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 سرطانزاها را بهتر بشناسید

 

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

سیگار نکش،سرطان میگیری...لوازم آرایش استفاده نکن،سرطان میگیری...آب نخور ، سرطان »}ترجمه : ندا احمدلو{

امروز ما شده سرطان، سرطان شده بالی جانمان چون تنبل شده ایم.چون از طبیعت سرطان ،سرطان، سرطان!تمام زندگی «میگیری...

فاصله گرفته ایم و حاضر نیستیم حتی به خاطر خودمانیک روز ماشینمان را خاموش بکنیم تا کمتر دود بخوریم .چون حاضر نیستیم 

این بیماری را در خودمان کاهش دهیم .اما درمیان تمام  کمتر از مواد شیمیایییا انواع فست فود ها استفاده بکنیم و شانس ابتال به

آنهایی که زندگی خودشان و دیگران برایشان اهمیت ندارد، هستند کسانی که هنوز دوست دارند مثل قدیمی ها عمر طوالنی داشته 

می خواهند عوامل سرطان زا  باشند؛ طوالنی و سالم. پرونده این شماره برای آنهایی نوشته شده که زندگی اشان را دوست دارند و

رابهتر و بیشتر بشناسن تا بتوانند ورود آنها را به زندگی اشان بگیرند. اینها فهرست ترکیب های شیمیایی است که مرکز بین الملی 

که (،آنها را سرطان زا معرفی کرده است.پس هنگام خرید انواع مود شوینده ،آرایشی و بهداشتی ،دقت کنید CDCبیماری سرطان )

 این ترکیب ها در آنها وجود نداشته باشد تا حداقل یک قدم از سرطان در زندگی مدرن فاصله بگیرید!

 ترکیبات شیمیایی سرطان زا

 

استالئید،استیالمین،آکریالمید،اکریلونیتریل،آمیترول،آنیسیدین،آرسنیک،آرسین،آزبستوز،آسفالتفومس،بنزن،بنزیدین،بریلیوم،بوداتین،

کادم یاه،تتراکلریدکربن،کلردان،کلرودیفنیل،کلرفوم،کلرومتیل،کرومیوم،ز البوتیلکرومات، تان،کربنسییی کارپ تافول، کاپ سییین ،  یوم،

DDTوDEHP دیا مینونیزول، دی کلروبنزیدین و نمک های آن، دی متیل، دی اکسان، دی نیترو تولوئن، دی نتیل کربو میل، دود ،

تیل دی برومید، اتیل اکسیییید، فرمالدئید، گالیوم، گازولین، هکتاکلر، هگزا تنباکو و سییییگار، اپی کلرو هیدرین، اتیل آکریالت، ا

نافی المین، نیکل حالل و  یر حالل، کربنیل نیکل،  ید، متوکسیییی کلر، مبتل کلرید،  لدها مالونا کلروبوتادین، هیدرازین، ککون، 

ید  پان، اکسییی تان، پرو تاکلرو ا یل، نیترو کلرو بنزن، پ نک، نیترو بی فن مات زی کا، تتراکلرودی بنزو، کرو پروپلین، رادون ، سییییلی

تتراکلروتان، تولوئن، تولیدین، تری کلرو پروپان، اورانیوم، وینیل برومید، وینیل کلرید، وینیل یدن، گردو  بار ناشیییی از چوب بری، 

سن، بنزو پیرن،  سدیم، بنز آنترا سولفات  سین، آمیDDD,DDE,DDVPنیتروزامید،  سفامید، آلفاتوک سیلکوف ستامو ،  نو فلوئورن، ا

 فلوئورن، نفتیل آمین، آمینو بی فنیل ، نیترو بی فنیل، نیترو نفتالن و ایتل کاربا کیت.

 سیگار

درصد از سرطان های ریه ، سیگار کسیدن است.همچنین، سیگار مسبب اصلی بسیاری از سرطان های دیگر مانند سرطان 88عامل *

 مری، حلق، دهان و حتی مثانه است.

