک عدد سيب يا پرتقال با سايز متوسط )به اندازه توپ تنيس(، يک پياله يک وعده مصرف ميوه مي

هايي مثل طالبي و مقداري عدد هويج کوچک. ميوه 6تا  5هاي خشک شده يا سبزيجات قطعه شده با يک کف دست پر از ميوه

هستند که داراي اثر  Aزميني، هويج و کدو حلوايي همانند فلفل قرمز حاوي ويتامين تيره رنگ مثل سيبسبزيجات نارنجي 

 باشند.اکسيدان )ضد پيري( ميانتي

باشند هايي عالي از يک چاشت ميهايي خشک شده نمونهشود. ميوهباعث بهبود بينايي و تقويت سيستم ايمني مي Aويتامين 

بندي کرده و به عنوان يک ود به محل کار ببريد. مقداري هويج يا کرفس را در يک جعبه پالستيکي بستهتوانيد همراه خکه مي

 چاشت وسط بعد از ظهر مصرف کنيد. به ياد داشته باشيد که هميشه بايد قبل از مصرف ميوه و سبزيجات آنها را خوب بشوييد.

سرشار از فيبر هستند که باعث تخليه روده از مدفوع شده، مدفوع را نرم هاي قلبي مفيدند. آنها براي مقابله با بيماريحبوبات: 

 شوند.کنند. باعث کاهش ميزان کلسترول نيز ميکند همچنين به داشتن وزن سالم کمک ميکرده و از يبوست جلوگيري مي

يد نبايد داراي چربي اشباع شده کناز غالت آماده شده و پوست گرفته و داراي شکر زياد اجتناب کنيد و آنهايي که انتخاب مي

هاي شيميايي باشند. به جاي استفاده غالت پوست کنده، از سبوب غالت و از غله دست رنگ يا اسانس مصنوعي و نگهدارنده

 نخورده و سالم استفاده کنيد. 

ده مانند آرد جوي دو سر توانيد غالت را به ماست بجاي شير به عنوان پروتئين مکمل استفاده کنيد. غالت پخته شهمچنين مي

 بسيار خوشمزه و داراي ارزش غذايي بااليي هستند.

رويد حاوي آهن سبوس دانه گل تاج خروس داراي پروتئين و ليزين است. سبوب دانه گياه کيونوا که در امريکاي جنوبي مي

 است. سبوس دانه جو حاوي فيبر است. سبوس دانه ارز حاوي اسيد فوليک است. 

دهد عالوه بر داشتن فيبر حاوي است. اندکي مصرف دانه کتان که مزه گردو يا فندوق مي Eسياه حاوي ويتامين دانه گندم 

هاي سيستم هاي سلولي و پيامباشد. اسيدچرب باعث ساخته شدن ديواره سلول، انتقال پياممي 3اسيد چرب بسيار مهم امگا

هاي مزمن از جمله ها باعث جلوگيري بعضي بيمارياند که آندهشود و مطالعات علمي ثابت کرعصبي )مغز و اعصاب( مي

 شوند.هاي قلبي و عروقي ميبيماري



( و Bباشد. حاوي کولين )ماده شيميايي در ويتامين کالري حاوي يک منبع پروتئين با کيفيت باال مي 68تنها با مرغ: تخم

مرغ را به دليل درجات گفتند که بايد مصرف تخمدانشمندان مي باشد. زمانيکه مواد مهمي براي سالمت است مي B12ويتامين 

 باالي کلسترول در زرده آنها محدود کرد. 

مرغ مرغ حاوي مقادير کلسترول بيشتري از دو عدد تخمتر نشان دادند که روغن مورد نياز براي سرخ کردن تخممطالعات دقيق

 توانند روزانه يک يا دو عدد تخم مرغ بدون افزايش کلسترول مصرف کنند.باشند. ميچرب ميباشد. افرادي که تحت رژيم کممي

باشد. اين نوع هاي جديد مياينها سرشار از فوالت هستند که يک ماده الزم براي رشد سلولسبزيجات داراي برگ سبز: 

پر از مواد مورد نياز مانند ويتامين کنند و رژيم شما را توانند به متابوليسم کمک کنند، سالمت روده را تضمين ميسبزيجات مي

