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 مقدمه

شان می دهد اغلب  سی ها ن ست. برر سنتی همراه بوده ا شهری در اغلب نقاط جهان با تغییر عادات غذاهای  زندگی در جوامع 

سازد. اما با غذاهای  سب می  ستند که آنها را برای تامین مواد مورد نیاز بدن منا سنتی دارای تعادلی خاص در ترکیبات خود ه

توسعععه ی زندگی شععهری ی جانی ننی غذای خانیی با غذاهای آماده ی نا مغععرا غذاهای خیابانی  مانند انواو سععاندین  ها   

شده سب انجاد  شتواری برای تغذنه ی منا شده  شرانط د سان در نظر گرفته ن ست. در اغلب انن غذاها نیازهای یاقعی تغذنه ان ا

 است. 

شان دهنده شیوو بیشتر انواو سرطان ها در جوامع شهری است. هر چندمراجعه ی بیشتر افراد به پ شک ی بیمارنابی  آمارها ن

مرگ ها به طور دقیق مورد بررسی قرار  ممکن است بخشی از انن اف انش آمار را شامل شود  نعنی در زمان های گذشته علت

 نمی گرفت  ؛ اما نمی توان از تاثیر زندگی شهری در اف انش بریز انن بیمارنها چشم پوشی کرد. 

بعد از هوا  بیشععترنن ماده ی مغععرا ریزانه انسععانها  غذا اسععت  بنابرانن می توان ادعا کرد که غذا  بیشععترنن تاثیر را بر تامین 

دارد. به همین دلیل بی توجهی در مغرا غذا می تواند نتانج زنان باری را به بارآیرد. چندنن بررسی توانسته  سالمتی انسان ها

شهری  سته از غذاها در جوامع  سفانه انن د شان دهد که متا سرطان ن ضی از غذاها ی بریز  ستقیمی را بین بع ست ارتباط م ا

عی شده است مغرا غذاهانی که می توانند نقش موثری در کاهش بریز بیشترنن مورد استفاده قرار می گیرند. در انن کتاب س

 تومورهای سرطانی داشته باشد توصیه شود. 

برخی محققان پ شععکی ادعا کرده اند که ه اران سععلوط سععرطانی در هر لحظه  در بدن انسععان سععاخته می شععود  یلی شععرانط 

گونه اختالط در شرانط طبیعی بدن ممکن است فرصد رشد را برای  عمومی ی فی نولوژنکی بدن قادر است آنها را نابود کند. هر

سلولها اهمیت زنادی  ساس عوامل موثر در تنظیم فی نولوژنکی بدن  برای مقابله با انن  سازد. بر انن ا سرطانی فراهم  سلولهای 

 شود.  دارد. بنابرانن به نظر می رسد پانداری شرانط طبیعی بدن تابع موادی است که به آن یارد می

سرنع ی نا برعکس  ممانعت نا کاهش انواو تومورهای  شان دهنده نقش مهم مواد غذانی بر بریز نا ت شمندان ن سی های دان برر

سرطانی به ینژه سرطان های مرتبط با دستیاه گوارش  سرطان پستان ی پریستات است. همچنین غذاها نقش عمده ای را در 

ستند به کار گیری انن عریقی دا -ممانعت از بیمارنهای قلبی سرطان ه ستعد بریز  رند  هر چند در افرادی که از نظر ژنتیکی م



موارد به تنهانی کافی نیست ی باند از توصیه های پ شکی مناسب نی استفاده کنند  اما انن توصیه ها می تواند نک راه احتیاط 

 آمی  برای کاهش خطر بریز انواو سرطان ها باشد. 

 وني نگاهي به وضعيت گن

 در صد از کل مرگ یمیر در جهان .  6/12میلیون نفر در جهان بر اثر ابتال به سرطان می میرند   1/7ساالنه         ·

  شورهای غربی ی حدید  30عوامل غذانی علت سرطان ها در ک صد از کل  شورهای  20در سرطان ها در ک صد از  در

 ن عامل قابل پیشییری ابتال به سرطان است. درحاط توسعه هستند. رژنم غذانی  بعد از دخانیات دیمی

شود که انن رقم ظرا  20به طور تقرنبی  ستند؛ پیش بینی می  سرطان ه ساط آننده  20میلیون نفر در جهان مبتال به 

 میلیون نفر برسد.  30به 

 بیش از نیمی از موارد سرطان در کشورهای در حاط توسعه رخ می دهد.         ·

 2002میلیون نفر در سععاط  15  به 2000میلیون نفر در سععاط  10تعداد موارد جدند ابتال به سععرطان از انتظار می رید که 

 اف انش نابد. 

میلیون  7درصد از انن موارد جدند  نواحی کمتر توسعه نافته ی جهان رخ خواهد داد. در حاط حاضر  ساالنه بیش از  60حدید 

با دانش کنونی  دست کم نک سوم موارد سرطان که سالیانه در سراسر جهان رخ می  نفر در اثر ابتال به سرطان جان می بازند.

 دهد  قابل پیشییری است. 

درصد مرگ های ناشی  30در حالی که مغرا دخانیات ب رگترنن عامل انجاد سرطان می باشد   مغرا دخانیات علت حدید 

شمار اف اننده ای ا ست ی  سرطان در کشورهای توسعه نافته ا سبب می از  ز انن گونه مرگ ها را در کشورهای در حاط توسعه 

شود.  اصالح رژنم غذانی ی انجام منظم فعالیتهای بدنی  عوامل مهمی در پیشییری ی کنترط سرطان به شمار می ریند. اضافه 

 یزن ی چاقی دی عامل خطر جدی در بریز سرطان هستند. 

سب ی ها می توا شار از میوه ها ی  سر غرا زناد غذاهای رژنم غذانی  سرطان را کاهش دهد؛ حاط آنکه م ند خطر ابتال به انواو 

 نیه داری شده ی نا گوشت قرم   با اف انش احتماط ابتال به سرطان همراه می باشد. 

 سرطان چيست؟ 

سرطان به طور کلی برای بیش از  صطالح  ستان   100ا شامل تومورهای بدخیم نقاط مختلف بدن مثل پ دهانه بیماری مختلف 

ساسی در نتیجه قرار گرفتن فرد در معرض  رحم  پریستات  معده  ریده ب رگ  رنه  دهان  ی خون به می برند. سرطان به طور ا

شامیدنی ی نا  سی  آ شغلی  از راه های تنف غی نا  شخ شود. انن عوامل می توانند در محیط های  سرطان زا انجاد می  عوامل 

 خوراکی به فرد آسیب برسانند. 



ستعماط دخانیات  الیوی رژنم غذانی ی  بر خالا بایر معمولی مبنی بر تاثیر عوامل ژنتیکی در بریز سرطان  عادات فردی نظیر ا

سرطان بر عهده دارند  ی در انن میان عوامل ژنتیکی  صلی را در انجاد  شغلی ی محیطی  نقش ا شرانط  فعالیت بدنی  همچنین 

 نقش چندانی ندارند. 

 وسعت مشکل 

شورهای عو ستند ی انن بیماری ها معموالً همراه با نکدنیر بریز می کنند  در ک شابه ه سیاری از بیمارنهای م من م امل خطر ب

عریقی دیمین عامل عمده ی مرگ ی میر به شمار می آند. شواهد اپیدمیولوژنک   -توسعه نافته سرطان بعد از بیمارنهای قلبی

ورهای کمتر توسعه نافته ی جهان است. انن یضعیت  به ینژه در کشورهای در حاط حاکی از شیوو ی گسترش انن ریند در کش

 گذر نا کشورهای با درآمد متوسط مثل کشورهای آمرنکای جنوبی ی آسیا قابل مشاهده است. 

سوی بیماران به عنوان تهدندی برای زندگی تلقی م شخیص ایلیه انن بیماری اغلب از  سرطان  ت ی صرا نظر از پیش آگهی 

ضطراب ی افسردگی می گردند ی حتی انن بیماری بر یضعیت  شود؛ به طوری که بیش از نک سوم مبتالنان به سرطان  دچار ا

 اقتغادی خانواده نی  اثر مخرب برجای می گذارد. 

 مراقبت های بالینی بیماران سرطانی  بخش عمده ای از بودجه بهداشت عمومی را به خود اختغاص می دهد. 

 کرد؟چه بايد 

شیوو  سیعی را جهت کاهش  شخص ی ی سرطان یجود دارد  دامنه ی عمل م ضر درباره عوامل خطرناک  شی که در حاط حا دان

ضافه یزن   بعد از دخانیات مهمترنن عوامل غیر  شد  چاقی ی ا شاره  سرطان همه ی کشورها را فراهم می کند. همان طور که ا

 قابل اجتناب در بریز سرطان هستند. 

که تغذنه ی نا صععحیف فقدان تحرک جسععمانی  چاقی ی مغععرا دخانیات ی الکل  عوامل خطر مشععترک بیماری های  از آنجا

سرطان در  -م منی نظیر بیماری های قلبی شییری از  ستند  اجرای برنامه های پی سی ه عریقی دنابت نوو دی ی بیمارنهای تنف

 می تواند راه برد ملی موثری به شمار آند.  قالب برنامه های پیشییری ادغام نافته ی بیماری های م من

 آن دسته از عوامل غذانی که خطر ابتال به سرطان را به طور قطع اف انش می دهند عبارتند از: 

 اضافه یزن ی چاقی         ·

  مغرا الکل 

  مغرا برخی از انواو گوشت ها ی ماهی های نمک سود شده نا تخمیر شده 

 شور ی نا خیلی داغ  مغرا غذا ها ی نوشیدنی های 

  مغرا مواد غذانی حایی آفالتوکسین نوعی کپک که گاهی ایقات در برخی از مواد غذانی مثل حبوبات  بادام زمینی

 خشک بار درختی ی غذاهای تهیه شده از پنبه دانه نافت می شود . 



