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 . زمينه تاريخي1-1

هر سطحي از فعاليت انسان، رابطه بين مصرف غذا و زندگي آشكار و عادي است. به طور ساده، غذا براي زندگي ضروري است. 

تا فيزيولوژي بافتي « بيومولكول ها»با شروع از متابوليسم سلولي )براي مثال، سنتز زيست مولكول ها / يامولكولهاي زيستي 

)براي مثال، انقباض عضالني( و تا فيزيولوژي ارگانيسم )براي مثال ، كار فيزيكي يا ورزش( به صرف انرژي نياز دارد. هدف 

ز تغذيه تأمين انرژي براي مصرف حال و آينده است. از طرفي ديگر ، غذا براي رشد بدن، نگهداري، و ترميم بافتي اصلي ا

ضروري است. اين چنين درك حسي از تغذيه، بدون شناخت دقيق در ارتباط با بيولوژي تغذيه، براي قرن ها مورد رضايت بوده 

زنده ماندن به عنوان اصل مطرح بوده و اغلب تنها اولويت براي فرد و همچنين  است. دستيابي به مقدار غذاي كافي براي بقاء و

گروه يا جمعيت بود. بدون توجه به راه دسترسي به غذا، از طريق شكار، از طريق شكار، كشاورزي، جنگ، يا غارتگري و سرقت، 

متموالنه بوده است. جوامع اوليه جمع آوري كننده  يا فقيرانه زندگي و دارايي، يا تنگدستي  اي ازكمبود يا فراواني غذا نشانه

غذا، شكارچيان، كشاورزان و حتي سربازان به خوبي آموزش ديده قرن هيجدهم )يك ارتش مجبور بود خود غذا تهيه نمايد( به 

رو، تهديد  اين از. اندبوده روبرو بعدي محصول برداشت يا شكار بر مقدم  كرات با مشكل مشابه كمبود غذا در خالل دوره

مشخص قحطي درمقابل هر گونه اثرات بهداشتي منفي مرتبط با تغذيه وجود داشته، كه هميشه قحطي نقش غالب را داشته 

 است.

توليد اضافي فصلي )در كشاورزي ( يا اتفاقي )درشكار، ماهيگيري( به ذخيره سازي و انباركردن مواد غذايي نتيجه داد. برخي از 

ري گوشت يا ماهي، چون دود دادن يا نمك زدن، و همچنين روش هاي ذخيره كردن سبزيجات وميوه تكنيك هاي اوليه نگهدا

جات، چون خشك كردن ، ترش كردن، يا اسيدي نمودن، براي حفظ مواد غذايي به كار گرفته د كه به همان صورت تا امروز 

خته شده و در گذشته مورد استفاده قرار گرفت. هر چند شنا نيز گياهان، از عمدتا   غذايي، متعدد هاي افزودني. است  باقيمانده

 طوالني جهت و بوده مشابه اصلي هدف عموما   اما بوده، متفاوت مختلف ها در ارتباط با نواحي كه نوع و كاربرد اين افزودني

ي جوامع اروپايي دردوره برا كه هندوستان، از وارداتي جاتادويه. شدمي گرفته كار به غذايي هاي فرآورده مصرف قابليت كردن

قرون وسطي تعجب آور بوده، نه تنها براي بهبود طعم و مزه بلكه همچنين براي از بين بردن بوي ناخوشايند و حفظ ظاهر مواد 

غذايي ذخيره شده براي زمان طوالني مورد مصرف قرار گرفت. واضح است كه شناخت امروزي از ادويه جات به عنوان آنتي 

سيار ازكاربرد اصلي آنها درگذشته فاصله دارد. شواهد تاريخي فوق الذكر هاي آزاد بهاي راديكالز بين برندهاكسيدان ها و ا

اي از علم ره آوردهاي علوم بيوشيمي، دهد. تغذيه به عنوان شاخهدرك اوليه بيشتر بنيادي و مقدماتي از تغذيه را نشان مي

گردد. دست آوردهاي اصلي آن زمان برقراري طبقه ن بيشتر از قرن نوزدهم باز نميفيزينلوژي، و اخيرا  ژنتيك بوده، كه سابقه آ

ها، كربوهيدرات ها، و مواد معدني يا مينرال ها(، و به دنبال آن تعيين چگونگي ها، چربيبندي تركيبات مواد غذايي )پروتئين

گردد. دست آوردهاي اصلي آن زمان برقراري طبقه تخمين مصرف انرژي بوده است.كه سابقه آن بيشتر از قرن نوزدهم باز نمي

ها(، و به دنبال آن تعيين چگونگي ها، كربوهيدرات ها، و مواد معدني يا مينزالبندي تركيبات مواد غذايي )پروتئين ها، چربي 

ستم كشف نشده بود. ها به عنوان اجزاء ضروري رژيم غذايي انسان تا آغاز قرن بيتخمين مصرف انرژي بوده است. نقش ويتامين

هاي متناسب براي مقادير مورد نياز غذا و تركيب آنها شناخته اولين و اساسي ترين هدف دوره اوليه علم تغذيه پيشنهاد توصيه

هاي تغذيه جمعي سربازان و كارگران مورد استفاده عملي در اياالت هاي كاربردي مورد نياز براي گروهشد. چنين توصيه



قرارگرفت. با وجود اين، توصيه هاي مطلوب رژيم غذايي هنوز به  1930بريتانيا، و اتحاد شوروي سابق در دهه متحده، كانادا، 

 صورت پرسشي آشكار باقي ماند.

