
دکتر سالک زمانی: ارائه دهنده
استادیار تغذیه 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
1400آذر ماه 

تغذیه و سرطان 
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سرفصل ها 

مقدمه ✓

نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان ✓

تغذیه در مبتالیان به سرطان ✓

راهکارهایی برای کاهش عوارض ناشی از درمان های سرطان✓

تغذیه در بهبود یافته گان از سرطان  ✓
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تعریف 
رطانستعریف

WHO

Cancer is a large group of diseases that can start in almost any

organ or tissue of the body when abnormal cells grow

uncontrollably, go beyond their usual boundaries to invade

adjoining parts of the body and/or spread to other organs.
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مقدمه 
جهاندرمیرومرگعلتدومین✓

بودهسرطانبهابتالدلیلبهموردیکمرگ،ششهراز،2018سالدر✓
.است

هاسرطانترینشایع✓

کبدومعدهکولورکتال،پروستات،ریه،:مردان✓

وتیروئیدرحمدهانهکولورکتال،ریه،پستان،:زنان✓
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کارسینوژنز تغذیه و 
دفيا  ي را در هر مرحله از جمله متابولیسم کارسيینونن،یتغذیه مي تواند فرآیند سرطانزا✓

. سلولي و میزبان، تمایز سلولي و رشد تومور تغییر دهد

. کارسینونن مي باشدمحرك هاي و مهار کننده ها رنیم هاي غذایي شامل ✓

، Cمین نظیر ویتا) آنتي اکسیدان ها: از جمله مهارکننده هاي رنیمي کارسینونن عبارتند از✓

. فیتوکمیكال هاو ( سلنیوم و روي،E، کارتنوئیدها، ویتامین Aویتامین 

هیيدروکربن هياي و چربي موجود در گوشيت ررميز محرك هاي رنیمي کارسینونن شامل ✓

که از کباب کردن گوشت ررمز در دماي بيا  ایاياد ميي (PAHs)آروماتیک پلي سیكلیک

.  شود
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پیشگیری

. سرطان ها رابل پیشگیري هستند% 40➢

1980شرو  توصیه هاي پیشگیري از سرطان از دهه ➢
➢ American Cancer Society (ACS) & 

➢ World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research 

(WCRF/AICR) 

تمرکز بر مدیریت وزن، فعالیت بدني، ➢
رنیم غذایي و مصرف الكل

6



پیشگیری

امروزبهتا1980دههازهاتغییرتوصیه➢

تیوتاکید بر کل رنیم غذایي تا مواد مغذي یا ترکیبات بیواک✓

غذاییالگوی➢
سرطانخطرکاهشدرهمکناردرمغذیموادمصرفسینرژستیکاثر➢

الینيبهايکارآزمایيواپیدمیولونیکمطالعاتدرسالمغذایيالگويتاثیر➢
پستانوکولونویژهبههاسرطانخطرکاهشدر
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2020 American Cancer 

Society Guideline on Diet 

and Physical Activity for 

Cancer Prevention 
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2020 American Cancer Society 

Guideline

1. Achieve and maintain a healthy body

weight throughout life.

2. Be physically active.

3. Follow a healthy eating pattern at all ages.

4. It is best not to drink alcohol.
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چاقی و اضافه وزن 

چاقیبامرتبطمردانهايسرطان%5وزنانهايسرطان%2014،11سالدر•
.بودوزناضافهو

سرطاندر%30ازبیشو%60/3رحمهايسرطاندرباالبدنیچربیسهم•

مريکلیه،کبد،صفرا،کیسههاي

يحفظ وزن در محدوده سالمتي و جلوگیري از افزایش وزن در بزرگسال
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چاقی و اضافه وزن 
:کارسینوژنیکیمختلفمسیرهایدرچربیافزایشتأثیر✓

ازیريجلوگآنژیوننز،وسلوليپرولیفراسیوناکسیداتیو،استرسالتهاب،

متاستازآپاپتوز،

ینوننیککارسمسیرهايدرثانویههايمتابولیتوشكميمیكروبیومتاثیر✓

چاريبامرتبط

اريچبامرتبطهايسرطاندرچاريازناشيمتابولیكياختال تتاثیر✓

هورمونيمتابولیسموانسولینيحساسیتتاثیر✓
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2020 American Cancer 

Society Guideline

1. Achieve and maintain a healthy body weight throughout

life.

