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 عادات غذايي كه ممكن است خطر سرطان را كاهش دهد. 

ست، مي شده در اين جزوه آمده ا صه  صورت خال شرفت عادات غذايي مورد بحث كه به  سرطانتوانند خطر پي ضي از  ها را بع

ها مانند بخشممميد و از بروز انواي بيماريتان را بهبود ميكاهش دهند. با پيروي كردن از اين رژيم شمممما سمممالممي عمومي بدن

 كنيد. هاي قلبي، ديابت و از دياد وزن جلوگيري ميبيماري

ساسي در شيوهاين توصيه آورند. واضح است كه هرگز قادر نخواهيم بود ي زندگي شما به وجود نميها عملي هسمند و تغيير ا

 محافظت كند. « هاي سرطانتمام شكل»را در مقابل « همه»رژيمي تعيين كنيم كه 

 توانيد انمخاب كنيد!درهر حال مي

 از غذاهاي مطمئن، بيشمر و از انواي ديگر كممر اسمفاده كنيد. 

 دهند. تغييرات غذايي روزانه كه خطر سرطان را كاهش مي

 . مصرف چربي را كم كنيد. 1

 . غذاهاي فيبردار بيشمري بخوريد. 2

 ها و سبزيجات اسمفاده كنيد. . در چند نوبت از ميوه3

 . وزن خود را در حد ايده آل نگاه داريد. 4

 . مصرف الكل را فراموش كنيد. 5

 . مصرف سيگار، غذاهاي نمك سود و شور را به حداقل برسانيد. 6

  مواد غذايي اصلي

 ها تأثير به سزايي داشمه باشند. توانند برچگونگي مبارزه بدن با بيماريها ميعادات خوراكي انسان

 كند:ي اصلي تقسيم ميها را به چهار دسمهخوراكيراهنماي غذا، 

 . نان و غالت 1

 . ميوه ها و سبزيجات 2

 هاي آن )پنير، ماست...( . شير و فرآورده3

 مرغ، حبوبات و دانه هاي روغني( كيان و مواد غذايي جايگزين آنها )تخم. گوشت قرمز، ماهي، ما4

 هر از كنيد سعي بايد كه غذاها از معدودي براي است پيشنهادهايي برگيرنده در است، آمده بعد صفحه در كه راهنماي غذا، 

 . كنيد اسمفاده روزانه طور به كدام

شمود، زيرا آنها در تغذيه نقش هاي كربوناته و الكل را شمامل نميآشماميدني قهوه، ، چاي شمكر، مارگارين، كره راهنماي غذا، 

دهند و تمام آنها به خصوص چاي و قهوه در صورت مصرف مداوم روزانه، مقادير كليدي ندارند. اگر چه به غذا طعم گوارايي مي

 افزايند. ي شما ميقابل توجهي كالري و چربي به غذاي روزانه

 غذا انعطاف پذير است؟راهنماي 

توانند از راهنماي غذا اسممممفاده كنند و با در نظر گرفمن عالي  هاي مخملف زندگي و عادات غذايي ممفاوت ميافراد با روش

شما امكان مي سمفاده از راهنماي غذا شخصي خود چيزهايي را كه دوست دارند انمخاب كنند. اين قابليت انعطاف به  دهد كه ا

 تواند خطر ايجاد سرطان را در شما كاهش دهد. كنيد مياي كه ميد. در واقع انمخاب عاقالنهرا ادامه دهي



 مصرف چربي را كاهش دهيد 

شان مي سرطانشواهد ن سرطان هاي رودهدهند كه  ي هاي مهم رابطه نزديكي با رژيم غذايي پرچربي دارند. به اعمقاد ما خطر 

هاي يابد. رژيم غذايي كم چربي همچنين براي جلوگيري از سمممرطاناهش ميبزرگ و مقعد، با كم كردن مصمممرف چربي ك

سرطان لوزالمعده و كليه در زنان و مردان،  سمات در مردان و نيز  سمان و آندوممر )جدار داخلي رحم( در زنان و پرو تخمدان، پ