K  وC  .و فوالت کنند 

کلم ممکن است حاوي مواد ضدسرطان بنام گلوکوزينات باشد. يک تحقيق اخير روي زنان لهستاني مشخص شده زناني که 

 % کاهش خطر سرطان هستند. 72کنند داراي کيلوگرم کلم مصرف مي 5/13ساالنه 

باشد. کلم، کاهو و اسفناج بايد در برنامه غذايي هاي ضدسرطان ميي نيز سرشار از کلسيم و آنزيمنوعي ديگر کلم بنام کلم بروکل

 تمام بانوان گنجانده شود. سبزيجات روشن يا زرد، قرمز و سبز موادي هستند که بايد در رژيم غذايي گنجانده شوند. 

ها مؤثر است. همچنين باعث بوجود تحليل استخوان منبع عالي کلسيم است که احتماالً در سالمت استخوان و کاهششير: 

% چربي يا 1آال، کلم و آب پرتقال حاوي کلسيم هستند. از شيرهاي شود. پنير، ماست، ماهي قزلهاي سالم ميآمدن دندان

 ن است. اي مهم در تمام طول زندگي بانواسرشير استفاده کنيد تا ميزان چربي دريافتي بدن شما کنترل شود. کلسيم ماده

، اسيد فوليک، مس، آرژنين، کلسيم 3شود. سرشار از امگا است که باعث کاهش ميزان کلسترول مي Eسرشار از ويتامين آجيل: 

ها استفاده ها در ميان وعدهو فيبر هستند. گردو، بالرد، فندق، پسته، تخم کدو، بادام، تخم کاج بهترين انتخابها هستند. از آن

 کنيد. 

هاي ي آجيلرويهبندي کوچکي براي کيف دستي يا براي ظرف ناهار از آنها آماده کنيد. آب مصرف بيتوانيد بستهميبه آساني 

 بازاري باشيد چون آنها معموالً حاوي نمک هستند، ممکن است باعث افزايش فشار خون شما شوند.

کند )در باال هاي ديگر مقابله ميي و بسياري بيماريعروق -هاي قلبيباشد که با بيماريمي 3ماهي حاوي امگا ماهي و گوشت: 

فروشي محله يا هاي خوشمزه هستند. از ماهيماهي، و ماهي اسقومري از انتخابآال، ماهي کولي، شاهبحث شده( ماهي قزل

 ي خود سؤال کنيد. هاي منطقهسازمان غذا و دارو در ارتباط با ميزان جيوه منطقه و هر گونه نکته در ارتباط با انواع ماهي

براي داشتن يک رژيم غذايي سالم بايد گوشتهاي قرمز با چربي باال و غذاهاي آماده )گوشت گاو، گوشت نمک زده، سوسيس، 

 سوسيس نمک زده و غيره( را با گوشتهاي کم چرب و ماهي جايگزين نمود. 

هاي گوشت را جدا کنيد. از قطعات ميشه چربيباشند را انتخاب کنيد هقطعات نازک گوشت که حاوي اليه چربي کمتري مي

 گوشت گاو يا خوک با چربي زياد اجتناب کنيد و از مرغ يا ماهي استفاده کنيد. 

درصد بدن ما آب است.  70تا  60کنند، اّما آب براي سالمتي حياتي است. اکثر افراد روزانه به ميزان کافي آب مصرف نميآب: 

 ها و عضالت به مقادير زيادي از آب براي عملکرد صحيح نياز دارند. و شش خون اکثراً حاوي آب است و مغز

کند. ما با کند و مواد زائد از بدن را دفع ميها حمل ميکند، اکسيژن و مواد را به سلولآب درجه حرارت بدن ما را تنظيم مي

، درد پشت، سردرد و يبوست همگي عالئم دهيم. درد مزمن مفاصل و عضالتعرق کردن، ادرار کردن، و تنفس آب از دست مي

 کم آبي متوسط هستند. مدتها قبل از اينکه احساس تشنگي کنيد بدن شما به آب نيازمند شده است. 

