
 

 

 

 

 

 

سرطان روده بزرگش تغذيه در نق

 سرررررررررربزرگ چیست ؟رررررررررر چ     رررررررررر   
طبققب بققد مدس همتتققق ت بیبققلم بققیر انهححققل تققدطلر  ققسا   

% تهققلس تققدطلر  ققل م بققیی از سیهققل از تققدطلر  ققل  53
ستققتهلگ اققمادی بققل ترتیققق ادتبققلط سادسققسن بسققلبدایر تس ققل بققل 

غتایل تلنس م هفیس هل تماسیس بق طمد چشقههید استخلب هماس 
از ابتال بقق تقدطلر شیشقهید  دسیقسن بقدا  ایسبقلد ابتقسا  زس 
اتققم اماهقق  هختحقق  دایققس غققتایل دا دققق ب سققمار ت دیقق  
 .دسسسگ تدطلر شسلختق شسگ اسقس بشسلتقیس م از  ر شد یقز دسیقس

 :عوامل غذايی تحريک کننده سرطان

لم بدا  تدخ مغسل دق بق سف چدبی ل  ادتیسشسگ هلسسس د- 

 ددسر اتتفلسگ شسگ بلشس ن

امشم  دهز فد یسس شسگ )هلسسس تمتیس م دلنبلس م - 

 .امشت ل   دهز سمس  م سه  تمس شسگ

غتا لیل دق بق شسم تدخ یل دبلب شسگ م بق دسگ   مگ - 

 .ا  تیدگ سد هسگ

سیتدیت ل م سیتدات ل )سه سادسسگ  ل  هماس غتایل دق بدا  - 

ایجلس دسگ صمدتل بق هماس  هلسسس تمتیس م دلنبلس 

 اضلفق هل شمس

هماس غتایل دش  زسگ بق میاگ تیب زهیسل، بلساس زهیسل م - 

 . لدچ م جماسق  ل

 . فم دش ل م تلید هماس شیهیلیل هدبمط بق دشلمدز - 

 .دسگ  ل  غتایل هصسمال بق میاگ دسه ل   دهز- 

شیسسی ل م غتا ل  هصد  زیلس انب  بق طمد هدتب م سم- 

 .خیحل ساغ

چل ل م اضلفق مزر سیز ی  اله  خطد ه س بق شهلد هل - 

دمس دق بل دایس غتایل هسلتب بق دا تل  لب  شیشهید  م 

 .سدهلر اتم

 : عوامل غذايی مهار کننده سرطان

 :هماس غتایل غسل از فیبد- 

فیبد بق متیحق غتا لیل هث  اسسس دله  )تبمس ساد( هیمگ 

 .هل شمسل،  بمبلم،  جی  م ساسق  ل تلهیر    ل، تبز 

 :تبزی ل م هیمگ  ل  تلزگ- 

هتهلی  بق  هصد  تبزی ل  بل دسگ تبز تیدگ، سلدسجل یل

زدس، تبز   ل  خلسماسگ دحس بدادحل، دحس سنهق ا ، دحس شیچ، 

 هلدچمبق، شیلز، تید م زدسچمبق ا  دحس، چرسسد،  میج،

 : میتلهیرهماس غتایل غسل از دحتیس م - 

بدمز  هصد  فدامدسگ  ل  نبسل دس چدب هل تماسس خطد

 .تدطلر دمنمر دا دل ی س س

 5-هل ل م اتیس چدب اههل- 

 متحسیس  B12اتیس فمنی  ، میتلهیر، A,C ،Eمیتلهیس ل - 

  :نقش ميووه اوا و سوبزي ار در گيرو ير  از سورطان

اهققدمزگ دحیققق ه ببققلر احققمس ترتیققق م شزشققبل بققق ایققر ستیجققق 

دتقققیسگ اسقققس دقققق هصقققد  هیقققمگ  قققل م تقققبز   قققل همجقققب 

بدمز تدطلر دمسگ هل شمسنبق ایر تدتیقب دقق هقماس   دل ی

فیبققد  بققل تتققدی   ددققم غققتا سد ستققتهلگ اققمادی تققدام 

تخحیق دمسگ دا افزایی هل س سقس دقق ایقر اهقد همجقب دقل ی 

تهلس هماس تدطلر زا بل سیمادگ دمسگ هیشمسن  هچسقیر هقماس 

 ققل تددیققب م بققسمر جققتب شققسر از بققسر تققدطلر زا بققل فیبققد 

ادس  53خلدج هل شمسسنهتخصصلر ترتیق هصد  دمزاسق 

هققماس فیبققد  دا تمصققیق هققل دسسققس دققق از ب تققدیر هسققلب   ر 

م تقفیس م تقبز م  بمبقلم سیهقد   تبمس اسقسس ، نمبیقل  دهقز

  تقتسسن س،  دس دله  اسسس،تبزیجلم م هیمگهث  سخمس م اس

  :دريا وووووور  يبوووووورچنوووووود تواوووووويه بوووووورا  ا ووووووزايش 

شسگ بل تبمس بق جل  سقلر تقفیس اتقتفلسگ    هیشق از سلر ت یق

 .دسیقققس هقققثال سقققلر تقققسه  خیحقققل ب تقققد از سقققلر نقققمای اتقققم