  

 اثر رژيم غذايي بر سرطان

سرطان 30عوامل غذانی  حدید  صد از موارد ابتال به  سعه  در شورهای در حاط تو سبت در ک ستند؛ انن ن شورهای غربی ه در ک

سعه  الیوهای  20حدید  شورهای درحاط تو شینی در ک شهرن سترش  ست. با گ سته در حاط اف انش ا صد بوده ی به طور پیو در

نافته می شوند. می ان  ابتال به سرطان  به ینژه آن هانی که با رژنم غذانی ی فعالیت بدنی ارتباط دارند  مشابه کشورهای توسعه

 ابتال به سرطان نی  با مهاجرت جمعیت ها بین کشورهای مختلف ی اتخاذ الیوهای غذانی متفایت  تغییر می نابد. 

سرطان های ریده ی ب رگ   سرطان رنه ی  ست. بریز  سرطان به عنوان نک عامل مرگ ی میر در حاط اف انش ا سبی  اهمیت ن

به موازات توسعه اقتغادی اف انش می نابد؛ حاط آن که بریز سرطان معده در چنین شرانطی  مقعد  پستان ی پریستات  معموال

ست. باالترنن می ان عوامل خطر سرطان در  سته ا شرانط اقتغادی ی اجتماعی نی  شدنداً یاب شود. سرطان به  دچار کاهش می 

د. به عالیه بقای بیمارانی که از نظر اقتغادی ی گریه هانی دنده می شود که دارای پانین ترنن سطف آموزش ی تحغیالت هستن

 اجتماعی در رده ی پانینی قرار دارند  در مقانسه با آنهانی که در طبقات باالتری هستند  بسیار کم تر است. 

در سعععاط های اخیر  شعععواهد زنادی بر ارتباط اضعععافه یزن ی چاقی با انواو زنادی از سعععرطان ها نظیر سعععرطان مری  مقعد 

رکتوم   پستان آندیمتر رحم ی کلیه به دست آمده است. ترکیب رژنم غذانی نی  بسیار حائ  اهمیت است؛ برای نمونه میوه  کولو

 ها ی سب ی ها اثری حفاظتی در مقابل ابتال به برخی از سرطان ها از جمله سرطان های دهان  مری  معده یمقعد دارند. 

ست که فعالیت بدنی من شده ا شاهده  ست. همچنین م ستان ی مقعد ا سرطان های پ ظم  دارای اثری حفاظتی در برابر ابتال به 

غرا  شود. م سرطان مقعد  سبب اف انش خطر ابتال به  ست  شده ممکن ا شت های نیه داری  شت قرم  نا گو غرا زناد گو م

انش احتماط خطر ابتال به فرایان نوشععابه های الکلی نی  ارتباط آشععکاری با خطر ابتال به سععرطان دارد؛ به نحوی که باع  اف 

 سرطان های حفره ی دهان  حلق  حنجره   مری  کبد ی پستان می شود. 

 ده عامل کاهنده ی بروز سرطان 

 کاهش دادن اضطراب ها    -1

 کاهش چاقی     -2

 اف انش فعالیت های بدنی ی یرزشی     -3

غرا چربی تا حداکثر   -4 صد کالری  20محدید کردن م غرا در  شده  حذا م شباو  غرا چربی های ا غذا  کاهش م

 چربی ها هیدریژنه ی جامد  انواو ریغن های جامد ی کره های گیاهی هیدریژنه  

 گرم در ریز  25-35اف انش فیبر در غذا به مقدار     -5

 مغرا میوه ی سب نجات تازه     -6



  Eی Cمغرا غذاهای از بتاکاریتن ی ینتامین های     -7

 جانی ننی مغرا گوشت قرم  با فرایرده های درنانی ی سونا     -8

 خوردن غذاهای غنی از کلسیم     -9

 جلوگیری از قرار گرفتن در معرض مواد سرطان زا  دیری ازآلودگی هوا  رنگ صنعتی   مواد عانق بندی ی غیره  . -10

ی فقط تعداد اندکی از آنها رشد غیرطبیعی خواهند داشت.  به ناد داشته باشیم  هر ریز میلیون ها سلوط در بدن تکثیر می نابند

ست منجر به  شد هر کدام از آنها ممکن ا سلولها را نابود می کند. ر شد  تمام انن  ستم انمنی بدن به قدر کافی قوی با سی اگر 

 بریز سرطان شود. تغذنه ی مناسب راهی برای کمک به بدن برای مبارزه با انن سلولهاست. 

سطف از تنوو  غذاهای  با توجه به شاند انن فکر به ذهن خطور کند که چیونه می توان با انن  شد   مطالبی که تاکنون عنوان 

 مناسب را نافت ی مغرا کرد  آنا به طور اصولی مبارزه با بریز سرطان با مغرا غذا مقدیر است نا نه ؟ 

فرایان  انسان هوشمند را به استفاده مناسب از آنها فراخوانده  باند ناد آیر شونم   خدایند سبحان با در اختیار قراردادن نعمات

اسععت. شععرانط مختلف اقلیمی ی آب ی هوانی  عادات مختلف غذانی ی تنوو مواد متناسععب با شععرانط اقلیمی  همیی راه را برای 

عات مفید در خغوص انواو بهترنن انتخاب باز گذاشته است. هدا  مغرا همه انن غذاها نیست بلکه سعی شده با ارائه ی اطال

غذاها  هر کسی بتواند با توجه به شرانط زندگی  اقتغادی یاقلیمی خود  تعدادی از آنها را که برای مبارزه با سرطان مفید است 

 ی به سادگی در دسترس قرار دارد  انتخاب ی درچرخه غذانی خود قرار دهد. 

ر اغلب نقاط در دسععترس هسععتند ی تهیه ی آنها ه ننه باالنی را متوجه در انران خوشععبختانه به طور تقرنبی تمام انن مواد د

 خانواده نمی کند. 

امید اسععت پژیهشععیران توجه خود را به غذاهای سععنتی ی دنیر مواد قابل دسععترس معطوا سععازند تا درآننده بتوان فهرسععت 

 مناسب تری را در اختیار عالقمندان قرار داد. 

  چه غذاهايي را انتخاب کنيم؟

 با انتخاب ی گنجاندن غذاهای زنر در الیوی غذانی ریزانه خود می توانید احتماط ابتال به سرطان را کاهش دهید. 

  فیبر غذانی: فیبر قسمتی از ساختمان سلوط گیاهی است ک دستیاه گوارش انسان قادر به هضم آن نمی باشد. فیبر

در نتیجه حفظ سععالمت دسععتیاه گوارش کمک می کند. به حرکت غذا در لوله گوارش ی دفع ضععانعات آن از بدن ی 

داشتنی رژنمی که می ان فیبر آن باال ی چربی آن پانین باشد  احتماط ابتال به سرطان ریده ب رگ را می کاهد. می ان 

غرا فیبر درجوامع امرنکا  سرطان  11م ستیتوبین المللی  صیه ان شد که به تو انن می ان  (NCI)گرم در ریز می با

غرا بیش از  NCIگرم در ریز اف انش نابد.  20-30ه باند ب غرا  35م صیه نمی کند زنرا م گرم فیبر در ریز را تو

 بیش از انن می ان می تواند اثرات نامطلوبی به یجود آیرد. 



ستفاده کنید. به انن منظور غنوعی  از منابع غذانی از فیبر ا  برای نافتن فیبر مورد نیاز  به جای مکمل های فیبری م

انواو نان ها  ماکارینی ها ی غالت تغفیه نشده را در رژنم خود بینجانید. سعی کنید مغرا محغوالتی که از آردهای 

 تغفیه شده تهیه می شوند را کم کنید. 

سیب درختی  هلو  گالبی ی حتی سیب زمینی را با پوست مغرا کنید. لوبیا ی نخود پخته منابع بسیار خوبی از فیبر 

 ای پرفیبر معموال چربی پانینی دارند. هستند. غذاه

  ستفاده کنید. قبل از انن که گوشت را بپ ند ی اگر در رژنم غذانی ریزانه خود تا حدا امکان از گوشت های کم چرب ا

چربی باقی ماند  قبل از خوردن آن را جدا کنید. مغرا ماهی را اف انش دهید. گوشت سفید را به جای گوشت قرم  

 ی قبل از پخت  پوست ی چربی آن را جدا کنید. استفاده کرده 

  .میوه ها ی سب ی ها را جانی نن تنقالت سرخ شده ی پرچرب کنید 

  ستفاده کنید. انن گریه از غوالت لبنی کم چربی ا شیر ی ...  از مح سر شیر کامل  خامه   به جای مواد لبنی پرچرب  

 موادمعدنی  ی مینراط ها به ینژه کلسعععیم هسعععتند که برای حفظ مواد غذانی منابع خوبی از پریتئین   ینتامین ها 

 سالمت فرد مفید می باشند. 

  مغععرا غذاهای حایی ینتامینA  بتاکاریتن ی ینتامین  C  احتماط ابتال به سععرطان را کاهش می دهند. میوه ها ی

سعی کنید در رژنم غذ شند.  سب ی های سب ی های زنادی یجود دارند که دارای موارد فوق می با انی ریزانه خود از 

 برگی شکل سب  تیره  زرد ی نارنجی ی میوه ها به ینژه مرکبات استفاده کنید. 

   سب ی ها منابع خوبی ازفیبر ستند. انن  سرطان ها ه سب ی های خانواده کلم اغلب کاهش دهنده احتماط به انواو 

به کلم چینی  کلم بریکلی  کلم بریکسل  کلم پی  ی گل ینتامین ها ی مواد معدنی می باشند. از انن خانواده می توان 

 کلم  کلم قمری اشاره کرد. 

