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ساير بيماريرژيم غذايي مي سرطان و  شگيري از  صلي را در پي اي متعددي در هاي مزمن بازي كند. عوامل تغذيهتواند نقش ا

 ها قرار دارند:ابتال به بسياري از سرطانرابطه با احتمال 

  سرطان مثانه 

  سرطان پستان 

  سرطان روده مقعد 

  سرطان مري 

  سرطان ريه 

 سرطان كبد 

  سرطان دهان 

  سرطان لوزالمعده 

 سرطان پروستات 

 سرطان معده 

 همچنين رژيم غذايي بر روي وضعيت سالمتي بدن همچون موارد ذيل نقش دارد:

بيماري قلبي عروقي و حملة قلبي 

  سكتة مغزي 

 پوكي استخوان 

 چاقي 



مرض قند 

 زمينه رژيم غذايي در ايالت متحده

مغزي، مرض قند و چندين نوع عوامل رژيم غذايي يكي از مهمترين داليل ابتال به بيماري و مرگ از جمله بيماري قلبي، سكتة 

تواند سرراالنه باعم مرگ سرررطان در آمريكاسررت. چيني برآورد شررده اسررت كه رژيم غذايي نامناسررا و عدد فعاليت بدني مي

 نفر شود. 000/300

سياري از بيماران تمايل دارند تا راههايي كه رژيم غذايي مي سفانه تحب سند. متأ شنا قيقات و تواند خطر بيماري را تغيير دهد، ب

ضي را ارائه ميگزارش ضد و نقي سالم گمراه ميها، اطالعات  ضر با دهند و مردد را در مورد يك رژيم غذايي  كنند. در حال حا

هاي مسررري انجاد شررده اسررت، اطالعات زيادي در رابطه با عوامل رژيم شررماري كه در رابطه با بيمارياسررتفاده از مطالعات بي

 ها به دست آمده است.طر ابتال به بيماريغذايي و ارتباط آنها با خ

ها هر ها و چربيها. هيدراتها و چربيها، پروتئينسرره مادة غذايي اصررلي رماكرونوتريتنت  در رژيم غذايي وجود دارد: هيدرات

 دهند.ها را تشكيل ميدرصد از رژيم غذايي آمريكايي 20تا  15ها درصد و پروتئين 45تا  30يك به طور متوسط 

 مواد غذايي اصلي

 ها كربوهيدرات

ها ها در بسياري از مواد غذايي از جمله شكر، ميوه و سبزيجات گرفته تا غالت وجود دارند. بسياري از كربوهيدارتكربوهيدرات

شود مي گذارند. گفتهشوند و تأثير زياد و سريعي بر گلوكز خون ميها به شدت پااليش ريا تصفيه  ميدر رژيم غذايي آمريكايي

توانند خطر ابتال به بيماري قلبي و مرض هاي خاص داراي ميزان باالي شرراخگ گليسررميك هسررتند و ميكه اين كربوهيدرات

 مراجعه كنيد.« شاخگ گليسميك»قند را افزايش دهند. براي اطالعات بيشتر در پايان اين بخش به كادر با عنوان 

 ها پروتئين

هاي حيواني رگوشرررت، ماكيان، ماهي، منابع گياهي رحبوبات، آجيل و غالت  و نيز فرآورده پروتئين در مواد غذايي حاصرررل از

شوند. براي سالمت عمومي، ميزان مجاز پروتئين مصرفي در اياالت متحده حداقل مرغ و محصوالت لبني  به وفور يافت ميتخم

ردهي به پروتئين بيشتري نياز است. هنوز در رابطه با باشد و در دوران رشد، بارداري و شيگرد براي هر كيلو وزن بدن مي8/0

ساير بيماري سرطان و  سي اثر پروتئينارتباط پروتئين با  ست ودر تحقيقات اخير فقط برر ، هاي مزمن، مطالعاتي انجاد نگرفته ا

 هايي نظير پوكي استخوان و بيماري قلبي آغاز شده است.خصوصاً بر بيماري

 ها چربي

شررود. هر چند تحقيقات بسررياري دربارة اثر مصرررف كل ها از منابع مختلف به وفور يافت ميها، چربيمريكاييدر رژيم غذايي آ

رسد كه نوع خاص چربي راشباع نشده، اشباع شده، چربي بر سالمت و بيماري صورت گرفته است، اما اكنون چنين به نظر مي

سبت به كل چربيو يا چربي صرفي تهاي هيدروژنه  ن شتري در خطر ابتال به بيماري دارند. براي مثال، چربيهاي م هاي أثير بي

