
 هوالشافي

  
 ارتباط تغذيه با سرطان

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

  
کنند نشان داده مطالعه ميهمانطور که در فصل قبل به آن اشاره شد مطالعات دانشمنداني که بر روي اپيدميولوژي سرطان 

 است که روش زندگي افراد ارتباط تنگاتنگي با ابتال به سرطان دارد. 

وضعيت اقتصادي و  -ورزش روزانه -مکان زندگي -کشيدن سيگار -بهداشت -شغل -روش زندگي در اين جا منظور تغذيه

اينجا نحوه برخورد انسان با مسائلي است که  رفتارهاي شخصي و اجتماعي است. منظور من از رفتارهاي شخصي و اجتماعي در

 در زندگي براي او اتفاق ميافتد. 

ممکن است اين سؤال در ذهن خوانندگان محترم ايجاد شود که اين عوامل چگونه ميتوانند در ابتال به سرطان و يا افزايش 

ب به همين سوال است و اميدوارم خوانندگان ريسک ابتال به بيماريها نقش داشته باشند. هدف نويسنده از نوشتن اين کتاب جوا

 عزيز با مطالعه اين کتاب جواب سوال خود را پيدا کنند.

هاي انساني نقش بسيار مهمي دارد و در ابتال به بسياري از سرطان (life style)دانشمندان امروزه معتقدند که روش زندگي 

اند که زمينه ژنتيکي روش زندگي باشد. بعضي دانشمندان تخمين زدهدرصد موارد ابتال به سرطان  70رسد علت بيش از بنظر مي

 % موارد ابتال به سرطان را تشکيل ميدهد.15تنها 

هاي انساني، زمينه خانوادگي و وراثتي دارند بدين معني که فرزندان آن خانواده الزم به ذکر است که درصد بسيار کمي از سرطان

 شوند. ه از يکي از والدين خود بسيار مستعد ابتال به سرطان ميبعلت دريافت حداقل يک ژن جهش يافت

( بخوبي مورد مطالعه و توجه قرار brcal/2هاي ( و پستان )ژنapcهاي کلون )ژن براي مثال انواع خانوادگي و وراثتي سرطان

 د زمينه وراثتي داشته باشد. توانشود مي( که معموالً در کودکان ديده ميRbاند و يا سرطان رتينوبالستوما )ژن گرفته

 تريگسترده معناي عبارت اين بلکه گرددبرنمي سرطان در باال تنها به انواع خانوادگي يا وراثتي « زمينه ژنتيکي»منظور از عبارت 

طان يا سر به ابتال براي ميباشد سلول ژنتيکي اطالعات از برگفته که سلولي فيزيولوژي خاص داليل به افراد از ايعده. دارد

 اند. هاي خاصي مستعدتر از افراد ديگر هستند. قسمت اعظم اين داليل براي انسان ناشناخته ماندهسرطان

هاي بدن هاي حياتي داخل سلولهمانطور که در باال مختصراً به آن اشاره شد تمام عواملي که به نحوي بتوانند بر روي مولکول

آب و  -املي براي ابتال به سرطان باشند. وجود بعضي از اين مواد در غذاي روزمرهتأثير بگذارند ميتوانند ع DNAما خصوصاً 

 اي قرار ميدهند. کنيم شايد جزء اولين مراحلي باشند که بدن ما را در معرض چنين مواد آسيب زنندههوايي که تنفس مي

شد نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ تغذيه و مثالهايي که در مورد اپيدميولوژي سرطان و تغذيه در فصل دوم اين کتاب معرفي 

 شود. سرطان است. چگونگي اين ارتباط در اين فصل از کتاب به مورد بحث گذاشته مي

در ارتباط با رابطه ميان تغذيه با سرطان دو موضوع را بايد مدنظر داشت. مسئله اول نوع غذاي مصرفي است و موضوع دوم نحوه 

 ليد غذاهاي آماده است. تهيه غذا مانند طبخ آن و يا تو

توانند انرژي الزم زا هستند يعني موادي که ميمعموالً در ميان مردم توجه بيشتر به طرف موادغذايي جلب شده است که انرژي

 هاي بدن شوند. را باري بدن مهيا کرده و باعث رشد و تکثير سلول

هاي بدن )هموستازي( ها و بافتاست که فيزيولوژي طبيعي سلول نکته مهمي که در اينجا وجود دارد و بايد به آن توجه داشت اين

و سيگنالهاي ممانعت کننده از  (growth and proliferative signals)هاي رشدي حاصل تعادل و فعاليت توام سيگنال

 باشند. مي (anti proliferative signals)ها رشد و تکثير سلول

زا دارد نياز به مواد کنترل کننده رشد و تکثير سلولي نيز دارد تا بتواند به از به مواد انرژيبنابراين در همان زمان که بدن ما ني

هاي ذاتي و ها را بوجود آورد. گرچه ايجاد اين تعادل به ميزان زيادي وابسته به واکنشبهترين نحوي تعادل ميان اين واکنش



کننده و ممانعت کننده رشدي ي مسئله نياز بدن به مواد کنترلدروني سلولي ميباشد با اين حال قسمت دوم اين موضوع يعن

 گيرد. هاي غذايي کمتر مورد توجه قرار ميمعموالً در رژيم

هاي بدن تواند در اعمال طبيعي سلولهاي رشدي و ممانعت کننده رشدي است که ميدر واقع همين عدم تعادل ميان سيگنال

 سرطاني شدن سوق دهد.  ها را به طرفاختالل ايجاد کرده و آن

شود هاي بدن ميي رشدي باعث رشد و تکثير سلولزا و عاري از مواد کنترل کنندهمسلم است که دريافت بيش از حد مواد انرژي

هاي هاي بدن را در مسير ايجاد سلولعروقي سلول -هاي قلبيو عالوه بر ايجاد عوارضي مانند چاقي و افزايش احتمال بيماري

دهد. بنابراين تنوع استفاده از موادغذايي در تغذيه روزانه موضوعي است که از اهميت بسزايي )نئوپالزي( قرار ميسرطاني 

 برخوردار است. 

هاي طبيعي بدن در برابر مقادير مطالعات دانشمندان با استفاد از کشت سلول نشان داده است که در معرض قرار دادن سلول

 شود. ها ميي رشدي باعث مرگ اين سلولهاها و سيگنالباالي هرمون

ها از چرخه هاي طبيعي بدن به ميزان زياد تجلي دهيم سلولرا در سلول Mycو يا  Rasهاي مهمي مانند براي مثال اگر انگوژن

 (apoptosis)و يا مرگ سلولي  (pre- mature senescence)تواند ايجاد پيري زودرس سلول سلولي خارج شده و اين مي

 شود. 

مکانيسم احتمالي القاي پيري سلول و يا مرگ سلولي در اثر تحريکات ميتوژنيک )سيگنالهايي که باعث براه افتادن : 3-1شکل 

ميشوند که اين پروتئين با اتصال فيزيکي با  ARFشوند(. اين تحريکات باعث فعال شدن پروتئيني به نام چرخه سلولي مي

بنظر  MDM2در سلول شود )پروتئين  p53عت کرده و باعث افزايش پايداري پروتئين از فعاليت آن ممان MDM2پروتئين 

 شود(.  p53رسد داراي فعاليت يوبيکوتين ليگازي باشد و باعث القاي پروتئوليز پروتئين مي

اي پديده مرگ اي از ژنهاي مربوط به القتواند در شرايط خاصي باعث بيان عدهدر سلول مي p53وجود مقادير بيشتر پروتئين 

باعث توقف چرخه  p21( شود و تحت شرايط ديگري با القاي بيان ژنهايي مانند CD95و  Noxa- Baxسلولي )مانند ژنهاي 

 سلولي و يا پيري زودرس سلول گردد. 

(Alternative Reading Frame(ARF  محصول ژنcdkn2a  است کهmRNA  اين ژن با الگوي ترجمه ديگري، توليد

 کند )که يک پروتئين کنترل کننده چرخه سلولي است.( را مي p16پروتئين 

هاي بن انسان )و بسياري ديگر از پستانداران( مجهز به ها سال تکامل، سلولرسد که در طول ميليونبنابراين بنظر مي

 اکنش نشان دهند. هاي رشدي و تکثيري از خود واند تا بتوانند در برابر دريافت بيش از حد سيگنالهايي شدهمکانيسم

کننده رشد و هاي کنترلها در اثر نقص در واکنشحال فرض کنيد خداي ناکرده در ميان يک جمعيت سلولي چند تايي از آن

توانند در ميان واکنش نشان دهند. همين چند سلول ميهاي رشدي از خود تکثير سلولي، نتواند بخوبي در برابر اين سيگنال

 هاي بدن نمايند. تکثير نموده و توليد تومورهاي اوليه در بافت -(clonal expansion)ها انتخاب شده بقيه سلول

ولي الزم هاي سرطاني( حداقل دو تغيير در عملکرد دو مولکول )پروتئين( مهم سلبنابراين براي شروع نئوپالزي )ايجاد سلول

 است. 

ها يک تغيير که باعث افزايش سيگنالهاي رشدي و تکثيري شود و تغيير دوم که باعث مقاومت سلول در برابر افزايش اين سيگنال

)حاصل  Rasاند که فعاليت باالي پروتئين ميگردد. براي مثال نتايج آزمايشات انجام شده با استفاده از کشت سلول نشان داده

هاي سرطاني( کافي نيست و براي هاي ترانسفورم )سلولکننده در ژن اين پروتئين( به تنهايي براي ايجاد سلولهاي فعالجهش

( نيز الزم است تا مانع مقاومت سلول در برابر افزايش p53هاي ديگري )مانند موتاسيون در پروتئين ها جهشايجاد اين سلول

 هاي رشدي شوند. بيش از حد سيگنال

 شوند ها ميکه باعث تکثير سلولهايي پيام

 صورت پيام انتقال مسيرهاي از ايمجموعه شده کنترل و  هاي موجودات زنده توسط فعاليت منظمها و بافتعمل طبيعي سلول

از يک مجموعه پروتئيني بزرگ تشکيل  (signal transduction pathways) پيام انتقال مسيرهاي از يک هر. گيردمي

تواند به صور مختلف مانند مهاي داخلي و محيطي را به سلول منتقل کرده و نتيجه آن بسته به نوع مسير ميشود که پيامي

 حرکت سلول و تغيير در سيتواسکلتون سلول خود را بروز دهد.  -مرگ سلول -تمايز سلول -رشد سلولي -تکثير سلولي



اند و به احتمال زياد مسيرهاي ديگري نيز ميبايستي در يي کردهدانشمندان تعداد زيادي از اين مسيرهاي انتقال پيام را شناسا

شوند را بطور کلي سيگنالهاي ميتوژنيک ها مياند. سيگنالها و يا پيامهايي که باعث تکثير سلولسلول فعال باشند و ناشناخته مانده

(mitogenic signals) شوند. کرده و باعث تقسيم ميتوز ميها چرخه سلولي را فعال مينامند به اين علت که اين سيگنال 

هاي بدن ما وجود دارند که نتيجه فعاليت در سلول (signal transduction pathways)مسيرهاي انتقال پيام متعددي 

 هاي تيروزين کينازهايتوان به مسيرهاي وابسته به گيرنهشود. از ميان اين مسيرهاي انتقال پيام ميها باعث تکثير سلولي ميآن

 Heterotrimertic G)ها پروتئين Gاي از مسيرهاي انتقال پيام از طريق عده -(Recepter tyrosine kinases)غشايي 

protein signals)  و مسير انتقال پيامPI3- kinase/ AKT 4تا  3 -2هاي اسم برد. اين مسيرها بطور خالصه در شکل-

 اند. معرفي شده 3

هايي غشايي تيروزين کيناز بطور بسيار ساده نشان داده شده است. نتقال پيام از طريق گيرندهدر اين شکل مسير ا: 3 -2شکل 

 نيز مينامند.  (mitogen activated protein kinase)اين مسيرها را مسيرهاي انتقال پيام 

غيب تکثير سلولي ميشود. ها باعث تراين مسيرها از مهمترين مسيرهاي انتقال پيام ميتوژنيک محسوب ميشوند که فعاليت آن

 هاي مربوطه آنها در سطح غشاء آغاز ميگردد.شروع فعاليت اين مسيرها با اتصال هورمونها و يا فاکتورهاي رشد به گيرنده

هاي تيروزين فسفريله ميکند. دايمريزاسيون و آيد و خود را در اسيد آمينهبدنبال اين اتصال، گيرنده بصورت دايمر در مي

هاي هاي پائيين دست خود را در اسيد آمينهن گيرنده فعاليت آن را در پي داشته و اين گيرنده ميتواند پروتئينفسفريالسيو

 ها را در پي داشته باشد. تيروزين فسفريله و اتصال فيزيکي و فعاليت آن

عوض  GTPرا با  GDPکمک ميکند تا  Rasبه پروتئين  Son of Servenless(SOS)در طي فعاليت اين مسير پروتئين 

را بدنبال خواهد داشت و بعد از آن يک سري پروتئين کيناز مهم در سلول فعال خواهن  Rasکند که اين امر فعاليت پروتئين 

 شد. 

اي از گردد که عدهدر هسته سلول موجب فعاليت بعضي فاکتورهاي رونويسي و بيان ژنهاي هدف مي MAP kinesفعاليت 

 قش مهمي را در عبور چرخه سلولي به عهده دارند. ن cyclin D1ها مانند آن

الزم به ذکر است که عالوه بر انتقال مسيرهاي ميتوژنيک، اين مسيرهاي انتقال پيام نقش بسيار مهمي را در ساير اعمال 

مسيرهاي  شده اين کنند. فعاليت غيرکنترلبازي مي DNAبقاء سلول و تعمير  -فيزيولوژيک سلولي مانند تمايز حرکت سلولي

 انتقال پيام در بسياري از سرطانهاي انساني مشاهده شده است. 

 (heterotrimeric G proteins)پروتئنهاي سه زير ئاحدي  Gدر اين شکل مسير عمومي انتقال پيام از طريق  3 -3شکل 

هاي جانوران انتقال پيام در سلولهاي مسيرهاي ها جزء بزرگترين و مهمترين پروتئيننشان داده شده است. اين دسته از پروتئين

 هاي بدن ما را تحت تأثير قرار ميدهند. دار انتقال بسياري از پيامهايي هستند که از داخل و خارج، سلولميباشند و عهده

رهاي سيتوکينها و نوروترانسميترها، مسي -اسيدهاي آمينه -هورمونها -عالوه بر پاسخ به بسياري از عوامل مانند فاکتورهاي رشد

هاي چشايي و شنوايي در سلول -بويايي -پروتئينهاي سه زيرواحدي دريافت کننده پيامهاي حواس بينايي Gانتقال پيام از طريق 

 بافتهاي مورد نظر ميباشند. 

طريق  اند عليه پروتئينهاي مسيرهاي انتقال پيام ازالزم به ذکر است که حدود نيمي از داروهايي که در پزشکي در حال استفاده

G مارها عليه پروتئينهاي اين دسته از  قارچي و سموم -اند. بسياري از سموم باکترياييپروتئينهاي سه زير واحدي طراحي شده

 مسيرهاي انتقال پيام عمل ميکنند. 

ارز پروتئينهاي سه زير واحدي بطور بسيار خالصه شده نشان داده شده است. از مشخصات ب Gدر شکل فوق نحوه فعال شدن 

 ناحيه هيدروفوبيک درون غشايي هستند.  7ها داراي پروتئينها اين است که اين گيرنده Gهاي غشايي گيرنده

که در آن ()  بتا و گام  -پروتئينها ]آلفا Gدر عدم حضول ليگاند و يا هر گونه سيگنال، پروتئين گيرنده با فرم ترايمريک 

 يک کمپلکس غيرفعال به غشاء سلول متصل ميباشند.  متصل است[ بصورت GDPزير واحد آلفا به 

حصور ليگاند و يا سيگنال مناسب سبب فال شدن گيرنده و تغييرات ساختاري در آن ميگردد بطوريکه در طي آن زير واحد آلفا 

ليت پروتئين ساختار پروتئيني جديدي پيدا ميکنند که باعث فعاليت آن ميشود بطوريکه ميتواند فعا GTPرا با  GDPمولکول 

 يا پروتئينهاي پائين دست خود را تحت تأثير قرار هد. 



نيز فعاليت پروتئينهاي پائين دست خود را کنترل خواهد کرد. الزم به ذکر است زير واحدهاي  ()گاما  -از طرف ديگر دايمر بتا

و  (constitutively active)فعال آن شوند و که فرم جهش يافته و هيشمه هاي مهم سلولي محسوب ميآلفا از پروتوانکوژن 

اي سرطانهاي انساني مانند سرطان تيروئيد و سرطانهاي سيستم عصبي مرکزي مشاهده ها در عدهيا افزايش بيان و فعاليت آن

 شده است. 

 (Gs,Gi,GqG12/13) زير خانواده  4دهند که از زير واحداي آلفا خانواده بزرگي از پروتئينهاي سلولي را تشکيل مي

 دهند. اند که هر يک از آنها اعمال مشخص و مشهمي را در سلول انجام ميتشکيل شده

هاي آنزيم آدنيالت سيکالز محسوب ميشوند که البته هر دو اين پروتئينها از بازدارنده Giها و کنندهاز فعال Gsبراي مثال 

از  C فعال کننده فسفوليپاز  Gqتنظيم فعاليت کانالهاي يوني در غشاء سلول نيز نقش مهمي بر عهده دارند. در 

در تنظيم ساختار اسکلت سلولي و حرکات  G12/13هاي هاي مهم غلظت کلسيم داخل سلولي است و پروتئينکنندهتنظيم

 سلولي نقش مهمي دارند. 

هاي اوليه کشف شده در مورد اين پروتئينهاست و اين پروتئينها اعمال ل ذکر شده از فعاليتالبته الزم به ذکر است که اعما

 دهند. بسيار مهم ديگري نيز در سلول انجام مي

هاي تواند بطور مستقيم و يا غيرمستقيم )از طريق بيان ژنتيکي( باعث فعاليت پروئئينفعال شدن اين مسيرهاي انتقال پيام مي

هاي بازدارنده چرخه سلولي شوند )و يا هر دو( که عاقبت آن پيشرفت چرخه رخه سلولي و يا ممانعت از پروتئينتحريک کننده چ

 سلولي و تقسيم ميتوز است. 

شوند بايد بگوييم موادي از در جواب به اين سوال خوانندگان که چه فاکتورهايي باعث فعاليت اين مسيرهاي انتقال پيام مي

فاکتور رشد فيبروبالستي و فاکتور رشد اپيدرمال و  -پروژسترون -استروژن -تورهاي رشد )مانند انسولينقبيل هرمونها و فاک

 باشند. بسياري از فاکتورهاي رشد ديگر( از عوامل تحريک اين مسيرها مي

ها در بدن سنتز آن توانند بطور مستقيم در موادغذايي وجود داشته باشند و يا در اثر مصرف بعضي موادغذايياين هرمونها مي

 شوند(. تحريک گردد )مانند مصرف مواد قندي که باعث افزايش انسولين در بدن مي

توانند براي بدست آوردن اطالعات مندان ميتوضيح جزئيات اين مسيرهاي انتقال پيام از حوصله اين کتاب خارج است و عالقه

 کنند. بيشتر منابع مربوط به مسيرهاي انتقال پيام را مطالعه 

براي فعاليت طبيعي  (mitogenic signal transduction pathways)فعاليت منظم مسيرهاي انتقال پيام ميتوژنيک 

هاي هايي از بدن که نياز به تکثير سلولي باال دارند مانند بافتهاي بدن بسيار حياتي ميباشد خصوصاً براي بافتها و بافتسلول

 هاي بافت خون. نيز سلول سطحي و اپيتليال روده و پوست و

همين طور در دوران رشدي کودکان نياز به اين مسيرها ممکن است بيشتر احساس شود. با اين حال عدم تنظيم و فعاليت باالي 

هاي بدن شود که اين يکي از خصوصيات بسياري از کنترل شده سلولتواند باعث تکثير غيرقابل اين مسيرهاي انتقال پيام مي

 هاي سرطاني است. سلول

شود. براي مثال هاي انساني ديده ميدر حقيقت بر هم خورن کنترل فعاليت اين مسيرهاي انتقال پيام در بسياري از سرطان

هاي اي از سرطاندر عده (Receptor tyrosine kinases)هاي تيروزين کينازهاي غشايي افزايش بيان و فعاليت گيرنده

 انساني مانند سرطان پستان و تخمدان و ريه ديده شده است. 

هاي انساني در طيف وسيعي از سرطان PI3- kinases/ AKTهمين طور فعاليت باال و غير کنترل شده مسير انتقال پيام 

 (Heterotrimeric G protein signaling)ها پروتئين Gق گزارش شده است. افزايش فعاليت مسيرهاي انتقال پيام از طري

 هاي سيستم عصبي قابل مالحظه است. خصوصاً در سرطان

شود. الزم به ذکر است که تغيير در بيان و در باال گفتم که يک مسير انتقال پيام از يک مجموعه پروتئيني بزرگ تشکيل مي

ليت يک مسير انتقال پيام را به هم بزند و اين دقيقًا همان چيزي است که در تواند کنترل فعافعاليت هر يک از اين اجزا مي

 شود.هاي انساني ديده ميسرطان

شوند. در مورد ها ميهمانطور که در باال به آن اشاره شد پيامهاي ميتوژنيک با تحريک چرخه سلولي باعث افزايش تکثير سلول

 اگر سلولي بخواهد تقسيم شود ميبايستي به اندازه معيني برسد. هاي بدن اين قانون وجود دارد که اکثر سلول



تمام مواد حياتي الزم  ولها تقسيم شوند بايد به اندازه معيني رشد کنند. در طي رشد، سلمنظورم اينست که قبل از آنکه سلول

هند( براي تکثير سلولي را در خود دسازي سلول را تشکيل ميها و يا پروتئينها که ماشين ترجمه پروتئين)خصوصاً ريبوزوم

 کند. جمع مي

بنابراين سيگنالهاي ميتوژنيک نه تنها خود قابليت تحريک رشد سلولي را دارند بلکه ارتباط تنگاتنگي با مسيرهاي ديگر تحريک 

قطه محدود کننده اي وجود دارد به نام نحله( مرG1کننده رشد سلولي را نيز دارند. در مراحل اوليه چرخه سلولي )در فاز 

(restriction point, R point) . 

 (late G1)و فاز بعدي  G1 (early G1)چرخه سلولي را به دو قسمت: مرحله اوليه  G1( در واقع فاز Rاين نقطه )نقطه 

ود جمع هاي الزم براي شروع چرخه سلولي را در خسيگنال G1 earlyاند سلول در فاز کند. دانشمندان نشان دادهتقسيم مي

 کند. مي

ها به ميزان زيادي وابسته به وجود هرمونها و اي است که سلولهمان مرحله G1 earlyهاي کشت سلول مرحله در مدل

 فاکتورهاي رشد در محيط کشت خود هستند. 

ياتي مورد نياز ادامه هاي حدر اين فاز مسيرهاي انتقال پيام ميتوژنيک حداکثر فعاليت خود در سلول را دارند تا بتوانند مولکول

 ميباشد.  Cyclin D1ها پروتئين چرخه سلولي را توليد کنند. يکي از مهترين اين مولکول

( چرخه DNA)مرحله همانندسازي  Sبه فاز  G1ها از فاز هاي تعيين کننده عبور سلولاين پروتئين يکي از مهمترين پروتئين

هاي سرطاني بعلت فعاليت باالي مسيرهاي انتقال پيام ميتوژنيک آستانه سلولي ميباشد. الزم به ذکر است که در اکثر سلول

 ( براي ورود به چرخه سلولي بسيار کمتر است. Rها )نقطه تحريک سلول

گيري کرد که توان اينطور نتيجهدر سرطان ميها از مطالعه و بررسي اين مسيرهاي انتقال پيام ميتوژنيک و نقش بسيار بارز آن

افرادي که از غذاهايي که بطور طبيعي داراي فاکتورهاي رشد ميتوژنيک هستند و يا موادغذايي که به نوعي سيگنالهاي ميتوژنيک 

لکه ريسک ابتال به دهند بکنند، بيش از اندازه استفاده کنند نه تنها خود را در معرض افزايش وزن و چاقي قرار ميرا فعال مي

 دهند. سرطان را نيز در خون افزايش مي

 (genomic instability)اي است که آن را ناپايداري ژنوميک هاي سرطاني پديدهيکي از خصوصيات بارز بسياري از سلول

عات دستخوش تغيير هاي سرطاني وضعيت پايداري را ندارد و اين اطالمينامند. اين بدين معني است که اطالعات ژنتيکي سلول

 است. 

تواند وجود داشته باشد الزم به ذکر است که اين ناپايداري تا حدي که براي سلول قابل تحمل باشد و باعث مرگ سلول نشود مي

هاي سرطاني بسيار متنوع کنند تا بتوانند ژنوميک در ميان انواع سلولهاي سرطاني از اين ناپايداري ژنوميک استفاده ميو سلول

 ها اشاره شد. ست که مختصراً در فصل اول به آنا

تواند همراه با تيغيرات بسيار هاي سرطاني است. معموالً هر تقسيم سلول ميييک ازاين مکانيسمها افزايش توانايي تکثير سلول

يباً هر تقسيم سلولي ميليارد جفت باز است تقر 3همراه باشد. با توجه به اينکه ژنوم انسان شامل بيش از  DNAجزئي در توالي 

 تواند با تغيي در سه باز همراه باشد. مي

هاي هاي باکتري و سلولگيري ميزان جهش در ژنوم سلولاين عدد گرفته شده از محاسباتي است که دانشمندان در مورد اندازه

 م سلولي. اند که برابر است با تيغير يک باز در هر يک ميليارد باز در هر تقسييوکاريوت انجام داده

زا و کارسينوژنيک خارجي است. يعني اينکه تقسيم سلولي بخودي خود اين ميزان جهش بدون در نظر گرفتن عوامل موتاسيون

تواند همراه با ايجاد موتاسيون باشد. اين مقدمه را گفتم براي آنکه به اين برسم که مصرف مداوم رژيمهاي غذايي که داراي مي

ها و در هاي بدن و در نتيجه افزايش ريسک تغييرات ژنتيکي در سلولث افزايش توانايي تکثير سلولمواد پرانرژي هستند باع

 هاي سرطاني است. نهايت باال بردن احتمال ايجاد سلول

دام شود. افراد چاق نسبت به افراد با اندازه طبيعي و يا الغر اناز طرف ديگر مصرف مداوم رژيمهاي غذايي پرانرژي باعث چاقي مي

 يابد. ها افزايش ميهاي بدن بيشتر باشد از نظر آماري امکان توموري شدن يکي از آنهاي بيشتري دارند. وقتي تعداد سلولسلول

 شوند هايي که باعث مرگ سلولي ميپيام



است ديگر به رشد  هاي درون سلولي و برون سلولي ممکناي از پيامهاي بدن ما و بسياري از موجودات زنده در برابر عدهسلول

 و تکثير سلولي ادامه ندهند و در چرخه سلولي توقف موقت و يا دائم داشته باشند و يا اينکه تصميم بگيرند خودکشي کنند. 

ها تواند براي آنها نيست بلکه ميها ادامه تکثير سلولي نه تنها به نفع سلولهايي هستند که در حضور آنها پياممعموالً اين پيام

هاي بدن ما بتوانند در ها سال تکامل موجودات زنده اين امکان را بوجود آورده است که سلولار زيانبار باشد. بنابراين ميليونبسي

ريزه شده و يا اپاپتوز هاي آسيب زننده، وارد پديده مرگ سلولي شوند. اين مکانيم را مرگ سلولي برنامهبرابر سيگنال

(apoptosis) گويند. مي 

اپاپتوز ممکن است براي موجودات تک سلولي پايان زندگي محسوب شود ولي در موجودات پرسلولي اين پديده نقش پديده 

بسيار مهمي را در حيات و بقاي موجود بازي مي کند. در مراحل اولي زندگي و تکوين موجودات زنده پديده اپاپتوز نقش بسيار 

کند و هنگامي که موجود تکوين نهايي خود را بدست آورد پديده اپاپتوز ميهاي بدن بازي گيري صحيح ارگانحياتي را در شکل

 ها نقش بسيار مهمي دارد. هاي بند و هموستازي بافتدر عملکرد صحيح بافت

تواند براي بدن ما بسيار آسيب زننده باشد و باعث تجمع هاي کنترل کننده پديده اپاپتوز ميبنابراين بر هم خوردن مکانيسم

 تواند عواقب بسيار ناخوشايندي براي بدن ما ايجادکند. هاي آسيب ديده در بدن ما شود که اين ميسلول

هاي غيرطبيعي و سرطاني شده در بدن انسان پايدار بمانند اين بيماري در يکي از اين عوارض بيماري سرطان است. اگر سلول

 اي بيشتري را در بدن مبتال کرده و در نهايت باعث مرگ انسان شود.هتواند بافتيابد و عالوه بر بافت اوليه ميبدن گسترش مي

هاي سرطاني و به تواند به نفع سلولبنابراين مقاومت به مرگ سلولي و يا همان پديده اپاپتوز يکي از خصوصياتي است که مي

 ضرر موجود زنده باشد. 

هاي سرطاني در برابر پديده متاسفانه طيف وسيعي از سلول در واقعيت نيز چنين است و مطالعات دانشمندان نشان داده است که

ها گيرند و در برابر آنها سيگنالهاي منتهي به مرگ سلول را ناديده ميدهند يعني اينکه اين سلولاپاپتوز مقاومت نشان مي

 دهند. پاسخ نمي

درمان سرطان است زيرا بسياري از اين  هاي سرطاني يکي از بزرگترين مشکالت بر سر راهمقاومت به مرگ سلولي در سلول

 کنند.ها در برابر داروهاي القا کننده اپاپتوز مقاومت ميسلول

 شوند به موارد زير خالصه کرد: بطور کلي ميتوان سيگنالهايي را که باعث مرگ سلولي مي

در مورد اين مکانيسمها در باال متخصراً توضيح دادم. هاي تنظيم کننده تکثير سلولي و هموستازي بافتي. الف( مکانيسم

کنند ها استفاده ميهايي هستند که موجودات پر سلولي براي کنترل تکثير سلولي و هموستازي بافتي از آناين مکانيسمها همان

 باشند. ها با پديده اپاپتوز مرتبط ميو بسياري از آن

هاي ميتوژنيک است که نه تنها تکثير سلولي را بدنبال ول در برابر مقدار زياد سيگنالها قرار گرفتن سليک مثال از اين مکانيسم

 ها شود. را سبب گردد و باعث مرگ سلول (terminal differentiation)ها تواند تمايز نهايي سلولندارد بلکه مي

ها تواند سلولمي E1Aو  E2F- c- Mycي مانند هاي سلولي و يا ويروساي انکوژناند که بيان باالي عدهدانشمندان نشان داده

صورت  ARFو  p53هايي مانند را نسبت به اپاپتوز حساس کند. احتمال داده شده است که مکانيسم اين عمل از طريق پروتئين

 گيرد. مي

لول از مرگ سلولي هايي بخواهد باعث تکثير سلولي شود توامًا ميبايستي به نوعي سرسد اگر بيان چنين انکوژنبه نظر مي

هاي سرطاني يک يا چند انکوژن فعال هستند بدون آنکه مرگ سلولي ديده ممانعت کند. ممکن است اظهار گردد که در سلول

 شود. 

هاي سرطاني در برابر پديده اپاپتوز از در جواب به اين اظهار نظر بايد گفت بله، چنين چيزي درست است ولي بسياري از سلول

گردند که عليرغم باال بودن سيگنالهاي ميتوژنيک هاي مقاومت به اپاپتوز باعث ميدهند و همين مکانيسمشان ميخود مقاومت ن

 ها پايدار مانده و با سرعت خوبي به تکثير خود ادامه دهند. اين سلول

از دست رفتن فعاليت پروتئين  هاي سرطاني در برابر پديده مرگ سلولي )و يا اپاپتوز( بسيار متنوعند.مکانيسمهاي مقاومت سلول

p53 هاي بقاء سلول در بسياري از تومورهاي انساني و افزايش سيگنال(surviving signals)  شايد مثالهايي از ميان اين



ها تحت کنترل بسيار هايي فعاليت دارند ولي عملکرد آنهاي سالم و طبيعي بدن نيز چنين مکانيسمها باشند. در سلولمکانيسم

 است.  دقيق

هاي سالم و طبيعي هاي مقاومت به اپاپتوز در سلوليکي از مهمترين مکانيسمهاي بقاء سلول: ب( از دست رفتن سيگنال

 شوند. مي (surviving signals pathways)بدن فعال شدن مسيرهاي انتقالي پيامي است که باعث بقاي سلول 

 -extra)ها به بستر خارج سلولي ها به يکديگر و يا اتصال سلولتصاالت سلولهاي فعال شدن اين مسير انتقال پيام ايکي از راه

cellular matrix) ها و يا به ماتريکس خارج سلولي ها وابسته به اتصال با ساير سلولهايي که به نوعي حيات آناست. سلول

 شوند.توز مياست در صورت از دست دادن اين اتصاالت محکوم به مرگ هستند و وارد پديده اپاپ

باشد که در اثر از دست  Bc12هاي پرواپاپتوتيک رسد به ميزان زيادي مربوط به فعال شدن پروتئينمکانيسم اين امر بنظر مي

 شوند. رفتن اين اتصاالت فعال شده و باعث القاي اپاپتوز از طريق ميتوکندريها مي

اء هستند، از دست رفتن اتصاالت سلولي و يا جدا شدن از ماتريکس هاي سرطاني که داراي فعاليت باالي سيگنالهاي بقدر سلول

 هاست.شود و اين يکي از داليل تهاجمي بودن اين سلولها نميخارج از سلولي باعث مرگ اين سلول

ناميده  senescenceاي که هاست. پديدهها، پير شدن آنيکي ديگر از مکانيسمهاي القاء اپاپتوز در سلولج( پيري سلول: 

ها قادر به برگشت به چرخه سلولي و ادامه آن نيستند و ناپذير بوده و بنابراين اين سلولاي برگشتشود. پيري سلول پديدهمي

 ميرند. بعد از مدتي وارد پديده اپاپتوز شده و مي

سيداتيو( وارد شده به بيو ها اجتماع آسيبهاي ژنتيکي و همين طور آسيبهاي شيميايي )خصوصاً آسيبهاي اکدليل پيري سلول

 شود. ها ميها در طي حيات سلول است. رسيدن اين آسيبها به يک آستانه مشخص باعث پيري سلول و سپس مرگ آنمولکول

است که سپس  (ageing)هاي مختلف در نگاه علمي و پزشکي همان پيري موجود زنده ها در بافتاجتماع کلي پيري سلول

ارد. گر چه پيري و مرگ موجودات زنده ممکن است در نگاه اول تاسف بار بنظر برسد ولي بايد پذيرفت مرگ موجود را بدنبال د

 پذير نيست.هايي که عملکرد طبيعي ندارند امکانهاي پير و آسيب ديده و بافتکه ادامه حيات توسط سلول

هايشان زنده نگه داريم ادامه حيات براي آن فتهاي باحتي اگر فرض کنيم که قادر باشيم افراد را عليرغم پيري عمومي سلول

 افراد بجز درد و بيماري و عذاب چيزي را به دنبال نخواهد داشت. 

 replicative cell)ها تعريف شده است. پيري طبيعي سلول (senescence)از ديدگاه علوم سلولي دو نوع پيري سلول 

senescence) هاي ژنتيکي و مولکولي در حيات موجود زنده و اجتماع آسيبها در طول که حاصل تکثير تدريجي سلول

 هاي بدن است. سلول

اي نسبت داده شده است که به کوتاهي طول تلومرها حساسيت هاي کنترل کنندهاين نوع پيري سلولي به ميزان زيادي به واکنش

ها در همانندسازي کامل و صحيح کروموزوم ها هستند ودر انتهاي کروموزوم DNAدهند )تلومرها تواليهاي تکراري نشان مي

 کنند.( نقش بسيار حياتي را بازي مي

هاي شود. بعد از آنکه سلولتکامل موجودات زنده چنين ايجاب کرده است که با هر تقسيم سلولي از طول تلومرها کاسته مي

ها اي ميرسد که کوتاهي بيشتر آنآستانه شود به حداي تکثير شدند طول تلومرها خيلي کوتاه ميبدن به تعداد تعيين شده

 آسيبهاي ژنتيکي و کروموزومي را بدنبال دارد. 

توانند تمايز سلولي کنند ميها ايجاد ميها بسيار آسب زننده باشند و با تغييري که در بيان ژنتوانند براي سلولاين آسيبهاي مي

 شود(. ي ناميده مياي که ناپايداري ژنومرا کامالً به هم بريزند. )پديده

ها اند که تا از تقسيم اين سلولاي شدههاي زنده مجهز به مکانيسمهاي کنترل کنندهبه منظور جلوگيري از از اين امر سلول

 /p16توان از رتينوبالستوما کنند ميهاي کنترل کننده شرکت ميهاي مهمي که در اين واکنشجلوگيري شود. از پروتئين

INK4a, p53- (Rb)  .نام برد 

باشند. بايد در نظر داشت که در حقيقت جلوگيري هاي کنترل کننده چرخه سلولي ميها از مهمترين پروتئينهر سه اين پروتئين

شود. همانطور که در فصل اول هاي پير مکانيسمي براي جلوگيري از رخداد بيماري سرطان محسوب مياز ادامه حيات سلول

 هاي سرطاني ناپايداري ژنوميک است. آن اشاره شد يکي از خصوصيات سلولاين کتاب بطور مختصر به 



کنند پيري سلولي را ناديده توانند با اختاللي که در عملکرد مکانيسمهاي کنترل کننده پيري سلول ايجاد ميها مياين سلول

يشتر آسيبهاي ژنتيکي را تا حدي که گرفته و حتي در حضور آسيبهاي ژنتيکي به رشد و تکثير خود ادامه دهند و بيشتر و ب

 ها نشود در خود تجمع دهند. باعث مرگ آن

هاي بدن در دهند. بيان آنزيم تلومراز در بسياري از سلولهاي سرطاني اين کار را با بيان آنزيم تلومراز انجام ميمعموالً سلول

 د. شود و در طي زندگي متوقف باقي ميمانطي مراحل اوليه تکوين متوقف مي

 -هاي ميولوئيديهاي بدن که در طي حيات موجود زنده نياز به تکثير سلولي دارند مانند سلولاي از سلولبا اين حال دسته

باشند منتهي هاي خوني داراي فعاليت آنزيم تلومراز در طول زندگي مياي از سلولهاي اليه اپيتليال پوست و روده و عدهسلول

 با کنترل بسيار دقيق. 

