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 فيروزه جزايري متخصص تغذيه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 % است 50% از انواع مختلف سرطان ها با تغذيه ارتباط دارند در مورد زنان اين مورد بيشتر و حدود 35آورد شده كه حدود بر 

 تغذيه براي سيستم ايمني سالم كه مي تواند بدن را در مقابل سرطان محافظت و يا مقاوم سازد حياتي است .

  به سرطانزا ذكر مي كنيم :در زير سه دستورالعمل تغذيه اي براي كاهش خطر ابتال

وعده يا بيشتر از ميوه و سبزي استفاده كنيد مطالعات نشان داده كه خطر سرطان هاي ريه پروستات كيسه صفرا  5هر روز  -1

سبزي هاي برك  صوص  سبزيها بخ سبزيها در رژيم غذايي كاهش مي يابد و  ستفاده مقادير كافي از ميوه ها و  مري و معده با ا

 د اسفناج تيره مانن

و يا انواع زرد يا نارنجي از نظر فاكتورهاي گياهي پيشگگريري كنند غني تر هسگگتند بيشگگتر غذايتان را از منابي گياهي انتخا  

 كنيد . 

سعي كنند نان هاي  سفيد  ستفاده كنيد به جاي نانهاي  سبوس دار ا صوص غالت  سعي كنيد از هر وعده غذايي غالت به خ

 ا را جانشين گوشت كنيد .سبوس دار را بخورند لوبي

 مصرف غذاهاي چر  و به خصوص چربي هاي حيواني را محدود كنيد رژيم هاي غذايي پر چر  با افزايش خطر سرطانهاي  -2

ست غذاهاي كم چر  را انتخا  و  ضعيف تر ا سينه با رژيم هاي پر چر   سرطان  ست ارتباط  روده و مقعد و تخمدان همراه ا

سبزيها غالت و سعي كنيد  ميوه ها  ستفاده كنيد  شيد از مواد غذاي كم كم چر  ا حبوبات را جايرزين غذاهاي چر  كنيد بكو

نوع كم چر  گوشت را انتخا  و تمام چربي هاي قابل و رويت آن را جدا سازيد سعي كنيد به جاي سرخ كردن روش هاي آ  

 پز بخار پز وبا كبابي را به كار ببريد 

به ميزان مناسگگب برسگگانيد فعاليت فيزيكي سگگالمت روده را تحري  كنيد و باعي طبيعي شگگدن  فعال باشگگيد و وزن خودرا -3

سطح هورمونها و كاهش خطر سرطانهاي پروستات و سينه مي شود. چاقي با بعضي از سرطانها مانند سرطان تخمدان و سينه 

ارتباط دارد كاهش وزن و رسگگيدن به وزن ارتباط دارد افزايش اليه هاي چربي در ناحيه شگگكم نيز با سگگرطان سگگينه و شگگكم 

 مناسب و كاهش سلول هاي چربي بدن را در مقابل سرطان محافظت مي گند 

 22056843منبي مورد استفاده: نشريه دانستني هاي سرطان، سال اول، شماره دوم تلفن: 

  
  
  