شده و چربي شباع  شده اين خطر راكاهش دهند و در حاليكه چربيهاي ترانس خطر بيماري قلبي را افزايش ميا شباع ن هاي ا

 دهند. مي

كم چربي « ميزان پايين كربوهيدارت»با « سرررشررار از پروتئين»هاي غذايي منتشررر شررده از فوائد غذاهاي در بسررياري از رژيم

دهد كه براي كاهش خطر ابتال به بيماري بهترين استراتژي خوردن بسيار سخن گفته شده است، تحقيقات نشان مي« پرچرب»

 هاي غذايي منحصر بر تنها يكي از مواد غذايي اصلي است.غذاهاي گياهي و اجتناب از رژيم

 اند. از جمله:تأثيرشان بر خطر بيماري مورد بررسي قرار گرفتهانواع مختلف عوامل رژيم غذايي براي 

  ميوه و سبزيجات 

 فيبر 

 چربي 

  اسيد فوليك 

 ها آنتي اكسيدان 



  كلسيم و ويتامينD 

  الكل 

  توازن انرژي 

 ها و سبزيجات ميوه

شان دادهمطالعات  شده ن سبزي اند كه خورد ميوهانجاد  سالمتي دارد. براي مثال كل ميوه و  سياري در  سبزيجات فوائد ب ها و 

شررود. به خصرروص گوجه فرنگي و غذاهاي حاوي ريه، مري و مثانه مي مصرررفي باعم كاهش خطر ابتال به بسررياري از سرررطان

 دهد. از طريق اثرات آنتي اكسيدان ليكوپن، كاهش ميگوجه فرنگي خطر ابتال به سرطان پروستات را احتماالً

ساير بيماري شتري بر خطر ابتال به  سيار بي سرطان، تأثير ب سبي بر خطر ابتال به  سبزي عالوه بر تأثير ن هاي مزمن از ميوه و 

سكته مغزي دارند. چنين به نظر مي سبزيجات خانوادة كلم رمانندجمله بيماري قلبي و عروقي و  سد كه  بروكلي، كلم، و كلم  ر

تأثير زيادي بر كاهش خطر ابتال به  Cبروكسرل  سربزيجات برگي سربزرنم، مركبات و ميوه و سربزيجات سررشرار از ويتامين 

 بيماري قلبي عروقي دارند.

 گذارند اما ميوه و سرربزيجاتاگر چه هنوز مشررخگ نشررده اسررت كه كداميك از اجزاي اين مواد غذايي اين تأثير مثبت را مي

ها، مواد معدني و فيبر هسرررتند كه بركنار هم ممكن اسرررت مانع از حاوي تركيبات الزد براي سرررالمتي از جمله انواع ويتامين

 بيماري شوند.

وعدة غذايي  5براي استفاده از خواص ميوه و سبزي، بيماران بايد ترغيا شوند كه روزانه انواع ميوه و سبزيجات مصرف كنند. 

 يابد.شود و در صورت مصرف بيشتر، فوائد حاصل نيز افزايش ميتوصيه ميميوه و سبزي در روز 

 فيبر

شود. اين ها غير قابل هضم با منشأ گياهي مانند ميوه، سبزي و غالت اطالق ميفيبر نامي است كه به طور كلي به كربوهيدرات

شان باكربوهيدارت ست و هنوز هگرفت قرار مطالعه مورد دقت به سرطان خطر  ها براي ارتباط شواهد همچنان متناقگ ا اند اما 

مشخگ نشده است كه آيا فيبر تأثير زيادي بر خطر ابتال به سرطان دارد يا خير. هر چند تاكنون مشخگ نشده است كه انواع 

سرط ست بر خطر  سبزيجات در مقابل غالت  ممكن ا ان از زياد فيبر ربراي مثال فيبر قابل حل در مقابل فيبر غير قابل حل يا 

 راههاي مختلف تأثير بگذارند.