 کار سينوژنز مجدداً آنزيم تلومراز را بيان هاي سرطاني خصوصاً در طي پديدهالعات دانشمندان نشان داده است که اکثر سلولمط

کنند تا بتوانند نيازهاي تکثيري خود را با حفظ طول تلومرها برطرف کنند و از طرف ديگر از اجتماع بيش از حد ناپايداري مي

 ها )آپوپتوز( گردد ممانعت کنند. گ آنتواند باعث مرژنوميک که مي

هاي غير وابسته به گيرد و يا از طريق روشهاي سرطاني يا از طريق بيان آنزيم تلمراز صورت ميحفظ طول تلومرها در سلول

به ميزان  ALTشود. پديده ناميده مي (Alternative Lenghtenning Telomere)آنزيم تلومراز که اصطالحًا پديده 

 است. (DNA)هاي نوترکيبي ماده ژنتيکي وابسته به واکنش زيادي

هاي سيستم ايمني بدن ما نقش بسيار حياتي را در القاي اپوپتوز در سلولهاي سيستم ايمني: د( مرگ سلولي توسط سلول

هاي ريها و يا سلولهاي آلوده با باکتهاي بدن دارد. براي مثال سلولغيرطبيعي و آسيب ديده و در نتيجه حفظ هموستازي بافت

هاي سرطاني( ميبايستي از بدن حذف شوند زيرا در غير اين صورت باعث گسترش ترانسفورم شده و بدخيم )مانند سلول

 شوند. هاي آسيب ديده در بدن ميسلول

که اين هاي سيستم ايمني مينامند. از مهمترين سلول immunosurvellianceاين نقش سيستم ايميني را در زبان خارجي 

از سيستم ايمني اختصاصي )و يا  (cytotoxic T cells)سيتوکسيک  Tهاي لمفوسيت وظيفه مهم را به عهده دارند سلول

 از سيستم ايمني ذاتي بدن هستند.  natural killer (NK)هاي سيستم ايمني اکتسابي( و سلول

ند. بنابراين دارا بودن يک سيستم ايمني سالم و موثر )که هاي سرطاني نيز بسيار مهم هستها در از بين بردن سلولهمين سلول

 هاي غيرطبيعي الزامي است. تغذيه مناسب در داشتن آن بسيار حياتي است( در حفظ بدن ما از جايگزيني سلول

ها اشاره مورد از اين مکانيسمشوند ولي من دو هاي سيستم ايمني با مکانيسمهاي متعددي باعث القاي اپوپتوز مياحتماالً سلول

هاي لمفوسيت از طريق شود، سلولناميده مي (granule exocytosis)کنم. در مکانيسم اول که اگزوسيتوز گرانولها مي

و ماده دوم ماده پروتئوليتيکي به  (perforin)ها پرفورين کنند که يکي از آنگرانلوهاي سيتوتوکسيک چندين ماده ترشح مي

 است.  (granzyme)يم نام گرانز

شود و همين امر جذب هاي سرطاني ميپرفورين پروتئيني است که در حضور يونهاي کلسيم باعث افزايش نفوذپذيري سلول

 کند. ها تسهيل ميپروتئين گرانزيم را توسط اين سلول

در پديده اپاپتوز را دارد و از اين طريق اي از کاسپازهاي مسئول گرانزيم از دسته سرين پروتئازهاست که توانايي فعال کردن عده

 مستقيماً باعث مرگ سلول از طريق مسير ميتوکندريابي گردد.  Bidتواند باعث القاي پروتئين مي

هاي سيستم ايمني با بيان ليگاند در سطح خود باعث القاي شود که از اين طريق سلولناميده مي CD95مکانيسم دوم مسير 

هاي سرطاني فاقد چنين شوند که داراي گيرنده اين ليگاند در سطح سلولي خود هستند. اگر سلولمي هايياپاپتوز در سلول

 توانند در برابر اين مکانيسم مقاومت ورزند. اي در سطح سلول باشند ميگيرنده

اي از مواد شيميايي همانطور که قبالً نيز به آن اشاره شد عدهه( مرگ سلولي توسط مواد شيميايي و عوامل فيزيکي ديگر: 

توانند آسيبهاي شديدي به سلول وارد اي هستند که ميهاي يونساز و ماورابنفش عوالم بسيار بالقوهو عوامل ديگر مثل تابش

 نمايند. 

براي مثال اگر اين مواد به نحوي باعث آسيب به ماده ژنتيکي شوند که سلول توانايي ترميم چنين آسيبهايي را نداشته باشد، 

 دهند که سلول آسيب ديده را از بين ببرند. هاي داخل سلولي ترجيح ميکنشوا



شود. کامالً آشکار هاي سرطاني استفاده ميدر پزشکي از همين عوامل )شيمي درماني و تابش درماني( براي از بين بردن سلول

اجازه دهيد با يکي دو مثال اين موضوع را روشن سازم. از شوند. هاي سالم نيز مياست که چنين عواملي باعث مرگ سلول

 شود. هاي يونساز )مانند اشعه ايکس( در پرتودرماني کانسر بسيار استفاده ميتابش

اين نوع تابشها بسيار پرقدرت هستند و قابليت بااليي براي نفوذ به داخل بافت دارند. يکي از اثرات مهم اين نوع تابشاه بر 

سرطاني( ايجاد شکستهاي کروموزومي است. ميزان اين شکستها رابطه مستقيم با مقدار ن )چه سرطاني چه غيرهاي بدسلول

 گيرد. تابشي دارد که مورد استفاده قرار مي

هاي سرطاني نسبت به اين تابشها بسيار هاي سالم بدن براحتي توسط اين تابشها از بين ميروند زيرا در مقايسه با سلولسلول

هاي سالم مکانيسمهاي کنترل کننده سالم و دست نخورده هستند و بنابراين چنين آسيبهايي ترند. همين طور در سلولحساس

ها باعث فعال شدن سيگنالهاي مرگ و بنابراين مرگ سلول را به خوبي شناسايي کرده و در صورت عدم توانايي در تعمير آن

 شوند. مي

دچار نقش هستند، بنابراين اين  DNAاي سرطاني در مکانيسمهاي کنترل کننده تعمير هبا توجه به اينکه بسياري از سلول

توانايي را دارند که در حضور مقادير مشخصي از آسيبهاي ژنتيکي زنده بمانند با اين حال اگر ميزان اين آسيبها بيش از آستانه 

 شوند. هاي سرطاني نيز وارد پديده مرگ سلولي ميباشد سلول

هاي سرطاني بايد ميزان تابش شديدتري را در مورد استفاده قرار داد. در مورد مواد شيميايي براي از بين بردن سلول بنابراين

و يا مواد شيميايي که به نوعي همانندسازي  DNAنيز همين موضوع کامالً صادق است. براي مثال استفاده از آنالوگهاي بازهاي 

DNA مواد بازدارنده آنزيم توپرايزومراز( در شيمي درماني کانسر رايج هستند. کنند )مانند را دچار اختالل مي 

هاي سرطاني را از بين ببرند بايد مقادير شوند و براي آنکه سلولهاي سالم مياين مواد با مقادير کمتر براحتي باعث مرگ سلول

 ها را مورد استفاده قرار داد. بيشتري از آن

ها شوند توانند باعث رشد و تکثير آنهاي بدن ما بطور دائمي در معرض عواملي هستند که يا مياجازه دهيد خالصه کنم. سلول

اي از اين مواد سودمند هستند )مانند تغذيه و يا عوامل ديگري که توقف رشد و تکثير و يا مرگ سلولي را بدنبال دارند. عده

 اي زيانبار )مانند تغذيه ناسالم(. سالم( و عده

ها و يا تجمع آسيبهاي شيميايي در سلول، ز عوامل محيطي با اختالل در مکانيسمهاي کنترل کننده فيزيولوژي سلولبسياري ا

 اندازند. حيات انسان را به خطر مي

در اينجا منظور من از کلمه )سودمند( آنست که بدن خود را در معرض عواملي قرار دهيم که نه تنها از يک طرف انرژي مناسب 

هاي بدن ما فعال سازند که اين مکانيسمهاي دهند بلکه مکانيسمهايي را در سلولهاي بدن ما قرار ميرا در اختيار سلولو کافي 

هاي بدن خود را در معرض موادي ها شوند از طرف ديگر ما بايد مراقب باشيم که سلولرويه سلولبتوانند مانع رشد و تکثير بي

گردند. گر چه چنين چيزي تقريباً غير ممکن هاي ما ميي شيميايي و يا ژنتيکي در سلولهاقرار ندهيم که باعث تجمع آسيب

ريزي صحيح توان بهترين شرايط ممکن را ايجاد کرد. يکي از ارکان برنامهريزي صحيح در روش زندگي مياست ولي با برنامه

 زندگي، تغذيه سالم است.

 نقش تغذيه 

درصد از مرگ و مير ناشي از سرطان بعلت تغذيه نادرست است. مطالب زير در مورد  35ه که گزارشاتي وجود دارد مبني بر اينک

 ها با سرطان صحبت خواهد کرد. اي از مواد و محصوالت غذايي و ارتباط آنفوايد و مضرات مصرف عده

براي مثال اگر در سير يا کلم ولي يک سوال بسيار مهم که ممکن است به ذهن بسياري از خوانندگان محترم بيايد اين است که 

و يا بسياري از محصوالت گياهي موادي وجود دارد که بازدارنده و يا پيشگيري کننده سرطان است ما چه مقدار از اين مواد را 

بايد در طي يک روز مصرف کنيم؟ و يا مصرف بيش از اندازه يک يا چند از اين محصوالت به صالح است و يا اينکه ممکن است 

ت زيانبار براي بدن داشته باشد؟ جواب ناقصي به سوال فوق براي بعضي ترکيبات در زير آمده است ولي متاسفانه جواب اثرا

 ها پژوهش است. قطعي براي اين سوال هنوز براي بسياري از موادغذايي وجود ندارد و نيازمند سال

اصل خارج شدن اعمال طبيعي و فيزيولوژي بدن از حالت توان درس اعتدال آموخت. بيماري کانسر حاز خود کانسر )سرطان( مي

ها هاي موجود در بدن که اعمال مختلف سلولي را به عهده دارند و فعاليت جمعي و منظم آناعتدال است. بسياري از پروتئين



مي است در صورتيکه ها براي ادامه حيات الزاکند و وجود تک تک آنپذير ميدر کنار هم، حيات سلول و موجود زنده را امکان

توانند بطرف بدخيمي و کانسري شدن سوق هاي بدن را ميها( سلولعمل کنترل شده خود را از دست بدهند )براي مثال انکوژن

 بدهند.

تواند تبديل به يک ( با از دست دادن کنترل عملکرد خود ميRasسالم و حياتي )مثل پروتئين  -بنابراي يک پروتئين خوب

 هاي بدن شود بطوريکه پزشکان بخواهند با شيمي درماني از عملکرد آن جلوگيري کنند. اک و ناسالم براي سلولپروتئين خطرن

توان در مورد تغذيه نيز استفاده کرد. اعتدال در تغذيه و مصرف مناسب موادغذايي در سالمتي انسان از اهميت از اين موضوع مي

 خاصي برخوردار است. 

تواند در سالمت انسان اثر منفي داشته باشد. ش از اندازه موادغذايي حاوي ترکيبات ضدسرطان نيز ميبنابراين حتي مصرف بي

 بگذاريد اين موضوع را بصورت مثالي مطرح کنم.

فرنگي وجود فرنگي وجود دارد که اثرات ضدسرطان مثالً ضد سرطان پروستات دارد. سوال: در روز چند گوجهمواردي در گوجه

فرنگي بخوريم؟ آيا يک عدد کافي است؟ يا ات ضدسرطان مثالً ضدسرطان پروستات دارد. سوال: زير در چند گوجهدارد که اثر

عدد گوجه فرنگي مصرف کرد؟ اين سوال  5فرنگي ظاهر گردد بايد در روز حداقل اينکه براي اينکه عمل ضد سرطاني گوجه

 بسيار بجايي است که جواب دقيق آن مشخص نيست. 

فرنگي در رژيم غذايي روزانه يا هفتگي ما وجود داشته باشد و از رژيم جواب ساده به سوال باال اينست که حداقل گوجهولي يک 

 غذايي حذف نشود. 

 شود: بطور کلي موارد زير توصيه مي

اثرات ضدسرطاني  اي از مواد غذايي دارايشود تعادل و تنوع غذايي رعايت گردد و اين به اين دليل است که عدهتوصيه مي -1

 اي زيانبار است کمتر استفاده خواهد شد. يابد و اگر مادهها افزايش ميهستندکه با افزايش تنوع غذايي احتمال مصرف آن

شود ها، گوشت پرندگان و ماهي بيشتر توصيه ميرژيم غذايي ميبايستي در جهت مصرف کمتر چربي باشد. در ميان گوشت -2

هاي چرب بايد پرهيز کرد. سرخ کردن غذا در روغن هاي پرچرب مانند بعضي سسنًا از افزودنيتا مصرف گوشت قرمز. ضم

 شود و بهتر است از روش جوشاندن براي طبخ غذا استفاده شود. معموالً توصيه نمي

وز را پيشنهاد در طي روز سعي کنيد چندين وعده از ميوه و سبزيجات تازه استفاده کنيد. بعضي منابع پنج وعده در طي ر -3

ترين حالت بايد گفت که در رژيم غذايي روزانه حتماً جاي ها. در سادهکنند مثالً سه وعده از سبزيجات و دو وعده از ميوهمي

ها و سبزيجات در ادامه مطالب بيشتر ها بايد در نظر گرفت. در ارتباط با نقش ضدسرطاني ميوهمهمي براي سبزيجات و ميوه

  صحبت خواهم کرد.

ها و سبزيجات که در باال از آن ذکر شد سعي شود از غذاهاي داراي فيبر بيشتر استفاده شود. از ميان اين مواد عالوه بر ميوه -4

 ها مانند نخود و لوبيا و عدس نام برد. دانه -دارهاي سبوسنان -توان از حبوباتمي

هاي شور بپرهيزيد. ضمناً از مصرف غذاهاي دودي شده و يا پخته شده بر مصرف غذاهاي شور و نيز خيارشور و يا ترشياز  -5

 روي شعله مستقيم آتش که با دود فراوان همراه است بپرهيزيد. 

آرام روزانه را فراموش  وزن بدن خود را تحت کنترل داشته باشيد. از مصرف باالي مواد قندي و کربوهيدرات بپرهيزيد و ورزش -6

توان به ميزان زيادي هاي سنگين نيست و با رژيم غذايي مناسب و حرکات آرام بدني مينکنيد. براي کنترل وزن، نياز به ورزش

 وزن بدن را تحت کنترل داشت. 

هاي انساني مانند اناي از سرطخوشبختانه در کشور ما مصرف مشروبات الکلي ممنوع است. ارتباط الکل با ابتال به عده -7

پستان و کولون و رکتوم مشخص شده است. بايد در نظر داشت که مصرف الکل  -کبد -مري -حلق -هاي نواحي دهانسرطان

 ها به تنهايي افزايش ميدهد. توام با کشيدن سيگار ريسک ابتال به سرطان را به ميزان بيشتري نسبت به مصرف هر يک از آن

ر داشت اين است که رژيم غذايي مناسب نه تنها در پيشگيري از سرطان توصيه شده است بلکه در درمان اي که بايد در نظنکته

ها نيز نقش مهمي دارد. يکي از نکات بسيار مهم اين است که مردم ميبايستي دانش خود را درباره موادغذايي اين نوع بيماري

 کنند افزايش دهند. که مصرف مي



تواند نه تنها ريسک ابتال به کانسر را افزايش دهد بلکه انسان را در شم بسته و بدون هيچ اطالعي ميمصرف هر گونه مواد با چ

 عروقي و ديابت قرار دهد.  -هاي قلبيها مانند بيمايرمعرض عده ديگري از بيماري

همين طور مردم ميبايستي در  توانند در دادن اين نوع اطالعات به مردم نقش مهمي بازي کنند.هاي عمومي هم ميالبته رسانه

 مورد انرژي مورد نياز بدن خود اطالعات کافي داشته باشند. 

بايد بدانيم با توجه به فعاليت بدني روزانه خود به چه مقدار انرژي براي بدن ما مورد نياز است. بدست آوردن بيش از حد انرژي 

 عروقي(.  -هاي قلبيبه سرطان دارد )و همين طور بيماري شود که نقش مهمي را در افزايش ريسک به ابتالباعث چاقي مي

شود و اين عدم بدست آوردن انرژي کافي نيز باعث الغري و کاهش توانايي بدن در انجام اعمال فيزيولوژي و ايمني بدن مي

متعدد ارتباط تغذيه با هاي تواند در افزايش ريسک ابتال به کانسر بسيار مهم باشد. در زير سعي خواهد شد با مثالموضوع مي

 سرطان را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم. 

 مواد ضداکسيدان

هاي اکسيداتيو هستند که در هاي بدن ما انجام ميگرند از نوع واکنشهاي متابوليسمي طبيعي که در سلولاي از واکنشعده

 شوند.ها مواد شيميايي به نام راديکالهاي آزاد توليد ميطي اين واکنش

کنند اند و بنابراين موقعيتي ناپدايدار دارند و سعي ميهايي هستند که يک الکترون خود را از دست دادهيکالهاي آزاد مولکولراد

هاي بسيار مهم سلول ـواند باعث آسيب به مولکولهاي ديگر بگيرند که اين امر مياين الکترون از دست داده شده را از مولکول

 شود.  DNAمانند 

هاي مشتق شده از هاي انسان مولکولتواند منجر به سرطان شود از مهمترين راديکالهاي آزاد در سلولمي DNA آسيب به

توانند الکترون در اختيار راديکالهاي آزاد قرار دهند و بنابراين اکسيژن مانند پراکسيد اکسيژن ميباشد. مواد ضداکسيدان مي

 شوند.در آورند که در نهايت از بدن دفع مي هايي سالمها را بصورت پايدار و مولکولآن

هاي متابوليک بدن هاي اکسيداتيو وارد به مولکولهاي ديگر را ترميم کنند. عالوه بر واکنشمواد ضداکسيدان حتي قادرند آسيب

 آلودگي هوا و نور خورشيد را نام برد.  -توان کشيدن سيگاررا عوامل ديگر در ايجاد راديکالهاي آزاد مي

توانند سرعت پيشرفت سرطان را کاهش دهند و حتي قيقات مختلف آزمايشگاهي نشان داده است که مواد ضداکسيدان ميتح

جلوي پيشرفت آن را بگيرند گر چه تحقيقات کلينکي و انجام شده بر روي بيماران نتايجي محکم همانند نتايج آزمايشگاهي از 

 اند. خود نشان نداده

بيشتري بايد در مورد فوايد کلينکي مواد ضداکسيدان انجام گيرد. در اينجا اجازه بدهيد به تعدادي از  هايبه نر ميرسد بررسي

دانشمندان چيني نتايج بررسي را انتشار دادند که بيانگر آن بود که  1993نتايج اين آزمايشات کلينکي اشاره کنم. در سال 

تواند به ميزان قابل توجهي ميزان ابتال به سرطان معده و کالً مي Eين سلنيم و ويتام -ترکيبي از مواد ضداکسيدان بتاکاروتن

 سرطان را کاهش دهد. 

اي که در فنالند مطالعه 1994اين مطالعه بر روي افرادي صورت گرفت که ريسک بااليي براي ابتال به سرطان داشتند. در سال 

وجود  Eسرطان و مصرف مخلوط مواد ضداکسيدان بتاکاروتن و ويتامينانجام شد نشان داد که ارتباطي ميان کاهش ميزان 

 ندارد.

چندين مطالعه نيز در آمريکا صورت گرفته است که نتايج آن ارتباطي را ميان ميزان ابتال به سرطان با مصرف بعضي 

مقادير پائين )دزهاي کم( و  دهند. الزم به ذکر است که در اکثر اين مطالعات مواد ضداکسيدان درموادضداکسيدان نشان نمي

 اند. بصورت منفرد مورد استفاده قرار گرفته

به منظور استفاده از مواد ضداکسيدان در درمان يا پيشگيري از پيشرفت سرطان چندين نکته را ميبايستي مدنظر داشت. ابتدا 

 ها بدست آورد. بايد دانش کافي را در مورد اين مواد و مکانيسم عمل آن

يگر اين مواد نبايستي براي بدن انسان سمي باشند. اگر بيمار سرطاني در حال شيمي درماني است ماده يا مواد از طرف د

 ضداکسيدان مورد استفاده نبايد اختاللي در عملکرد شيمي درماني داشته باشند



اند ها افزايش يافته است، نشان دادهها هم مقدار مواد ضداکسيدان و هم تکرر استفاده از آنبا اين حال مطالعات جديدتر که در آن

هاي سرطاني در برابر شيمي درماني و يا راديوتراپي بهتر پاسخ تواند باعث شود که سلولکه استفاده از مواد ضداکسيدان مي

 دهند و در نتيجه درمان با موفقيت بيشتري انجام پذيرد. 

هاي تواند بطور اختصاصي رشد سلولباالتر مواد ضداکسيدان مياند که استفاده از مقادير اين مطالعات همچنين نشان داده

اي از داروها مورد استفاده هاي سالم نداشته باشد. الزم به ذکر است که عدهسرطاني ار متوقف کرده در حاليکه تأثيري بر سلول

 .شوندمي (apoptosis)ها و مرگ سلول DNAدر شيمي درماني و نيز راديوتراپي باعث آسيب به 

کند و در نتيجه شيمي ها ترغيب ميعقيده بر اين است که مقادير باالي مواد ضداکسيدان ايجاد مرگ سلولي را در اين سلول

اند که استفاده از مقادير پائين مواد ضداکسيدان گيرد. نتايج بعضي آزمايشات نشان دادهدرماني و يا راديوتراپي موثرتر انجام مي

هاي تواند باعث حفاظت سلولپيشگيري سرطان اثر معکوس داشته باشد زيرا مقادير کم اين مواد مي تواند براي درمان يامي

 سرطاني در برابر شيمي درماني يا راديوتراپي گردد. 

هاي سالم ها چه سلولبعضي دانشمندان معتقدند که مقادير پائين مواد ضداکسيدان يک اثر محافظت کننده بر روي تمام سلول

هاي سالم بعلت دارا بودن فيزيولوژي نرمال در برابر مقادير باالي مواد ضداکسيدان هاي سرطاني دارد ولي سلولولو چه سل

روند. اين ايده توسط بعضي آزمايشات کشت هاي سرطاني حساسيت نشان داده و از بين ميدهند ولي سلولمقاومت نشان مي

 سلول و آزمايشات کلينيکي حمايت شده است. 

هاي سرطاني به مواد ضداکسيدان به نوع سلول و نوع ماده ضد اکسيدان بستگي دارد. براي به ذکر است که حساسيت سلول الزم

دهند ولي در مقابل بتاکاروتن حساسيت نشان مي Cهاي مالنوما )نوعي سرطان پوست( به مقادير باالي ويتامين مثال سلول

 مقاومت دارند. 

يج کلينيکي حاکي از آن هستند که استفاده از ترکيبي از مواد ضداکسيدان با غلظت کمتري از هر مسئله ديگر اينکه بعضي نتا

 تواند سودمندتر از حالتي باشد که يک ماده ضداکسيدان با غلظت باال استفاده گردد. کدام مي

بعد از دريافت ترکيبي از پنج  (small cell lung carcinoma)اي بيماران مبتال به نوعي سرطان ريه براي مثال در مطالعه

بتاکاروتن و آلفا توکوفرول بخوبي توانستند شيمي درماني و راديوتراپي را  -سلنيم -Aويتامين  -Cماده ضداکسيدان ويتامين 

 تحمل کنند و طول عمر بيشتري داشته بشاند. البته استفاده از ترکيبي از اين مواد ميبايستي با دقت فروان و با تجويز پزشکان

متخصص صورت بگيرد چون گزارشاتي وجود دارد که بعضي مواد ضداکسيدان قادرند اثرات داروهاي ضد سرطان را کاهش دهند. 

 ها اشاره داشته باشم: در اينجا الزم است به تعدادي از مواد ضداکسيدان و خصوصيات آن

  (Beta- carotene)بتاکاروتن 

ها و سبزيجات است و در واقع يک پيگمان فتوسنتتيک است که در فتوسنتز مسئول رنگ نارنجي هويج و ساير ميوهکاروتن 

 گياهان نقش مهمي دارد. 

ها گاما کاروتن و دلتا کاروتن. بتاکاروتن از ديگر کاروتن -بتا کاروتن -کاروتن از نظر شيميايي انواع متنوعي دارد مانند آلفا کاروتن

شود. بنظر ميرسد هر چه رنگ محصول گياهي بيشتر نارنجي باشد ميزان است و در ترکيبات گياهي بيشتر يافت ميمعمولتر 

 بتاکاروتن آن بيشتر است.

اکسيدان قوي اس. محصوالت کند و يک ماده آنتيهاي ماوراءبنفش محافظت ميهاي گياهي را در مقابل تابشبتا کاروتن سلول

کنگر  -اسفناج -آلو -مانگو -طالبي -هويج -زميني شيريننظر داشتن کاروتنوئيدها غني هستند: سيبغذايي و گياهي زير از 

کلم  -برگ خردل -برگ تربچه -(dandelion greens)برگ گياه قاصدک  -برگ چغندر -کلم پيچ -فرنگي )آرتي شوک(

 ivy)پاپيتال  -کاهو -جعفري -براکليکلم  -(fresh thyme)آويشن تازه  -(clisntro)سيالنترو  -شاهي ابي -کوالرد

gourd)-  ميوه گل سرخ(rose hips)-  کدوي زمستاني و مانيوک(cassava) . 

در تقويت سيستم ايمني بدن نقش مهمي دارد. بتاکاروتن از دو گروه رتينيل  Aاست و ويتامين  Aساز ويتامين بتاکاروتن پيش

(retinyl) سط آنزيم تشکيل شده است که در روده کوچک توbeta- carotene dioxygenase  شکسته شد و تبديل به

 است.  Aشود که فرمي از ويتامين رتينال مي



 Aگردد. دانشمندان معتقدند که ويتامين  Aتواند در کبد نيز ذخيره گردد و در واقع مورد نياز تبديل به ويتامين کاروتن مي

هاي سرطاني گردد و در نتيجه از پيشرفت سرطان جلوگيري عليه سلولهاي سيستم ايمني بدن تواند باعث تقويت سلولمي

 کند. 

تواند ميزان آسيب وارده به تواند از شروع سرطان جلوگيري کند. بتاکاروتن همچنين مياعتقاد بر اين است که بتا کاروتن مي

DNA ير باالي بتا کاروتن حتي در مدت زمان توسط راديکالهاي آزاد را کاهش دهد. خوشبختانه تا حال انديشمندان براي مقاد

 اند. هاي بدن انسان و يا حيوانات آزمايشگاهي پيدا نکردهطوالني خاصيت سمي قابل توجهي براي سلول

 -زاي(مطالعات بر روي حيوانات آزمايشگاهي تا کنون نشان نداده است که بتاکاروتن ممکن است اثرات موتاژنيک )جهش

( و يا تراتوژنيک )تأثير سوء بر رشد و تکوين جنين( داشته باشد. همچنين مصرف بااالي بتاکاروتن کارسينوژنيک )سرطانزايي

 در بدن دارد.  Aبستگي به مقدار ويتامين  Aسرد تبديل بتاکاروتن به ويتامين شود زيرا بنظر مينمي Aباعث هايپروويتامينوز 

يا هايپر کاروتنميا  (Carotenmia)تواند منجر به کاروتنميا حال مصرف بيش از حد کاروتنوئيدها ميبا اين 

(hypercarotenmia)  شود. گر چه بنظر نميرسد که اين موارد براي بدن سمي باشند ولي شايد منجر به زرد شدن موقتي

 پوست بدن خصوصاً در نواحي کف دست و پا گردند. 

و بتاکاروتن و ايجاد سرطان را  Aفرد انجام دادند ارتباط ميان ويتامين  36265دانشمندان فنالندي بر روي اي که در مطالعه

گيري شد. آندسته از افراديکه کمترين و بتاکاروتن در خون اين افراد اندازه Aمورد بررسي قرار دادند. در طول ميزان ويتامين 

 ن ريسک ابتال به سرطان را نشان دادند.مقدار اين دو ماده را در خون داشتند بيشتري

تواند احتمال ابتال به سرطان را افزايش دهد. در مطالعه بنابراين بنظر ميرسد عدم استفاده از موادغذايي حاوي اين دو ماده مي

کردند و  يريگديگري دانشمندان آمريکايي مقدار کاروتنوئيدها شامل بتاکاروتن را در بافت توموري پستان تعدادي زن اندازه

درصد کمتر مبتال به فرم پيشرفته  70تا  30ها داراي مقادير بيشتر اين مواد بود بين نتيجه گرفتند که زنهايي که بافت سينه آن

 سرطان پستان شدند. 

به  اي منفي ميان مصرف بتاکاروتن و ريسک ابتالهمين طور در مطالعه ديگري که توسط دانشمندان سوئدي انجام گرفت رابطه

بيمار مبتال به سرطان پروستات صورت گرفت  100اي که توسط دانشمندان ژاپني بر روي سرطان پستان گزارش شد. در مطالعه

 نشان داده شد که بتاکاروتن در کند شدن روند بيماري موثر است. 

مثانه و مالنوما  -هاي ريهسرطان نتايج مطالعات انجام شده توسط دانشمندان آمريکايي نيز نشان داده است که بتاکاروتن عليه

 اثر محافظت کننده دارد. 

سال صورت گرفت نشان داده شد که در بين  5/7زن در طي  59000در مطالعه اپيدميولوژي که در کشور فرانسه بر روي 

مجاري  -ردنسر و گ -هاي ريهاند رابطه معکوسي ميان مصرف بتاکاروتن و ريسک ابتال به سرطانافرادي که سيگاري نبوده

 تيروئيد و تخمدان وجود دارد.  -گردنه رحم -مجاري گوارشي -ادراري

% ريسک کمتري براي ابتال به 56در اين مطالعه نشان داده شد که افراد غيرسيگاري که از بتاکاروتن استفاه کرده بودند. 

کردند با ودند و يا قبالً از سيگار استفاده ميهاي ذکر شده در باال داشتند. ولي جالب آنکه در ميان افراديکه سيگاري بسرطان

 افزايش مصرف بتا کاروتن ريسک ابتال به کانسر در ميان اين افراد تا دو برابر افزايش نشان ميداد. 

دهند که گزارش مشابهي در مورد ريسک ابتال به سرطان پروستات و افراد سيگاري وجود دارد. اين مطالعات اينگونه نشان مي

اي وجود دارد. اين احتمال وجود ها در ريسک ابتال به سرطان رابطهرف سيگار )يا تنباکو( و بتاکاروتن و تأثير توام آنميان مص

کنند. دارد که مواد شيميايي موجود در دود سيگار به نوعي با بتاکاروتن واکنش نشان داده و آن را تبديل به ماده زيانباري مي

 اروتن و الکل نيز گزارش شده است. چنين ارتباطي قبالً ميان بتاک

البته در اين مطالعات افراد بيشتر بتاکاروتن را از طريق مکملهاي غذايي بدست آورده بودند تا منابع طبيعي حاوي بتاکاروتن. 

 بتاکاروتن موجود در اين مکملهاي غذايي معموالً سنتتيک هستند و به نوعي با بتاکاروتن طبيعي تفاوت دارند. 

ها و سبزيجات تازه است که انواع متنوعي از مواد راه بدست آوردن بتاکاروتن و ساير کاروتنوئيدها از طريق مصرف ميوه بهترين

 تواند باعث کاهش يا حذف کاروتنوئيدهاي سودمند بدن گردد. باشند. بتاکاروتن سنتتيک ميکاروتنوئيدي را دارا مي



شوند و حتي يي حاوي بتاکاروتن باعث کاهش ريسک ابتال به سرطان ريه نمياي گزارش شده است که مکملهاي غذادر مطالعه

اند نسوز( در تماس بوده)پنبه asbestosممکن است ريسک ابتال به سرطان ريه را در افراد سيگاري و يا افرادي که با ماده 

 افزايش دهد.

ايي حاوي بتاکاروتن بپرهيزند. البته در اين مطالعات رسد که افراد سيگاري ميبايستي از مصرف مکملهاي غذبنابراين بنظر مي

 آور است يا خير.اظهار نشده است که آيا مکملهاي بتاکاروتن براي افراد غيرسيگاري زيان

با اين حال براي بدست آوردن اثرات سودمند و ضدسرطاني بتاکاروتن به تمام افراد )چه سيگاري و چه غيرسيگاري( توصيه 

 ها و سبزيجات تازه( بدست آورند. را از طريق مصرف مواد طبيعي )ميوه شود بتاکاروتنمي

زن و مرد نشان داده است که مکملهاي بتاکاروتن باعث کاهش ريسک ابتال به سرطان  74000حاصل سه مطالعه بزرگ بر روي 

ين است که مصرف بتاکاروتن تاثيري ها بيانگر اشوند. چندين مطالعه ديگر نيز وجود دارد که نتايج آنهاي قلبي نميو بيماري

 بر ريسک ابتال به کانسر ندارد. 

تاثير است اند که بتاکاروتن بر ريسک ابتال به کانسر بيها اظهار داشتهبنابراين چنين بنظر ميرسد که اغلب مطالعاتي که نتايج آن

ها از مکملهاي غذايي لکلي انجام شده است و در آنو يا اثر منفي دارد مربوط به مطالعاتي باشد که بر روي افراد سيگاري و يا ا

تر براي مردم آن باشد که الکل و سيگار را کنار بگذارند تا بتوانند از اثرات حاوي بتاکاروتن استفاده شده است. شايد راه ساده

 سودمند بتاکاروتن بهتر استفاهد کنند. 

تواند داليل متعددي داشته باشد. رکيبات طبيعي باشند و اين ميتوانند جانشين مناسبي براي تمعموالً مکملهاي غذايي نمي

براي مثال ساختمان شيميايي ماده سنتتيک مورد استفاده در مکملهاي غذايي ممکن است با مشابه خود در محصوالت طبيعي 

 متفاوت باشد. 

ن مقدار ممکن است در مکملهاي موضوع ديگر غلظت مناسب و فيزيولوگي اين مواد سودمند در محصوالت طبيعي است که اي

 غذايي بخوبي در نظر گرفته نشده باشد. من در مورد مکملهاي غذايي در قسمتهاي بعدي اين فصل بيشتر خواهم نوشت.

آيا بتاکاروتن براي افرادي که هم اکنون مبتال به سرطان هستند مفيد است؟ گر چه مطالعاتي معدود وجود دارند که سوال: 

اکاروتن رشد تومور را در حيوانات آزمايشگاهي کاهي ميدهد ولي بنظر ميرسد براي بدست آوردن جواب دقيقتر دهند بتنشان مي

 به اين سوال به نتايج تحقيقاتي بيشتري نياز باشد. 

ر اجازه دهيد به چند نتيجه پژوهشي ديگر اشاره کنم که حاکي از اثرات سودمند بتاکاروتن در افراد مبتال به سرطان است. د

در کشور چين در ميان افراد مبتال به سرطان مري انجام شد دانشمندان  1991تا  1986مطالعه کلينيکي که بين سالهاي 

و سلنيم درمان شده  Eويتامين  -مشاهده کردند که مرگ و مير ناشي از اين بيماري در افرادي که با قرصهاي حاوي بتاکاروتن

ها در کشور چين ترين سرطانميداد. الزم به ذکر است که سرطان مري يکي از شايعبودند به ميزان قابل توجهي کاهش نشان 

 است. 

هاي جديدتر بتاکاروتن انجام شد دانشمندان نشان دادند که بتاکاروتن محلول هاي حيواني و فرمدر مطالعات ديگري که د رمدل

ار کند. همچنين در آزمايشات مشابهي بتاکاروتن محلول % کارسينوژنز نواحي واژن و رحم را در موش مه47تواند تا در آب مي

 % در موش مهار کرد. 56% و کارسينوماي پستان را تا 5/46در چربي ايجاد آدنوماي ريه را تا 

به تنهايي و يا بتاکاروتن به تنهايي را بر روي لوکوپالکي  Aدر مطالعه ديگري دانشمندان در هندوستان اثرات حفاظتي ويتامين 

(lukoplakia)  .نواحي دهان مورد مطالعه قرار دادند 

% بود. در مطالعه ديگري 33% و در مورد بتاکاروتن 52مورد استفاده قرار گرفت  Aاز بين رفتن کامل ضايعا هنگامي که ويتامين 

% بيماران 14نواحي دهان را بطور کامل در  lukoplakiaکه باز هم در کشور هندوستان صورت گرفت مصرف بتاکاروتن توانست 

 بهبود بخشد.

تواند ايتاليا و کانادا صورت گرفت دانشمندان نشان دادند که بتاکاروتن مي -در چهار مطالعه ديگر که در کشورهاي آمريکا

lukoplakia  بيماران بهبود بخشد. 71تا  44نواحي دهان را بطور کامل و يا نسبي در % 

شوند و اين آسيبها ممکن است هاي شيميايي ضدکانسر باعث ايجاد آسيبهاي اکسيداتيو در بافت سرطاني مياي از داروعده

 هاي طبيعي اطراف بافت سرطاني را نيز تحت تاثير قرار دهند. بافت



ر داروهاي يک نکته مفيد درباره استفاده از مواد ضداکسيدان طبيعي مانند محصوالت گياهي حاوي بتاکاروتن اين است که اگ

هاي سالم باال توام با چنين ترکيبات گياهي مورد استفاده قرار گيرند ممکن است که آسيب ناشي از داروهاي شيميايي به بافت

 اطراف تومور به حداقل برسد. 

 Cويتامين 

فروت و نارگيل يافت گريپ -ليمو -هاي سيتروس مانند پرتقالاي از محصوالت گياهي خصوصاً ميوهاين ويتامين به وفور در عده

داراي اثرات ضدسرطاني  Cپيشنهاد داد که ويتامين  Linus Paulingسال پيش دانشمندان مشهوري به نام  30شود. تقريباً مي

آزاد مانند عوامل هاي اي از راديکالتواند بطور مستقيم با عدهيکي ديگر از مواد ضداکسيدان است که مي Cاست. ويتامين 

 سوپراکسيد و اتم اکسيژن واکنش نشان دهد.  -هيدروکسيل

شود آن را به عنوان يک اين ماده داراي چندين خصوصيت ديگر نيز هست که باعث مي Cعالوه بر اثرات ضداکسيداني ويتامين 

ها مني توسط تحريک توليد لمفوسيتتوان به تقويت سيستم ايعامل ضدسرطان مورد توجه قرار داد. از ميان اين خصوصيات مي

 اشاره کرد. 