 اي. نيازهاي تغذيه1-2

 (Katan and De Roos, 2003; Skiroski, 2002)باشند براي آغاز توجهي علمي به تغذيه، برخي تعاريف مورد نياز مي

رينت ها )مواد يا عناصر اجزاي غذايي( به عنوان اجزا تشكيل دهنده مواد غذايي ضروري براي حفظ وظايف يا عملكردهاي نوت

رفت تا تغذيه صحيح و قطعي و نه در سطح زير هاي اوليه رژيم غذايي انتظار مياند. از توصيهطبيعي فيزيولوژيك تعريف شده

طالح اخيرا  معرفي شده غذاي عملكردي يا مفيد قابل توصيف بوده و به عنوان غذاي مطلوب را تدارك دهد؛ كه اين مهم با اص

شود. اين اصطالح تا حد مشخصي فرد شناخته مي (Well- being)تأمين كننده و بهبود دهنده سالمتي يا حداقل تندرستي 

كيفيت حسي )مزه، بو، رنگ( ارتباط به تكنولوژي غذا با هدف مطلوب سازي اجزا غذايي در يك محصول نهايي بدون سركوبي 

براي جمعيت اتفاقي )راندوم( مصرف كنندگان درارتباط با « غذاهاي مفيد» يابد. مسايل مهم ديگر درتغذيه عالوه بر طرح مي

 گيرند.رژيم پيشگيري كننده و رژيمي به عنوان بخشي ازدرمان بيماري مورد مطالعه قرار مي

 مورد را محدودتر هاي گروه و عمومي جمعيت گروه دو  هاي مختلفي را در برگرفته و هرمطالعه مطلوب سازي تغذيه جنبه 

 نمونه آمريكا، متحده اياالت كشاورزي وزارت وسيله به شده ارائه «غذا راهنماي هرم » اصطالحا  ساختار. دهدمي قرار توجه

لي تصويري از رهنمودهاي رژيم غذايي براي انواع مد غذا راهنماي هرم. است ديده تدارك بيشتر مطالعه براي نياز از خوبي

 دهدمي قرار عموم اختيار در را توصيه  ها و مقادير روزانه موردمواد غذايي بوده و اطالعات درباره نسبت

(http://schoolmeals.nal .usda.gov/py/pmap/htm) اعتقاد عمومي رهنمودها درمحدود كردن مصرف چربي .

جات و سبزيجات قرار ن با مواد غذايي غني از كربوهيدرات ها و افزايش كيفيت غذا بامصرف زياد ميوهروزانه و جايگزيني آ

» دارد. يكي از بازنگريهاي اخير اين رهنمودها شناسايي دو نوع مختلف چربي با سطوح متفاوتي از اشباع زنجيره آليفاتيك 

باشند( رامنعكس ساخته هاي اشباع شده و اشباع نشده ميربي )كره و روغن به ترتيب دو نمونه از چ« اشباع زنجيره چربي

است. بازنگري مهم دوم در ارتباط با شناسايي عملكرد فيبر بوده است. اعتقاد بر اين است كه نان ، جو، و برنج بر طبق محتواي 

رنج پوست كنده( قابل تقسيم فيبر آنها در رژيم غذايي به صورت مقدار معمولي، زياد )فيبر بيشتر(، و كمبود فيبر )مثل ب

 نشان خاطر دارد جا. است بحث مورد هنوز سرطان ضد ماده عنوان  باشند. از طرفي ديگر، نتايج مرتبط با اهميت فيبر بهمي

 به گرايشي نهايتا ،. نشد گرفته پس رسمي طور به هرگز رهنمود اين «غذا راهنماي هرم » بر وسيع انتقادات رغم علي كه گردد

هاي پژوهشي جاري فراهم ساختن رهنمودهاي بهتر براي كردن مصرف گوشت به وجود آمد. ازاين رو، هدف از بررسي محدود

 باشد.توليد كنندگان مسئول تغذيه عمومي و همچنين مصرف كنندگان انفرادي مي

ب يافته است. اطالعات پيشرفت بالنسبه جديد علم تغذيه به گسترش اخير ژنتيك درعلوم زيست پزشكي )بيومديكال( بازتا

ها مشابه است. ترادف ( اختصاصي نوع هوموساپينس )نوع انسان( در اصل براي تمامي انسانDNAژنتيكي )ترادف

وجود داشته  DNAانتشار يافت. باوجود اين، تعدادي تغييرات ظريف ترادف 2003ژنوم انسان در آوريل سال  DNA  كامل

فردگرايي نيازها و مصرف غذايي يكي از تظاهرات تغييرپذيري جمعيت انساني است.  سازد.كه هر فرد را منحصر به فرد مي

و در ترادف هاي تنظيم كننده مسئول وقوع اشكال مختلف پروتئين ها و الگوهاي متغير  DNAاختالفات در نواحي رمزدار 

ف حوزه جديدي از علم توسط انسان به خل DNAباشد. آگاهي از تغيير پذيري ژنتيكي و شناسايي فعاليت آنزيمي مي

 Muller and Kersten,; Go et al, 2003)پژوهندگان منجر شده كه نوتريژنوميكز )علم تغذيه ژنوم( ناميده شده است 

. نوتريژنوميكز كوشش دارد حوزه وسيع در برگيرنده شناسايي ژن هاي درگير درفرايندي تغذيه را بررسي نموده، (2003

هاي پروتئيني آنها را تخمين زده، فرآيندهاي متابوليك مرتبط با تغذيه رينت ها و ژن ها و فرآوردهتاثيرات متقابل بين نوت

هاي وابسته به تغذيه شناسايي راتجزيه و تحليل نموده، و استعدادهاي فردي تعيين شده از نظر ژنتيكي را جهت توسعه بيماري

 نمايد.

باشد. دراين رابطه، ه با حالت ژنتيك فردي هدف آشكار نوتريژنوميكز ميرسد شخصيت گرايي رژيم غذايي در رابطبه نظر مي

 پيش گيري از بيماري هاي وابسته به رژيم غذايي هدفي اختصاصي خواهد بود.



