
 هوالشافي

  
 نقش روش زندگي در ايجاد زمينه براي سرطان

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

  
 العالج هاي کشنده و صعبرابطه نزديک مصرف دخانيات و بيماري

هاي قلبي، عروقي و سرطان که بر اثر استعمال دخانيات از بين رفته و آمار علمي دقيقي از درصد مبتاليان به بيماريمتأسفانه 

 روند، در اختيار نيست. مي

دهد حدود يک سوم تمام در نظريات و کتب منتشر شده در اياالت متحده آمريکا مدارک مستندي موجود است که نشان مي

دهد که ها نشان ميباشد. اين آمارها و پژوهشکا بر اثر بيماري سرطان در معتادان به سيگار و پيپ ميمرگ و ميرها در آمري

 رابطه نزديکي بين استعمال دخانيات و سرطان وجود دارد. 

دگي با ها که در معرض آلوها بلکه در افراد خانواده آنو اختالالت دستگاه تنفسي نه تنها در سيگاري (Bronchitis)برونشيت 

دود سيگار و دخانيات هستند، مشاهده شده است. در بيماران با فشار خون باال و يا بيماران داراي کلسترول بد باال در خون و يا 

 يابد. در نتيجه اعتيادي به استعمال دخانيات افزايش مي (Coronary Arteries)ها، خطر ضايعات قلبي عروقي در ديابتي

 Cerebro)و نارسايي عروق مغزي  (Peripheral Vascular Disease)اندام جانبي بدن  هاي خونيهاي رگبيماري

Vascular Disease) ها و تشکيل هاي مربوط به ديواره مويرگشود و نيز بيماريها ديده ميبيشتر در سيگاري«Plaque »

 تر است.در اين بيماران شايع (Atherosclerosis)ها در جداره مويرگ

شود. با کشيدن يک پاکت سيگار در ها و دختران جوان سکته بر اثر اعتياد به کشيدن سيگار ديده ميجواني در زندر سنين 

رود و به علت سوختن ناقص سيگار و درصد در خون باال مي 6به نسبت حدود  (COHb)روز، ميزان کربوکسي هموگلوبين 

آيد؛ کشيدن بيش از يک پاکت سيگار در روز گلوبين پايين ميورود دود آن به جريان خون، ميزان جذب اکسيژن توسط همو

ها را دچار اختالل نمايد و در هاي بافتدرصد افزايش دهد و رساندن اکسيژن به سلول 20را به « COHb»ممکن است ميزان 

افزايش يافته و و در نتيجه غلظت گلبول قرمز خون  (Polycytemia)ها در خون گردد نتيجه سبب افزايش غيرطبيعي گلبول

 عوارض مربوط به تغليظ خون در بيمار ايجاد گردد. 

ها و عوارض گردد. بهترين راه براي مقابله با همه اين بيماريهمچنين اعتياد به سيگار، اختالل دستگاه گوارش را موجب مي

ترک نمود زيرا پس از ترک کامل،  ها ترک اعتياد به کمک اراده و مراجعه به متخصصين است. بايد سيگار کشيدن راخطرناک آن

 روند. خوشبختانه اکثر اين عوارض و خطرهاي آن از بين مي

 زا به کمک تصريح روش زندگي کنترل عوامل وراثتي سرطان 3 -3

ت آند، ممکن اسها )پدر، مادر، برادر، خواهر و حتي عمو، دايي، عمه و خاله( دچار سرطان شدهافرادي که خويشاوندان نزديک آن

(، مصرف غذاهاي ضد سرطان )فصل 2زا )فصل (، پرهيز از عوامل سرطان1داراي خطرزايي وراثتي باشند که با خودآزمايي )فصل 

( و انجام مرتب ورزش متناسب با سن همچنين کنترل وزن بدن و جلوگيري از اضافه وزن و چاقي مفرط به سالمتي و ايمني 8

هاي مساعد کننده براي ابتال به آن جلوگيري ه ممکن است از ابتال به سرطان و بيماريخود کمک کرده و بدين ترتيب تا آنجا ک

 نمايند. 