 باشد. مفيد مي

 دهد هنوز در دست بررسي است. ها را كاهش ميمكانيسمي كه در طي آن رژيم كم چربي خطر اين سرطان

صفراوي مي ضمه، چربي باعث تحريك ترشحات  سمم ها سي سرطانگردد كه در برگشت ميدر  زا را تواند محصوالت باكمريايي 

سمم توليد مثل امكان وجود  سي ست. اگر چه ارتباط بين چربي با هورمونافزايش دهد. عالوه براين در  سرطان منمفي ني ها و 

دهند كه مقدار كل چربي مصرف شده، اعم از اشباي شده ها هنوز به درسمي روشن نيسمند. مطالعات قوياً نشان مياين مكانيزم

 دهند. هاي مهم را افزايش مييا اشباي نشده، خطر پيشرفت سرطان

شما از چربي گرفمه مي% از ك30بايد بدانيد كه فقط  ست كه با واحد كالري يا ژول ل انرژي مورد نياز  شود. انرژي ترم مفيدي ا

 2500آيد. به طور مثال اگر مردي % از انرژي با مصمممرف چربي به دسمممت مي35-%40شمممود. به طور معمول اندازه گيري مي

كند. گرم چربي به طور روزانه مصممرف مي 113او  % از اين انرژي از چربي گرفمه شممده باشممد،40كالري در روز مصممرف كند و 

 گردد.( كيلو ژول مي 37كالري يا  9)مصرف هر يك گرم چربي باعث توليد 

گرم از چربي مصرفي روزانه خود را كم كند.  83%، او بايد مقدار 30براي كاهش دادن اين مقدار انرژي گرفمه شده از چربي به 

 في برابر است با دو قطعه كره و يك قطعه شيريني(. گرم چربي مصر 28)كاهش دادن مقدار 

صرف مي 1900همچنين براي خانمي كه  ست با كم كردن 10كند، كاهش كالري در روز م صرفي برابر ا گرم  21% از چربي م

 باشد. چربي از مصرف روزانه، كه اين خود معادل دو برش گوشت پرچربي و يك قاش  غذاخوري مايونز مي

 ار مصرف چربي كار دشواري نيست. كاهش دادن مقد

 هاي مخملفي وجود دارد:چربي به شكل

 به صورت چربي آشكار )قابل رويت( در گوشت قرمز و گوش ماكيان.  -

 به صورت چربي پنهان )غيرقابل رويت( در لبنيات و غذاهاي پخمه شده.  -

 . عصاره گوشت و روغن هاي چرب، كره،يا به صورت چربي افزودني در سس -

هاي زيادي وجود دارد تا بموانيد مصممرف چربي روزانه خود را كاهش دهيد و تنها كنيد، راهبه طوري كه در جدول مشمماهده مي

 تعداد كمي از اين تغييرات، تمام چيزي است كه شما الزم داريد!

ي و ساير مواد كالري زا به شما چربي عبارت است از مقادير ممراكم كالري. اگر نياز به كم كردن وزن داريد. كاهش مصرف چرب

 كند. كمك بزرگي مي

هاي عروقي قلب مفيد كم كردن مصمممرف روزانه چربي براي كاهش ميزان كلسممممرول خون و نيز پايين آوردن خطر بيماري

 باشد. مي

 چربي اشباع شده 

شت و لبنيات يافت مي شكلي از چربي كه در غذاهاي حيواني مثل گو سبب افيعني  هاي قلبي زايش خطر بيماريشود، اغلب 

 گردد. بنابراين كم كردن مصرف چربي حيواني نقطه شروي مناسبي است براي كنمرل ميزان مصرف كلي چربي. مي

هاي ديگري نيز براي مصممرف كممر چربي وجود دارد. مثل اسمممفاده حداقل از كره روي نان، عدم اسمممفاده از مايونز روي روش

 هاي معمولي. هاي كم كالري براي ساالد به جاي سسا و چاشنيهساندويچ و اسمفاده از سس

هاي بدون كالري و سوپ خوريد از فروشنده، ساندويچ بدون كره و سس، ساالد با چاشنيهنگامي كه در بيرون از منزل غذا مي

 بدون خامه بخواهيد. 