مطالعات انجام شده درمورد چاقي نمونه خوب ديگري از تأثير پلي مورفيسم ژن )چند ريختي يا چند شكل گرايي( بر تغذيه را 

مخفف  -obاست. ارتباط چاقي با تجلي ژن رمزدار كننده پروتئين با نام لپتين شناخته شده است. ژن چاقي )ژن تدارك ديده 

Obesity ( نژادي) قومي اختالفات. است گرديده تعيين  به معني چاقي و فربهي( در ژنوم انساني شناسايي شده و موقعيت آن

مربوط به آن تعيين گرديده، و ارتباط آنها با چاقي تأييد شده از نظر  نواقص و عيوب و چاقي ژن هاي مورفيسم پلي توزيع در

. در سير مطالعات بعدي مشخص گرديد كه چاقي به ژن واحدي مشروط نيست؛ (Gura, 1997)ژنتيكي شناخته شده است 

از ژن ها نقش درگروه ديگري  DNA. پلي مورفيسم (Brash et al, 2000)احتماال  ژن هاي بسيار بيشتري دخالت دارند 

زا مهمي را دراختالفات فردي نسبت به حساسيت در مقابل انواع عوامل بيماري زا )پاتوژن ها( ، از جمله مواد سرطان

نمايند. از اين رو، تغيير پذيري تعيين شده از نظر ژنتيكي دربين جمعيت انساني در سطح تغذيه قابل )كارسينوژن ها( ايفا مي

 .(Ahima and Osei, 2001)شناسايي است.

  
 . مواد بالقوه سرطان زاي غذا1-3

 و تجزيه  بايستي درمطالعه سرطان زايي مورديكي از نگراني هاي اصلي مواجهه با مواد سرطان زاي برون زاد بوده كه مي

 :(Ames et al 1995) است ممكن مواد اين. گيرد قرار تحليل

 جود باشند.درهر دو نوع محيط زيست طبيعي و آلوده انسان مو 

 .با شرايط كار )مواجهه شغلي( مرتبط باشند 

  با سبك زندگي )اساسا  اين عنوان استعمال دخانيات به طريق دود كردن يا جويدن و استفاده از مشروبات الكلي را در بر

 گيرند( مربوط باشند.مي

  مواد متوقف كننده رشد سلولي در سير شيمي درماني )اثر متناقض، داروهاي مورد استفاده براي نابودي به دنبال مصرف

 هاي طبيعي موجب شوند( ايجاد گردند.توانند ضايعاتي را در سلول سلول هاي سرطاني مي

 .با رژيم غذايي مرتبط باشند 

مبتال به سرطان، يك سوم از تمامي سرطان ها با استعمال  برطبق يك تخمين مقدماتي درجمعيتي اتفاقي )راندوم( از مردم

 اند.دخانيات و يك سوم بافاكتورهاي مختلف غذايي مربوط بوده

هاي غذايي در رابطه با رابطه بين رژيم غذايي و سرطان بالنسبه پيچيده بوده و به طور قاطع يك سويه نيست. اكثر فرآورده

ها خواص موافق يا مخالف سرطان زايي )سرطان زا و ضد تنها برخي از فرآورده سرطان زايي بي خاصيت )خنثي ( هستند.

دهند. واضح است كه فراواني اجزاء غذايي موافق سرطان زايي به همان اندازه فقدان ضد سرطان زايي در سرطان( نشان مي

ي واحد داراي كاربرد عملي آسان بوده، بندي تنها براي تركيب شيميايرژيم غذايي مضر خواهند بود. با وجود اين، چنين دسته

 است ممكن متنوع شرايط در رو، اين از. باشندمي ايپيچيده تركيبات انحصاري طور به تقريبا  غذايي هايفرآورده  درحالي كه

 ,Willett, 2000; Kritchersky) باشد نيز سودمند مواد داراي حال عين در مضر، مواد حاوي واحد غذايي فرآورده

2003). 

 شوند:به عنوان نمونه قهوه، سوس سويا، و آب انگور قرمز مورد بررسي قرار داده مي

  كافئين موجود در دانه قهوه به گروهي از اصطالحا  اوكسي پورين ها تعلق دارد. اوكسي پورين قادر به نفوذ در مارپيچ

DNA )بوده كه به ضايعه قابل برگشت )برگشت پذير ،DNA يل گلي اوكسال تركيب ديگر موجود در دانه دهد. متنتيجه مي

اي از دانه قهوه با قهوه بوده، كه به عنوان موتاژن )عامل جهش زايي( اصلي در قهوه شناخته شده است. از طرفي ديگر، عصاره

 ناشي از نيتروزو اوره شناخته شده است. DNAاثر يا فعاليت آنتي موتاژنيك )ضد جهش زايي( در مقابل آسيب 

 مشتق هاي راديكال بردن بين از در سويا سوس غني خاصيت علت  سوس سويا نمونه ديگري از چنين اثر دوگانه است. به 

 ديگر، طرفي از. نمود بندي طبقه( موتاژنيك آنتي) زايي جهش ضد فرآورده عنوان به را آن بايستيمي ، اكسيژن از شده

باشد. معذالك، اين اثر مي DNAي مشتق فورانون بااثر تجزيه )شكنندگي( حاو سويا سوس كه اندداده نشان ژاپني پژوهندگان

 شود.با وجود آنتي اكسيدان هاي فراوان در برگيرنده گروه هاي سولفيدريل موجود در سوس سويا پوشانده مي



  فسه موتاژنيك نبوده، اما باشد. اتانول في ن% اتانول مي18نمونه سوم قابل ذكر آب انگور قرمز است. آب انگور قرمز حاوي تا