 تغيير عادات غذايي 

ست دارند کنار بیذارند ی به جای     · سرطان  غذاهای را که دی شما برای حفاظت خود در مقابل حمله  ل یمی ندارد که 

ماط ابتال به سععرطان را کاهش می دهند ی مغععرا آن سعععی کنید در اغلب موارد غذاهانی را انتخاب کنید که احت

 غذاهانی را که احتماط بریز سرطان را اف انش می دهند محدید کنید. 

  سب ی ها را به تدرنج ی در طوط نک دیره شب تغییر دهید. میوه ها ی  سعی نکنید که عادات غذانی خود را در نک 

 چند هفته ای به رژنم خود اضافه کنید. 

 رکه به خرند می ریند نکی از مواذ غذانی پرچرب را با مشابه کم چرب آن جانی نن کنید. سعی کنید هر با 



  به جای مواد غذانی که از آردهای تغععفیه شععده یغالت فراننده شععده درسععت شععده اند مانند نان های سععفید  از

 محغوالتی با آرد کامل یغالت کامل استفاده کنید. 

 نیاه کرده ی آنهانی را انتخاب کنید که می ان فیبر  ینتامین  هنیام خرند مواد غذانی بر چسعععب آنهاC  ی ینتامینA 

 آن باال ی می ان چربی آن پانین باشد. 

  از ریش هانی برای پخت غذا استفاده کنید که نیازی به اف یدن ریغن نداشته باشد مانند تنوری کردن   بخارپ  کردن

 ی آب پ  کردن.

 برنان کردن از تماس غذا با دید جلوگیری کنید. تماس غذا با دید می تواند منجر  در ریشعععهانی مانند کباب کردن ی

 به تولید مواد سرطان زا در غذا شود. 

  سععععی کنید غذا را قبل از کباب نا برنان کردن در فونل بپیچید یآن را از منبع حرارتی دیر نیه دارند تا مدت زمان

 پخت طوالنی تر شود. 

  برچسب غذاها ی می ان چربی  کالری ی فیبر در آنها  برای هر ریز خود نک برنامه غذانی تنظیم سعی کنید با توجه به

 کنید. 

 مواردی که نقش آنها در سرطان به اثبات رسيده است 

 کاهش دهنده خطر: فعالیت های بدنی  سرطان مقعد         ·

 های حفره سرطان  الکل  لیه  اندیمتر رحم اف انش دهنده خطر  اضافه یزن ی چاقی  سرطان مری  مقعد  پستان  ک 

 سرطان  چینی ریش به شده سود نمک ماهی  کبد سرطان  آفالتوکسین   پستان کبد  مری  حنجره  حلق  دهان 

   بینی ی گلو  نازیفارنکس

 مواردی که نقش آنها در سرطان محتمل است 

 دهان  معده  مقعد  فعالیت بدنی  سرطان پستان  کاهش دهنده خطر : میوه ی سب ی ها  سرطان حفره ی         ·

  اف انش دهنده خطر: گوشعععت های کنسعععری دیدی شعععده  سعععرطان مقعد  مری  نمک ی غذاهانی که نمک سعععود

 شده سرطان معده  غذا ی نوشیدنی های خیلی داغ  سرطان حفره ی دهان  مری ی حلق  

 مواردی که نقش آنها در سرطان قطعي نيست

 گیاهان مغذی غیر اج ای سععلنیوم  کاریتنوئیدها   3 امیا چرب های اسععید ماهی  سععونا  فیبر   کاهش دهنده خطر:    ·

   ها ان یفالین فالینوئیدها  ها  آلیوم لینیان مثل 

  اف انش دهنده خطر: چربی حیوانی   آمین های هتریسعععیکلیک  هیدری کربن های آریماتیک چند حلقوی نیتریآمین

 ها. 



 چربي ها در سرطان نقش 

 چربي ها 

ریغن یچربی بخش ب رگی از ترکیبات مواد غذانی مغععرفی انسععان را تشععکیل میدهند. چربی های خوراکی را می توان به دی 

سان نقش های متعددی دارند. از نظر تغذنه ای  سیم کرد. چربی ها در بدن ان شده تق شباو ن شده ی ا شباو  سته چربی های ا د

سب  غرا مقدار منا ست. چربی ها در تامین ینتامین های محلوط در م سیار مهم ا چربی برای حفظ تعادط فی نولوژنکی بدن ب

چربی  تولید یذخیره ی انرژی   سعععاخت هورمون ها ی... اهمیت زنادی دارند  اما زناده ریی در مغعععرا چربی ها  آنها را برای 

ی توصیه می شود ی باند سعی شود از غذاهانی که دارای سالمت انسان مضر می سازد. به طور کلی همیشه کاهش مغرا چرب

 چربی کمتری هستند  استفاده شود ی همچنین چربی مورد استفاده از نوو اشباو نشده باشد. 

ضور چربی  سرطانی نیازمند ح سلولهای  سرطانی دخالت دارند. ایط انن که  سلوط های  شد نا بریز  چربی ها به دی طرنق در ر

برای رشعد خود هسعتند . بنابرانن غذاهانی که به پانین آیردن سعطف چربی  LDL (Low Density Lipoprotein)های 

 در بدن کمک می کنند  مانع نا کاهنده رشد سلولهای سرطانی خواهند بود.  LDLهای 

انن حالت دیم اننکه مغرا چربی ها باع  تحرنک تولید صفرا می شود  زنرا یجود صفرا برای هضم چربی ها ضریری است. در 

اگر مقدار زنادی صععفرا به داخل ریده ها ترشععف شععود ی به مدت طوالنی در ریده ها باقی بماند  بخشععی از آن تبدنل به اسععید 

شود  (Apcholic Acid)آپکولیک  ست ی به همین دلیل ادعا می  سرطانی ا سلوط های  شد  سید  محرک ر شود. انن ا می 

 ز سرطان ریده ی ب رگ نقش زنادی داشته باشد. مغرا زناد چربی ها ممکن است در انجاد بری

در استفاده ازچربی ها فقط کاهش نا محدیدنت مغرا  هدا نیست  بلکه نوو چربی نی  اهمیت بس انی دارد  نعنی باند چربی 

 های مناسبی برای مغرا انتخاب شوند که به طور معموط از نوو چربی های اشباو نشده نا مانع باشند. 

 بي کاهش مصرف چر

غرا ریزانه چربی باند تامین کننده ی  غان علم تغذنه معتقدند که م غ شد. نعنی اگر  20متخ صد کالری مورد نیاز بدن با در

کالری را تامین کند. از سعععوختن هر  500را در نظر بییرنم  چربی باند  (Kcal)کالری  2500کالری مورد نیاز ریزانه بدن را

  9تقسععیم بر  500کالری انرژی تولید می شععود  9د. از سععوختن هر گرم چربی حدید کالری را تامین کن 9گرم چربی حدید 

کالری باشد  مقدار  2000گرم است. نا اگر نیاز ریزانه  55گرم می شود  پس چربی مجاز برای مغرا ریزانه  حدید 55حدید 

 گرم خواهد بود.  45چربی مجاز برای مغرا 

 مصرف چربي های مناسب 

امناسب قبل از آنکه منجر به بریز بیماری های ناشی از خود شوند  ممکن است باع  بریز نا تسرنع سرطان مغرا چربی های ن

غرا چربی باال اما از نوو خوب را دارند به طور مثاط در بین مردم مدنترانه که  شان داده اند  درجوامعی که م شوند. محققان ن



اسععت  بریز سععرطان  (Mono unsaturated)یغن های غیر اشععباو مونواغلب غذاهانشععان بر پانه ی مواد گیاهی ی غنی از ر

سرطان  شیوو  غرا می کنند   ست. در زنان نونانی که به طور معموط غذاهای غنی از ریغن زنتون م ستیاه گوارش کمتر ا د

ساط  ست. نک مطالعه که در  سیار کم ا ستان ب شان داد مردانی که چربی حیوانی کمتر ی چر 1998پ شد  ن بی گیاهی انجام 

 بیشتری در غذاهانشان مغرا می کنند شیوو سرطان پریستات کمتر است. 

ضد  ست تاثیرات  شند ی حتی ممکن ا سرطان موثر با ضی چربی ها نمی توانند در انجاد  ست که بع شده ا ساس گفته  بر انن ا

 سرطانی نی  دارا باشند که ازجمله می توان به انن موارد اشاره کرد:

 ی غیر اشباو موجود در غذاهای گیاهی مانند حبوبات. چربی ها        ·

  ریغن های گیاهی که سرشار از چربی های غیر اشباو مونو هستند مانند ریغن زنتون ریغن کانوال(canola) . 

  هستند.  3غذاهای درنانی مانند ماهی سالمون ی تون که دارای مقادنر زنادی اسیدهای چرب امیا 

 سید سید های چرب امیا  3های چرب امیا ریغن هانی که مقدار ا سه با ا ست  مانند ریغن ب رک  6در مقان شتر ا بی

 بذرک   ریغن کانوال  ریغن لوبیای سععونا هیدریژنه نشععده   گردی  ریغن آفتابیردان  ریغن کافیشععه  ریغن کنجد  

 ریغن زنتون. 

شباو اگر در معرض دمای باالقرار گیرند دچار  سرطان اغلب ریغن های گیاهی غیر ا شده ی تولید ترکیبات  ساختمانی  تغییرات 

زا می کنند  مانند اکریلئین . بر انن اسعاس هر چند ریغن بادام ی ریغن زنتون خالص برای پخت مناسعب هسعتند اما نباند در 

شرانط جوشیدن را بدین سب اند. برای انن که ریغن ها بتوانند  سرخ کردن نامنا تغییرات  درمای جوش قرار گیرند؛ نعنی برای 

 نامناسب تحمل کنند  آنها را استرنفیه می کنند. انن ریغن ها به ریغن های سرخ کردنی موسوم اند. 

