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 رهنمودهای جمعیت سرطان آمریکا برای کاهش خطر ابتال به سرطان

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

 

و آآ گاوه از فعالیت مقاالت زاادی را در زمینه اتخاذ رژام های غذاای  (ACS)درآمد: جمعیت مقابله با سرراناآ آماا ا پیش 

های بدنی که خطا ابتال به ساناآ را کاهش می دهند، منتشا کاده است. هدف از انتشار اان مجموعه مقاالت باال بادآ سطح 

ست.  ساناآ ا ست های اجتماعی مورد نیاز باای کاهش خطا ابتال به  سیا سب و  آگاهی عموم و هم چنین اتخاذ ارتبانات منا

جموعه مقاالت، که اافته های نوان دانشررمنداآ را در اان زمینه منع م می سررازد. می تواند موجب هم چنین انتشررار اان م

شگیای از آآ، اپیدمولوژی  ساناآ، پی ساآ و محقیقین در درماآ  شنا شوند مجموعه ای از نظااات کار اتخاذ اان روش ها می 

ای کننده از سررراناآ در با می گیاند. اان مجموعه سررراناآ و ... را در زمینه رژام های غذاای و فعالیت های بدنی پیشرررگی

رهنمودها می توانند توسر  افااد ششراهای مختلب به کار گافته می شرود. و موجب ارتقای کی یت رژام های غذاای و فعالیت 

شود  ساناآ در جامعه  شگیای از  شیوه های پی سهیل  شاآ گادد ت ه اان اما می تواند به نوبه خود موجب ت هم های بدنی اا

 می جامعه در غذاای مواد تولید چگونگی و  چنین اان رهنمودها زمینه سرراز تالش های الزم در زمینه ارتقای سررطح محیطی

سائل، اان به توجه با. گادد سی باای افااد و اک  (ACS) آماا ا ساناآ با مقابله جمعیت م سا صیه ا در ها مجموعه چهار تو

سی باای جامعه را در زمینه ات سا صیه ا شده تو سلماً راه ار ارااه  ساناآ ارااه می کند. م شگیای کننده از  خاذ رژام غذاای پی

 محی  سررالمت از محافظت اجتماع، از سررطحی ها در جامعه، افااد همه که باشررد گذار تاثیا تواند  باای جامعه هنگامی می

ا در ارتباط با جامعه شلب و عاوق و هم آماا  سرراناآ با مبارزه جامعه رهنمودهای. بدانند اسرراسرری ای وظی ه را خود زندگی

چنین جمعیت مبارزه با داابت، وظی ه آگاه سازی افااد جامعه را باای مقابله با بیماری های محیطی شااع، بسته به نوع زندگی 

جامعه ی  چوآ داابت، ساناآ و س ته شلبی به عهده دارند. از آآ جا که بسیاری از موارد ذکا شده در اان مجموعه مقاالت، در

ستای پیش  سودمند بوده و آناآ را در را ما نیز مصداق دارد، توجه به آآ ها می تواند باای مادم و جامعه ی پزش ی کشورماآ 

 گیای و درماآ انواع ساناآ ها ااری دهد.

 عامل پر اهميت

غذاای نامناسب و سطح نامتعادل  سه عامل عمده خطازا در ارتباط با ساناآ باای افااد سیگاری عبارتند از افزااش وزآ، رژام

س  فاد، می تواند تغییا کنند.  سطه انتخاب نوع زندگی تو ستند، اعنی به وا شونده ه صالح  سه عامل ا فعالیت های بدنی، اان 

شی از رژام غذاای و  ساناآ در اااالت متحده آماا ا نا شی از  صد هزار ماگ نا سوم از پان شاآ می دهند بیش از اک  شواهد ن

سوم داگا از عادات ح شوند. در حالی که اک  ست. عواملی که باعث چاشی و افزااش بی رواه وزآ در افااد می  اکتی فاد بوده ا

شی از ستعمال  اان ماگ و میا نا ست دخانیات ا  اان با و گذارد می تاثیا ساناآ به ابتال خطازای عوامل با توارث که اان با. ا

 ی در سررلول های بیمار اسررت، ولی بیشررتا اان جهش ها ناشرری از عوامل غیا ژنتی های جهش سرراناآ ااجاد اصررلی عامل که

