توصیه ها برای پیشگری از سرطان:

میوه و سبزیجات ضد سرطان:

بسمه تعالی

هریک از ترکیبات موجود در میوه و سبزی در کساهسش

خطر ابتال به نوع خاصی از سرطان موثرند .خوشبختانسه
مصرف میوه تازه برای پیشگیری از سرطان موثر اسست.
نباید فراموش کرد که بیشترین میزان خسوا

ان در

پوستشان نهفته است.از جمله:زردالو،گیالس،انگور،توت،

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

پرتقال،هندوانه،خرمالو،نارنگی
مصرف برخی از سبزیجات به پیشگیری از سرطان کمک

می کنند و در درمان سرطان موثرند.



چرب،تنقالتی مثل چیب

از جمله:هویج،شلغم،بادمجان،کدو،گوجه فرنگی،پسیساز،
فلفل،سیر،کلم بروکلی،کلم پیچ،گل کلم

مصرف غذاهای اماده،فست فودها،سس

هسای

را که مقسدار زیسادی

چربی و نمک دارد کاهش دهید.


مصرف قند وشکر تصفیه شده را کاهش دهید.



غذاهای دودی مصرف نکنید.



نمک را از سفره حذف کنید.



مصرف نوشابه های گازدار و ابمیوه های صنعتسی

تغذیه و سرطان

را کاهش دهید.


از اضافه وزن و الغری مفرط بپرهیزید.



مصرف غذاهای چرب به ویژه با منشا حیوانی را
محدود کنید و از روغن های گیاهسی در حسد
مطلوب و کنترل شده استفاده کنید.



زهرا عرب زاده
زینب وعیدی
جواد سلمانی

ازلبنیات پاستوریزه،کم چرب و کم نمک استفاده
نمایید.
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تهیه و تنظیم کنندگان:

زیر نظر دکتر صادق جعفر نژاد
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مقدمه:

عوامل تغذیه ای که احتمال بروز سرطان را

عوامل تغذیه ای که سبب پیشگیری از سرطان

افزایش می دهد:

می شود:

تغییر عادت غذایی و استفاده مستمر از غذاهای امساده
در کنار کاهش تحرک و زندگی ماشینی منشا اضسافسه

برخی از مواد غذایی که زمینه سرطان را در افراد فسراهسم

وزن،چاقی و بسیاری از بیماری های متسابسولسیسک و

می کنند عبارت اند از:

سرطان هاست.سرطان از جمله بیماری هایی است کسه



تغذیه نقش تعیین کننده ای در پیشگیری و درمان ان

چیب

ایفا می کند.متاسفانه بر اساس پیش بینی های سازمان
جهانی بهداشت روند ابتال به سرطان در دنیسا رو بسه



حداقل  53درصد کل موارد سرطان ها نقش تعسیسیسن
وزن

مناسب و افزایش فعالیت بدنی میتوان ازبروز یک سسوم
سرطان ها پیشگیری کرد.



نوشابه ها



گوشت فراوری شده



قند وشکر



طعم دهنده ها،رنگ ها،شیرین کنسنسده هسا و

نگهدارنده های مصنوعی
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کاهش انواع سرطان ها ثابت شده است.

نمک:افزایش مصرف نمک با احتمال بروز سسرطسان







ویتامین  Dو کلسیم :افزایش مصرف ویتامین D

ارتباط دارد.حداکثرمیزان مجاز مصرف نمک در روز

و کلسیم با کاهش احتمال ابتال به سرطان ارتسبساط

حدود  3گرم است که شامل نمک موجود در غسذا و

دارد.

نمک اضافه شده به غذا می باشد.


اسید فولیک:ارتباط بین مصرف منابع غسذایسی
اسید فولیک مانند:حبوبات،اسفناج و مرکبات ،بسا

،روغن سرخ کرده و)...خطرناک ترین چربی ها



کاهش چاقی:خطر بسیاری از بیماری ها از جملسه

مصرف کم منابع غذایی فیبردار:دریافت ناکافی

سرطان در افراد دچار اضافه وزن و چاق افسزایسش

فیبر از برنامه غذایی روزانه خطر ابتال به سرطسان را

می یابد.


افزایش می دهد.

دالیل اصلی سرطان در ایران:

سرطان دارند.عبارت اند از:

هستند.

افزونی است.براساس امار واطالعات موجود تغذیسه در
کننده ای دارد وبا تغییر در عادت غذایی و حفس

چربی ها:اسیدهای چرب تران

واشباع(کیک هسا،

برخی مواد غذایی نقش کلیدی در پیشسگسیسری از

ویتامن  Aوبتاکاروتن:ویتامین Aهم در منسابسع

قندوشکر :مصرف زیاد قند وشکر،سمومسی را در

گیاهی هم حیوانی وجود دارد .این ویتامین بسرای

بدن تولید می کندکه باعث افزایش خطر ابتسال بسه

حف سالمتی بافت ها ضروری بوده و خطر سرطان

سرطان می شود.

را کاهش می دهد.

روش تهیه و طبخ مواد غذایی:بعضی روش های
نادرست طبخ مواد غذایی مانند پخت گسوشست در



ویتامین : Cدربسیاری از میوه ها و سبسزیسجسات
خصوصا مرکبات وجود دارد.

حرارت باال تولید مواد سرطان زا می کند.
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