فيبر به غير از تأثير مثبتي كه بر خطر سرطان دارد، فوائد مهم ديگري نيز براي سالمتي دارد و براي مثال، فيبر موجود در رژيم 

سكته مغزي مي صد كاهش ده 50تواند خطر را شود و در واقع ميغذايي باعم كاهش خطر ابتال به بيماري قلبي وخطر  د. در

تواند خطر حملة قلبي را كاهش دهد. باور بر اين اسرررت كه فيبر قابل حل كه در بدن حل فيبر موجود در غالت به ويژه مي

 شود، ممكن است جذب كلسترول در روده و به دنبال آن ميزان كلسترول را كاهش دهد.مي

اند ممكن اسررت به آنهايي كه مبتال به مرض قند شرردهفيبر فوائد ديگري نير دارد. فيبر اثر حفاظتي در برابر مرض قند دارد و 

صورت بگيرد كه باعم  ست از طريق ايجاد وقفه در هضم غذا  شان را كنترل كنند. اين كار ممكن ا كمك كند تا ميزان قند خون

شررود، نميشررود. به عالوه فيبر غير قابل حل كه در بدن حل جلوگيري از تغييرات سررريع در ميزان گلوكز و انسررولين خون مي

كند. فيبر به علت فوائد بسيارش به عنوان قسمتي از رژيم غذايي توصيه كند و از يبوست جلوگيري ميحجم مدفوع را زياد مي

 وعده در روز غالت كامل مصرف كنند. 3شود. بيماران بايد تالش كنند تا از انواع ميوه و سبزيجات بخورند و حداقل مي

 تا ميوه و سبزي بخورند.نكاتي براي كمک به بيماران 

فنجان سبزيجات  1وعده ميوه و سبزي بخوريد. مصرف بيشتر فوائد بيشتري نيز دارد. يك وعده غذايي شامل  5در روز حداقل 

 سرربزي فنجان  4/1فنجان آب ميوه و  4/3فنجان از سرراير سرربزيجات خاد يا پخته،  2/1برگي سرربز مانند كاهو يا اسررفنا ، 

 .باشدمي شده خشك

.به همراه ساندويچ، گوجه فرنگي و يا اسفنا  بخوريد 

 .همواره روي ميز آشپزخانه يا محل كار يك ظرف ميوه داشته باشيد 

 هايي مانند شكر يا سودا نباشد.نوشيد، آب ميوه يا سبزي خالگ انتخاب كنيد كه ترجيحاً حاوي افزودنيميوه مياگر آب 

 ريد.همراه صبحانه توت، موز يا هلو بخو 



 .در صورتي كه ميوه يا سبزي تازه در دسترس نيست، ميوه و سبزيجات يخ زده، كنسروي يا خشك شده مصرف كنيد 

 نكاتي براي كمک به بيماران براي خوردن بيشتر غالت 

شامل وعده  1وعده در روز غالت بخوريد،  3سعي كنيد تا آنجا كه ممكن است از غالتي كه سبوس دارند مصرف كنيد، حداقل 

 فنجان غالت پخته شده، ماكاروني يا برنج است. 2/1گرد غالت مخصوص صبحانه يا  30برش نان،  1

 دار استفاده كنيد.به جاي نان سفيد، از نان سبوس 

 دار استفاده كنيد.براي صبحانه از جو دوسر پخته شده يا از غالت سبوس 

 داده استفاده كنيد. براي ميان وعده به جاي چيپس يا شيريني از ذرت بو 

 .با ناهار يا شاد خود برنج بخوريد 

 ها چربي

ها مانند هم نيسررتند. تا سررالها تحقيقات انجاد شررده بر روي چربي در رژيم غذايي، تنها بر روي ميزان كل مصرررف همة چربي

شخگ ميچربي تمركز مي شواهد م شدهكرد. هر چند، اكنون  شباع ن شده و چربيسازد كه انواع مختلف چربي را شباع  هاي ، ا

 گذارد.اي متفاوت تأثير ميهيدروژنه  هر كداد بر خطر بيماري به گونه

هاي پيشين، ميزان كل چربي مصرفي در بزرگساالن تأثيري بر احتمال ابتال به سرطان پستان ندارد. ميزان كل برخالف فرضيه

سرطان  صرفي در بزرگساالن تأثيري بر احتمال ابتال به  ستان ندارد. ميزان كل چربي رژيم غذايي در ارتباط با احتمال چربي م پ

سرطان را افزايش  ست احتمال اين دو نوع  ست اما چربي حيواني به ويژه ممكن ا ستات و روده مقعد نيز ني سرطان پرو ابتال به 

هاي ها از طريق مكانيزدچربيرسد كه دهد. بعالوه انواع خاص چربي در رژيم غذايي بر خطر بيماري قلبي موثر است. به نظر مي

 مختلف مانند تأثير گذاشتن بر ميزان كلسترول، غلظت خون و ميزان انسولين تأثير گذار باشند.