تواند به سرطان زايي كمك نموده )كوكارسينوژن بوده(، توكسي سيتي ناشي از ديگر مواد بر ژن )ژنوتوكسي سيتي( را مي

باشد. همچنين، مي DNAافزايش دهد. عالوه برآن، استالدئيد به عنوان اولين متابوليت اتانول قادر به واكنش متقابل با 

هاي هتروسيكليك موجود در گوشت و ماهي فرآوري آب انگور و مخمرها حاوي مقادير ناچيزي از يكي از آمين بسياري از انواع

شده با حرارت بوده كه به عنوان موتاژن هاي قوي شناخته شده اند. از طرفي ديگر، نقش برخي از تركيبات فنل و الكل موجود 

نشان داده شده  DNAاز اكسيداسيون و پرتودهي يونيزه كننده بر در آّب انگور قرمز به عنوان كاهش دهنده آسيب ناشي 

است. اين خواص محافظت كننده مستند همراه با تأثير سودمند شناخته شده در گوارش، دليل توصيه مصرف معتدل آب انگور 

 باشد.قرمز به وسيله متخصصين علوم تغذيه مي

 اند. است. مواد سرطان زاي غذايي بر طبق منشاء آنها دسته بندي شدهافزايش مواد سرطان زا در غذا مورد توجه قرار گرفته 

اند. گروه اول را سرطان زاهاي غذايي طبيعي شامل شده و عمدتا  از ژنوتوكسين ها )سموم براي ژن ها( در گياهان تشكيل يافته

هايي از چنين باشد. نمونهمي نقش اين توكسين ها در طبيعت حفاظت ازگياهان در مقابل قارچ ها، حشرات، يا حيوانات

ژنوتوكسين ها را هيدرازين ها )موجود در قارچ هاي خوراكي(، سافرول )ادويه موجود در آّب انگور با ريشه گياه (، استراگول 

 .(Miller and Miller, 1976)گردند )ريحان خشك شده(، و پسورالن ها )كرفس( شامل مي

ژنوتوكسيك ناشي از آلودگي محيط زيست يا در مراحل ذخيره سازي، كنسرو كردن، و  گروه ديگر سرطان زاهاي غذايي از مواد

 اند.فرآوري غذا تشكيل يافته

واژه آلودگي محيط مفهوم بسيار وسيع داشته و تمامي انواع آلودگي هاي ناشي از زمين )خاك(، آب هاي سطحي، و اتمسفر 

دهد. منابع آلودگي را ضايعات صنعتي ، دود اگزوز ديزل ايي را پوشش مي)جو( در گياهان، ماهيان و حيوانات پرورشي منبع غذ

. دي (Evanglista de Duffard, 1996)دهند ها )عمدتا  در مجاور جاده ها(، و مقادير باقيمانده آفت كش ها تشكيل مي

 .(Kaiser, 2000)اوكسين ها و تركيبات وابسته آنها )هيدروكربن هاي كلرينه( از اهميت ويژه اي برخوردارند 

كاربرد وسيع مواد شيميايي كلره آلي در توليد صنعتي به آلودگي محيط و در نهايت آلودگي مواد غذايي حيواني خشك زي و 

گردد. در صورت نفوذ دي اوكسين ها در بدن انسان، آثار نوروتوكسيك )سمي براي اعصاب( ايجاد شده ماهيان آبزي منجر مي

 صنعتي حادثه چندين نتيجه  يابد. توجه عمومي به اين تركيبات به عنوانري از اعضاء افزايش ميو مخاطره سرطان در بسيا

بود( با آلودگي شديد محيطي و افزايش ابتال به بيماري  1976ايتاليا، در ژوئن سال  Seveso در انفجار آن مشهور نمونه)

راف معطوف گشته است. دي اوكسين ها بسيار سمي بوده، )ناشي از سرطان و ديگر بيماري ها( در جمعيت ساكن در نواحي اط

 افتد.اي بوده كه در زير آن سطح آثار بالقوه سرطان زايي اتقاق نميو احتماال  اكثر آنها فاقد سطح آستانه

 نمونه ديگري از اثر آلودگي محيطي بر تغذيه انسان را آلودگي ماهيان به وسيله هيدروكربن هاي پلي سيكليك آروماتيك

دهد. ماهيان موجود در ذخاير آبي آلوده) براي مثال، در مجاور پااليشگاه يا تصفيه خانه نفت( از آب هاي )معطر( تشكيل مي

آلوده استفاده نموده ، كه سرانجام به رسوب هيدروكربن هاي پلي سيكليك )چند حلقوي( آروماتيك در بدن آنها نتيجه خواهد 

 داد.

گي مواد غذايي به وسيله فلزات است. با وجودي كه برخي فلزات براي تغذيه انسان ضروري بوده، نمونه آخر قابل ذكر از آلود

 نظر  نقش بالقوه سرطان زايي فلزاتي چون آرسنيك، كادميوم، كروميوم، نيكل، و سرب در انسان نشان داده شده است. به

 ترين فلزات باشند. مضر كادميوم شايد و( است ماهي آن غذايي اصلي منبع) آرسنيك رسدمي

معموال  ذخيره سازي / كنسرو سازي غذا به عنوان منشاء سرطان زايي، شرايط نادرست نگهداري با نتيجه توليد مايكوتوكسين 

سازد. آفالتوكسين ها به عنوان مواد سرطان زاي كبدي )هپاتوكارسينوژن ها( شناخته ها چون آفالتوكسين ها را منعكس مي

شوند. هر چند كه خواص يگر، تعدادي از مواد شيميايي نيز در دوره ذخيره سازي به مواد غذايي افزوده مياند. از طرفي دشده

سرطان زايي بسياري از اين مواد شناخته شده، ليكن استفاده از آنها متداول بوده، و هدف تعادل بين افزايش مخاطره سرطان و 