 چاقي  -3 -3 -1

 (: (Obesity)تعريف چاقي )يا  -1

زا هاي فيزيکي و افزايش مصرف غذاهاي کالريچاقي عبارت است از بافت چربي اضافي در بدن، چاقي در نتيجه کاهش فعاليت

 . گرددايجاد مي

 جلوگيري از اضافه وزن، چاقي، و چاقي مفرط  -2



 کنترل وزن:         ·

 : Body Mass Indexيا  (BMI)گيري شاخص وزن توده بدن اندازه

 67اگر وزن بدن فردي اين شاخص عبارت است از وزن بدن بر حسب کيلوگرم، تقسيم بر مجذور ارتفاع بدن بر حسب متر. مثالً 

اين فرد عبارت است  BMIمتر باشد، سانتي 67متر و  1کليوگرم باشد و ارتفاع بدن او )از قله سر تا کف پا( 

 24=67/2.7789=67/1.67   از: 

 طبيعي است.  BMIبراي  24عدد 

BMI  الغر است.  5/18کمتر از 

BMI  طبيعي است.  25تا  5/18بزرگتر از 

BMI  اضافه وزن است.  9/29تا  25برابر با 

BMI  زايي است. چاق، نزديک به خطر بيماري 9/34تا  30برابر با 

BMI  زايي است. فرد چاق بايد زير نظر پزشک سعي در معالجه خود نمايد. چاقي، با خطر جدي بيماري 9/39تا  35برابر با 

BMI  زايي. يا بيشتر، بسيار چاق با خطر بسياري زياد بيماري 40برابر با 

هاي قلبي عروقي، ديابت، ايجاد سنگ کيسه بيشتر باشد، خطر ابتال به بيماري BMIتحقيقات نشان داده است که هر چقدر 

زا، گردد، خطر ابتال به سرطانها بيشتر ميهاي استخواني مفصلي و برخي از انواع سرطانهاي تنفسي، بيماريصفرا و بيماري

 باشد. درصد در مردان محتمل مي 80درصد در زنان و  BMI 50افزايش 

 (Epidemiology)گيرشناسي همه -3

متأسفانه آمار دقيق علمي از درصد چاقي و نسبت ازدياد آن در سال و شيوع آن در مناطق مختلف کشورمان در دست نگارنده 

درصد افزايش يافته است؛  33درصد به  25( از 1999تا  1998هه گذشته ميزان شيوع )از سال نيست. در آمريکا در طول د

 درصد باالتر رفته است.  3/1يعني 

آوري موجب اگر در نظر بگيريم که در اين دهه ميزان پيشرفت صنعتي شدن و دسترسي بيشتر به امکانات رفاهي و پيشرفت فن

امل مساعد کننده چاقي مانند باال رفتن ميزان اعتياد به مشروبات الکي است، شايد بهتر کاهش فعاليت بدني و افزايش ديگر عو

 باشد.درصد مي 31درصد و در آقايان  35ها بتوان به علل شيوع چاقي در جوامع پي ببرد. در آمريکا ميزان شيوع چاقي در خانم

 : (Etiology)علل چاقي  -4

 نسبت داد: توان به دو نوع عامل علل چاقي را مي

  (G- enetic)الف( عوامل ارثي 

 ب( عوامل محيطي 

 الف عامل ارثي 

رسد: مصرف کردن انرژي بدني کم و دريافت زيادتر از مصرف آن )به صورت غذا(؛ از طرف ازديدگاه علت چاقي ساده به نظر مي

شوند و افراد چاقي هم وجود دارند که به ميزان ولي چاق نميخورند بينيم که برخي افراد الغر مقدار زيادي غذا ميديگر مي

يابد؛ بنابراين غير از پرخوري عوامل ديگري مانند عوامل ژنتيکي بايد در ها کاهش نميکنند ولي وزن آنکمي غذا مصرف مي

 چاقي يا الغري تأثيرگذار باشد. 