 مراجعه نمايد.  31ي در صفحه 1ره به خاطر داشمه باشيد مقدار كمي چربي براي سالممي ضروري است به جدول شما

 غذاهاي فيبردار بيشتري بخوريد 



هاي روده بزرگ ها زياد است براي محافظت بدن در برابر سرطان، خصوصاً سرطانمصرف غذاهايي كه مقدار فيبر موجود در آن

 شوند. هاي معده توصيه مي)كولون( و مقعد و سرطان

كنند و كنند و مانند اسفنج آب را جذب ميها در دسمگاه گوارشي توقف ميشوند. آنفيبرها بخشي از غذا هسمند كه هضم نمي

 گردند. اي ميدر نميجه باعث افزايش حجم مدفوي و تحريك حركات روده

باشند پژوهشگران همچنان در پي تشخيص خواص ضد سرطان غذاهاي فيبردار هسمند. اين تحقيقات از اين جهت مشكل مي

 ملفي از فيبر وجود دارند و هريك داراي عملكرد خاص خود هسمند. هاي مخكه شكل

 سبوس غالت و ... اسمفاده كنيد.  ها و سبزيجات،كنيم از انواي مخملف غذاهاي فيبردار مانند حبوبات، ميوهبنابراين توصيه مي

 به چه مقدار فيبر نياز داريم؟

 توجه كنيد. 32ي در صفحه 2به جدول شماره 

صيهبه  صرف تو شامل  30ي ممخصصين تغذيه، روزانه م ست. اين مقدار  ساالن كافي ا واحد از يك  5تا  3گرم فيبر براي بزرگ

 باشد. واحد غذايي از غذاهاي حاوي فيبر زياد مي 2ماده غذايي با فيبر مموسط و 

 سمند. ها و سبزيجات شامل فيبر هها، غالت، ميوهبه ذهن خود بسپاريد كه تمام انواي نان

سياري از مردم براين عقيده سبز ب ساالدهاي  ست. البمه  سفانه چنين ني ساالد كاهو مقدار فيبر زياديدارد. ممأ شمباهند كه  ي ا

 كنند. كنند و مقدار انرژي كمي توليد ميها و موادمعدني مورد نياز بدن را تأمين ميويمامين

صرف فيبر، ضي از مردم نگرانند كه در اثر افزايش م شي، آن بع سمم گوار سي شكالتي به توليد گاز در  ها را ناراحت كند. چنين م

شمموند. براي اين منظور رژيم غذايي خود را به تدريج و در عري يك هفمه يا بيشمممر تغيير دهيد. نوشمميدن راحمي برطرف مي

 كند. ليوان( به رفع اين مشكل كمك مي 8-10ليمر در روز ) 2مايعات به مقدار 

 هاآور براي افزودن فيبر به رژيم غذايي هاي اشتراه

 * كلوچه كشمشي با سبوس 

 هاي ميوه يا كيك هويج * سوپ

 * لوبيا قرمز يا نخودچي در ساالد 

 * پاشيدن سبوس خشك برروي برش گوشت 

 * سبزيجات پخمه 

 ها و سبزيجات مصرف كنيد روزانه چندين واحد از ميوه

( و آهن بيشمري Bهاي گروه ، اسيد فوليك )نوعي از ويمامينAها داراي ويمامين ه ميوهنسبت ب سبزيجات پربرگ و سبز و زرد،

 واحد غذايي را به سبزيجات اخمصاص دهيد.  2كنيم كه روزانه حداقل هسمند. پس به شما توصيه مي

 كنند. نيز با سرطان مبارزه مي ها عالوه براين كه منابع خوبي براي فيبر غذايي هسمند، از طرق ديگربسياري از سبزيجات و ميوه