 هزار نفر در آمریکا در اثر ابتال به سرطان ریه ناشی از مصرف سیگار جان خود را از دست می دهند. 3ل * هر سا



هزار ماده شیمیایی مانند آرسنیک ، آمونیا، بنزن، استون و دی اکسید کربن در سیگار وجود دارد که هر یک از آنها به  4*بیش از 

 تنهای برای ابتال یک فرد به سرطان کافی است.

 آب و هوا

ایی(می تواند احتمال *استنشاق هوای آلوده)در ترافیک ها، تونل ها، مواقع اعالم آلودگی باالی هوا، گردو  بار و تنفس مواد شیمی

 بروز سرطان ریه و مری را تا چند برابر افزایش دهد.

زامین را در بدن ماده سرطان زای نیترو*نیترات بیش از حد هم در آب با ترکیب های پروتئین در دستگاه گوارش ترکیب می شود و 

ن های دستگاه گوارش به وجود میاورد.تولید این ماده در بدن می تواند به مرور زمان باعث ابتالی فرد به سرطان ها به خصوص سرطا

 شود.

 ضد آفتاب ها

فتابی است اما وجود آفتابی و  یر آهرچند این روز ها توصیه بیشتر متخصصان پوست و مو به استفاده از کرم ضد آفتاب در روز های 

یایی در ضد برخی مواد شیمیایی در این محصول آرایشی ممکن است سرطان پوست را برایتان به همراه بیاورد. برخی مواد شیم

 کسید تیتانیوم.آفتاب ها اینها هستند:اسید آمینو بنزیک، آووبنزون، دی اکسی بنزون، اکسی بنزون، فنیل بنزیمیدازول و دی ا

 لوازم آرایشی و بهداشتی

را بزنید: فنی  *برچسب مواد آرایشی تان را خوب بخوانید و اگر این ترکیب های سرطان زا در آنها وجود داشتند، قید مصرفشان

 ند.لندیامین، بنزن و فرمالیدها. اینها جزو معروفترین ترکی های شیمیایی سرطان زای موجود در لوازم آرایش هست

 دهان در افراد شود. ین و رنگهای  یر مجازی که در برخی از رژلب ها استفاده می شود، می تواند باعث بروز سرطان*ماندگاری پاراف

 *نیتروزامید و سدیم سولفات موجود در برخی شامکوها هم سرطان زا هستند.

نتیجه ابتال به  درون ریه و در *استفاده مکرر از اسکری مو هم می تواند باعث ورود ترکیب های شیمیایی سرطان زای پلی وینیل

 سرطان این عضو از بدن است.

یاری از سرطان ها *تولوئن هم ماده سرطان زایی است که در بیشتر عطرها وجود دارد و با ورودش به بدن می تواند باعث ایجاد بس

 شود.

 سرطان زا هستند.*سایه ها و حتی برخی خط چشم ها هم حاوی اکسید آهن، یکی از خطرناک ترین مواد سمی و 

 ست.در شامکو یا صابون ،نشان دهنده سرطان زا بودن آنها  diethanolomineیا همانDEA*حواستان باشد که وجود ترکیب 

  ذاها

که با حرارت بسیار  *بر اساس اعالم سازمان  ذا و داروی آمریکا در مواد  ذایی کربوهیدراتی مانند سیب زمینی سرخ کرده یا چیکس

اه مدت هم می باال آماده خوردن می شوند، ترکیب های شیمیایی سرطان زایی به وجود می آید که مصرف مداوم آنها حتی در کوت

 تواند انواع سرطان های دستگاه گوارش را برای افراد به همراه داشته باشد.

ت های کبابی که روی حرارت مستقیم و همراه های شیمیایی سرطان زاست که عالوه بر سیگار در گوش بنزوپیرن نام یکی از ترکیب-

 با دود کباب می شوند وجود دارد و می تواند باعث ابتالی افراد به سرطان ریه شود.