« cloning»را کشف نمايند که با روش« ob»اند ژني به نامتهدانشمندان به کمک پژوهشهاي ژنتيکي و از طريق اين دانش توانس

 اند. ناميده (Leptin)« ليپتين»و به کمک پروتئين مربوطه، رمز اين ژن را مشخص کرده و آن را به نام 

 Amine)اسيد آمينه  167شود و عمل آن کنترل ميزان چربي بدن است. اين ماده از هاي بافت چربي يافت ميليپتين در سلول

)Acid 3(هايي هستند که داراي عامل آمين تشکيل گرديده است )آمينواسيدها، مولکولNH-(  و عامل اسيد)COO(  بوده و

 باشند.( ها ميواحدهاي ساختماني و سازماني مولکول پپتيدها، پلي پپتيدها و پروتئين

ت و ساز آن دخالت دارد، همچنين به عنوان ليپتين پروتئيني است که کارکرد آن تنظيم متابوليسم چربي است و در سوخ

کند، نيز ( بين بافت چربي و منطقه سوخت و ساز موادغذايي )انرژي( عملکرد دارد و آن را کنترل ميSignalعالمت دهنده )يا 



و  شود و بر متابوليسم گلوکز )يک کربوهيدرات تک قندي است( و چربيموجب کاهش ميل به غذا خوردن و افزايش انرژي مي

 گذارد. تأثير مي (Neuroendocrine)عصبي  -بر روي غدد داخلي

آن در دانش باليني به عنوان دارو، مورد بررسي واقع شده است تا بتوان در معالجه چاقي آن در  هاي اخير، به کارگيريدر سال

قي وراثتي باشد. تأثير عوامل تعيين مورد استفاده قرار داد. ممکن است کمبود اين عامل ژنتيکي و عوامل ديگر يکي از علل چا

 درصد است.  33کننده وراثتي در ابتال به سرطان در انسان 

 ب( عوامل تعيين کننده محيطي، مصرف غذاهاي پرانرژي بيشتر از نياز بدن: 

اند. چاقي اغلب دهباشند و در دهه گذشته بسيار تأثيرگذار بودرصد در ابتال به چاقي موثر مي 67اين عوامل در آمريکا در حدود 

 ها(. شود )مانند چربياوقات با خوردن غذاي اضافي پرکالري ايجاد مي

شود که يک رژيم غذايي مناسب از مخلوطي از مواد غذايي اصلي يعني در اينجا براي آشنايي برخي از خوانندگان يادآور مي

ها )مانند کره، سرشير مرغ( و چربي)مانند آلبومين سفيده تخمها ها )مانند گلوکز، شکر و نشاسته(، پروتئينقندها يا کربوهيدرات

 شود. و چربي حيواني( تشکيل مي

ها کيلوکالري، چربي 4انرژي قابل استفاده براي بدن بر حسب کيلوکالري به ازاء هر گرم موادغذاي اصلي عبارت است از قندها 

ها موجب عدم تعادل در روي در خوردن آنهاي پرانرژي بوده و زيادهها غذاکالري. بنابراين چربي 4ها کيلوکالري و پروتئين 9

 گردد. متابوليسم بدن مي

 تحرک: عدم فعاليت فيزيکي و زندگي بي        ·

خورد، بنابراين با پيشرفت صنعت در کشور ما نيز استفاده از اتومبيل اين پديده در کشورهاي پيشرفته غربي، زياد به چشم مي

ها و پرخوري زيادتر گرديده و به علت کردن مداوم با کامپيوتر، تماشاي مداوم تلويزيون و شرکت در شب نشينيخصوصي، کار 

شود، در نتيجه شيوع هاي آماده و پرانرژي بيشتر ميبعد مسافت محل زندگي و محيط کار گرايش به طرف خوردن ساندويچ

 شود. هاي قلبي عروقي بيشتر ميهاي مختلف و بيماريهايي مانند ديابت و سرطانبيماري

هاي روحي و جسمي نيز گردد؛ بلکه از انواع مختلف بيماريهاي فيزيکي نه تنها موجب سوختن مواد غذايي پرانرژي ميفعاليت

 شود. نمايد و در عين حال، موجب کنترل مصرف غذا ميجلوگيري نيز مي

آن که غذاي مصرف شده، بر اثر فعاليت بدن حيوان صرف توليد انرژي دهد با مطالعات بر روي حيوانات آزمايشگاهي نشان مي

يابد. محدوديت در فعاليت بدني در برخي افراد موجب افزايش خوردن غذا گردد؛ اما مصرف غذا به همان نسبت افزايش نميمي

 شود. مي

 عوامل تنظيم کننده وزن بدن و کنترل چاقي:  -5

گردد. پذيرد و بعد از زايمان وزن به حالت عادي باز ميها در زمان بارداري افزايش ميانممعموالً درصد معيني از وزن بدن خ

 علت و مکانيزم تنظيم وزن بدن در اين مواقع به درستي معلوم نيست. 

