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P1-11 
پیشگیري از سرطان پستان بررسی  تاثیر استفاده از میوه و سبزي در  

دکتر ناصر رهبري فرزو - رزیتا فیروزنیا  - ناهید عارف حسینی  –نویسندگان : نسرین فرشباف قاسمی راسخ   
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکزبهداشت استان (معاونت بهداشتی)، گروه کارشناسان سالمت خانواده وجمعیت

farshbafn@yahoo.com  
سـال اخیـر تغییـرات ایجـاد شـده       50ستان یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان است تشخیص زودرس این بیماري در درمان آن موثر می باشد. طـی  سرطان پ زمینه وهدف :

وانیم بـا اسـتفاده از میـوه    ه می تـ درشیوه زندگی انسان سبب افزایش میزان بروز این سرطان شده است و تغذیه یکی از عوامل مهم درکاهش یا افزایش ابتال به بیماري ها است ک
  شد.وسبزي ازخطر ابتال به سرطان بکاهیم  لذا این مطالعه با هدف بررسی  تاثیر استفاده از میوه و سبزي در پیشگیري از سرطان پستان انجام 

بـا کلیـد واژه هـاي فارسـی و انگلیسـی       Cochrone , Pub Med,  google scholar ,Ebsco براي رسیدن به هدف مطالعه مقاالت مرتبط در سـایتها روش مطالعه : 
مقالـه کـه بـه بیشـتر بـه       31مقاله بوده است که پـس از مطالعـه ددقیـق آنهـا تعـداد       Prevention (154) و پیشگیري (Nutrition)، میوه  (Breast cancerسرطان سینه(

  موضوع مرتبط بوده انتخاب و از داده هاي آنها براي نگارش مقاله حاضراستفاده شد.
  Aیتـامین هـایی ماننـد    توصیه به تغییر شیوه زندگی از جمله استفاده از میوه وسبزي ها ازجمله سبزي هایی مانند کلم بروکلی، گل کلم و کلم، غذاهایی که حـاوي و  افته ها :ی

  هستند از عوامل بسیار مهم در پیشگیري از ابتال به سرطان هستند .    Eو Cو 
  

اینکه در عصر حاضر علت عمده بسیاري از بیماري ها به دلیل عدم رعایت شیوه زندگی سالم ازجمله عـادات غـذایی نامناسـب مـی باشـد بـه       با توجه به  بحث ونتیجه گیري:
  ی باشد.نظر می رسد توصیه به تغییر شیوه زندگی سالم وعدات تغذیه اي صحیح ازجمله استفاده از میوه و سبزي در پیشگیري ازابتال به سرطان موثرم

  سرطان پستان، میوه، سبزي، پیشگیريواژه : کلید
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