
 پیشگیری از رسطان سینه راه های 10

 رسطان سینه بدون شک یکی از ترسناک ترین اتفاقات برای زنان است بزرگرتین عوارض آن نا امیدی,مرگ و در 

رسطان سینه از هر هشت و بهرتین حالت دچار اختالل شدن است 

 خانم یک نفر در طول زندگی خود به رسطان سینه دچار 

زن به دلیل این بیامری جان خود را از  40000میشود و تقریبا هر سال 

 .دست میدهند

% میتوانید از رسطان سینه جلوگیری 90با انجام هر یک از این موارد 

 .کنید

 

حدود  رسطان سینه بزرگرتین بررسی تحقیقاتی در مورد شیوه زندگی و

 درصد از موارد رسطان سینه در ایاالت  40

 تور عمل کلی مرصف قند را به کمرت ازمتحده را پیش بینی کرد قند یکی از مرض ترین موارد است. به عنوان یک دس

 گرم یا 15م در روز محدود کنید.اگر رسطان دارید یا مقاوم در برابر انسولین هستید عاقالنه است که آن را تا اگر  25 

 کمرت محدود کنید 

 

 کردن پروتئین و افزایش چربی سامل محدود

 گرم پروتئین برای بزرگساالن غیر  100کاهش میزان پروتئین به اندازه یک گرم از هر کیلوگرم وزن خود بیشرت از 

 طبیعی است و نصف آن کافیست

 

 

 درسطان سینه باید به آن توجه کنی نکاتی که برای پیشگیری از

 خوردن گوشت پخته شده روی ذغال خودداری کنید موجب رسطان میشود در روز یکبار یعنی مرصف غذاهای مصنوعی 

 .را به رژیم غذایی خود اضافه کنیدآب سبزی بخورید غذاهای غیر رسخ کردنی و سبزیجات و ادویه ها 

https://dralihojat.ir/fa/weblog/120958/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://dralihojat.ir/fa/weblog/120958/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86


 ار در روز یکب خوردن گوشت پخته شده روی ذغال خودداری کنید موجب رسطان میشودیعنی مرصف غذاهای مصنوعی 

  .سبزیجات و ادویه ها را به رژیم غذایی خود اضافه کنید ،آب سبزی بخورید غذاهای غیر رسخ کردنی 

 

 

 راه کار های دیگر شیوه زندگی برای پیشگیری از رسطان سینه

 ویتامین دی خود را تقویت کنید ویتامین دی تقریبا بر هر سلول بدن تاثیر میگذارد 

 از و  شیردهی به طور انحصاری برای شش ماه خطر ابتال به رسطان پستان را کاهش میدهدتحقیقات نشان داده است 

 .پوشیدن لباس زیر تنگ خودداری کنید باعث رسطان سینه میشود

 خواب کافی

اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی 

میخوابید.کم خوابی میتواند که با افزایش مقاومت 

 انسولین و افزایش وزن مواجه 

 .ت و هردو موجب رسطان میشونداس

 ورزش کنید

ورزش کردن به چند دلیل از شام در برابر رسطان 

کند. ورزش کردن به کنرتل وزن سینه محافظت می

سالگی  ۱۸کند. زنانی که از زمان شام کمک می

اند، تا کیلوگرم وزن اضافه کرده ۱۴تا  ۹خود، بین 

درصد بیشرت در معرض ابتال به رسطان سینه قرار دارند. اثر افزایش وزن بر احتامل ابتال به رسطان سینه به سبب اسرتوژن است.  ۴۰

های شام هستند که ها را تحریک و رسطان سینه ایجاد کند. تا پیش از یائسگی، این تخمدانازحد سلولتواند رشد بیشاسرتوژن می

آید. وجود می کنند؛ پس اسرتوژن از بافت چربی بهها دیگر هورمونی تولید منی. پس از یائسگی، تخمدانکنند اسرتوژن تولید می

 .شودهرچقدر چربی در بدن یک زن بیشرت باشد، اسرتوژن بیشرتی ساخته می

 