فت شود و با وجود محدوديت در مصرف غذا، چربي سلول بادر برخي از افراد، در دوران نوزادي، کودکي و بلوغ چاقي ديده مي

ها هاي چربي آنهاي سلول تعداد سلولکنند و با وجود کاهش چربييابد، ولي به ميزا اندکي وزن کم ميها کاهش ميبدن آن

 پذيرد. کاهش نمي

شوند. اين از اين جهت اين گونه افراد با محدود کردن مصرف غذا و انجام فعاليت بدني به سختي موفق به کم کردن وزن مي

براي مصون ماندن از عوارض چاقي بايد پيوسته با مشورت پزشک کمتر از غذاهاي چاق کننده و بيشتر از غذاهاي گونه افراد هم 

 کم کالري استفاده نمايند و به فعاليت بدني و ورزشي متناسب با سن و شرايط فيزيولوژيکي خود ادامه دهند. 

گردد که وزن شود، از اين جهت معلوم ميها تقريباً ثابت نگه داشته ميآن BMIافراد بالغ چاق در هر مرحله از چاقي که باشند 

 گردد. بدن افراد چاق هم به کمک سيستمي تنظيم مي

 ضايعات مغزي:         ·

 نمايد. در بعضي از افراد ايجاد چاقي مي (Hypothalamus)تومور و يا عفونت در مغز به خصوص در ناحيه هيپوتاالموس 



و يا  (Amitriptiline)« آمي تريپتلين»، داروهاي ضدافسردگي مانند «کورتونها»به خصوص « استروئيد»چاق کننده داروهاي 

و... ممکن است در صورت تداوم مصرف،  (Diazepam)« ديازپام»آورها مانند و...، خواب (Imipramine)« ايمي پيرامين»

 ايجاد چاقي نمايند. 

 غدد داخلي:         ·

ها مربوط به افزايش انسولين به علت تومور لوزالمعده و افزايش ترشح کورتون از غده فوق کليوي به علت ي از چاقيتعداد کم

 است.  (Hypothryroidism)کاهش فعاليت تيروئيد  بيماري

 عصبي  -عوامل رواني        ·

افرادي که در حال کم کردن مصرف غذا شود. برخي از اختالالت رواني عصبي موجب تسريع خوردن غذا به مقدار زياد مي

 هستند، ممکن است دچار اين عارضه شوند. 

 هاي فيزيکي: هاي اشباع شده و کاهش فعاليتآمدهاي چاقي مفرط با مصرف زياد چربيعوارض و پي        ·

هاي ، ديابت، بيماري(Coronary Heart Diseases)هاي قلبي و عروقي آمدها عبارتند از ابتال به بيمارياين عوارض و پي

مقعدي  -ايهاي رودهبه خصوص در افراد معتاد به الکل، سرطان (Liver Crrhosis)عروقي مغزي، سکته، تشمع کبدي 

(Colorectal Cancer) هاي ديگر. سرطان سينه، سرطان پروستات و سرطان 

 درمان چاقي  -3 -3 -2

 انجام ورزش متناسب با سن  -1

استن از خواب و نوشيدن يک ليوان آب سرد در تابستان و يک ليوان آب گرم در زمستان، بايد حرکات صبح زود پس از برخو

هاي مربيان ورزشي به هاي روزانه به انجام رساند. نرمش مطابق با دستورالعملنرمشي را به منظور آماده کردن بدن براي فعاليت

 نمايد. دقيقه، بدن را آماده فعاليت مي 30تا  10مدت 

هاي خلوت و هواي روي با سرعت متناسب با سن، در محل و گذرگاهدقيقه پياده 30در فصل و زمان مناسب، هر روز به مدت 

هاي بدن بوده و تدريجًا همراه با ازاد و تميز به همراه تنفس عميق، بهترين ورزش براي به کار افتادن همه عضالت و دستگاه

 کاهش دهد، بدن را در وزن متناسب نگاه دارد و به سالمتي و شادابي شخص کمک کند. تواند وزن اضافي را رژيم غذايي مي