ستند. عادات سب غذاای رژام دخانیات، معاض در نگافتن شاار چوآ خوبی  وارثتی ه شتن و منا  نول در زااد بدنی فعالیت دا

ت زندگی افااد را کاهش دهد. مد نول در ساناآ به ابتال و ژنتی ی جهش وشوع احتمال اساسی نور به تواند می زندگی دوراآ

 توسررر  عادات اان که اان با. شررروند افااد در شلبی های بیماری به ابتال  اان رفتارها هم چنین می توانند موجب کاهش خطا

سیدآ زاادی حد تا تواند می کند می زندگی آآ در فاد که ای جامعه و زندگی محی  شوند، می اتخاذ افااد  را عادات اان به ر

 مااد.ن تسهیل

 مرور کلي رهنمودها

رهنمودهای ارااه شده، توس  جمعیت مقابله با ساناآ آماا ا و با پااه شواهد و تحقیقات گوناگوآ علمی فااهم گاداده است. 

ست.  2006اان رهنمودها آخاان بار در  شده ا میالدی مورد تجداد نظا شاار گافت و نتااج جداد تحقیقات در آآ ها گنجانده 



عضرری از موارد مورد تحقی ، مانند تغذاه، انالعات جمع آوری شررده بااسرراق تحقیقات جامع انجام گافته در سررال در زمینه ب

شده اند و در زمینه موارد  1997 ساناآ آماا ا گاد آورده  ساناآ و انجمن تحقیقات  صندوق بین المللی تحقیقات  س   تو

 وزتای مورد مطالعه و استناد شاار گافته اند.داگا چوآ فعالیت های بدنی و مصاف سبزاجات، تحقیقات به ر

در سنجیدآ آزمااش های کنتال شده تصادفی، مجمع در ابتدا اافته هاای را در رابطه با نااحی آزمااش گادآوری کاده است 

شده در آزمااش و ارتباط آآ با داگا  سی  ست و تاثیا و اهمیت حالت بار سؤال خاص مورد خطاب شاار گافته ا سپم اک  و 

 زمینه ها، مورد بارسی شاار گافته است.

بارسررری های گاوهی مابوط به آانده بیشرررتا از تحقیقات مابوط به کنتال حالت در فاد بیمار مورد توجه شاار گافته اند. 

مخصوصاً هنگامی که گاوهای بسیاری نتااج مورد توجه شاار گافته اند. مخصوصاً هنگامی که گاوه های بسیاری نتااج ا سانی 

سته به جمعیت هنگامی که پیش از د شند هم چنین مطالعات کنتال حالت ب شته با شوند دارای  200ا سی  سانانی بار نمونه 

سی شاار گافته اند. هم  ستانی مورد بار سبت به مطالعات کنتال حالتی که اک اا چند نمونه بیمار ستند ن انالعات م یدتای ه

ژی دراافتی بیمار )توسرر  غذار را مورد بارسرری شاار داده اند و نیز آآ گاوه از چنین از میاآ تحقیقات انجام شررده آآ ها گه انا

سی شاار داده اند و نیز آآ گاوه از پژوهش  پژوهش هاای که رژِام های غذاای گوناگوآ و تاثیا عوامل خطازای داگا را مورد بار

تاثیا عوامل خطازای داگا را مورد با بار بیشرررتای در هاای که رژِام های غذاای گوناگوآ و  ند، دارای اعت رسررری شاار داده ا

 رهنمودهای ارااه شده می باشند.

در بسیاری از زمینه های تحقیقی، بارسی رابطه میاآ تغذاه و ساناآ نتااج ش افی ندارد و بعضا دارای نتااج متناشضی هستند. 

تغذاه و ساناآ در حال رشد و ت امل هستند و  اان اما می تواند به اان خانا به وجود بیااد که روش های بارسی رابطه میاآ

سمتی از نقص داده ها می  ست. به نور مثال ش شده ا هنوز روش های شطعی و شابل انمینانی باای اان گونه آزمااش ها اافت ن

شد که شی از آزمااش هاای با سی ساناآ با را غذاای ماده نوع اک تاثیا  تواند نا عوامل  تاثیا سازی ساده به و کنند می بار

داگا می پادازند. هم چنین مقدار، دوره و تعداد دفعات تغذاه افااد و عادات غذاای گوناگونی که افااد با می گزانند نیز می 

 تواند به عنواآ عوامل پیچیده سازی رابطه میاآ تغذاه و ساناآ بارسی شوند.

