تغذیه و پیشگیری از سرطان

سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است
ساالنه بیش از  00/000مورد جدید سرطانی در کشور اتفاق می افتد
انتظار می رود بروز موارد سرطانی در دو دهه آینده به دو برابر افزایش یابد
یک سوم مرگ و میر ناشی از سرطان با نوع تغذیه و سبک زندگی ارتباط دارد
.

فرآیند سرطان زایی
فرآیند سرطان زایی یک پروسه زیستی است که در سه مرحله پیش می رود.
 مرحله آغازین :سلولها به دلیل مواجهه  DNAباا ماواد شایییایی اشاوه یاونیزان یاا ویاروی هاا تغییار شا ل پیادا
می کند.
 مرحله ارتقاء :سلولها تغییر ش ل یافته ت ثیر پیدا می کنند.
 مرحلااه رشااد و توسااوه :ساالولهات تغییاار ش ا ل یافتااه رشااد ماای کننااد و یااک بافاات جدیااد و بااد ی ای اااد
می شود.

تغذیه و پیشگیری از سرطان


رزی غذایی سال و ترکیب مناسب مواد غذایی طر ابتال به بسیارت از سرطانها را کاهش می دهد.



هزاران ماده شیییایی در یک رژی غذایی متوارف وجود دارد که حاوت مواد مهار کننده و تقویت کننده روند ای اد
سرطان هستند.



عوامل پیشگیرت کننده نقش مهیی در کاهش طر ابتال به سرطان را دارند.



عوامل تقویت کننده احتیال بروز سرطان را افزایش می دهند.

عوامل تغذیه ای که خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهند:
آنتی اکسیدان ها :

موادت که رادی ال آزاد را از بین می برند یا مانع ش لگیرت آن می شوند مانند:
 ویتامین A
 ویتامین( Cمرکبات ،فلفل سبز ،توت فرنگی ،گوجه فرنگی و کل بروکلی)...
 ویتامین (Eذرت ،مغزها ،زیتون ،سبوی گندم و سبزت هات برگدار و سبز)
 کاروتینوئیدها(پیش ساز ویتامین : )Aهویچ  ،میوه نارن ی رنگ ،کدو حلوایی و...
 سلینیوم (مغزها ،ماهی ،غذاهات دریایی ،قلوه  ،جگر و مخیرها)...
 منیزی و روت
میوهها و سبزیجات :



انگور به صوص نوع قرمز آن.



توت.



انار (به صوص در پیشگیرت از سرطان پستان و پروستات)



گوجه فرنگی و هندوانه



لوبیا



کل (سرطان روده بزرگ ،پستان ،ریه و دهانه رح )



سبزی ات برگ دار به رنگ سبز تیره (سرطان دهان ،حن ره ،لوزالیوده ،ریه ،پوست و موده)



فیبر موجود در مواد غذایی



فوالت موجود در میوه و سبزی ات و غالت



ویتامین  Dو کلسی



غذاهات عارت از مواد شیییایی مانند علف کش ها و آفت کش ها ،هورمون هات رشد و آنتی بیوتیک ها



آب و سایر مایوات



چات به ویژه نوع سبز آن



ادویه به صوص زردچوبه



تغذیه انحصارت نوزاد با شیر مادر به مدت  6ماه

عوامل تغذیه ای که خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهند:


چربی ها( احتیال لبتال به سرطان پستان و روده بزرگ را افزایش می دهد)



غذات آماده



پروتئین ها (مصرف زیاد گوشت قرمز بیشتر از  050گرم در هفته طر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد)



نیک (زیاده روت در مصرف نیک احتیال بروز سرطان موده را افزایش می دهد)



موادغذایی کهنه و کپک زده



قند و ش ر و غذاهات پرکالرت



غذاهات سرخ شده یا کباب شده



ال ل ( سرطان هات دهان،گلو ،حن ره ،مرت  ،کبد ،پستان و روده بزرگ و کوچک با مصرف ال ل ارتباط دارند)

چندتوصیه برای پیشگیری از سرطان:
 حفظ وزن مناسب در محدوده  BMIسال
 جلوگیرت از چاقی مرکزت (دورکیر )
 عدم استویال د انیات
 فوالیت بدنی حداقل  00دقیقه در روز
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