همچنين بازدارنده آنزيم هيالورونيداز  Cکند. ويتامين زا کمک ميهاي سرطاناين خاصيت همچنين در از بين بردن ويروس

که ويتامين اند هاي سرطاني و متاستاز نقش مهمي دارد. بعضي نتايج آزمايشگاهي نشان دادهاست که اين آنزيم در گسترش سلول

C هاي سرطاني به دارو تواند از مقاومت سلولدر موثر بودن شيمي درماني مهم است زيرا اثرات سمي داروها را کاهش داده و مي

 بکاهد. 

 doxorubicin- cisplatinتواند اثرات داروهاي مي Cدر آزمايشات کشت سلول نشان داده شده است که ويتامين 

 هاي سرطاني پستان افزايش دهد. لسلو عليه را  paclitaxelو

 Cاند که اثراد ضدسرطاني مواد ضداکسيدان مانند ويتامين آمريکان نشان داده Johns Hopkinsاخيراً دانشمندان در مرکز 

هوازي اختالل ها نباشد و اين مواد همچنين بتوانند در رشد تومور در شرايط بيممکن است تنها بعلت اثرات ضداکسيداني آن

ها هاي سرطاني توانايي آنينم براي اطالع خوانندگان محترم بگويم که يکي از خصوصيات سلولبجاد نمايند )در اينجا الزم مياي

هوازي است هاي سرطاني موجود در مرکز توده سرطاني که داراي شرايط نسبتاً بيدر رشد در شرايط کمبود اکسيژن است. سلول

 توانند ادامه حيات دهند(. مي

متوجه اثرات ضد توموري ويتامين  Cهاي سرطاني و تغذيه شده با ويتامين انشمندان باال در موشهايي تزريق شده با سلولد

Cهاي توموري موشها را با هم مقايسه کردند از نظر حفاظت در برابر آسيبهاي شدند. با اين حال هنگاميکه اين محققين سلول

 گرديد. مشاهده ن Cژنتيکي نقشي براي ويتامين 

ميبايستي از مسيرهاي ديگري اعمال شده باشد. در اين آزمايشات  Cبنابراين چنين پيشگويي شد که اثراد ضدسرطاني ويتامين 

هاي سرطاني کبد انسان استفاده کرده بودند که مشخص شده هاي لمفوم يا سلولدانشمندان براي ايجاد تومور در موش از سلول

 انند به ميزان بااليي توليد راديکالهاي آزاد اکسيژن نمايند. توهاي سرطاني مياين سلول

 -HIF(hypoxia- inducing factor)باعث کاهش بيان پروتئيني به نام  Cدر اين بررسيها دانشمندان دريافتند که ويتامين 

هاي سرطاني ر سلولد HIFشود. جهت اطالع خوانندگان محترم بايد عرض کنم که بيان پروتئين هاي تومور ميدر سلول 1

دهد که بتوانند قند گلوکز را در عدم حضور يا کمبود اکسيژن متابوليزه کنند و از طرفي ديگر اين اين مزمت را به اين سلولها مي

 شود. پروتئين يکي از عوامل مهم در ايجاد رگزايي )آنژيوژنز( در بافت توموري محسوب مي

تواند از ادامه حيات اين هاي سرطاني شود به ميزان خوبي مين اين پروتئين در سلولباعث کاهش ميزا Cبنابراين اگر ويتامين 

الزامي است  HIFها ممانعت کند. از طرف ديگر با توجه به اينکه وجود راديکالهاي آزاد براي فعاليت و پايداري پروتئين سلول

 يت اين پروتئين نيز ممانعت بعمل آورد. تواند از فعالمي Cهاي آزاد توسط ويتامين کاهش ميزان اين راديکال

تواند به مقدار زياد مي Cانجام شد دانشمندان نشان دادند که تزريق درون رگي ويتامين  2006در مطالعه کلينيکي که در سال 

 باعث افزايش طول عمر بيماران سرطاني شود. 

ها ايجاد تومور نمودند و سپس به سان به موش در آنهاي سرطاني اندر يک مطالعه پري کلينيکال دانشمندان با تزريق سلول

 تزريق کردند.  Cاي از اين موشها در داخل حفره شکمي ويتامين دسته



% کاهش 53% و 41تزريق نشده بودند به ترتيب  Cرشد و وزن تومور در موشهاي فوق در مقايسه با موشهايي که با ويتامين 

ها گسترش پيدا کرد در حاليکه اين پديده تزريق نشده بودند تومور سريعا با ساير بافت Cنشان داد. در موشهايي که با ويتامين 

 اتفاق نيفتاد. Cدر موشهاي تزريق شده با ويتامين 

است( مورد استفاده قرار گرفت.  Cبصورت آسکوربات )آسکوربات نوعي از ويتامين  Cالزم به ذکر ايت که در اين مطالعه ويتامين 

گرم براي هر کيلوگرم وزن بدن( تزريق شدند يعني بسيار بيشتر  4طالعه موشها با مقادير بسيار باالي آسکوربات )البته در اين م

 توان از رژيم غذايي روزانه بدست آورد. از چيزي که مي

. گر چه اين توانند در طي روز جذب کنندهاي روده مياست که سلول Cاز طرف يگر اين مقدار بسيار بيشتر از مقدار ويتامين 

به منظور درمان  Cمطالعات انجام شده روي حيوانات آزمايشگاهي اميدوار کننده بنظر ميرسند ولي يقيناً استفاده از ويتامين 

 سرطان نياز به آزمايشات کلينيکي بسيار بيشتري دارد. 

 Eويتامين 

يا توکوفرول  (alpha- tocopherol)آلفاتوکوفرول  Eيک ويتامين محلول در چربي است. نام علمي ويتامين  Eويتامين 

(tocopherol)  است. اين ويتامين براي عملکرد طبيعي بدن ضروري است. در واقع عبارت ويتامينE  داللت بر گروهي متشکل

 هاست.نوع توکوترينول( که آلفاتوکوفرول يکي از مهمترين آن 4نوع توکوفرول و  4اکسيدان دارد )ماده آنتي 8از 

 Eدهد. يکي از اعمال مهم ويتامين هاي بدن را آلفاتوکوفرول تشکيل ميدر خون و بافت Eدر واقع قسمت اعظم ويتامين 

هاي در رژيمهاي غذايي روغن Eو اسيدهاي چرب بدن است. از مهمترين منابع ويتامين  Aجلوگيري از اکسيداسيون ويتامين 

ها و دانه -(green leafy vegetables)سبزيجات داراي بزرگ سبز  -اي کتانهروغن دانه -گياهي مانند روغن آفتابگردان

 جوانه گندم و خود گندم است. -مرغزرده تخم -گوشت -غالت

اي اين ويتامين مشکل داشته باشند. بايد در نظر داشت شوند مگر آنکه در جذب رودهروبرو نمي Eافراد معموالً با کاهش ويتامين 

 ت و پز و نگهداري موادغذايي ممکن است مقدار اين ويتامين در محصوالت غذايي کاهش پيدا کند. پخ -که در طي تهيه

مشکالت بينايي خصوصاً در شب و احساس کاهش تعادل ميباشد.  -هامعموالً به صورت ضعف ماهيچه Eعوارض کمبود ويتامين 

هاي قلبي و عدم توانايي در فکر کردن نشان ريبيما -در طوالني مدت ممکن است خود را به صورت کوري Eنقش ويتامين 

 دهد. 

شود مگر آنکه فرد در شرايط خاص کمبود اين ويتامين قرار معموالً توصيه نمي Eهاي غذايي غني ويتامين استفاده از مکمل

 گرفته باشد.

در تقويت سيستم ايمني نيز  Eين است. ويتام Eتواند فعاليت ضدتوموري داشته باشد ويتامين اکسيدان که مييکي از مواد آنتي

 خصوصاً در جلوگيري و درمان سرطان سينه خيلي مورد توجه قرار گرفته است. Eنقش مهمي دارد. ويتامين 

نفر زن قبل از زمان قاعدگي و داراي تارخچه خانوادگي سرطان سينه  83000سال بر روي بيش از  14اي که در طي در مطالعه

% کاهش ميدهد. در زنانيکه تاريخچه خانوادگي 43ميزان ابتال به سرطان سينه را تا  Eرف ويتامين انجام شد نشان داد که مص

 % کاهش داد. 16ميزان ابتال به سرطان سينه را تنها  Eبراي ابتال به اين سرطان را نداشتند مصرف ويتامين 

ان سرطان سينه در ميان زناني که زمينه ژنتيکي براي احتماالً در کاهش ميز Eبنابراين نتايج اين مطالعه نشان داد که ويتامين 

 شوند. ابتال به سرطان را دارند بيشتر موثر است تا زناني که تحت تاثير عوامل محيطي مبتال به نوع سرطان مي

هاي اند که اين مواد نه تنها از ايجاد سلولمعرفي کرده tocotrienolsعليه سرطان سينه را  Eبعضي مطالعات نوع فعال ويتامين 

اند نيز ميکاهند. در آزمايشات کشت سلول نشان داده شده هايي که سرطاني شدهکنند بلکه از تعداد سلولسرطاني جلوگيري مي

 ميدهند.% کاهش 50هاي سرطاني سينه حاوي گيرنده استروژن را تا توانند رشد سلولمي tocotrienolsاست که 

هاي هاي سلولتوانند باعث القاي مرگ سلولي )آپوپتوز( در بعضي ردهمي tocotrienolsاز طرف ديگر گزارشاتي وجود دارد که 

 داراي اثراد ضدسرطاني بيشتري هستند.  Eسرطاني سينه شوند. بنابراين بنظر ميرسد که بعضي فرمهاي خاص ويتامين 

تواند مفيدتر از استفاده از مکملهاي ويتامين تا چه حد مي Eاز مواد طبيعي حاوي ويتامين دهد که استفاده همين امر نشان مي

E توانند داراي انواع مختلي از ويتامين باشد زيرا ترکيبات طبيعي ميE  باشند در حاليکه مکملهاي غذايي معموالً يک نوع خاص

 باشند. را دارا مي Eاز ويتامين 



سال صورت گرفت دانشمندان غلظت آلفاتوکوفرول را در سرم  8فرد بالغ در طي  36265فنالند روي اي که در کشور در مطالعه

 نفر مبتال به کانسر شدند.  766سال  8گيري کردند. بعد از اين افراد اندازه

آلفاتوکوفرول را در سرم آلفاتوکوفرول در سرم افراد سرطاني و افراد سالم نشان داد که افرادي که ميزان کمتري از مقايسه ميزان

برابر بيشتر شانس ابتال به سرطان را از خود نشان دادند. در ميان کانسرهاي مشاهده شده بيشترين ارتباط در  5/1خود داشتند 

 مورد کانسرهاي دستگاه گوارش و ساير کانسرهايي مشاهده شد که ظاهراً ارتباطي با استعمال دخانيان ندارند. 

مطالعه بيشترين ارتباط ميان مردان غيرسيگاري و زناني بود که کمترين مقدار سلنيم را در خون خود داشتند. از نظر افراد مورد 

موجود در رژيم غذايي در بعضي موارد باعث کاهش ريسک  Eدر اين مطالعه دانشمندان در مجموع نتيجه گرفتند که ويتامين 

 شود. ابتال به کانسر مي

)آلفاتوکوفرول( متصل شود و آن  Eتواند به ويتامين اند که ميرش کردند که پروتئيني پيدا کردهدانشمندان گزا 2005در سال 

 ناميدند. (alpha tocopherol associated protein)را پروتئين متصل شونده به آلفاتوکوفرول 

هاي سرطاني پروستات از رشد سلولدانشمندان ادعا کردند که اين پروتئين با دخالت در يکي از مسيرهاي انتقالي پيام سلولي 

هاي پروستات ميگردد. اين دانشمندان اميدوارند که با کند و هيم طور باعث پايداري بيشتر آلفاتوکوفرول در سلولجلوگيري مي

ه آزمايشات بيشتر در صورت يافتن نتايج مثبت بتوانند از اين پروتئين در مقاصد درماني عليه سرطان کشنده پروستات استفاد

 نمايند. 

 توان به موارد زير اشاره کرد: مي Eعالوه بر مطالعات آمده در باال، در مورد اثرات ضدسرطاني ويتامين 

هاي تمايز يافته غير سرطاني تبديل توانند به سلولسوکسينات مي Eهاي سرطاني مالنوما بعد از سه روز تماس با ويتامين سلول

سوکسينات قرار گيرند و اين  Eتوانند تحت تأثير ويتامين عي سرطان مغز نيز بخوبي مي)نو Gliomaهاي سرطاني شوند. سلول

 کند. عبور مي (blood- brain barrier)مغزي  -شايد به اين دليل باشد که اين ماده بخوبي از سد خوني

اشته باشد، قدرت تکثير ميتوز هاي طبيعي دتواند بدون آنکه تاثيري بر سلولمي Eهمچنين نشان داده شده است که ويتامين 

سوکسينات  Eهاي سرطاني تخمدان و گردنه رحم کاهش دهد. بعضي نتايج همچنين بيان ميدارند که ويتامين را در سلول

 هاي سالم در برابر تابش گردد. هاي سرطاني افزايش دهد و برعکس باعث مقاومت سلولتواند اثر پرتودرماني را بر سلولمي

مثانه و پروستات دارد گر چه بنظر ميرسد  -هاي کلوناثرات محافظت کننده عليه سرطان Eت است که ويتامين شواهدي در دس

تواند از تشکيل ماده اين ويتامين مي Eمطالعات بيشتري براي اين ادعا مورد نياز باشد. عالوه بر اثرات ضداکسيداني ويتامين 

 در بعضي موادغذايي جلوگيري کند.  سرطانزاي نيتروزامين در معده نيتريتهاي موجود

هاي سرطان ندارند و حتي تاثيري بر بيماري Eهاي غذايي ويتامين کنند که مکملمطالعات کلينيکي نيز وجود دارند که ادعا مي

بر  در آمريکا 1994ها را افزايش دهند. در مطالعه بزرگ کلينيکي که در سال ممکن است ريسک ابتال به بعضي از اين بيماري

بر چندين کانسر انساني  Eفرد سيگاري انجام شد دانشمندان نتايج متفاوتي در مورد تاثير مکملهاي ويتامين  29000روي 

تاثيري بر شيوع کانسر ريه نداشتند ولي تا حدي باعث کاهش ميزان کانسرهاي  Eبدست آوردند. براي مثال مکملهاي ويتامين 

 پروستات و کلون شدند. 

را مصرف  Eد دانشمندان متوجه افزايش ميزان کانسرهاي مثانه و معده در افرادي شدند که مکملهاي ويتامين در بعضي موار

در روز استفاده کرده بودند که اين مقدار  Eميليگرم ويتامين  50کرده بودند. البته در اين مطالعات افراد گروه آزمايش حدود 

 راي بدن است. مورد نياز روزانه ب Eبسيار بيشتر از ويتامين 

ميليگرم در روز است که اين مقدار ميبايستي از طريق رژيم غذايي بدست آيد.  15براي بالغين  Eغلظت توصيه شده ويتامين 

 يابد. ميليگرم در روز افزايش مي 19براي زنان شيرده اين مقدار به 

در  Eميليگرم در روز ويتامين  400مصرف گيري شد که نفر انجام شد نتيجه 7700در مطالعه ديگري که در آمريکا روي 

 % باعث افزايش سرطان ريه خصوصاً در افراد سيگاري شود. 28تواند تا طوالني مدت مي

دهند و اين بعلت تفاوت در اي بدست ميالزم به ذکر است که مطالعات کلينيکي شبيه به مطالعات باال معموالً نتايج گيج کننده

هاي آماري مورد استفاده در اين مطالعات است. البته اکثر دانشمنداني که اينگونه تحقيقات را روشروش انجام آزمايشات و نيز 



دهند از اين موضوع اطالع دارند و به همين علت در بعضي موارد از نتايج ترکيبي بدست آمده از چندين مطالعه استفاده انجام مي

 شود. کنند که متاآناليز ناميده ميمي

به چاپ رسيد و دانشمندان نتيجه گرفتند  2005در سال  Eمطالعه کلينيکي در مورد مکملهاي ويتامين  19اصل از متاآناليز ح

شود )منظور از کانسر در اينجا مجموع انواع باعث کاهش ريسک ابتال به کانسر نمي Eکه مصرف مکملهاي غذايي ويتامين 

 اشته شدند بودند(. کانسرهايي بود که در اين بررسيها به مورد آزمايش گذ

يگري شد که افرادي که پژوهش کلينيکي بود چنين نتيجه 68به چاپ رسيد و حاصل مطالعه  2007در گزارشي که در سال 

 . (shorter life expectancy)استفاده کرده بودند به مقدار کمي کاهش طول عمر نشان دادند  Eاز مکملهاي ويتامين 

اند. اند مورد بررسي قرار دادهرا در افرادي که مبتال به سرطان بوده Eندان اثر مکملهاي ويتامين در بعضي از مطالعات نيز دانشم

اي که بر روي افراد مبتال به کانسر نواحي سر و گردن صورت گرفت دانشمندان تاثير سودمندي را در بيماراني که از در مطالعه

 د. استفاده کرده بوند مشاهده نکردن Eمکملهاي ويتامين 

سال به باال را در برابر  45زنان  Eسال در آمريکا انجام شد نشان داد که مکملهاي ويتامين  10در يک مطالعه ديگر که در طي 

 کند. ابتال به سرطان محافظت نمي

هاي و مدلبنابراين با توجه به اطالعاتي که در باال به آن اشاره شد کردم بنظر ميرسد که مطالعات آزمايشگاهي در کشت سلول 

گيرند ولي مطالعات کلينيکي بر روي انسان نتايج مشابهي عليه سرطان در نظر مي Eحيواني اثرات سودمندي را براي ويتامين 

وجود  Eرا گاه نشان نداده و حتي در بعضي موارد نتايج معکوس را بدنبال داشته است. البته اين موضوع تنها در مورد ويتامين 

 گري نيز اين عدم تطابق گزارش شده است. ندارد و در موارد دي

استفاده شده  Eدر اينجا الزم به ذکر است که در بسياري از مطالعات کلينيکي از مکملهاي غذايي حاوي مقادير باالي ويتامين 

 خورند. باشد کمتر به چشم مي Eهاي غذايي حاوي مقادير مناسب ويتامين ها معيار ارزيابي رژيماست و مطالعايت که در آن

گيري ها( و نتيجهالبته يکي از داليل اصلي اين موضوع اينست که رژيمهاي غذايي حاوي ترکيبات متعدد هستند )ميکرونيوترينت

هاي و ارزيابي تاثير تنها يکي از اين مواد بر سرطان کار بسيار مشکلي است. بنابراين دانشمندان گاه مجبور به استفاده از مکمل

 شوند که ممکن است جايگزين مناسبي براي آن مواد در محصوالت طبيعي نباشند. غذايي و يا استفاده از مواد مشابه سنتتيک مي

 FDA, food)حداقل در آمريکا شرکتهاي سازنده اين مکملهاي غذايي نياز به اين ندارند که به اداره غذا و داروي اين کشور 

and drug administration) ابت کنند که ماده ساخته شده سالم و موثر است. ث 

تواند مورد البته اين تا زماني است که اين شرکتها ادعا نکنند که مکمل ساخته شده براي جلوگيري و درمان بيماري خاصي مي

است مواد موجود استفاده قرار گيرد. کشورهاي مختلف ممکن است قوانين متفاوتي در اين زمينه داشته باشند. براي مثال ممکن 

ها نوشته شده است و اينکه مواد اضافي در در بطري )يا بسته( حاوي اين مواد مکمل دقيقاً مشابه چيزي نباشند که بر روي آن

 تهيه اين مکملها مورد استفاده قرار گرفته باشد و اينکه مقدار ماده موثر موجود در يک بسته نسبت به بسته ديگر متفاوت باشد. 

تواند براي بدن آسيب زننده ، در اين مکملها مورد استفاده قرار گرفته باشد اين ميزان باال ميEخيلي باالي ويتامين اگر غلظت 

 دردهاي معده و اسهال شود.  -استفراغ -تواند باعث سرگيجيمي Eباشد. مصرف مقادير خيلي باالي ويتامين 

در جذب ويتامينهاي ديگر توسط بدن اختالل ايجاد کند )مثل ويتامين تواند مي Eعالوه بر اين مصرف باالي مکملهاي ويتامين 

A, D, K و بنابراين بدن دچار کمبود ويتامينهاي فوق وشد. مقادير باالي ويتامين )E تواند در عملکرد داروهاي همچنين مي

 ديگر اختالل ايجاد کند. 

و مکملهاي آن استفاده کنند حتماً در مورد مقدار آن ميبايستي  Eبنابراين در مجموع بيماران سرطاني که ميخواهند از ويتامين 

با پزشک خود مشورتهاي الزم را انجام داده باشند. بهترين راه براي بدست آوردن اثرات سودمند ويتامينها داشتن يک رژيم 

 ( است. Eغذايي متعادل شامل مواد گياهي و طبيعي حاوي اين مواد )مانند ويتامين 

 سلنيم

کشف شد و بعلت رنگ  1817يک عنصر فلزي است که از نظر شيميايي شبيه گوگرد است. اين عنصر اول بار در سال سلنيم 

تواند از را به آن دادند. بدن ما به سلنيم احتياج دارد. سلنيم يک عنصر کمياب است که مي (selene)اي که دارد نام سلن نقره

گوشت پرندگان )خصوصاً گوشت بوقلمون( و از  -کبد -گوشت ماهيچه -اي درياييغذاه -مرغموادغذايي حيواني مانند زرده تخم



ها مانند گندم و برنج بدست فرنگي و دانهگوجه -کلم براکلي -اسپاراگوس -پياز -سير -مخمر نانوايي -مواد گياهي مانند قارچ

 آيد. 

کنندگان نيم موجود در خاک دارد بنابراين براي مصرفبا توجه با اينکه ميزان سلنيم موجود در مواد گياهي بستگي به مقدار سل

 آورند. مشکل است که بدانند چه مقدار سلنيم از طريق رژيم غذايي بدست مي

اي از سلنيم است و بنابراين گياهاني که در خاکهاي هاي آتشفشان داراي مقدار قابل مالحظهمعموالً خاکستر ناشي از فوران کوره

 باشند. اند مقادير بيشتري از سلنيم ميد داده شدهحاوي اين خاکسترها رش

تواند نشانه مقدار سلنيم مصرفي يک فرد در يک زمان هاي پا ميذکر اين نکته جالب است که ميزان سلنيم موجود در ناخن

 کنند. ادرار استفاده ميهاي خون يا هاي کوتاه از نمونهيگري مقدار سلنيم مصرفي در مدت زمانطوالني باشد. معموالً براي اندازه

درصد کمتر )در مقايسه با  50گزارش شده است که افرادي که بيشترين مقدار سلنيم را در ناخنهاي پا داشته باشند تقريباً 

 شوند. افرادي که مقدار کمتري از سلنيم در ناخنهاي پاهاشان داشته باشند )به کانسر ريه مبتال مي

شود. اثرات هاي بدن در مقابل راديکالهاي آزاد اکسيژن ميست که باعث حفاظت بافتسلنيم يک ماده ضداکسيدان قوي ا

 شود.و يا بتاکاروتن استفاده شود بيشتر مشاهده مي Eويتامين  -Cضداکسيداني سلنيم خصوصاً هنگاميکه با ويتامين 

مان تا حال اطالعات بيشتري درباره اين سلنيم در طب سنتي براي درمان شوره سر مورد استفاده قرار گرفته است ولي از آن ز

ماده بدست آمده است. بعضي معتقدند که سلنيم يکي از موثرترين عوامل طبيعي براي حفاظت بدن در برابر طيف وسيعي از 

 کبد و مثانه است.  -پروستات -معده -مري -ها مانند سرطان سينهسرطان

ميکروگرم تخمين زده شده است و محققين آمريکايي  200غذايي حدود مقدار توصيه شده سلنيم مصرفي روزانه حاصل از مواد

 اند که مردم آمريکا به ندرت اين مقدار را از رژيم غذايي روزانه بدست ميآورند. گفته

ر تبرابر کشنده 4حتي يکي از دانشمندان اينگونه اظهار داشته است که علت اينکه سرطان پروستات در آمريکا در مقايسه با ژاپن 

 برابر کمتر حاوي سلنيم است.  4است اين است که رژيم غذايي آمريکائيها در مقايسه با رژيمهاي غذايي آسيائيها 

ميکروگرم در روز تخمين زده شده است. در  400تا  200مقدار مناسب )اپتيمم( سلنيم مصرفي براي بيماران سرطاني بين 

ده است معموالً از مقادير بسيار بيشتر از آنچيزي که در باال به آن اشاره شد مواردي که از سلنيم براي درمان سرطان استفاده ش

 ميکروگرم در روز. 10000اند مثالً چيزي حدود استفاده کرده

رسد که رژيمهاي با توجه به اينکه مصرف گندم و برنج و حبوبات کال در ميان مردم کشور ايران رايج است بنابراين بنظر مي

سازي موادغذاي )مانند ن ميبايستي ميزان کافي سلنيم در اختيار بدن قرار دهند. البته بايد توجه داشت که آمادهغذيي ما ايرانيا

 تبديل گندم به آرد سفيد( به ميزان زيادي مقدار سلنيم موجود در اين مواد را کاهش ميدهد. 

روگرم سلنيم در اختيار بدن قرار دهد. دانه برزيلي ميک 200تواند حدود در روز مي (Brazil nuts)مصرف تنها سه دانه برزيلي 

 آيد.کند بدست ميکه در آمريکاي جنوبي رشد مي Lecythidaceaeباشد از درختي از خانواده هاي خوراکي ميدانه

نيک سلنيم تواند مرتبط با وجود سلنيم در آن باشد. انواع سنتتيک و غيراگادانه برزيلي داراي اثرات ضدسرطاني قوي است که مي

گيرد و بنابراين نيز وجود دارد )مانند سلنيت سديم(. گزارشاتي وجود دارد که جذب سلنيت سديم در بدن بخوبي صورت نمي

 مصرف انواع ارگانيک سلنيم )مانند سلنيم موجود در مخمر( بيشتر توصيه شده است. 

کنند. دانه کدو غني از عناصر خيم پروستات استفاده ميدر بعضي از نقاط اروپا از دانه کدو )تخم کدو( براي درمان نم خوش

 توانند در کاهش ريسک ابتال به سرطان پروستات موثر باشد. سلنيم و ساير مواد معدني است که مي -روي

 اجازه بدهيد کمي درباره مکانيسمهاي ضد سرطاني سلنيم صحبت کنيم: 

ها( است. هايي به نام سلنوآنزيمها )يا سلنوپروتئينم مربوط به پروتئينبخش مهمي از فعاليتهاي بيولوژيک سلنيها: سلنوآنزيم

گيرند که در فعاليت اين ها آمينواسيدهايي به نام سلنوسيستئين )به جاي سيستئين( قرار ميهاي فعال اين پروتئيندر مکان

 آنزيمها نقش بسيار مهمي دارند. 

ها شناخته شده است. از نوع از اين پروتئين 25يي الزم است. در انسانس هاوجود سلنيم براي ساخته شدن چنين اسيد آمينه

 -هاي پروستاتاشاره کرد که در بافت 15و سلنوپروتئين  pتوان به تيوردوکسين ردوکتاز سلنوپروتئين ها ميانواع اين پروتئين

 کنند.هاي التهابي محافظت مياکنشهاي اکسيداتيو و وها را در برابر شوکشوند و اين بافتکلون و رکتوم بيان مي



تواند ضدسرطاني هايي تا چه ميزان ميتواند حدس زد که نقش سلنيم در فعاليت چنين پروتئينبا توجه به چنين مواردي مي

فيزيولوژي و وجود عوامل سلنوسيستئين در اين  -ها به عواملي مانند نوع سلولسلنيم را توضيح دهد. موثر بودن سلنوپروتئين

 ها بستگي دارد. پروتئين

 (SNPs, Single Nucleotide Polmorphisms)الزم است متذکر شوم که گزارشاتي مبني بر تغييراتي ژنتيکي کوچک 

پروستات و در طي در سرطان  p ها گزارش شده است. همين طور کاهش بيان سلنوپروتئينهاي کد کننده اين پروتئيندر ژن

 پيشرفت اين سرطان ديده شده است. 

هاي حيواني نيز نشان داده شده است. از طرف ديگر افزايش ها و پيشرفت سرطان پرستات در مدلارتباط کاهش سلنوپروتئين

 هاي سلولي سرطان پروستات گزارش شده است.در رده Hها مانند سلنوپروتئين بيان بعضي سلنوپروتئين

هاي حيواني صورت گرفته است اثرات حفاظتي سلنيم در برابر سرطان خصوصاً در تمام مطالعاتي که با استفاده از مدلتقريباً 

 کلون و رکتوم مرود توجه قرار گرفته است.  -سرطان هاي پروستات

توانند هدف مستقيم ه ميهايي کاند. از مولکولاثرات ضدسرطاني سلنيم را به اثرات مستقيم و غيرمستقيم اين مواد نسبت داده

 نام برد.  Cگيرنده آندروژن و پروتئين کيناز  -p21- 8- NF- KBکاسپاز  -p53هاي توان از پروتئينسلنيم قرار بگيرند مي

در سرطان پروستات افزايش فعاليت اين گيرنده توسط : (Androgen receptor)تأثير سلنيوم بر گيرنده آندروژن 

شود. الزم به ذکر است که اي ديگري از مسيرهاي انتقالي پيام سلولي ميها و فعاليت عدهثير سلولآندروژن باعث افزايش تک

سرطان پروستات در مراحل اوليه خود به ميزان زيادي وابسته به هرمون آندروژن است و بنابراين حذف اين هرممون يا هدف 

 شود.مي قرار دادن آن نوعي درمان انتخابي براي سرطان پروستات محسوب

هاي اي از سرطاناي از مطالعات که اخيراً انجام گرفته است بيانگر اين است که در عدهالبته الزم به ذکر است که نتايج عده

شود و يا موتاسيون در ژن کد کننده پروستات )بعلت تغييرات ژنتيکي و اپي ژنتيکي )افزايش تجلي گيرنده آندروژن ديده مي

تواند در عدم وجود و يا مقادير بسيار پائين آندروژن گيرد بطوريکه فعاليت مسير انتقال پيام آندروژن مياين پروتئين صورت مي

 تواند از اهميت بااليي برخوردار باشد.هاي آندورژن در درمان اين نوع سرطان ميانجام پذيرد. بنابراين هدف قرار دادن گيرنده

توانند بيان گيرنده آندروژن را کاهش دهند. همچنين کاهش در ترکيبات آن مي گزارشاتي وجود دارد مبني بر اينکه سلنيم و

دهند که اتصال ها نشان ميفعاليت اين پروتئين توسط سلنيم گزارش شده است. براي مثال آزمايشاتي وجود دارد که نتايج آن

خوانندگان محترم بايد عرض کنم که  تواند توسط ترکيبات سلنيم ممانعت گردد )براي اطالعمي DNAگيرنده آندروژن به 

هاي مهم سلولي اي از ژنباعث بيان و تجلي عده DNAتواند با اتصال به گيرنده آندروژن يک فاکتور رونويسي است که مي

نيز  PSA (prostate cancer specific antigen)شود(. با کاهش فعاليت گيرنده آندروژن توسط سلنيم ميزان پروتئين 

 اهش نشان دهد. تواند کمي

هاي هدف گيرنده آندروژن از طريق جلوگيري از اجتماع همچنين گزارش شده است که سلنيم قادر به ممانعت از بيان ژن

هاست. الزم به ذکر است که تفاوتهاي هاي باز دارنده در مکان رونويسي اين ژنهاي فعال کننده و کمک به تجمع پروتئينپروتئين

 ها بوده است. وط به استفاده از ترکيبات متفاوت سلنيم در اين پژوهشذکر شده در باال مرب

هاي مرتبط با چرخه توانند بيان ژنگزارشاتي وجود دارد مبني بر اينکه سلنيم و ترکيبات آن ميسلنيم و چرخه سلولي: 

نشان داده شده که ترکيب  DU145هاي هاي چرخه سلولي را تحت تأثير قرار دهند. در سلولسلولي و نيز فعاليت پروتئين

(methylseleninic acid) MSeA  باعث توقف چرخه سلولي در فازG1  بهS هاي و نيز افزايش بيان پروتئينp27  وp21 

 Rb- E2Fهاي گردد. احتمال داده شده که سلنيم قادر به افزايش پايداري کمپلکس پروتئينمي Cdk2و کاهش بيان پروتئين 

 باشد.مي

هاي سلولي ميباشد که فعاليتهاي متنوع سلول يک فاکتور رونويسي و يکي از مهمترين پروتئين Nf- KB: Nf- KBسلنيم و 

 هاي انساني مورد توجه قرار گرفته است. را تحت کنترل دارد. نقش اين پروتئين در شروع و پيشرفت بسياري از سرطان

فاکتورهاي رشد و  -(chemokines)کيموکاينها  -(cytokines)توان به سايتوکاينها مي Nf- KBازمولکولهاي هدف مسير 

 هاي مسئول در رگزايي و متاستاز اشاره کرد. پروتئين -هاي مسئول در اتصاالت سلوليپروتئين -بقاي سلول



شود و گزارشاتي وجود دارد مبني بر مي (apoptosis)ها به پديده مرگ سلولي باعث مقاومت سلول Nf- KBفعاليت مسير: 

توسط سلنيم و ترکيبات آن در  Nf- KBشود. همين طور کاهش فعاليت اين که سلنيم باعث کاهش فعاليت اين مسير مي

 هاي سلولي سرطان پروستات نشان داده شده است. رده

عث جلوگيري و بدين ترتيب با DNAبه  Nf- KBتواند از اتصال پروتئين گزارشاتي وجود دارد که سلنيم در مقادير باال مي

 هاي هدف اين پروتئين گردد. کاهش بيان ژن

 (seleno,ethionine)در آزمايشات کشت سلول نشان داده شده است که ماده سلنومتيونين هاي ديگر: سلنيم و پروتئين

 وابسته به اين پروتئين گردد.  DNAو افزايش تعمير  p53تواند باعث فعال شدن پروتئين مي

شود. تاثير متابوليتهاي سلنيم  8ها از طريق فعال کردن کاسپاز تواند باعث مرگ سلولماده متيل سلنيک اسيد ميطور همين

(seleno,ethionine)  در جلوگيري از فعاليت پروتئين کينازC هاي تواند از رشد سلولنيز نشان داده شده است که اين امر مي

 سرطاني و پيشرفت تومور جلوگيري کند. 

تواند نطور که در باال به آن اشاره شد سلنيم يک ماده ضداکسيدان است که با افزايش فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز ميهما

 کند. هاي بدن را از آسيب راديکالهاي آزاد محافظت کند. اين آنزيم راديکال آزاد پراکسيد هيدروژن را تبديل به آب ميسلول

تواند از اثرات مفيد ضداکسيداني سلنيم يون ليپيدها و اسيدهاي صفراوي توسط سلنيم ميهمين طور جلوگيري از اکسيداس

باشد. چندين مطالعه که د رانسان و حيوانات صورت گرفته است نشان داده است که مکملهاي سلنيم و يا افزايش مقادير سلنيم 

 رد. دا DNAدر خون ارتباط معکوس با مارکرهاي اکسيداتيو و آسيب وارده به 

راديکالهاي هيدروکسيل و  -آسيبهاي اکسيداتيو از طريق توليد بيش از اندازه راديکالهاي فعال اکسيژن مانند پراکسيد هيدروژن

هاي حياتي بدن تواند مولکولشوند. راديکالهاي فعال اکسيژن ميسوپراکسيد و يا کاهش موانع دفاعي موادضداکسيدان ايجاد مي

 هاي سرطاني را شدت دهند.ها و چربيها را آسيب زده و تشکيل و پيشرفت سلولنپروتئي -DNA- RNAمانند 

هايي است که هاي بدن در برابر آسيبهاي اکسيداتيو باشد زيرا پروستات از بافتتواند يکي از حساسترين بافتبافت پروستات مي

يت ميتوکندري و کاهش گلوتاتيون باعث افزايش تواند از طريق افزايش فعالبه هورمون آندروژن حساس است و اين هورمون مي

 شوکهاي اکسيداتيو شود. 

يابد. با افزايش سن، ها با افزايش سن افزايش مياز طرف ديگر ريسک ابتال به سرطان پروستات مانند خيلي ديگر از سرطان

 شود. يت آنزيمهاي ضداکسيداتيو کم ميکند و از طرف ديگر از فعالهاي بدن افزايش پيدا ميميزان آسيبهاي اکسيداتيو در سلول

هاي اپيتليال بافت روده بزرگ )کلون( نيز به علت تماس مستقيم با مواد اکسيداتيو موجود در موادغذايي و نيز ميکروبها سلول

واند نقش تهاي حساس بدن در برابر راديکالهاي آزاد محسوب شوند. بنابراين ضداکسيداتيو سلنوآنزيمها ميتوانند از بافتمي

 هاي ديگر بدن در برابر آسيبهاي اکسيداتيو داشته باشد. هاي پروستات و کلون و نيز بافتمهمي در حفاظت بافت

شود. از اين هاي مرتبط با التهاب ميالف( گزارشاتي وجود دارد که سلنيم باعث تضعيف بيماريهاي التهابي: سلنيم و واکنش

هاي انساني اي از سرطانهاي التهابي نقش مهمي در ايجاد عدهپانکراتيت را نام برد. واکنشآرتريت و  -توان آسمها ميبيماري

 مانند سرطان پروستات و کلون دارد. 

اين نقش التهابي به پراکسيدهاي هيدروژن نسبت داده شده است. پراکسيدهاي کاهش پراکسيدهاي هيدرون توسط سلنوآنزيمها 

 هاي التهابي نشان دهد. کاهش واکنشتواند نقش مهم سلنيم را در مي

تواند باعث کاهش پروستاگالندينها و لوکوترينهاي التهابي گردد. آزمايشات جالبي در موش همين طور فعاليت سلنوآنزيمها مي

هايي از جمله ژن GPXهاي هاي التهابي و سرطانزايي نشان ميدهد. ژنانجام گرفته است که نقش بازدارنده سلنيم را در واکنش

در موش باعث افزايش حساسيت  GPX2و  BPX1هاي هاي سلنوآنزيم هستند. خراب کردن ژنهستند که کدکننده پروتئين

 شود.اي و سرطان کلون ميبسيار باالي اين حيوان به التهاب ناشي از باکتريهاي روده

هاي قابل انتقال از طريق روابط ن ناشي از عفونتارتباط التهاب با سرطان پروستات نيز مورد توجه قرار گرفته است. التهاب مزم

و نيز آسيب سلولي توسط راديکالهاي فعال اکسيژن و بنابراين ناپايداري ژنتيکي را تسهيل  DNAتواند آسيب به جنسي مي

 کند. 



