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 شواهد انكار ناپذير در مورد رابطه چاقي و سرطان
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مرگ و مير و موربيديته قابل مالحظه اي چاقي به ميزان هشدار دهنده اي در آمريكاي شمالي و اروپا در حال افزايش بوده و با 

عروقي شناخته شده است، اما نه براي ايجاد  -همراه است. اين مشكل از دير باز به عنوان عامل خطر ديابت و بيماري هاي قلبي

% پاسررد دهندنان از 5سرررنان، يم مطال ه يديد بر روي مردت سوسررم يام ه سرررنان آمريكا مشرره  مرد مه ممتر از 

 خطر ابتال به سرنان در اثر اضافه وزن و چاقي آناه هستند.  افزايش

شان داد مه بيش از  سي يديد ن سرنان 5/3نفر از  000/70يم فرار برر شورهاي در سال هر در  ميليون مورد يديد  ضو م  ع

 رانه است. ما محافظه سهمين يم دليل دو به احتماالت اين. هستند چاقي يا وزن اضافه به انتساب قابل اروپا اسحاديه

اول اين مه سنها سومورهايي مه در مورد آن ها شواهدي براي ارسباط دادن چاقي و سرنان )به نور خاصي براي پستان، مولون، 

ساب به  سرنان هاي قابل انت شده اند. دوت اين س داد  صفرا( ويود دارد در اين مطال ه لحظه  سه  ستات، مليه و مي اندومتر، پرو

شده در اين فرابررسي به نور چاقي احتماال افزايش  سياري از مطال ات لحاظ  شار ب ست، چرا مه ميزان چاقي از زمان انت يافته ا

 چشم نيري افزايش پيدا مرده است.

نفر اسرررت مه ثابت مرد  000/90يديدسر از اينها مطال ه آينده نگر و مبتني بر يم يت يام ه سررررنان آمريكا بر روي حدود 

خطر مرگ ناشي از بسياري از سرنان هاي در ارسباط است. هم در مردان و هم در زنان چاقي، صرف چاقي مستقيما با افزايش 

نظر از مصرررف سرريگار به نور قابل مالحظه اي با افزايش ميزان مرگ ناشرري از سرررنان مري، مولون و رمتوت، ميسرره صررفرا، 

شي ا سرنان پانكراس و مليه ارسباط دارد. چاقي هم چنين با افزايش خطر مرگ نا ستات در مردان و  سرنان هاي م ده و پرو ز 

هاي پستان )پس از يائسگي(. رحم، سرويكس و سهمدان در زنان ارسباط دارد. افزايش خطر سرنان به نور واضح سر در سرنان 

 هاي شايع مشه  شده است.

شاخ  سوده بدن  ساني مه  سرنان مولور متال در م ش (BMI)براي مثال در مردان خطر  % افزايش 80بود سا  30تر از آنها بي

 نشان داده است.

% سمامي 14براسرراس نتايم مطاله يام ه سرررنان آمريكا، اضررافه وزن و چاقي در اياالت متحده در حال حاضررر مسرروول سقريبا  

% در زنان اسرررت. هنگامي مه اينها را با هم در نظر بگيريم بدين م ناسرررت مه 20مرگ هاي ناشررري از سررررنان در مردان و 

سالم بدن خود را حفظ  000/90 صورسي مه افراد بتوانند وزن  ساالنه ماهش داد، البته در  سرنان را مي سوان  شي از  مرگ نا

مورد سرررنان قابل انتسرراب به چاقي و اضررافه وزن )مواد قابل ايتناب( مربوط به انگلسررتان  000/70از  9000منند. در اروپا 

 است.

 نقش عوامل مربوط به شيوه زندگي 

 م غذايرژي

بسياري از مطال ات س ي مرده اند مه خطرات سالمتي مربوط ب يم رژيم غذايي غني از مالري و چربي حيواني و داراي فيبر، 

ميوه و سرربزيجات )مه رژيم غذايي م مول غربي اسررت( را مسررتند سررازند. مطال ات مربوط به عادات خوردن به نور ثابت با 

 پاسد دهندنان چاق مهدوش مي شوند.نزارش ممتر از حد به ويژه در ميان 

انر چه مطال ات مقدماسي نشان دادند مه رابطه اي قوي با مل دريافت چربي به ويژه از منبابع حيواني ويود دارد اما يافته هاي 

با خطر ممتر  نگر با يكديگر سطابق نداشته اند. عالوه بر اين غالت با فيبر زياديديد از مطال ات اپيدميوژيم نذشته نگر و آينده

اند مزاياي آنها را نشرران سرررنان مولورمتال همراه بوده اند. هر چند مه مطال ات مت دد بزرگ و مبتني بر يم يت نتوانسررته

 دهند.