. حفظ ظاهر جذاب و عطر مطبوع (Ferguson, 1999; Ames et al, 1987)گسترش قابليت استفاده غذا حفظ شده است

 افزودني از هايينمونه. است ساخته فراهم غذايي محصوالت كنندگان توليد  هاي غذايي نيز نگراني قابل توجهي را برايفرآورده

  بالقوه خواص با ها



گردند. دو شامل مي (V)و نيترات  (III)رات )فوريل فوراميد(، نيت AF-2 كارامل، ،(ساكارين) ساخارين اتانول، زا سرطان

شوند. جالب توجه آنكه برخي مواد بالقوه نيترات اخير به منظور مواد رنگي و حفاظت كننده در فرآورده هاي گوشتي اضافه مي

 هاي فرآوري شده( يامضر، چون مشتقات اسيد بنزوئيك )مورد استفاده به عنوان محافظ ميوه

قويا  سرطان زا، در بسياري از كشورها تحريم شده اما هنوز در كشورهاي ديگري استفاده  (Azo dyes)آزو هاي رنگ 

شوند. از اين رو، نياز به استاندارد كردن بين المللي ذخيره سازي مواد غذايي و به كارگيري مقررات قانوني منطبق با آن مي

 باشد.ضروري مي

توان به روش دهد. مواد غذايي را ميزاي منتج از فرآوري غذا تشكيل مي آخرين گروه سرطان زاهاي غذا را تركيبات سرطان

: مثال براي) باال هاي حرارت كاربرد منظور اين براي استفاده مورد  هاي متعددي فرآوري نموده، اما شايد متداول ترين روش

هاي پلي سيكليك آروماتيك روكربنهيد را باال حرارت فرآوري از ناشي غذايي زاهاي سرطان اصلي هاي گروه. باشد( پختن

(PHA) آمين هاي هتروسيكليك آروماتيك ،(HAA)  نيتروزآمين ها  –و ان(NOC) دهند: تشكيل ميPAH  محصول

 ,Phillips)شود احتراض ناقص ماده آلي بوده و از اين رو معموال  در مواد غذايي فرآوري شده به وسيله حرارت ايجاد مي

 پايين هاي حرارت به نسبت بيشتري  PAH  ه در حرارت هاي باال )اما ناكافي براي احتراق كامل(. ترديدي نيست ك (1999

 يا كردن كباب كردن، بريان) شعله با مستقيم تماس. است مهمي فاكتور نيز حرارت در غذا فرآوري دقيق روش. شودمي توليد

را توليد  PAHد پختن در آّب جوش كمترين مقدار رسرا افزايش داده در حالي كه به نظر مي PAH ميزان( كيو باربي

 نمايد.مي

 HAA ماهي و گوشت ويژه به ها، پروتئين از غني غذايي مواد( حرارت اثر در شيميايي ياتجزيه تغيير)  محصول پيروليز ، 

 HAAدر انسان، باشد. براي كبد سرطان زا مي HAA. اساسا  در حيوانات  (Robbana- Barnat et al, 1996) است

 ,Ferguson)ركتوم و پستان )سينه(، ايفا نمايند  -ممكن است نقشي را در چندين نوع سرطان، به ويژه سرطان هاي قولون

1999) . 

NOC  درنتيجه حرارت هاي باالي مواد غذايي حاوي نيترات(III) و  )گوشت خام، سوسيس ، همبرگر، مواد غذايي دود داده 

دد. عالوه بر آن، تحت برخي شرايط فرآوري به غير از حرارت باال، بعضي از تركيبات نيتروز قابل تبديل گرمي توليد( شده ترش

 باشند.مي NOCبه 

 ;Weindruch, 1996)گيرد اي را تشكيل داده كه در طبقه بندي فوق قرار نميمصرف چربي و كالري ها مقوله جداگانه

Willett,2001)ه سرطان هاي )قولون ركتوم، پستان، و ديگر اعضا( وابسته به اين فاكتورها را . چندين مطالعه افزايش مخاطر

اند. تجربيات بر روي حيوانات آزمايشگاهي كاهش مخاطره سرطان را در به ثبوت رسانده، اما برخي نتايج مورد بحث بوده

ذيه شده به طور اختياري )تغذيه به طور حيوانات تغذيه شده با رژيم غذايي محدود از نظر چربي و كالري نسبت به حيوانات تغ

 داده نشان حيواني هاي مدل از بسياري در محدود غذايي جيره از اينتيجه  اند. افزايش طول عمر نيز به عنوانآزاد( نشان داده

و  قرنيه بيماري در زيادي حد تا انسان تندرستي و بهداشت در غذايي محدود هاي رژيم چنين سودمندي تدثير. است شده

آرتريواسكلروز نتيجه داده، اما كاهش مخاطره سرطان نيز ذكر شده است. مكانيسم هاي اثر سرطان زايي مصرف مقادير زياد 

 اند:چربي به طور كامل روشن نيست. فرايندهاي زيرين جهت توصيف سرطان زايي چربي ارايه شده

 ليپيد توليد بيش از حد انواع اكسيژن واكنش پذير معادل اكسيداسيون -1

 نظم زدايي متابوليسم هورمون -2

 باشد.تغييرات متابوليسم سرطان زايي در كبد، كه اساسا  عضو مسئول حذف گزنوبيوتيك ها مي -3

 ، و تكثير سلولي.DNA، ترميم DNAتغييرات در فرايندهاي مولكولي و سلولي در برگيرنده سنتز  -4

 بر در را ژنوتوكسيك عوامل اول دسته  اند.اد ژنتيك نيز طبقه بندي شدهسرطان زاهاي غذايي بر طبق شيوة اثر آنها بر مو

، و همچنين عوامل كالستوژنيك )مواد جدا كننده قطعات كروموزوم( توليد كننده تغييرات DNA ضايعات كه گرفته

