
رژیم غذایی، شاخص توده بدنی 
و فعالیت جسمانی

- رژیم غذایی سالم

- داشتن وزن مناسب 

- انجام فعالیت جسمانی

خطــر ابتــال و مرگ ناشــی از ســرطان را 
کاهــش  قابل توجهــی  طــور  بــه 

می دهد.

اضافــه وزن و چاقــی در کشــورهای 
اســت.  افزایــش  حــال  در  مختلــف 
شــواهد زیــادی نیــز نشــان می دهــد 
ــش  ــا افزای ــه  وزن ب ــتن اضاف ــه داش ک
خطــر عــود ســرطان همــراه بــوده و 
شــانس زنــده مانــدن در برابــر ســرطان 

را کاهش می دهد.

فعالیــت جســمانی بــه تنهایــی )بــدون 
در نظــر گرفتــن وزن بــدن، رژیــم غذایــی 
از  برخــی  در  دیگــر(  عوامــل  و 
ســرطان های خــاص بــا کاهــش خطــر 

همراه است.

از  جســمانی  فعالیــت  کــه  آنجــا  از 
می کنــد،  جلوگیــری  وزن  اضافــه 
ــه  ــال ب ــر ابت ــش خط ــه کاه ــد ب می توان
ــط  ــاص مرتب ــرطان های خ ــی از س برخ

با اضافه وزن و چاقی کمک کند.

سی ویک درصد بزرگ ساالن در سراسر 
بهداشت  سازمان  توصیه  به  جهان 
دقیقه   150 انجام  بر  مبنی  جهانی 
فعالیت جسمانی با شدت متوسط یا 

معادل آن در هفته، عمل نمی کنند.

زندگـی  شـیوه  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
را  سـرطان  بـه  ابتـال  خطـر  می توانـد 
کاهـش دهد، دولت هـا و جامعه مدنی 
نیز مسـئولیت توسـعه سیاسـت های 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی بـرای 
کمـک بـه سـالمت جامعـه را بـه عهده 
دارنـد تـا بسـتر مناسـب بـرای فعالیت 
فراهـم  را  جامعـه  عمـوم  جسـمانی 
سـازند. به ویـژه ضروری اسـت مداخله 
سـازنده بـه سـود کـودکان و نوجوانـان 

صورت گیرد.

پیشگیری سرطان با رژیم غذایی

سرطان  تحقیقات  جهانی  صندوق 
توصیه های غذایی برای پیشگیری سرطان 

با رژیم غذایی را منتشر کرده است.

ایــن توصیه هــا بــا چنــد هشــدار همــراه 

اســت. اول بــه هشــدارها توجــه کنیــم 
تا برسیم به توصیه ها.

هشدار!

بــرای  خطــر  فاکتــور  یــک  چاقــی   -
از  )بعــد  پســتان  ســرطان های 
یائســگی(، روده بــزرگ، مخــاط رحــم، 

کلیه، مری و پانکراس است.

با  آشکار  طور  به  الکل  مصرف   -
تنفسی،  دستگاه  کبد،  سرطان های 
گوارشی، پستان و روده بزرگ مرتبط است.

نــوع  عامــل 16  - مصــرف دخانیــات 
ســرطان و در مجمــوع 20 درصــد مــرگ 

و میرهای ناشی از سرطان است.

توصیه های غذایی

ــرطان  ــات س ــی تحقیق ــدوق جهان صن
دســتورالعمل هایی   WCRF / AICR
دربــاره تغذیــه بــه منظــور پیشــگیری از 
ســرطان منتشــر کــرده اســت و مرتــب 

آن ها را به روز رسانی می کند:

1. الغــر بــودن تــا حــد ممکــن، البتــه 
بدون ابتال به کم وزنی

2. فعالیــت جســمانی بــرای حداقل 30 
دقیقه در روز

ــیرین  ــیدنی های ش ــاب از نوش 3. اجتن
مصــرف محــدود غذاهــای پرانــرژی )بــه 
ویــژه غذاهــای فــرآوری شــده پــر شــکر، 

کم فیبر و پر چربی(

ســبزیجات،  انــواع  مصــرف   .4
میوه جــات، غــالت کامــل و حبوبــات 

مانند لوبیا 

5. مصــرف محــدود گوشــت قرمــز 
)ماننــد گوشــت گاو، خــوک و گوســفند( 

و اجتناب از گوشت های فرآوری شده

6. پرهیز از نوشیدنی های الکلی

ــز از  ــک و پرهی ــدود نم ــرف مح 7. مص
غذاهــای پرنمــک و غذاهــای فــرآوری 

شده با نمک )سدیم(.

بــرای محافظــت در  از مکمل هــا   .8
در  نکنیــد.  اســتفاده  برابــر ســرطان 
عــوض، رژیــم  غذایــی متعــادل بــا انــواع 

گوناگون مواد غذایی داشته باشید.

منبع: اطلس سرطان
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