 هاي اشباع نشده چربي

ها و شررامل دو نوع چربي اشررباع نشرردة تك پيوند دو گانه و چند پيوند دو گانه ترين نوع چربيهاي اشررباع نشررده سررالمچربي

ستند. يكي ا صهه شخ ستند. ردر حاليكه چربيهاي بارز اين چربيز م ست كه در دماي اتاق مايع ه شده و ها اين ا شباع  هاي ا

ستند . اين چربي سيدهاي چرب معموالً جامد ه سياري از روغنها ميا ها راز جمله روغن گل رنم توانند در آووكادو، آجيل و ب

، روغن سررويا، كانوال، روغن زيتون و روغن بادد زميني  يافت شرروند. ماهي يا گاجره، روغن كنجد، روغن آفتابگردان، روغن ذرت

ست. اگر چه به نظر نمي شده ا شباع ن شار از روغن ا سر سرطان نيز  سد خوردن ماهي تأثير زيادي در كاهش احتمال ابتال به  ر

شد اما چربي شته با سترول ليپوپروتئين چگالي باالدا شدة آن با باال بردن كل شباع ن   و پايين آوردن ليپوپروتئين HDL رهاي ا

   و ميزان كل كلسترول اثر حفاظتي در برابر بيماري قلبي دارد.LDLچگالي پايين ر

 هاي اشباع شدهچربي

شتر در فرآوردهچربي شده بي شباع  شت قرمز، چربي مرغ، پنير، فرآوردههاي ا هاي لبني پرچرب و كره  و هاي حيواني رمانند گو

صي رمانند روغن نارگيل، روغن نخل، و روغنهاي با در روغن شأ گياهان خا شان داده اي  يافت ميهاي مناطق حارهمن شوند. ن

ستات را افزايش مي سرطان پرو ست كه چربي حيواني احتمال ابتال به  سئول افزايش احتمال دهد و تا حدي ميشده ا تواند م

هاي اشباع شده همچنين خطر ابتال به بيماري قلبي مز باشد، چربيمقعد از طريق مصرف زياد گوشت قر -ابتال به سرطان روده

 برند.را باال مي LDLرا افزايش داده و ميزان كل كلسترول و 

 هاي ترانسچربي

سيون، هاي ترانس، چربيچربي ها در اند. اين چربيتغيير يافتههاي گياهي هستند كه در اثر يك فرآيند گرمايي به ناد هيدروژنا

شود و به هاي پياز  يافت ميهاي آماده و غذاهاي حاضري رمانند گوشت سرخ كردة فرانسوي با حلقهها و كلوچهروغن شيريني

ضر ناد اين چربيزودي اين چربي شد اما در حال حا شته خواهد  سا مواد غذايي نو سازنده به ها در برچ ست مواد  ها در فهر

 شود.ذكر مي« هاي گياهي تا حدي هيدروژنهروغن»ن عنوا

ست اما اين چربيتأثير چربي شده ا شخگ ن سرطان م ها اثري منفي بر بيماري قلبي عروقي دارند؛ هاي ترانس در خطر ابتال به 

 دهند.را كاهش مي HDLرا افزايش و ميزان  LDLآنها ميزان كل كلسترول و 



 كلسترول 

س سترول يك مادة چرب ا صل و يا در كبد توليد ميكل شده حا سترول موجود در ت كه از طريق غذاي خورده  شود. اگر چه كل

سترول خون رو رژيم غذايي مي ست. آنچه كه بر ميزان كل سترول خون تأثير بگذارد اما اثر آن چندان زياد ني تواند بر ميزان كل

 ها هيدروژنه است.هاي اشباع شده و چربيدر نتيجه بر احتمال ابتال به بيماري قلبي  موثر است مصرف چربي

 سه نوع اصلي كلسترول خون وجود دارد:

 سترول با چگالي پايين ر شريانLDLكل سترول را در  دهد و از اين رو خطر بيماري قلبي ها افزايش مي  ساخت چربي و كل

 دهد.را نيز افزايش مي

سترول با چگالي باال ر شريان كمك ميHDLكل كند كه اين خود باعم كاهش خطر بيماري   به جدا كردن چربي از ديوارة 

 شود.قلبي مي

 ها در گردش خون هستند، ميزان باالي تري گليسيريد در ارتباط با ميزان پايين تري گليسيريدها شكل اصلي چربيHDL 

باعم افزايش ساخت چربي وكلسترول در ديوارة شريان را تغيير دهد كه اين خود  LDLاست و ممكن است ساختار كلسترول 

 شود.مي

 فوالت 

شررود و فوائد زيادي براي سررالمتي دارد. شررواهد اسررت كه به عنوان اسرريد فولينك نيز شررناخته مي Bفوالت يك نوع ويتامين 

شان مي سرطان رودةفزاينده ن ست خطر  سيدفوليك ممكن ا مقعد، بيماري  -بزرگ دهند كه خوردن روزانة مولتي ويتامين با ا

سيد فوليك در زنان باردار مي سكته مغزي را كاهش دهد. به عالوه ميزان پايين ا صبي شرائين قلا و  تواند باعم نقگ لولة ع

 جنين شود كه شامل اسپينابيفيد و آنسفالي است.

