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، مغزها و روغن ...روغن کنجد و : روغن های گیاهی مایع مثل  

 .زیتون تامین کنید

زیاده روی در مصرف نمک با افزایش احتمال بروز بعضی : نمک

 .از سرطان ها همراه است

، حبوبات، و غالتمصرف  :مواد غذایی آلوده به آفالتوکسین

سموم تولید شدده از ککدک در   )مغزهای آلوده به آفالتوکسین 

 .موجب بروز سرطان می شود( این مواد غذایی

در مصرف گوشدت ررمدز و گوشدت هدای     زیاده روی  :گوشت

فرآوری شده با افزایش احتمال بروز بعضدی سدرطان ارتبدا     

 .دارد

پخدت  مانند  :روش های نامناسب تهیه و طبخ مواد غذایی

گوشت در حرارت باال، فرآوری گوشدت، دودی کدردن، نمدک    

سود کردن، اضافه کردن مواد شیمیایی و نگهدارنده به گوشت 

و کنسدرو کدردن   ( در تولید سوسیس، کالبدا  و هدات دا   )

 .گوشت سبب تولید ترکیبات سرطان زا می شود

 

 

 
 

 :چند توصیه ساده و کلی برای پیشگیری از سرطان 
 :شکل سالم تهیه، نگهداری و مصرف کنیدغذاها را به  .1

      غذاعای فاسدد شددنی را در یخلدال نگهدداری

 .نمائید

 کباب و جوجه کبداب  )سوخته و سوخته  غذای نیم

 سوخته، ته دیگ سوخته، پیاز داغ سوخته

 

 
 

 

 (:هستند Aکه پیش ساز ویتامین )منابع غذایی کارتنوئیدها * 
حلوایی، طدالبی، سدبزی هدای سدبز     هویچ، میوه های نارنجی رنگ، کدو 

، گرید   تیره، کلم پیچ، اسفناج، ذرت، تخم مرغ، مرکبات، گوجه فرنگدی 

 .فروت و هندوانه

، ماهی و ...(گردو، بادام، فندق، پسته و )مغزها : منابع غذایی سلنیوم*

 .سایر غذاهای دریایی، رلوه، جگر و مخمرها

سرطان ها در افرادی که روزانه احتمال بروز برخی از : میوه ها و سبزی ها

برای پیشدگیری از سدرطان و   . مسوه وسبزی مصرف می کنند کمتر است

واحد از میوه ها و سدبزی هدای    5سایر بیماری های مزمن روزانه حدارل 

 .متنوع مصرف کنید

 
 

میوه ها و سبزی های حداوی فیبدر هسدتند و افدزایش     : فیبرهای غذایی

 .ری از سرطان ها ارتبا  داردمصرف فیبر با کاهش بروز بسیا

: ارتبا  بین مصرف منابع غذایی حاوی اسید فولیک مانندد : اسید فولیک

 .حبوبات، اسفناج، و مرکبات، با کاهش انواع سرطان ها ثابت شده است

و کلسدیم بدا کداهش     Dافزایش مصرف ویتدامین  : و کلسیم Dویتامین 

 .احتمال ابتال به برخی سرطان ها ارتبا  دارد

عوامل تغذیه ای که احتمال بروز سدرطان را افدزایش مدی دهندد     

 : عبارتند از
غذاهای پرچرب و مواد غذایی سرخ شده، ابتال به انواع سرطان : چربی ها

در کیک، کلوچه، کراکدر،  )اسیدهای چرب ترانس و اشباع . را باال می برد

رین خطرناک ت...( غذاهای حیوانی، مارگارین، روغن سرخ شده، چیکس و 

چربی ها هستند بنابراین سعی کنید چربی مدورد نیداز خدود را از مدواد     

 روغن کانوال،غذاهای دریایی، ، غذایی مانند بادامن زمینی، ماهی

عروری به عنوان مهمترین -امروزه سرطان بعد از بیماری های رلبی

عامل مر  و میر در کشورهای دنیا مطرح اسدت و در دهده هدای    

آینده اولین مر  و میر به ویدهه در کشدورهای در حدال توسدعه     

یک سوم از کل سرطان های دنیا با حفظ وزن مطلدوب،  . خواهد بود

ارتبا  بدروز  . شگیری استتغذیه صحیح و نکشیدن سیگار رابل پی

سرطان با مصرف برخی مواد غذایی به عندوان عوامدل پیشدگیری    

کننده یا بازدارندده بیدانگر ن دش کلیددی تغذیده در ایجداد و یدا        

 . پیشگیری از ایجاد سرطان، می باشد

 