2. Be physically active.

3. Follow a healthy eating pattern at all ages.

4. It is best not to drink alcohol.
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فعالیت بدنی 

سالدرزنانهايسرطاناز%4/5ومردانهايسرطاناز1/5%➢
.استبودهبدنیفعالیتعدمبامرتبط2014

،يایمنعملكرد،انسولین/گلوکزمتابولیسمدرورزشتأثیر➢
اکسیداتیواسترس،جنسيهايهورمون،التهاب

ازپسزناندرجنسیهایهورمونکاهشباارتباطدربدنیفعالیت➢
یائسگی

وزنافزایشازممانعتدربدنیفعالیتتاثیر➢

.  بیشتر حرکت کنید، کمتر بنشینید
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فعالیت بدنی

آندومتر،پستان بعد یائسگيتاثیر با سرطان های بیشترین➢
، ريم، سرطان هاي پستان ربل یائسگيشواهد محدود ولی پیشنهادی در مورد ➢

ریهو کبد

توصیه در بزرگسا ن 

یا دریقه در هفته 300تا 150فعالیت بدني  متوسط ✓

یا دریقه در هفته 150تا 75فعالیت بدني شدید ✓

و دریقه در هفته300هر دو با احتساب حدارل  ✓

روز در هفته 2عضالني -فعالیت بدني ردرتي✓
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فعالیت بدنی 

توصیه در کودکان و نوجوانان 

فعالیت بدني متوسط تا شدید ساعت 1روزانه ✓

روز در هفته 3حدارل ردرتي -فعالیت بدني عضالني✓

روز در هفته 3حدارل فعالیت بدني تقویت کننده استخوان ها ✓
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2020 American Cancer Society 

Guideline

1. Achieve and maintain a healthy body

weight throughout life.

2. Be physically active.

3. Follow a healthy eating pattern at all

ages.

4. It is best not to drink alcohol.
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رژیم غذایی و الگوی رژیمی 

استفاده از غذاهای غنی از مواد مغذی ✓
برگ سبز، قرمز و زرد، حبوبات پرفیبر -سبزیجات ✓
به ویژه میوه کامل در رنگ های مختلف -میوه ها ✓
غالت کامل ✓

کاهش یا عدم مصرف 
گوشت قرمز و فرآوری شده ✓
نوشیدنی های شیرین شده ✓
غذاهای فرآوری شده و غالت تصفیه شده ✓

.ددر تمامي سنین، الگوي غذایي سالم داشته باشی
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رژیم غذایی و الگوی رژیمی 

در سال ناشی از رژیم ناسالمسرطان ها % 5/2تا % 4/2➢

پایه گیاهي و کاهش مصرف محصو ت حیواني و نوشیدني هاي رژیم غذایی بر ➢

کاهش سرطان پستان بعد از یائسگي در ارتباط با شیرین شده  

گیاهي و کاهش مصرف گوشت ررمز و فرآوري شده و نوشیدني هاي رژیم غذایی ➢

کاهش سرطان کولورکتال درارتباط با شیرین شده

کاهش سرطان پستان در ارتباط با مدیترانه اي رژیم غذایی ➢

هايآسیبکاهشانسولیني،پاسخبهبودالتهاب،کاهشباگیاهيغذاهاي➢

.هستندهمراهرودهمیكروبیومبهبودوDNAاکسیداتیو
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سبزیجات، میوه ها و غالت 

توصیه ها •
لیوان1/5-2و میو ه ها لیوان 2/5-3مصرف روزانه سبزي ها ✓

مصرفي از غالت کاملنصف غالت مصرف حدارل ✓

در % 6سروینگ غالت کامل در ارتباط با کاهش 3مصرف ✓
ریسک مرگ و میر ناشي از سرطان ها 

کاهش ریسک % 5گرم مصرف غالت کامل در ارتباط  با 30هر ✓
سرطان کولورکتال 
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فیبر غذایی 

سرطانخطرکاهشباارتباطدررژیمیفیبرباالیدریافت✓
کولورکتال

رودهبیوتایمیکروبررژیمیفیبرتاثیر✓

BMIووزنکاهشبررژیمیفیبرمصرفتاثیر✓

ا دریافت فیبر از طریق مكمل تاثیري بر ریسک سرطان ه✓
. نداشته است

ها،همیوها،سبزيکامل،غالتطریقازفیبردریافتبهتوصیه✓
هادانهومغزها
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گوشت قرمز و فرآوری شده 

وشدهفرآوريگوشتبینرويارتباطبرتأکیدWCRF/AICRاخیرگزارش•
کولورکتالسرطانبرررمزگوشتاحتمالیتاثیروکولورکتالسرطان

وپستانسرطانباشدهفرآوريیا/وررمزگوشتمصرفبینارتباطاحتمال•
مطالعاتبرخیدرپروستات

هایننیتروزآمبهتبدیلوشدهفرآوریهایگوشتدرهانیتریتوهانیتراتوجود✓
DNAبهاکسیداتیوآسیبورودهدرهمآهنکاتالیتیکعملتوسط

