
  ضد سرطانفرمان  ١٠

  وزن خود را متعادل نگھ دارید -١

  

  کاھش اضافھ وزن است ضد سرطاناولین فرمان 

سرطان اضافھ وزن یکی از مھم ترین عوامل خطر برای سرطان است. چاقی باعث افزایش احتمال ابتال بھ 
)، دیواره داخلی رحم یا آندومتر، مری (آدنوکارسینوم)، پانکراس، کلیھ و احتماال یائسگی، پستان (بعد از روده

) کھ افراد می توانند از روی آن متوجھ BMIفرمولی وجود دارد بھ نام شاخص وزن بدن (می شود.  کیسھ صفرا

  شوند وزن متناسبی نسبت بھ قدشان دارند یا نھ؟ 

(برای سفیدپوستان)، باشد، عادی تلقی می شود ولی در این  ٢۵تا  ١٨در این فرمول اگر شاخص وزن بدن بین 

ید توجھ کرد. این عدد ممکن است با توجھ بھ موارد ذکر شده کمی شاخص بھ سن، نژاد و جنسیت افراد نیز با

تغییر کند. وزن سالم فقط در گروه انتخاب رژیم ھای غذایی مناسب با انرژی کم و پرھیز از نوشیدنی ھای حاوی 

شکر و مواد پرچرب و... و داشتن فعالیت فیزیکی و ورزش در زندگی است. توصیھ این است کھ حتی االمکان 

  ر بمانید ولی کمبود وزن نداشتھ باشید. الغ

  

  از ھر فرصتی برای افزایش فعالیت فیزیکی خود استفاده کنید -٢



  

را کاھش می دھد. حتی احتمال می  سرطان رودهثابت شده کھ فعالیت فیزیکی بھ طور چشمگیری خطر ابتال بھ 

ھم جلوگیری کند. موسسھ پژوھش سرطان  یائسگیبعد از  سرطان رحمو  سرطان پستانرود فعالیت فیزیکی از 

یا باغبانی روزانھ تاکید می کند  دوچرخھ سواری، پیاده رویدقیقھ  ٣٠اقل در آمریکا بر فعالیت متعادل یعنی حد

جزو ملزومات زندگی می داند. البتھ برای افرادی کھ در حال حاضر اضافھ وزن دارند این زمان باید بھ و آن را 

و نشستن پشت  تلویزیوندقیقھ افزایش پیدا کند. ھمھ افراد باید فعالیت ھای کم تحرک زندگی مثل تماشای  ۶٠

  رایانھ آن ھم ساعت ھای متوالی را محدود کنند. 

  

  از غذاھای گیاھی بیشتر استفاده کنید -٣



  

با منشاء گیاھی از بدن در مقابل سرطان محافظت می کنند. سبزیجات آلیومی (سیر، تره و...) بھ  مواد غذایی

، نای، سرطان دھانری می کنند. مصرف میوه خطر ابتال بھ و روده بزرگ جلوگی سرطان معدهاحتمال زیاد از 

 اسید فولیکرا کاھش می دھد. ترکیبات بیواکتیو مانند کاروتینوئیدھا (سبزیجات رنگی)،  معدهحلق، مری، ریھ و 

) پیازسبز و خانواده کلم)، گلوکزسینوالت ھا (کلم ھا) و سولفیدھای خانواده آلیوم (سیر و ھا (سبزیجاتی با برگ 

  را در برنامھ غذایی خود بگنجانید.



  و گوشت مزه دار شده را محدود کنید گوشت قرمزمصرف  -۴

  

 گوشت قرمزرا محدود کنید و از خوردن گوشت ھای سرخ کرده بپرھیزید. مصرف  گوشت قرمزمصرف 

ک و اسب) و گوشت فرآوری شده (گوشت کنسرو شده با نمک یا محصوالت گوشتی حاوی (گوشت گاو، بره، خو

ر سرطان کولورکتال (روده و...) بھ طور قابل توجھی خط سوسیسمواد نگھدارنده مانند کالباس، ساالمی، 

بزرگ) را افزایش می دھد. موسسھ جھانی پژوھش ھای جھانی سرطان و موسسھ پژوھش سرطان آمریکا 

گرم در ھفتھ کاھش دھید. اگر وعده ھای گوشتی متوسط باشد،  ۵٠٠ را بھ گوشت قرمزپیشنھاد می کند مصرف 

  وعده در ھفتھ خواھد شد.  ۵حدود 

  

  می شوند، خودداری کنید یش وزنافزااز مصرف غذاھا و نوشیدنی ھایی کھ باعث  -۵



  

مصرف غذاھای پرانرژی را کمتر کنید. غذاھای پرچرب و کم فیبر یا نوشیدنی ھای حاوی شکر زیاد پرانرژی 

  ھستند. 

  

  دور سیگار و مشروبات الکلی خط بکشید -۶

  

، مری، نای، حلق، حنجره، پستان سرطان دھانسیگار و مشروبات الکلی، عامل انواع متنوعی از سرطان مانند 

  ) و ریھ ھستند و برای پیشگیری از سرطان بھتر است دور آنھا خط بکشید. یائسگی(قبل و بعد از 



  

  کمتر غذای پرنمک بخورید -٧

  

  ضد سرطان استنخوردن نمک فرمان مھم 

مصرف غذاھای پرنمک یا غذاھای فراوری شده با نمک را کاھش دھید. برخی از روش ھای نگھداری و تھیھ 

غذا روی سرطان زایی آنھا تاثیر می گذارند. غذاھایی کھ بھ وسیلھ نمک نگھداری می شوند، می توانند یکی از 

باشند. موسسھ جھانی پژوھش ھای جھانی سرطان و موسسھ پژوھش سرطان آمریکا توصیھ  سرطان معدهعوالم 

می کنند از مصرف غذاھای نگھداری شده توسط نمک یا غذاھای پرنمک پرھیز کنید. میزان مجاز مصرف 

  گرم سدیم) است. ٢٫۴گرم نمک ( ۶نمک در روز کمتر از 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  خودسرانھ مکمل نخورید -8

  

از مکمل ھای غذایی برای پیشگیری از سرطان استفاده نکنید. بھ طور کلی، مکمل ھای غذایی نھ تنھا نقش 

بسزایی در جلوگیری از سرطان ندارند. بلکھ بیشتر مکمل ھا باعث سرطان نمی شوند ولی بعضی از آنھا خطر 

ای غذایی برای جلوگیری از سرطان ابتال بھ سرطان را نیز افزایش می دھند. در حال حاضر استفاده از مکمل ھ

  پیشنھاد نمی شود. 

  

  تازه مادران از شیردھی غافل نشوند -٩



  

سرطان ماه بعد از تولد نوزاد بھ ھمھ مادران توصیھ می شود چون شیردھی خطر  ۶شیردھی بھ مدت حداقل 
خوار ھستند در آینده کمتر بھ سرطان مبتال خواھند  شیر مادررا در زنان کاھش می دھد حتی کودکانی کھ  پستان

  شد. 

  

  شدگان شیوه زندگی خود را اصالح کنند درمان -١٠



  

نجات یافتگان از سرطان بعد از اتمام درمان حتما باید تحت نظر پزشک بمانند و کامال شیوه نادرست زندگی شان 

  .را تغییر دھند 

 

 