ير قابل كنترل سلولي را شوند. دسته دوم مشوق توليد تومور بوده، كه عمدتا  عوامل مسئول تكثير غكروموزومي ، را موجب مي

گردند. بر اساس دخالت مواد سرطان زا در مراحل ويژه اي از فرايند كلي سرطان زايي، مواد غذايي با فعاليت سرطان شامل مي

 توان به دو دسته:زايي را مي



 عوامل آغاز گر فرايند، .و  -1

 عوامل مؤثر در مرحله پيشرفت سرطان، تقسيم نمود. -2

 سرطان غذا . فعاليت ضد1-4

همراه با فهرستي از دسته هاي اصلي موتاژن ها/ كارسينوژن ها )جهش زاها/ سرطان زاها(ي وابسته به غذا، شناسايي خواص 

. به طور كلي، محصوالت غذايي غني از آنتي اكسيدان (Freguson,1994)ضد سرطان برخي مواد غذايي نيز ضروري است 

باشند. تركيبات غذايي افزايش نديداهاي بالقوه براي مقابله مستقيم با سرطان زايي ميها و ربايندگان راديكال هاي آزاد كا

، و همچنين اجزاء غذايي كاهش دهنده فعال سازي متابوليك مواد مشوق  DNAدهندة فرايندهاي مسموميت زدايي و ترميم

جات تازه و لقوه ضد سرطان زايي براي ميوهكنند. خواص باسرطان زايي ، نيز با اثر غير مستقيم به ضد سرطان زايي كمك مي

ها غني بوده(؛ سبزيجات خانواده چليپائيان يا كلم )كلم معمولي، كلم بروكسل، برخي سبزيجات چون فلفل )كه از نظر ويتامين 

همچنين كلم بروكولي، و غيره( حاوي گلوكزينوالت هاي مسئول فعاليت باالي سم زدايي؛ ادويه جات متداول )به ويژه سير، 

زنجبيل، كومارين، و بسياري ديگر(، و قهوه )درحد اعتدال( و همچنين چاي سياه و سبز ) با ارجحيت چاي سبز در ارتباط با 

 محتواي زياد پلي فنل هاي بازدارنده فعاليت بسياري از سرطان زاها(، به خوبي شناخته شده است.

سازد. آيا تركيبات غذايي زايي پرسش ديگري رانيز مطرح مي دسته بندي سرطان زاهاي غذا در رابطه با پيشرفت سرطان

كنند؟ هنوز داراي خواص سرطان زايي يا ضد سرطان زايي خصلت خود را در سرتاسر فرايند كامل سرطان زايي حفظ مي

و قابل قياس را  مطالعات به اين پرسش پاسخ نداده، اما نتايج غير منتظره يكي ازآنها ضرورت احتياط درتفسير تجربيات متشابه

 نشان داده است.

كاروتن، بررسي آزمايش هاي انساني در  -، شواهد موجود از فعاليت احتمالي ضد سرطاني بتا1980در خالل اواسطه دهة 

اي مبني بر مصرف باالي سبزيجات يا مقياس وسيع را مورد توجه قرار داد. اين آزمايش ها در جهت تأييد نهايي فرضيه

. پذيرفت انجام بوده، كننده محافظت سرطان انواع برخي مقابل در( تنهايي  كاروتن )يا اين تركيب به–بتا جات حاوي ميوه

 .گرديد آغاز فنالند و چين، ،(گرديد تكميل زودتر يا 1998 سال در ساله 12 تا 4 مطالعات) متحده اياالت در مطالعات

)به طور جداگانه و توأم( بر ميزان بروز سرطان ريه  E ويتامين  تن وكارو -هدف از مطالعه فنالند تعيين اثرت مصرف غذايي بتا

 دريافت گروه انتظار، خالف بر. يافت  سال تشكيل 60تا  50مرد بااستعمال دخانيات به سن  29133بود. جمعيت مطالعه از 

–نتيجتا  مفروض گرديد كه بتا  .داد رانشان كلي تلفات% 8 افزايش  و ريه سرطان باالتر% 18 بروز ميزان ها ويتامين كننده

تواند پيشرفت سرطان هاي كاروتن در حالي كه مخاطره توسعه سرطان وابسته به استعمال دخانيات راكاهش داده، ليكن مي

 قرار توجه مورد فنالند نتايج احتمالي توصيف  ريه از قبل موجود را افزايش دهد. ازطرفي ديگر، پلي مورفيسم ژنتيك به عنوان

حاملين واريانت هاي ژن نادر )كه احتماال  در فنالند متداول تر از ديگر جمعيت ها بوده( قادر به واكنش بافعاليت ضد  .گرفت

.كوشش هاي تجربي براي (Charleux, 1996)اند كاروتن به روشي متفاوت از اكثر پاسخ دهندگان بوده -سرطان زايي بتا

ن قضاوت نهايي را فراهم نساخته، اما حداقل دو تأثير زير را به دست داده كاروت -بتا  توصيف شكست اثر پيش گيري كننده

 :(Seifried et al, 2003)است.

 كاروتن در ارتباط با استعمال دخانيات -اثر حمايتي اكسيداتيو ضعيف بتا -1

 كاروتن با پرتو درماني و شيمي درماني و مؤثر بر قابليت تأثير درمان -مداخله با -2

بايستي در دو هاي گزارش شده تاكنون جاي هيچ گونه ترديدي باقي نگذارده كه رابطه بين تغذيه و شروع سرطان مييافته 

زمينه متضاد: افزايش مخاطره )مصرف سرطان زاهاي موجود در غذا( وپيش گيري )مصرف غذا با فعاليت ضد سرطان زايي(، 

 مورد توجه قرار گيرد.