انند شروعي براي کار توهاي اپيتليال بافت پروستات در اثر آسيبهاي سلولي و ژنتيکي ميآتروفي التهابي و نيز نئوپالزي سلول

 -هاي ضداکسيدان )مانند سوپراکسد ديسموتاز مس و رويسينوژنز بافت پروستات باشد. گزارشاتي وجود دارد که بيان پروتئين

 باشد.سوپراکسيد ديسموتاز منگنز و آنزيم کاتاالز( در بافت سرطاني پروستات کمتر از بافت سالم پروستات مي

هايي که داراي ماده ژنوميک آسيب ديده هستند جلوگيري اند که سلنيم از تکثير سلولاشتهب( بعضي دانشمندان اظهار د

 کند. هايي که در حال سرطاني شدن هستند جلوگيري ميهاي سرطاني بلکه از رشد سلولکند و بنابراين نه تنها از رشد سلولمي

تواند از پيشرفت بيماري وه بر اين بعضي متعقدند که سلنيم ميتواند مانعي بر سر راه شروع سرطان باشد. عالبنابراين سلنيم مي

 سرطان در افرادي که حتي مبتال به اين بيماري هستند نيز جلوگيري کند. 

تواند از اثرات جانبي و در طي شيمي درماي مي Aو ويتامين  Eگزارشاتي نيز وجود دارد که مصرف سلنيم همراه با ويتامين 

 -تواند موثر بودن شيمي درمانياند که سلنيم مينند داروي آدريامايسين( بکاهد. حتي بعضي اظهار داشتهسميت اين داروها )ما

 راديوتراپي و گرما درماني را افزايش دهد. 

هايي است که در ارتباط با اثرات ضدسرطاني اين ماده مورد تاکيد ج( تقويت سيستم ايمني توسط سلنيم يکي ديگراز مکانيسم

اثرات تقويت کنندگي بيشتري بر سيستم ايمني دارد )در مقايسه  Eته است. در اين مورد نيز سلنيم همراه با ويتامين قرار گرف

با هنگاميکه اين دو ماده به طور تنها مورد مطالعه قرار گيرند.( يکي از اين موار اثر تحريک کنندگي ماکروفاژها در مبارزه با 

 تواند نقش مثبت داشته باشد. هاي ايمني نيز ميبادي توسط سلولليد آنتيهاي سرطاني است. سلنيم در توسلول

ميکروگرم  200هايي که در روز فرد سالمند در آمريکا صورت گرفت نشان داد که آن 1300روي  1996اي که در سال مطالعه

% کاهش 42بوند تا سلنيم مصرف نکرده ها در مقايسه با افرادي کهبودند رخداد کانسر در آن سال مصرف کرده 7سلنيم به مدت 

 داد. نشان مي

% کاهش نشان داد. گر چه منظور 50در ميان افرادي که سلنيم مصرف کرده بودند ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان نيز تا 

 ريه و کلون بود. -تدانشمندان اين مطالعه از سرطان تقريباً تمام انواع اين بيماري بود ولي تاکيد بيشتر روي کانسرهاي پروستا

درصد و مرگ و مير  50سال ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان را تا  4در مطالعه ديگري نشان داد که مصرف سلنيم براي 

نتايج آن گزارش شد نشان  2002اي که در سال درصد کاهش ميدهد. همين طور در مطالعه 60ناشي از سرطان پروستات را تا 

% شانس کمتري براي ابتال به سرطان پروستات از خود 52سال از سلنيم استفاده کرده بودند  5/7اي داده شد که مرداني که بر

 نشان دادند. 

ميکروگرم  200نفر با تاريخچه سرطان پوست صورت گرفت نشان داد که مصرف سلنيم ) 1312نتايج مطالعه ديگري که روي 

هاي پوست ندارد ولي در عواقب اين سرطان مانند ابتال به سرطاناي در کاهش سرطان در روز( اگر چه تأثير قابل مالحظه

 شود.ها ميدرصد باعث کاهش ابتال به اين نوع سرطان 20پروستات و کلون تأثير مهمي داشته و تات 

ه به اثرات گزارشاتي نيز وجود دارد که اثرات حفاظتي سلنيم در برابر سرطان پروستات در افراد سيگاري بهتر نمايان است. با توج

تواند بيانگر آن باشد که مصرف دخانيات باعث افزايش ميزان راديکالهاي فعال آسيب زننده اکسيداني سلنيم اين موضوع ميآنتي

 شود. هاي بدن ميدر سلول

با توجه شود تا زنان. همين طور گزارشاتي است مبني بر اينکه اثرات حفاظتي سلنيم در برابر سرطان بشتر در مردان ديده مي

 به تعداد کم اين مطالعات براي رسيدن به يک نتيجه بهتردر مورد جنس، مطالعات بيشتر با جمعيتهاي بزرگتري الزم است. 

نشده است زيرا مقادير باال اين عنصر مصرف سلنيم به مقدار زياد توصيه مصرف سلنيم در مقادير باال براي بدن مضر است: 

تواند ريسک ابتال به کانسر را افزايش تواند اثرات سمي بر بدن داشته باشد و حتي گمان ميرود که مقادير باالي سلنيم ميمي

 دهد. 

 تاکيد کنم گردد. )مجدداًموارد مفيد مصرف سلنيم به ترکيبات ارگانيک اين عنصر )سلنيم موجود در موادغذايي طبيعي( برمي

اند. بنابراين اعتدال در رژيم ها اعتدال در رژيم غذايي را نفي نکردهکه نتايج آزمايشگاهي عليرغم نقص در انجام بعضي روش

 غذايي و تنوع مصرف موادغذايي سودمند يک اصل است که همگي بايد به آن معتقد بوده و به آن عمل کنيم(. 

اي به نام سلنيد تواند تبدل به مادهيعني سلنيت در اثر احيا شدن عوامل گوگردي مي براي مثال يک فرم غيرارگانيک سلنيم

 گيرد. ها مورد استفاده قرار ميگردد که در سنتز سلنوپروتئين



شود ولي همين ماده در مقادير سلنيت در مقادير پائين به عنوان يک ميکرونيوترينت )مولکول کوچک غذايي( در نظر گرفته مي

 شود. ادر به توليد يونهاي سوپراکسيد ميباشد و توليد اين يونها باعث ايجاد شوکهاي اکسيداتيو و مرگ سلولي ميباال ق

نفر از معدنچيان سالم به مدت يکسال از مکملهاي  40اي از چين که سرطان ريه رد بين معدنچيان بسيار رايج است در ناحيه

اي بسيار خطرناک است در خون اين ون اين افراد ميزان پراکسيد چربي که مادهسلنيم استفاده کردند. با افزايش سلنيم در خ

 % کاهش نشان داد. 75افراد تا 

اي از شناخته شده است که بطور طبيعي در عده Se- methylselenocysteine (SeMC)يک فرم جديد از سلنيم به نام 

تواند باعث القاي پديده آپوپتوز )مرگ داده شده است که اين ماده ميگياهان مانند سير و کلم براکلي يافت شده است. نشان 

 )شود. (HL- 60هاي سينه و لوکمي )سلول -هاي سلولي سرطان تخمداناي از ردهسلولي( در عده

ز آن هاي سرطاني سينه نشان داده شده است. نتايج بعضي مطالعات حاکي ااين اثر در حيوانات آزمايشگاهي نيز در مورد سلول

هاي سرطاني در مراحل اوليه ممانعت کند. اين امر به کاهش تکثير و افزايش تواند از گسترش سلولمي SeMCاست که ماده 

 نسبت داده شده است.  SeMCهاي سرطاني اوليه توسط ماده مرگ سلول

قادر به اين کار نبوده و  SeMCاده ها وارد شود متواند به جاي متيونين در توالي پروتئينبرخالف ماده سلنومتيونين که مي

ميکروگرم در  400تا  200هاي سرطاني است. براي بيماران سرطاني مصرف اي در دسترس براي مقابله با سلولبنابراين ماده

 پيشنهاد شده است.  SeMCروز از ماده 

ند با اينجا مطالعاتي نيز وجود دارند که کنعليرغم اينکه اکثر مطالعات درباره اثرات پيشگيري کننده سلنيم از کانسر صحبت مي

سلنيم را در تومورهاي  Wassermanدانشمنداني به نام  1911گويند. در سال از اثرات درماني سلنيم در برابر سرطان سخن مي

 شود. مي ايجاد شده در موش تزريق کرد و نشان داد که سلنيم ابتدا باعث کوچک شدن اندازه تومور و سپس باعث از بين رفتن آن

مورد استفاده قرار گرفت بيش از حد سمي بود  Wassermanالبته الزم به ذکر است که ترکيب حاوي سلنيم که توسط دکتر 

سال بعد دو پزشک با تزريق سلنيم به داخل تومور کوچک در بيماران باعث  4توان در موارد انساني استفاده کرد. و از آن نمني

ي تومورهاي بزرگتر در اين ارتباط از خود مقاومت نشان دادند. البته بعدها ترکيبات سلنيم با سميت ها شدند ولاز بين رفتن آن

 کمتري ساخته شد. بهترين و سالمترين راه بدست آوردن سلنيم از طريق مواد طبيعي و رژيم غذايي است.

 Selenium and Vitamiv E)عنوان  کانادا و پورتوريکو تحت -نقطه در کشورهاي آمريکا 400در مطالعه بزرگي که در 

Cancer Prevention Trial) SELECT  مرد در حال انجام است دانشمندان تاثير مصرف توام سلنيم و  3500بر روي

اند. نتايج قطعي اين مطالعه در سال ها مانند سرطان پروستات مورد بررسي قرار دادهرا در پيشگيري از بعضي سرطان Eويتامين 

 ر خواهد يافت.انتشا 2013

( شناخته universalاکسيدان جهاني )نيز مينامند به عنوان يک ماده آنتي ALAآلفا ليپوئيک اسيد که آن را اسيد ليپوئيک: 

 باشد. شه است و اين بعلت قدرت باالي اين ماده در خنثي کردن راديکالهاي آزاد مي

اي از موادغذايي مانند گوشت موثر است. اسيد ليپوئيک در عده اين ماده هم در محيط بيرون سلولي و هم محيط داخلي سلولي

چغندر و مخمر يافت شده است. اين ماده به ميزان کمي توسط بدن نيز سنتز  -هويج -زمينيسيب -کلم براکلي -اسفناج -قرمز

 گردد. مي

هند که اسيد ليپوئيک بتواند اثرات داثراد ضدسرطاني اين ماده هنوز بطور کامل روشن نيست گر چه بعضي محققين احتمال مي

اکسيداني بعضي تاند اثر آنتيکنند اين ماده ميجانبي شيمي درماني و راديوتراپي را کاهش دهد. بعضي دانشمندان نيز فکر مي

 را افزايش دهد.  Eو ويتامين  Cترکيبات ديگر مانند ويتامين 

گردد گر  (apoptosis)هاي سرطاني تواند باعث مرگ سلولمي آن که ليپوئيک اسيدبعضي آزمايشات کشت سلول نشان داده

 که تأييد کننده اين موضوع باشد در دسترس نيست.  in vivoچه مطالعات 

خانوادگي بزرگي از ترکيبات گياهي هستند که جزء مهمترين ترکيبات پلي  (Flavonoids)فالوونوئيدها فالوونوئيدها: 

تواند ها ميشود که از ميان آنونوئيدها به زير کالسهاي مختلف تقسيم ميشوند. کالس فالوفنوليک محسوب مي

anthocyanidins ها و گياهان گروه انگوردر انواع توت- flavonols در چاي- flavonones هاي سيتروس )مثل در ميوه

 در سويا را نام برد.  isoflavonesدر فلفل و  flavones -در پيازها flavonols -پرتقال(



اي از محققين اثراد ضدسرطاني را به فالوونوئيدها معموالً بخاطر اثرات ضداکسيداني خود معروف هستند ولي با اين حال عده

نقش مهمي در جلوگيري از  isoflavonesاعمال ديگر اين مواد نسبت ميدهند. عالوه بر محافظت بدن در برابر سرطان 

 عروقي دارند.  -هاي قلبيبيماري

نيز  (neurodegenerative diseases)هاي نورودژنراتيو مندان معتقدند که فالوونوئيدها از پيري مغز و بيماريبعضي دانش

 کنند. بدن را محافظت مي

باشند و اعمال مختلفي را در گياهان به عهده دارند مانند توليد اي در ميان گياهان پراکنده ميفالوونوئيدها به طور گسترده

ز و آبي در گل و همين طور محافظت گياه در برابر ميکروبها و حشرات. گستردگي فالوونوئيدها در گياهان و نيز هاي قرمرنگدانه

ها در مقايسه با بعضي مواد گياهي مانند آلکالوئيدها شايد باعث گردد که انسان بتواند از مقادير بيشتر اين اثرات جانبي کمتر آن

 مواد استفاده کند. 

 nature’s biological response)دانند هاي سلولي ميکننده طبيعي پاسخفالوونوئيدها را مواد اصالحبعضي دانشمندان 

modifiers) ميکروبها  -هاي بدن در مقابل مواد آلرژناند که اين مواد تنظيم کننده واکنشزيرا آزمايشات متعددي نشان داده

ها نيست و در واقع اثرات ضداکسيداني فالوونوئيدها يک اثر مستقيم آن باشند دانشمندان نيز معتقدند کهزا ميو مواد سرطان

 حاصل مواد ضداکسيدان توليد شده در بدن در پاسخ به فالوونوئيدها است. 

چاي )خصوصاً چاي  -لگومها -جعفري -پياز -توت -هاي سيتروس )مانند پرتقال و ليمو(توان ميوهاز مواد حاوي فالوونوئيدها مي

 کائو و شکالت تيره را نام برد. کا -سبز(

گردد که مردم هندوستان و چين از آن زمان تا حال چاي سال پيش برمي 5000تاريخ نوشيدن چاي توسط انسان به چاي: 

مورد اثرات ضدسرطاني چاي نوشند و معتقدند که نوشيدن چاي براي سالمتي انسان الزم است. مدتهاست که دانشمندان در مي

 است.  catechinsاند خصوصاً آن که چاي داراي مواد ضداکسيداني به نام مطالعه کرده

در کلينيک درباره اثرات پيشگيري کننده و يا درمان سرطان توسط چاي در دسترس نيست. البته هنوز اطالعات کافي خصوصاً

 شود.ز برگ آن براي تهيه چاي استفاده مياست که ا Camellia sinensisنام علمي گياه چاي 

آيد و با توجه به اينکه چاي سبز در مقايسه چاي خشک و سياه از فرايند برگ سبز چاي شامل تخمير و اکسيداسيون بدست مي

 گيرد بنابراين احتماالً چاي سبز داراي مواد ضداکسيدان بيشتري است.با چاي سياه کمتر مورد فرايند قرار مي

شورهاي مختلف ممکن است چاي را بصور مختلف مورد استفاده قرار دهند ولي نتايج يک مطالعه نشان داده است که مردم ک

 شود. catechins% مواد ضداکسيدان 80تواند باعث از دست رفتن حدود دقيقه مي 5خيساندن چاي در آب به مدت 

چاي را مورد حمايت قرار  catechinsي سرطان توسط مواد هايي که در آزمايشگاه انجام گرفته است اثرات بازدارندگبررسي

 هاي سرطاني در محيط کشت جلوگيري کند. دهند. براي مثال اين ماده قادر است از رشد تعدادي از سلولمي

معده و کبد القا کردند و سپس چاي  -هايي در موش مانند سرطان پوستدر آزمايشات ديگري توسط مواد شيميايي سرطان

سياه را در تغذيه تعدادي از اين موشها قرار دادند و مشاهده کردند که اندازه تومور در موشهاي تغذيه با چاي در مقايسه  سبز و

 با موشهاي کنترل کوچکتر است. 

با اين حال نتايج بدست آمده از مطالعات روي انسان نتايج متفاوتي را در برداشته است. دو مطالعه که در چين صورت گرفته 

 ت نتايج مثبتي را در ارتباط با اثراد ضدسرطاني چاي نشان داده است. اس

هاي معده و مري در افراد مصرف کننده مرد صورت گرفت نشان داد که ريسک ابتال به سرطان 18000در يک مطالعه که روي 

گرم  3کنندگان روزانه دندانپزشکي انجام شد نشان داد که مصرف% کمتر است. در مطالعه يگر که در يک مرکز 50چاي حدود 

 (leukoplakiaتواند اندازه زوائد پيش سرطاني پالکهاي دنداني )فنجان چاي( بعالوه مقداري عصاره چاي مي 2چاي )حدود 

 را کاهش دهد.

سال صورت گرفت تفاوتي  69تا  55 زن بين سنين 62000مرد و  58000اي که در شکور هلند بر روي با اين حال در مطالعه

نوشيدند هايي که چاي نميکنندگان چاي و آنريه و پستان( ميان مصرف -کلون -را در ريسک ابتال به کانسر )کانسرهاي معده

 نشان نداد. 



بز )معادل گرم چاي س 6ماه هر روز  4بيمار مبتال به سرطان پروستات به مدت  42در مطالعه ديگر که در آمريکا صورت گرفت 

درصد بيماران شکايت داشتند که چاي باعث  70فنجان چاي( نوشيدند و تنها يک بيمار احساس بهبودي مختصري کرد و  4

ها شده است. در نهايت محققين اين بررسي نتيجه گرفتند که چاي تاثير سودمند ناچيزي در مبتاليان سرگيجي و ساهال در آن

 به سرطان پروستات دارد. 

اند ناچيز باشد و اين ماده بيشتر داراي اثرات ن بنظر ميرسد که تاثير سودمند چاي براي افرادي که به سرطان مبتال شدهبنابراي

 پيشگيري کننده از ابتال به سرطان باشد.

ها و سبزيجات( داراي مواد ضداکسيدان در ميان موادغذايي خصوصاً گياهان )ميوهگيري درباره موادضداکسيدان: نتيجه

 توانند بدن ما را در مقابل مواد شيميايي آسيب زننده )راديکالهاي آزاد( محافظت کنند.ستند که ميه

 -توان نام بدر مانند مثالهاي ذکر شده در باال و نيز محصوالتي مانند پرتقالها و سبزيجات متنوعي را در اين ارتباط ميميوه

 -براکلي -سياهتوت -آلو -کيوي -فرنگيتوت -ترب -اسفناج -طالبي -ياپاپا -کدو -هويج -خصوصاً نوع شيرين آن -زمينيسيب

 فرنگي.فلفل قرمز و گوجه -فلفل سبز

هاي تازه در نظر ميگيرند به ميزان به همين دليل است که افرادي که در رژيم غذايي خود جاي خاص براي سبزيجات و ميوه

شود که مواد ضداکسيدان از طريق هش ريسک سرطان پيشنهاد ميبسيار کمتري در ريسک ابتال به سرطان هستند. براي کا

 هاي غذايي در اين ارتباط جانشين مناسبي نيستند. موادغذايي طبيعي بدست آيند زيرا مکمل

 مواد ديگر 

 کلسيم 

يه موجودات هاي انسان و بقهاي بدن است و فعاليتهاي مختلفي در سلولهاي بسيار مهم در داخل سلولکلسيم يکي از مولکول

دهند. کلسيم در بخش درصد وزن بدن را تشکيل مي 5/2زنده وابسته به اين يون فلزي مهم است. کلسيم و ترکيبات آن حدود 

هاي ها و تغذيه سلولحرکات ماهيچه -کند ماند تهيه انرژي الکترکي الزم براي ضربان قلبهاي بدن شرکت مياعظمي از واکنش

 بدن. 

ها اختالل ايجاد کرده نيز ضروري است بنابراين کمبود آن در ترميم بافت (DNA)مانندسازي ماده ژنتيکي وجود کلسيم براي ه

 مايعات بدن باشد.  PHو باعث پيري زودرس ميگردد. با اين حال شايد مهمترين نقش کلسيم در بدن تنظيم 

ها گيرد و در نتيجه احتمال ايجاد و تکثير سلولها قرار ميهر چه ميزان کلسيم بيشتر باشد اکسيژن بيشتري در دسترس بافت

يابد. ذکر اين نکته الزم کاهش مي (degenerative diseases)ها هاي تخريب کننده بافتسرطاني و همين طور ساير بيماري

 هاي سرطاني باشد. تواند عاملي براي ايجاد سلولاست که محيط اسيدي و کمبود اکسيژن مي

آيد اين است که چه مقدار کلسيم بايد مصرف کنيم تا احتمااًل ما را در برابر بسياري از مردم پيش ميسوال مهمي که براي 

 ميليگرم پيشنهاد شده است.  1500تا  1000سرطان محافظت کند؟ مقدار کلسيم مصرفي روزانه براي افراد بالغ بين 

کنند و جالب است که اين افراد مقدار در روز کلسيم مصرف ميها برابر اين افرادي هستند که در روي کره زمين که ناخواسته ده

آرتريت و بعضي  -هاي قلبيبيماري -ديابت -سال بيشتر از عمر متوسط( و به ندرت به سرطان 40طول عمر باال دارند )حدود 

 شوند.ها ميبيماريهاي تخريب کننده بافت

سرخپوستان  -اي از ساکنين شمال پاکستانعده -و جورجيان در روسيه آذربايجان -اي از ساکنين ارمنستاناين افراد شامل عده

 شوند. ساکنين باماس چين و ساکنين تيتيکاکاس در کشور پرو مي -ويلکاباما در کشور اکوادور

اين  ها است وکنند و منابع آبي آنها آب ذوب شده برف و يخ کوهستانپا( زندگي مي 8000اين افراد در ارتفاعات بلند )حدود 

ليتر( از اين آب حاوي ميلي 950آب بسيار کدر و سفيد است که مردم ناحيه آن را شير کوهستان مينامند. هر کوارت )حدود 

فلز کمياب. ساکنين اين نواحي در روز چندين کوارت از  60ميليگرم کلسيم است به همراه ساير مواد معدني و تقريباً  17000

 کنند.مين آب براي آبياري زمينهاي کشاورزي نيز استفاده ميکنند و از هاين آب را مصرف مي

کنند ولي داراي طول عمر در جزاير جنوبي کورال ژاپن گر چه در ارتفاعات بلند زندگي نمي (Okinawans)ساکنين اکيناوان 

ل شده که بخش هايي تشکيسال است. جزاير کورال از تپه 77سال هستند. متوسط طول عمر بقيه مردم ژاپن  105متوسط 

 اعظم آن کلسيم است.



مرغ و شير ها باعث دو برابر شدن توليد تخمساکنين اين نواحي مدتها پيش پي بردند که تغذيه ماکيان و گاوها با غبار اين تپه

توليد  ها به عنوان کود باعث سه برابر شدنها همچنين دريافتند که استفاده از غبار اين تپهتوسط اين حيوانات ميگردد. آن

ها کردند پزشکان ناحيه به علت کاهش محصوالت کشاورزي ميگردد و هنگاميکه خود ساکنين شروع به مصرف غبار اين تپه

 شديد بيمار مجبور به ترک ناحيه شدند.

ها از داروخانهها را از طريق کشتي به اروپا منتقل کردند و امروزه در بسياري هاي بزرگي از غبار اين تپهبعدها اروپائيان محموله

 رسانند.بفروش مي (coral calcium)اين ماده را به عنوان کلسيم کورال 

کند مانند فعاليت بعضي از پروتئين کينازها )پروتئين هاي مهم در داخل سلول دخالت مياي از آنزيمکلسيم در فعاليت عده

هاي هدف را شوند و با اين عمل فعاليت پروتئينمي هاي ديگرهايي هستند که باعث فسفريالسيون پروتئينکينازها پروتئين

 تحت کنترل دارند(. 

 signal transduction)اي از مسيرهاي انتقال پيام وجود کلسيم در داخل سلول آنقدر مهم است که نتيجه فعاليت عده

pathways) هاي پيام از طريق پروتئين کنترل ميزان کلسيم در داخل سلول است. براي مثال فعاليت يکي از مسيرهاي انتقال

heterotrimeric G- protein  از خانوادهGq  .کنترل آزاد شدن کلسيم در داخل سلول است 

( که با اتصال DAGو  IP3شود )مانند هاي ليپيدي ميهايي مانند فسفوليپاز باعثتوليد مولکولاين مسير با فعال کردن پروتئين

 گردند.وپالسمي باعث آزاد شدن کلسيم به داخل سلول ميهاي خود در غشاء شبکه آندبه گيرنده

هاي يقيناً يکي از مهمترين اعمال کلسيم شرکت در اتصاالت سلولي است. براي مثال اتصاالت سلول به سلول با واسطه پروتئين

(Adherenes junction) E- cadherin  که يکي از مهمترين 

گيرد. با توجه به اينکه قسمت اعظمي از هاي اپيتليال است با واسطه کلسيم انجام ميها در بافتاتصاالت سلولمکانيسمهاي 

ها هاي اپيتليال هستند و در مراحل پيشرفته سرطان اتصاالت بين اين سلولهاي انساني )کارسينوما( مشتق شده از سلولسرطان

هاي سرطاني است( بنابراين تعادل وجود کلسيم ز مکانيسمهاي متاستاز اين سلولشود )تصور ميرود که اين امر يکي اضعيف مي

 تواند بسيار مهم باشد. در داخل سلول براي حفظ اتصاالت سلولي و جلوگيري از متاستاز مي

ه نشان داده مطالعات کلينيکي درباره نقش کلسيم و سرطان کلون نتايج متفاوتي را در بر داشته است. براي مثال در يک مطالع

خيم سرطان کلون( را کاهش دهد ولي تواند ريسک تشکيل آدنوما )مراحل اوليه و خوششده است که مصرف کربنات کلسيم مي

 شود يا خير. مشخص نشده است که کاهش آدنوما نهايتاً به کاهش کارسينوماي کلون منجر مي

گرم کلسيم در روز باعث ميلي 800تا  700ه شد که مصرف نفر انجام شد، نشان داد 135000در مطالعه ديگري که بر روي 

اي ميان ها رابطهشود. از طرف ديگر مطلعاتي نيز وجود دارند که نتايج آندرصدي در ابتال به سرطان کلون مي 50تا  40کاهش 

 ريسک ابتال به سرطان کلون و مصرف کلسيم پيدا نکرده است. 

تا  1400هايي که روزانه سال انجام گرفت نشان داد که خانم 55زن باالي  1179روي  ساله که در آمريکا بر 5اي در مطالعه

 درصد کمتر در معرض ابتال به سرطان هستند.  70کنند تا دريافت مي Dگرم کلسيم همراه با ويتامين ميلي 1500

تواند ريسک ابتال به سرطان يدر مجموع مطالعاتي که در چند کشور مختلف صورت گرفته است نشان داده است که کلسيم م

درصد کاهش دهد. در مطالعه ديگري که بر روي زنان قبل از دوران ياسگي انجام شد نشان داد که کلسيم باعث  20کلون را تا 

 شود. درصد مي 20کاهش ريسک ابتال به سرطان پستان تا 

 2000دهند ريسک ابتال به سرطان پروستات با مصرف بيش از حد کلسيم )بيش از نيز وجود دارد که نشان ميگزارشاتي 

 يابد. گرم در روز( افزايش ميميلي

هاي سرطان -سرطان کليه -سرطان پستان -هاي انساني )مانند سرطان پروستاتذکر اين نکته الزم است که در بعضي از سرطان

کنند که اين امر مربوط به آزاد شدن کلسيم از يابد و دانشمندان فکر ميکلسيم در خون افزايش ميسر و گردن( ميزان 

ها به داخل جريان خون در طي بيماري است. اين احتمال نيز داده شده است که بيماري سرطان ممکن است در دفع استخوان

 ها تغيير ايجاد کند. کلسيم توسط کليه

 فيبرها 



هاي غذايي ضدسرطان به ميزان زيادي مورد توجه قرار گرفته است و دانشمندان معتقدند که گياهي در رژيماهميت فيبرهاي 

 ها محافظت نمايند. آي از سرطانتوانند بدن انسان را در مقابل ابتال به عدهترکيبات فيبري مي

مرغ تخم -. محصوالت حيواني مانند مواد لبنيترکيبات گياهي که خيلي دستکاري نشده باشند داراي مقدار فراواني فيبر هستند

ذرت و برنج  -جود دو سر -جو -چاودار -هاي گياهي دست نخورده )مانند گندم کاملو گوشت تقريباً فاقد فيبر هستند. دانه

 اي( داراي مقدار فراواني مواد فيبري غير محلول در آب هستند. قهوه

کنند در ريسک ها مصرف مياديکه در رژيم غذايي خود از مقادير مناسبي از اين دانهاند که افرمطالعات اپيدميولوژي نشان داده

ها پستان و کولون بيشتر مورد مطالعه قرار ترين براي ابتال به سرطان هستند. البته نش مواد فيبري در ابتال به سرطانپايين

سطران  -ها محافظت کننده باشند مانند لمفوماانتوانند در مقابل طيف وسيعي از سرطگرفته است ولي فيبرهاي گياهي مي

 سرطان کبد و سرطان تيروئيد. -هاي نواحي دهان و دستگاه گوارش فوقانيسرطان -سرطان رکتوم -سرطان معده -پانکراس

گياهي ميبايستي کنند و بنابراين فيبرهاي عالوه بر کانسر بنظر ميرسد اين مواد در برابر بيماريهاي قلبي نيز انسان را محافظت مي

 در رژيم غذايي تمام مردم در نظر گرفته شوند. 

دهد. فيبرها شامل مواد تشکيل هاي غذايي را تشکيل ميهاي گياهي بيشترين مقدار فيبر اين دانهاليه خارجي و نسبتاً سخت دانه

ات غيرقابل هضم هستند که بطور ها و سبزيجات هستند. در واقع فيبرها مواد کربوهيدرميوه -دهنده ديواره سلولي گياهان

 تواند موارد زير را نام برد: شوند. از فيبرهاي گياهي ميطبيعي در گياهان يافت مي

سيب و  -هاپوشش بيروني دانه -کلم -ايسبزيجات ريشه -نخودها -ها(هاي لوبيا )لگومدانه -سلولز که در سبوس گندمالف( 

پلي ج( شود. هاي فرآيند نشده يافت ميلولز که در سبوس گندم و بسياري از دانههمي سب( شود. خيلي موارد ديگر يافت مي

جو و  -(oatmeal)ها که در آرد جود دو سر صمغه( گاالکتواليگوساکاريدها. د( ها(. فروکتوزها )مانند اينولين و اليگوفروکتان

ط( شود و نهايتًا فرنگي يافت ميايي مانند توت هگندم و ميوه -ايلگنين که در سبزيجات ريشهح( شود. لگومها يافت مي

 شود. زميني يافت ميهاي مقاوم که در موز و سيبنشاسته

تا اخيراً فيبرها را از نظر محلول بودن در آب به دو دسته محلول و غيرمحلول تقسيم ميکردند. فيبرهاي محلول در آب مانند آن 

شود در کاهش کلسترول خون و تنظيم قند خون شود احتمال داده ميمييافت  (oat bran)چيزي که در سبوس جو دو سر 

 نقش داشته باشند. 

بسياري از گياهاني که معموالً به عنوان منبع غذايي مورد استفاده قرار ميگيرند داراي هر دو فرم محلول و غيرمحلول فيبرها 

بندي فيبرها بر اساس محلوليت در عقيده دارند که طبقهاي از متخصصين علوم تغذيه هستند. البته الزم به ذکر است که عده

 کنند. بندي ميها را بر اساس ويسکوزيته و قابل تخمير بودن طبقهها نيست و گاه آنآب معرف اثرات سودمند آن

کلسترول همانند فيبرهاي محلول در آب، فيبرهاي داراي ويسکوزيته باال با کاهش جذب کلسترول موجود در غذاها باعث کاهش 

شوند و اين اسيدهاي صفراوي در هضم شوند. کلسترول ماده پيش ساز اسيدهاي صفراوي است که در کبد ساخته ميخون مي

 چربيها بسيار مهم هيستند. 

ها از بدن شوند و بدين ترتيب کبد براي توانند با اسيدهاي صفراوي کمپلکس تشکيل داده و باعث حذف آنفيبرهاي ويسکوز مي

توانند باعث مجدد اسيدهاي صفراوي مجبور است دوباره کلسترول مصرف کند. فيبرهاي محلول در آب همچنين ميساخت 

 کاهش ساخت کلسترول توسط کبد شوند. 

اند که اجزاء ديواره سلولي بعضي گياهان مانند سوبرين و ليگنين باعث جذب آمينهاي بعضي دانشمندان پيشنهاد کرده

 ها مانند سرطان کلون دارند. اي از سرطانبراين اثرات حفاظت کننده و در برابر عدههتروسيکليک شده و بنا

فرنگي و سبوس گندم هر دو داراي سوبرين هستند. در يک مطاعه بزرگ که در اروپا انجام شد دانشمندان نشان پوست گوجه

تواند ريسک ابتال به رابر فيبرهاي غذايي ميدادند که مصرف فيبرهاي غذايي رابطه معکوس با سرطان کلون دارد و مصرف دو ب

 % کاهش دهد. 40سرطان کلون را تا 

توانند در تنظيم قند خون کمک کنند و عقيده بر اين است که اين کار را با کند کردن سرعت فيبرهاي ويسکوز همچنين مي

 دهند. خروج غذا از معده و نيز با کند کردن جذب گلوگز بدنبال يک وعده غذايي انجام مي



توانند در پيشگيري و درمان ديابت شوند و بدين ترتيب ميفيبرهاي ويسکوز همچنين باعث افازيش حساسيت به انسولين مي

توانند يک نوع نوع مفيد باشند. بعضي متخصصين معتقدند که با کند کردن خروج موادغذايي از معده فيبرهاي ويسکوز مي 2به 

 توانند در جلوگيري از پرخوري و افزايش وزن نيز مفيد باشند. ايجاد کنند و بدين ترتيب مياحساس سنگيني بعد از صرف غذا 

توانند توسط شوند. و اين نامگذاري بخاطر اين است که اين نوع فيبرها ميبعضي از انواع فيبرهاي تخمير پذير ناميده مي

و توليد يک اسيد چرب با زنجيره کوتاه کنند که اسيد کنند تخمير شده باکتريهاي طبيعي بدن که در روده بزرگ زندگي مي

 شود.بوتيريک ناميده مي

تواند در هاي روده بزرگ مورد استفاده قرار گيرد و همچنين ميتواند به عنوان يک ماده غذايي براي سلولاسيد بوتيريک مي

 سالمت و قوام بافت کلون نقش مهمي داشته باشد. 

شود که يکي اسيد پروپيونيک و ديگري اسيد استيک است که دو اسيد چرب ديگر نيز توليد مي در طي تخمير اين نوع فيبرها

شود اي مورد استفاده قرار گيرند. احتمال داده ميهاي کبدي و ماهيچهغذايي براي سلولتوانند به عنوان مادهها ميهر دوي آن

 داشته باشد.  که اسيد پروپيونيک در خاصيت کاهش کلسترول توسط فيبرها نقش

اند که اسيد پروپيونيک باعث کاهش فعاليت آنزيمي به نام مطالعاتي که بر روي حيوانات آزمايشگاهي صورت گرفته نشان داده

HMG- CoA reductase شود. اين آنزيم در توليد کلسترول توسط کبد نقش مهمي دارد و بنابراين با کاهش فعاليت مي

 تواند کاهش يابد. ول خون مياين آنزيم توسط فيبرها کلستر

توانند در حفظ جمعيت باکتريهاي مفيد روده کمک کنند. اين باکتريها نه تنها در توليد فيبرهاي تخميرپذير همچنين مي

 ـوانند مانعي بر سر راه جايگزيني باکتريهاي بيماريزا در روده باشند. اسيدهاي چرب با زنجيره کوتاه مفيد هسنتد بلکه مي

 (bowel regularity)اي حرکات روده توانند در حفظفيبرهاي غيرمحلول، فيبرهاي غيرقابل تخمير در روده بزرگ مي همانند

اي از دانشمندان دهند. عدهکمک کنند و اين کار را با افزايش حجم مدفوع و کاهش زمان عبور مواد دفعي از روده انجام مي

 يسک ابتال به سرطان کولون را کاهش دهد. تواند راي ميمعتقدند که حفظ حرکات روده

تواند انسان را در معرض گرم در روز( در رژيم غذايي مي 20عدم مصرف و يا مصرف مقادير بسيار پائين فيبرها )کمتر از 

 چاقي و افزايش کلسترول خون دهد.  -سرطان کلون -هايي مانند هموروئيدبيماري

ها و سبزيجات و اثرات ضد ميوه -هاز پيش آيد که آيا ميان فيبرهاي موجود در دانهممکن است اين سؤال براي خوانندگان عزي

ها تفاوتي وجود دارد يا خير. جواب به اين سؤال کمي مشکل است ولي مطالعاتي وجود دارند مبني بر اينکه ريسک سرطاني آن

ها يبر مصرف شوند و اثر فيبرهاي موجود در دانهها و سبزيجات حاوي فيابد که ميوهابتال به سرطان پستان هنگامي کاهش مي

 تر است. در اين ارتباط ضعيف

با توجه به عوامل متغيري که در چنين مطالعاتي معموالً وجود دارد شايد بخوبي نتوان درباره تفاوت ميان فيبرهاي گياهي و 

 ها اظهارنظر درستي کرد. اثراد ضدسرطاني آن

گرم  21سال مقدار مناسب مصرف روزانه حدود  50والً پايين است. معموالً براي زنان باالتر از مصرف فيبرها در ميان مردم معم

است. موضوعي که در اينجا الزم است در نظر بگيريم اين است که رعايت اعتدال در مصرف موادغذايي حتي موادغذايي مفيد 

 بسيار مهم است و بايد بخوبي در نظر گرفته شود.