ه زمانی کم میاآ بهبودی و ماگ بیمار، هم در مورد آزمااش های تصررادفی کنتال شررده، مم ن اسررت آزمااش به علت فاصررل

شی به تنهاای شادر به  شد. هم چنین هیچ آزماا سبی نبا چنین به علت پیگیای کمتا از وشوع بهبودی در بیمار دارای نتااج منا

آآ نیسررت که نتیجه گیای شطعی در مورد تاثیا عوامل رژِامی و فعالیت های بدنی مختلب با کاهش راسررک بیماری داشررته 

ساندآ بیمار به وزآ نبیعی باای ب شااا  رژامی مورد نیاز و هم چنین ر سب باای اعمال  شد. به عالوه هنوز روش هاای منا ا

آزمااش تاثیا آنها با سرراناآ وجود ندارد. پم در واشع اان روش ها نمی توانند دارای نتااج عملی خوبی باای بیاآ رابطه میاآ 

 ر آآ ها و پیشگیای از ساناآ باشند.عوامل خطازا و اصالحات انجام شده د

در واشع مخلونی از مشاهدات جمعیتی و بارسی های آزمااشگاهی و بیمارستانی روی رواب  میاآ رژام های مختلب رژام های 

مختلب غذاای، فعالیت ها و عادات حاکتی گوناگوآ در افااد، وضرررعیت تغذاه و عوامل داگا خطازا باای بیاآ رهنمودهای اان 

ه مورد اسررت اده شاار گافته اند. اان بارسرری ها تاثیاات بالقوه عوامل پیشررگیای کننده و همچنین آثار درمانی مداخله در مقال

بیماراآ به وسررریله آنها را مدنظا شاار می دهد. البته الزم به ذکا اسرررت که هیچ رژام غذاای و حاکتی خطا باوز بیماری را به 

 ص ا نمی رساند.

 ها از عوامل محیطی خطازا فاصله گافته و خطا باوز بیماری را کاهش می دهند.رژام های مناسب تن

 رهنمودهايي برای فعاليت های اجتماعي

عوامل اجتماعی، اشتصرررادی و فاهنگی گوناگونی میزاآ تغذاه فاد و نحوه زندگی او را تعیین می کنند. به عنواآ مثال افزااش 

ضع ساعات کاری خانم ها در بیاوآ از منزل مو شند و اان و شته با سازی غذا دا شود که زماآ کمتای باای آماده  جب آآ می 

خانواده ها را به سمت مصاف مواد پا کالای بیاوآ از خانه می کشاند. اان اما به نوبه خود می تواند ا ی از عوامل چاشی باشد. 

اشرررد که افااد را به فعالیت فیزا ی کمتای هم چنین افزااش خدمات ارتبانی و حمل و نقل خود می توانند ا ی از عواملی ب

وادار می سازد. تحقیقات بسیاری هست که بیانگا رابطه میاآ محل زندگی و چاشی می باشند. به عنواآ مثال مادم منان ی که 

 به چاشی  دسررتاسرری کمتای به پیاده روی و پار  ها و منان  ت ااحی دارند بیشررتا در معاض چاشی شاار می گیاند. بارسرری



واژه در مورد کودکاآ و افااد فقیا جامعه از اهمیت بیشتای باخوردار است. کودکاآ در دوره ای از زندگی خود به سا می باند 

که نحوه زندگی و شااا  فیزا ی آانده شاآ در آآ دوراآ ش ل می گیاد و هم چنین افااد فقیا به علت منابع مالی کم ام اآ 

   های امن فعالیت های بدنی کمتای را دارند.دستاسی به مواد غذاای سالم و محی

شود. مجموعه هاای چوآ حمل و  شامل می  سب مجموعه ای محیطی گوناگوآ را  رهنمودهای اجتماعی باای رژام غذاای منا

ا نقل، آموزش و پاورش، ادارات، رواب  اجتماعی و تولیدات غذاای، تمامی اان مجموعه ها بای مقارات خود را به گونه ای تعغی

 دهند که ام اآ فعالیت های بدنی بیشتا و هم چنین رژام های غذاای مناسب را باای افااد به وجود آورند.