ك مصرفي باعم افزايش ميزان نقش مهمي دارد. ميزان ناكافي اسيد فولي DNAاسيد فوليك در سنتز، متيالسيون و بازسازي 

اسيد فوليك را  شود، مصرف مكملهوموسيستين شده كه اين خود باعم افزايش خطر ابتال به بيماري تصلا شرايين قلبي مي

 كند.مختل مي

سفنا ، مارچوبه و آب پرتقال يافت مي سيد فوليك به طور طبيعي در انواع غذاها مانند ا شتر غالت از جما له نان شود. بعالوه بي

ست، هر چند، چنين به نظر مي سيد فوليك ا شار از ا سر شتر از صبحانه  سيد فوليك موجود در مواد غذايي خيلي بي سد كه ا ر

ساالن بايد روزانه  سيد فوليك به تنهايي اثر حفاظتي دارد. بزرگ صرف ا صرف كنند و براي زنان  gμ 400گرد رميلي 4/0م   م

 شود. ه ميباردار و شيرده مقدار بيشتري توصي

 نكاتي براي كمک به بيماران براي تغيير عادت در مصرف چربي

 به جاي چربي اشباع شده يا چربي هيدروژنه، چربي اشباع نشده مصرف كنيد.

 .به جاي گوشت گاو، خوك، گوساله و گوسفند، ماهي ومرغ بدون پوست بخوريد 

 ميني، كانوال يا روغن زيتون بپزيد.به جاي كرده و روغن جامد، غذاي خود را با روغن باداد ز 

 .براي ساالد از روغن زيتون يا روغن كنجد استفاده كنيد 

 .از مارگارين كم چرب به جاي كره يا مارگارين معمولي استفاده كنيد 

 درصد چربي استفاده كنيد. 1درصد چربي يا شير پرچرب از شير بدون خامه يا  2به جاي شير 

 ه را كمتر مصرف كنيد.محصوالت غذايي آماد 

 خوريد ترجيحاً سرخ نشده باشند.اگر در رستوران غذاي آماده مي 

هاي سالم ميزان كالري ها حتي چربيهاي اضافه و اضافه وزن ناخواسته بپرهيزيد. به خاطر داشته باشيد كه همة چربياز كالري

 دهد.مصرفي را افزايش مي

ي مقدار زيادي كربوهيدرات هسرررتند محدود كنيد، بسرررياري از توليد كنندگان، مصررررف غذاهاي آمادة كم چرب را كه دارا

كنند. متأسرررفانه افزايش مصررررف كربوهيدرات را جايگزين چربي كرده و آن را به عنوان يك انتخاب غذايي سرررالم تبليي مي

ست ميزان  سيريد تري ميزان و  را كاهش HDLكربوهيدرات عمالً ممكن ا ين طريق خطر بيماري قلبي را ا از و افزايش را گلي

 افزايش دهد.



 ها آنتي اكسيدان

شامل ويتامينويتامين سيدان  سيدانو بتاكاروتن مي E,Cهاي هاي آنتي اك ست كه آنتي اك شند. فرض بر اين ا ها با حذف با

سياري از بيماريهاي مزمن از جمله سرطان، بيماري قلبي و سكهاي آزاد ميراديكال ته مغزي جلوگيري كنند. با توانند از بروز ب

و سكته مغزي ديده  Eدهد ويتامين اين وجود نتايج مطالعات انجاد شده متناقض بوده است، شواهدي وجود دارد كه نشان مي

ست كه انواع آنتي اكسيدان صيه اين ا ست، آخرين تو شده ا سبزي و غالت مصرف ن شار از ميوه،  سر ها را از طريق رژيم غذايي 

 كنند.

