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  در ایران ها سرطانعوامل تعیین کننده تغذیه اي مشترك بر پیدایش چاقی و 
  

  دکتر سید علی کشاورزنویسنده: 
  : مدیر گروه تغذیه بالینی دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهرانآدرس
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اگر چه برخی از عوامل ژنتیکی ممکن است علت ایجاد سرطان . باشند یمعوامل مرگ و میر در جوامع  ینتر مهمکی از ی ها سرطان
حاصل از  هاي یافته. باشد یمشیوه و عادات زندگی  یرتأثعلت آن مواجهه محیطی افراد با عوامل سرطان زا و نیز  ینتر مهماما  ،باشند

چاق اغلب در افراد  ها سرطانو  بین چاقی و افزایش خطر ابتال به سرطان ارتباط وجود دارد، که اند دادهمطالعات اپیدمیولوژیک نشان 
افراد چاق بیش از افراد  که دهند یمحاصل از مطالعات نشان  هاي یافتهبراي سالمتی دارد و  اقی، هزینه سنگینیچ .شوند یممشاهده 

پذیري  برگشتهمچنین شواهد حاصل از مطالعات بیانگر افزایش احتمال  .در معرض خطر ابتال به سرطان هستند با وزن طبیعی
 از جمله ها انواع سرطاناز  هاي پیشین، چاقی احتمال ابتال به برخی طبق بررسی در افراد چاق است.  سرطان پس از یک دوره بهبود،

   .دهد یمرا فزایش سینه بعد از یائسگی  يها نسرطا، مري و انواع  تروده، کیسه صفرا، رحم، کلیه، پانکراس،  پروستا يها سرطان
و  بیولوژیکی رابطه چاقی صولسه مدل اصلی براي توضیح ا ،ی و آدیپوکاین هاانسولینشبه  رشد هايجنسی، فاکتور يها هورمون
ي از جمله مل دیگرعوا. دهد ینمارتباط چاقی با سرطان را توضیح بیولوژیکی  هاي یسممکانتمام  ها مدلاین اگرچه . باشند یمسرطان 

غربالگري، تشخیص و مانع از . چاقی ممکن است در این فرایند در افراد چاق نقش دارندالتهاب مزمن، هیپوکسی و استرس اکسیداتیو 
عامل  ینتر مهم حفظ وزن مناسب چاقی و از. پیشگیري شود افزایش میزان مرگ و میر شده و باعثبرخی از تومورها  صحیح درمان
عیین هدفمند در کشورمان به منظور ت مطالعاتطراحی . حاصل از این بیماري باشدمرگ و میر نیز در کاهش بروز سرطان و  تغییرقابل 

ن و حفظ وزن مناسب در کاهش ابتال به سرطان و نیز شناخت اثر مواد مغذي مفید در کاهش همزمان ابتال به سرطان کاهش وز یرتأث
 مورد نیاز است.  ،و چاقی