سبزيجات ويود دارد هر چند مه  صرف انواع مهتلفي از ميوه ها و  سرنان و افزايش م يم رابطه ي ثابت سر ميان ماهش خطر 

 يم براي ماهش خطر هنوز مشه  نيست. مقادير نسبي الزت هر

 فعاليت جسماني

سازمان هاي سالمت همگان براساس شواهد مويود راه مارهايي را براي پيشگيري از بيماري هيا مزمن شامل سرنان منتشر 

ستفاده از پله ها، پياده روي سا محل شتر ني برنامه روزانه )براي مثال ا شامل ورزش بي صيه ها  مار، پياده روي  مرده اند. اين سو

در پارك و انجات ف اليت يسماني ثابت سري را در انراف خانه، مانند باغباني( است. به نور خاص به افراد سوصيه شده است مه 

دقيقه حداقل پنم روز در هفته انجات دهند. براي  40-30ف اليت يسرررماني ثاسر سري را )مانند پياده روي سرررريع به مدت 

اري قلبي شناخته شده سطوح پايين سر ف اليت يسماني ممكن است سودمند باشد، ولي اين بيماران بايد بيماران مبتال به بيم

 اين مار را سنها پس از مشاوره با پزشكشان انجات دهند.

ست مه ميزان چاقي در سمات  48يم مطال ه يديد مبتني بر يم يت بر روي بالغين در  شان داده ا شمالي ن ايالت در آمريكاي 

سماني سنها در اياال ضر  11ت افزايش يافته و ف اليت ي شان مي دهد مه چاقي در حال حا ست. اين امر ن ايالت ماهش يافته ا

بيشتر ناشي از رژيم غذايي و نتيجه افزايش پايدار غذاهاي پر انرژي و پرچربي و پرمربوهيدارت و هم چنين مصرف نامافي ميوه 

 و سبزيجات است.

ساله اين   شدن زندني بي سحرك به سويه با م شتر  شود سربغرنم  بي شتها متناقض نور به و مي شتر سحرك بي افراد در ا  مي بي

 .شود

در اروپا وض يت نامشه  سر است چرا مه برخي شواهد ويود دارند مه نشان مي دهند فقدسان ف اليت يسماني ممكن است 

 نقش مهم سري در ايجاد چاقي داشته باشد.

 ساز و كارها

رهاي بيولوژيم مت ددي مطرح شده اند مه ممكن است رابطه ميان چاقي و افزايش خطر ايجاد سرنان را سوييه منند ساز و ما

ستروييدهاي هاي شد. اين هورمون ها )ا شامل افزايش غلظت هورمون درون زا نيز مي با سي،  مه  سولين ين شد فامتور و ان  ر

و در منترل ر شررد، سمايز و متابوليسررم سررلول اهميت دارند. به نور  يابند مي افزايش بدن چربي سجمع با( 1 انسرروليني شرربه

شي از چاقي را با رژيم غذايي م مول يام ه غربي مه پر انرژي، غني از مربوهيدرات و چربي  سرنان نا سولينمي،  خاص، هيپران

 ميزان سرنان افزاش مي يابد. 2 حيواني هستند، ارسباط مي دهد. بنابراين يالر سويه است مه در بيماران مبتال به ديابت نوع

شان مي  ست. مطال ات اخير ن شده ا شناخته  سرناني  سلول هاي  شرفت  شروع و پي التهاب مزمن به عنوان يم عامل مهم در 

دهند مه آديپوسيت ها منابع قوي سيتومين هاي التهاب زا هستند و چاقي يم يزء مليدي است مه ويود مي وامنش التهابي 

 فيف را در يم يت عمومي سوييه مي مند. سيستميم مزمن و خ

در نردش به اثبات مي رسد(  C[CRP]ويود يم پاسد التهابي سيستميم ) مه با سويه به افزايش غلظت پروسئين وامنشي 

نشرران داده شررده مه به عنوان مثال با افزايش خطر سرررنان مولور متال ارسباط دارد. اين مشرراهدات با نتايم مارآزمايي هاي 

صادف سوت، بروز پوليپ را س ستروييدي مر ضد التهابي غير ا ستفاده از داروهاي  شان مي دهند ا شده يديد مطابقت دارند مه ن ي 

ماهش مي دهد. بنابراين ويود يم وامنش التهابي سرريسررتميم مزمن يم رابطه مسررتقيم بالقوه ميان چاقي و افزايش ايجاد 

سترس امس ست و حداقل سا حدي از نريق فرآيند التهابي و افزايش سرنان را مطرح مي مند. چاقي با افزايش ا يداسيو مرسبم ا

 .دهد افزايش را سرنان  مي سواند خطر DINآسير امسيداسيو به 

 راهكارها

شواهد مافي ويود دارد مه بروز سرنان را مي سوان با سغيير در شيوه زندني ماهش داد به نحوي مه اين سغيير در رژيم غذايي 

سرنان  سالم و ف اليت سماني را نيز در بر مي نيرد. اسحاديه بين المللي مبارزه با  راهكارهاي غذايي براي ماهش  (VICC)ي

 خطر سرنان ارايه مرده است.