 خانواده كلم 

 دهند. ي بزرگ( را كاهش ميدهند كه سبزيجات از خانواده كلم خطر سرطان كولون )رودهنمايج بسياري از تحقيقات نشان مي

 ي كلم شامل انواي زير است:خانواده

لم پيچ. امروزه بسممياري از انواي سممبزيجات در اي، كلم صممحرايي، كلم زمسممماني، شمملغم بياباني و ككلم، گل كلم، كلم دكمه

 ها اسمفاده كنيم. دسمرس هسمند. بنابراين، اين امكان وجود دارد كه هر هفمه از چند نوي از آن

 :Aغذاهاي حاوي ويتامين 

سرطان ضي از انواي  شان مي دهند كه بع ست، كممر  A هاي در گروهي از افراد كه رژيم غذايي آنها غني از ويمامينمطالعات ن ا

 شود. ديده مي

 ها عبارتند از: سرطان معده، زبان، حنجره، مري و مثانه. اين سرطان

 باشد:به دو شكل در غذاها موجود مي Aويمامين 

 ( كه در شير و جگر سياه وجود دارد. Aرتينول )ويمامين  -1



ود و در سبزيجات سبز و زرد وجود دارد. )مثل شمي A( تركيبي كه در بدن تبديل به ويمامين B-caroteneكاروتن ) -بما -2

 كاهو و هويج( 

دانيم كه آيا كنند. هنوز نميگر اين مطلب هسممممند كه غذاهاي حاوي كاروتن از سمممرطان جلوگيري مياكثر تحقيقات بيان

 جود دارند؟ويمامين موجود در اين غذاها، در اين مورد مؤثر هسمند يا تركيبات ديگري كه در غذاهاي حاوي كاروتن و

 ها و سبزيجات را كه منابع خوبي براي كاروتن هسمند، فراموش نكنيد. كنيم كه مصرف ميوهبنابراين به سادگي پيشنهاد مي

 كنيم. را توصيه نمي Aهاي ويمامين ها يا مكملبه خاطر داشمه باشيد كه ما هرگز مصرف قرص

 ي مرگ گردد!تواند موجب بيماري و يا حمها ميمصرف زياد اين قرص

  كاروتن خوب منابع                                                                 بهترين منابع كاروتن 

  هلو                                                                                                       طالبي 

  آلو                                                                                        خام يا پخمه هويج 

  فرهنگي گوجه                                                                                                      اسفناج 

  هندوانه                                                                                     سيب زميني شيرين 

  زردآلو                                                                                                           انبه 

  شليل                                                                                                          كدو 

  سبز چغندر                                                                                                    كلم پيچ 

 :Cغذاهاي حاوي ويتامين 

 دهد. ، خطر سرطان معده و مري را كاهش ميCي حاوي ويمامين آيد كه خوردن غذاهااز نمايج برخي از تحقيقات چنين برمي

 كند. زا هسمند، جلوگيري ميكه سرطان« نيمروزو»از تشكيل تركيبات  cدر آزمايشگاه مشاهده شده است كه ويمامين 

صاره سمند كه به عنوان غنيمركبات و ع شده Cترين منابع ويمامين ي آنها غذاهايي ه هاي كه آب ميوهاند. هنگامي شناخمه 

سيب، انگور، آناناس و ... را انمخاب مي شد: ديگر نظير آب  شده با شمه  ويمامين »كنيد، توجه كنيد كه روي قوطي اين عبارت نو

 « ث افزوده شده است.

  Cمنابع خوب ويتامين                                             Cبهترين منابع ويتامين 

  كلم                                                                 آب سيب ويمامينه شده 

  كلم گل                                                                               اي كلم دكمه

 زميني تنوري يا پخمه شده در بخار بسي                                                        كلم پيچ، مركبات و عصاره آنها 

  فرنگي گوجه                                                         فلفل سبز و قرمز، توت فرنگي 

  
 توجه داشته باشيد كه:

بنابراين قبل از اسمفاده از غذاهاي شود. شدن در آب جوش به آساني نابود ميدر اثر حرارت، نور، فشار هوا و حل« ث»ويمامين 

 بايد بدانيد كه:« ث»حاوي ويمامين 

 ها را بعد از بازكردن كامالً پوشانده و در يخچال قرار دهيد. ي ميوه* درب عصاره

 * سبزيجات را با پوست روي آنها بپزيد. 