ديگر مواد شيميايي است، بهترين منبع، آب خوردن معمولي هست. سودا حاوي شکر اضافه، رنگ مصنوعي، مواد شيرين کننده و 

ها مانند آنهايي که حاوي کافئين هستند )مثل قهوه و چاي( يا آنهايي که حاوي الکل هستند جزو دريافت روزانه ديگر نوشيدني

 شوند. آب محاسبه نمي

توانيد آن را نمي آيد وهاي ورزشي نيز حاوي مقادير زياد الکتروليت، کالري و شکر هستند. اگر از طعم آب بدنتان مينوشيدني

 کنيد شيرين و غيرمطلوب است مقداري ليمو به آن اضافه کنيد تا خوشمزه شود. تحمل کنيد و احساس مي
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افراد نيز مفيد بود.  کردند که عالوه بر خوشمزن شدن غذا، براي سالمتيبله، قرنهاي بسياري گياهان داروئي را به غذا اضافه مي

 شوند. طب سنتي چيني، تبتي و هندي داراي تاريخچه کهن هستند و به صورت همگاني در تمام دنيا استفاده مي

هاي شود. اکثر مکمليک گياه داروئي تمام يا قسمتي از يک گياه است که به پودر تبديل شده يا با جوشاندن به عصاره تبديل مي

 ت سازمان غذا و داروي آمريکا نيستند و تحقيقات زيادي روي آنها انجام نشده است. گياهان دارويي جزو ليس

کنند. قبل از مصرف آنها بايد با يک انکولوژيست مهم است که بدانيم بعضي از اين گياهان داروئي با اثر داروها تداخل ايجاد مي

 يد. مشورت کنيد و يا در اينترنت يا کتاب در مورد اثر آنها مطالعه کن

 وب سايت مرکز سرطان ممريال سالون: 
http:www.mskcc.org/aboutherbs 

 انستيتو ملي داروهاي مکمل و جايگزين: 

http:www.nccam.nih.gov 
 دهند. بهترين منبع براي پاسخ به سؤاالت هستند و در مورد اثرات جانبي و اثرات مفيد آنها توضيح مي

اتي هستند. در تحقيق اخيري که در دانشگاه ايالت ميشيگان انجام شده، مشخص شده چند گياه دارويي تحت مطالعات تحقيق

که درخت چهل سکه در کاهش خطر بروز سرطان تخمدان مؤثر است. همچنين در کاهش خطر بروز سرطان، کاهش فشار خون 

 و ميزان کلسترول بخوبي شناخته شده است. 

مورد استفاده قرار گرفته است. مرکز سرطان دکتر اندرسون در هوستون تکزاس  باکتريال ها سير به عنوان يک ماده آنتيقرن

زردچوبه را مورد مطالعه قرار داده است. کورکومين که يک ترکيب به دست آمده از زردچوبه است احتماالً باعث تقويت اثر بعضي 

 شود. از داروهاي شيمي درماني و کاهش تمايل سرطان پستان به متاستاز مي

تواند باعث انرژي بخشي و در مشرق دور چاي سبز از مدتها قبل به عنوان يک ماده دارويي شناخته شده است و ميسبز:  چاي

اي روي چاي سبز باشد. انستيتوي ملي سرطان مطالعهاکسيدانهاي قوي ميتقويت سيستم ايمني شود. چاي سبز حاوي آنتي

 ون را مشخص نمايد. انجام داده تا اثر چاي سبز روي بهبود سرطان خ

شوند که مسئول افزايش مدت سرطان اي در چاي سبز به نام اپي گالوکاتيکن گاالت باعث کاهش پروتئينهايي ميمعلوم شده ماده

 اند. خون به صورت مزمن بوده

و تغذيه بطور  هاها باشيد. اطالعات خود را براي خواندن روي جعبهروي جعبه« سالم»و « طبيعي»فرانسيس: )مواظب کلمات 

هستند که پر از اطالعات « ماوراء طب پيشگيري»و « بخوريد تا زنده باشيد»کلي باال ببريد. دو کتاب از بهترين کتابهاي موجود 

 خوب و قدرت بخش و اميدوارکننده هستند( 

 . آيا بايد از ويتامين مکمل يا مقدارهاي زياد ويتامين براي کمک به سالمتي استفاده کنيم؟ 34