تواند عوارضي را بدنبال داشته باشد. ها ميمصرف فيبرهاي غذايي بسيار مفيد است ولي مصرف بيش از حد آنبراي مثال گر چه 

تواند در افراد حساس سفت شدن روده )انسداد نسبي روده( را باعث گردد. مصرف گرم مواد فيبري در روز مي 50مصرف مقدار 

 آبي در بدن کند. ل مايعات بدن گردد و ايجاد کمتواند باعث عدم تعادمقادير باالي فيبرها همچنين مي

شود مقدار مناسب مايعات نيز مصرف کنند که مبتال به کم اند توصيه ميبنابراين چه افرادي که مقادير باالي فيبر مصرف کرده

تواند باعث کاهش مواد معدني بدن شود و اين امر يا در اثر کاهش ميآبي نشوند. همچنين مصرف باالي فيبرهاي تخميرناپذير 

 افتد. ها اتفاق ميجذب موادمعدني و يا افزايش دفع آن

يابد مانند زمان حاملگي ها ناکافي است و يا زمانيکه نياز بدن به موادمعدني افزايش ميبنابراين افرادي که مصرف موادمعدني آن

 قت الزم در مصرف مواد فيبري صورت بگيرد و مقدار مناسب مواد معدني مصرف شود. و يا شيردهي ميبايستي د



همانطور که در باال نيز به آن اشاره شد موادغذايي فرآيند نشده داراي مقادير مناسب فيبرها هستند و فرآيند کردن اين موادغذايي 

اي از فيبرهاي شود مقدار قابل مالحظهگندم آرد تهيه ميشود. براي مثال هنگامي که از به ميزان زيادي باعث حذف فيبرها مي

 شود. موجود در گندم حذف مي

ها و سبزيجات از اين طريق از دست ها و آب سبزيجات است که تقريباً تمام مواد فيبري موجود در ميوهمثال ديگر تهيه آب ميوه

سلولز( ظاهر سلولز و همي -يرقابل حل در آب مثل ليگنينميرود. البته براي آنکه اثرات سودمند فيبرها )خصوصاً فيبرهاي غ

 هاي شيميايي بدن شرکت کنند.ها بايد بخوبي جويده شوند تا بتوانند در واکنششود موادغذايي حاوي آن

د شلغم و تمشک را نام برد. از موا -کلم براکلي -خردل سبز -توان گل کلماز مواد غذايي بسيار غني از نظر داشتن فيبر مي

 -بداغ -لوبياسبز -اسفناج -بادمجان -کرفس -فرنگيتوت -توان کاهوباشند ميگياهي ديگر که حاوي مقادير باالي فيبرها مي

لوبياي  -جو دو سر -گندم سياه -هلو -گريپ فروت -زميني شيرينسيب -چغندر -قارچ شيتاکي -خيار سبز -دانه بزرک -رازيانه

ها شود در مورد نحوه مصرف اين موادغذايي در مقدار مصرف آنبه خوانندگان عزيز توصيه ميچشم بلبلي و چاودار را نام برد. 

 حتماً با متخصصين تغذيه مشورت کنند.

هايي که در نشان داده شده است. در موش (rat)اثراد ضدسرطان پستان توسط فيبرهاي گياهي در موش بزرگ آزمايشگاهي 

% کاهش نشان داد و در 27ي از فيبر است( افزوده شده بود ميزان سرطان پستان تا ها سبوس گندم )که منبعي غنغذاي آن

 ميان حيواناتي که مبتال به سرطان پستان شده بودند اين فيبرهاي گياهي توانستند تعداد تومورها را به نصف کاهش دهند. 

تواند ريسک ابتال به که مصرف فيبرها مي اي ديگر که توسط دانشمندان انگليسي انجام شد، نشان داده شده استدر مطالعه

دهند که اثرات ضدسرطان پستان توسط فيبرها در زنان اي از مطالعات احتمال ميسرطان پستان را تا نصف کاهش دهد. عده

 قبل از زمان يائسگي بهتر قابل نشان داده است. 

اي از محققين معتقدند بندي ميکنند و عدهدن در آب طبقههمانطور که در باال نيز به آن اشاره شد فيبرها را بر اساس محلول بو

 که ترکيبي از اين دو )محلول و غيرمحلول( بهترين تاثير را در پيشگيري و ابتال به سرطان دارد. 

اي معتقدند که بر هم اينکه چگونه فيبرهاي گياهي ريسک ابتال به سرطان پستان را کاهش ميدهند مشخص نشده است. عده

 شود. ن فيبر و بعضي ترکيبات ديگر باعث اين اثرات حفاظت کنندگي ميکنش ميا

بعضي هم تصور ميکنند که فيبرهاي گياهي ميتوانند باعث کاهش ميزان هرمون استروژن در بدن شوند. الزم به ذکر است که 

فتن با هورمون استروژن رابطه بخوبي نشان داده شده است که ريسک ابتال به سرطان پستان با مقدار و زمان در معرض قرار گر

 دارد. 

اي از مواد شيميايي فيبرها ممکن است حذف استروژن توسط صفرا را تسريع کنند. صفرا که در هضم موادغذايي و حذف عمده

 گردد. فيبرها ميتوانند باشود و به داخل روده کوچک تخليه مياز بدن )مانند استروژن( نقش مهمي دارد، توسط کبد توليد مي

 را از طريق صفرا تسهيل کنند. اتصال به استروژن حذف آن

فيبرها همچنين ميتوانند در حذف باکتريها از روده نقش مهمي داشته باشند که اين باکتريها ممکن است باعث بازگشت مجدد 

تواند در کاهش  مياستروژن از صفرا به داخل بدن شوند. بنابراين در مجموع ميتوان گفت که مصرف فيبرهاي گياهي احتماالً

 ميزان استروژن بدن موثر باشد. 

ويتامينها و مواد  -هاي گياهي سرشار از فيبر داراي مقادير پائين چربي و غني از کربوهيدراتهاي پيچيدهبا توجه به اينکه دانه

 -ستان و نيز کانسرهاي کلونمعدني هستند بنابراين مصرف اينگونه مواد نه تنها در کاهش ريسک ابتال به کانسر )مانند کانسر پ

حلق و تيروئيد( مهم است بلکه ريسک ابتال به بيماريهاي قلبي را نيز ميتوانند کاهش  -دهان -پانکراس -آندومتر -رکتوم -معده

 دهد. 

د( ها )مثل گندم سفيجالب است به اين نکته اشاره شود که نتايج تعدادي از مطالعات حاکي از آن است که فرآيند کردن دانه

تواند باعث افزايش ريسک شود و مصرف بيش از حد اين مواد ميباعث از بين رفتن مقدار زيادي از مواد فيبري اين محصوالت مي

 ابتال به کانسر مانند کانسر کلون شود. 

و نيز استفاده از  اي به جاي برنج سفيدهاي غذايي استفاده از برنج قهوههاي افزايش مصرف فيبر در رژيمترين راهشايد از ساده

 ها از گندم کامل استفاده شده است. هايي باشد که در تهيه آننان



  (bioengineered food)موادغذايي دستکاري شده از نظر ژنتيکي 

هاي اي از محصوالت کشاورزي به داليل مختلف مورد دستکاريهاي ژنتيکي قرار ميگيرند. براي مثال ممکن است ژن يا ژنعده

هاي ديگر گياهان و يا باکتريها( به ژنوم اين گياهان افزوده گردد تا اين گياهان )براي موجودات ديگر )براي مثال ژنخاصي از 

در مقابل پوسيدگي  -درجه حرارت خاصي را بتوانند تحمل کنند -مثال( در مقابل بعضي آفات و يا شوري خاک مقاوم گردند

 ها تغيير کند.ه باشند و يا ترکيبات غذايي آنطعم بهترين داشت -مقاومت بيشتري نشان دهند

مطالعاتي که تا حال انجام شده است ارتباط سرطان را با مصرف اين گونه گياهان ترانس ژنيک بخوبي مشخص نکرده است. با 

فعاليت  تواند اين نگراني را ايجاد کند که بوجود آمدن پروتئين جديد در يک گياه واين حال مصرف گياهان ترانس ژنيک مي

جديدي که آن پروتئين به گياه ميدهد بتواند خصوصيات و ترکيبات جديدي در آن گياه توليد کند که مصرف آن ريسک ابتال 

 به سرطان را افزايش دهد. 

چه ميکروبها حاصل ميلونها سال  -چه جانور -بايد اين نکته را در نظر داشت که ساختار ژنتيکي فعلي همه موجودات چه گياه

 ها بوجود آمده است. ل است که بر اساس نظام آفرينش و نظم و ارتباط طبيعي بين موجودات و محيط زيست آنتکام

اي نيست. همانطور که در باال به آن اشاره شد بيماري سرطان در نگاه ساده حاصل دستکاري چنين ساختاري يقيناً کار عاقالنه

است. ميخواهم اين را بگويم که فيزيولوژي بدن انسان در جهت ايجاد ها بدن هاي طبيعي سلولبر هم خوردن نظام واکنش

 هاي سرطاني است.هاي بدن ما و فيزيولوي بدن ما کاماًل در جهت مبارزه با ايجاد سلولسرطان نيست و درست برعکس سلول

گردد. چنين نظمي تنها در اين نظام نتيجه يکسال و دو سال نيست و ميليونها سال طول کشيده است تا چنين نظامي برقرار 

شود بلکه بقيه موجودات زنده نيز داراي چنين نظمي هستند. بنابراين دستکاري ژنتيکي موجودات هاي انسان ديده نميسلول

اي مانند يک کامپيوتر زنده همانند اين است که به کودکي يک پيچ گوشتي بدهيم و از او بخواهيم که دستگاه الکترونيکي پيچيده

 کاري کند.ار دست

هاي مولکولي باشد ازکلمه کودک بدين منظور استفاده کردم که انعکاسگر عدم دانش کافي انسان از جزئيات بسياري از واکنش

 گيرد. هاي بدن موجودات انجام ميکه در سلول

 گوشت پرندگان و ماهي 

شامل گوشت پرندگان و ماهي بر گوشت قرمز ايم که براي حفظ سالمتي انسان مصرف گوشت سفيد بارها ازم نابع مختلف شنيده

 مانند گوشت حيوانات پستاندار ارجحيت دارد. 

اند ولي در علم تغذيه منظور از گوشت قرمز هاي مختلف گوشت قرمز و گوشت سفيد را متفاوت تعريف کردهگر چه از ديدگاه

يد به گوشت ماکيان )مثل مرغ( و گوشت شتر و غيره. گوشت سف -گوسفند -گوشت جانوران پستاندار است مثل گوشت گاو

 گردد.ماهي اطالق مي

البته اين تعريف ممکن است کمي عجيب بنظر بيايد از اين نظر که گوشت بعضي پستانداران قبل يا بعد از طبخ قرمز رنگ نيست 

و ماهي داراي ميوگلوبين و برعکس گوشت بعضي از پرندگان قرمز رنگ است. معموالً گوشت پستانداران در مقايسه با گوشت مرغ 

 بيشتري است. 

% ران مرغ 05/0مقادير تقريبي ميوگلوبين در بعضي گوشتها بدين قرار است: قسمت سفيد گوشت مرغ مثل سينه آن کمتر از 

 %. 2تا  5/1% و گوشت گاو 1% تا 4/0% گوشت گوساله بين 0/2% تا 18/0بين 

روتئين و آهن محسوب ميگردد. گوشت قرمز همچنين داراي عناصر روي گوشت قرمز منبع غذايي پر ارزشي خصوصاً از نظر پ

 تيامين و ريبوفالوين ميباشد. -نياسين -12فسفر و ويتامينهايي مانند ب 

با اين حال گردد. گوشت قرمز همچنين داراي ماده اسيد آلفا ليپوئيک است که يک ماده آنتي اکسيدان قوي محسوب مي

گزارشات زيادي وجود دارد مبني بر اينکه مصرف زياد گوشت قرمز سالمتي بدن را تحت تأثير قرار ميدهد. يک موضوع مهم در 

مورد گوشت قرمز وجود چربيهاي اشباع شده در اين نوع گوشتهاست بخصوص گوشت حيواناتي که با منابع غيرگياهي تغذيه 

 شوند.مي



گوشت پرندگان و ماهي محدوديتي وجود دارد؟ آيا در گوشت اين نوع حيوانات ممکن است موادي  آيا در مصرفچند سوال: 

تواند براي سالمتي مضر باشد و يا حتي ها ميوجود داشته باشد که ضد سرطان باشند؟ و يا آن که مصرف بيش از اندازه آن

 ها موثر است؟ چه اندازه در مفيد بودن يا نبودن آنريسک ابتال به سرطان را افزايش دهد؟ نحوه طبخ اين نوع گوشتها تا 

شايد بسياري از مردم فرم سوخاري شده و يا خيلي سرخ شده مرغ و ماهي را دوست داشته باشند. اين نوع طبخ چگونه در 

ن محترم سالمتي و يا مضر بودن اين نوع گوشتها موثر است؟ اينها سواالتي هستند که ممکن است به ذهن خيلي از خوانندگا

 کنيم که ممکن است جواب به بعضي از سواالت را بدهد. بيايد. در زير به نتايج مطالعاتي اشاره مي

گيري بدست آمد که مصرف زياد سال انجام شد اين نتيجه 4نفر در طي  37000اي که در استراليا بر روي بيش از در مطالعه

شود در حالي که گوشت مرغ و ماهي ريسک ابتال به اين نوع کانسر مي گوشت قرمز باعث افزايش ريسک ابتال به سرطان رکتوم

 را افزايش نميدهد. 

اند. همين طور در مورد گوشت اي از مطالعات ارتباطي را ميان مصرف گوشت پرندگان و سرطان پستان در زنان پيدا نکردهعده

مطالعه، ده  13گزارشي مربوط به نتايج بدست آمده از  ماهي و ارتباط آن با سرطان پستان نتايج متفاوتي در دسترس است. در

 ها هيچ ارتباطي را ميان مصرف گوشت ماهي و سرطان پستان پيدا نکردند. تا از آن

شود و يک سرطان پستان ميکند که مصرف گوشت ماهي باعث افزايش ريسک ابتال به از سه تاي باقيمانده دو مطالعه بيان مي

 گويد که مصرف گوشت ماهي ريسک ابتال به سرطان پستان را کاهش ميدهد. مطالعه مي

شود ولي چنين کنند روغن ماهي کاهش رشد سرطان پستان در حيوانات آزمايشگاهي ميگزارشاتي موجود است که بيان مي

 موضوعي در مورد انسان گزارش نشده است. 

ضوعات مهم در مورد مصرف تمام گوشتها چه گوشت پستانداران )گوشت قرمز( و چه گوشت پرندگان و ماهي البته يکي از مو

موضوع تغذيه و محل پرورش اين حيوانات است. نتايج بعضي مطالعات حاکي از آن است که مصرف گوشت گاوهايي که در تغذيه 

 ال به کانسر را افزايش ميدهد. ها از هرمونها استفاده شده است به ميزان بيشتري ريسک ابتآن

تواند در مورد مصرف گوشت ماکيان و ماهي نيز صادق باشد. اضافه کردن موادي خاص به تغذيه طبيعي اين همين موضوع مي

تواند در سالمت مصرف گوشت اين نوع حيوانات حيوانات بطوري که باعث فربه شدن و يا توليد مثل باالي اين حيوانات شود مي

 نفي بگذارد. تأثير م

ها را کاهش دهد و باعث تواند سالمت گوشت آنهمين طور تغذيه اين حيوانات با مواد آلوده به ترکيبات شيميايي و ميکروبها مي

 ها باعث افزايش ريسک ابتال به کانسر گردد. شود که مصرف گوشت آن

شوند ممکن است اين موضوع بظاهر کم هاي طبيعي صيد ميها و بقيه حيوانات آبزي که از درياها و رودخانهالبته در مورد ماهي

انجام آزمايشات  -اهميت بنظر برسد گرچه استفاده انسان از آبهاي طبيعي به علل مختلف )مانند رفت و آمد کشتيها و قايقها

ردن مواد نفتي به داخل آبها انتقال آلودگي هوا به آبها و موارد ديگر مانند نشت ک -شيميايي و راديواکتيو در درياها و اقيانوسها

هاي راديواکتيو و غير راديواکتيو در اقيانوسها( باعث افزايش مواد سمي موجود در اثر اتفاقات خاص و نيز تخليه غيرقانوني زباله

دهد و ها( افزايش تواند ميزان مواد سمي را در گوشت حيوانات آبزي )مانند ماهيها شده و همين امر ميدر درياها و اقيانوس

توانند در نتيجه مطالعات بنابراين مصرف گوشت اين حيوانات به نوعي باعث افزايش ريسک ابتال به کانسر گردد. همين عوامل مي

 ارتباط مصرف گوشت اين حيوانات در پيشگيري از به کانسر بسيار مؤثر باشند. 

يابند نيز تغذيه مناسب و طبيعي بسيار با پرورش مي در مورد ماهيها و بقيه حيوانات آبزي که در حوضها و استخرهاي مصنوعي

 ها اثر بسيار منفي داشته باشد. تواند در سالمت مصرف اين گوشتها مياهميت است و افزودن مواد ديگر از قبيل هرمون

وغن فراوان با نحوه طبخ گوشت پرندگان و ماهي نيز از اهميت بسياري برخوردار است. براي مثال مردم معموالً ماهي را در ر

ور کردن در روغن داغ کنند تا بتوانند تا حدي از طعم و بوي طبيعي ماهي بکاهند و يا آن را غوطهدرجه حرارت باال سرخ مي

 بصورت سوخاري در مياورند که بسيار خوشمزه و مردمي است. 

ايجاد مواد خطرناکي کند اين مواد تواند اين نوع طبخ ماهي گر چه باعث خوش طعم شند گوشت آن ميگردد ولي در عوض مي

قادرند ريسک ابتال به سرطان را افزايش دهند. بنابراين اگر گوشت ماکيان و ماهي بخودي خود داراي مواد ضدسرطان باشند و 

 ها را از بين ببريم. زا باشند شايد با اين نوع پخت و پز اثرات سودمند آنيا حداقل فاقد مواد سرطان



شوند. معموالً مدت زمانيکه هاي گياهي تهيه ميده از ماهي تن بصورت کنسرو ميباشد که در آب يا روغنموضوع ديگر استفا

اند چندين توان اين کنسروها را مادام که باز نشدهداري کرد طوالني است. حتي ميهاي کنسرو شده را نگهتوان اين نوع تنمي

 داري کرد. هفته در دماي معمولي نگه

ني است که ميبايستي مواد نگه دارنده به اين نوع کنسروها اضافه شده باشد. توليدکنندگان محترم اين نوع محصوالت اين بدان مع

بايد به نوع و خصوصايت ماده نگه دارنده توجه زيادي داشته باشند و از موادي استفاده شود که با مطالعات فراوان از سالم بودن 

دم نيز ميبايستي از نوع مواد افزودني به کنسروهاي ماهي و همين طور بقيه کنسروها ها اطمينان حاصل کرده باشند. مرآن

 اطالعات کافي داشته باشند. 

بنابراين اين موضوع مهم در مطالعات اپيدميولوژي ميبايستي در نظر گرفته شود. مطالعاتي وجود دارند که معرف آن هستند که 

باعث افزايش ريسک ابتال به سرطان گردد. دقيقًا بايد مشخص گردد که در چنين تواند مصرف گوشت ماهي )و يا پرندگان( مي

مطالعاتي نحوه طبخ اين نوع گوشتها در نظر گرفته شده است يا نه و يا اينکه منظور از گوشت ماهي استفاده از کنسروهاي ماهي 

 اند؟ گرفتههايي که تحت هيچگونه تيماري قرار نهاي دودي شده است و يا ماهيو يا ماهي

اي که حال بپردازيم به نتايج تعدادي ديگر از مطالعات درباره ارتباط مصرف گوشت پرندگان و ماهي با سرطان. در مطالعه

دانشمندان سوئدي در مورد مصرف گوشتها و سرطان بر روي تعداد زيادي فرد داوطلب انجام دادند نشان داده شد که مصرف 

شود در حاليکه برعکس مصرف بلندمدت گوشت فزايش ريسک ابتال به سرطان پانکرآس ميطوالني مدت گوشت قرمز باعث ا

 پرندگان ريسک ابتال به اين نوع کانسر را کاهش ميدهد. 

مرغ با سرطان پانکرآس مشاهده نشد. سرانجام اين ماهي و تخم -در اين مطالعه ارتباطي ميان مصرف گوشتهاي فرآيند شده

تواند ريسک ابتال به سرطان پانکرآس را کاهش د که جانشين کردن گوشت قرمز با گوشت پرندگان ميدانشمندان پيشهاد کردن

 دهد. 

نفر از ده کشور اروپايي انجام شد نشان داده شده که ابتال به سرطان کلون رابطه مستقيم  47800در مطالعه ديگري که بر يو 

 دارد.  با مصرف گوشت قرمز و رابطه معکوس با مصرف گوشت ماهي

 چربي 

کند در حاليکه هر گرم کالري انرژي توليد مي 9شود. هر گرم چربي چربي از منابع اصلي توليد انرژي در بدن محسوب مي

کند. منابع اصلي چربي در رژيم غذايي مربوط به چربيهاي افزودني مانند کالري انرژي مي 4کربوهيدارت يا پروتئين تنها تليد 

هاي موجود در موادغذايي چربي موجود در مواد لبني و خصوصاً چربي موجود در گوشتها است. چربي -هاسس -هاي آشپزيروغهن

 داراي انواع مختلي از اسيدهاي چرب هستند. 

و غيراشباع چند  (monounsaurated)غيراشباع يک ظرفيتي  -(saturated)توانند اشباع شده اين اسيدهاي چرب مي

باشند. اسيدهاي چرب اشباع در موادغذايي با منشا حيواني مانند گوشت و مواد لبني به ميزان  (polyunsaturated)ظرفيتي 

 باشند. ها در دماي معمولي بصورت جامد ميشوند و اين چربيزياد يافت مي

شوند فت ميهاي گياهي يااسيدهاي چرب غيراشباع چند ظرفيتي با غلظت باال در موادغذايي که منشا گياهي دارند مانند روغن

 باشند. و اين چربيها در دماي معمولي بصورت مايع مي

ها در دماي معمولي بصورت آورند که اين روغنها بصورت اشباع شده در ميهاي گياهي را با فرآيند کردن آنالبته گاه روغن

ي در روغن زيتون و روغن کانوال باشند. اسيدهاي چرب يک ظرفيتي حد واسطي بين دو نوع باال بوده و به ميزان زيادجامد مي

(canola) شود. يافت مي 

ها نيست. اي از اسيدهاي چرب اساسي غيراشباع داريم که بدن ما قادر به ساخت آنما در رژيم غذايي خود نياز به مصرف عده

 بدن ما براي عملکرد طبيعي به اين اسيدهاي چرب نياز دارد. 

مورد نياز هستند. چربي ذخيره  Dو ويتامين  Eويتامين  -Aچربي مانند ويتامين  چربيها براي جذب ويتامنيهاي محلول در

 کند. هاي حياتي را در برابر ضربه و تروما محافظت ميشده در بدن حافظ بدن در مقابل درجه حرارتهاي پائين است و بافت

ها يش ريسک ابتال به عده زيادي از سرطانتوانند باعث افزاهاي غذايي پرچرب مياند که رژيممطالعات متعددي نشان داده

حرم و پانکرآس شوند. اين به اين خاطر است که  -هاي آندومترپروستات و احتماالً سرطان -کلون -هاي پستانخصوصاً سرطان



ان مردمي ها در ميپروستات و مرگ و مير ناشي از سرطان -هاي کلوناند که شيوع سرطاننتايج مطالعات اپيدميولوژي نشان داده

 که در رژيمهاي غذايي پرچرب دارند بيشتر است.

شود که اين مقدار باالتر % کالري مورد نياز بدن از مواد چربي تامين مي37براي مثال در بعضي از کشورها مانند آمريکا حدود 

مورد نياز بدان احتياج دارد. شيوع سرطان پستان در آمريکا بسيار از حدي است که بدن از نظر تامين انرژي و اسيدهاي چرب 

% کالري مورد نياز بدن را به خود اختصاص ميدهد شيوع سرطان پستان در مقايسه 15باالست در حاليکه در چين که چربي تنها 

 تر است. با آمريکا بسيار پائين

ها باشد ولي توليد انرژي بيشتر ميزان انرژي توليد شده توسط آنگر چه ممکن است نقش چربيها در ايجاد کانسر غيرمرتبط با 

 هاست.و افزايش وزن يک اثر غيرمستقيم چربيها در افزايش ريسک ابتال به بسياري از سرطان

دارند ولي با صراحت بيان معموالً نتايج مطالعات اپيدميولوژي ارتباطي مثبت ميان مصرف چربي و بيماري سرطان را اظهار مي

شود يا خير. گزارشاتي وجود دارند مبني بر اينکه افزايش ميزان کنند که آيا مصرف چربي باعث افزايش ابتالء به سرطان مينمي

کانسر توسط چربيها بيشتر به مصرف کل چربي مربوط است و نه به مصرف انواع خاص چربيها )مانند چربيهاي اشباع شده يا 

 ي(. چربيها غير اشباع يک يا چند ظرفيت

اي از دانشمندان معتقدند که نوع چربي مصرفي بسيار مهم است. در مجموع ارتباط چربيهاي اشباع شده با سرطان برعکس عده

بيشتر احساس شده است. براي مثال در مواردي افزايش ريسک سرطان پستان در زنان بعد از دوران قاعدگي در اثر مصرف 

  چربيهاي اشباع شده نشان داده شده است.

اند و بنابراين ارتباط در مقابل مطالعاتي نيز هستند که ارتباطي ميان مصرف چربي و افزايش ريسک ابتال به کانسر پيدا نکرده

 مصرف مواد چرب با سرطان موضوعي است که همانند خيلي مارد ديگر دانشمندان بر سر آن اتفاق نظر ندارند. 

اند تهيه کرده اوطلب زن سالم در مورد نحوه تغذيه و ميزان مصرف چربي پرسشنامهاي از اين مطالعات از تعداد زيادي ددر عده

 اند. و بعد از چند سال مجدداً همان زنان را از نظر وجود کانسر پستان مورد بررسي قرار داده

يافت نشده است. در داري ميان مصرف چربي و سرطان پستان ها( ارتباط معنيدر بعضي از اين مطالعات )ولي نه در تمامي آن

هاي حيواني سرطان پستان، نشان داده شده است که رابطه مثبتي ميان حاليکه در بسياري از آزمايشات انجام شده در مدل

 مصرف رژيمهاي غذايي پرچرب و اين سرطان وجود دارد. 

منابع داليلي است که شايد ذکر  علت اينکه نتايج متفاوتي از اينگونه مطالعات بدست ميايد دقيقًا مشخص نيست. در يکي از

ها مناسب باشد. ضمناً داليل زير تنها در مورد سرطان پستان وجود ندارد بلکه در مورد کل مطالعات به تغذيه و سرطان آن

 تواند صادق باشد. مي

 هايي ميخوريم.کنيم. بنابراين مهم اينست که در مجموع چه غذامشکل است که ارتباط همراه با مواد ديگر مصرف ميالف( 

تواند گيري ميزان چربي مصرف شده در اين مطالعات ميتفاوتهايي در نحوه انجام آزمايشات وجود دارد و چگونگي اندازهب( 

 متفاوت باشد. 

ممکن است در يک کشور بخوبي نتوان دو جمعيت که در مصرف چربي متفاوت هستد پيدا کرد. براي مثال اکثر زنان در ج( 

% کالري مورد نياز خود را از چربيها بدست ميآورند و شايد مشکل باشد که جمعيتي از زنان را پيدا کرد که 35ز آمريکا بيش ا

 % کالري خود را از چربيها بدست آورند. 15براي مثال )همانند زنان چيني( تنها 

هاي اخير برميگردد و نوع رژيم يا زمان مطالعات مربوط به ارتباط ميان تغذيه و سرطان معموالً به نوع تغذيه در زمان حال ود( 

 شود. غذايي و مصرف مقدار چربي در زمان کودکي و يا بلوغ در نظر گرفته نمي

که بطور انجام ورزش و افزايش وزن عواملي هستند که بطور نزديکي با يکديگر در ارتباط هستند و ممکن است  -رژيم غذاييه( 

 وابسته به يکديگر و يا مستقالً در ارتباط با سرطان پستان نقش داشته باشند. 

اهميت تأثير مقدار مصرف مواد چرب بر سرطان پستان ممکن است کمتر از تأثير مصرف انواع خاص چربيها مانند چربيهاي و( 

 اشباع شده با چربيهاي غيراشباع باشد. 



هايي که خصوصاً آن (polyunsaturated)اشباع شده و چربيهاي غيراشباع چندظرفيتي  در حيوانات آزمايشگاهي چربيهاي

گيري در مورد انسان بخوبي اند. چنين نتيجهاند باعث رشد تومور پستان در اين حيوانات شدهبوده 6داراي اسيدهاي چرب امگا

 دست نيامده است. 

شود وجود داشته باشد که ز موادغذايي که توسط انسان مصرف ميانواع خاصي از اسيدهاي چرب ممکن است در طيف وسيعي ا

آن موادغذايي ممکن است اثراتي مستقل از چربيها در ايجاد سرطان داشته باشند. همچنين ممکن است تغييرات ساختماني 

 ميان اسيدهاي چرب موجود در موادغذايي مختلف وجود داشته باشد. 

مينامند تنها بر اين اساس که مکان اشباع در زنجيره اسيد چرب  6و امگا 3فيتي را امگابراي مثال چربيهاي غيراشباع چند ظر

 3هاي گياهي و اسيدهاي چرب امگابه ميزان زيادي در روغن 6در چه مکاني از مولکول قرار گرفته باشد. اسيدهاي چرب امگا

 شوند. در ماهي و روغن ماهي به ميزان فراوان يافت مي

ممکن است هر دو اينها را شامل شود بدون در نظر  (polyunsaturated)دهاي چرب غيراشباع چند ظرفيتي گيري اسياندازه

 ها ممکن است اثرات متفاوتي را بر روي سرطان پستان داشته باشند. گرفتن اين که در کدام از آن

هاي غذايي کاهش داد بلکه رژيمپيشنهاد شده است که نه تنها براي سالمت عمومي ميبايستي مصرف غذاهاي چرب را در 

تواند ريسک ابتال به کانسر را کاهش هاي ديگر جانشين نمود. اين جايگزيني ميهاي مصرفي را با چربيميبايستي بعضي از چربي

 دهد. 

 تواند باعث کاهش ريسک ابتال به سرطان پستانبراي مثال نتايج چندين مطالعه نشان داده است که مصرف روغن زيتون مي

% 42اسپانيا و ايتاليا انجام شده که در اين کشورها زنان حدود  -گردد. بعضي از اين مطالعات در کشورهاي مديترانه مانند يونان

 آورند در حاليکه شيوع سرطان پستان در آمريکا بيشتر است.کالري مورد نياز خود را از مصرف چربيها بدست مي

اي برگردد که بيشتر روغن زيتون است. در مطالعه ارتباط ميان در کشورهاي مديترانه تواند به نوع چربيهاي مصرفياين امر مي

 و سرطان پستان نتايج کامال متفوتي بدست آمده است. (monounsaurated)چربيهاي غيراشباع يک ظرفيتي 

اي ارتباطي منفي ت و در عدهدر بعضي از اين مطالعات هيچ ارتباطي بين اين دو يافت نشده است و در بعضي ديگر ارتباطي مثب

شوند ولي ميان مصرف اين نوع چربيها و سرطان پستان يافت شده است. اين نوع چربيها در روغن زيتون به فراواني يافت مي

نتايج مطالعات مربوط به مصرف روغن زيتون و سرطان پستان معموالً اثرات حافظت کننده اين نوع روغن را در برابر اين سرطان 

 داده است.نشان 

تواند به اين دليل باشد که در روغن زيتون عالوه بر چربيهاي غيراشباع يک ظرفيتي مواد البته اين تفاوت ميان اين نتايج مي

توانند پيشرفت سرطان پستان را کند فالونوئيدها و ترکيبات فنوليک نيز وجود دارند که اين مواد مي -ديگري مانند ويتامينها

 کنند.

هاي سرطان پستان تواند توسعه و رشد سلولآمده از حيوانات آزمايشگاهي قويا معرف آن هستند که روغن ماهي مي نتايج بدست

را کاهش دهد. گر چه چنين نتايج محکمي در آزمايشات انساني بدست نيامده است ولي تقريباً نيمي از مطالعات انساني حاکي 

ان پستان و کاهش ريسک ابتال به سرطان در اثر مصرف اين نوع غذاهاي از اثرات حفاظت کننده مصرف ماهي در برابر سرط

 دريايي است.

يک موضوع اين است که مقدار اسيدهاي چرب مصرفي و نوع اين اسيدهاي چرب هر دو مهم هستند. نسبت اسيدهاي چرب 

اي از شوند( در عدهبه وفور يافت ميهاي گياهي )که در روغن 6شوند( به امگا )که به فراواني در روغن ماهي يافت مي 3امگا 

 مطالعات در نظر گرفته شده است. 

( برخوردارند. 3امگا  /6)امگا  6به امگا  3کنند از نسبت باالتري از اسيدهاي چرب امگا زناني که مقدار زيادي ماهي مصرف مي

اعث کاهش شيوع و رشد سرطان پستان ب 3امگا  /6در حيوانات آزمايشگاهي نشان داده شده است که نسبتهاي باالتر امگا 

 شود. مي

% کالري مورد نياز خود از 30کنند که براي حافظت در مقابل سرطان پستان زنان ميبايستي کمتر از بعضي منابع سفارش مي

 % کالري مورد نياز خود را از چربيهاي اشباع شده بدست آورند. 10چربيها و کمتر از 



کالري آن ميبايستي از طريق چربيها بدست آيد  600کالري باشد کمتر از  2000روزانه يک زن  بنابراين اگر انرژي مورد نياز

ها و سبزيجات و هاي غذايي سالم غني از ميوهگرم چربي است. عالوه بر آنان زنان ميبايستي به رژيم 65که اين چيزي حدود 

 هاي گياهي روي آورند و تمرينات ورزشي را فراموش نکنند. دانه

بايستي رژيم کم چربي را رعايت کنند زيرا نتايج اند نيز ميالزم به ذکر است که زناني که از سرطان پستان نجات پيدا کرده

شود و ميزان مرگ مطالعات روي حيوانات آزمايشگاهي نشان داده است که مصرف چربي باال باعث پيشرفت سرطان پستان مي

 يدهد. و مير ناشي از اين بيماري را افزايش م

تواند احتمال رخداد دوباره سرطان پستان را بعضي آزمايشات کلينکي در انسان نيز نشان داده است که مصرف چربي کمتر مي

 کاهش دهد. در اينجا اجازه دهيد به نتيجه يکي از اين مطالعات که در کشور آمريکا انجام شده است اشاره کنم.

هاي در آمريکا در زنان است. اين مطالعه در يک ترين سرطانسرطان پستان يکي از رايجهمانطور که در باال به آن نيز اشاره شد 

 اند. زن در آن شرکت کرده 2437انجام شده و  2001تا  1994ساله بين سالهاي  7فاصله 

مين طور بعضي اند و يک سال قبل از مطالعه مورد جراحي پستان قرار گرفته و هاين زنان همگي مبتال به سرطان پستان بوده

سال بوده  62ها بردند و سن متوسط آنها تحت شيمي درماني بودند. همگي اين زنان بعد از دوران قاعدگي به سر مياز آن

 اي تقسيم شدند. است. اين زنان بطور تصادفي به دو گروه تغذيه

گاه با يک متخصص تغذيه مورد مشورت قرار  از يک گروه خواسته شد که رژيم استاندارد خود را ادامه دهند. اين گروه از زنان

 ها خواسته نشد که رژيم غذايي خود را تغيري دهند.ميگرفتند ولي از آن

گرم چربي در روز بود. از  51آوردند که اين معادل مصرف % از کالري مورد نياز خود را از چربيها بدست مي40اين گروه حدود 

 % کالري مورد نياز خود را از چربيها بدست آورند. 20خود را تغيير داده و تنها  زنان گروه دوم خواسته شد که رژيم غذايي

هفته با يک متخصص تغذيه مورد مشاوره قرار ميگرفت که بعد از آن اين  16هر زن در گروه دوم هردو هفته يکبار به مدت 

 مشاوره در طي مطالعه هر سه ماه يکبار صورت ميگرفت. 

مقدار  -گرفتند مانند اينکه هنگام پخت و پز از روغن کمتر استفاده کنندورد آموزش و نصايح الزم قرار ميها مزنان در اين مشاره

 هاي غذايي را تحت کنترل داشته باشند و از اين قبيل آموزشها.اندازه وعده -اه و سبزيجات استفاده کنندبيشتري از ميوه

گر اند را يادداشت ميکردند و هر چند گاه يک مصاحبهينکه هر روز چه خوردهدر اين بررسي زنان در هر دو گروه در طي مطالعه ا

 کرد. ها سوال مياشان از آنها تلنفي تماس ميگرفت و در مورد تغذيهمتخصص با آن

ن سال پيگيري نشان داد که در گروهي که زنان از چربي کمتري استفاده کرده بودند برگشت سرطا 5نتايج اين مطالعه بعد از 

 % بود. 4/12% افراد ديده شد در حالي که برگشت بيماري در گروه کنترل 8/9پستان تنها در 

% کاهش در برگشت بيماري در گرهي بود که چربي کمتر استفاده کرده بودند. کمترين ميزان کاهش برگشت 24اين معادل 

ها از نوع منفي از نظر گيرنده استروژن ن پستان آن% بود در زناني ديده شد که سرطا42بيماري در گروه کم چربي که برابر با 

بندي هاي سرطاني با گيرنده هرمون استروژن به دو دسته مثبت و منفي طبقهبود )سرطان پستان را از نظر دارا بودن سلول

داروهاي ضد گيرنده ها به ها بيشتر است و بيماري آنکنند که نوع منفي عواقب بدتري دارد بعلت اينکه برگشت بيماري در آنمي

 دهد.( پاسخ نمي tamoxifenاستروژن مانند 

زناني که در گروه کم چربي قرار داشتند بعد از مطالعه به خاطر مصرف چربي کمتر کمي وزن کم کرده بودند گر چه کاهش وزن 

ربي و ني زاينکه در هر دو ها و سبزيجات در ميان گروه کم چاز اهداف اين مطالعه نبود. همين کاهش وزن بعالوه مصرف ميوه

گروه بعضي افراد تحت شيمي درماني بودند در تفسير نتايج آزمايشات محدوديت ايجاد کرد و محققين اين بررسي مطمئن 

يگري کلي اين بود تواند وقوع دوباره سرطان پستان را نتيجهنبودند که کاهش وقوع دوباره کانسر در گروه کم چربي احتماالً مي

تواند وقوع دوباره سرطان پستان را در زنان بعد از دوران قاعدگي کاهش دهد. مطالعه ذايي کم چربي احتمااًل ميکه رژيم غ

 زن بعد از دوران قاعدگي در حال انجام است که نتايج آن در چند سال آينده مشخص خواهد شد.  32000بزرگتري بر روي 

سال )بعد از دوران قاعدگي( شرکت کردند همانند  79تا  50ين زن بين سن 50000در يک مطالعه بزرگ ديگر که در آن 

 اي که در بال درباره آن توضيح داده شد زنان به دو گروه تقسيم شدند. مطالعه



% کالري مورد نياز خود را 38زن براي گروه کم چربي انتخاب شدند و هدف اين بود که در اين گروه افراد بجاي آنکه  19541

نفر بقيه رژيم غذايي معمول خود  29294% کالري مورد نياز را از مصرف چربيها بدست آوردند. 20آورند تنها ها بدست از چربي

 را ادامه دادند. 

