
 

 

 

 

 .های سالم مؤثرترین راه برای کاهش خطر سرطان استرفتار

  

 :روش ساده برای پیشگیری از سرطان  8

 

 برای پیشگیری از سرطان به هیچ وجه سیگار نکشید1-

  

 کلم بروکلی اثرات ضد سرطانی دارد2-

سبزیجات تنها، بخشی از یک رژیم سالم نیستند، بلکه خاصیت 

و نیم پیمانه  ۲ضد سرطانی هم دارند. به همین دلیل هرروز 

خصوص کلم میوه وسبزیجات مصرف کنید. سبزیجات سبزرنگ به

بروکلی، کلم بروکسل و کلم پیچ حاوی مواد شیمیایی 

ی تجزیه ها هستند که در فرایند گوارش به ترکیباتگلوکوزامین

 شوند که اثرات ضد سرطانی دارند. می

  

سبزیجات ضد سرطانی دیگر: گوجه فرنگی حاوی لیکوپن است، 

گیرد این فیتوشیمیایی که جلوی مولکولهای مخرب سلول را می

 nasunin شوند. بادمجان حاویها رادیکال آزاد نامیده میمولکول
های سرطانی اکسیدانی که ذخیره خونی را که سلولاست، آنتی

عالوه داشتن چنین  کند. بهبرای تکثیر نیاز دارند، متوقف می

هایی جایی برای غذاهای دیگر از جمله گوشت قرمز باقی رژیم

گرم گوشت قرمز در  ۰۶۶دهد مصرف گذارد. مطالعات نشان مینمی

 .شودهفته موجب سرطان روده می

  

 وزن خود را کنترل کنید 3-

، اضافه وزن فقط (AICR)ایی تحقیقات سرطانطبق نظر موسسه آمریک

زند بلکه چاقی بیش از حد عامل افزایش به کمر شما آسیب نمی

گونه سرطان از جمله مری، کلیه و کیسه صفرا است.   ۰۶خطر 

راه های مقابله 

 با سرطان



شود، کند که موجب التهاب میهای چاق، پروتئینی تولید میبافت

طان را کند و خطر ابتال به سرسلولهای سرطانی را تقویت می

های خاص زندگی حفظ وزن طبیعی را امروزه سبک .بردباال می

سازد. فست فود ارزان هستند و بجای تر از همیشه میدشوار

بیرون رفتن از خانه، بیشتر وقت خود را صرف تلویزیون و 

کنیم. پیشنهاد این است که مرتب خود را وزن کنید رایانه می

بود، اقدامی کنید. ضریب و اگر عددهای ترازو رو به افزایش 

 .نگه دارید۲۲توده بدنی خود را زیر 

 دقیقه فعالیت بدنی در هفته  ۰۳داشتن حداقل 4-

وقتی پای سرطان در میان باشد، ورزش کردن به اندازه قانون 

میرهای ناشی از سرطان و غذا حیاتی است. ساالنه یک سوم مرگ 

در ایاالت متحده آمریکا مربوط به رژیم غذایی و فعالیت بدنی 

است. با وجود اینکه انجمن تحقیقات سرطان آمریکا، هر هفته 

دقیقه فعالیت سخت( را  ۵۲دقیقه ورزش در حد متوسط ) ۰۲۶

های کم و کوتاه نیز دهد ورزشکند، تحقیقات نشان میتوصیه می

دقیقه فعالیت بدنی در هفته کافیست ۰۶تواند مؤثر باشد. می

کاهش یابد. در  ٪۰۲تا شانس ابتال به سرطان سینه در زنان 

شود. زن یک نفر به این بیماری مبتال می ۸آمریکا از هر 

کنار کمک به حفظ وزن طبیعی، التهاب را نیز فعالیت بدنی در 

دهد و مانع از پیشرفت سلولهای سرطانی به سمت کاهش می

 .بدخیمی است

  

 سرطان مشروبات الکلی را کنار بگذارید5-
الکل عامل چندین نوع سرطان از جمله دهان، گلو، روده بزرگ 

و سینه است. علت دقیق آن شناخته نشده است، اما محققان 

رساند، برای های بدن آسیب میکنند الکل به بافتمیگمان 

تواند الکل را به مقدار مثال، در روده بزرگ باکتری می

زیادی استالدئید )نوعی ماده شیمیایی که در آزمایشگاه 

حیوانات به عنوان عامل سرطان شناخته شده است( تبدیل کند. 

ژن ) در زنان مصرف لیکور )نوعی مشروب الکلی( میزان استرو

برد و به طور پنهانی نوعی هورمون در بافت سینه( را باال می

 .دهدخطر سرطان سینه را افزایش می

  



برای جلوگیری از ابتال به سرطان پوست از کرم ضد آفتاب 6-

 استفاده کنید
ترین نوع سرطان سال نسبت به مالنوم )مهلک ۰۳تا ۰۸زنان 

عت رشد این پوست( آسیب پذیرترند. در چهل سال اخیر سر

رسیده است. برنزه کردن پوست با اشعه  ٪۸۶۶بیماری به 

ماورای بنفش تاحدی در آن نقش دارد، اما قرار گرفتن مقابل 

نور مستقیم آفتاب زیان آورتر است. خوشبختانه این خطر با 

تنهایی استرس به.شودمصرف مقدار کمی ضد آفتاب ساده، کمتر می

تواند محیط درون بدن را ا مینمی تواند عامل سرطان شود، ام

 تغییر دهد

  

 و از محیط های پر استرس دوری کنید آرام باشید7-

ریزی استرس را کاهش داد. برای توان با برنامهخوشبختانه، می

هایتان بعداز مثال، با انجام ورزش یوگا و چک نکردن ایمیل

ترین شب. کارهایی را انجام دهید تا بدنتان در سالم ۵ساعت 

های سرطانی نداشته شرایط قرار گیرد و جایی برای رشد سلول

 .باشد

  

 برای پیشگیری از سرطان هر چند وقت یکبار چکاپ کنید8-
تواند پزشکان را گیرد اما میچکاپ گرچه جلوی سرطان را نمی

ای مثال وجود پولیپ در ی پیش سرطانی )براز عالئم هشداردهنده

روده بزرگ یا یک خال مشکوک( باخبر سازد. به همین دلیل 

سالگی، برای پیشگیری از ۲۶کنند بعد از پزشکان توصیه می

سرطان هر چند وقت یکبار چکاپ کنید. زنان هر سه سال یکبار 

تا چهل سالگی باید تست سینه انجام دهند و بعد از آن سالی 

 ٪۲۲ام دهند )بررسی وآزمایش سینه تا یکبار ماموگرافی انج

 دهد.(خطر سرطان کشنده سینه را کاهش می

هر سه سال یکبار جهت پیشگیری از سرطان رحم تست پاپ اسمیر 

و میر ناشی از سرطان  تاکنون، مرگ ۰۳۲۶انجام دهید )از سال 

سالگی  ۲۶کاهش یافته است.( از  ٪۵۲رحم با تست پاپ اسمیر 

ی خانوادگی این بیماری نید )اگر پیشینهروده بزرگ را چک ک

ی را دارید زودتر این کار را انجام دهید.( به گفته

 .کارشناسان سرطان با تشخیص زود هنگام قابل درمان است



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 گردآورنده:ندا بهرامی نسب )سوپروایزرآموزش ارتقاء سالمت(         

 

  