سد دایققس غققتایل دمزاسققق م  سهققلس ت یققق غققتا ل از تققبزیجلم 

 .تقققققققققققققققققققققققققققققققققققلزگ ب قققققققققققققققققققققققققققققققققققدگ بهیدیقققققققققققققققققققققققققققققققققققس

سد دسققلد غققتا یقق  الققد  تققل س ت یققق شققسگ از تققبزیجلم  *

 .فصققققققققققققققققققققققققققققققققق  اتقققققققققققققققققققققققققققققققققتفلسگ سهلییقققققققققققققققققققققققققققققققققس

ادتقیسار   ستقل  ید م شیقلز م امجقق بقق سنیق  سادا بقمسراز ت*



 زیققققققققلس م خققققققققماا ضققققققققس تققققققققدطلسل اتققققققققتفلسگ سهل یققققققققس

هصد  هقماس  هثق  تقمم خشق ،اسجید خشق  م دشقهی *

سد بیر ماسگ  ل  غتایل  س از سالد تلهیر اهالح هفیقس اتقم 

 .م  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققس فیبققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققد

هصد  دمزاسق ی  تیب بل شمتم، خطد ابتال بق تدطلر  

س ققسن زیققدا تققیب  ههید  دققل ی هلدمسگ دا بققق طققمد چشقق

االمگ بد ساشقتر هقماس فیبقد ، سادا  هقلسگ شبتقیر سد شمتقم 

 ققل  دمسگ تخهیققد  خققمس اتققمن ایققر هققلسگ بققق متققیحق بلدتد 

دسقسن ایقر  شمس م اتیس ل  چدب بل زسجیدگ دمتلگ تمنیس هل هل

 ل   تیب دتقلر سد دمسگ جحقماید   اتیس ل از دشس بلدتد 

 ل  شمششقل  سقیر بقل  هلیقم از تقحم دسسسن ایر هقماس  هچ هل

م   ققققل دا سد بدابققققد ترییققققدام بققققسخیهل  ققققل،  ر سیققققمادگ دمسگ

 . دسسقققققققققققققققققققققققققققس تقققققققققققققققققققققققققققدطلر ه لفالقققققققققققققققققققققققققققم هل

  :تققققلید اماهقققق  ترتیققققق ا  هققققدتبط بققققل تققققدطلر دمسگ

چدبقل  قل  چدبل  ل   یقماسل م اشقبل: : هصقد  ایسهمسقق*

دا تل جلیل دق اهبلر شتید اتم ه سمس تلزیس م بقق جقل   ر 

 ل  هلی  هثق  زیتقمر ، فتقلبهدسار م دحقزا اتقتفلسگ از دمغر 

 .سهل یقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققس

هل دسیس از امشم   سدصمدتل دق از امشم  دهز اتتفلسگ*

 ل  بسمر چدبل )امشم نخس( هصقد  دسیقسن بقق یقلس ساشقتق 

بلشیس هبساد  لب  تمج ل چدبقل سد  بقق    امشقم  دهقز) 

ت ققم اسققمار چدبققل هدهققدیر(  ققدادسادس دققق اغحققب سد سهققلگ 

 . سیقققققققققققققققققققققققققققققققققسگ سهقققققققققققققققققققققققققققققققققل شقققققققققققققققققققققققققققققققققمسام  

ااققد از امشققم هققدغ اتققتفلسگ هققل دسیققس از چدبققل  هققداگ *

 . امشقققم هقققدغ م بقققق میقققاگ شمتقققم هقققدغ اتقققتفلسگ سبسیقققس

هصد  فدامدسگ  ل  سدیقلیل) اسقما: هقل ل(   تل  س ههبر*

دا جل  ازیر امشم  دهز دسیسن چدبل همجمس سد فدامدسگ 

 .  ققققققققققققققل  سدیققققققققققققققل  از سققققققققققققققم: هفیققققققققققققققس  تققققققققققققققتسس

 . شقققققم م هقققققل ل بشد یزیقققققساز تقققققدخ دقققققدسر زیقققققلس ام*

 ب شز ددسر،  داس شز ددسر ، اتتفلسگ ازهلیبدمیم یل شخم  *

بل سهل  شلییر از خطدبدمز تدطلر زایل هقماس امشقتل هقل 

 . دل قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققس

سدتقسیر بقل  از هصقد  فقدامدسگ  قل  سمس  ) بقق طقمد  *

 هثققققققققققققققققققققققققل  تمتققققققققققققققققققققققققیس سمس ( بشد یزیققققققققققققققققققققققققس