هاي پستان و کلون پرداختند. نتايج سال از شروع اين پروژه محققين به معاينه زنان هر دو گروه از نظر وقوع سرطان 8بعد از 

را ميان زنان دو گروه از نظر ابتال به اين دو سرطان نشان نداد و بنابراين به نظر نرسيد که رژيم  اين مطالعه تفاوت معني داري

 اي در برابر اين دو نوع سرطان بوجود آوره باشد. غذايي با چربي کمتر اثر حفاظت کننده

ه ابتال به سرطان پستان دارند گر با اين حال در اين مطالعه دانشمندان احساس کردند که زنان گروه کم چربي تمايل کمتري ب

توانست يک پديده تصادفي باشد و يا مرتبط به کاهش وزن ناچيزي باشد که چه اين تمايل از نظر آماري مهم نبود و بنابراين مي

وند )د ها با متخصصين تغذيه انجام داده بهاي زيادي باش که آنزنان گروه کم چربي از خود نشان دادند و يا مربوط به مشاوره

بينم مجدداً متذکر شوم که دانشمندان معتقدند که کاهش وزن بعد از قاعدگي عامل مهمي در حفاظت زنان در اينجا الزم مي

 برابر ابتال به سرطان پستان است(. 

هاي مهم اين مطالعه آن بود که محققين مطمئن نبودند که زنان گروه کم چربي به آن حدي که بايستي يکي از محدوديت

% کالري 38مصرف چربي را کاهش دهند کاهش داده باشند. محققين بدنبال کاهش ميزان مصرف چربي )در گروه کم چربي( از 

 % رسيدند. 29% بودند ولي آزمايشات بيوشيميايي نشان داد که زنان اين گروه تنها به کاهش 20روزانه به 

تاد نتيجه آزمايش چگونه تغيير ميکرد. بنابراين بنظر ميرسد اف% اتفاق مي20بنابراين مشخص نيست که در صورتي که کاهش 

 اند. که زنان گروه کم چربي اطالعات درستي در مورد تغذيه خود در اختيار محققين قرار نداده

هاي اين مطالعه و مطالعاتي نير آن، جمعيت چنين موردي در مورد مطالعات مشابه نيز اتفاق افتاده است. يکي ديگر از نقص

سال شرکت داشتند که حتي در زمان مطالعه سن  50 -79رد مطالعه و زمان مطالعه است. در اين مطالعه زنان بين سنين مو

ها نسبتًا باال بوده است و شايد طول عمر کافي در حين مطالعه در مطالعات تغذيه و ارتباط آن با يک بيماري خاص زمان آن

 را مورد مطالعه قرار داد.  زيادي نياز است تا بتوان اثرات نوع تغذيه

شد؟ از طرف ديگر تغذيه اين زنان ها بهتر مشاهده ميآيد که اگر ممکن بود اثرات کاهش چربي آنبنابراين اين سؤال پيش مي

در طول زندگي و قبل از شروع مطالعه نيز از اهميت بسياري برخوردار است که ممکن است در اين نوع مطالعات بخوبي در نظر 

 نشده باشد.  گرفته

ممکن است سؤال کنيد، خالصه چه بايد کر؟ چربي کمتر مصرف کنيم يا نه؟ بنظر ميرسد با توجه به نتايج مطالعات )عليرغم 

 ها( تمايي بطرف کاهش ميزان ابتال به کانسر در اثر مصرف چربي کمتر وجود دارد. محدوديتهاي آن

آزمايشات ميبايستي بخوبي و با دقت بسيار مورد تفسير قرار گيرند بطوريکه  با اين حال بعضي دانشمندان معتقند که نتايج اين

 اثرات سودمند بعضي موادغذايي چرب مانند مواد لبني مورد خدشه قرار نگيرد. 

 باشند. بنابراين بهترين راه ايناند که مواد لبني داراي بعضي مواد ضد کارسينوژنيک )ضد سرطان( ميمطالعات اخير نشان داده

ريزي غذايي خود را حتماً با مشورت با متخصصين تغذيه است که افراد خودسرانه رژيم غذايي براي خود تعيين نکنند و برنامه

 انجام دهند. 

اين مواد باعث افزايش وزن با توجه به انرژي بااليي که مواد چرب توليد ميکنند  -گذشته از اثرات منفي مصرف چربي فروان

 شوند و ارتباط افزايش وزن با سرطان موضوعي است که بسياري از محققين بر آن باور دارند. مي

سوال اينست که اگر چربيها حقيقتاً داراي ماده يا موادي هستند که ريسک ابتال به سرطان را افزايش ميدهند اين مواد چه 

ها در هاي غذايي پرچرب باعث افزايش هرمونهايي مانند استروژن و پروستاگالندينه رژيماند کهستند؟ بعضي نتايج نشان داده

 شوند.بدن مي

شود که يک ريسک فاکتور بعضي محققين نيز تصور بر اين دارند که مصرف غذاهاي پرچرب در زنان باعث قاعدگي زودرس مي

هاي غذايي پر چرب اند که رژيمموضوع را به آزمايش گذاشته براي ابتال به سرطان پستان است. بعضي از دانشمندان نيز اين

 ها ممکن است باعث ايجاد سرطان پستان شوند. هايي شوند که محصول اين ژنممکن است باعث بيان ژن



توانند دهند که مصرف غذاهاي پرچرب باعث تضعيف سيستم ايمني شود. غذاهاي چرب همچنين ميبعضي هم اين احتمال را مي

ث افزايش اسيدهاي صفراوي ثانويه در روده بزرگ شوند که اين اسيدها به عنوان عوامل تحريک کننده سرطان کلون محسوب باع

 شوند. مي

در ارتباط با سرطان پروستات در مدل حيواني )موش( نشان داده شده است که کاهش ميزان چربي در رژيم غذايي موشها را از 

 کند. مي ابتال به سرطان پروستات محافظت

هاي حيواني هاي حيواني آشنا باشند ولي بطور خالصه بايد عرض کنم که اين مدلن محترم تا چه اندازه با مدلدانم خوانندگانمي

ها تقريباً شبيه همان بيماري است که در )که معموالً موش هستند( ميتوانند به بيماريهايي مانند کانسر مبتال شوند و بيماري آن

 شود.ديده ميانسان 

شوند. در ارتباط با سرطان، هاي حيواني وسايل بسيار ارزشمندي براي مطالعات بيماريهاي انساني محسوب مياين مدل

هاي حيواني براي آزمايشات اوليه استفاده از داروهاي جديد در پيشگيري و يا درمان سرطان دانشمندان خصوصاً از اين مدل

 استفاده ميکنند. 

هاي بهتري ها مدلنيز دانشمندان با دستکاريهاي ژنتيکي که بر روي حيوانات انجام ميدهند سعي ميکنند که از آن بعضي اوقات

 براي بيماريهاي انساني بسازند.

باشند مي p27و  PTENهاي براي مثال دانشمندان آمريکايي با خراب و يا حذف دو ژن در موش که کدکننده پروتئين

شوند. اين دو ژن در ايجاد و پيشرفت سرطان ند که تقريباً در تمامي موارد مبتال به سرطان پروستات مياهايي تهيه کردهموش

 پروستات در انسان نقش بسيار مهمي دارند. 

ها به چه نتايجي در هاي حيواني برگرديم و ببينيم دانشمندان باال با استفاده از اين مدلبعد از اين معرفي کوچک درباره مدل

اط با کاهش چربي در رژيم غذايي و سرطان پروستات دست يافتند. در مطالعه باال بر روي روغن ذرت )که غني از اسيدهاي ارتب

که بيشتر در غذاهاي کشورهاي غربي مورد  (polyunsaturated)هاي غيراشباع چند ظرفيتي است( و نيز چربي 6چرب امگا 

 استفاده قرار ميگيرد تکيه شده است. 

ها را با رژيم غذايي پرچرب تغذيه کردند )موشهاي پرچرب( بطور يکه اين حيوانات اي از موشمطالعه دانشمندان دستهدر اين 

% کالري بدست آمده از چربيها معموالً مشابه رژيم غذايي آقايان 40کالري مورد نياز روزانه خود را از چربيها بدست آورند ) 40%

 (. در کشورهاي غربي مانند آمريکا است

% کالري خود را از چربيها بدست آورند )موشهاي کم 12گروه دوم از موشها با رژيم کم چربي تغذيه شدند بطوري که تنها 

چرب(. نتيجه جالبي از اين آزمايش بدست آمد و دانشمندان متوجه شدند که موشهايي که با رژيم کم چرب تغذيه شده بودند 

 تال به سرطان پروستات شدند. % کمتر مب27در مقايسه با گروه پرچرب 

هاي مراحل اوليه سرطان پروستات اين حيوانات را از نظر سرعت رشدي جالب توجه آنکه دانشمندان اين بررسي همچنين سلول

هاي پرچرب هاي گرفته شده از موشهاي گرفته شده از موشهاي کم چرب در مقايسه با سلولمقايسه کردند و دريافتند که سلول

 بسيار کمتري رشد ميکنند.  با سرعت

ماه مبتال به سرطان پروستات  9تا  6در اين مطالعه دانشمندان از مدل جديد موشي استفاده کردند که در آن حيوانات در طي 

ماهگي  7ميشوند. اين موشها بعد از گذشته سه هفته از عمر که ميتوانستند غذا را هضم کنند رژيم غذايي را شروع کردند و در 

 ظر سرطان پروستات مورد معاينه قرار گرفتند. از ن

 الکل 

شود به در مورد ارتباط با مصرف الکل )شامل کليه مشروبات الکي( با سرطان مطالعات فراواني وجود دارد که در زير سعي مي

کلي مصرف ميکنند در بار و زناني که در روز يک بار مشروبات ال 2نتايج بعضي از اين مطالعات اشاره شود. مرداني که در روز 

 ها دارند. مقايسه با ديگران ريسک بيشتري براي ابتال به بعضي سرطان

اي کمتري دارند در مقايسه با مردان، زنان بعلت آن که بافت چربي بيشتري در بدن خود دارند و از طرف ديگر بافت ماهيچه

ريعتر رقيق ميگردد ولي زمان رقيق شدن الکل در بدن زنان الکل را بيشتر در بدن خود نگاه ميدارند زيرا اکل در بدن مردان س

 تر است. آهسته



کند. اين آنزيم در شکست مولکولي الکل نقش همچنين بافت کبد در زنان به ميزان کمتري آنزيم الکل دهيدروژناز توليد مي

 -هاي نواحي دهانابتال به سرطان اند که مصرف مداوم )کرونيک( الکل باعث افزايش ريسکمهمي دارد. مطالعات نشان داده

 شو.روده بزرگ و پستان مي -مري -حلق

توانند باعث افزايش ميزان زناني که در ريسک ابتال به سرطان پستان هستند اصالً نبايد از مشروبات الکي استفاده کنند. الکل مي

 ک ابتال به سرطان پستان است. هرمون استروژن در زنان قبل از دوران قاعدگي شود که عاملي براي افزايش ريس

افتد. الزم به ذکر است که الکل همچنين همچنين ايجاد سيروز کبدي در اثر مصرف الکل در زنان سريعتر از مردان اتفاق مي

ه کند. حتي گزارشاتي وجود دارد مبني بر اينکه مادران بارداري کناپذيري را به جنين در مادران باردار وارد ميآسيبهاي جبران

 دهند. کنند ريسک ابتالي کودکان خود را به سرطان خون )لوکميا( افزايش ميالکل مصرف مي

مصرف الکل در طي بارداري ممکن است باعث سقط خودبخودي جنين گردد و يا اينکه باعث تولد نوزدان زودرس و يا نوزداني 

 رشد چنين در رحم مادر گردد.تواند باعث کاهش گردد که وزن بسيار پائيني دارند. الکل همچنين مي

% مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان در اثر مصرف الکل است و اين چيزي حدود 6شود که در کشور انگلستان تخمين زده مي

شود که هر ساله حدود اند که مصرف الکل باعث ميشود. مطالعات اپيدميولوژي در انگلستان نشان دادهنفر را شامل مي 9000

 به سرطان پستان شوند.  زن مبتال 2000

بنظر ميرسد مقدار الکل مصرفي مهم باشد و نوع نوشابه الکلي از اهيمت کمتري برخوردار باشد. حتي مصرف شراب قرمز نيز 

تواند اند که مصرف حتي مقادير کم الکل ميريسک ابتال به کانسر را افزايش ميدهد. از نظر مقدار مصرف، مطالعات نشان داده

 به کانسر را افزايشدهد و افرادي که بيشتر الکل مصرف کنند بيشتر در معرض ابتال هستند.  ريسک ابتال

يگري قطعي در اين باره نياز به مطالعات ارتباط بين مصرف الکل با سرطان کلون نيز گزارش شده است گر چه بنظر ميرسد نتيجه

پانکرآس و پروستات  -هاي معدهمصرف باالي الکل را با سرطان بيشتري داشته باشد. مطالعات معدودي نيز وجود دارند که ارتباط

دهند. دانشمندان معتقدند که زمينه ژنتيکي افراد نقش مهمي را در افزايش ريسک ابتال به سرطان در اثر مصرف الکل نشان مي

 کند. بازي مي

ها در مقايسه با کشورهايي که در آن خوشبختانه مصرف الکل در کشور ما ممنوع است و همين امر باعث شده است که کالً

مصرف الکل آزاد است ميزان مشروبات الکلي در کشور ما بسيار کمتر باشد. من در طي بعضي مسافرتهايي که به بعضي از 

کشورهاي خارجي داشتم احساس عليرغم اين که مصرف الکل در اين کشورها آزاد است ولي نوشيدن الکل به عنوان يک عادت 

 شود.حسوب نميپسنديده م

ميگويند که معمواًل  heavy drinkerها را بنابراين شايد در اين کشورها افرادي باشند که خيلي الکل مينوشند که اصطالحاً آن

دهند و اغلب مردم گاه به گاه )براي مثال در جشنها و مراسم خاص( مشروبات الکلي درصد بسيار کمي از جمعيت را تشکيل مي

 کنند. مصرف مي

اي از مردم اين کشورها نيز به خاطر آگاهي و يا اعتقادات مذهبي اصال الکل مصرف نميکنند. به هر حال درصد قبال مالحظه

 کنند اطالعات زير شايد آموزنده باشد. براي آن دسته از افرادي که مشروبات الکلي مصرف مي

ايش ريسک ابتال به سرطان ميگردد و مطالعات اپيدميولوژي شواهد زيادي وجود دارد مبني بر اينکه مصرف مداوم الکل باعث افز

 4تا  2شود که بين هاي انساني نشان داده است. تخمين زده ميارتباط روشني را بين مصرف الکل و ايجاد بعضي از سرطان

 شود. ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به مصرف مشروبات الکلي مربوط ميدرصد کل سرطان

% کل مرگ 5/3ها در دنيا مربوط به نوشيدن الکل است و اين تقريباً معادل % کل سرطان6/3کنند که ز ذکر ميبعضي منابع ني

 و ميرهاي ناشي از سرطان در دنياست.

متوجه شد که افرادي که زياد  Lamuمطالعه ارتباط الکل با سرطان به بيش از صد سال پيش برميگردد که دانشمندي به نام 

اند که شوند. از آن زمان تا حال مطالعات اپيدميولوژي متعددي نشان دادهنند بيشتر به سرطان مري مبتال ميکالکل مصرف مي

 شود.در نواحي بااليي دستگاه گوارش و تنفسي مي الکل باعث افزايش ريسک ابتال به سرطان خصوصاً 



اي که توسط يزان باال ميباشد. در مطالعه% مواردس رطان مري در آمريکا مربوط به مصرف الکل به م75گزارش شده که 

گرم الکل )تقريبًا معادل يک بطري شراب( مصرف  80دانشمندان در فرانسه انجام گرفت نشان داده شد که افرادي که در روز 

 برابر بيشتر خود را در معرض ابتال به سرطان مري قرار ميدهند.  18ميکنند 

روز ريسک ابتال به سرطان مري را پنج برابر افزايش ميدهد. بنابراين بنظر ميرسد  عدد سيگار در 20گزارش شده است که مصرف 

 کند.تر از سيگار عمل مياز نظر افزايش ريسک ابتال به سرطان مري به تنهايي، الکل به مراتب قوي

ستگاه گوارش را بسيار اند که مصرف توام الکل و دخانيات ريسک ابتال به سرطان نواحي باالي دولي دانشمندان متوجه شده

برابر( افزايش ميدهد. مطالعات مشابهي با نتايج مشابه در حيوانات آزمايشگاهي انجام شده است که در زير به آن  40بيشتر )تا 

 اشاره خواهد شد. 

% اين افراد بيش 90شد که در مطالعه ديگري که بر روي جمعيتي از بيماران مبتال به سرطان سر و گردن انجام شد نشان داده 

گرم الکل  25اند. در اين مطالعه اظهار شده است که اگر يک شخص روزانه از دو برابر معمول مشروبات الکلي استفاده ميکرده

گرم  100شود که اين فرد در روز بيش از مي 32( باشد اين عدد تبديل به 1مصرف کند و ريسک ابتال به کانسر در آن يک )

 کند. الکل مصرف 

گرم الکل در روز مصرف کنند ريسک ابتال به سرطان نواحي دهان  159تا  100داده شده که اگر افراد  اي ديگر نشاندر مطالعه

برابر  6/28در آن  (hypopharyngeal)برابر و کارسينوماي زير حلق  2/15کارسينوماي نواحي حلق  -برابر 5/13ها در آن

 يابد. افزايش مي

اي چنين ينکه بنظر ميرسد حدي براي افزايش ريسک ابتال به سرطان و ميزان مصرف الکل وجود ندارد. در مطالعهجالب توجه ا

بطري شراب مصرف ميکنند ريسک ابتال به سرطان مري را در خود حدود  5/1گيري شده است که افرادي که در روز نتيجه

 برابر افزايش ميدهند.  100

نفر انجام گرفت نشان داده شد که اگر مصرف الکل  750000ندان انجمن سرطان آمريکا بر روي اي که توسط دانشمدر مطالعه

يابد. مطالعات ديگري نيز برابر افزايش مي 8/5گرم در روز افزايش يابد ريسک ابتال به سرطان مري  72گرم در روز به  12از 

 اند. وجود دارند که نتايج مشابهي در پي داشته

گرم در روز اين نيست که مصرف  72گرم به  12ن محترم بايد توجه داشته باشند که منظور از افزايش مصرف از البته خوانندگا

ضرر است. چون اکثر اين مطالعات در کشورهايي انجام شده است که مصرف الکل در آن جا آزاد است بنابراين گرم در روز بي 12

 رفته شده است. معمو الً يک مصرف پايه در اين مطالعات در نظر گ

تنفسي مربوط به مصرف الکل است  -هاي نواحي بااليي دستگاه گوارشيدرصد سرطان 68تا  25تخمين زده شده است که بين 

 درصد اين بيماريها در صورت توقف مصرف الکل و دخانيات قابل پيشگيري است.  80و 

کبدي يکي از عوامل مهم در ايجاد نوع معمول سرطان کبد يعني هپاتوسلوالر کارسينوما است. مطالعات دانشمندان سيروز 

درصد موارد هپاتوسلوالر کارسينوما در کبدهاي سيروتيک صورت ميگيرد. مصرف  80اروپايي و آمريکايي نشان داده است که 

 تواند ريسک ابتال به سرطان کبد را افزايش دهد. ه ميالکل در ايجاد سيروز کبد نقش مهمي دارد و در نتيج

نيز ميباشد. زيرا  Cو يا هپاتيت  Bاز طرف ديگر افزايش سرطان کبد احتماالً مرتبط با عفونت مزمن با ويروسهاي هپاتيت 

 است.  مطالعات اپيدميولوژي نقش هر دو ويروس را در ايجاد هپاتوسلوالر کارسينوما را با مصرف الکل نشان داده

اي که در انگلستان صورت گرفته است نشان داده شده است که ميزان هپاتوسلوالر کارسينوما در مرداني براي مثال در مطالعه

شود. گر چه ارتباط ايجاد هپاتوسلوالر کارسينوما توسط الکل و ويروسها بخوبي برابر بيشتر ديده مي 8کنند که الکل مصرف مي

 ه است. مورد مطالعه قرار نگرفت

ولي مطالعاتي معدود در اين ارتباط وجود دارد. براي مثال نشان داده شده است که مصرف مداوم الکل تشکيل هپاتوسلوالر 

 کند. تسريع مي Cو تشکيل سيروز کبدي را در افراد آلوده به هپاتيت  Bکارسينوما را در افراد آلوده به هپاتيت 

و و سرطان رکتوم توسط دانشمندان نشان داده شد. مطالعات بيشتر نشان داد که ارتباط مصرف آبج 1974اول بار در سال 

بر روي پيشرفت آدنوما به کارسينوما  -کندهاي آدنوما را در روده بزرگ تحريک ميمصرف مداوم )کرونيک( الکل تشکيل پوليپ

تري تشکيل سرطان کلون را افزايش ميدهد برابر تشکيل سرطان رکتوم و به ميزا کم 5/3تا  5/1اثر گذاشته و در مجموع بين 



شود و حاصل تکثير بيش از حد اي که در روده بزرگ تشکيل مي)براي اطالع خوانندگان محترم بايد بگويم که ضايعات اوليه

 هاي آدنوما ميگويند که معرف مراحل اوليه سرطان روده بزرگ است(. هاي پايه اپيتليال روده است را پوليپسلول

تواند ريسک ابتال به سرطان پستان اند که مصرف مداوم الکل )حتي نه در مقادير باال( ميت اپيدميولوژي متعدد نشان دادهمطالعا

 هاي پستان تازه تشخيص داده شده در آمريکا بخاطر مصرف الکل ميباشد. % سرطان4شود که را افزايش دهد. تخمين زده مي

هاي حيواني انجام شده است اشاره کنم. قبل ا که بر روي حيوانات آزمايشگاهي و مدلحال اجازه دهيد به نتايج بعضي پژوهشه

از هر چيز بايد متذکر شوم که نتايج بدست آمده در مورد ارتباط سرطان با مصرف الکل با استفاده از حيوانات آزمايشگاهي تحت 

مدت زماني که از کارسينوژن  -وژن مورد استفادهنوع کارسين -تأثير چندين عامل است که اين عوامل شامل: طراحي آزمايش

مقدار الکل مورد استفاده و مدت زمان استفاده از الکل و اينکه الکل به چه طريقي به حيوان داده شده است.  -استفاده شده است

 بستگي دارد. 

به موکوس نواحي دهان و  شود باعث آسيببه نظر ميرسد هنگامي که الکل بصورت خوراکي به چه طريقي به حيوان داده مي

تواند احتمال ايجاد کانسر در اين نواحي را افزايش دهد. هنگامي که الکل بصورت سيستميک به حيوانات مري شده و اين مي

 داده شده است توانسته است که اثرات کارسينوژنيک بعضي مواد سينوژن را افزايش دهد. 

تواند سرعت ايجاد کانسر را افزايش دهد و هم داده است که الکل هم مي مطالعات انجام شده روي حيوانات آزمايشگاي نشان

 تواند پيشرفت کانسر را تسريع کند. مي

گيري شد که هنگامي که الکل بصورت مزمن )طوالني مدت( به منتشر شد نتيجه 1963اي که در سال با اين حال در مطالعه

کند زيرا در اين مطالعه تفاوتي ميان ايجادکانسر بين حيوانات ن عمل نميجوندگان خورانده شود احتماالً به عنوان کارسينوژ

 الکلي و غيرالکلي مشاهده نشد. 

رسد اکثر مطالعات حيواني که در ارتباط با الکل و سرطان کبد )هپاتوسلوالر کاسينوما( انجام شده است با استفاده از بنظر مي

 ده تومور( انجام گرفته است. ماده شيميايي نيتروزامين )به عنوان شروع کنن

اي که از اکثر اين مطالعات بدست آمده است ارتباطي منفي بين مصرف الکل و سرطان کبد را نشان داده است در حاليکه نتيجه

 در اين مطالعات الکل بيشتر باعث افزايش ابتال به سرطان در نواحي باالي دستگاه گوارشي و تنفسي شده است. 

رايط آزمايش را تغيير دادند و الکل و ماده کارسينوژن را در فواصل جدا از هم به حيوان دادند مشاهده کردند وقتي دانشمندان ش

تواند ايجاد سرطان کبد را تسريع کند. احتمال دارد که تيمار حيوانات بصورت غير هم زمان با الکل و ماده کارسينوژن که الکل مي

 ند. کهاي ميان اين و جلوگيري مياز واکنش

المللي تحقيقات بر روي سرطان مربوط به سازمان بهداشت جهاني الکل را در گروه مواد کارسينوژن )سرطانزا( گروه آژانس بين

شوند که خاصيت کارسينوژني خود را در انسان نشان کند )مواد کارسينوژن گروه اول موادي را شامل ميبندي مياول تقسيم

 اند(. داده

رسد که نتايج کافي آزمايشگاهي وجود دارد که نشان ميدهد الکل يک ماده کارسينوژن )سرطانزا( در انسان بنابراين بنظر مي

 ,National Institute on Acohol Abuse and Alcoholosm)است. انجمن استفاده غير صحيح الکل و الکليسم 

NIAAA) ي وجود نداشته باشد که نشان دهد الکل بخودي مربوط به کشور آمريکا اينگونه بيان ميدارد: حتي اگر نتايج کاف

خود يک ماده کارسينوژن است با توجه به اينکه اين ماده قادراست عمل کارسينوژنيک بعضي مواد شيميايي را تحريک کند 

 توان خصوصيات کارسينوژنيک براي آن در نظر گرفت. مي

که الکل توانايي تنباکو را در ايجاد سرطان افزايش ميدهد. نشان داده شده است  (rat)براي مثال در موش آزمايشگاهي بزرگ 

ناي و مري در افرادي که هم سيگار  -گزارشاتي نيز وجود دارد مبني بر اينکه در انسان احتمال ايجاد سراطن در نواحي دهان

کنند. اين امر استفاده نميبرابر بيشتر از افرادي است که هيچکدام از اين مواد را  35کنند کشند و هم الکل استفاده ميمي

 ارتباط الکل را با مواد کارسينوژن موجود در تنباکو نشان ميدهد. 

هاي احتمالي ايجاد سرطان توسط الکل اشاره ميکنم. مسلم است که در شرايط مختلفي ترکيبي از در زير به بعضي از مکانيسم

 يل باشد. حالتهاي زير ممکن است در ايجاد و پيشرفت سرطان توسط الکل دخ

 : (acetaldehyde)الف( الکل و ايجاد استالدئيد 



هاي بدن ايجاد هاي آزاد که در اثر متابوليسم اتانول توسط سلولمطالعات بيانگر آن هستند که غلظت باالي استالدئيد و راديکال

 هاي سالم بدن شود. در سلول DNAتواند باعث آسيبهاي شيميايي به شود ميمي

ها حاکي از نقش مهم استالدئيد در کارسينوژنز مرتبط با الکل است. استالدئيد يک ماده د دارند که نتايج آنمطالعاتي وجو

هاي حياتي و پروتئين متصل شود و در عملکرد طبيعي اين مولکلو DNAتواند به زا( است و ميکارسينوژن و موتاژن )جهش

 اختالل ايجاد کند.

و متابوليسم اکسيداتيو باکتريها در  cytochrome P4502E1آنزيم  -هاالکل دهيدروژناز بافتتواند توسط آنزيم استالدئيد مي

تواند با تغيير در باکتريهاي موجود در دهان )ميکروفلور مجاري بااليي و پائيني دستگاه گوارش ايجاد شود. کشيدن سيگار نيز مي

 روبات الکلي بخود خود داراي استالدئيد هستند.دهان( باعث افزايش ميزان استالدئيد گردد. بعالوه بعضي مش

آيد اند که غلظتي که استالدئيد که در بزاق و دستگاه گوارشي افراد بعد از مصرف الکل بوجود ميمحققين در آمريکان نشان داده

 شود.  DNAتواند باعث آسيب به مي

اختالل ايجاد کند که اين  DNAمتصل شود و در همانندسازي و تعمير  DNAتواند به هاي مختلف مياستالدئيد در مکان

ها تاثير تواند در باين ژنمي DNAهاي سرطاني باشد. همچنين اتصال استالدئيد به تواند عامل مهمي در ايجاد سلولاختالل مي

 ها( گردد. ر )تومور سوپرسورژنهاي بازدارنده توموها و ژنبگذارد و بسته به مکان اتصال باعث ايجاد جهش در انکوژن

هاي حيوانات آزمايشگاهي )که با الکل تواند اتصاالت پايداري باشد و چنين اتصاالتي در بافتمي DNAاتصاالت استالدئيد با 

هاي سفيد خون )افراد الکلي نيز چنين اتصاالتي مشاهده شده تغذيه شده بودند( نشان داده شده است. در لوکوسيتهاي )سلول

 شود.مي methyl guanyl- transferase 06ست. نشان داده شده است که استالدئيد باعث بازداشتن آنزيم ا

مختلف با توسط مواد آلکيله کننده دارد. مطالعات  DNAدر اثر آسيبهاي وارده به  DNAاين آنزيم نقش مهمي در ترميم 

هاي پستانداران( نشان داده است که هاي يوکاريوت )مانند سلولهاي پرکاريوت )باکتريها( و سلولاستفاده از کشت سلول

 که است شده داده نشان آزمايشات بعضي در. است  زايي )موتاژنيک( و کارسينوژنيکاستالدئيد داراي اثرات مستقيم جهش

 کند. و گاه تغييرات کروموزومي مي (point mutation)اي ي نقطههاجهش ايجاد تواندمي استالدئيد

پيشرفت چرخه سلولي را به تاخير  -شودنشان داده شده است که استالدئيد باعث التهاب و متاپالزي بافت پوششي ناي مي

ي حيوانات آزمايشگاهي ضايعات اند که افزودن استالدئيد به آب خوراکشود. دانشمندان نشان دادهانداخته و باعث آسيب بافتي مي

کند که شبيه ضايعات ايجاد شده در افرادي است که به طور موکوسي در نواحي باالي دستگاه تنفسي اين حيوانات ايجاد مي

تواند باعث کارسينوماي نازوفارنکس و کنند.گزارشاتي وجود دارد مبني بر اينکه تنفس استالدئيد ميمداوم الکل استفاده مي

 هاي نواحي انتهايي دهان و حلق هستند.( وماي الرنکس گردد )اين دو از سرطانکارسين

هاي دهند افرادي که داراي موتاسيون )جهش ژنتيکي( و يا پلي مرفيسم در ژن يا ژنمطالعات جالبي وجود دارد که نشان مي

ابتال به سرطان دارند. در ژاپن و بعضي هاي مسئول در متابوليسم استالدئيد هستند ريسک باالتري براي کد کننده پروتئين

 (ALDH2) 2کشورهاي آسيايي در صد بااليي از مردم داراي موتاسيون در ژن کد کننده پورتئين استالدئيد دهيدروژناز 

 هستند. 

عامل مهمي در افزايش ريسک  ALDH2دانشمندان ژاپني اول بار نشان دادند که موتاسيون هتروزيگوت در ژن  1996در سال 

هايي که به ميزان بيشتري الکل مصرف کنند چه در آنابتال به سرطان مري ميباشد چه در افرادي که هر روز الکل مصرف مي

 کنند. مي

هاي نواحي بااليي دستگاه اند که در افراد الکلي که مبتال به سرطان )بيشتر سرطاندانشمندان ژاپني متوجه اين موضوع شده

 بيشتر است. ALDH2ميزان موتاسيونهاي غيرفعال کننده در ژن اند گوارشي( شده -تنفسي

 -جالب آنکه اين افراد در بزاق خود مقادير بيشتري از استالدئيد دارند و بنابراين غشاءهاي موکوسي نواحي بااليي دستگاه تنفسي

 گوارشي اين افراد در تماس بيشتري با اين ماده است.

تريهاي موجود در دهان توليد شود. مقدار قابل شناسايي از استالدئيد )حتي به ميزان تواند توسط باکاستالدئيد همچنين مي

شود. به نظر ميرسد استالدئيد با مواد پلي آمينها واکنش نشان ميدهد متوسط( در بزاق افراد سالم بعد از مصرف الکل ديده مي



ها لي آمينها موادي هستند که بطور طبيعي در سلولشود. پتوليد مي Cr- Pdgزا به نام که و يک ماده بسيار خطرناک جهش

 شوند. ها ميشوند و باعث رشد سلولايجاد مي

 : Cytochrome 4502E1ب( الکل و تحريک ايجاد پروتئين 

تواند باعث گردد که اين آنزيم مي Cytochrome 4502E1 (CYP2E1)تواند باعث القاي آنزيم مصرف الکل بطور مزمن مي

تواند مي Cytochrome 4502E1به استالدئيد گردد. همچنين نشان داده شده است که در کبد افزايش غلظت تبديل الکل 

 باعث توليد راديکالهاي هيدروکسي اتيل و پراکسيداسيون چربي شود. 

باعث  شود و بازداشتن اين آنزيمباعث آسيب به بافت کبد مي Cytochrome 4502E1گزارشاتي وجود دارد که القاي آنزيم 

 گردد. بهبود اين بافت مي

محققين اين امر را مرتبط با توليد و سپس حذف راديکالهاي آزاد ميدانند )در اينجا الزم است يادآوري گردد که بحث مربوط به 

ها در قسمت مواد ضداکسيدان توضيح داده شد و خوانندگان محترم در صورت نياز راديکالهاي آزاد و اثرات آسيب زننده آن

 توانند براي مرور مجدد به آن قسمت مراجع کنند(. يم

و آسيب سلولي بيشتر در بافت کبد مورد مطالعه قرار گرفته است و  Cytochrome 4502E1به نظر ميرسد که ارتباط آنزيم 

 هاي فوقاني دستگاه تنفسي و گوارشي کمتر است.نتايج آزمايشگاهي در مورد اين ارتباط در بافت

در بافت  Cytochrome 4502E1تواند باعث القاي آنزيم انشمندان گزارش کردند که مصرف مداوم الکل ميد 1990در سال 

گرم  40گزارش گرديد. نشان داده شده که مصرف  1996معده و روده در جوندگان شود. نتيجه مشابهي در مورد انسان در سال 

 Cytochrome 4502E1تواند باعث القاي آنزيم يک هفته مي % الکل( در طي5/12ليتر شراب ميلي 400الکل در روز )معادل 

 -Nگزارش شد که مصرف مداوم الکل ايجاد سرطان مري توسط ماده سرطانزاي  1993گردد. در سال 

nitrosemethylbenzylamine  .را افزايش ميدهد 

داروي آلفا توکوفرول توانست باعث کاهش ضايعات دانشمندان اين افزايش را مرتبط با ايجاد راديکالهاي آزاد دانستند و استفاده از 

هاي سرطاني گردد. نتيجه مشابهي در موش بزرگ آزمايشگاهي بدست آمد که در آن مصرف مزمن الکل باعث سرعت تکثير سلول

 کلون گرديد )احتماالً بعلت توليد استالدئيد( و مصرف آلفاتوکوفرول توانست اين تکثير را فرو نشاند. 