رواني باشد رژيم  -هاي عصبيتواند بهترين راه براي مبارزه با افسردگي و ناراحتيروي همگام با دوستي خوش برخورد، ميپياده

 العمر باشد. غذايي و تداوم ورزش براي کنترل وزن بدن بايد مادام

شوند، جه داشته باشيد راهکارهاي ديگري که براي کاهش وزن و تناسب بدن از طريق وسايل ارتباط جمعي ديگر تبليغ ميتو

 شود. ها اشاره ميناپذيري باشد که در ادامه به آنممکن است داراي اشکال و عوارض جبران

 هاي غذايي کاهش وزن به وسيله حذف يا کاهش وعده -2

 ي گرسنگي زياد به علت حذف غذا، پرخوري. ون، پيدايش حالت پرخاشگري در نتيجهعوارض: کاهش قند خ

 انجام ورزش بدون رعايت رژيم غذايي  -3

ورزش سنگين و يا زياد به مدت طوالني و اعمال فشار زياد به عضالت بدن، بدون نتيجه و يا همراه با نتايج کم است و بايد توجه 

 مان سن ورزش نمود. داشت که در هر سني متناسب با ه

 استفاده از داروها  -4

هاي محلول در چربي و همه داروها داراي عوارض جانبي هستند؛ مثالً داروي کاهش دهنده چربي خون مانع جذب ويتامين

هاي بدن گردند، در روند طبيعي هورمونشود، داروهايي که باعث پرکاري غده تيروئيد ميمي (A, E, D, K)هاي ويتامين

شود، ولي در دراز مدت نمايند، داروهاي ادرارآور موجب از دست رفتن آب و امالح ملين موجب کاهش وزن ميجاد اختالل مياي

 گردند. موجب کاهش اشتها و سوء تغذيه گشته و منجر به ضعف، افسردگي و ريزش مو مي

هاي قلبي گردند، مثالً دچار ديابت، بيماريي ميگردد که کساني که به علت چاقي مفرط دچار بيماردر اينجا مؤکداً توصيه مي

ها، الزم است براي کنترل وزن و معالجه بيماري خون، به پزشک مراجعه کرده و طبق دستور پزشک از عروقي و ديگر بيماري

 داروهاي کاهش دهنده وزن و داروهاي معالجه کننده بيماري مربوطه استفاده نمايند. 



 ژه کاهش وزن به کار گرفتن وسايل وي -5

هاي الغري و... همه اين وسايل و تدابير، داراي عوارض ها، گوشوارهمانند سونا، گرماي موضعي، کمربند الغري، طب سوزني، کرم

شوند و به اصطالح بدن مي (Size)هايي براي بدن بوده و موجب الغري، کاهش اندازه قطر عضالت و تغيير اندازه و سايز و زيان

 شوند. فتن بدن ميباعث تحليل ر

 گذاري داخل معده، ليزرتراپي جراحي و بيرون کشيدن چربي از بدن، برداشتن قسمتي از معده، بالن -6

شوند، به خصوص عمل برداشتن چربي ممکن است موجب مرگ بيمار ناپذير مياين تدابير موجب عوارض شديد و گاهي جبران

باشند را با در نظر گرفتن به خطر افتادن حيات فرد با احتساب مي 40بزرگتر از  BMIگردد. بايد افرادي که دچار چاقي مفرط با 

درصد امکان ابتال به عوارض بعدي، براي بيرون کشيدن  10درصد و يا در صورت عدم امکان وجود خطر، با در نظر گرفتن  1

مکن است اضافه وزن بيشتري کسب نموده شوند مهايي که درمان نميهاي اضافي به عمل جراحي تشويق کرد؛ زيرا چاقچربي

 و دچار وضع خطرناکي گردند. 

دهند بل برگردد. مدارک علمي نشان ميها وزن ممکن است کاهش يابد، ولي پس از پنج سال مجدداً به حالت قدر اغلب درمان

 شود. اشي از چاقي مفرط ميدرصد کاهش وزن در افراد چاق موجب کنترل و يا بهبود يافتن عوارض ن 5درصد و يا حتي  10که 

 هاي پيشگيري از آنزان و روشعوامل سرطانمنبع مورد استفاده: 

 مرکز نشر دانشگاه شيراز  -دکتر يحيي ذکاوتنوشته: 