 رهنمودهايي برای افراد

ساناآ،  سیاری از بیماری ها، از جمله چند نوع  ست که چاشی عامل ب شده ا ش اآ پذاافته  تقاابا بدوآ هیچ بحثی در میاآ پز

 ماری های مهل ی از اان شبیل است.و بی 2س ته شلبی، داابت نوع 

 آزمااش غذاای  رهنمودهای پیش رو عمده تماکز خود را با روی تنظیم وزآ نبیعی، فعالیت های بدنی مناسرررب و رژام های

 . اند داده شاار شده

 مااشبت از وزآ نبیعی افااد در نول دوراآ زندگی

 تنظیم کالای دراافتی با فعالیت های بدنی روزانه     -1

 جلوگیای از افزااش وزآ افاانی در نول دوراآ زندگی      -2

 به دست آوردآ وزآ نبیعی باای افااد چاق     -3

 وزن و سرطان

درصد از ماگ و میا ناشی از ساناآ را شامل می شود. خطا ابتال به ساناآ های  20الی  14در اااالت متحده آماا ا، چاشی 

س  چاشی افزااش می ا ساناآ رحم در بانواآ، مختلب تو سگی و  سینه در بعد از دوراآ اائ ساناآ  ساناآ هاای چوآ  ابد. 

شواهدی وجود دارند که از ارتباط میاآ  ستند. هم چنین  ساناآ کلیه دارای افزااش خطا ابتال در افااد چاق ه ساناآ مای و 

 ساناآ مغز استخواآ خبا می دهند.چاشی و ساناآ های مثانه، لوزالعده، تیاوئید، تخمداآ، پاوستات و هم چنین 

تاثیا روی  ند  مان هد. ناشی  ها را افزااش می د ناآ  نه سرررا به اان گو به ناق مختل ی خطا افزااش  چاشی و افزااش وزآ 

ستااداول  سولین و ا ستگاه اامنی، افزااش میزاآ هورموآ هاای نظیا ان سم شند و چابی با بدآ، تاثیا روی کارکادهای د متابولی

و تاثیا روی  insulin- =like growth factor-1اثیا روی فاکتورهای تنظیم کننده رشررد و ت ثیا سررلولی چوآ در بدآ، ت

پاوتئین های حامل هورموآ ها که موجب کاهش و اا افزااش میزاآ هورمونها در مجاورت بافت های خاص می گادند )مانند 

چاشی میbinding globulin –sexhormoneپاوتئین  هاای چوآ  ر. هم چنین  یارا جاد بم ند از ناا  اا  gastroتوا

esophageal ferlux  و سندرمBarret آورد فااهم را مای ساناآ  موجبات. 

اخیاا تحقیقاتی به انجام رسیده است که نتااج آنها حاکی از کاهش راسک ابتال به ساناآ سینه به واسطه کاهش تعمدی وزآ 

ست. کاهش وزآ تعمدی در کوتاه مدت می ت سم هورمونی در بدآ ا سولین و افزااش متابولی سیت ان سا واند موجب افزااش ح

شتن چابی دروآ ش می  گادد که اان عوامل به میزاآ بارزی خطا ابتال به چند گونه ساناآ را کاهش داده اند. هم چنین بادا

ات ما در مورد ارتباط میاآ کاهش از ناا  جااحی نیز می تواند سبب کاهش سندرم متابولیک ذکا شده گادد. با اان که انالع

شوند که به اجاای بانامه های  شوا   شود که افااد دارای وزآ غیا نبیعی و چاق ت شنهاد می  ست اما پی ساناآ ناکافی وزآ و 

 کاهش وزآ بپادازند.

 آن حفظ  رسيدن به وزن طبيعي و

 وزآ نبیعی افااد بااساق میزاآ شد آآ ها تعیین می شود.