 Dويتامين  كلسيم و

كلسيم عالوه بر ساخت استخوان و دندان براي عملكرد طبيعي ماهيچه، لخته شدن خون و انتقال عصبي ضروري است. كلسيم 

اند كه ميزان بسريار گذارد. بعضري از تحقيقات انجاد شرده نشران دادههمچنين بر احتمال ابتال به چندين بيماري مزمن اثر مي

سيم باعم افزايش اح سرطان رودة بزرگ ميپايين كل  700تا  500شود اما بعد از مصرف حداقل معيني رتقريباً تمال ابتال به 

ميلي گرد در روز  خوردن بيشررتر كلسرريم چه به طور مجزا و چه در رژيم غذايي اثر چنداني بر سررالمتي ندارد. از طرف ديگر 

ال ابتال به سرطان پروستات در مردان را افزايش دهد. ميلي گرد در روز  ممكن است احتم 1500ميزان باالي كلسيم ربيش از 

مصرف كلسيم وجود دارد. بعالوه مصرف كافي كلسيم « ميزان مطلوب»بنابراين براي برقرار كردن توازن بين اين دو مقدار يك 

 در كاهش احتمال ابتال به پوكي استخوان چه در زنان و چه در مردان اهميت دارد. Dو ويتامين 

مين ها كلسيم فراوان در آب پرتقال تأهاي لبني هستند اما براي بعضي از آمريكاييمنبع كلسيم در رژيم غذايي فرآوردهبهترين 

شمار مي صرفي به  سيم م صلي كل شان دريافت نميكننده ا سيم كافي از غذاي ساني كه كل وعدة غذاي  3كنند رمعموالً رود. ك

ست  بايد از م ضروري ا صوالت لبني در روز  سيم كملمح شيرده نياز به كل ستفاده كنند. به عالوه زنان باردار و  سيم ا هاي كل

 بيشتري دارند.

سيفرول شناخته مي Dويتامين  شود، يك ويتامين محلول در چربي است در حفظ كلسيم بدن و ميزان فسفر كه به عنوان كال

 شود.نتز بدن در زير تابش نور آفتاب ساخته ميشود و از طريق سهاي لبني يافت ميدر فرآورده Dاهميت دارد. ويتامين 

 نكاتي براي كمک به بيماران براي گرفتن ويتامين مورد نياز

.روزانه مولتي ويتامين و اسيد فوليك مصرف كنيد 

 .براي صبحانه غالت غني شده مصرف كنيد 

 .انواع ميوه و سبزيجات مصرف كنيد 

 هاي كلسيم و ويتامين مكملهاي لبني از در صورت عدد مصرف فرآوردهD  .مصرف كنيد 

 الكل 

رجوع شرررود . الكل به عنوان عامل سررررطانزا  2گذارد. ر به جدول شرررمارة الكل از طرق مختلف بر خطر بيماري قلبي اثر مي

و  گيالس ليكور  خطر سرطان رودة بزرگ 1ليوان شراب يا  1آبجو،  1شناخته شده است و حتي يك نوشيدني الكلي در روز ر

ستان را افزايش مي سرطانپ هاي يابد. مكانيزدهاي دهان، حنجره، مري و كبد نيز افزايش ميدهد. با مصرف الكل خطر ابتال به 

ساز گروه متيل عمل مي سوخت و  ضاد  تواند از طريق كند و ميمحتمل متعددي وجود دارد. براي مثال، الكل به عنوان يك مت

سيد فوليك و هورمون DNAتغيير در فرآيند متيالسيون  هاي خون هاي جريانخطر را افزايش دهد. الكل همچنين بر ميزان ا

سلولها يا به وجود تأثير مي ست خطر ابتال به سرطان را از طريق تسهيل نفوذ سرطانزاها به درون  گذارد. به عالوه الكل ممكن ا

 آوردن اختالل در فرآيند دفع مسموميت، افزايش دهد.

صرف الكل خطر شي و حادثه را به همراه م سايي قلبي، اعتياد، خودك شار خون، افزايش وزن بدن، نار ات زيادي مانند افزايش ف

 2نوشيدني در روز براي زنان و  1اي نيز دارد. مصرف به اندازة الكل رتقريباً دارد، با اين وجود مصرف به اندازة الكل فوائد بالقوه

دهد. اين اثر حفاظتي ممكن ها خطر بيماري انسداد شرايين را كاهش ميه با غير الكلينوشيدني در روز براي مردان  در مقايس

سترول  شي از افزايش ميزان كل ست نا ست خطر ابتال به مرض قند را نيز كاهش  HDLا صرف محدود الكل ممكن ا شد، م با

 دهد.