 نتيجه گيري



ست و به افزايش در بروز ديابت و بيماري ستان به سرعت در حال افزايش ا عروقي و نيز سرنان منجر  -قلبيهاي چاقي در انگل

مي شود. هنوز بايد ديد مه آيا افزايش اثبات شده مرگ در اثر سرنان در افراد چاق و داراي اضافه وزن به ايجاد سالش افزون سر 

 براي منترل وزن بدن در سمات دنيا منجر خواهد شد يا خير.

 راهكارهاي اتحاديه بين المللي مبارزه با سرطان 

 غذايي متنوع و غني از غذاهاي گياهي در تمام عمر استفاده كنيد از يک رژيم

 .در هر وعده غذايي ميوه و سبزيجات مصرف ميد 

 .ميوه ها و سبزيجات را به عنوان ميان وعده مصرف منيد 

 .به ياي نوشت از سويا استفاده منيد 

 .به ياي حبوبات فرآوري شده از حبوبات مامل استفاده منيد 

 بر زياد را در رژيم غذايي بگنجانيد.غذاهاي داراي في 

 مصرف غذاهاي چرب را محدود كيند 

 .سهم نوشت بايد نسبت به غذاهاي نياهي مم باشد 

 .نوشت بايد از چربي عاري شود 

 .به ياي نوشت هاي غني از چربي اشباع شده از ماهي و نوشت پرندنان استفاده منيد 

 .مصرف غذاهاي سرخ شده را محدود منيد 

 ربي و روغن را به غذاهاي آماده محدود منيد.افزودن چ 

 .از مصرف الكل ايتناب منيد 

 غذاها را به نحوي ذخيره و آماده كنيد كه آلودگي كاهش يابد

 .غذاهاي سازه بايد پيش از مصرف مامال پاك شوند 

 .غذاهاي فاسد شدني را در فريزر نگهداريد منيد 

 منيد  دي و سرشي دار را محدودمصرف غذاهاي نمم دار، آماده شده با نيتريت،دو. 

 .از غذاهاي ذغالي پرهيز منيد چرا مه سرنان زا هستند 

 .در ني آماده مردن و خوردن غذا از نمم ممتري استفاده منيد 

 دريافت و مصرف انرژي را متعادل كنيد تا از افزايش يا كاهش وزن جلوگيري كنيد

 .از مقادير مم غذاهاي پر انرژي استفاده منيد 

 .ف اليت منيد سا وزنتان ثابت بماند 

 به ويتامين ها و مواد معدني به عنوان مكمل به عنوان جايگزين رژيم غذايي متعادل و كافي تكيه نكنيد

  دريافت مواد مغذي ضرررروري را از نريق اضرررافه مردن غذاهاي غني از ويتامين و مواد م دني به حدامثر

 برساني.

  شوند استفاده منيد.مه به حد مافي سوسم رژيم غذايي برآورده نمياز مكمل ها سنها براي نيازهايي 

  



 رابطه ميان چاقي، عوامل مربوط به شيوه زندگي و خطر سرطان

 افزايش دريافت مالري

 نييسما ف اليت ماهش                                    افزايش دريافت چربي اشباع شده

 ماهش دريافت ميوه و سبزيجات

  
 

 

 قيچا

 مكانيسم هاي پيشنهادي

 استرس هورموني 

 استرس امسيداسيو 

 واسطه هاي التهابي 

 عوامل ناشناخته 

 افزايش خطر

 تعادل ميان دريافت و مصرف انرژي

 .در برخي از افراد مساله عمده زياد خوردن نسبت به ف اليت يسماني است مه انجات مي دهند 

  ف اليت يسماني مم و اشكال در ماهش مصرف غذا براساس آن است.در بقيه، مساله مهم 

بنابراين در هر مورد به نظر مي رسد مه چاقي نتيجه ناسوانايي در برقراري س ادل بين دريافت انرژي و مصرف آن 

 باشد.
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