عوامل تغذیه ای که سبب پیشگیری از سرطان مدی شدوند    

 :عبارتند از
هی از ترکیبات در غذاها هستند که این مواد گرو: ها آنتی اکسیدان

رادیکال های آزاد را در بدن از بین می برند یا مانع از شکل گیدری  

. رادیکال های آزاد عامل ایجاد سرطان مدی باشدند  . آنها می شوند

گروهی از ترکیبات در مواد غذایی هستند که می توانند رادیکدال  

اری های دیگدر  و بسیاری از بیمکه عامل ایجاد سرطان ) های آزاد 

. را در بدن از بین ببرند و یا مانع از شکل گیری آن ها شدوند ( است

، A،  E ،Cمهمتدرین آنتدی اکسدیدانت هدا بددن ویتدامین هدای        

 .کارتنوئید ها، سلنیوم، روی منیزیم و لکوپن هستند

مرکبات، فلفل سدبز،  : Cبرخی منابع غذایی غنی از ویتامین  *

 .برکلیتوت فرنگی، گوجه فرنگی و 

 
ذرت ها، مغز ها، زیتون، سدبزی  : Eمنابع غذایی غنی از ویتامین * 

 .های بر  دار و سبز، روغن های گیاهی و سبو  گندم
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 :عنوان پمفلت

 سرطان و تغذیه
 

 یمراقبت خود و ريیشگیپ

 

 کادر درمان و مراجعین :گروه هدف 
 

 

 واحد ارت اء سالمت: تهیه کننده 

 

 تغذیه برای مبتالیان به سرطان کتاب  :منابع

 ( کارولین لمرزفلد)
 

 72/80/72 :تدوین تاریخ  18 : شماره سند

 4 :شماره بازبینی
 :بعدي  تاریخ بازبینی

72/80/0088 

 

 

 

 

 

                                      

انواع غذاهای گیاهی را در برنامه غذایی روزانه خود جای  .3

 :دهید

  در طول روز انواع میوه، آب میوه طبیعی و سبزی

 .مصرف کنید

  را مصرف کنید( سبو  دار)غالت و دانه های کامل. 

 
  مصرف گوشت های ررمز را کم کنید و از مصرف

 .های فرآوری شده اجتناب کنیدگوشت 

  از مغزها و حبوبات که حاوی ریبر باالیی هستند

 .بیشتر استفاده کنید

وزن خود را ثابت نگهدارید و فعالیت بدنی را منظم داشته  .4

 :باشید

  دری ه فعالیت بدنی متوسط  38روزانه حدارل

 .برای همه افراد توصیه می شود

 یک ساعت پیاده روی سبک در روز 

  اضافه و الغری مفر  پرهیز کنیداز.                                      

 

 

 تغذیه صحیح          

 رمز سالمتی                             

 

                   

 .مصرف نکنید ...(سیب زمینی سرخ کرده سوخته و 

  از مصرف غذای پخته شده که مدت زیاد مانده باشد

 .خودداری کنید

  برای حفظ خواص ویتامین های موجود در میوه ها و

 .سبزی ها، آن ها را در یخلال نگهداری نمائید

 انواع گوشت را به طور کامل بکزید. 

  پخت مثل بخارپز، آب پز و پختن روش های صحیح

مالیم را جایگزین سرخ کردن عمیق، سوزاندن و پخت 

 .طوالنی مدت نمائید

 

 :غذاهای کم چرب، کم شیرین و کم نمک میل کنید .7

 شیر، ماست و )از انواع لبنیات کم چرب و کم نمک

 .استفاده نمائید( پنیر کم چرب و دوغ کم نمک

  محدود کنیدمصرف غذاهای پرنمک و نمک سفره را .

م دار نمک را در تهیه غذا کاهش دهید و در عوض از 

انواع ادویه ها و چاشنی های گیاهی برای طعم دار 

 .کردن غذا ها استفاده کنید

 مصرف رند و شکر تصفیه شده را کاهش دهید. 

 مصرف غذاهای آماده و کنسرو شده را کاهش دهید. 
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