دار آن بايد در حد تعادل باشد. كساني كه دهد كه در صورت مصرف، مقتركيا پيچيدة فوائد و مضرات الكل اين هشدار را مي

سال سن دارند و در معرض  40اين نكته خصوصاً براي كساني كه زير خورند نبايد به مصرف الكل ترغيا شوند و مشروب نمي

 . كند چرا كه در اين گروه سني مضرات مصرف الكل از فوائد آن بيشتر استخطر بيماري قلبي عروقي قرار ندارند نيز صدق مي

 اثرات الكل -2جدول شمارة 

 كاهش خطر  افزايش خطر

 سرطان پستان 

 سرطان دهان 

 سرطان مري 

 سرطان كبد 

 مقعد  -سرطان رودة بزرگ

 فشار خون 

 نارسايي قلبي

 اعتياد

 خودكشي 

 حوادث 

 مشكالت بارداري

 بيماري انسداد شرائين قلبي

 مرض قند 

  
  
  

 مصرف الكل در دوران بارداري

صرف زنان  صرف كنند. هيچ مقداري از م شتن دارند نبايد الكل م صد باردا سته از زنان كه ق باردار و يا آن د

الكل در دوران بارداري مناسررا نيسررت مصرررف الكل در دوران بارداري باعم افزايش احتمال سررقط جنين، 

الكل ممكن است به  شود. مصرف زيادهاي بافت عصبي در جنين ميزايمان زودرس، وزن كم نوزاد و نارسايي

 سندرد الكل جنين از جمله عقا افتادگي ذهني غيرقابل برگشت بيانجامد. 

  
 هايي به بيماران دربارة مصرف الكل توصيه

 كنيد، هرگز نوشيدن آن را آغاز نكنيد. اگر الكل مصرف نمي 

  صرف آن را به در شيدن الكل، م شيدني در روز براي زنان و  1صورت نو شيدني در روز براي مردان  2نو نو

تواند شررامل يك قوطي آبجو، يك ليوان شررراب و يا يك گيالس ليكور كاهش دهيد. يك وعده مصرررف مي

 باشد. 

 نوشيدهرروز مولتي ويتامين به همراه اسيدفوليك مصرف كنيد خصوصاً اگر مشروب مي . 

 شيده مياز مكان شروب نو شاميدنيهايي كه در آن م سعي كنيد آ هاي غيرالكلي مانند شود دوري كنيد و 

 آب ميوه مصرف كنيد. 

 صورتي كه نمي صحبت در  شك معالج خود  شاوره با پز توانيد الكل را كنار بگذاريد براي گرفتن كمك و م

 كنيد. 

  
 مشكالت ناشي از مصرف الكل 

توانند عليرغم غم تمايل به ترك الكل يا داشتن عوارض منفي ناشي از مصرف الكل، نوشيدن الكل را بعضي افراد نمي

هاي مخصوص قطع وابستگي به الكل به آدرس ذيل كنار بگذارند، براي كسا اطالعات بيشتر دربارة غربالگري و روش

 مراجعه كنيد: 



. 2003ژانويه  03-3769شماره  NIHنتشارات ، اNIAAA ، 2003مؤسسه ملي سوء استعمال الكل و الكيسم ر

 در آدرس زير در دسترس است. onlineكمك به بيماران الكلي: راهنماي پزشكان به صورت 
 www.niaaa.nih.gov/publications/practitioner/Helpingpatients.htm. 

  001-301-443 -3860يا تلفن 

  
 توازن انرژي 

خورند برخطر خورند، بلكه آن مقدار كه مياسررت كه تشررخيگ دهند نه فقط آنچه كه ميدرك اين نكته توسررط بيماران مهم 

شود باعم اضافه سرطان و ساير بيماريهاي مزمن تأثير بگذارد. مصرف كالري از هر منبعي، اضافه برميزان كالري كه سوزانده مي

سرطان رودة بزرگ ضافه و چاقي، خطر ابتال به  شد. وزن ا صفرا و نيز مقعد -وزن خواهد  سة  ستان، كليه، مخاط رحم و كي ، پ

سكتة مغزي و مرض قند را افزايش مي شتر به بخشبيماري قلبي،  «  فعاليت بدني»و « كنترل وزن»هاي دهد. براي اطالعات بي

ورزش مراجعه كنيد. بايد به همة بيماران توصرريه شررود كه انواع موادمغذي را مصرررف كنند و براي توازن انرژي به طور منظم 

 كنند.