ساز کارسينوژن را به مواد کارسينوژن تواند سرعت تبديل بعضي مواد پيشمي CYP2E1اند که القاي آنزيم داده برخي نتايج

ويني  -آلفالتوکسين -ميگويند و شامل موادي همچون نيتروزامينها (xenobiotic)افزايش دهد. اين مواد را گزنوبيوتيک 

 شوند. هاي پلي سيکليک ميهيدرازين و هيدروکربن -کلورايد

تواند ايجاد سرطان تواند احتماالً توضيح دهنده اين باشد که چگونه مصرف دخانيات و الکل تواما ميمي CYP2E1اين عمل 

گوارشي را به ميزان بسيار بيشتري افزايش دهد زيرا همانطور که در باال توضيح داده شد  -در نواحي فوقاني دستگاه تنفسي

 توانند به مواد کارسينوژن تبديل شوند.مي CYP2E1وژني است که توسط تنباکو داردي مواد پيش کارسين

اين موضوع به نوعي در موش بزرگ آزمايشگاهي نشان داده شده است. خوراندن الکل به اين حيوانات باعث تبديل ماده 

 شود.اال در بافت مري ميساز کارسينوژن ميباشد( به ماده سرطانزاي نهايي به ميزان بنيتروزوپيروليدين )که يک ماده پيش

ساز کارسينوژن به مواد کارسينوژن بنظر ميرسد پيچيده باشد و به عوامل مختلفي وابسته باشد. ارتباط الکل با تبديل مواد پيش

ساختمان شيميايي ماده پيش کارسينوژن و وجود يا عدم وجود الکل  -CYP2E1توانند شامل ميزان القاي آنزيم اين عوامل مي

اند که مصرف توام الکل با ماده کارسينوژن در بدن در هنگام متابوليسم ماده پيش کارسينوژن باشند. دانشمندان نشان داده در بدن

 هاي مختلف غير از کبد را به ميزان بسيار بيشتري افزايش ميدهد. )سرطانزا( نيتروزامين ميزان ابتال به سرطان در بافت

تواند بازدارندگي متابوليسم يج يکساني را به دنبال داشته است. مکانيسم اين موضوع ميجالب آنکه تکرار اين آزمايشات نتا

 هاي ديگر در معرض نيتروزامين قرار گيرند. نيتروزامين در کبد توسط الکل باشد و اين باعث شود که بافت

 ج( واکنش الکل با رتينوئيدها: 

مشاهده شده است. اين موضوع از اهميت  Aکنند کاهش ويتامين بافت کبد افرادي که بطور مداوم الکل مصرف ميدر سرم و 

شود که در اين مراحل آنزيمهاي خاصي برخوردار است زيرا اسيد رتينوئيک طي مراحل آنزيمي مختلف از رتينول ساخته مي

 کنند. الکل دهيدروژناز و آلدئيد دهيدروزناز شرکت مي



هاي نقش مهمي دارد زيرا اسيد رتينوئيک باعث فعال شدن دو گيرنده خود در هسته اسيد رتينوئيک در رشد و تمايز سلول

 ها را به دنبال دارد. شود که اين امر بيان تعدادي از ژنسلول مي

نيز بر مسير انتقال پيام توسط اسيد  ها اثر الکل بر رتينول و اسيد رتينوئيک واند که در طي آندانشمندان آزمايشاتي انجام داده

 Aهاي مختلف از متابوليسم ويتامين اند. مصرف مداوم الکل جنبهرتينوئيک و مراحل اوليه سرطانزايي را مورد بررسي قرار داده

 ها. ه ساير بافتافزايش تجربه رتينول در بافت کبد و افزايش انتقال رتينول از کبد ب -را تحت تاثير قرار ميدهد مانند جذب رتينول

توانند باعث کاهش غلظت رتينول و استرهاي رتينيل در بافت کبد شوند. اين دو شوند مياين تغييرات که توسط الکل القا مي

تواند يک عامل اند که الکل مياي از دانشمندان پيشنهاد کردهشوند. به عالوه عدهماده پيش ساز اسيد رتينوئيک محسوب مي

 داسيون رتينول در بافت کبد باشد و از اين طريق از بيوسنتز اسيد رتينوئيک ممانعت کند. بازدارنده اکسي

تواند باعث کاهش اسيد رتينوئيک در بافت کبد شود و آن از طريق اخيراً نشان داهد شده است که الکل از طريق ديگري نيز مي

 يک است. و افزاش کاتابوليسم اسيد رتينوئ Cytochrome 4502E1القاي آنريم 

شود و همين هاي اسيد رتينوئيک ميمطلب ديگر آن که نشان داده شده است که مصرف مداوم الکل باعث کاهش فعاليت گيرنده

 را چندين برابر افزايش دهد.  AP- 1تواند بيان فاکتور رونويسي طور مي

معموالً در اثر بعضي  AP- 1هاي پارانشيمي باشد زيرا فاکتور رونويسي هاي بافتتواند عاملي براي تکثير باالي سلولمياين امر 

 شود. از هرمونها و فاکتورهاي رشد و ساير مواد پيش برنده تومور فعال مي

شود ان اسيد رتينوئيک در بافت کبد ميدارند که مصرف مداوم الکل باعث کاهش ميزبطور خالصه مطالب باال اينگونه بيان مي

هاي کبدي و ترانسفورماسيون سلول -( تکثيرc- fosو  c- jun) AP- 1تواند با افزايش ميزان فاکتور رونويسي و اين امر مي

 ها ار بدنبال داشته باشد. بدخيمي اين سلول

 :  DNAد( الکل و متيالسيون 

هاي متيل است. از طرف شود که يک عامل مهم دهنده گروه S- adenosylmethionineتواند باعث کاهش ماده الکل مي

 ميگردد. S- adenosylhomocysteineديگر الکل باعث افزايش ميزان 

شود. الکل همچنين باعث کاهش فعاليت آنزم اين دو تغيير در مجموع باعث کاهش عمومي متيالسيون در ژنوم سلول مي

methionine synthetase تواند باعث متيالسيون مجدد هوموسيستئين به متيونين شود. اين آنزيم ميشود. مي 

توسط الکل در حيوانات آزمايشگاهي گزارش شده است. اين آنزيم در انتقال  DNA methylaseبازداشتن فعاليت آنزيم 

 ر نگرفته است. نقش دارد. تاثير الکل بر اين آنزيم در انسان بخوبي مورد مطالعه قرا DNAهاي متيل به گروه

هاي کبدي حيوانات آزمايشگاهي جالب است ذکر گردد که گزارشاتي وجود دارد مبني بر تغيير الگوي متيالوسين ژنوم در سلول

 شود. مي DNAاند. بنظر ميرسد مصرف الکل باعث کاهش ميزان متيالسيون که بطور مزمن الکليک شده

جزء بهترين  DNAها )که متيالسيون شد الگوي اپي ژنتيکي ژنوم سلول همانطور که در فصل اول مختصراً به آن اشاره

هاي تعيين اين الگو( عامل بسيار مهمي در ايجاد و حفظ ساختمان ژنوم موجودات زنده است و همين امر در کنترل مکانيسم

 ها نقش بسيار حياتي دارد. بيان و تجلي ژن

ها و همگام يه جنيني يک الگوي ناپايدار است که اين اگلو با تعيين سرنوشت سلولها در دوران بسيار اولالگوي اپي ژنتيکي سلول

هاست. مسلماً در شرايط خاص و اينکه ها تبديل به يک الگوي نسبتاً ثابتي ميگردد که در واقع مختص دسته از سلولبا تمايز آن

گيرد ولي ت جزئي در اين الگو بطور گذرا انجام ميسلول در چه محيطي و تحت تأثير چه سيگنالهايي قرار گرفته باشد تغييرا

 شود. الگوي اصلي تقريباً پايدار ميماند و در طي تکثير سلولي از سلولي به سلول ديگر منتقل مي

 ها داشته باشد. تواند عواقب شديدي براي سلولمي DNAهر گونه تغيير پايداري در الگوي متيالسيون 

در سطح ژنوم  DNAهاي سرطاني معموالً يک کاهش عمومي متيالسيون است که در سلول مطالعات دانشمندان نشان داده

ها در فعاليتهاي مختلف سلولي نقش ها تغيير ايجاد کند که محصوالت اين ژنتواند در بيان ژنشود. اين کاهش ميديده مي

 ها را بطرف سرطاني شدن پيش ببرد. تواند سلولداشته و عاقبت آن مي



تغيير در بيان  -هاي بازدارنده تومورکاهش بيان ژن -هاتواند باعث افزايش بيان انکوژنمي DNAثال تغيير متيالسيون براي م

توانند و غيره شوند که تمام اين موارد مي DNAتعمير  -چرخه سلولي -هاي بسيار مهم در کنترل مسيرهاي انتقال پيامژن

 ها را بطرف سرطاني شدن پيش ببرند.ها خارج کرده و آنسلول را از کنترل طبيعي و بيان نرمال ژن

در سطح ژنوم فعال شدن عوامل ژنتيکي متحرک و يا همان ترانسپوزونها ميباشد.  DNAيکي ديگر از نتايج کاهش متيالسيون 

هاي مي سلولها و ايجاد ناپايداري ژنوميک است که يک مشخصه عموفعال شدن ترانسپوزونها عامل مهمي در تغيير بيان ژن

 سرطاني است. 

هاي سرطاني افزايش متيالسيون ديده ذکر اين نکته الزم است که عليرغم کاهش کلي متيالسيون، در بعضي از نقاط ژنوم سلول

هاي بازدارنده تومور که منجر به غيرفعال شدن و کاهش تجلي ژنافتد هايي اتفاق ميشود. اين افزايش معموالً در مکانمي

 شود )مانند ژن کد کننده پروتئين رتينوبالستوما(. مي

بعد از اين توضيح مختصر درباره نقش مهم متيالسيون در فعاليتهاي طبيعي سلولي متوجه ميشويم که کاهش عمومي متيالسيون 

DNA تواند باعث ايجاد و يا پيشرفت سرطان شود.ال داشته باشد و چگونه ميتواند بدنبتوسط الکل چه عواقبي مي 

 ه( الکل و سيستم ايمني: 

ها مستعد تواند باعث تغييرات پيچيده در سيستم ايمني ذاتي و اکتسابي بدن شده و بدن را براي ابتال به بعضي عفونتالکل مي

ار مهمي دارد. اهميت سيستم ايمني در حفاظت در برابر سرطان کند. سيستم ايمني در حفاظت بدن در مقابل سرطان نقش بسي

 توان از دو جنبه در نظر گرفت.را مي

گيرد شود. اين موضوع از آنجا مورد تائيد قرار ميهاي سرطاني از بدن مياي از سلولاول آنکه سيستم ايمني بدن باعث حذف عده

 ها بسيار مستعدتر هستند. ران براي ابتال به انواع سرطانکه افراد مبتال به نقص در سيستم ايمني نسبت به ديگ

ويروسها و قارچها  -هاي عفوني مانند باکتريهاموضوع دوم آن که سيستم ايمني بدن در حذف ميکروارگانيسمهاي عامل بيماري

هاي انکوژنيک ي پروتئيناي از اين ميکروارگانيسمها خصوصاً ويروسها ممکن است داراکند. عدهنقش بسيار حياتي را بازي مي

هاي بدن را از کنترل طبيعي خارج کنند هاي بسيار مهم سلولي را هدف قرار داده و سلولبسيار قوي باشند که قادرند پروتئين

 ها را بطرف نئوپالزي شدن )سرطاني شدن( هدايت کنند.و آن

ه است مانند ارتباط باکتري هليکوباکتر پيلوري با سرطان اي از باکتريها نيز با سرطان بخوبي مورد مطالعه قرار گفتارتباط عده

معده. امروز موضوع تقويت سيستم ايمني براي مقابله با سرطان و همين طور ايمني درماني )ايمونوتراپي( سرطان موضوعات 

 ها هستند.بسيار جذابي هستند که دانشمندان در حال مطالعه روي آن

تواند بدن ما را در معرض ابتال به ه تضعيف سيستم ايمني توسط الکل تا چه اندازه ميشويم کبعد از اين مقدمه متوجه مي

ها سوء تغذيه افراد الکلي است، مطلبي تواند سيستم ايميني را تضعيف کند. يکي از آنسرطان قرار دهد. الکل از طرق مختلف مي

 که مختصراً درباره آن در باال صحبت شد. 

هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته در سيستم Natural killer (NK)هاي ايمني به نام ي از سلولااثر الکل بر روي دسته

و  NKهاي است. مطالعات انجام شده در موش آزمايشگاهي نشان داده است که مصرف مداوم الکل باعث کاهش فعاليت سلول

 شود.ها ميطور تعداد اين سلولهمين

برابري ميزان متاستاز  10داده شده است که مصرف کرونيک )مداوم( الکل باعث افزايش  در موش بزرگ آزمايشگاهي نشان

 106هاي آدنوکارسينوماي شود. اين نتيجه بر اساس مدل آزمايشگاهي سرطان ريه توسط سلولهاي سرطان ريه ميسلول

MADB هاي ايمني بدست آمده که سلولNK ند. ها نقش بسيار مهمي داردر کنترل اين سلول 

تعداد مطالعات انجام شده در انسان در اين ارتباط کمتر است ولي در چندين مطالعه انجام شده در انسان کاهش فعاليت و تعداد 

 در اثر مصرف الکل نشان داده شده است.  NKهاي سلول

 ها توسط الکل: و( کاهش مواد مغذي سلول

اي و کمبود موادمغذي هستند. کمبود بعضي از موادمغذي الالت تغذيهکنند معموالً دچار اختافرادي که خيلي الکل مصرف مي

 تواند اين افراد را در معرض ابتال به سرطان قرار دهد. مي (trace elements)در اين افراد مانند ويتامينها و عناصر کمياب 



موادي مانند گلوتاتين و آلفا توکوفرول تواند باعث افزايش نياز بدن به هاي اکسيداتيو در طي متابوليسم الکل ميايجاد شوک

تواند اند که کمبود متيل ميتواند باعث نياز بدن به عوامل متيل شود دانشمندان نشان دادهطور مصرف مداوم الکل ميشود. همين

 باعث افزايش ريسک ابتال به سرطان کبد شود. 

مبود مصرف مواد غذايي حاوي اين ماده است و اي مرتبط با در افراد الکوليک کمبود فوالت شايع است که اين امر مرتبط با ک

شود( ميباشد. کمبود فوالت باعث بازدارندگي عمل تجزيه فوالت توسط استالدئيد )که توسط مصرف الکل در بدن ايجاد مي

  هاي مسئول ايجاد سرطان داشته باشد.تواند نقش مهمي در بيان ژنشود که اين امر ميترانس متيالسيون مي

هاي نواحي فوقاني دستگاه تنفسي گوارشي بخوبي مورد مطالعه قرار ارتباط کمبود مواد مغذي ناشي از مصرف الکل و سرطان

 نگرفته است با اين حال بعضي مطالعات به نقش کمبود آهن در ايجاد کانسر هيپوفارنکس )بافت انتهاي حلق( اشاره دارند. 

کنند و همين امر بدن ها استفاده ميذکر است که افراد الکليک معمواًل در رژيم غذايي خود کمتر از سبزيجات و ميوهالزم به 

 دهد. اي از عناصر مفيد موجود در مواد گياهي قرار مياين افراد را در معرض کمبود عده

هاي عنصر روي شرکت در متابوليسم يکي از نقش کمبود عناصر روي و سلنيم نيز ممکن است در ايجاد کانسر نقش داشته باشد.

 است زيرا اين عنصر در تبدل رتينول به رتينال نقش مهمي دارد.  Aويتامين 

کند. کمبود روي همچنين باعث اين عنصر همچنين در ساخت و ترشح پروتئين متصل شونده به رتينول در کبد شرکت مي

اي از مواد کارسينوژن مهمي دارد. همچنين اين آنزيم در غيرفعال کردن عده کاهش فعاليت آنزيم گلوتاتيون ترانسفراز است.

 هاي بافت موکوسي مري ميگردد. نشان داده شده که کمبود روي باعث افزايش تکثير سلول

 اي هاي ناحيهز( الکل و واکنش

تواند باعث آسيب هايي ميچنين واکنش ها نيز از اهميت بسياري برخوردار است.اي بافتمصرف الکل در ايجاد آسيبهاي ناحيه

 دارد.  (hepatpcellular carcinoma)ها مانند سيروز کبد گردد که نقش مهمي در ايجاد سرطان کبد بافت

تواند نفوذپذيري بافت موکوسي را در برابر مواد کارسينوژن افزايش دهد. همچنين الکل الکل يک حالل خوب است و بنابراين مي

مواد کارسينوژن موجود در محيط مانند دود سيگار و آلودگي هوا را تسهيل کند و اين در اثر آسيبي است که  ممکن است جذب

 ها را در برابر مواد کارسينوژن نفوذپذير نمايد. تواند به غشاء سلول وارد کند و بنابراين سلولالکل مي

پارانشيم و ساب ماکسيالري شده و اين  -غدد بزاقي پاروتيد بعالوه مصرف الکل بطور مداوم باعث آتروفي و تجمع بافت چربي در

 شود. تر شدن بزاق ميتغيير باعث نقص در جريان بزاق دهان و غليظ

ها اطراف آن کمتر توسط بزاق شستشو داده شود و همين شود که سطح موکوسي دهان و بافتاين تغييرات در بزاق باعث مي

عرض بودن اين نواحي موکوسي را با مواد کارسينوژن افزايش دهد و از طرف ديگر غلظت تواند از يک طرف زمان در مامر مي

 مواد کارسينوژن در محل افزايش يابد. 

کاهش حرکات مري در اثر الکل و رفالکس معد/  -توان به آسيب بافت پوششي توسط غلظت باالي الکلاز تغييرات ديگر مي

 ها( بافت مري شوند. د باعث متاپالزي )شروع سرطاني شدن سلولتواننمري اشاره کرد که اين تغييرات مي

 خالصه در مورد الکل 

با توجه به مطالب ذکر شده در باال افرادي که مشروبات الکلي مصرف ميکنند بايد هر چه سريعتر درعمل خود تجديدنظر کرده 

تواند به ميزان بسيار زيادي افراد را در معرض مي و مصرف الکل را کنار بگذارند. خصوصاً مصرف دخانيات همراه با مصرف الکل

 هاي نواحي فوقاني دستگاه تنفسي و گوارشي قرار دهد. ها خصوصاً سرطاناي از سرطانابتال به عده

ها فيزيولوژي طبيعي بدن اي از مردم به مصرف الکل يا دخانيات و يا هر دو روي ميآورند؟ دو ماده که مصرف آنبراستي چرا عده

ا به خطر مياندازد. من هنگاميکه در خارج از کشور مشغول تحصيل بودن اين موقعيت را بدست آوردم که از چند نفري که ر

 آورند. عادت به مصرف مشروبات الکلي داشتند بپرسم که از مصرف اينگونه مشروبات چه احساسي بدست مي

ضمناً اين افراد اظهار ميکردند که اين مشروبات معموالً مزه خوبي اکثراً پاسخ ميدادند هيچ و تنها از روي عادت مصرف ميکنيم. 

 تواند از عهده ترک آن برآيد. رسد مصرف الکل تنها يک عادت باشد که هر کسي ميندارند. به نظر مي



. عدم مصرف الکل همچنين از بسياري از مشکالت اجتماعي ميکاهد -عالوه بر حفظ سالمت و کاهش ريسک ابتال به سرطان

سرقتها و اختالفات خانوادگي در اثر مصرف مشروبات الکلي است. بنابراين به  -جنايات خياباني -بسياري از تصادفات رانندگي

 شود که اين عادت را بطور کامل کنار بگذارند. کنند قوياً توصيه ميافرادي که الکل مصرف مي

اي از بر افزايش ريسک ابتال به سرطان افراد را در معرض ابتال به عدههمانطور که در باال نيز به آن اشاره شد مصرف الکل عالوه 

 ناهنجاريهاي فيزيولوژيک ديگر نيز قرار ميدهد. 

افزايش مزمن  -افسردگي و ساير ضايعات ذهني -التهاب معده -هاي اعصاب محيطيتوان به بيمارياز ميان اين ناهنجاريها مي

هاي فيبروزه و اسکار( و پانکراتيت سيروز کبد )جابجابي بافت سالم کبد با بافت -غزي(شک هموراژيک )نوعي سکته م -فشار خون

 حاد و مزمن اشاره کرد. 

 فلورايد 

و يک يا چند عنصر ديگر باشند.  (Fluorine)شود که ترکيبي از فلورين فلورايد نامي است که به گروهي از ترکيبات اطالق مي

 فلورايد قلع و فلورايد مونوفلوروفسفات را نام برد  -سديمتوان فلورايد از اين ترکيبات مي

اي امين عنصر در کره خاکي است. در عده13شوند. فلورايد از نظر مقدار ترکيبات فلورايد بطور طبيعي در آب و خاک يافت مي

ميآفرايند. مقدار فلورايد در آب معادل يک قسمت فلورايد و يک ميليون قسمت از کشورها ترکيبات فلورايد را به آب آشاميدني 

 . (ppm, part per million)آب ميباشد 

ميليگرم فلورايد در هر ليتر آب است. افزودن فلورايد به آب به منظور جلوگيري از پوسيدگي دندان است و  1اين مقدار حدود 

 ر مناسب فلورايد است که قادر است از پوسيدگي دندان جلوگيري کند.مقداري که در باال به آن اشاره شد مقدا

اثر حفاظتي فلورايد در جلوگيري از پوسيدگي دندان مدتها است که شناخته شده و مورد نظر قرار گرفته است. حدود سال 

ها بطور طبيعي ي آنکنند که آب مصرفهايي زندگي ميميالدي بود که دانشمندان متوجه شدند افرادي که در مکان 1940

 ها برخوردار هستند.داراي فلورايد است از پوسيدگي کمتر دندان

تواند پوسيدگي تواند از پوسيدگي دندان جلوگيري کند بلکه ميمطالعات بعدي نيز از اين نتايج را تائيد کرد. فلورايد نه تنها مي

ها و احياي دوباره ميناي دندان گرداندن مواد معدني الزم براي دنداندندان را بهبود نيز بخشد و اين بخاطر توانايي فلورايد در باز

 است. 

هاي ديگر گسترش پيدا کرد. امروزه ها شروع شد و سپس به ايالتدر آمريکا فلوئوره کرند آب در بعضي ايالت 1945از سال 

 Sodiumتواند شامل کنند ميافه ميکنند. فلورايدي که به آب اضاياز کشورهاي دنيا آب مصرفي خود را فلوئوره ميعده

fluorosilicate , Fluorosilicic acid  وSodium fluoride  .باشد 

شود ها ميرسد مصرف بيشتر از حد معيني از فلورايد باعث ابتال به بعضي سرطانبه نظر ميرابطه فلورايد با سرطان چيست؟ 

دهد. ولي چگونه؟ دانشمندان در انجام آزمايشات بيوشيميايي فزايش ميهاي انساني را ااي از سرطانو يا ريسک ابتال به عده

 heterotrimeric)هاي هتروترايمريک پروتئين Gها به نام اي از پروتئينشناسي مولکولي به منظور فعال کردن دستهوزيست

G proteins) اي به نام فلوريد آلومينيوم از ماده(AlF4-) کنند. استفاده مي 

هاي اي از پروتئينهاي هتروترايمريک خانوادهپروتئين Gها را فعال کند. لومينيوم به نوعي قادر است اين دسته از پروتئينفلوريد آ

هاي ها در وهله اول مسئول تبديل بسياري از سيگنالبسيار مهم سلولي هستند که اعمال متعددي را به عهده دارند. اين پروتئين

 هاي فيزيولوژيک هستند. اند( به پاسخرا احاطه کرده هاي بدن مامحيطي )که سلول

ها همچنين کنترل ها همچنين کنترل کننده عمل بسياري از کانالهاي غشايي در سطح سلول هستند. اين پروتئيناين پروتئين

ها را کنترل اخل سلولکننده عمل بسياري از کانالهاي غشايي در سطح سلول هستند که اين کانالها عبور و مرور يونها فلزي به د

ها ساخته % از داروهاي مصرفي در پزشکي براي کنترل اين دسته از پروتئين60کنند. گزارشاتي است مبني بر اينکه حدود مي

 اند. شده

ته هاي انساني بطور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفهاي هتروترايمريک با سرطانپروتئين Gعليرغم اعمالي سلولي متعدد، ارتباط 

 -هاي انساني خصوصاً سرطان تيروئيداي از سرطانها در عدههاي کدکننده زير واحدها اين پروتئيناست. تغييرات ژنتيکي در ژن

 هاي سيستم عصبي مرکزي ديده شده است. هاي ساير غدد درون ريز و نيز سرطانسرطان



ها ميبايستي در فرآيند کارسينوژنز هاي بدن به احتمال بسيار زياد اين پروتئينها در سلولپروتئين Gبا توجه به نقش حياتي 

تواند بيان کننده اين موضوع باشد ها توسط ماده فلوريد آلومينيوم ميپروتئين Gنقش کليدي داشته باشند. بنابراين فعال شدن 

 رطانزا )ماده کارسينوژنيک( عمل کند. تواند به عنوان يک ماده سکه فلوريد آلومينيوم مي

مکانيسم ذکر شده در باال با توجه به تجارب علمي نويسنده اين کتاب بيان شد و فکر نميکنم محققي اين موضوع را به آزمايش 

يا اينکه ها بيشتر است و هاي آنها در سلولپروتئين Gگذاشه باشد که افرادي که در آب شرب آنها فلورايد وجود دارد فعاليت 

 گردد. شود تا چه ميزاني باعث ايجاد فلورايد آلومينيوم ميفلورايد موجود در آب هنگامي که وارد بدن مي

بر روي حيوانات  1990موضوع ارتباط فلورايد با کانسر مدتها مورد بحث محققين بوه است. نتايج يکي از مطالعات که در سال 

سال از آب غني از فلورايد تغذيه شده  2که به مدت  (rat)اي بزرگ آزمايشگاهي آزمايشگاهي صورت گرفت نشان داد که موشه

 شدند.  (osteosarcomas)بودند مبتال به سرطان بافت استخوان 

 1991با اين حال مطالعه مشابه بر روي انسان ارتباطي ميان وجود فلورايد در آب شرب و کانسر را نشان نداده است. در سال 

مطالعه اپيدمولوژي  50در آمريکا جمع نتايج حاصل از  (Public Health Service)اشت عمومي مردم انجمن سرويس بهد

فلورايد که به آب آشاميدني  (optimun)سال انجام گرفته بود گزارش کرد و نشان داد که مقدار مناسب  40بزرگ را که در طي 

 شود. شود باعث افزايش ريسک ابتال به سرطان نمياضافه مي

سال و  36ميليون مرگ و مير ناشي از سرطان در طي  2ر مطالعه بزرگ ديگري که توسط انستيتو کانسر آمريکا بر روي د

سال صورت گرفت دانشمندان ارتباطي ميان مصرف آب حاوي مقدار مناسب  15همچنين موارد جديد ابتال به کانسر در طي 

 فلورايد و ابتال به کانسر پيدا نکردند. 

العه که بعداً صورت گرفت نيز ارتباطي را ميان فلورايد موجود در آب آشاميدني و ابتال به کانسر نشان نداد. البته يکي دو مط

کنند فلورايد ممکن است يک ماده کارسينوژن باشد. آزمايشات بر روي حيوانات مطالعات جديدتري وجود دارند که ادعا مي

 شود.فلورايد )بصورت فلورايد سديم )باعث ايجاد کانسر در اين حيوانات مي نشان داده است که خوراندن (rat)آزمايشگاهي 

در اين مطالعه هيچکدام از موشهايي که آب فاقد فلورايد استفاده کرده بودند مبتال به کانسر نشدند. همين طور موشهايي که آب 

 ن مبتال نشدند. فلورايد( خورده بودند به سرطا ppm 11داراي مقادير کمتر فلورايد )آب حاوي 

ها مبتال به کانسر در اين مطالعات هر چه حيوانات از آب داراي مقادير بيشتري فلورايد مصرف کرده بودند تعداد بيشتري از آن

فلورايد خورده بودند يک حيوان مبتال به استئوسارکوما )سرطان استخوان(  ppm 45موشي که حاوي  5شدند براي مثال از 

 موش مبتال به سرطان استخوان شدند.  4فلورايد خورده بوند  ppm 79ه از آب حاوي موشي ک 80شد و از 

جالب آنکه موشهاي ماده هيچکدام مبتال به کانسر نشدند. البته الزم به ذکر است که در آمريکا حداکثر مقدار فلورايد اضافه شده 

ت که اين مقدار بسيار کمتر از مقداري است که براي ميليگرم فلورايد در هر ليتر آب( اس 4)معادل  ppm 4به آب شرب حدود 

 حيوانات آزمايشگاهي باال مورد استفاده قرار گرفته است. 

با اين حال سؤالي که ممکن است براي بسياري از مردم مطرح شود اين است که استفاده مداوم از آبي که داراي حتي مقادير 

ايجاد کانسر شود؟ نکته جالب آنکه در آزمايشات باال هيچکدام از حيواناتيکه کم فلورايد باشد در طوالني مدت ممکن است باعث 

فلورايد مصرف نکره بودند مبتال به کانسر نشدند. بنابراين بنظر ميرسد که ارتباطي ميان مصرف فلورايد و ايجاد کانسر وجود 

 دارد. 

شود ولي مطالعاتي نيز ها ميها و جلوگيري از پوسيدگي آنثابت شده است که مقادير کم فلورايد باعث تقويت دندانگر چه 

 ها ندارد. وجود دارد که نشان ميدهند وجود فلورايد در آب آشاميدني تأثيري بر پوسيدگي دندان

کنند بيشتر بوده است. براي مثال ب فلورايد اضافه ميها در شهرهايي که به آب شرحتي در بعضي موارد ميزان پوسيدگي دندان

ها در شهر تورنتو در مقايسه با شهر ونکوور بيشتر است و اين در حالي است که تورنتو در کشور کانادا ميزان پوسيدگي دندان

 شود. کند و در شهر ونکوور اينکار انجام نميفلورايد به آب آشاميدني اضافه مي

اي از کشورها فلورايد را به آب شرب ت باشد لزوم اضافه کردن فلورايد به آب آشاميدني چيست؟ امروز عدهاگر اين نتايج درس

هاي تهيه کننده بطريهاي آب معدني نيز فلورايد را به اين نوع آبها اضافه اضافه نميکنند خصوصاً کشورهاي اروپايي. شرکت

 کنند. نمي



شود که افراد کنند ولي معموالً توصيه ميفلورايد در ترکيب خمير دندانها استفاده ميها از هاي سازنده خميردندانبعضي شرکت

در حين مسواک زدن خميردندان را نبلعند. اينها همه داليلي بر آن هستند که فلورايد ممکن است با کانسر و بعضي بيماريهاي 

 ديگر رابطه داشته باشند.

ها ساختمان پايه اين بافت را تغيير داده و ع بيش از اندازه فلورايد در استخواننتايج بعضي پژوهشها نشان داده است که تجم

 مينامند.  Skeletal fluorosisاي که آن را تر شدن بافت استخوان و يا تغيير شکل آن ميگردد عارضهباعث شکننده

ها گردد تر شدن دندانند باعث شکنندهتواها دارند که فلورايد خصوصاً در کودکان ميبعضي همين عقيده را در مورد دندان

(dental fluorosis, Mottled and brittle teeth) ميليگرم  10تواند در کودکاني اتفاق بيافتد که با غلظت اين عارضه مي

 اند. در ليتر يا بيشتر فلورايد در تماس بوده

کند. رنگ دندان يل طبيعي ميناي دندان جلوگيري ميهاي در حال رشد تجمع نموده و از تشکدر اين کودکان فلورايد در دندان

شود. در آمريکا حداکثر فلورايد مورد استفاده براي اي رنگ ميمعموالً زرد رنگ و يا قهوه Dental fluorosisدر افراد مبتال به 

 يري شود. ميليگرم فلورايد در هر ليتر آب تعيين شده است تا از بروز چنين عوارضي جلوگ 2سال  9کودکان زير 

تحت راهنمايي  Elise B. Bassinنامه دکتري نامه دکتري )پاياندر دانشگاه هاروارد در آمريکا نتايج يک پايان 2001در سال 

ساله( از آب حاوي فلورايد استفاده  10تا  5هايي که در دوران کودکي )( نشان داد که پسر بچهChester Douglasدکتر 

برابر( براي ابتال به سرطان استئو سارکوما )نوعي سرطان استخوان(  7ندگي خود ريسک باالتري )حدود اند در مراحل بعدي زدهکر

ايم خصوصاً کند: ما ارتباط مهمي ميان مصرف آب حاوي فلورايد و استئوسارکوما پيدا کردهچنين بيان مي Bassinدارند. خانم 

 شوند. کوما ميسالگي مبتال به استئوسار 20در کودکاني که تا قبل از 

 5سالگي از آب حاوي فلورايد استفاده کرده باشند بين  20اند که پسر جوان که در سنين زير گزارشات مشابه چنين بيان کرده

به داليلي )احتماالً اقتصادي(  Bassinباشند. نتايج مطالعه خانم برابر بيشتر د رمعرض ابتال به کانسر استئوسارکوما مي 7تا 

 لي مخفي ماند. براي چند سا

شود و شود و تقريباً نيمي از فلورايد مصرفي در بافت استخوان ذخيره ميدرصد فلورايد در بدن در بافت اسکلتي يافت مي 90

توانند باعث رشد انتهايي بافت استخوان گردد يعني همانجايي که استئوسارکوما اتفاق کنند که فلورايد ميدانشمندان تصور مي

 ميافتد. 

هاي ساق و هاي بلندمدت استخوانها معموالً استخوانتواند در هر استخواني صورت پذيرد ولي در بچهذخيره فلورايد مي گرچه

 تحت تأثير قرار ميگيرند. (humerus)و استخوان ساعد دست  (tibia femur)ران پا 

ه مصرف فلورايد در جوانان باعث استئوسارکوما ششمين سرطان رايج در ميان کودکان است. شايد يکي از داليل اينک

باشند و بنابراين بيشترين ها را دارا ميشود اين باشد که اين افراد در سن رشد هستند و بيشترين رشد استخواناستئوسارکوما مي

 جذب فلورايد را در اين سن دارند. 

ها کنند که جذب فلورايد در استخوانياينکه چرا پسران بيشتر تحت تاثير قرار ميگرند مشخص نيست ولي دانشمندان بيان م

در پسران بيشتر از دختران است. افراد مبتال به استئوسارکوما ممکن است بطور مکرر مورد جراحي استخوان و همين طور شيمي 

راي بيمار تواند باشد بلکه هزينه زيادي را نيز بدرماني قرار گيرند. چنين مواردي نه تنها براي بيمار بسيار ناراحت کننده مي

 بدنبال دارد. 

کند و بنابراين مادراني که در طوي بارداري از آب حاوي فلورايد استفاده کنند ممکن است فلورايد بخوبي از جفت عبور مي

هاي خود ذخيره کرده باشند و اين امکان وجود دارد که اين کودکان بعد ا زتولد در فرزندانشان فلورايد بيشتري در استخوان

 دگي خود ريسک بيشتري براي ابتال به استئوسارکوما داشته باشند. دوران زن

زا( عمل کند. تواند به عنوان يک ماده موتاژنيک )جهشاي منتشر شد که نتايج آن نشان داد که فلورايد ميمقاله 1987در سال 

ميکروگرم در  300غلظتهايي باالتر از دانشمندان اين مقاله نشان دادند که فلورايد )فلورايد سديم و يا فلورايد پتاسيم( در 

 شود.  DNAتواند باعث جهش در ليتر در محيط کشت ميميلي



هاي لمفوم موش الزم به ذکر است که در اين مطالعه از لوکوس ژن تيميدين کايناز براي سنجش ايجاد موتاسيون و سلول

(L5178yY mouse lymphoma cell)  به احتمال ايجاد ناهنجاريهاي کروموزومي در استفاده شد. در اين مقاله همچنين

 اثر فلورايد اشاره شده است. 

به چاپ رسيد دانشمندان نشان دادند که فلورايد )فلورايد سديم و سديم منوفلوئوروفسفات(  1988در مقاله ديگري که در سال 

 هاي جنيني هامستر ميباشد. لدر سلو Benzo[a]pyreneقادر به تقويت اثرات کارسينوژنيک و ترانسفورماسيون ماده 

ها را به مدت سه روز ها را به مدت چند روز با ماده کارسينوژن تيمار کردند و سپس آندر اين آزمايشات دانشمندان ابتدا سلول

اين بود که  Benzo[a]pyreneدر معرض ماده فلورايد قرار دادند. در اين آزمايشات الزمه افزايش قدرت کارسينوژنيک ماده 

 ها اضافه شود. ها با ماده کارسينوژن به محيط کشت سلولاده فلورايد بعد از تيمار نمودن سلولم

ها حذف ميشد اثر افزايشي آن در اين آزمايشات حضور دائمي ماده فلورايد الزم بود و اگر فلورايد قبل از انجام آزمايش از سلول

 يافت.اي کاهش ميبه ميزان قابل مالحظه

تواند به عنوان يک ماده ميتوژن عمل کند و باعث تکثير مقاالتي چاپ شد که ادعا کردند فلورايد مي 1996و  1991در سالهاي 

اي ميگويند هاي استخواني( گردد. )جهت اطالع خوانندگان محترم عرض کنم که ميتوژن به مادههاي استئوبالست )سلولسلول

ها قراغر ياري از فاکتورهاي رشد مانند انسولين در اين دسته از مولکولهاي بدن شود. بسکه قادر است باعث تکثير سلول

 ميگيرند.( 

اي انجام داد که در طي آن ايشان ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان مطالعه Cecilioniيکي از پزشکان کانادايي به نام دکتر 

ن ميزان در شهرهايي که از آب داراي فلورايد استفاده را در تمام شهرهاي کانادا با هم مقايسه کرد و چنين نتيجه گرفت که اي

 درصد بيشتر است. 25تا  15کنند بين مي

در آمريکا انجام شد نيز نشان داد که ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان در شهرهايي  1975مطالعه نسبتاً مشابهي که در سال 

تا  13ان اين مطالعه به اين نتيجه رسيدند که در يک مدت زمان کنند بيشتر است. دانشمندکه از آب داراي فلورايد استفاده مي

 درصدي در ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان شود.  10تواند باعث افزايش ساله فلورايد مي 17

افراد  1970نفر يا بيشتر انجام شد نشان داده شد که در سال  25000در مطالعه ديگري که در تمام شهرهاي آمريکا با جمعيت 

اند. در مطالعه ديگري که درصد بيشتر مرگ و مير ناشي از سرطان را تجربه کرده 25تا  15هرهاي داراي آب حاوي فلورايد، ش

درصد بيشتر مرگ و مير  40گيري شد که مناطق داراي آب حاوي فلورايد تنها در ايالت کاليفرنيا در آمريکا صورت گرفت نتيجه

 اند. ناشي از سرطان را داشته

ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان را بدنبال افزايش فلورايد به آب آشاميدني يکي از شهرهاي ايالت  1962شمندان در سال دان

 % افزايش نشان داده است. 22مورد بررسي قرار دادند و نشان دادند که اين ميزان  (Grand Rapids)ميشيگان 

که فلورايد به آب آن اضافه نشده بود به عنوان شاهد مورد  (Muskegom)در اين مطالعه يکي ديگر از شهرهاي اين ايالت 

هاي مختلف مورد نظر بوده که استئوسارکوما يکي استفاده قرار گرفت. البته بنظر ميرسد که در مطالعات باال مرگ و مير سرطان

 ها بوده است.از آن

خوني نشان ميدهد. نقص در زايمان و کم -هاي قلبييماريعالوه بر کانسر مطالعاتي نيز موجود است که ارتباط فلورايد را با ب

البته منتقداني بر مطالعات باال وجود دارند که معتقدند مطالعات اپيدميولوژي همچون مطالعات ذکر شده در باال عواملي را در 

 يستي با دقت زياد انجام بگيرد. گيري از چنين مطالعاتي ميبانظر نميگيرند که بهتر است در نظر گرفته ميشدند و بنابراين نتيجه

از مهمترين سواالت اين است که نوع ماده فلورايد مصرفي در آب تا چه اندازه مهم است؟ و نيز آستانه دقيق ماده فلورايد در آب 

شود همانند ديگر مطالعات مشابه، خوانندگان متوجه نتايج مختلفي درباره مصرفي چه مقدار است؟ همانطور که مالحظه مي

 شود يا نه؟ شوند و ممکن است از خود بپرسند که باالخره فلورايد باعث سرطان ميارتابط فلورايد با سرطان مي

پزشکي و بيولوژيک مانند چنين مطالعاتي تقريباً هميشه ممکن است  -در اينجا الزم به ذکر است که مطالعات اپيدميولوژيک

ضوع غيرطبيعي نيست زيرا متغيرهاي زيادي در اين مطالعات وجود دارند که نتايج متفاوتي را بدنبال داشته باشند و اين مو

 دهند. نتيجه آزمايش را تحت تأثير قرار مي



اين موضوع در مواردي مانند تاثير فلورايد در ايجاد کانسر که مکانيسم دقيق اين موضوع مشخص نيست بهتر خود را نشان 

 نفر در هر ميليون نفر گزارش شده است.  5/2نادر است و ميزان آن در آمريکا ميدهد خصوصاً آنکه استئوسارکوما يک سرطان 

اجازه بدهيد با مثالي اين موضوع را مشخص کنم. براي مطالعه ارتباط فلورايد با کانسر ميبايستي مقدار فلورايد مصرف شده 

 نيست. توسط فرد در طي مراحل زندگي قبل از ايجاد کانسر محاسبه شود و اين کار آساني 

معالجات دندانپزشکي  -عادات مسواک زدن -نوع خميردندان مصرفي -مقدار فلورايد مصرف شده به ميزان آب مصرفي توسط فرد

 و احتماالً موارد ديگري که در اين ليست نيامده است بستگي دارد. در مورد ميزان مصرف آب، افراد کامالً متفاوت هستند. 