سید های چرب امیا  شان می دهد که مغرا ریغن ماهی غنی شده دارای مقدار باالی ا مطالعه بر ریی حیوانات آزمانشیاهی ن

که ریغن ماهی ی ریغن ب رک موجود است عالیه  3های چرب امیا   باع  کاهش چشم گیر تومور ریده ب رگ می شود. اسید3

بر خواص ضد سرطانی به حفظ سالمت قلب یعریق نی  کمک می کند. علت پانین بودن شیوو سرطان پستان در زنان اسکیمو  

سید های چرب امیا غرا باالی ا سید های چرب امیا 3م ست. ا ستر 3در غذاهای ریزمره آنها ا سدید کردن اثر ا یژن بر ریی م

 سلولهای پستان  خطر بریز سرطان را کاهش می دهند. 

 اجتناب از مصرف چربي های بد

سته پالم  ریغن نارگیل  ریغن پنبه یانواو چربی های  شده مانند ریغن پالم  ریغن ه شباو  غرا زناد چربی های ا اجتناب از م

ر اشباو به صورت اشباو درآمده اند ضریری است. انن چربی ها همان طور که گفته هیدریژنه  که به طور شیمیانی از شکل غی

شوند. هیدریژنه کردن  -شد می توانند عالیه بر انجاد بیماری های قلبی سرطانی  سلولهای  شد  سرنع ر عریقی باع  بریز نا ت

ن می شود. ازانن ری باند همواره در انتخاب ریغن های مانع ی تولید ریغن های جامد باع  تغییر متابولیسم انن ریغن ها در بد



ریغن  نوو آن را مدنظر قرارداد. به طور معموط اطالعات الزم بر ریی برچسععب ریغن ها درم می شععود. متاسععفانه در تهیه ی 

س ها نی  اغلب غذاهای آماده مانند انواو ساندین  ها از چربی هیدریژنه استفاده می شود. انواو غذاهای بسته بندی شده ی چیب

 از ریغن های هیدریژنه استفاده می شود. بنابرانن باند در هنیام مغرا آنها انن امر مد نظر قرار گیرد. 

سرطان ریده ب رگ  سرطان به ینژه  ست که زناد بودن بافت چربی در بدن نک عامل مهم در بریز  شان داده ا امریزه تحقیقات ن

پستان است  زنرا اف انش بافت چربی باع  اف انش سطف استریژن موجود در است. چاقی نک عامل خطرساز برای بریز سرطان 

خون می شود که انن امر خطر بریز سرطان پستان را اف انش می دهد. بررسی ها نشان داده است در زنانی که از فرایرده های 

که چربی بیشتری مغرا می کنند   گیاهی بیشتر ی چربی کمتر استفاده می کنند سطف استریژن خون آنها در مقانسه با زنانی

ستفاده  ست. بنابرانن دی راه الغر ماندن ی دیری از چاقی؛ ا شتر ا ستات بی سرطان پری ست. در مردان چاق هم بریز  پانین تر ا

 مستمر از یرزش ی داشتن عادات مناسب غذانی است.

  

 نقش ميوه ها و سبزی ها در سرطان 

  افزايش مصرف مواد فيبری در رژيم غذايي

شود. امریزه اغلب محققان برای ارتباط مواد فیبری موجود در غذا  سلول ی موجود درگیاهان مواد فیبری گفته می  به ترکیبات 

 ی تاثیر آن بر کاهش بریز سرطان ریده ب رگ اتفاق نظر دارند. انن مسئله مورد توافق پژیهشیران علم پ شکی نی  هست. 

حرکت ریده ها  سعععرعت تخلیه ی ریده را اف انش می دهند که انن امر باع  کاهش زمان تماس مواد مواد فیبری با تسعععرنع 

سرطان ریده را  سلوط های ریده  خطر ابتال به  سرطان زا با دنواره ی  شود. تماس کمتر مواد  سرطان زا با دنواره ی ریده می 

سرطا ستقیم آنها با جداره ریده ها ممانعت به عمل کاهش می دهد. همچنین مواد فیبری با انجاد پیوند با مواد  ن زا از تماس م

 می آیرند.

ضر بر ریی انن مواد تولید فکاپنتان ها  ست. در نتیجه از عمل باکتری های م صفرایی ا سیدهای  عمل دنیر مواد فیبری جذب ا

(Fecapentanes)  .جلوگیری می کند 

باقی مانده در ریده ترکیبات سرطان زا تولید می کنند. تقرنباً بیست نوو میکریارگانیسم های مضر با تج نه ی فساد مواد غذانی 

از انن ترکیبات شععناخته شععده اند. عمل دنیر فیبر موجود در مواد غذانی کمک به رشععد باکتری های مفید ریده هاسععت که با 

 رشد باکتری های مفید شرانط برای رشد باکتری های مضر نامساعد می شود. 

صیه  سفره در هر یعده نکی از تو سب ی بر ریی  سالمت تغذنه   قرار دادن نک ظرا پر از  شت جهانی برای  سازمان بهدا های 

 غذانی می باشد. 



شان داده اند  در افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد بریز سرطان ریده ی ب رگ هستند  مغرا مواد فیبری از رشد  بررسی ها ن

ند. نک مطالعه بر ریی کسانی که مستعد بریز سرطان ریده بوده اند ی نشانه هانی از تغییر پولیپ های ریده ای جلوگیری می ک

غرا ریزانه  شان داد  م شته اند  ن شی ریده دا ش سلولی را در بافت پو سبوس گندم به مدت  13تغییرات  هفته از ریند  8گرم 

غرا غذاهای  سلولهای ریده می کاهد  عالیه بر انن  م شد ی تغییرات بدخیم در  سینه می ر سرطان  فیبری باع  کاهش بریز 

ستانی  سلوط های پ ستریژن  مانع جذب انن هورمون در  شود  زنرا مواد حاصل از ترکیبات فیبری می تواند در رقابت با جذب ا

 شود که در نتیجه از خطر سرطان زانی استریژن کاسته می شود.

ا توصععیه می کنند. از بهترنن منابع مواد فیبری که دارای گرم مواد فیبری ر 25متخغععغععان علم تغذنه مغععرا ریزانه حداقل 

خواص ضد سرطانی هستند می توان به: سبوس گندم  لوبیاقرم   لوبیاسفید  لوبیاسب   آرد کامل گندم  حبوبات  نخود  عدس  

 نان های سبوس دار  آلو ی ... اشاره کرد. 

میل ه ننه های باال باع  اف انش مواد فیبری در رژنم غذانی خود هر کسععی می تواند با تغییر اندکی در رژنم غذانی  بدین تح

 شود. 

 برای مثاط سعی کنید توصیه های زنر را به کار ببرند: 

 همواره نان های تهیه شده از گندم سبوس دار به جای نان های تهیه شده از آرد سفید استفاده کنید.     -1

 برگی تازه را در رژنم غذانی ریزانه ی خود قرار دهید.  مغرا سب ی ها به ینژه انواو سب ی های    -2

 مغرا نک ظرا ساالد تهیه شده از سب ی های فغل در هر یعده غذانی توصیه می شود.     -3

 مغرا غالت بو داده شده همراه با شیر در صبحانه.     -4

 ی ی شکالت. مغرا خشکبار مانند: توت خشک  انجیرخشک  ی کشمش به جای تنقالت صنعت    -5

 مغرا سیر  پیاز ی گوجه فرهنیی تازه در یعده های مختلف غذانی.     -6

 نکته

بعضی از متخغغان علم تغذنه معتقدند که مغرا ریزانه ی نک سیب با پوسته خطر ابتال به سرطان ریده را طور چشم گیری 

ر پوست خود است  انن ماده به یسیله باکتری های کاهش می دهد. زنرا سیب عالیه بر داشتن مواد فیبری دارای ماده پکتین د

ریده تخمیر می شودی اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه را تولید می کند. انن اسیدها از رشد باکتری های آسیب رسان در ریده 

بدخیمی ی جلوگیری می کنند. انن مواد همچنین با حمانت از سعععلولهای پوشعععشعععی دنواره ریده ها  آنها را در برابر تغییرات 

 سرطانی شدن محافظت می کنند. 

 مصرف سبزی وميوه 



نتیجه صدها مطالعه نشان دهنده ارتباط مستقیم کاهش ابتال به انواو سرطان با مغرا میوه ی سب ی های تازه است  همچنین 

بریز سرطان می مغرا میوه ی سب ی باع  کاهش تمانل افراد نسبت به مغرا مواد پرچرب می شود که انن امر خود از خطر 

کاهد. بیشععتر گیاهان دارای مواد فیتوکمیاط هسععتند. انن ترکیبات مقایمت طبیعی بدن را در مقابل بریز سععرطان تقونت می 

 کنند در میوه ها ی سب ی ها پنج دسته ترکیبات زنر برای مقابله با سرطان شناسانی شده اند: 

 سیانات ها.فنل ها  انندیط ها  فالین ها  کومین ها  ی ان یتیو

سب ی ها   سب کنند  می بندند. در میان  شدن منا سرطانی  شرانط را برای  ست  سلولها که ممکن ا انن مواد نقاطی را بر ریی 

خانواده چلیپانان  تره تی ک نا شاهی  دارای بیشترنن اثرات ضد سرطانی هستند. از انواو سب ی های معریا انن خانواده می 

 توان به انواو کلم   کاهو  کلم پی   اسفنام یغیره اشاره کرد. 

 مواد ضد سرطان موجود در انن سب ی ها به سه طرنق در مقابل بریز سرطان  مفید یاقع می شوند. 