 * ترجيحاً به جاي جوشاندن از بخار دادن اسمفاده كنيد. 

 توانيد كوتاه كنيد. ن را تا آنجا كه مي* زمان جوشاندن و پخم

 ها و سبزيجات خام را فراموش نكنيد. * خوردن ميوه

ها اسمفاده نكنيد. يك تغذيه خوب بايد بمواند مقادير كافي از ويمامين Cهاي ويمامين ها و مكملكنيم از قرصمجدداً توصيه مي

 را تأمين كند. 

 يد. وزن خود را نزديک به ايده آل نگاه دار



شان مي سرطان را افزايش ميمطالعات ن سمرش  ضافه وزن، خطر گ شمن ا سرطان آندوممر )جدار دهند كه دا صوص  دهد. به خ

هاي رسد كه بگوييم كنمرل وزن يكي از راهها بعد از يائسگي. بنابراين عاقالنه به نظر ميداخلي رحم( و سرطان پسمان در خانم

 كاهش خطر سرطان است. 

ها نظير صدمات عروقي قلب، باالبودن فشارخون هاي توصيه شده براي جلوگيري از ساير بيماريوزن، يكي از اولين گامكنمرل 

 و مري قند است. 

 يك روش عملي براي كنمرل وزن، عبارت است از ممعادل كردن انرژي ورودي به بدن با انرژي خروجي از آن. 

سياري از مردم به قدري بي سمند كه نميتحرك و غيرفعاب سانند و اين به توانند تمام غذايي را كه ميل ه صرف بر خورند به م

 اين معني است كه آنها يا بايد تحرك بيشمري داشمه باشند و يا كممر بخورند، و در بسياري از موارد هر دو. 

ست كه بچه شمبهمرين كار اين ا سبي دا شه رژيم غذايي منا شوي  كنيم تا همي شند وها و جوانان را ت  و تحرك به عادت  ه با

 . كنند مبارزه وزن اضافه با توانندمي صورت اين در دهيم افزايش آنها در را ورزش

ها دارد. اگر نياز به كاهش وزن داريد نكات زير وزن ايده آل براي هر فرد بسمگي به قد و چگونگي پراكندگي عضالت و اسمخوان

 را به خاطر بسپاريد:

يج وزن خود را كاهش دهيد. مقدار مموسممط كاهش وزن در هفمه نبايد بيش از يك كيلوگرم باشممد. اگر . سممعي كنيد به تدر1

 هاي چربي اصلي خود مانند عضالت را از دست خواهيد داد. تر از اين وزن كم كنيد، بافتسريع

ساندن انرژي ورودي به بدن به 2 سرعت كاهش وزن كمك مي 1200. ر سميابي  سمگي كالري در روز، به د كند. البمه اين كار ب

 ي شما و نداشمن هيچ مشكل فيزيولوژيكي دارد. به مقدار فعاليت روزانه

گرم گوشممت پخمه مقدار زيادي پروتئين دارد و شممما نيازي به بيش از اين مقدار  90. مقادير كممري گوشممت مصممرف كنيد: 3

 ي خوبي براي شروي است. نداريد. انمخاب يك بشقاب كوچك وسيله

ترين راه براي پايين آوردن كالري مصرفي، كاهش مصرف چربي است. از ماهي و مرغ . چربي، يعني كالري ممراكم، پس سريع4

 هاي نازك بخوريد و بهمر است آب پز و يا كبابي باشد، نه سرخ كرده. پخمه بدون پوست اسمفاده كنيد. گوشت را به صورت برش

هاي غليظ و چرب، كره و مارگارين )كره نباتي(، خامه و بسمممني را ممعادل سممس همچنين مصممرف غذاهاي چرب، نان روغني،

 كنيد. 