ا فاكتورهاي تغذيه قادر به تأثير بر بقاي موارد درمن شده براي سرطان تاكنون خواهند هنوز پرسش ديگري مطرح است: آي

پيش  -)پيشگيري با واسطه تركيبات شيميايي، شيمي« پيش گيري دارويي / يا شيميايي» بود؟ اين پرسش از طريق مطالعات 

به مفهومي ظريف در « گيريپيش -يميش» يا« پيشگيري دارويي» گيري( تحت بررسي قرار گرفته است. در اصل، عنوان 

پيشگيري » ارتباط با اثر محافظت كنندگي برخي غذاها در مقابل سرطان مورد استفاده بوده است. در حال حاضر ، مطالعات 

 بحث مورد تاكنون كه) سرطان شروع در غذا مصرف اهميت: جنبه سه بر درماني هاي كوشش و پيشگيري  -يا شيمي« دارويي



 توسعه  ه( و پيشرفت سرطان، و تأثير رژيم غذايي براي افراد درمان شده براي سرطان )كه در مخاطره عود تومور ياگرفت قرار

 . (Sabichi et al,;Deflora, et al 2001 2003).است متمركز ،(دارند قرار ثانوي تومورهاي

كاروتن ممكن  -چون فيبر، توكوفرول ، يا بتا درارتباط با جنبه هاي دوم و سوم، شواهد موجود مؤيد آن است كه فاكتورهايي

است از رشد سرطان جلوگيري نمايند. در حال حاضر، آزمايش هاي باليني به مقياس وسيع در زمينه اثرات فيبر بر بازدارندگي 

اهش ميزان بر سرطان ريه در شرف پيشرفت هستند. ك Aتوكوفرول، و ويتامين  –كاروتن، آلفا  –رشد تومور قولون و اثرات بتا 

رتينوئيك نشان داده شده، وقوع تومورهاي  –سيس  -13درصد تومورهاي اصلي ثانوي در سرطان سر و گردن با مصرف اسيد 

پيشگيري بر  –اصلي ثانوي موجب شكست اصلي درمان در اين سرطان است. تمركز اصلي ديگر مطالعات رژيم غذايي شيمي 

 (rock, 2003)روي سرطان سينه )پستان( قرار داشته 

كه متداولترين موضع تومور درزنان است. بازماندگان سرطان پستان باتغيير رژيم غذايي در جهت غذاهاي غني از فيبر و چربي 

جات و سبزيجات بيشتر، ميزان بروز كمتري از سرطان هاي ثانوي را داشته و طول عمر آنها افزايش نشان كم، همراه با ميوه

،.و تا حد كمتري در سرطان سرو گردن ، مخاطره سرطان به فعاليت هورموني نيز وابسته است. داده است. در سرطان پستان

 گردد.نتيجتا  ، جهت گيري ديگر مطالعات پيش گيري شيميايي بررسي تغذيه در تنظيم هورمون ها را شامل مي

 . تغيير پذيري ژنتيكي مخاطره سرطان1-5

 حمل را ها ژن از  ورفيسم ژنتيك است. تمامي انسانها مجموعه هماننديموضوع مهم ديگر رابطه غذا و سرطان، پلي م

 پروتئيني هايفرآورده متغير آنزيمي فعاليت به كه داشته، وجود آنها ساختار در ظريف تغييرات برخي اين، وجود با. كنندمي

)نرمال( توزيع شده است.  Gauss منحني طبق بر جمعيت دريك آنزيمي فعاليت تغييرپذيري معموال . دهدمي نتيجه آنها

/  كم فعاليت كننده منعكس) شرطي  يا سه -برخي ژن ها واريانت هاي مشخص تر داشته، كه در آن مورد توزيع فعاليت دو

 هاقفقازي در زياد ميزان به الكل رژناز دهيد فعاليت تغيير شده شناخته كامال ( قومي) نژادي اختالفات. است( زياد /متوسط

مقايسه با فعاليت كم آن در جمعيت ژاپن است. اين تغيير به تحمل بالنسبه كم مردم ژاپن به مشروبات الكلي در  به نسبت

 مقايسه با مردم قفقاز نتيجه داده است.

ه ماد با تا نموده نفوذ سلولي هسته  ها ، و نهايتا بايستي در بدن انسان، سلول مواد سرطان زا با ابراز فعاليت نفوذي خود مي

ژنتيكي واكنش متقابل ايجاد نمايند. اكثر سرطان زاها به فعال سازي متابوليك در درون سلول نفوذ يافته نياز دارند. فعال 

سازي سرطان ازها به آنها كمك نموده تا به موادي براي فرآيند سم زدايي )مسموميت زدايي( تبديل شده، هر چند كه در عين 

طي فرآيند  DNAنمايند. آسيب هاي ناشي از سرطان زا در ا نيز كسب مير DNAحال فعاليت آسيب رساني به 

( تحت كنترل DNAشوند. تمامي فرآيندهاي فوق الذكر )فعال سازي، مسموميت زدايي، ترميم برطرف مي DNA  ترميم

جوامع انساني بسيار در  DNAو ترميم  DNAهاي متابوليز كننده پذيرد. فعاليت آنزيمها انجام ميژنتيكي با اجراي آنزيم

 اند.از اين رو، حساسيت يك فرد بهمتغير شناخته شده

 مردم، از برخي براي. گرددمي مشاهده مختلف افراد بين در شديدي اختالفات و شده، تعيين ژنتيكي طور به زاها سرطان 

ستي در مردم ديگر دريافت تندر منفي اثرات كه حالي در بوده، مضر بسيار است ممكن زاها سرطان با كمي مواجهه حتي

 .(Miller et al, 2001; Ames, 1999)شود كننده مقادير بسيار بيشتر مشاهده نمي 

اي نتايج پلي مورفيسم ژنتيك در رابطه با مواجهه سرطان زاها مورد بحث قرار گرفته است. جا دارد ذكر شود كه نيازهاي تغذيه

مورفيسم دخالت داشته و از اين رو موضوع تغييرات در بين افراد نيز خواهند  و متابوليسم غذايي نيز در فعاليت آنزيمي پلي

 بود.

