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 למקור באנגלית  כאן קשה

לניצולי סרטן  2222הנחיה לתזונה ופעילות גופנית של האגודה האמריקנית לשנת 
 מראה שהשמנה קשורה להישנות ותמותה עבור סוגי סרטן מסוימים

פעילות גופנית סדירה ותזונה בריאה הם שניים מהגורמים החשובים ביותר 
על פי הנחיות האגודה , וכת טווח עבור שורדי סרטןהניתנים לשינוי בבריאות אר

לתזונה ופעילות גופנית לשורדי   2222לשנת  (ACS) האמריקנית לסרטן
 .ACS  CA: A Cancer Journal for Clinicians  פורסם היום בכתב העת  סרטן

ויש  86%הוא  ,חמש שנים אחרי האבחון, מסרטן הממוצע שיעור ההישרדות, כיום
  .מיליון שורדי סרטן בארצות הברית 9861

בריאות הקהילה , אונקולוגיה, פעילות גופנית, ה של מומחים מדעיים לתזונהועד 
ופערים סקרה את העדויות שהצטברו מאז פרסום ההנחיה האחרונה לניצולים 

, אם כי נותרו פערים רבים, העדויות גדלו באופן משמעותי, מאז6 2292בשנת 
  .במיוחד לסוגי הסרטן הפחות שכיחים

 :לטווח ארוך ולהגדלת הסיכוי להישרדות כוללות המלצות לשיפור הבריאות

  הימנעו מהשמנה ושמירה או הגדלה של מסת השריר באמצעות תזונה
 .ופעילות גופנית

 תוך התחשבות בסוג הסרטן, עסוק בפעילות גופנית סדירהמומלץ ל ,
 6דרכי טיפול ותסמינים ותופעות לוואי, בריאות המטופל

 התזונה ותואם  העונה על צורכי הדפוס אכילה בריא ץ להקפיד עללמומ
 .המלצות למניעת מחלות כרוניות

  עקוב אחר העצות הכלליות של האגודה האמריקנית לסרטן לתזונה
 .סרטןחזרת הופעילות גופנית למניעת סרטן כדי להפחית את הסיכון ל 
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הקשר לתזונה בריאה ולפעילות גופנית סדירה בהישרדות מסרטן לטווח ארוך "
ולה מנהל הח ,ארף כמאל ר"אמר ד, "הפך ברור עוד יותר במהלך השנים האחרונות

אנו מעודדים את כל השורדים לעבוד "6 ןהראשי של האגודה למלחמה בסרט
עם הצוות המטפל שלהם כדי לפתח תוכנית המותאמת לצרכיהם בתאום 

במיוחד אם הם חווים תסמינים או תופעות לוואי המפריעות ליכולתם , שייםהאי
 ."לאכול טוב או להיות פעילים

כמה  מתמודדים עםפעילות גופנית מגבירה את סיכויי ההישרדות בקרב , בנוסף

  6וסרטן הערמוניתסרטן המעי הגס , סרטן השד -סוגי סרטן נפוצים 

ית הרחם ושלפוחית השתן ריר, סרטן השד ותהשמנת יתר בחול נמצא עוד כי
 6 קשורה לתוצאות גרועות יותר

מוצרי חלב עתירי , עשיר בבשר אדום ומעובד" )בסגנון מערבי"דיאטה , כמו כן
קשורה לתוצאות גרועות יותר ( ממתקים וקינוחים, יפס'צ, דגנים מעודנים, שומן

  . תוהערמוני השד , אצל שורדות סרטן המעי הגס

, פירות, קטניות, ונה בריאה עשירה בירקותממליצות על תז ACS ההנחיות של
מזון מעובד ומוצרי , משקאות ממותקים, דגנים מלאים ודלה בבשר אדום ומעובד

צאות התזונה הים תיכונית היא דוגמה לתזונה בריאה הקשורה לתו .דגנים מזוקקים

   6תסרטן הערמוני משופרות בחולי 

ופנית יכולים לשפר את החדשות הטובות מהדוח הזה הן שתזונה ופעילות ג"
 יש עדיין הרבה, עם זאת" .ר כמאל"אמר ד, "התוצאות עבור שורדי סרטן מסוימים

במיוחד עבור סוגי סרטן שכיחים פחות או בעלי שיעורי , יודעים שאיננו פרטים
מחויבת להמשיך לערוך ולתמוך במחקר  ACS-זו הסיבה ש6 הישרדות נמוכים יותר

 ".בנושא חשוב זה

 :ם בדוח כולליםדגשים נוספי 

  האם צריכת אלכוהול משפיעה על הפרוגנוזה לאחר אבחון סרטן אינו
צריכה גבוהה יותר של אלכוהול , עם זאת  6ברור עבור רוב סוגי הסרטן

הלוע או הראש והצוואר או סרטן הכבד קשורה לסיכון , לאחר סרטן הגרון
 6גבוה יותר למוות

 בהקדם  צריכים להתחילבנושא ייעוץ פעילות גופנית ו ,הערכת תזונה
 .לפי הצורך, הלאה ךי האפשרי לאחר האבחון ולהמש

  האגודה האמריקנית לסרטן מפרסמת את ההנחיות שלה בנושא תזונה
מדיניות , ופעילות גופנית לניצולי סרטן כדי לשמש בסיס לתקשורת

ם ולעוסקים למטפלי , ואסטרטגיות קהילתיות שלה ולספק לחולי סרטן
בבריאות את המידע העדכני ביותר לתמיכה בהתנהגויות קשור לתוצאות 

 .משופרות



  

 CA .הנחיה לתזונה ופעילות גופנית של האגודה האמריקנית לסרטן לנפגעי סרטן
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כתובת אתר 
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/ca :מנחה

ac.21719 

זהו סיכום ידידותי לצרכן של ההנחיה)כתובת האתר של דף המטופל המקביל  ): 
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/caac.217

21 
 :אודות האגודה האמריקנית לסרטן

 6לשחרר את העולם מסרטן הינההאמריקנית לסרטן של האגודה משימה ה
ופועלים להבטיח , /227מספקים מידע ותמיכה , חיים ימציל יםבמחקר המשקיע האגודה

 6ןגילוי וטיפול בסרט, גישה למניעה שלאנשים בכל קהילה תהיה
 cancer.org. הקש , למידע נוסף 
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