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 اکسیر تغذیه و پیشگیری ازسرطان

  

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

 

ن رابطه اکثر مردم عالقمندند که بدانند چه عواملی در ایجاد و پیشکیری از سرطان موثر ند اخیراً دانشمندان عوامل مختفی را در ای

 درصد سرطان ها احتماال قبل کنترل هستند. 80کشف کرده و نشان داده اند که 

تحقیقات و بررسی های زیادی در زمنیه اثر تغذیه در ایجاد سرطان انجام گرفته و ادامه دارد و علیرغم اینکه تاکنون رابطه مستقمی 

 ابتال به سرطان را کاهش یا فزایش می دهند. بین این دو ثابت نشده ولی باید دانست که بعضی مواد غذایی خطر

براساس شواهد موجود با استفاده از یک تغذیه خوب می توان از برزو برخی بماری ها ی مزمن و شایع از جمل سرطان جلوگیری 

چربی و روغن کرد . منظور ازتغذیه خوب استفاده،و مصرف تمام گروه های غذایی )شیر ولبنیات ، میوه و سبزیجات ،نان و غالت ، 

 ف پروتئین ( می باشد و برای داشتن یک برنامه غذایی مطلوب می توان دستورالعمل های ساده زیر را بکار برد:

 از چربی کمتری استفاده کنید: -1

برنامه غذایی با چربی زیاد، ابتال به سرطان های پستان، کولون )قسمتی از روده بزرگ ( و پروستات را افزایش می دهد.  

ین با خوردن مواد غذایی کم چربی مانند گوشت بدون چربی ، گوشت سفید)مرغ خروس پوست کنده و ماهی ( و یا بنابرا

لبنیات کم چربی اوال از چربی جامد حیوانی کمتری استفاده کرده اید. ثانیا وزن بدن خود را متعادل نگه داشته ایند .)زیرا 

 .چاقی خود یکی از عوامل ایجاد کننده سرطان است (

 

 بیشتر از غذاهای فیبردار )الیاف گیاهی ( استفاده کنید: -2

یک برنامه غذایی محتوی الیاف گیاهی ، امکان ابتال به سرطان های کلون و رکتوم )راست روده ( را کاهش می دهد. الیاف 

ین مواد بیشتر در گیاهی همچنین باعث جذب و دفع سریع مواد غذایی می شود در نتیجه بهبود کار دستگاه گوارش موثرند ا

 دانه های غالت و حبوبات ، میوه ها ، سبزی ها و نان سبوس دار یافت می شودند.

 از چاقی اجتیاب ورزید: -3

نظر به اینکه چاقی با سرطان های رحمف پستان ، کیسه صرفر و کلون و مثانه ارتباط دارد. بنابراین با رعایت یک برنامه 

، وزن خود را به حد تعادل نگه دارید . البته وزن مناسب برای افراد مختلغ بوده صحیح غذایی و انجام ورزش بطور منظم 

 و بستگی به شرایط سالمتی و ساختمانی بدنی آن افراد  دارد. 



 از مود غذایی غنی از ویتامین های ا و ث بیشتر استفاده کنید: -4

عده حنجره و ریه را کاهش می دهند زیر باعث مواد غذایی غنی از ویتامین های ا و ث امکان ابتال به سرطان های مری م

سالمت بافت ها و مقاومت در برابر عوفنت ها می گردند باید بدانیم که تاثیرات فوق فقط با خوردن مواد غذایی طبیعی 

که حاوی ویتامین ها فوق می باشند حاصل می گرد د و قرص ها و داروهای حاوی این ویتامین ها هیچ تاثیری در این 

ندارند . ویتامین ث بیشتر در سبزی ها، بعضی مرکبات ازقببل پرتقال ، گریپ فروت ، توت فرنگی ، گوجه فرنگی   رابطه

 وفلف سبز و قرمر یافت می شود.

 مصرف غذاهای شور و دود داره شده را به حداقل برسانید: -5

شور گوجه شور و ...( و یا دود دارده در مناظقی که مردم آنها بیشتر از غذاهای شور )منظر سبزیجات شور شده مثل خیار

 شده )مانند ماهی دوردی ( به مدت طوالنی استفاده می کنند میزان وقوع سرطان مری و معده بیشتر است .

 از خوردن مواد غذایی کپک زده جداً بپرهیزید: -6

د سرطان های کبد ، تحقیقات  و بررسی های آزمایشگاهی نشان داده است که سکپک ها می توانند عامل موثر در ایجا

معده و کلیه در انسان باشند بنابراین از خوردن مواد غذایی مانند نان مربا، پنیر و ... پپرهیزید حتی از تغذیه حیوانان 

تشیرده با نان ومواد غذایی باید خودداری شود. زیرا سموم قارچی وجود در نان و مواد غذایی به داخل شیر حیوان با 

شخ می شود و انسان ناخواسته و ندانشته سموم قارچی را که سرطان زا می باشند مصرف می ترکیبی خطرناک تر تر

 نماید.

 سیگار را ترک کنید: -7

سیکار کشید ن یکی از عوالم مهم در ایجاد بیماریهای قلبی، تنفسی ، و مغزی و سرطان های دستگاه تنفس ، حنجره و 

ات به هر شکل ) جویدن تنباکو ، کشیدن پیپ و یا قلیان ، انفیه و غیره ... دهان و دستگاه گوارش می باشد. مصرف دخانی

( برای سالمتی زیان بار است . خام های باردار باید جداً از کشیدن سیگار خوداری نمایند. مصرف مشروبات الکلی ، امکان 

ر خواهد بود و باعث افزایش خطر ابتال به سرطان کبد ر افزایشمی دهد و اگر با مصرف دخانیان همراه گردد خطرناک ت

 ابتال به سرطان های دهان ، حجره و حلق و مری می گردد. 

در خاتمه الزم به یاد آوری است که به منظور پیشکیری از ابتال به سرطان مبجور نیستیم که برنامه غذلیی خود را دریک 

یرد. رعایت تغذیه خوب برای خفظ سالمتی مرحله بطورکامل تغییر دهیم .بلکه بهتر است این عمل به تدریج صورت گ

انسان الزم است ولی کافی نیستو رعایت عوامل دیگری مانند ورزش روزانه و منظم ، رعایت نکات بهداشتی ، اجتنیا از 

تابش مستفیم نور خورشید و اشعه ایکس ، استفده از وسایل ایمینی در محیط کار و باالخره انجام معاینات پزشکی 

طان )مثل پاپ اسمیر( به طور منظم در پیشکیری ااز ابتال به سرطان و انواع بیماری ها به ویژه سرطان موثر مربوط به سر

 می باشد.

 نویسنده: بهنام گشتی زاده کارشناس تغذیه  1390سال  -4منبع مورد استفاده: فصلنامه سالمت و توسعه، شماره 

 

 

 



 

 