هاي حاوي % از مردم آمريکايي شمالي مکمل70شود که اي را منتشر کرده که تخمين زده ميمجله وال استريت اخيراً مقاله

 کنند. مليارد دالر را در سال هزينه مي 7آور کنند و مبلغ تعجبويتامين خريدار مي

انجام شده، ولي در حقيقت استفاده زياده از حد  گرچه همانند گياهان دارويي مطالعات کمي بر روي اثرات مفيد اين محصوالت

 را مالحظه نماييد(  33تواند باعث بروز بيماريهاي فيزيکي و تداخل با داروهاي مصرفي گردد. )سؤال ها ميويتامين

تاکاروتن يا ب Aتوانند اثرات جانبي جدي ايجاد کنند. ويتامين ، براي سالمتي شما مضر است و ميمصرف زياده از حد ويتامين

 تواند باعث سرطان ريه شود. ها مياثر ضدسرطاني دارد، اّما در بعضي از مطالعا مشخص شده که در سيگاري

دانشگاه هاروارد تحقيقي  2002به عنوان تقويت بينايي و تقويت سيستم ايمني شناخته شده است. امّا در سال  Aاثر ويتامين 

مصرف کرده بودند،  Aاز پرستاراني که در رژيم عادي خود مقادير فراوان ويتامين نفر  70000را انجا مداد که معلوم شد در 

دريافت کنند چون با  Aميزان زيادي شکستگي لگن مشاهده شد. همچنين، خانمهاي باردار هرگز نبايد بيش از حد ويتامين 

 هاي تولد در ارتباط است. نقص

دانستند. امّا لبي و عروقي، سالمت پروستات و بيماري آلزايمر سودمند ميرا بر روي بيماريهاي ق Eها قبل اثر ويتامين مدت

 احتقاني هايبيماري از باالتري درجات به منجر است ممکن  Eمطالعات اخير حاکي از آن است که استفاده بيش از حد ويتامين

 . شود قلبي



د. در يک مطالعه کلينکي در دانشگاه جان هاپکينز نشان کندانشگاه برکلي اخيراً استفاده ويتامينها را بصورت مکمل توصيه نمي

% روبرو 4اند، با افزايش خطر مرگ به ميزان ( دريافت کردهIU 400)بيشتر از  Eداده شده، افرادي که مقادير زيادي از ويتامين 

 هستند. 

با افزايش نارسايي قلبي مرتبط را در ارتباط  Eگر چه اين مطالعات ضد و نقيض است امّا در مطالعه ديگر مصرف ويتامين 

 روي درمان ضدسرطان بيماران سر و گردن تأثير منفي داشته است.  Eدانستند. همچنين ويتامين 

کردند نسبت به آنهايي که پالسبو )قرصي که هيچگونه تأثير دريافت مي Eيک افزايش عود سرطان در بيماراني که ويتامين 

 گرفتند، مشاهده شده است. دارويي يا ماده مؤثر ندارند( مي

شود و بسياري از آمريکاييها به اميد اينکه سالم بمانند مقادير بصورت وسيعي براي مقابله با سرماخوردگي استفاده مي Cويتامين 

 کنند. زيادي از اين ويتامين را مصرف مي

يک تحقيق نشان  2001کنند در سال ر کوتاه شدن عالئم سرماخوردگي تأييد نميمتأسفانه، مطالعات، اثر اين ويتامين را جز ب

 هاي خاص قرار گرفته بودند نسبت به شيمي درماني مقاوم شده بودند. داد که بعضي از سلولها که تحت اثر بعضي ويتامين

( استفاده Cاکسيدانها )از جمله ويتامين هاي حاوي آنتيشناسي ادعا کرد که افراد نبايد از مکملژورنال سرطان 2005در سال 

 کنند. تغذيه نموده و رشد مي Cهاي سرطاني از ويتامين کنند زيرا سلول

اگر فکر کنيم »داشته که ژورنال وال استريت از قول دکتر دي. آندره که عضو مرکز سرطان ممريال اسلون کترينگ است بيان 