ليپآروماتیکهايهیدروکربنوهتروسیكلیکآروماتیکهايآمینتشکیل✓
باالدمایباگوشتپختدرسیكلیک
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شکر افزوده شده 
نشیریباال،فروکتوزباذرتهایشربتای،قهوهوخامسفید،شکر✓

ذرتکننده

وزناضافهوچاقیباارتباطدر✓

درووابستههایهورمونوانسولینسطحافزایشباشکرمصرفارتباط✓

هاسرطانبرخیخطرافزایشنتیجه

ومترآندخطرافزایشباارتباطدربا گالیسمياندیسباغذاهایی✓

هاتوصیه
شدهاضافههايشكرازروزانهانرني%10ازکمتر✓
شدهشیرینهاينوشیدنيمصرفعدمبهتوصیه✓
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و لبنیاتDکلسیم، ویتامین 
بهابتالشکاهبالبنيمحصو توکلسیمدریافتافزایشبیناحتمالیارتباط➢

کولورکتالسرطان

بهتالابکاهشوکلسیمدریافتافزایشبینپیشنهاديوليمحدودارتباط➢
پستانسرطان

لبنيمحصو توکلسیممصرفافزایشبینپیشنهاديوليمحدودارتباط➢
پروستاتسرطانافزایشبا

کلسیمگرممیلي1200تا1000بیندریافتبهتوصیه✓
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و لبنیاتDکلسیم، ویتامین 

وDویتامیندریافتبینارتباطایمشاهدهمطالعاتبرخیدر➢
کولورکتالسرطانکاهش

کاهشباارتباطدرDویتامینمکملدریافتVITALمطالعهدر➢
سرطانازناشيمیرومرگ

Dویتامینکمبودجبرانبهتوصیه✓
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2020 American Cancer Society 

Guideline

1. Achieve and maintain a healthy body

weight throughout life.

2. Be physically active.

3. Follow a healthy eating pattern at all

ages.

4. It is best not to drink alcohol.
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مصرف الکل 

(گرم اتانول14)توصیه به کاهش مصرف در افراد مصرف کننده ✓
proof distilled spirits-80انس 1/5انس شراب، و 5انس آباو، 12) ))

افه وزن سومین فاکتور خطر رابل تغییر ابتال به سرطان بعد از تنباکو و اض✓

در ارتباط با سرطان هاي حفره دهان، مري، حناره، حلق، سلول هاي ✓
(1987)سنگفرشي مري و کبد 

(2007)سرطان هاي کولورکتال و پستان ✓

.  بهتر است الكل مصرف نكنید
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مصرف الکل                  
(2018)معدهسرطانباارتباط✓

استالدهیدواتانولارتباطکارسینوزنیكياثرات

و مرگ DNAو پروتئین، استرس اکسیداتیو، جلوگیري از ترمیم DNAآسیب به 
سلولي، افزایش پرولیفراسیون سلولي، سوء جذب مواد  مغذي، تغییر در

، و افزایش سطح استرونن در سرطان پستان DNAمتیالسیون 

باطارتپستانسرطانویژهبهوسرطانبهابتالبااتانولينو هرمصرف✓
.دارد
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مکمل های رژیمی

الابتکاهشدررژیمیهایمکملمفیداثراتمورددرکافیشواهدنبود✓
سرطانبه

بتاوEوAهايویتامیندریافتافزایشبیناحتمالیارتباط✓
سرطانبهابتالافزایشباکاروتن

رنیميهايمكملازاستفادهجايبهغذاهامصرفبهتوصیه✓

%100ازبیشمقادیرکههاییمکملمصرفاستفاده،صورتدر✓
RDAباشندنداشته.

خطرکاهشبرایرژیمیهایمکملمصرفبرمبنیایتوصیه✓
.نداردوجودهاسرطان
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آکریالمیدها 

میالردواکنشدرفرعيمحصول✓

يغذایمواددررندهاباآسپارنینآمینهاسیدبینواکنش✓
با هايحرارتدر

غالتکلوچه،نان،کراکرها،شده،سرخزمینيسیبدر✓
صبحانه

رطانسنو هیچخطردرآکریالمیدارتباطمطالعاتتاکنون✓
.اندنكردهمشاهدهرا
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آرسنیک
ارگانیک و غیر ارگانیک ➢

.شودمياستفادهصنعتدر:ارگانیکغیر✓
اثراتواستسميبیشتر.گرددميهاآبآلودگيسبب

(پوستمثانه،ریه،هايسرطان).داردزایيسرطان

غذاهايوداردوجودبرنجویژهبهغذایيمواددر:ارگانیک✓
.داردکميزایيسرطاناثرات:مرغرارچ،دریایي،