 كند. هاي الكلي به كاهش وزن كمك مي. كم كردن و يا قطع كردن مصرف آشاميدني5

 باشد. ها و مواد معدني ميالكل دومين منبع بسيار ممراكم كالري است و فاقد ويمامين

 هاي غيرضروري را حذف كنيد. ف غذاهاي خيلي شيرين، كالري. با اجمناب كردن از مصر6

 تر خواهد شد. هاي فيزيكي و تحرك روزانه خود را افزايش دهيد، كم كردن و كنمرل وزن بسيار آسان. هرگاه فعاليت7

 كالري انرژي را بسوزانيد؟ 150دقيقه به چابكي راه برويد تا  30توانيد * آيا مي

كالري در سممماعت  331شمممود( تا هايي كه با توپ و راكت انجام ميرزش فعال انجام دهيد )مثل ورزشتوانيد يك و* آيا مي

 بسوزانيد؟

 مصرف الكل را به حداقل برسانيد 

 وجود دو عادت نوشيدن الكل و كشيدن سيگار بسيار خطرناك است. 

 شود. اين دو عادت را توأماً دارند ديده مي هاي فوقاني تنفسي، اغلب در افرادي كههاي زبان، حنجره، مري و اندامسرطان

دهد. همچنين مصممرف الكل زياد ي بزرگ را افزايش ميدهند كه مصممرف آبجو خطر سممرطان رودهبرخي مطالعات گزارش مي

 تواند به تدريج به سرطان كبد تبديل گردد. شود كه ميهايي در كبد و در نهايت سروز كبدي ميسبب ايجاد زخم

شاميدني سمند )هآ ضي از افراد الكلي به طور معمول آنقدر غذا نمي 7اي الكلي منابع مهم انرژي ه خورند كه كالري در گرم(. بع

 شان تأمين شود. ها، مواد معدني و پروتئين الزم بدنويمامين

كه اين خود خطر ديگري كنند خورند. در نميجه اضافه وزن پيدا ميتعداد ديگري از مصرف كنندگان الكل به مقدار الزم غذا مي

 است. 

 هاي الكلي اسمفاده نكنيد. كنيم كه از نوشابهبنابراين توصيه مي



 آب سبزيجات، آب معدني و سودا را انمخاب كنيد.  ميوه،آب هاي غيرالكلي نظير آب،ترجيحاً آشاميدني

 مصرف سيگار، غذاهاي نمک سود و شور را به حداقل برسانيد. 

ضي از غذاها يافت ميتركيبات نيمرات و  ضي از غذاها افزوده مينيمريت به طور طبيعي در بع گردند. اين تركيبات شوند و به بع

كنند تا از فساد آنها جلوگيري هاي دودي( اضافه ميها و گوشتشوند )كالباسهايي كه به صورت سرد مصرف ميرا به گوشت

 شود. 

گردد ها و آميدها تركيب مييت نيز در بدن با بعضي از موادغذايي ديگر نظير آمينتواند به نيمريت تبديل شود و نيمرنيمرات مي

 شوند. ( ميNitrozo Compoundو موجب تشكيل تركيبات نيمروزو )

 اند. ي خطر سرطان معده و ديگر انواي سرطان شناخمه شدهبسياري از تركيبات نيمروزو به عنوان افزايش دهنده

شممود ولي اين غذاها اكثراً حاوي ها گرفمه ميخوريم به طور طبيعي از سممبزيجات و آب ميوهنيمرات و نيمريمي كه ميبيشمممر 

تنها باعث ها، نه كند. بنابراين سمممبزيجات و ميوههسممممند كه تشمممكيل و گسممممرش تركيبات نيمروزو را محدود مي cويمامين 

 كنند. شوند، بلكه از پيشرفت آن جلوگيري ميگسمرش سرطان نمي

سيار Botulismهاي فاسد كننده غذا )بوتوليسم به منظور جلوگيري از رشد باكمري ( و جلوگيري از سمي شدن آن، مقادير ب