 یجود ماده بیوشیمیانی سولفورافان که باع  تقونت سیستم انمنی بدن می شوند.     -1

 های آن نمی مانع یرید مواد سرطان زا به داخل سلولهای سالم می شوند.  انن مواد با انسداد گیرنده    -2

سرطان ها نقش   -3 شوند   هر دیی انن ترکیبات در بریز انواو  شکیل نیتریزآمین ی انندیط در بدن می  انن مواد مانع ت

 دارند  کاهش تولید انندیط از خطر بریز سرطان سینه در زنان می کاهد. 

سینه ی ریده ب رگ برخی از محققان ا سب ی متعلق به خانواده چیلیپانان می تواند خطر بریز سرطان  عالم کرده اند که مغرا 

شام  ترجیحاً بدین 40را تا  صلی غذا  ناهارنا ساالد در یعده های ا غرا نک ظرا ب رگ  ساس م صد کاهش دهد. بر انن ا در

ست به جای سس از ری ستفاده از سس را توصیه می کنند. بهتر ا شود. ا ستفاده  غن زنتون نا نک قاشق غذاخوری ریغن مانع ا

در نظر داشته باشید گیاهانی که داای برگ های تازه سب  تیره هستند مانند اسفنام  به جای کاهو  برای انتخاب برتری دارند. 

س سب ی های مفید دنیر  می توان به کلم بریکلی  گوجه فرنیی   فلفل قرم   لوبیا قرم  ی لوبیا  شاره کرد. اف یدن کمی از  ب  ا

 پودر سیر به ساالد   رژنم ضد سرطانی را کامل می کند. 

سرطان  ستریژن  مانند  سرطان های مرتبط با ا ستریژن موجود در غذاهای گیاهی  به ینژه خانواده چلیپانان از خطر بریز  فیتوا

کرده ی مانع اثر استریژن در انن سلولها ی در نتیجه سینه  می کاهد. فیتواستریژن  گیرنده های استریژن را در سلوط ها اشغاط 

 مانع رشد سلوط های بدخیم می شود. 

 ساالد های ضد سرطان 

ی بتاکاریتن با همدنیر  Eی Cبررسععی ها نشععان داده اسععت یقتی ترکیبات آنتی اکسععیدان  مواد ضععد سععرطان  مانند ینتامین 

شوند  دارای اثرات بیشتری هستند. به انن دلیل سرطانی  مغرا  ضد  ساالد باع  تقونت اثرات  سب ی در  مغرا توام میوه ی 

 ترکیبات موجود در آنها می شود  به ناد داشته باشید که لیکوپن موجود در گوجه فرنیی نک ترکیب ضد سرطان مهم است. 



 از فراورده های سويا بيشتر استفاده کنيد

پریتئین های مفید است؛ زنرا با داشتن قیمت کمتر  دارای ترکیبات سونا در مقابل گوشت منبع بسیار خوبی برای دستیابی به 

پریتئینی مناسبی می باشد. به نظر می رسد خواص ضد سرطانی سونا ناشی از یجود مواد فیتونی مانند ان یفالین ها باشد. انن 

 ترکیبات مانع رشد عریق خونی تومورها می شوند.

ریده ب رگ به یسیله مسدید کردن اثرات سرطان زانی اسید های صفرایی   در  خواص محافظت کنندگی سونا در برابر سرطان

فرانندی تحت عنوان آنژنوژن نس اسععت. عمل دنیر ان یفالین ها کمک به تنظیم تولید هورمون های جنسععی اسععت که انن امر 

شود. مطا ساط  سینه در مردان ی زنان میان ستات ی  سرطان پری ست  زنانی که می تواند باع  کاهش خطر بریز  شان داده ا لعه ن

سد  شوند. به نظر می ر سینه مواجه می  سرطان  غرا می کنند کمتر با خطر بریز  شتری را در یعده های غذانی م سونای بی

بعضی فرانندهای پیچیده در تولید فرایرده های سونا مانند سونا برگر  سوسیس سونا ی نوشابه های سونا از مقدار ان یفالین ها 

  می کاهد.

نک بررسی نشان داده است که مرگ ناشی از سرطان سینه در زنان امرنکانی که کمتر از فرایرده های سونا استفاده می کنند 

سته به جنس  ست. انن امر فقط یاب شتر ا ست  چهار برابر بی سونا ا شان غنی از فرایرده های  سه با زنان ژاپنی که غذان در مقان

به دلیل مغرا زناد سونا کمتر است. تحقیقات نشان داده که سونا بدن را در برابر اغلب  نیست. اصوالً شیوو سرطان ژاپنی ها

 سرطان ها مانند سرطان رنه  مقعد  ریده ب رگ  معده ی پریستات ی سینه مقایم می سازد. 

شیمیا سونا به همراه مواد  شیاهی به تعدادی از آن غذاهای غنی از  سرطان زا داده در نک تحقیقات بر ریی حیوانات آزمان نی 

سته  سرطانی در حیوانات د شد ی نمو تومورهای  شان داد که ر سونا موجود نبود  ن سه با حیواناتی که در رژنم آنها  شد  در مقان

غرا زناد آن یجود ندارد بلکه می توان با  سونا نیازی به م شدن از فواند ی خواص  ست. برای بهره مند  سیار کمتر بوده ا ایط ب

سونا پخته  توفو مغرا نک یعده  شیرسونا  از خواص ضد سرطانی  (Tofo)سونا در ریز  نغف فنجان لوبیای  نا نک فنجان 

 انن گیاه حیرت انیی  برخوردار شد. 

در جدیط انن صفحه مقدار ماده موثر ضد سرطان ان یفالن موجود در سونا که جنیستئین نامیده می شود فهرست شده است. 

ه ها در انران تولید نمی شوند که در همین جا توصیه میشود نهادهای ذی ربط شرانط را برای تولید متاسفانه اغلب انن فرایرد

 ی تنوو انن فرایرده ها درکشور فراهم سازند. 

برای مغععرا فرایرده های سععونا باند مطمئن بود که تولید کننده عمل اسععتخرام را تحت فرانند آبی انجام داده باشععد؛ زنرا 

 باع  حذا جنیستئین از محغوالت می شود. برای انن کار باند به بر چسب محغوط توجه کرد. استخرام الکلی 

  

 فراورده های حيواني و سرطان 



 تغيير عادت مصرف گوشت قرمز به فراورده های دريايي 

ت قرم  ی بررسی های آماری در جوامع شهرنشین نشان دهنده شیوو بیشتر بریز سرطان ریده ب رگ در کسانی است که گوش

شت قرم   تاثیر انن  غرا گو شینی ی تمانل غلط افراد جامعه به م شهرن سفانه زندگی  غرا می کنند. متا شان م چربی در غذان

عامل خطرساز در بریز سرطان ریده را اف انش داده است. در اغلب کشورهای در حاط توسعه به ینژه کشورهانی که گوشت آنها 

شود  م ست؛ در حالی که در برخی از انن از طرنق یاردات تامین می  شده ا شت قرم  جانی نن فرایرده های درنانی  غرا گو

 کشورها مانند انران  توان بالقوه تولید فرایرده های درنانی به یفور یجود دارد. 

ز نک گریه از محققان از دانشعععیاه هاریارد  در بخش سعععالمت ملی    به مطالعه نقش عموامل غذانی در بری 1976در سعععاط 

 ساط انن نتانج را کسب کردند:  34-59زن در سنین  88000سرطان ریده پرداخته اند. آنها با آزمانش بر ریی 

  صلی در هر ریز مغرا می خطر بریز سرطان ریده ب رگ در زنانی که گوشت گای  مرغ نا گوساله را به عنوان غذای ا

 برابر بیشتر بود.  5/2می کردند  کردند در مقانسه با آنهانی که نک بار در هر ماه گوشت مغرا

  .ارتباط مستقیمی بین خطر بریز سرطان ریده ب رگ با مقدار مغرا چربی حیوانی موجود در غذا یجود داشت 

  .خوردن گوشت قرم  به ینژه گوشت های فرایری شده با اف انش خطر بریز سرطان ریده ب رگ ارتباط داشت 

  بدین پوست با کاهش ریز سرطان ریده همراه بود. خوردن ماهی ی گوشت جوجه ی 

  .مغرا کمتر مواد فیبری در غذا خطر رشد سرطان ریده را اف انش می دهد 

  شباو در سید لینولئیک  فرایان ترنن چربی غیر ا سرطان ریده ب رگ یچربی گیاهی نا ا هی  ارتباطی بین خطر بریز 

 ریغن های گیاهی  نافت نشد. 

مغرا گوشت قرم  ی بریز سرطان ریده تحت مطالعه قرار دارد ی تحقیقات اخیر عوامل مختلفی را در انن امر  البته هنوز ارتباط

ست  صفرایی همراه ا سیدهای  شد یجود چربی باال در غذا نا اف انش ترایش ا دخیل می دانند. همان طوری که در قبل عنوان 

 که انن امر خطر رشد تومورهای ریده را اف انش می دهد. 