ن زای آکریالمید *سرخ کردن انواع  ذاها در رو نی که چند بار از آن استفاده شده ،باعث به وجود آمدن ترکیب شیمیایی و سرطا

 در آنها می شود.



 و سدیم باال در انواع سوسیس و کالباس ها هم باعث شده که این مواد  ذایی در لیست خوراکی های سرطان زا جای بگیرند.*نیترات 

* ذاهای فراوری شده ،نمک اندود و دودی هم سرشار از نیترات هستند و مصرف مداوم آنها خطر ابتال به سرطان پستان را باال می 

 ی های شور مثل خیار شور یا زیتون شور هم در این روه قرار دارند.برد .یادتان باشد که انواع خوراک

جود آمدن ترکیب و*ترکیب آرد،مقدار فراوانی شکر و رو ن های ترانس که چند بار برای سرخ کردن آنها استفاده میشود، مسبب به 

 سرطان زایی به نام آکریالمید در شیرینی هاست.

ا و پیتزاهای هن زای دیگری است که در سوسیس، کاباس و حتی برخی از همبرگرها، ناگت *نیترات پتاسیم هم تریب شیمیایی سرطا

 نیمه آماده یافت می شود.

ای دستگاه گوارش *نوشیدنی های الکلی و حتی مصرف مداوم نوشابه های گاز دار هم میتواند سبب ابتالی افراد به انواع سرطان ه

 گوید! شود.این را سازمان  ذا و داروی آمریکا می

 *رن  ذاهای  یر بهداشتی که در محصوالت فله ای و  یر استاندارد وجود دارند هم سرطان زا هستند.

ی شور و خوش *مرکز تحقیقات سرطان انگلیس اعالنم کرده که احتمال ابتالی به سرطان معده در افرادی که عادت دارند  ذاها

 برابر بیشتر از سایرین است. 2نمک بخورند،

 استرس

سترس،ترشح اسید ید باورتان نشود که اگر بگوییم استرس یکی از مهمترین عوامل ابتال به سرطان معده است!می پرسید چگونه؟اشا

 معده مبتال شوند. عده را افزایش میدهد و همین امر باعث می شود افرادی که استرس زندگی شان باالست ،زودتر تو یشتر به سرطان

 ضد سرطان ها

اشی از سرطان به درصد از مرگ ومیر ن 5مورد تمام عوامل سرطان زا برایتان گفتیم و شما متوجه شدید که تنها حاال این همه در

رطان ها سخاطر ژنتیک است، بد نیست به جای نگرانی ،کمی سبک زندگی تان را تغییر بدهید و یک نگاه به این لیست و ضد 

 ور کنید.بیندازید تا بتوانید شر این بیماری را از خودتان د

 فعالیت فیزیکی

اعت ورزش س 3تا 2*منظور ما از فعالیت فیزیکی این نیست که از فردا بروید ودر یک باشگاه ورزشی ثبت نام کنید و روزی 

ود روند درمان انواع دقیقه پیاده روی روزانه آن هم با شدت متوسط می تواند بهترین اسلحه برای پیشگیری یا بهب 30کنید،نه!تنها 

یم ساعت هم ورزش ها باشد . امروزه در بسیاری از بیماران سرطانی خواسه می شود که در کنار شیمی درمانی ،حداقل روزی نسرطن 

 کنند.

ابتال و کرگ ومیر  زن انجام داده ، اعالم کرده است شانس 2987*بر اساس مطالعاتی که مرکز تحقیقات یرطان آمریکا ،روی بیش از 

 خانم هایی که فعالیت فیزیکی منظم و روزانه دارند،بسیار کمتر از سایرین است.ناشی از سرطان پستان در 

 درصد کمتر از سایر افراد است.61*امکان ابتال به سرطان کولون در افرادی که مرتب ورزش می کنند،

مله جتلف از *ورزش کردن باعث افزایش قدرت سیستم دفاعی بدنتان می شود و اینطوری بدن شما نسبت به بیماری های مخ

 سرطان از جمله سرطان از خود دفاع می کند و به راحتی تسلیم آنها نمی شود.