سیله آآ جام محتوااآ بدآ را اندازه گیای کاد فاکتور  ا ی از کمیت هاای سیم  BMIکه می تواآ به و ست. اان فاکتور با تق ا

ست می آاد.  شده باای شد به متا و مجذور گافتن از آآ به د شده باای وزآ به کیلوگام با عدد اندازه گیای  عدد اندازه گیای 

BMI  25و  5/18اکثا کارشرررناسررراآ با اان عقیده اند که میزاآ بین بیاآ کننده وزآ نبیعی تا حدی اختیاری اسرررت ولی 

را چاق می  30بیش از  BMIرا دارای اضافه وزآ می دانند. و افااد دارای  29تا  25محدوده وزآ نبیعی را تعیین می کند. از 

لت تعادل رسرراند. همچنین نامند. باای رسرریدآ به وزآ نبیعی بااد اناژی ورودی به بدآ را با اناژی خارش شررده از بدآ به حا



 100تا  50چابی ذخیاه شررده در بدآ با کاهش کالای ورودی و افزااش فعالیت های بدنی فاد تنظیم می شررود. سرروزاندآ 

کالای در روز می تواند به تعادل کالای بدآ کمک کند و از ذخیاه چابی جلوگیای نمااد، در حالی که باای افاادی که دارای 

 500نیاز به سرروزاندآ کالای حاصررل از چابی های ذخیاه شررده در بدآ خود را نیز دارند اان مقدار به اضررافه وزآ هسررتند و 

سد.  سالم تاان راه  90الی  60کالای در روز می ر سوزاند.  سنگین می تواند اان مقدار کالای را در بدآ ب دشیقه فعالیت بدنی 

کالای بسریار باالای دارند، در حالی که ارزش تغذاه ای  کاهش کالای در بدآ کاهش مصراف شر ا، نوشرابه و چابی اسرت که

ستنی می تواند کالای زاادی را به بدآ وارد کند که اان کالای  ساخ کادنی، انواع کیک ها، ش الت ها و ب چندانی ندارند. مواد 

ز ناا  کاهش کالای به ضررار افااد چاق اسررت، در حالی که سرربزاجات، میوه ها، حبوبات و رژام های کم کالای می توانند ا

 ورودی بدآ به حل مش ل اضافه وزآ افااد بپادازند.

سالمت جواناآ و بزرگساالآ اک جامعه رابطه مستقیمی با تغذاه ااشاآ در دوراآ کودکی دارد. به عنواآ نمونه بیش از نیمی از 

ستند هم چنین بیش از  ش ل چاشی ه صد از افاادی که د 70افاادی که در کودکی دچار م ضافه وزآ در ر دوراآ نوجوانی به ا

سب  ستند. به همین منظور روش های جلوگیای از چاشی و تغذاه منا ضافه دچار ه سالی نیز به ا شده اند در دوراآ بزرگ دچار 

 بااستی از دوراآ کودکی در افااد به اجاا درآاند.

 ميزان فعاليت روزانه

 ت شداد بدنی داشته باشند.دشیقه فعالی 30بزرگ ساالآ الزم است در نور روز      -1

 دشیقه در روز افزااش می اابد. 60باای کودکاآ و نوجواناآ اان میزاآ به      -2

 سودمندی های فعاليت های بدني

ساناآ  ساناآ در  ست که فعالیت های بدنی موجب کاهش خطا ابتال به  شواهد علمی گوناگونی وجود دارد که حاکی از آآ ا

سینه و رحم در بانوا ستات می های  ساناآ های روده و پاو سینه و رحم در بانواآ و هم چنین  ساناآ های  آ و هم چنین 

شوند. با اان که در مورد ارتباط فعالیت بدنی با ساناآ های داگا شواهد شابل ات اای موجود نیست اما نمی تواآ ام اآ ارتباط 

 میاآ فعالیت بدنی و باوز ساناآ را ان ار کاد.

به صررورت مسررتقیم و غیا مسررتقیم با فاکتورهای ااجاد کننده سرراناآ تاثیا می گذارند. فعالیت های بدنی  فعالیت های بدنی

منظم می تواند به تنظیم هورموآ های مختلب بدآ از جمله هورموآ های جنسی، انسولین، هورموآ پاوستات و ... بپادازد هم 

 بگذارد. چنین می تواند تاثیاات م یدی با عمل اد سیستم اامنی بدآ

 انواع مختلف فعاليت

فعالیت های روزانه مختل ی که ما در زندگی عادی خود انجام می دهیم )مثل راه رفتن روزانه در خانه و محل کارر دارای نول 