برخی گوشععت های فرایری شععده حایی ترکیبات نیتریزآمین ها هسععتند  ازترکیبات نیترنب ی نیترات در گوشععت های فرایری 

سرطان  سم انن مواد در بدن  می تواند باع   شود . تبدنل ترکیبات نیترنت به نیتریآمین در هنیام متابولی ستفاده می  شده ا

سه فلورمیکریبی  شود. مقان ریده در افرادی که رژنم های گیاهی دارند با کسانی که غذاهای گوشتی مغرا زانی انن ترکیبات 

می کنند  تغییرات مشخغی را نشان داده است. در افرادی که پانه غذانشان بر ریی مواد گوشتی است نوو ی محتوای باکتری 

 زا تولید کنند. های ریده ای تغییر نافته اند که می توانند با حضور اسیدهای صفرایی ترکیبات سرطان 



زن ی مرد سوئدی انجام شد  نشان داد در افرادی که غذانشان برپانه  16000ساط بر ریی  14در نک مطالعه دنیر که به مدت 

گوشت گای ی بره قرار داشت  خطر بریز سرطان در دیره میانسالی اف انش نافته است. در مقابل افرادی که کمتر گوشت گوساله 

 المون آزاد  بیشتری مغرا می کردند  انن خطر کمتر بوده است. مغرا کرده ی ماهی س

شرانط را فراهم می آیرند. برای  شد  بلکه عواملی جانبی دنیر انن  سرطان زا با شت قرم  به تنهانی نمی تواند  غرا گو البته م

هتریسععیکلیک آمین ها  مثاط کباب کردن گوشععت در حرارت باال  مانند برشععته نا برنان کردن گوشععت  باع  انجاد ترکیبات

(Heterocyclicamines)  در گوشت شده که انن مواد می توانند سبب آسیب ی تغییرات ژنتیکی درDNA  .سلولی شوند 

 بنابرانن برای مغرا گوشت یفرایرده های آن موارد زنر توصیه می شود: 

شت  -1 شت های بدین چربی  گو ستفاده می کنید  گو شت قرم  ا صورتی که از گو شته  در  غرا کنید به ناد دا لخم  م

 باشید مقدار قابل توجهی چربی در البه الی گوشت قرار دارد که اغلب در نیاه ایط دنده نمی شود. 

 اگر از گوشت مرغ استفاده می کنید ازچربی همراه گوشت مرغ به ینژه پوست مرغ استفاده نکنید.     -2

غرا فرایرده های درنانی   انو  -3 شت قرم  کنید  چربی موجود در فرایرده های تا حد ممکن م او ماهی  را جانی نن گو

 درنانی از نوو مفید هستند. 

 از سرخ کردن شدند گوشت ی ماهی بپرهی ند.     -4

آب پ  کردن  آرام پ  کردن   اسعععتفاده از میکریینو تندپ   نا پخت با دمای پانین تر از خطر بریز سعععرطان زانی مواد   -5

 هد. گوشتی می کا

 در سنین باال از مغرا فرایرده های دیدی  به طور مثل سوسیس دیدی  بپرهی ند.     -6

 تغيير رژيم غذايي از پايه فراورده های حيواني به گياهي 

ست که پانه غذانی  سرطان در افرادی ا سرطان جلب کرده کاهش بریز  ضوعی که نظر محققان را برای ارتباط دادن غذا با  مو

مواد گیاهی قرار دارد. نکی از فرضععیات شععیوو باالی سععرطان در دنیای پیشععرفته امریز  تغییر پانه غذانی از مواد  آنها بر ریی

گیاهی به مواد گوشتی است. بر انن اساس ادعا شده که ارتقای سالمتی ی کاهش بریز سرطان با مغرا غذاهای بر پانه گیاهی 

 بر ریی سه عامل زنر قرار دارد: 

 چربی کمتری دارند.  گیاهان    -1

 گیاهان فیبر بیشتری دارند.     -2

 گیاهان دارای مواد مقوی گیاهی هستد.     -3



داشتن موادفیبری در گیاهان به عنوان ترکیب ضد سرطان بیشتر بیان شده است. قرار دادن رژنم اصلی غذانی بر پانه فرایرده 

برنج  سععونا  لوبیا ی نخود  توصععیه میشععود. در انن گیاهان ترکیبات های گیاهی ی مغععرا انواو حبوبات ی غالت  مانند لپه  

 . اند شده شناخته ضدسرطان ترکیب عنوان به پریتئازی  بازدارنده

سینه   ریده ی پوست در حیوانات آزمانشیاهی به اثبات رسیده  اثر ضد سرطانی انن ترکیب با کاهش دادن رشد سرطان های 

 است. 

ست. نک با توجه به موارد فوق ن شتی ا سرطان جانی نن رژنم غذانی گیاهی به جای گو ضد غرا غذاهای  صوط مهم م کی از ا

شان داده که مغرا غذاهای گوشتی هر  ریز نک بار  سه یعده در ماه  می تواند نیازهای تغذنه ای افراد سالم در  10بررسی ن

 ه سازد. میان سالی  در جوامع شهری  را به پریتئین های موجود در گوشت برآیرد

  

 چه بخوريم؟ 

 مصرف غذاهای حاوی آنتي اکسيدان

نظرات مختلفی در خغوص فواند آنتی اکسیدان ها یجود دارد که گاهی برخی از آنها اندکی اغراق آمی  است؛ اما اغلب محققان 

دان ها در کاهش خطر بریز ی سلنیوم به عنوان بهترنن آنتی اکسی E  ینتامین Cبر تاثیر ی نقش تعیین کننه بتاکارین  ینتامین 

ستند. انن ترکیبات به  سیدان ها در طبیعت ه صلی ی طبیعی آنتی اک سب ی ها منابع ا سرطان ریده اتفاق نظر دارند. میوه ی 

 طرق مختلفی اثرات محافظت کنندگی خود را برای جلوگیری از بریز سرطان ها در بدن اعماط می کنند. مانند: 

 غشای سلولهای پوششی ریده ها محافظت می کنند. آنتی اکسیدان ها از     -1

آنها مانع بریز یاکنش رادنکاط های آزاد می شعععوند  فعالیت رادنکاط های آزاد شعععرانط درین ریده ها را برای بریز   -2

 سرطان مستعد می کند.  

تالط ی اشتباه در متابولیسم آنها مانع بریز خطا در متابولیسم سلولی می شوند  سرطانی شدن سلوط ها اغلب نتیجه اخ  -3

 سلولی است . 

 بتاکاروتن

بتاکاریتن با تقونت سیستم بدن ی آزاد کردن مواد شیمیانی خاص که عامل نابود کننده تومور نامیده می شود به جنگ سرطان 

ن ها به عنوان می رید ی مانع رشد سلولهانی می شود که مستعد سرطانی شدن هستند. مقدار توصیه شده برای مغرا بتاکاریت

یاحد  اسعععت. در نک رژنم غذانی متعادط  30000میلی گرم ریزانه  حدید  15-25ترکیبات ممانعت کننده از بریز سعععرطان 

شود. بهترنن منابع بتاکاریتن عبارت اند از : سیب زمینی  سب نجات معموال انن مقدار بتاکاریتن یارد بدن می  ساالد ی  همراه با 



گرمک  کدیتنبل  انواو کدیی خورشععتی  اسععفنام  کلم  انبه   فندق   ی گرنپ فریت قرم  که بر عکس شععیرنن   هونج  طالبی  

 گرنپ فریت معمولی دارای مقدار قابل توجهی بتاکاریتن است. 

 شد: برای دستیابی به مقدار مناسب بتاکاریتن در غذای ریزانه مغرا هر نک از غذاهای زنر می تواند برآیرده کننده انن نیاز با

 گرم اسفنام پخته ی دی عدد انبه.  100نغف سیب زمینی شیرنن   نک قاچ کدی تنبل  دی عدد هونج  

 بهترنن منابع بتاکاریتن عبارت اند از: 

 میلی گرم بتاکاریتناست.  4/4هونج: نک هونج حایی     -1

 اکاریتن است. میلی گرم بت 12سیب زمینی شیرنن: هر سیب زمینی با اندازه متوسط  حایی     -2

 میلی گرم بتاکاریتن است.  4/2کدی: نک قاشق متوسط حایی     -3

غرا گوجه فرنیی  ستفاده بدن از بتاکاریتن دارد؛ لذا م لیکوپن  ماده ای مهم موجود در گوجه فرنیی نقش مهمی در جذب ی ا

ا هونج ی گوجه فرنیی با هم  انتخابی همراه با غذاهای حایی بتاکاریتن باع  تقونت اثرات آن می شععود. بر انن اسععاس مغععر

 عالی است. 

  Cويتامين 

شعار علمی می گوند: با شعار  "C"به جنگ  Cنک  سر نا  "C"ی  Cایلی ینتامین  "C"بری   که در انن  دیمی   ایط کلمه کان

تیاه گوارش می دارند کمتر دچار سرطان های دس Cسرطان است. مطالعات نشان داده است کسانی که مغرا باالی ینتامین 

 شوند. 

انن ینتامین از تولید ی شعععکل گیری نیتریز آمین ها در ریده جلوگیری می کند . نیترات ها ی نیترنت های موجود در غذا  به 

شند. عمل دنیر  شته با سرطان ها تاثیر دا شوند می توانند بر بریز  شتی اگر در بدن به نیتریآمین تبدنل  ینژه فرایرده های گو

قونت سععیسععتم انمنی بدن با اف انش تولید لنفوسععیت ها اسععت . بهترنن منابع انن ینتامین میوه های تازه به ینژه تCینتامین 

ممکن است اثرات ضدسرطانی داشته  Cمیلی گرم ینتامین 1000- 2000انواو مرکبات ی سب نجات می باشد . مغرا ریزانه 

 باشد. 

  Eويتامين 

مرد که ریزانه مقدار زنادی  21000سععاله بر ریی  10اسععت. نک بررسععی  Cامینمشععابه ینت Eخواص ضععدسععرطانی ینتامین 

درصد کمتر  30در رژنم غذانی مغرا کردند  نشان داده است در مقانسه با افراد دنیر   خطر بریز سرطان در آنها   Eینتامین 

سطف ینتامین ست   زنانی که  شان داده ا ست. نک مطالعه دنیر ن سلنیوم  در  Eبوده ا غرا کم انن مواد ی  خون آنها به علت م

ست   شان  10کمتر از زنان دنیر بوده ا شیاه تورنتو ن سی نی  در دان شته اند  نک برر سرطان قرار دا شتر در معرض بریز  برابر بی



سرطان ریده در بیمارانی که پس از جراحی به مدت  شت یعود مجدد   ی Cساط با رژنم غذانی غنی از ینتامین  2داده که برگ

E  است نافته کاهش صد در 20 حدید تا اند شده تغذنه . 