 «. ايم!هاي سرطاني مواد مغذي را دوست ندارند، اشتباه کردهکه سلول

شود اّما بايد محتاط باشيم و تمام ها باعث ايجاد سرطان ميگر چه کامالً اطمينان نداريم که مصرف زياده از حد ويتامين

 ها در رژيم غذايي منظور کنيم.احتياجات بدن را به ويتامين

هاي استخوان مفيد تواند براي جلوگيري از شکستگيمي Dانجمن سالمت زنان اظهار داشته که مصرف کلسيم همراه ويتامين 

 هاي کليه همراه است. باشد. گر چه با افزايش ميزان وقوع سنگ

کلسيم است مانند ماست،  اي به افزودن کلسيم به رژيم غذايي خود ندارند زيرا موادي که حاويدر آمريکاي شمالي زنان عالقه

 هاي کلسيم احتماالً براي اين دسته بيماران کمک کننده است. پندارند. استفاده از مکملکننده ميپنير و محصوالت لبني را چاق

هاي کلسيم شديدًا زير سؤال رفته است و بسياري از مطالعات هيچگونه افزايش در سالمت اخيراً سودمند بودن مصرف مکمل

ها و مواد معدني ا استخوان را با مصرف کلسيم ذکر نکردند. گر چه يک رژيم جامع حاوي انواع مواد مفيد، ويتامينعمومي ي

 هميهش بايد مدنظر باشد.

هاي مکمل ضدونقيض است و بعضي از ويتامينها که در گذشته به به دليل انيکه اطالعات راجع به مصرف ويتامين و ويتامين

شدند ممکن است عملکرد برعکس داشته يا حتي باعث ايجاد سرطان شوند، بايد نسبت به پنداشته مي اکسيدانعنوان آنتي

 ها محتاطانه عمل کنيم. ها و ويتاميني زياد از مکملاستفاده

 ام بيشترين بهره را ببرم، از چه غذاهايي بايد اجتناب کنم؟ . براي اينکه از رژيم غذايي35

بدن شما به طور  BMIشود. هدف اين است که گيري مياندازه (BMI)ط اندکس توده بدن متعادل بودن وزن اغلب توس

 را مالحظه نماييد(.  8باشد. )سؤال  25متوسط کمتر از 

باشد بايد در روش زندگي و عادات غذايي خود تغييراتي ايجاد کنيد. نکات زير به شما کمک خواهد  25شما بيشتر از  BMIاگر 

 را مالحظه نماييد.(  41تا  37هاي کم کنيد و رژيم غذايي مناسبي داشته باشيد: )سؤال کرد تا وزنتان را

 . غذا ريا زياد سرخ يا برياني نکنيد. 1

 . از افزودن نمک اضافه به غذا خودداري کنيد. 2

واد را به روي ساندويچ . ميزان روغن، کره، خامه و مايونزهاي پرچرب را در رژيم غذايي خود کم کنيد. ميزان استفاده اين م3

 محدود کنيد. 

زميني سرخ شده پرهيز کنيد. همچنين از غذاهاي داراي اسيدهاي پرچرب و فاقد کالري اجتناب . از خوردن چيپس يا سيب4

 کنيد. 



کلوچه خيلي  ها وتوانند کامالً چاق کننده باشند، گرچه پايها و دوناتهاي سرخ شده ميها، کيکها، کلوچهها مثل پاي. شيريني5

 اند. هاي اشباع شدهاند ولي پر از چربيخوشمزه

 . از خوردن گوشتهاي سياه شده، مثل گوشتهاي کبابي شده روي ذغال يا غذاهاي سوخته دوري کنيد. 6

داگ هاي نمک سوده شده دوري کنيد. ميزان غذاهايي مثل گوشت نمک سود شده، سوسيس، هات. از غذاهاي آماده و گوشت7

 هاي اضافه گوشت را که قابل ديدن هستند جدا کنيد. تزا را محدود کنيد. چربيو پي

 روي در غذا خوردن پرهيز کنيد. . از مصرف الکل و زياده8

. کمتر بخوريد، مواظب ميزان غذا باشيد. در هر بار غذا خوردن مقداري از غذاي خود را حذف کنيد. وقتي که در رستوران غذا 9