 تغذیه مناسب

 انی نمی دهد.که در چای سبز وجد دارد که اجازه رشد را به سلول های سرط«  Catechins»*تحقیقات ثابت کرده ترکیبی به نام 



در مبارزه با رادیکال های آزاد سرطانی موجود در بدن محسوب می شود. این *سلنیوم یک ماده معدنی و آنتی اکسیدانی بسیار مفید 

 ماده مغذی به وفور د رتخمه آمتابگردان ، برنج قهوه ای، میگو،  الت سبوس دار یافت می شود.

 موجود در شیر و لبنیات هم یک ضد سرطان قدرتمند به شمار می اید. D*ویتامین 

 تی اسیدان ها هستند که مصرف زیادشان میتواند شر سرطان را از سر شما کم کند.*میوه ها و سبزیجات سرشار از آن

 هستند و مصرف این چربی مفید یکی از راه های مبارزه با سرطان است . 3*رو ن ماهی و دانه کتان سرشار از امگا

 ودتان پایین بیاورید.*به جای گوشت قرمز بیشتر سویا وگوشت آبزیان را بخوری تا شانس ابتال به سرطان را در خ

 *چربی های خوب را جایگزین چربی های بد کنید ، یعنی به جای رو ن جامد رو ن زیتون یا رو ن هسته انگور مصرف کنید.

 کنار گذاشتن عادت های بد

 *سعی کنید بیشتر میوه های ارگانیک و طبیعی بخرید.

 یان و سایر مواد دخانی را خط بکشید.*اگر دوست ندارید سرطان بگیرید از همین امروز دور سگار، قل

 *کمتر فست فود و کخصوصا سوسیس و کالباس بخورید.

 *اگر از سالمتی آب نوشیدنی محل زندگی تان مطمئن نیستید از آب های بسته بندی استاندارد استفاده کنید.

 *سعی کنید عوامل استرس زای زندگی تان را کاهش دهید.

 کنید. *کمتر از لوازم آرایش استفاده

 *در روز های آلوده از خانه بیرون نروید و هوای کثیف را استنشاق نکنید.

 راه مبارزه با سرطان10

 .کاری کنید که دچار اضافه وزن نشوید.1

 .بیخودی استرس نداشته باشید.2

 .ورزش کنید.3

 در صد کالری روزانه تان را از طریق چربی ها کسب کنید.20.کمتر از 4

 رم فیبر و  ذای حاوی فیبر خورید.گ35تا25.روزانه 5

 .از خوردن میوه ها و سبزیجات تازه  فل نشوید/6

 و بتا کاروتن هستند بیشتر بخورید. E,C. ذاهایی که حاوی ویتامین 7

 مانند آب پرتقال همراه انواع فست فودها می تواند اثر سرطان زایی آنها را تا حدی کمرن  C.مصرف نوشیدنی های حاوی ویتامین 8

 کند.

 کدو، طالبی و هویج از بهترین منابع دریافت بتا کاروتن هستند.

 .مواد  ذایی حاوی کلسیم را بیشتر بخورید.9

 .مصرف سیر را فراموش نکنید!10

 سبزیجات و میوه های ضد سرطان 

ه فرنگی ،زردآلو، گریپ فورت، کلم بروکلی، کاهو ،هویج، گل کلم، بادمجان، لوبیای سبز ،کلم پیچ، فلفل، تربچه، سویا ، نارنج، گوج

 انگور، لیمو ،پرتقال، انبه، هلو ،خرمالو، توت فرنگی و نارنگی. 



 118منبع مورد استفاده :هفته نامه زندگی مثبت ،

 22887350تلفن :

 

 