 یاحد بین المللی در ریز است.  200-400مقدار توصیه شده برای مغرا انن ینتامین  

سب   نخودتازه   سونا  ریغن زنتون   لوبیا  بهترنن منابع غذانی برای تامین انن ینتامین  ریغن جوانه گندم  ریغن ذرت   ریغن 

طبیعی موجود  Eگندم کامل  کره طبیعی یجیر اسعععت. هنوز در مورد انن که از نظر بیولوژنکی اثرات ینتامین  برنج کامل  آرد

طبیعی از نظر بیولوژنکی  Eشیمیانی مشابه است نا نه  بح  هانی یجود دارد. عده ای معتقدند ینتامین  Eدر غذا   با ینتامین 

در ایط  dطبیعی را با حرا  Eل دی استاندارد برای تشخیص انن دی تعرنف شده است ؛ ینتامین تاثیر بهتری دارد. به همین دلی

در ایط نامشان نشان می دهند  dlاسمشان که برگرفته از دی آلفا توکوفریط است مشخص می کنند ی نوو شیمیانی را با حرا 

 منشاء تولید هر نک از دی فرایرده پی برد.  . با توجه به انن نکته در هنیام خرند قرص انن ینتامین  می توان به

 سلنيوم 

سرطان  سیدانی می تواند مانع فعالیت رادنکاط های آزاد  ست. انن ماده با خواص آنتی اک سلنیوم نک ماده مغذی معدنی مهم ا

سرطان ریده ب رگ در مردمی که در غذای ریزانه آنها حدید  شیوو  ست  شان داده ا شود. مطالعات ن میکریگرم  100-200زا 

شیوو پولیپ های ریده ای  ستند  سلنیوم در خون ه سطف پانین  سانی که دارای  ست. همچنین ک سلنیوم یجود دارد  کمتر ا

میکریگرم سلنیوم در ریز  100مغرا شود تاثیر بیشتری دراد ی مغرا  Eبیشتر است. سلنیوم یقتی به تنهانی نا با ینتامین 

در غذا عبارتند از انواو ماهی  خرچنگ  مییو  حبوبات  ی سب نجاتی که در خاک های  توصیه شده است. بهترنن منابع سلنیوم

غنی از سلنیوم رشد کرده اند. از منابع دنیر می توان به برنج قهوه ای   پنیر کاتیج  کله پاچه گوسفند  گوشت جوجه  گوشت 

 های سفید  تخم آفتابیردان ی سیر اشاره کرد. 

 باکتری های اسيدوفيلوس

شیر ی ماست د ست   سته جدندی از محغوالت لبنی که در ساط های اخیر به شدت مورد توجه مغرا کنندگان قرار گرفته ا

حایی باکتری های الکتوباسیلوس اسیدیفیلوس است. انن باکتری ها پس از مغرا شیر ی نا ماست حایی آنها  به صورت زنده 

انند شرانط آنجا رامتعادط کنند. گ ارشهای زنادی در خغوص تاثیر بسیار یارد ریده ی دستیاه گوارش انسان می شوند ی می تو

 مفید انن باکتری ها در تنظیم کار دستیاه گوارش انسان عنوان شده است . 

شد  سرطانی انن باکتری ها ر ریده با تقونت ر ضد  ست انجاد نمی کنند. اثر  شیر نا ما انن باکتری ها هیچیونه تخمیری را در 

ست که باکتری های  شان داده ا ست. مطالعات ن شده ا سرطان زا مشخص  صفرایی به مواد  سیدهای  مفید ی ممانعت از تج نه ا

سترده ای از مقدار آن نم های ریده ب رگ که  شکل گ سدیفیلوس به  سیلوس ا شده با باکتری های الکتوبا غرا غذاهای غنی  م

. مطالعه بر ریی حیوانات آزمانشیاهی نشان داده است که رشد  می توانند مواد را به ترکیبات سرطان زا تج نه کنند می کاهد



در صعد موارد  با مغعرا ماسعت غنی ازباکتری های زنده اسعیدیفیلوس به شعدت کاهش می نابد.  75تومورهای سعرطانی در 

سیدیفیلوس ت سیلوس ا شیاهی که گریه ایط با مقدار زنادی الکتوبا شده بود مطالعه دنیری بر ریی دی گریه حیوان آزمان غذنه 

نشععان داد گریهی که با باکتری های اسععید ی فیلوس تغذنه شععده بودند. مقایمت بیشععتری را در برابر بریز تومورهای سععرطانی 

سرطان شیوو کمتر  شتند. علت  سرطان زا دا غرا در ها فنالندی در ب رگ ریده  نامواد  ست م  فیبر دارای غذاهای ی فرایان ما

ریزانه نک فنجان ماست حایی الکتوباسیلوس اسیدیفیلوس تاثیر آشکاری بر ریی سالمت دستیاه  مغرا دانند می زناد نسبتاً

 گوارش دارد. 

 مصرف غذاهای سرشار از کلسيم 

امریزه مطالعه نشان دادهاست در جمعیت هانی که غذانشان دارای مقدار زناد کلسیم است  برای مثاط در سوئد  شیوو سرطان 

ست.  سلوط های ریده ب رگ کمتر ا سرطان در ریده عبارت از تحت کنترط در آیردن تکثیر  سیم در کاهش بریز  نقش مهم کل

سیم در ریده ها   سرطان را اف انش می دهد. نقش دنیر کل سلوط ها خطر بریز  شد. تکثیر بی رینه انن  ششی ریده ها می با پو

 نک جدار ریده می کاهد. انجاد پیوند با اسیدهای صفرایی بوده که با انن کار از تاثیر ی تحر

غرا ریزانه  ست که م شان داده ا سی ن سرطان ریده را تا 1200نک برر سیم می تواند احتماط بریز  صد  75میلی گرم کل در 

میلی گرم کربنات کلسیم  2000کاهش دهد. در مطالعه دنیری به کسانی که مستعد بریز سرطان ریده بوده اند  ریزانه مقدار 

سی شده بود؛ برر ست. با در  داده  شده ا سته  سلولها کا شکار از التهاب ی ریند تکثیر بی رینه انن  شان داده بود که به طور ا ها ن

غرا ریزانه  سی ها م شده  500-1000نظر گرفتن انن برر صیه  سیم در رژنم های غذانی تو سیترات کل میلی گرم کربنات نا 

 ماست ی ماهی های استخوان دار هستند.  است. بهترنن منابع کلسیم  انواو فرایرده های شیری به ینژه

  Dويتامين 

به دست آیرد. در زنر پوست انسان چربی « در معرض نور آفتاب قرار دادن پوست بدن»را می توان از طرنق  Dمعموال ینتامین 

صی یجود دارد که اگر در برابر نور آفتاب قرار گیرد  ینتامین  غو ولید انن ینتامین تولید می کند مدت زمان الزم برای ت Dمخ

دقیقه ای است . مغرا شیرهای غنی شده با انن ینتامین  می تواند منبع خوبی برای  10-15به یسیله نورآفتاب حمام آفتاب 

شکیل عریق تغذنه کننده ی تومورها  شد ی ت سرطانی انن ینتامین را در ممانعت از ر ضد  شد. خواص  سان به آن با سی آ ستر د

داده است  در مناطقی که نور آفتاب بیشتری دارند  شیوو سرطان های سینه پریستات ی ریده ب رگ  می دانند. بررسی ها نشان

کمتر از حالت عادی است. زنانی که غذانشان دارای  Dکمتر است. در افراد مبتال به سرطان ریده ب رگ  سطف خونی ینتامین 

 ار دارند. است  کمتر در معرض بریز سرطان سینه قر Dمقدار زنادی ینتامین 

 بزرک 



ضد  سالمت غذانی قرار دارد  زنرا انن گیاه حایی دی ترکیب مهم  غان  غ شدت مورد توجه متخ گیاه ریغنی ب رک امریزه به 

سید چرب امیا ست: ا سینه ی ریده ب رگ را کاهش دهند.  3سرطان ا سرطان  ی لیینان ها   انن ترکیبات می توانند خطر بریز 

سه با ر ست. محققان معتقدند تفاله ب رک در مقان شتری ا سرطانی بی ضد  شتن فیبر ی ریغن  دارای خواص  یغن آن   به علت دا

گرم تفاله ب رک  خواص ضدسرطانی خوبی دارد. برای انن کار می توان تفاله خشک انن گیاه را با آسیاب  25که مغرا ریزانه 

 به مغرا رساند. های خانیی آرد کرد ی آن را با پاشیدن بر ریی ماست نا غذاهای دنیر

 سير

هنوز بح  های زنادی در خغوص ینژگی های سیر درمحافل علمی برقرار است . سیر مانع رشد باکتری های نامناسب در ریده 

ب رگ می شود که خود می تواند بر خواص ضدسرطانی انن گیاه تاکید داشته باشد. عده ای فواند سیر را در تازه مغرا کردن 

 ات مفید را برای حالت پودر شده سیر ی با ترشی آن قائل نیستند. آن می دانند ی خغوصی

 چای سبز

شین از ترکیبات  شتن ماده کات ست  به علت دا سیالن رانج ا سیانی ی  ستان ی برخی کشورهای آ سب  که در هندی مغرا چای 

 فیتوکمیکاط می باشد که دارای خواص ضدسرطانی است. 

 ادويه ها 

ارای ترکیبات آنتی اکسیدان هستند  انن مواد عالیه بر اثر مهارکنندگی اکسیدانی  مانع رشد باکتری تعداد زنادی از ادینه ها د

شت  سطف بهدا ستان که  شورها مانند هندی ست  در برخی ازک شان داده ا سی ها ن شوند. برر ستیاه گوارش می  ضر در د های م

سععیار مهمی دارد. به علت خواص تحرنک کنندگی ی عمومی چندان باال نیسععت  مغععرا باالی ادینه ها در سععالمت غذا نقش ب

 اشتهاآیر بودن انن ترکیبات  مغرا متعادط آنها در غذاها توصیه شده است. 