مدت کم و شرردت اندکی می باشررند. فعالیت های بدنی به فعالیت های انالق می شرروند که فاد عالوه با اان فعالیت ها و به 

شررخص و در زماآ نسرربتاً زاادی به انجام می رسرراند. فعالیت هاای مثل دوچاخه سررواری، دوادآ و پیاده روی های منظور م

شوند که موجب افزااش  سته از فعالیت ها انالع می  شداد بدنی به آآ د شند. فعالیت های  سته می با نوالنی مدت از اان د

را به فعالیت وادارند و موجب تعاق فاد گادند. اان گونه محسرروق ضرراباآ شلب و تن م فاد شررده و عضررالت گوناگوآ بدآ 

 فعالیت ها باای کاهش وزآ مد نظا هستند.

 مدت زمان پيشنهادی برای فعاليت روزانه

با آآ که هنوز ارتباط مشررخصرری میاآ زماآ بهینه فعالیت بدنی در روز و کاهش ناخ عوالم سرراناآ زا اافت نشررده اسررت ولی 

 است آآ از حاکی شواهد باآاند. شود گنجانده روزانه زندگی  دشیقه فعالیت شداد بدنی در بانامه 30پیشنهاد می شود روزانه 

. دهد می کاهش را روده ساناآ و بانواآ در سینه های ساناآ باوز احتمال شداد بدنی فعالیت دشیقه 60 الی 45 روزانه که

شاآ شواهد چنین هم شتای باای فاد  20سه دوره  الی دو در ها فعالیت اان انجام دهند می ن دشیقه ای در نول روز ن ع بی

ضافه وزآ و  ست که از ا ساناآ موثا ا شداد بدنی و ورزش روزانه به آآ علت در جلوگیای از  دارد. در واشع انجام فعالیت های 

رانی که حتی در اواخا چاشی جلوگیای می کند. شواهد داگای نیز وجود دارند که بیاآ می نند احتمال ابتال به ساناآ در بیما

 زندگی خود عادات ورزشی داشته اند نیز کاهش اافته است.



شت که ماداآ باالی  سأله نیز توجه دا سال، هم چنین افاادی که دچار بیماری  50سال و خانم های باالی  40بااد به اان م

 خود به فعالیت های شداد ورزشی بپادازند. های تن سی و شلبی هستند بااد با دشت بسیار و با توجه به شااا  فیزاولوژاک بدآ

 رژيم غذايي سالم با توجه به تغذيه مواد گياهي

سبی باای  سته از خوراکی ها داراا مواد غذاای منا شوند. اان د سته غذاهای پیچیده محسوب می سبزاجات و میوه جات جزو د

دسررته می باشررند. هم چنین مواد فعالی چوآ  رشررد و سررالمت فاد می باشررند. موادی چوآ واتامین ها، مواد معدنی از اان

شواهد  شوند.  ساناآ  سبزاجات و میوه جات وجود دارند که می توانند مانع باوز  ستاول، ااندل و فنول در  فالونوادها، تاپن، ا

یوه حاکی است که مصاف زااد سبزاجات و میوه می تواند مانع از باوز ساناآ های راه، معده و مای شود. هم چنین مصاف م

 و سبزی می تواند از ناا  کاهش اناژی دراافتی فاد به کاهش خطا ابتال به ساناآ در فاد کمک کند.

 ارتباط شناخته شده ميان سرطان و رژيم غذايي

 سرطان مثانه

اهد عوامل اصلی خطازا باای ابتال به ساناآ مثانه عبارتند از مصاف دخانیات و شاار گافتن در معاض مواد شیمیاای خاص، شو

 گوناگونی نشاآ می دهند که مصاف سبزاجات می توانند خطا باوز به اان ساناآ را کاهش دهند.

 تومور مغز

 متاس انه رابطه مشهودی میاآ رژام غذاای و ابتال به تومور مغزی وجود ندارد.