اي، مقدار نوشيدن آب متفاوت است و يا براي مثال افراد ورزشکار بسته به درجه حرارت محيط زندگي و عادات تغذيهبراي مثال 

کنند از طرف ديگر در معموالً آب و ساير نوشيدنيها را )که ممکن است از آب حاوي فلورايد تهيه شده باشند( بيشتر مصرف مي

هايي بفروش برسد که اين محصوالت شود ممکن است بطريهاي آب و يا آب ميوهمناطقي که فلورايد به آب مصرفي اضافه نمي

 کنند. اند که از آب داراي فلورايد استفاده ميدر مناطقي تهيه شده

کنند. امروزه بخاطر مشغله زندگي، مردم ها استفاده ميها دارند و بجاي آب از آنبعضي افراد عالقه زيادي به اين نوع نوشابه

ها استفاده کنند که ممکن است از آب حاوي فلورايد در تهيه آنز کشورها از غذاهاي آماده و کنسرو شده استفاده ميخيلي ا

ها حاوي شده باشد. خيلي از اين محصوالت وارداتي هستند و ممکن است در کشورهايي تهيه شده باشند که آب مصرفي آن

 فلورايد است.

رايد با استئوسارکوما هر چه تعداد مطالعات و افراد شرکت کننده در اين مطالعات بيشتر باشد در مواردي مانند بررسي ارتباط فلو

 گيري بهتري از نتايج کرد. توان نتيجهمي

گيري بهتري در مورد ارتباط فلورايد با سرطان تري بايستي انجام پذيرد تا بتوان نتيجهرسد مطالعات بيشتر و دقيقبه نظر مي

تواند نقش داشته باشد و از مطالعات باال چنين بنظر ميرسد که فلورايد در ايجاد استئوسارکوما در جوانان ميکرد. در مجموع 

 اي از آزمايشات نيز نشان دادند که فلورايد داراي اثرات موتاژنيک و انکوژنيک است. عده

راحت اين مواد را با هر غلظتي به آب و يا  کمبود اطالعات در مورد ارتباط فلورايد با سرطان دليل بر آن نيست که با خيال

 ها بيافزاييم و مردم نيز فلورايد را کم اهميت در نظر بگيرند. احتياطات الزم بايد در نظر گرفته شود. خميردندان

يد البهت در وهله اول اين به عهده مسئول سازمان آب است که با مطالعات کافي و مشورت با متخصصين در مورد افزودن فلورا

گيري مناسب در جهت حفظ سالمت عموم مردم بنمايند. در وهله دوم مردم خود در اين ارتباط بايد به آب و مقدار آن تصميم

 اطالعات کافي را بدست آورند. 

هاي زيرزميني تامين ميگردد. چه خوب است که مسئولين در کشور ما در اکثر مناطق بخش يا تمام آب مصرفي از طريق چاه

 ها بدست آورده و آن را در اختيار عموم قرار دهند. اطالعات کافي از کيفيت آب اين چاه مربوطه

درصد از آب شرب تهران از طريق منابع زيرزميني  40کنيم هر روزه از طريق اخبار ميشنويم که حدود ما که در تهران زندگي مي

موجود در اين آبها اطالع دارند؟ حتي در مورد منابع آبي گردد. چند درصد از مردم تهران در مورد مواد شيميايي تامين مي

سطحي نيز مسئولين ميبايستي در مورد اجزاي شيميايي اين آبها و مقادير آن مردم را مطلع کنند. البته خود مردم نيز ميبايستي 

 در اين مورد جدي باشند و سعي کنند که اطالعات کافي را بدست آورند. 

ردم بايد نهايت دقت را داشته باشند که در هنگام مسواک زدن از بعليدن خميردندان بپرهيزند. اگر از ها مدر مورد خميردندان

کنند در صورتي که کودک توانايي درک مطالب را دارد به او هاي کودکان خود استفاده ميخميردندان براي مسواک زدن دندان

از مقادير کم خميردندان استفاده کنند و در طي مسواک  کنند سعي است کوچک خيلي هنوز کودک اگر  آموزش داده شود

 زدن مراقب باشند که کودک خميردندان را نبلعد. 

ها والدين ميبايستي با مشورت با دندانپزشک آموزشهاي الزم را در اين مورد را بدست آورند و نيز از سالمترين نوع خميردندان

 استفاده نمايند. 

 سرطان ارتباط نمک و غذاهاي شور با 



ن مصرف نمک و اي ميامنظور از نمک معموالً کلريد سديم است. شايد براي بسياري از مردم اين سوال مطرح باشد که آيا رابطه

ابتال به سرطان وجود دارد يا نه. بسياري از مرم عالقه به مصرف غذاهاي نسبتًا شور را دارند و خود را به نوعي به استفاده از اين 

 اند. داده نوع غذاها عادت

راستي بدن ما در طي روز به چه مقدار نک نياز دارد؟ آيا لزومي به افزودن نمک هنگام طبخ غذا وجود دارد يا خير؟ در اين 

 قسمت من سعي ميکنم مطالبي را در اين باره بنويسم به اين اميد که جوابگوي بعضي سواالت باشد. 

تواند به نوعي به اين سواالت پاسخ دهد. درصد بسيار زندگي موجودات زنده ميهمانند خيلي از موارد، نگاه دقيق به طبيعت و 

بااليي از غذاهاي ما ارگانيک هستند و منشا گياهي و حيواني دارند. گياهان و حيوانات موجودات زنده هستند که همانند انسان 

 کنند.ي کره زمين زندگي مياند و در حال حاضر بر رودر طي ميليونها سال دستخوش تغييرات و تکامل بوده

کنند و هرگز به غذاي خود نمک نميزنند و بخوبي نيز خوار از منابع طبيعي بصورت خام استفاده ميحيوانات علفخوار و گوشت

 دهند. به حيات خود ادامه مي

گرم  25/0ها بيشتر از روزانه آنبراي چندين ميليون سال نژادهاي اوليه انسان به نوعي تغذيه ميکردند که شايد مصرف نمک 

ها اقوامي وجود داشتند که در مناطق گرمسيري در جنگلها و يا مناطق بياباني زندگي در روز نبود. در گذشته در ميان انسان

 کردند تا اينکه اروپائيها نمک را به آن مناطق آوردند. کردند و هيچگاه از نمک استفاده نميمي

آن مناطق افراد آن نواحي زندگي طيبعي خود را داشتند. از طرف ديگر ميدانيم که وجود يونها مثل  تا قبل ز انتقال نمک به

 هاي بدن ما الزم هستند. پتاسيم و بسياري از يونهاي ديگر باري عملکرد طبيعي و حيات سلول -سديم

هاي گياهي ناسب و طبيعي يونها در بافتگيري کرد که به احتمال زياد ميزان متوان چنين نتيجهاز ترکيب اين دو موضوع مي

آورند. انسان نيز از اين و جانوري وجود دارد و موجود ات زنده اين يونهاي حياتي را از مصرف يکديگر به عنوان غذا بدست مي

اين ندارد تواند يونهاي مورد نياز بدن خود را از مصرف آب و غذاهاي طبيعي بدست آورد و نيازي به قاعده مستثني نيست و مي

 که مقادير بيشتر اين يونها را به غذاي خود اضافه کند. 

توان حدس زد که در معرض قرار گرفتن در برابر مقادير باالي نمک، بدن ما را در موقعيتي قرار ميدهد که بايد اين مقدار مي

 ه جاي نمک( استفاده شود. اضافي را حذف کند. شايد صالح آن باشد که براي طعم دادن به غذا از ترکيبات گياهي )ب

ولي خوب امروزه غذاهاي خام معموالً درصد کمي از رژيم غذايي مردم بسياري از کشورها را تشکيل ميدهد و انسان هنگام طبخ 

 کند و اين تبديل به يک عادت شده است. غذا تقريباً هميشه از نمک استفاده مي

ها هاي ديگر هنگاميکه پزشک براي آنعروقي و يا بعضي بيماري -ئيهاي قلبيايم که بعلت نارسااحتماالً با افرادي مواجه شده

کنند که بتوانند غذاي بدون نمک بخورند. مصرف کند بسيار ناراحت هستند و حتي تصور نميرژيم غذايي بدون نمک تجويز مي

 ري ندارد. هاي زندگي امروزي با طبيعت اصلي انسان سازگاباالي نمک هم همانند بسياري از جنبه

بسياري از غذاهاي گياهي داراي مقادير باالي پتاسيم و مقادير کم سديم هستند. انسان و حيوانات ديگر در طي ميليونها سال 

 اند که در چنين شرايطي زنده بمانند. اين چنين تکامل يافته

د ولي متاسفانه بدن ما فاقد سيستم کنترل توانند سديم را حفظ کره و برعکس پتاسيم را دفع نماينهاي بدن ما بخوبي ميسلول

تواند با اي است که بتواند آن را در زمان دريافت بيش از حد نمک آگاه کند. سيستم عصبي بدن ما به نوعي است که ميکننده

 ميگويند. neuroadaptationچيزهايي که در اختيار آن قرار ميدهيم خود را تطبيق دهد. اين پديده را 

ها اين طعم )شوري( را طبيعي ميداند و طعم مزه کنند سيستم عصبي آنادي که معموالً از غذاهاي شور استفاده ميبنابراين افر

گيرد در صوتري که اگر اين افراد استفاده از نمک را کنار بگذارند و يا مقدار استفاده از آن را کاهش غذا را خيلي در نظر نمي

 ادر به شناسايي طعم و مزه ساير غذاها نيز خواهد بود. ها بعد از مدتي قدهند سيستم عصبي آن

داري موادغذايي مورد استفاده قرار گيرد. اين کشف تواند براي نگهها کشف کردند که نمک ميسال پيش چيني 5000حدود 

دغذايي در طوالني داري مواباعث شد نمک ارزش اقتصادي زيادي پيدا کند زيرا در آن زمان نمک يکي از موارد مناسب براي نگه

 شد. مدت )خصوصاً در فصل زمستان( محسوب مي



اين امر همچنان پابرجا بود و هنوز در بعضي نقاط دنيا که وسايل خنک کننده مانند يخچال فريزر در دسترس مردم نيست از 

الدي نمک بيشتري ارزش مي 1870شود. گزارشاتي است مبني بر اينکه در سالهاي داري موادغذايي استفاده مينمک براي نگه

 اقتصادي را دارا بود. 

بنابراين احتماالً در آن دوران انسان بيشترين مصرف نمک را داشته است. بعد از به بازار آمدن وسايل خنک کننده مصرف نمک 

از نمک هستند رو به کاهش گذاشت ولي مجدداً با افزايش غذاهاي کنسرو شده و فرآينده شده که معموالً داراي مقادير بااليي 

تا  5/1کنند که گرم نمک در روز مصرف مي 12تا  9ميزان استفاده از اين ماده افزايش يافته است و به طور متوسط افراد بين 

گرم در روز( است. سازمان بهداشت جهاني در صدد آنست که مصرف نمک را در ميا مردم  6برابر حداکثر ميزان توصيه شده ) 2

 گرم در روز کاهش دهد.  5اکثر دنيا )بالغين( به حد

ها مزه شوري خواهد داشت. براي مثال اگر در يک روز گرم ورزش کنيد. بطوري که قطرات عرق اگر افراد نمک بخوريند عرق آن

 از صورت شما روان شود اين طعم شوري را احساس خواهيد کرد. 

حال بايد در نظر گرفت که خيلي نبايد نگراش از دست يابد. با اين اگر نمک مصرف نشود ميزان نمک در عرق بدن کاهش مي

دادن نمک توسط سيستم تعريق بدن بود چون بدن ما بخوبي در حفظ يونهاي مورد نياز خود تواناست. در حقيقت مصرف نمک 

 ميزان توليدي عرق را کاهش ميدهد. 

خون سعي در حفظ آن دارد. به منظور توليد  معموالً ميزان نمک در خون بيشتر ازعرق است زيرا بدن با نگه داشتن نمک در

عرق بدن ميبايستي مايعي حاوي مقادير کمتر نمک را )نسبت به نمک موجود در خون( از خون استخراج کند که در اثر اين امر 

 دهد. يابد زيرا خون در طي اين فرايند مقداري از آب از دست ميغلظت نمک در خون افزايش مي

عروقي مانند هايپرتروفي بطن  -هاي قلبيواند باعث افزايش فشار خون و افزايش ريسک ابتال به بيماريتمصرف باالي نمک مي

هاي استخواني( هاي کليوي )مانند تشکيل سنگ کليه( و استئوپروزيس )بيماري ضعيف شدن بافتبيماري -سکته -چاقي -چپ

 شود. 

عث افزايش ريسک ابتال به سرطان معده شود. ارتباط مصرف باالي نمک تواند بااند که مصرف باالي نمک ميمطالعات نشان داده

هايي مانند کلون و سرطان معده بيشتر مورد توجه قرار گرفته است ولي با اين حال احتمال ارتباط غلظت باالي نمک با سرطان

 و سر و گردن نيز وجود دارد. 

سال صورت گرفت  11ساله( در مدت زمان  59تا  40يانسال )فرد م 40000اي که توسط دانشمندان ژاپني دروي در مطالعه

گرم در روز( در مقايسه با مرداني که کمترين مقدار نمک  15تا  12نشان داد که مرداني که بيشترين مصرف نمک را داشتند )

ش يافته و به يک نفر در هر ها دو برابر افزايگرم در روز( ريسک ابتال به سرطان معده در آن 6را استفاده کرده بودند )کمتر از 

 نفر در سال رسيده بود. 500

نفر در سال بود در حالي  1300گرم نمک در روز مصرف کرده بوند ميزان ابتال به يک نفر در  15تا  12در ميان زنان افرادي که 

نفر در سال بود.الزم  2000گرم در روز( ريسک ابتال يک در  6که در ميان زناني که کمترين مصرف نمک را داشتند )کمتر از 

 به ذکر است که در مجموع شيوع سرطان معده در زنان کمتر از مردان است. 

نفر شد.  770000ميالدي باعث مرگ بيش از  1996ها در دنياست و در سال سرطان معده يکي از پرمرگ و ميرترين سرطان

ف شدن ديواره دروني معده( را بدنبال داشته باشد و اين تواند آتروفي معده )تضعيدانشمندان ميدانند که مصرف باالي نمک مي

 اي براي سرطان معده باشد. تواند مقدمهمي

زماي که  رشته شور و ترشي شور( و از -هاي غذايي سنتي در ژاپن نمک جاي خاصي دارد )خصوصاً در تهيه ماهي شوردر رژيم

شد ميازن سرطان معده در اين کشور کاهش يافت و برعکس ها بطرف غذاهاي کشورهاي غربي سوق داده رژيم غذايي ژاپني

 انواع ديگر سرطان مانند سرطان سينه و روده در اين کشور افزايش نشان داد.

اين يکي از بهترين مثالها در بحث اپيدميولوژي سرطان در ارتباط با تغذيه است )البته الزم به ذکر است که سرطان معده هنوز 

اند که اين امر نيز ممکن کردهها از غذاهاي دودي شده نيز خيلي استفاده ميهادر ژاپن است(. ژاپنيانم يکي از شايعترين سرط

 است مرتبط با باال بودن شيوع سرطان معده در اين کشور باشد. 



 -کگيري شده است که ممکن است ميان مصرف باالي نمدر مطالعه ديگري که توسط دانشمندان چيني انجام شد چنين نتيجه

منطقه  67اي وجود داشته باشد. اين مطالعه در ميان مردم معده رابطه عفونت با باکتري هليکوباکترپيلوري و ايجاد سرطان

 صورت گرفت. 1988و  1986شهري چين بين سالهاي 

)کنسرو شده( و يا ها نسبت به گذشته بسيار تفاوت کرده است و بسياري از مردم از غذاهاي آماده امروزه که نحوه زندگي انسان

کنند شايد نتوان کنترل مناسبي بر ميزان مصرف نمک ها( استفاده ميطبخ شده توسط ديگران )مانند غذا خوردن در رستوران

 داشت مگر آن که از صور ديگري آن را کنترل کرد. 

غذاهاي خود بازبيني  ها در تهيهتوراننمک استفاده کرد و يا آنکه رسنمک و يا کمتوان بيشتر از غذاهاي خانگي بيبراي مثال مي

توان هنگام خريد غذاهاي کنسرو شده نشان روي نمک را در نظر بگيرند. همين طور ميکرده و رژيم غذايي کم نمک و يا بي

 ها اطمينان حاصل کرد. نمک و يا کم نمک بودن آنها را بخوبي مطالعه کرد و از بيآن

ايي کنند. بعضي مواد غذرا بخاطر جلوگيري از رشد ميکروبها در مقادير بيشتر نمک تهيه ميبسياري از موادغذايي کنسرو شده 

پنيرهاي خيلي شور و غيره که بايد در  -شورکلم -ترشي شور -شوند مانند خيارشورنيز صرفاً به عنوان غذاهاي شور تهيه مي

 مصرف چنين موادي اعتدال الزم را بکار گرفت. 

توان استفاده ميليگرم سديم دارند. راستي چه مقدار نمک در روز مي 120گرم کمتر از  100الً در هر غذاهاي کم نمک معمو

ميليگرم سديم( مصرف  2300گرم نمک )معادل  6کرد؟ در جواب به اين سؤال بايد گفت که بايد سعي شود در روز بيشتر از 

( گرم سديم است. براي کاهش مصرف 42/0صدم ) 42اراي نکرد. نمک ترکيبي از سديم و کلر است و هر گرم نمک تقريباً د

 تواند موارد زير را بکار گرفت.نمک مي

هاي ديگري عادت دهيد. براي طعم دادن به غذا ( سعي کنيد تدريجاً مصرف نمک را کاهش داده و خود را به طعم و مزه1

 جات ديگر استفاده کرد.فلفل و ادويه -سرکه -پياز -سير -توان از مواد ديگري مانند آبليمومي

 هاي ديگر استفاده کنيد. دهنده( از گذاشتن نمکدان در سر ميز غذا و يا سفره غذا خودداري کنيد و سعي کنيد از طعم2

 هاي شور و يا آجيل شور را کنار بگذاريد. ( استفاده از مواد بين غذايي مانند چيپس3

 هايي که سريعًا تهيه ميگردند را تا حد امکان کاهش دهيد. غذاهاي بيرون از منزل بخصوص آن( مصرف 4

هاي فرايند شده مانند سوسيس و کالباس و سالمي و همبرگر و مواردي مانند اينها اعتدال الزم را به ( در استفاده از گوشت5

 کار بگيريد. 

 هاي شور خودداري کنيد. هاي تهيه شده در روغنماهياده کنيد و از مصرف تنهاي تهيه شده در آب معمولي استفماهي( از تن6

 ها و سبزيجات را در رژيم غذايي خود افزايش دهيد. ( استفاده از ميوه7

هاي نادري وجود دارند که پزشکان ممکن است در مواردي بيماران خود را ترغيب به در اينجا الزم به ذکر است که بيماري

ير بيشتري از نمک کنند. براي مثال کودکان مبتال به بيماري سيستيک فيبروزيس ممکن است مقدار زيادي نمک مصرف مقاد

از طريق سيستم تعريق از دست بدهند و لذا ممکن است تشويق به مصرف بيشتر نمک شوند و يا بيماران مبتال به سندرم 

خون پائين هسند و ممکن است مصرف بيشتر نمک به  معموالً داراي فشار (chronic fatigue sydrom)خستگي مزمن 

 ها کمک کند.آن

مثال ديگر افراد مبتال به گواتر يا هيپوتيروئيد است که اين افراد نياز به مصرف يد دارند. اگر اين افراد تنها از نمکهاي يددار به 

 ممکن است سودمند نباشد.  کنند مسلم است که کنار گذاشتن کامل نک براي اين بيارانعنوان يد استفاده مي

کنند. با توجه به قدرت ضدميکروبي نمک مثال ديگر در مورد افرادي که از آب نمک براي شستشوي دهان و دندان استفاده مي

 ها و لثه مفيد است. در صورتي که اين افراد آب نمک را نبلعند استفاده از آن براي تميز کردن دندان

حل کار خود در دانشگاه تهران بودن از طريق راديو اتومبيل شنيدم که مصرف نمک در ميان يک روز که با اتومبيل عازم م

هاي الزم به مردم در مورد هاي گروهي آموزشبرابر استاندارد تعيين شده است. اميد است که از طريق رسانه 5تا  3ايرانيان 

 هاي مصرف باالي نمک داده شود. زيان



تهيه موادغذيي را ترغيب کرد تا در استفاده از نمک در محصوالت خود رعايت نکات سالمت را همين طور ميبايستي شرکتهاي 

ها از ميزان دقيق هاي درست و دقيق را بر روي محصوالت خود درج نمايند تا خريداران بتوانند با مطالعه آنبکار گرفته و نشان

 نمک در آن محصوالت مطلع شوند. 

هايي در دست اجرا دارند تا بتوانند مصرف نمک را انگلستان برنامه ها ماند ژاپن و فنالند و اخيراً اي از کشوردر حال حاضر عده

در بين مردم کاهش دهند. شايد وزارت بهداشت نيز در اين زمينه دست بکار شود و بتوانيم يک بينش جديدي در مردم در 

 ارتباط با مصرف نمک ايجاد کنيم.

% نمک مصرفي مردم 80آن که در اين کشور بطور تقريبي داده انگلستان صورت گرفته است نشانهايي که در کشورهاي بررسي

 شود. هاي تهيه غذاهاي سريع( تامين ميها و مغازهرستوران -از طريق غذاهاي بيرون از منزل )براي مثال کنسروها

بقيه مربوط به نمک طبيعي است که در % 5مصرف نمک مردم اين کشور به خاطر افزودن نمک به غذاهاي خانگي و  15%

موادغذايي وجود دارد. اگر چه اين مقادير با توجه به عادتهاي غذايي کشورهاي مختلف ممکن است تا حدي متفاوت باشد ولي 

 دهند که بخش اعظمي از نمک مصرفي مردم به علت مصرف غذاهاي بيرون از منزل است. اين نتايج نشان مي

هاي تهيه غذاهاي سريع و نيز شرکتهاي تهيه موادغذايي تيغير کند ها و مغازهاستفاده از نمک در رستورانبنابراين اگر سياست 

هاي روي اي در مقدار مصرف نمک داشته باشد. شايد شرکتهاي تهيه موادغذايي بتوانند نشانتواند تاثير قابل مالحظهمي

 ها مطلع شد. ز ميزان نمک و ساير مواد موجود در آنمحصوالت خو را به نوعي تغيير دهند که براحتي بتوان ا

در مرحله بعد اگر مردم از قرار دادن ظرف نمک )نمکدان( در سر ميز غذا خودداري کرده و از افزودن نمک اضافي در طي تهيه 

 توانند بخوبي نمک مصرفي خود را تحت کنترل داشته باشند. غذا دقت کافي را بکار بگيرن مي

اي افزايش تعداد افرادي که قبول داشته باشند که ميبايستي نمک مصرفي خود را کاهش دهند بايد در هر جامعه از طرف ديگر

پذير است. آموزش کودکان توسط والدين و مربيان مدارس و حتي پيدا کند که اين امر با آموزش مردم از طرق مختلف امکان

 عزيزان در مراحل بعدي زندگي تاثير بسياري داشته باشد.  تواند در عادت غذايي و مصرف نمک اينمهدکودکها مي

 کربوهيدراتها )مواد قندي( 

دهند. دليل آن نيز اينست که کربوهيدراتها از کربوهيدراتها اجزاء مهمي را در رژيم غذايي تقريباً تمام مردم دنيا تشکيل مي

يک رژي غذايي  ک رژيم غذايي غني از مواد کربوهيدراتشوند. ولي آيا يمهمريت مواد توليدکننده انرژي در بدن محسوب مي

 مناسب است؟ 

توان چنين ادعا کرد: نظر به اينکه نقش ارتباط مصرف مواد کربوهيدرات با ابتال به سرطان تا چه حد است؟ در نگاه ساده مي

طر طبيعت خود نياز زيادي به انرژي هاي سرطاني بخاهاي بدن است و اينکه سلولها توليد انرژي براي سلولاوليه کربوهيدرات

هاي سرطاني ايجاد کند. بنابراين اين تري براي رشد و تکثير سلولتواند محيط مناسبدارند بنابراين مصرف باالي اين مواد مي

 يکي از نکات مهمي است که بيماران مبتال به سرطان بايد در نظر داشته باشند. 

هاي تک قندي گلوکز شوند اين مواد شامل قندهاي ساده )مانند مولکولجانوري يافت ميهاي گياهي و ها در سلولکربوهيدرات

هاي قندي )مانند گليکوژن اي بزرگ از مولکولو فروکتوز( و قندهاي بزرگتر متشکل از چندين مولکول )مثل الکتوز( تا زنجيره

 باشند. يا سلولز( مي

د که مولکولي تک قندي است. کربوهيدراتهاي پيچيده براي اينکه بتوانند مورد گلوکز مهمترين منبع توليد انرژي در بدن ميباش

 هاي بدن قرار بگيرند بعد از ورود به بدن ميبايستي توسط آنزيمهاي مورد نظر بکشنند.استفاده سلول

مواد اوليه توليد انرژي  در رژيم غذايي براي بدن بسيار مفيد است زيرا در صورت کمبود اين مواد )که مقدار مناسب کربوهيدرات

ها برطرف خواهد کرد که اين امر ممکن است بدن را در معرض باشند( بدن انرژي مورد نياز خود را با مصرف پروتئينبدن مي

 اي قرار دهد. بنابراين يک رژيم غذايي سالم داراي مقدار مناسب مواد کربوهيدرات است.کمبود اسيدهاي آمينه و ضعف ماهيچه

باشند که هاي پيچيده کربوهيدراتي مياثرات مفيد و ضدسرطاني فيبرهاي گياهي قبالً صحبت کردم. اين مواد مولکولدر مورد 

هاي گوارشي مثل سرطان اي از سرطانکنند ولي در کاهش ريسک ابتال به عدهمعموالً قابل هضم نيستند. و توليد انرژي نيز نمي

 رها را مطالعه کنيد(. کلون نقش مهمي دارند )فصل مربوط به فيب



بنابراين بخش بزرگي از کربوهيدراتهاي پيچيده خصوصاً مشتق شده از منابع گياهي )مثل فيبرها( قابل هضم براي بدن نيستند 

توانند شوند. تاکيد اين بخش از کتاب روي مواد کربوهيدراتي است که براحتي ميو به عنوان منبع انرژي بدن در نظر گرفته نمي

 هاي بدن قرار گيرند. ستفاده سلولمورد ا

هاي طبيعي نياز به گلوکز بيشتر دارند و هاي سرطاني در مقايسه با سلولهمانطور که در باال به آن اشاره شد بسياري از سلول

جام هاي سالم متابوليسم گلوکز را انهاي سرطاني با روش متفاوتي نسبت به سلولتواند به اين دليل باشد که سلولاين مي

 دهند. مي

ها )خصوصاً قبل از زمان رگزايي ها و محيط بيهوازي که اين سلولهاي سرطاني و اجتماع آنبا توجه به توانايي باالي تکثير سلول

گيرد که در مقايسه با شرايط هوازي از ها در شرايط بيهوازي صورت مي)با آن در تماس هستند متابوليسم گلوکز در اين سلول

 کند. بار ضعيفتر عمل مي 40انرژي حدود نظر توليد 

گيرد و اين به هاي سرطاني، در بافت کبد متابوليسم پروتئين و ليپيد به گلوکز صورت ميدر عدم وجود گلوکز کافي براي سلول

بيماران  شود. در واقع يکي از داليل اصلي ضعف و الغريتدريج باعث کاهش ذخاير پروتئين و ليپيد موجود در بافت ماهيچه مي

 سرطاني همين پديده است. 

هاي بدن با استفاده از مسير بيوشيميايي گليکوژنز است که در آن سلول Cachexiaاين چيزي شبيه به سندرم 

(Glycogenesis) کانسر عليه استفاده مورد داروهاي از يکي حقيقت در. کنندمي استفاده گلوکز توليد براي هاپروتئين  از 

 کند. است که مسير گليکوژنز را متوقف مي Hydrazine Sulfate نام به دارويي

اي در بيماران سرطاني از يک طرف مناسب نگهداشتن ميزان گلوکز خون براي رساندن انرژي کافي بنابراين يکي از نکات تغذيه

واد قندي به منظور در فشار هاي بدن )جلوگيري از ضعف بيمار( و از طرف ديگر عدم مصرف مقادير باالي مبه مغز و ساير بافت

 هاي سرطاني از نظر نياز به گلوکز است. گذاشتن سلول

دهند ]البته در اينجا بنابراين در رژيمهاي غذايي افراد مبتال به سرطان مواد قندي درصد بسيار کوچکي را به خود اختصاص مي

ده هستند )مثل گلوکز و فروکتوز( و يا به صورت هاي قندي سامنظور از مواد قندي موادي هستند که يا خود بصورت مولکول

[. يک موضوع را هميشه بايد در توانند به قندهاي ساده بشکنند )مثل نشاستهباشند که در بدن براحتي ميمواد کمپلکسي مي

 هاي سرطاني کاماًل وابسته به گلوکز هستند. نظر داشت و آن اينکه سلول

کشف مهمي انجام داد که بخاطر اين کشف برنده جايزه نوبل نيز شد.  1924سال )در  Otte Warburgدانشمندي به نام 

هاي بدن با ايشان در مورد اين کشف اينطور بيان داشتند که: سرطان يک دليل اصلي دارد و آن جابجايي تنفس هوازي سلول

 تنفس بيهوازي است. 

هاي سالم متفاوت است. عالوه بر نوع متابوليسم تابوليسم سلولهاي سرطاني با ماين کشف اول بار نشان داد که متابوليسم سلول

هاي سرطاني حدود هشت بار بيشتر تخمين زده شده است. در علم تغذيه واحدي وجود دارد به سرعت متابوليسم نيز در سلول

 . (glycemic index, GI)نام انديکس گليسميک 

شود. اين انديکس ي با چه سرعتي باعث افزايش ميزان گلوکز خون مياين واحد نشان دهنده اين است که مصرف يک ماده غذاي

شود. موادغذايي که انديکس گليسميک باالتر دارند با سرعت بيشتري باعث افزايش گلوکز خون تعريف مي 100بين صفر تا 

 شوند. مي

پائين است. الزم به  GIط به موادغذايي با به پائين مربو 55باال است و مقادير  GIبه باال مربوط به مواد غذايي با  70مقادير 

تواند تحت تأثير عوامل مختلف مانند موادغذايي ديگري که همراه با آن ماده ذکر است که اين انديکس براي يک ماده غذايي مي

 طبخ ماده غذايي و خصوصيات فيزيولوژيکي فرد قرار بگيرد.  -شودمصرف مي

توانند با در نظر داشتن اين انديکس ي واقعي کمي مشکل است ولي خوانندگان محترم ميبنابراين گر چه تعين اين عدد در دنيا

اي که اخيراً صورت گرفته است افزايش ميزان سرطان مري در مقدار گلوکز مصرفي را تحت کنترل داشته باشند. در مطالعه

 داده شده است.  کشور آمريکا به افزايش مصرف بيش از حد مواد کربوهيدرات در ميان مردم نسبت

ارتباط نزديک مصرف کربوهيدراتها و سرطان بعلت نقش اين مواد در افزايش وزن و چاقي است. چاقي نه تنها ريسک ابتال به 

زن در  1866دهد. در مطالعه ديگري که روي ها را نيز افزايش مياي ديگر از سرطانسرطان مري بلکه ريسک ابتال به عده



آورند در درصد يا بيشتر از انرژي مورد نياز خود را از کربوهيدراتها بدست مي 57داده شد زناني که مکزيک صورت گرفت نشان 

 شوند. برابر بيشتر به سرطان سينه مبتال مي 2/2مقايسه با زناني که رژيم غذايي متعادلتري دارند 

متصل شونده به هورمونهاي شبيه به انسولين هاي محققين اين بررسي اظهار داشتند که ممکن است افزايش انسولين و پروتئين

(insulin- like hormone binding protein)  .در خون باعث افزايش ريسک ابتال به سرطان سينه شده باشد 

ترين قندها در در اين مطالعه قندهاي سوکروز و فروکتوز بيشترين ارتباط را با سرطان سينه نشان دادند. سوکروز که از پرمصرف

آيد بدست مي (sugar cane)و ساقه نيشکر  (sugar beet)غذايي و نوشيدنيهاست همان قندي است که از چغندرقند تهيه 

 و معموالً به عنوان قند و شکر مورد استفاده مردم است. 

انسولين  فروکتوز هم قندي است شبيه به سوکروز و به قند ميوه معروف است. مصرف باالي قندها با عث افزايش سريع در ميزان

شود و اين يک واکنش طبيعي بدن در برابر مصرف قندهاست ولي از طرف ديگر هرمون انسولين يک هرمون با توانايي خون مي

نيز هست و همانطور که ميدانيم افزايش تکثير سلولي يک مشخصه  (cell proliferation)باال در افزايش تکثير سلولي 

 هاي سرطاني است. سلول

کتورهاي رشد شبيه به انسولين همچنين ممکن است باعث افزايش هورمون استروژن در خون شوند که اين هرمون انسولين و فا

 90اند که تقريباً يک فاکتور مهم در ابتال به سرطان سينه در زنان قبل از دوران يائسگي است. نتايج مطالعات نشان داده

 insulin- like growth)و فاکتور رشد شبيه به انسولين  (insulin receptor) انسولين گيرنده سينه هايسرطان  درصد

factor) کنند. را به مقادير باال بيان مي 

هاي غذايي با مقدار باالي کربوهيدرات را با سرطان پانکرآس )لوزالمعده( درمطالعه ديگري دانشمندان سوئدي ارتباط ميان رژيم

در ايجاد سرطان پانکراس افزايش ميزان انسولين خون است که همانطور که در باال  مورد مطالعه قرار دادند. يکي از عوامل موثر

 رويه مواد قندي حاصل گردد.تواند در اثر مصرف بيبه آن اشاره شد اين افزايش مي

( صورت گرفت تاثير مصرف 2005تا  1997سال )بين سالهاي  83تا  45مرد و زن بين سنين  77797در اين مطالعه که روي 

[ و ساير منابع قندي به عنوان ريسک فاکتور در (corn syrup)هاي شيرين ]داراي مقادير باالي فروکتوز و شربت ذرت نوشباه

 ابتال به سرطان پانکرآس مورد مطالعه قرار گرفت. 

ند. در پايان سوالي را در مورد رژيم غذايي و روش غذايي خود پر کرده بود 96کنندگان يک پرسشنامه در اين مطالعه شرکت

مورد ابتال به سرطان پانکرآس مشاهد شد که دانشمندان اين مطالعه آن را بطور مستقيم مرتبط با مصرف افزودنيهاي  131مطالعه 

 هاي شيرين دانستند. ها و آبميوهنوشابه -قندي

درصدي در  90ه بود يک افزايش وعده يا بيشتر از افزودنيهاي قندي استفاده کرد 5هايي که در روز در اين مطالعه براي آن

 ريسک ابتال به سرطان پانکرآس مشاهده شد. 

در اين بررسي هر وعده افزودني قندي معادل يک قاشق چايخوري شکر است که به نوشابه )آبميوه يا غيره( اضافه شده است. 

هاي شيرين استفاده کرده بودند نيز شابهوعده در روز از نو 2دانشمندان اين مطالعه افزايش ريسک ابتال را براي کساني که حتي 

 مشاهده کردند. 

بدن هاي شيرين حاوي مقادير بااليي از قندها که سريعاً جذب در تفسير بخشي از نتايج اين بررسي اظهار شد که: مصرف نوشابه

افرادي که پنج وعده در  شود. در اين مطالعه برايشوند باعث افزايش ميزان قند خون و باال رفتن غلظت انسولين خون ميمي

 درصدي در ريسک ابتال به سرطان پانکرآس مشاده شد.  70روز چاي يا قهوه )همران با افزودن شکر( نوشيده بودند يک افزياش 

هاي انساني است که مرگ و مير بااليي نيز دارد. تشخيص الزم به ذکر است که سرطان پانکرآس يکي از خطرناکترين سرطان

هاي سالمي که باعث پيشگيري از اين گيرد و در مان مشکل است. بنابراين بکار گرفتن روشوالً دير صورت مياين کانسر معم

 شوند بسيار مفيد است. سرطان مي

هاي اي با افزايش ريسک ابتال به سرطاندر مطالعه ديگري دانشمندان ايتاليايي ارتباط مثبتي را ميان مصرف باالي مواد نشاسته

 دان پيدا کردند. سينه و تخم

از نظر مصرف ميان مردم، فکر ميکنم موضوع قند پيچيده تراز مصرف نمک باشد. شايد بسياري از مردم بتوانند بپذيرند که 

زننده است )بخش قبل را ببينيد( و در مصرف آن کمي احتياط بخرج دهند ولي کاهش مصرف باالي نمک براي بدن آسيب



کرده اند. شايد براي بسياري مشکل باشد که چاي را بدون قند و شکر بخورند. شايد براي  مصرف مواد قندي که به آن عادت

اي بسياري مشکل باشد از خوردن يک بستني شيرين و خوشمزه شکالتي خودداري کنند و يا در برابر خورن يک تکه کيک خامه

 در يک مراسم جشن طفره روند. 

مثل قند و غيره.  -مثل نمک -ص و تغليظ کردن بعضي مواد پيدا کرد مثل روغنانسان در طول زندگي خود راههايي براي خال

اي مواد طبيعي )مثل تواند معادل ميزان قندي باشد که از مصرف مقدار قابل مالحظهبنابراين يک قاشق چايخوري شکر مي

 آيد. ها( بدست ميميوه

دن انسان هنوز در برابر اين که مقادير باال از مواد قندي )که توانم تصور کنم که احتماالً بشناس ميمن به عنوان يک زيست

تواند بخوبي واکنش نشان دهد و همانطور که در باال نيز به آن اشاره بسيار از غلظت فيزيولوژي قندها در مواد طبيعي است( نمي

ي و تغذيه طبيعي از مواد بوده کردم فيزيولوژي فعلي بدن انسان حاصل ميليونها سال تکامل و حيات انسان در شرايط طبيع

 است. 

تواند بدن سازي و تغليظ مواد کرد تا زمان حاضر نميمدت بسيار کوتاه )البته از نظر تکاملي( از زماني که انسان شروع به خالص

قند يا نمک  هاي بدن با مصرف مقادير بااليانسان را با مصرف باالي قند و نمک و روغن تطبيق داده باشد. براي همين که سلول

 ها منجمله سرطان است. شوند که حاصل آن بسياري از بيماريبا مشکل مواجه مي

 دکتر محمود عرب نجفي  -ارتباط تغذيه با کانسرمنبع مورد استفاده: 

 66487625 -6تلفن:  -1389 -انتشارات جهاد دانشگاهي