 تغذيه، فعاليت بدني و سرطان 

میلیون مورد مرگ به همین علت اتفاق افتاده 5/1حدید  2001عریقی  سععرطان ی دنابت در آمرنکا در سععاط  -بیمارنهای قلبی

ست. انن غادی هنیفت می  ا سیار؛ ناتوانی ی ه ننه های اقت سالمت؛ کاهش امید به زندگی؛ رنج ب سه بیماری موجب کاهش 

 شوند. ه ننه پیشییری از انن بیماری ها به نسبت ه ننه درمان آنها بسیار اندک است . 

ساط » شود ی چند ن« 2010سالمت مردم تا  شرفته دنباط می  شورهای پی کته را مورد توجه قرار داده بعنوان هدا در برخی ک

است. از جمله انن نکات می توان تغذنه مناسب؛ عدم استعماط تنباکو؛ دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب در جهت کاهش 

عریقی را برشععمرد. همچنین بعضععی منابع علمی دنیر پرهی  از آفتاب شععدند؛ کاهش  -سععرطان  دنابت ی بیماری های قلبی

ظ؛ آزمانش دیره ای جهت بررسععی احتماط سععرطان در بدن افراد؛ ی پای بندی به همسععر را در انن نوشععیدن قهوه ی چای غلی



زمینه مورد عنانت قرار داده اند. با رعانت انن موازنن احتماط ابتال به سعععرطان های حلق  مری   حنجره  رنه  کلیه   مثانه  

 ی ریده ب رگ کاهش می نابد. پانکراس  پوست   معده  بیضه  سینه  دهانه رحم  رحم  پریستات

فعالیت فی نکی احتماط ابتال به چاقی رامی کاهد؛ چرا که چاقی خود در بسععیاری از بیماری ها نقش دارد. متاسععفانه چاقی به 

در صد  65شیوو چاقی در برخی کشورهای پیشرفته به  2000سرعت در تمام دنیا ری به گسترش است؛ به طوری که در ساط 

ساال سینوما    ریده جمعیت ب رگ سرطان غدد گردنی  آدنو کار سرطان های مختلف از جمله  سید. چاقی احتماط ابتال به  ن ر

ب رگ  راست ریده  سینه  به ینژه در خانم های نائسه  رحم  ی کلیه را اف انش می دهد. چاقی عامل حدید نک چهارم سرطان 

سینه در زنان  سرطان  ست. احتماط بریز  سینه درجهان ا ضافه یزن   های  سه دارای ا صد بیش از دنیر خانم  50-250نائ در 

سب ی ها  حداقل  ست. درنافت باالی میوه ی  گرم در ریز  در مدت زمان طوالنی  احتماط ابتال به چاقی ی اف انش یزن  400ها

سرطان های حفره های دهانی  مری   معده   سالی کاهش می دهد ی احتماط ابتال به  ریده ب رگ  ی رکتوم را را به ینژه در میان

شده به طوری که مغرا انن  شاهده  سرطان ریده ب رگ ارتباطی م نی  می کاهد.در برخی مطالعات  بین مغرا مغ  دانه ها ی 

مواد به ینژه در خانم ها  احتماط ابتال به سرطان را کاهش داده است . مغرا سونا نی  به یضوح در کاهش سرطان نقش دارد. 

دها  مواد رنیی موجود در گیاهانی از قبیل گوجه فرنیی  انیورقرم   هونج  چای  سعععیب درختی  پیاز یامثاط درنافت فالینونی

سنی  سان مفیدند. یلی البته اثر فوری در مردان م ستم گوارش ی تنفس ان سی سرطان های  آن  درجهت کاهش احتماط ابتال به 

شیدن چای سب  ی مغرا سب ی های تیره نی  در برخی مطالعات که به مغرا انن مواد ریی آیرده اند گ ارش نشده است. نو

 علمی به عنوان کاهش احتماط سرطان سینه مطرح شده اند . 

نوشععیدن الکل  حتی به مقدار کم  موجب ابتال به سععرطان های حفره های دهانی   حلق  مری ی کبد می شععود خطر سععرطان 

مغععرا مواد غذانی آلوده به برخی قارچ ها  کپک ها  با یارد کردن سععم سععینه را هم قبل ی بعد از نائسععیی اف انش می دهد. 

سرطان  شور  خطر  شده از ماهی  غرا نوعی غذای چینی  تهیه  شود. م سرطان کبد می  سین موجب  خطرناکی بهنام افالتوک

ایی مواد نیهدارنده حلق به ینژه در کسانی که از کودکی از انن غذا مغرا می کرده اند را اف انش می دهد. مغرا غذاهای ح

  گوشت قرم   ینمک فرایان احتماط ابتال به سرطان معده را اف انش داده ی استفاده از غذاها ی نوشیدنی های خیلی داغ احتماط 

شت قرم  بیش از  غرا گو سب ی ی میوه ی کاهش م غرا باالی  سرطان های حفره دهان  مری  ی حلق را باال می برد. م خطر 

ر سعععرطان های سعععینه   ریده ب رگ  راسعععت ریده ی پریسعععتات را کاهش می دهد. بین مغعععرا کاهش مغعععرا چربی خط

 کربوهیدارتهای تغفیه شده با سرطان ریده ب رگ ی راست ریده نی  ارتباط دنده شده است . 

های قلبی ماری  به بی مل می توان  کاهش می دهد. ازجمله انن عوا مل مرگ آیر را  مام عوا یت فی نکی  خطر ت عال عریقی  -ف

اشاره کرد. فعالیت مناسب بدنی سوخت  2پرفشاری خون  برخی سرطان ها  پوکی استخوان  بیماری های اسکلتی یدنابت نوو 

ی سعععاز گلوک  را بهبود می بخشعععد  چربی بدن را کم می کند ی فشعععار خون را پانین می آیرد فعالیت فی نکی با تاثیر بر 



حی بدن  کاهش زمان توقف مواد سمی در ریده ها؛ ی باال بردن سطف آنتی اکسیدان پریستوگالندنن ها  برخی از ترکیبات ترش

سلوط های می  شدن  سرطانی ی پیر  سلوط های بدن که منجر به  سطف  سب چربی ها در  شدن نامنا سوخته  ها  موادی که از

ط ابتال به سععرطان های شععود جلوگیری می کنند  از خطر سععرطان ریده ب رگ می کاهد. در ضععمن فعالیت های بدنی  احتما

در صد احتماط  30-40مختلف از جمله سینه که در اثر سوخت یساز هورمونی در زنان انجاد می شود ی فعالیت بدنی مناسب 

ابتال به آن را کاهش می دهد  رحم  رنه  پریسعععتات ی ریده ب رگ را کاهش می دهد؛ همچنین موجب کاهش احتمالی عفونت 

شو سنیهای کلیوی می سکلتیرنه ی  سالمتی ا سردگی را نی  کم می کند. البته  -د؛  شانه های اف شد؛ ین ضالنی را ارتقا می بخ ع

شععریو ناگهانی ی فعالیت شععدند برای افرادی که تعلیم کافی ندنده اند ی نا به آرامی فعالیت خود را اف انش نداده اند نی  ممکن 

 بی شود. است موجب عوارضی از جمله جراحات   کم آبی بدن ی سکته قل

دقیقه در  30-60دست اندرکاران بهداشت ی سالمت در سطف جهان توصیه می کنند که نک فعالیت فی نکی متوسط در حد 

شده که  شد. برآیرده  شته با ساالن درجهان  بین  17ریز یجود دا صد از ب رگ شورهای مختلف  فعالیت  11-24در صد در ک در

رچه ازنظر فی نکی تا حدیدی فعاط اند  یلی فعالیت آنها اندک اسععت؛ نعنی به درصععد مردم جهان نی  گ 41بدنی ندارند. حدید

ساعت درهفته به فعالیت بدنی می پردازند. تخمین زده می شود که بی تحرکی  ساالنه موجب مرگ  5/2طور متوسط کمتر از 

شود. امریزه در مناطق کم درآمد دنیا فعالیت فی 2حدید  سر جهان می  سرا سبت افراد پردرآمد میلیون نفر در   نکی مردم به ن

 کمتر شده است. 

اغلب زنان مبتال به سرطان سینه به آن اندازه که توصیه شده فعالیت بدنی ندارند  الزم است آنها جهت کاهش چاقی ی اف انش 

متر از زنان الغر ی یزن به منظور بهبود بیماری یعوارض ناشعی از آن  فعالیت بدنی مناسعبی را اختیار کنند. زنان چاق بسعیار ک

نازنان دارای اضععافه یزن ج نی   از سععرطان سععینه جان به در می برند؛ همچنین شععدت عوارض ی یخامت بیماری نی  در زنان 

در صد بیماران  شده ی قدرت فعالیت راکاهش می  61-99چاق بیشتر است گرچه درمان سرطان منجر به احساس ضعف  در 

هانی که شععدندترنن درمان را هم دارند با از نظر فی نکی فعاط باشععند  زنرا همین فعالیت دهد  یلی توصععیه شععده که حتی آن

نی اثرات مثبتی داشععته ی ضعععف ناشععی از درمان را می کاهد  همچنین کیفیت زندگی ی یضعععیت ریانی بیمار را ارتقا می دهد. 

فی نکی به آنها بسیار کمک می کند. البته الزم است نیمی از مبتالنان به سرطان سینه با خواب شبانه مشکل دارند که فعالیت 

فعالیت به صورت مرتب باشد . به نظر می رسد  فعالیت مناسب بدنی   سیستم هورمونی بدن را به گونه ای تغییر میدهد که از 

 بدکاری سیستم هورمونی نا انمنی بدن که می تواند منجر به سرطان شود  جلوگیری کند. 
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