بدنازآرسنیکحذفدرتواندميفو تکافيدریافت•
.باشدموثر
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قهوه و چای 
حلق،حنجره،دهان،هایسرطانبرابردرقهوهمحافظتیاثرات•

دربدخیممالنومایومردانوزناندرپوستایپایههایسلول
زنان

.استهالفنوپلیسایرو،فالوونوئید،لیگنان،کافئینحاویقهوه•

چای.باشدمیهااکسیدانآنتیوهافنولازخوبیمنبعنیزچای•
چایبهنسبتلذاشودنمیدادهحرارتفرایندطیچونسبز
.باشدمیبیشتریینککاتحاویسیاه
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غذاهای اصالح شده ژنتیکی 
• Genetically Modified Crops

نبردباالبرایهاارگانیسموگیاهانسایرازهاژنکردناضافه➢
افزایش،فسادروندکردنآهسته،هاآفتبرابردرگیاهمقاومت
طوربهومغذیموادترکیباتیاطعمبهبود،نقلوحملقابلیت

گیاهیموادکیفیتبهبودکلی

ودوجسالمتیبرغذاییمواداینخطربرمبنیشواهدیتاکنون✓
.ندارد

نعنواالمللیبینمختلفهایسازمانوجهانیبهداشتسازمان➢
موادایبودنایمندهندهنشانشواهدحاضرحالدرکهاندکرده

.استغذایی
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گیاهخواری 
اهیگیغذاییمواددرموجودترکیباتدلیلبهخواریگیاهاهمیت✓

وقرمزگوشتنبودنوبیواکتیوموادوهاویتامین،فبیرمانند
رژیمنوعایندرشدهفرآوری

درگیاهخواریهایرژیمدرراسرطانخطرکاهشمطالعات✓
.دادندنشانغربیهایرژیمبامقایسه

بامقایسهدرسرطانخطرکاهشدرماهيحاويهايرنیم✓
.داشتندبیشتریاثراتگیاهخواریهایرژیم
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سویا و فیتواستروژن ها 
یرندهگبهتوانندمیکهدارنداستروژنمشابهساختاریسویاهایایزوفالون✓

.شوندمتصلاستروژنهای

طرخکاهشدرراتوفومانندسویاحاويغذایيمواداثرمطالعاتبرخی✓
.انددادهنشانپروستاتوپستانهايسرطان

.نیستکافیزمینهایندرمطالعاتولی✓

ردپستانسرطاناحتمالافزایشازحاکیمطالعاتبرخینتایجاخیرا✓
بانپستاسرطانفامیليسابقهواستروننمنفيگیرندهباافراد

.استسویاهايمكملدریافت

ولي مصرف. به نظر مي رسد که سویا در مواد غذایي ایمن است✓
. مكمل هاي سویا باید با احتیاط مصرف شود
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EUROPEAN CODE AGAINST 
CANCER -4th edition

1. Do not smoke. Do not use any form of tobacco.

2. Make your home smoke free. Support smoke-free 

policies in your workplace.

3. Take action to be a healthy body weight.

4. Be physically active in everyday life. Limit the 

time you spend sitting.
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EUROPEAN CODE AGAINST 
CANCER -4th edition

5. Have a healthy diet:

- Eat plenty of whole grains, pulses, vegetables 
and   fruits.

- Limit  high-calorie foods (foods high in sugar or 
fat) and avoid sugary drinks.

- Avoid processed meat; limit red meat and foods 
high in salt.

6. If you drink alcohol of any type, limit your 
intake. Not drinking alcohol is better for cancer 
prevention.
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EUROPEAN CODE AGAINST 
CANCER -4th edition

7. Avoid too much sun, especially for children. Use

sun protection. Do not use sunbeds.

8. In the workplace, protect yourself against cancer-

causing substances by following health and safety

instructions.

9. Find out if you are exposed to radiation from

naturally high radon levels in your

home. Take action to reduce high radon levels.
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EUROPEAN CODE AGAINST 
CANCER -4th edition

10. For women:

- Breastfeeding reduces the mother’s cancer risk. If 

you can, breastfeed your baby.

-Hormone replacement therapy (HRT) increases the 

risk of certain cancers. Limit use of HRT.

11 Ensure your children take part in vaccination 

programmes for:

- Hepatitis B (for newborns)

- Human papillomavirus (HPV) (for girls).
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EUROPEAN CODE AGAINST 
CANCER -4th edition

12. Take part in organized cancer screening 

programmes for:

- Bowel cancer (men and women)

- Breast cancer (women)

- Cervical cancer (women).
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