شت سديم به گو سديم و نيمريت  ضافه ميكمي نيمرات  شده ا سرو  صرف نيمهاي كن سديم را در اين موارد شود. هرگاه م ريت 

سمي به طور خطرناكي افزايش مي سم  صيه يابد. عالوه براينمحدود كنيم. خطر مرگ در اثر بوتولي شما تو ها به داليل زير، به 

 هاي كنسرو شده و دودي را محدود كنيد. كنيم مصرف گوشتمي

 تان خطرناك است. ديم(، براي سالممي. در صورتي كه فشار خون باال داريد، سديم اضافه شده )در نيمرات س1

 هاي دودي و كنسرو شده، مقدار چربي بااليي دارند. . گوشت2

گردد كه خود سبب افزايش خطر ابمال به سرطان معده هاي دودي باعث تحريك معده مي. نمك موجود در كنسروها و گوشت3

 است. 

 هاي دروني موادغذايي و سرطان ارتباط

 معدني ها و موادويتامين

هاي اصمملي با سممرطان خوانده باشمميد. در حال حاضممر مدركي وجود ندارد كه بر شممايد تاكنون مطالبي در مورد ارتباط ويمامين

سرطان داللت كند، به جز ويمامينارتباط بين ويمامين صيه ميCو  A هاي ها و  صين تغذيه تو ص كنند كه ، با اين وجود ممخ

 هاي اصلي را در برگيرند. اي انمخاب شوند كه تمام ويمامينغذايي مصرفي بايد به گونه براي داشمن يك زندگي سالم، مواد

سبزيجات( و ويمامين Eها عبارتند از ويمامين اين ويمامين شابه )نان Bهاي گروه )روغن  شت و م شير، لبنيات، گو ها، غالت، 

 آن(. 

ايم. شممواهدي وجود دارد كه ان به نميجه قطعي دسممت نيافمههمين طور در مورد ارتباط موادمعدني موجود در غذاها با سممرط

 در محدوده كردن پيشرفت سرطان مؤثر است. « سلينيوم»

همچنين گزارش شممده اسممت كه موادمعدني ديگر نظير ارسممنيك، كادميك و سممرب، در مقادير زياد، خطر سممرطان را افزايش 

ست كه به طور روزمره درمي شيم. همچون كارگران كارخانه دهند. البمه اين در مواردي ا هاي توليد معري تماس با اين مواد با

 ي مواد شيميايي. كنندهكننده يا مصرف

ها را به عنوان راهي هاي حاوي مواد معدني و ويمامينكنيم كه ما مصمممرف هيچ يك از انواي مكملمجدداً تأكيد مي

 كنيم. براي مبارزه با سرطان توصيه نمي

  
 هاوراكي و آلودگيهاي خافزودني

توانيم در اين مورد حكم زا هسمند. در صورتي كه نميهاي خوراكي، سرطانگروهي از مردم عقيده دارند كه بسياري از افزودني

 قطعي صادر كنيم. 

ضي از افزودني صرف بع سمفاده ام ست. براي مثال ا شده ا سيده، محدوده  سرطان به اثبات ر ز هاي خوراكي كه ارتباط آنها با 

 هاي خوراكي نيز ديگر كاربردي ندارند. ها مجاز نيسمند. رنگساخارين و سيكالمات



 Butylated( و هيدروكسي آنيزول بوتيله شده )Butylated Hydroxy Toluene BHTهيدروكسي تولوئن بوتيله شده )

Hydroxy Anisole BHAند. اين مواد آنمي اكسمميدان رو( هر دو به عنوان جلوگيري كننده از فسمماد در غذاها به كار مي

ي شيميايي را روي برچسب بسياري كنند. شما نام اين دو مادهها جلوگيري مي)ضداكسيده شدن( هسمند و از تراشيدن چربي

اثر ايجاد تومور دارند، در حالي كه مطالعات ديگري  BHAو  BHTدهند كه اي از مطالعات نشمممان ميبينيد. پارهاز غذاها مي

BHA كند. زا، معرفي ميعنوان عامل جلوگيري كننده از عملكرد مواد شيمايي سرطان را به 

صرف مي BHAو  BHTبا اين وجود دليل قاطعي وجود ندارد كه بگوئيم آيا  سرطاندر مقاديري كه در غذاهاي ما م زا شوند، 

 هسمند يا مموقف كننده سرطان!