اي قرار داده و آن را به خانه برده و بعد مصرف فارش غذايتان را کمتر کنيد يا سريعاً قسمتي از غذا را در جعبهخوريد ميزان سمي

کنيد. پيش غذاهاي اشتهار آور را کم يا حذف کنيد. دسر را به کلي حذف کنيد. آرام غذا بخوريد، کامل بجويد و قبل از اينکه 

 وقت زياد از حد نخوريد.  سير شويد دست از غذا خوردن بکشيد و هيچ

ها استفاده کنيد. . بيشتر ورزش کنيد. روشهاي مختلفي را به روش معمول خود اضافه کنيد. به جاي استفاده از آسانسور از پله10

هاي درخت را جمع کنيد، به باغباني بپردازيد، به ماشينتان را دورتر از محل کارتان، سوپر، مراکز خريد پارک کنيد. برگ

سواري کنيد و به جاي اينکه جلوي صفحه کامپيوتر يا تلوزيون بنشينيد به صورت دسته هاي طوالني برويد. دوچرخهرويدهپيا

 را مالحظه نماييد.عع  41تا  37جمعي، همراه خانواده در فضاي آزاد بازي کنيد )سؤالهاي 

شي است که در تمام طول زندگي بايد به آن توجه يابي را بنويسيد بدانيد که کنترل وزن کوش. اهداف تمريني قابل دست11

شود. اين کوشش نيازمند اين است که شما مواظب رابطه فيزيکي و احساسي خود با غذا باشيد. تغيير عادات غذا خوردن ممکن 

 است در ابتدا سخت باشد اّما جايزه آن سالمتي، حفظ بهتر فيزيک بدن و افزايش طول عمر است. 

بين باشيد. اگر اضافه وزن شديد داريد و يا چاق هستيد نسبت به در ميان خود نسبت به غذا و الغر شدن واقع . درباره اهداف12

توانند به شما هاي جديد و ايمن در دسترس هستند که ميگذاشتن اين موضوع با پزشک شرمنده نباشيد. بسياري از درمان

 شود. ي نيز انجام ميکمک کنند. حتي براي افرادي که بسيار چاق هستند جراح

 پيشنهادي ديگر که توسط کلينيک مايو منتشر شده عبارتند از: 

آوريد، ظرف غذا را روي ميز نگذاريد بودن غذا روي ميز باعث دوباره غذا کشيدن و يا خوردن آنچه . وقتي که غذا را سر ميز مي1

ار دهيد و بقيه را در آشپزخانه بگذاريد. اينکار باعث اين شود مقداري از غذا را در بشقاب خود قردر ظرف باقي مانده است مي

 شود که ميزان دوباره غذا خوردن محدود شود. مي

ايد. شود که مغز به اشتباه گمان کند که شما هنوز گرسنه. به آرامي غذا بخوريد خوب غذا را بجويد. سريع غذا خوردن باعث مي2

 ود را با معده هماهنگ کند. دهد تا خآرام غذا خورند به مغز اجازه مي

کنند. مانند تلويزيون، مطالعه و يا کار کردن پرهيز کنيد. اين . از چيزهايي که حواس شما را در طول غذا خوردن منحرف مي3

شود که توجه شما کاماًل به غذا خوردنتان متمرکز باشد. وقتي حواس شما به غذا خورند نباشد قبل از اينکه متوجه باعث مي

تواند زماني براي جمع شدن خانواده دور هم ايد. از طرفي زمان غذا خوردن ميخواستيد خوردهد بسيار بيشتر از آنچه ميشوي

 باشد. 

. ساالد و سبزيجات خود را قبل از غذاي اصلي بخوريد، زيرا موادي با کالري کم و حاوي مواد مغذي فراوان هستند و باعث 4

 و کمتر غذا بخوريد.  شود که شما احساس پري کردهمي

ايد از غذا خوردن دست هاي غذا به فراواني آب بخوريد. به ياد داشته باشيد که قبل از اينکه احساس کنيد سير شده. بين لقمه5

 بکشيد حتي اگر در بشقاب شما هنوز غذا باقي مانده باشد. 