ل ت ل دسیس مزر خمس دا دستقد  دسیقس م سد ه قسمسگ تقالهت*

 .ترتیقق هشقمدم دسیقس  بلشیسنسد ایر همدس بقل یق  دلدشقسلس

ااقققد سچقققلد هشقققبالم امادشقققل خلصقققل هثققق  یبمتقققم م *

سیمدتیبمنیققم  تققتیس،  تهققل بققل شزشقق  م هتخصققا ترتیققق 

ا قساس سهلییقس تقل   هشمدم دسیس م بدا  دف  هشب  ف حل خقمس

            سنبدمز هتل   جس  تد جحم اید  دسی از

 در رژيوووووی غوووووذايی  وووووود بدايووووود تغييراتوووووی کوووووه بايووووود

 اتققققققققتفلسگ بیشققققققققتد از هیققققققققمگ م تققققققققبز   ققققققققل  تققققققققلزگ- 

 3بق امسق ا  بدسلهقق دیقز  دسیقس دقق بتمسیقس دمزاسقق  قسا   

ماسگ هیمگ م تبزیجلم بخمدیس، اتتفلسگ از هبلسید زیلس هیمگ 

ادتسهل شقهل دا بدطقد  دسقس هقل  م تبز  بق صمدتل دق

دب هلسسس امشم تماسس بق شهل سد هصد  دهتد غتا ل  شدچ

 .شسید م هیلر ماسگ  ل  سلتلنس ده  دسس م

 اتتفلسگ  دچق بیشتد از غالم دله -

بجل  سلر تفیس م تلفتمر م نمای از سلر  لیل دق از سلر 

 دمس دله  اسسس ت یق شسگ اسس هث  تسه  م سلر تبمس ساد 

اتتفلسگ دسیس بق ایر تدتیب هبساد  از فیبد همدس سیلز دمزاسق 

تلهیر هل شمس  هلر طمد دق افتق شس فیبد االمگ شهل 

بد سبق جز هماس ضس تدطلر ه تمب هل شمس از افزایی 

 .مزر  س جحماید  هل دسس

 سمشیسر هبلسید دلفل  ب سد دمز- 

نیمار  ب هصد  دسیس م هصد   8تل  6دمزاسق  سا   

سمشلبق  ل  الزساد م  ب هیمگ  ل  شیدیر دا بق  سا   

 .بدتلسیس

 س ددسر چدبی ل  هضده سم- 

 بق طمد دحل از غتا ل  دس چدب اتتفلسگ دسیس م از تدخ

ددسر غتا بشد یزیسن دمغر  ل  هلی  هلسسس دمغر زیتمر، 

دمغر دحزا فل س دحتتدم  بمسگ م سد صمدتل دق ایر دمغر 

 ل ت م تلثید  دادم زیلس  داد سهیدسس بدا  هصد  

  از شختر هسلتب  تتسسن چدبل امشم م شمتم هدغ دا  ب

جسا دسیس م از فدامدسگ  لیل چمر ددگ، خلهق م شسید 

 .شدچدب دهتد اتتفلسگ سبسیس

هصد  هل ل سمبلد سد  فتق م اتتفلسگ از اتیس چدب - 

 5-اههل

 هصد  هل ل سمبلد سد  فتق دا جلیهزیر هصد  امشم

 . دهز سهلییس

 ه سمس ددسر غتا ل  شمد- 

شسید شمد، چیبس، از غتا ل  شمد هث   جی ، هل ل سمس ، 

دستدم، تدشل  ل  شمد، تمتیس م دلنبلس شد یز دسیس م 

 .تد تفدگ بق غتا، تل س یل هلتم، سه  اضلفق سبسیس

 هصد  ه سمس غسا ل   هلسگ دبلبل م تدخ ددسگ شسیس- 

ت ل دسیس از غتا ل   هلسگ هث  تلسسمیچ م شیتزا م 

دق بق دستدم ل   هلسگ اتتفلسگ سبسیس بجل   ر از غتا لیل 

 دمی بخلدشز م  ب شز م بل  دادم دس ت یق شسگ اسس اتتفلسگ

 .سهلییس

 دل ی مزر اضلفق م تدک تیهلد- 

 از  سجل یبق هصد  هماسغتایل ت دی  دسسسگ تدطلر ااد

بل هصد  تیهلد، چل ل م اضلفق مزر  هداگ بلشس بق طمد 

  میتد  ابتال بق تدطلر دا افزایی هل س سن بدا  استخلب

هتخصا ترتیق ب تدک تیهلد م دل ی مزر بل تدمی هسل

 .هشمدم دسیس خمس



 