تواند شوند كه مي( ميAflatoxinكنند موجب توليد آفالتوكسين )مي هايي كه در حبوبات و بادام زميني رشدبعضي از كپك

 ها در آسيا و آفريقا باشد. دليل وجود سرطان

 پس:

 هاي روغني را در ظروف دربسمه و خشك نگاه داريد و اگر دچار كپك زدگي شدند، آنها را دور بريزيد. حبوبات، آجيل و دانه

 هاي پخت و پز روش

هاي خطرناك در اثر حرارت نابود شمموند. در عين حال بايد ها و انگلشممود كه ميكروارگانيسمممگوشممت و ماهي باعث ميپخمن 

شمموند. و اين ي پخت غذا، بعضممي از مواد شمميميايي موجود در غذاها به مواد ديگر تبديل ميتوجه داشممت كه در طي پروسممه

 زا باشند. ها ممكن است سرطانتبديل

 تان خواهد كرد. خاب روش صحيح پخمن غذا كمك بزرگي به سالمميبنابراين انم

 زا مورد بدگماني هسمند عبارتند از: دوددادن، كباب كردن روي زغال و بريان كردن. هايي كه در ارتباط با مواد سرطانروش

غال چوب مي يا ز غذايي روي آتش چوب  كه چربي گوشمممت و مواد گامي  طانهن ماده سمممر مد،  ناف به  ام بنزوپيرون زايي 

(Benzopyreneتوليد مي )كند. اين ماده در شود. پس از آن دود يا روشنايي شديد آتش، بنزوپيمرون را روي غذا ممراكم مي

 شود هم وجود دارد. هاي چوب دودي ميغذاهايي كه روي زغال يا تكه

ست مياگر  سيخ كباب را كامالً باال ببريد و غذا را به آرامي كباب كنيد روي زغال چوب كباب در ست كه  و حمي كنيد، بهمر ا

 المقدور آن را با فويل بپوشانيد تا تماس مسمقيم با دود و شعله كاهش يابد. 

 هاي ارجح در آشپزي هسمند. كردن از روشپز پخمن، كباب كردن با اجاق، بخارپز كردن، سرخ كردن، اسمفاده از ماكرووير و آب

 تغذيه در بيماراني كه دچار سرطان هستند 

در اين جزوه عالوه براين كه در مورد اسمفاده از رژيم غذايي مناسب براي كاهش خطر سرطان صحبت كرديم، برارزش انمخاب 

 ي تغذيه براي تأمين سالممي عمومي بدن نيز تأكيد كرديم. عاقالنه در شيوه

ي جراحي، شيمي درماني يا ي خوب براي همه با اهميت است. به خصوص براي فردي كه دچار سرطان است و به وسيلهتغذيه

 اي برخوردار است. پرتودرماني مورد درمان قرار گرفمه، از اهميت ويژه

هاي مداوا با داروهاي بسيار قوي شكند و تحت روهاي درماني، بدن انسان با انرژي زيادي با بيماري مبارزه ميدر طي اين دوره

قرار دارد. در چنين موقعيمي بدن بيمار بيش از هر زمان نياز به رژيم غذايي مناسممبي دارد كه مواد اوليه را براي رشممد، تأمين 

 تر، فراهم كند. هاي اصلي و رسيدن به بهبود سريعانرژي و ترميم بافت

 ر طول مدت درمان سرطان، با پزشك يا كارشناس تغذيه مشورت كنيد. براي كسب اطالي بيشمر و انمخاب روش تغذيه د
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