 هاي مخصوص: رژيم

کتابهاي پرفروش مجله نيويورک تايمز مراجعه کنيد هميشه يک کتاب با عنوان رژيم و ورزش پيدا خواهيد کرد.  قسمتاگر به 

 اند عبارتند از: تعدادي از عنوانهاي که اخيراً منتشر شده

سوپ و هندوانه هايي نيز وجود دارند که شامل هستند. رژيم« انقالبي در رژيم»، «تناسب اندام»، «هاي شکرکنترل کننده»

 باشد، حتي بعضي از آنها منبع پزشکي ندارند. هايي بسيار سخت و مشکل ميهستند. پيروي از چنين رژيم



ها باعث دريافت کالري کم و يا استفاده زياد از بعضي از آنها فاقد کربوهيدرات و فقط شامل پروتئين هستند و بعضي از آن

 شوند. ها ميچربي

ي موارد مشترک هستند: دريافت کالري کمتر، تحرک بيشتر و در نتيجه کاهش وزن، مهم نيست که چه ها در بعضهمه رژيم

 کنيد مهم اين است که درباره آن با پزشک يا متخصص تغذيه خود مشورت کنيد. رژيم انتخاب مي

وزن اوليه بدن شما به دليل کاهش آب بدنتان است. اين بدين معنا است که اگر از حدود رژيم خود خارج شويد نه اغلب کاهش 

 يابيد بلکه احتماالً وزنتان چه کيلويي هم بيشتر از قبل خواهد شد. تنها وزن اوليه خود را باز مي

ها، و متناسب با نياز بدن شما مصل مثرف ويتامينيک برنامه غذايي مناسب شامل تنوعي از گروههاي غذايي به ميزان کم 

 موادمعدني و فيبرمي باشد. هدف کم خوردن و هميشه خوردن است. 

 توانند به سالمت عمومي من کمک کنند؟ هاي غذايي ميها، و مکملهاي مکمل، ويتامين. چگونه درمان36

کنند. قبل ا براي حفظ سالمتي فيزيکي و ذهني خود مصرف ميهاي مکمل رها و گياهان دارويي و ويتامينبعضي از بانوان قرص

ها ممکن است اثري معکوس داشته و ها بهترين کار مشاوره با پزشک است. بعضي از اين مکملاز شروع به مصرف اين مکمل

  را مالحظه نماييد. ( 34و  33و  32هاي هاي شيمي درماني اثرات مخرب داشته باشند )سؤالحتي روي درمان

هاي دارويي مداخله کنند. مهم است بدانيم هيچگونه بررسي رسمي بر روي اين مواد ها ممکن است با درمانبعضي از اين مکمل

 ها بهبود يافته مشخص نيست. ها بر روي بيماراني که سرطان آنانجام نشده است. تأثير آن

توانند اثرات سمي داشته باشند، ها ميخيلي از اين مکمل ها از حوصله اين بحث خارج است. چونمتاسفانه بررسي تمامي مکمل

 ها با پزشک مشورت شود. عاقالنه است که قبل از شروع استفاده از آن

شود. امّا اگر خار گل که يک گياه دارويي است که براي کاهش عاليم سرماخوردگي به صورت دمنوش يا کپسول استفاده مي

 کنيد و يا به گياه آفتابگردان حساسيت داريد نبايد از آن استفاده کنيد. ي را مصرف ميداروهاي تضعيف کننده دستگاه ايمن

توانند مدت و شدت عاليم سرماخوردگي را کاهش دهند امّا در صورت استفاده مي (zn)هاي مکمل روي اعالم شده که قرص

 شود.ت خون نيز ميشود ولي باعث رقتواند سمي باشد. زنجبيل باعث بهبود دل پيچه ميزياد مي

ايد بهترين کار عدم مصرف هاي خون هستيد و يا از آسپرين يا داروهايي مانند آن منع شدههاي رقيق کنندهپس اگر تحت درمان

 زنجبيل است. 

ش تواند ضد انعقاد خون داشته باشد و در نتيجه باعث افزايشود. امّا ميسير نيز باعث کاهش چربي، کلسترول و فشار خون مي

 شود. خطر خونريزي در شما مي
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