 سرطان سينه

ا بعد از ساناآ راه است. عوامل مختل ی ساناآ سینه شااع تاان ساناآ در میاآ بانوای در آماا ا و دومین عامل ماگ ومی

به عنواآ عوامل خطازای ااجاد کننده ساناآ سینه شناخته شده اند. شواهد شانع کننده ای وجود دارند که بیانگا رابطه میاآ 

چاشی و اضرافه وزآ در دوراآ اائسرگی )نه پیش از آآر و خطا ابتالی به سراناآ سرینه هسرتند. اان افزااش خطا سراناآ را 

وابسررته به افزااش تولید هورموآ اسررتاوژآ می دانند. هم چنین افزااش فعالیت بدنی و ورزش به عنواآ ا ی از عوامل کاهش 

دهنده خطا ساناآ چه در دوراآ پیش از اائسگی و چه پم از آآ شناخته شده است. در مورد رابطه میاآ رژام غذاای و خطا 

شود که حتی ساناآ بااد گ ته  صد کمی از بهبودی را باای بیماراآ  29کاهش  ابتال به اان  صاف کالای روزانه در صدی م در

 پم از اائسگی نشاآ می دهد.

 سرطان کليه

شواهدی شطعی در مورد ارتباط  سلول های کلیه و چاشی ح اات می کند. البته  ساناآ  شواهد کافی وجود که از ارتباط میاآ 

 ناآ وجود ندارد.میاآ رژام های غذاای مختلب و ابتال به اان سا

 بهتاان توصیه باای پیشگیای از اان نوع ساناآ جلوگیای از مصاف دخانیات و اضافه وزآ است.

 لوسمي

 متاس انه تا اماوز عوامل تغذاه ای به عنواآ عوامل تاثیا گذار با باوز اان نوع ساناآ شناخته نشده اند.

 سرطان ريه

درصد مبتالااآ به ساناآ راه به علت استعمال دخانیاآ  85 ا داراست. بیش از ساناآ راه بیشتاان آمار ماگ ومیا را در آماا

 درصد بقیه به دلیل شاار گافتن در معاض اشعه رادوآ مبتال شده اند. 10-14به اان عارضه مبتال شده اند. و 

صاف پنج وعد سیگاری ها، م سیگاری ها و چه در میاآ غیا  شاآ داده اند که چه در میاآ  سبزی جات و میوه در تحقیقات ن ه 

ست که رژام های غذاای حاوی کورتوآ و واتامین  شده ا شاآ داده  ساناآ راه را کاهش می دهد. به عالوه ن روز خطا ابتال به 

A  خطا ابتال به سررراناآ راه را در سررریگاری ها افزااش می دهند. بهتاان عامل جلوگیای از سررراناآ راه تا به اماوز عدم

 اخته شده است.اسمتعمال دخانیات شن

 سرطان تخمدان



ارتباط کشررب شررده ای میاآ رژام های مختلب غذاای، مصرراف سرربزی جات و میوه به ابتال به اان نوع سرراناآ وجود ندارند. 

ست.  شده ا شاهده ن ساناآ تخمداآ م سیده اند که ارتبانی میاآ تغذاه و  گاوههای زاادی در تحقیقات خود به اان نتیجه ر

 ضافه وزآ و اان نوع ساناآ تا به اماوز اافت نشده است. ارتباط خاصی میاآ ا

 سرطان پانکراس

شاآ می دهد که چاشی شد پان ااق ساناآ خطازای عامل عنواآ به تواند می کم بدنی فعالیت  شواهد ن  علت به عوامل اان. با

سم کاهش صاف چنین هم. دهند می ااری پان ااق ساناآ به ابتال به بدآ در گلوکز متابولی شت شامز نیز به عنواآ  م زااد گو

ساناآ  سبزاجات و میوه می تواند به کاهش خطا ابتال به اان  ست. مصاف  شده ا شناخته  ا ی از عوامل خطازا در اان زمینه 

 بیانجامد. البته شواهد گوناگوآ به درجه شطعی ناسیده اند.

 سرطان پروستات

 سبزی از خاصی گاوه مصاف   اای است. شواهد نشاآ می دهند کهسطاناآ پاوستات شااع تاان ساناآ در میاآ ماداآ آماا

.  بیانجامد ساناآ اان به ابتال خطا کاهش به تواند می ماهی مصاف چنین هم هم بقوالت و سبوق، ، فانگی گوجه چوآ جات

اان سرراناآ  و کورتوآ بتا می تواند به کاهش خطا ابتال به E واتامین مصرراف که آنند از حاکی خاصرری شررواهد چنین هم

 بیانجامد.
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