  
 وعدة غذايي چيست؟

 يكي از روشهاي نظارت بيماران برمصرف موادغذايي و كالري، آگاهي از ميزان مصرف است. يك وعده برابر است با: 

 1  سيا، پرتقال يا موز متوسط 

 1  فنجان سبزيجات برگي خاد 

 2/1  فنجان ميوه و سبزيجات ريزشده، پخته يا كنسروي 

 4/3  سبزي خالگ فنجان آب ميوه و 

 1  برش نان 

 30  گرد غالت مخصوص صبحانه 

 2/1  فنجان غالت، برنج، ماكاروني يا حبوبات پخته 

 1  فنجان شير يا ماست 

 15  گرد پنير  30تا 

 60  گرد گوشت، ماكيان يا ماهي  120تا 

  يك تخم مرغ 

  
 آماده كردن غذا 

ست آماده  ست برخطر ابتال به بيماري تأثير بگذارد. براي مثال، باور براين ا ست كه ممكن ا كردن غذا عامل ديگري ا

اي هاي چند حلقهتواند باعم توليد سررررطانزاهايي مانند آمينهكه طبخ پروتئين حيواني مانند گوشرررت و ماهي مي

به شدت سرخ شده و نيز گوشت دودي و انواع اي معطر شود. مصرف غذاهاي هاي چند حلقهناهمگون و هيدروكربن

صيه مي شود. به طور كلي تو سيس و كالباس بايد محدود  شت، ماهي و ماكيان در دماي پايين سو شود كه طبخ گو

انجاد بگيرد و از خوردن غذاي زياد پخته شده اجتناب شود. از طرف ديگر پخت كامل غذا اهميت دارد چرا كه بايد از 

 ني اجتناب شود. انتشار عوامل عفو

  
 شاخص كليسميک 

سيمك كه از  سط غذاهاي تغيير مي 100تا  0شاخگ گلي سرعت و ميزان افزايش قندخون تو شان دهندة  كند. ن

  در نظر گرفته مي شود. توجه به اين نكته اهميت دارد 100باشد. گلوكز معموالً به عنوان باالترين ميزان رخاص مي

كند، بلكه سرررعتي كه بدن قادر به تبديل غذا به يزان شرراخگ گليسررميك را تعيين نميكه تنها قند موجوددر غذا م



ستفاده مي شار از كربوهيدراتگلوكز براي ا سر ضي از غذاهاي  شد نيز در اين مهم نقش دارد. بع ساده رقندها  با هاي 

تري هستند هاي پيچيدهوهيدراتاي كه كربپز و برنج قهوهزميني آبمانند گيالس و شكالت، عمالً در مقايسه با سيا

تري دارند. ميزان فيبر، چربي و اند  شرراخگ گليسررميك پايينراز زنجيرهاي طوالني قندهاي سرراده سرراخته شررده

كنند و باعم پايين آمدن ميزان شرراخگ گليسررميك از عواملي هسررتند كه هضررم غذا را كند مي اسرريديتة بيشررتر،

 شوند. مي

 يك آنها چند غذا و ميزان شاخگ گليسم

  >45ر كم                        65-45ر متوسط                       <65زياد ر

 43 انگور                                    63 ژله                      100گلوكز 

 42 شده خشك حبوبات                        61 شيرين ذرت                         92هويج 

  36 شكالت                                  59 شكر                  83نان شيرين 

  33 ماست                                58 عسل          73پز زميني آبسيا

 13 زمينيباداد روغن                        53 پرتقال آب                    72برنج سفيد 

  9 بروكلي                          50 ماكاروني                      72نان سفيد 

  0 مرغ تخم                  48 فروت گريپ آب                  66اي برنج قهوه

  0 سفت پنير                                   47 كيك                         66آناناس 

اس ميزان شررراخگ گليسرررميك آنها باشرررد چرا كه غذاها از نظر مواد مغذي بسررريار انتخاب غذا نبايد فقط براسررر

 غذاي ميزان عالوه به. اسررت كيك به نسرربت باالتري گليسررميك شرراخگ داراي هويج مثال براي. هسررتند  متنوع

امكان از  حد در و كنيد مصرررف را غذايي مواد انواع بايد كلي طور به. گذاردمي تأثير نيز قندخون برافزايش مصرررفي

 غذاهاي با شاخگ گليسميك متوسط يا پايين بخوريد. 

شته كلديس سرطان، نو شگيري  ستفاده: راهنماي ارزيابي و پي شارات  -منبع مورد ا ساالر مهاجر، انت ستاين، ترجمه: فاطمه ديو ا

 88971700تلفن:  -1386حيان، 

  