 . شواهد اپيدميولوژيک رابطه بين تغذيه و سرطان1-6

 در مختصري پاسخ.  بود خواهد مطرح جمعيت سطح در سرطان و تغذيه بين رابطه دليل درباره آشكاري پرسش سرانجام، 

هاي مطرح شده در اين مبحث گردد. درارزيابي نمونهي شواهد اپيدميولوژيك بيشتر ذكر ميبرخ زير بخش در شده؛ ارايه فوق

بايستي به خاطر داشت كه انسان حيوان آزمايشگاهي نيست. در جستجوي اثرات ناشي از رژيم غذايي بر تندرستي انسان، مي

 جا دارد ذكر شود كه مواجهه با ديگر

باشند. از اين رو، مطالعات مرتبط با كار افراد، دارو درماني، و سبك زندگي نيز مطرح مي آلوده محيط در موجود زاهاي سرطان 



بايستي بسيار دقيق طراحي شده و نتايج حاصله از آنها با احتياط تفسير شوند. با توجه به اين مهم، هدف اپيدميولوژيك مي

حا  بزرگ با عادات غذايي دقيق و ثابت، فقدان ترجي و مشخص دقيقا   گروههاي  اپيدميولوژيست هاي تغذيه آن است كه

اي، و از نظر نژادي )قومي( متحدالشكل را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. برخي نمونه هاي اپيدميولوژيك مواجهات غير تغذيه

 توصيف كننده اهميت مشكل رابطه هاي بين تغذيه و سرطان زايي در زير ارايه شده است.

 نظر دريك. دارد وجود مري سرطان باالي بروز  ايي قرار گرفته در طول مرز بين هند، پاكستان، ميزاندر كشمير ، ناحيه آسي

 وجود با. رسدمي نظر به آور تعجب بيشتر آن شده شناخته زايي سرطان ضد اثر و چاي مصرف با سرطان اين رابطه اجمالي،

 در استفاده مورد روش به  عوض تهيه عصاره چاي در آب داغ به. است اختصاصي كامال  كشمير در چاي سازي آماده روش اين،

 وجود و باال حرارت) شرايط اين درتحت. شودمي جوشانده طوالني مدت براي شور آب در چاي هاي برگ آمريكا، اروپا، چين،

مري به شدت شوند؛ تركيباتي كه براي نيتروزآمين ها تبديل مي – آن به چاي هاي برگ در موجود آلكالوئيدهاي ،(نمك

 باشند.سرطان زا مي

نمونه ديگر درارتباط با سوئد مطرح است. رژيم غذايي سنتي در اسكانديناوي از گوشت قرمز به خوبي پخته شده تشكيل 

جات تازه بسيار نادر است. در نتيجه، مردم سوئد از ميزان بروز بالنسبه باالي گرديده، ضمن آنكه مصرف سبزيجات و ميوه 

اي منطقي با هدف تغيير عادات غذايي و ركتوم در مقايسه با ديگر كشورهاي اروپا برخوردارند. اين يافته به مبارزه سرطان معده

 مردم منجر گرديد.

جالب توجه آنكه باالترين آمار سرطان در جهان، در هر دو شكل عمومي و برخي انواع خاص سرطان چون سرطان ريه و 

گردد. اپيدميولوژيست ها قادر نيستند هيچ توصيف رضايت بخشي ارايه دهند. برخي ط ميسرطان حنجره ، به مجارستان مربو

اقتصادي وجود داشته است. سطح باالي استعمال دخانيات مورد توجه قرار گرفته، اما باتوجه به  -اشارات درباره داليل اجتماعي

 ز سرطان مورد مشاهده هنوز روشن نيست.هاي ضد سرطان ، علت ميزان برومصرف بسيار باالي فلفل حاوي ويتامين

بررسي مهاجرين مورد توجه اپيدميولوژيست ها قرار گرفته است. اين گروه مردم با رفتارهاي بسيار متفاوتي، از عادات تغذيه 

سنتي و غذاهاي فرآوري شده )با حفظ اين عادات در محل جديد يا ترك آنها(، آلودگي محيطي و محلي غذا، تا اختالفات 

 شود.ژادي )قومي( در پلي مورفيسم ژنتيك، روبرو هستند. چند نمونه در زير ذكر مين

ميزان بروز تومورهاي مرتبط با استفاده از گياهان سرخس نخلي به عنوان منبع نشاسته در برخي جزاير ژاپن بسيار باال بوده، 

هاي گردويي سيكاد به طور قابل توجهي يوهم به دسترسي عدم با جزيره ازاين مهاجرين در سرطان مخاطره  در حالي كه

كاهش داشته است. ميزان باالي سرطان معده در مصر ناشي از وجود آفالتوكسين ها در محصوالت غذايي با ذخيره سازي 

افتد. رابطه بين نامناسب در نظر گرفته شده ، در صورتي كه در مهاجرين مصري با عدم مصرف محصوالت آلوده اتفاق نمي

اي الي مصرف چربي و مخاطره توسعه سرطان پستان در زنان قفقازي به ثبوت رسيده اما براي زنان ژاپني چنين رابطه سطح با

 سازد.رسد اختالفات ژنتيكي دراين جوامع را منعكس ميشناخته نشده ، كه به نظر مي

 . اظهار نظرهاي نهايي1-7

 اند.لت رابطه آن با مخاطره كم توسعه سرطان توصيه نمودهع به را ايمديترانه غذايي رژيم تغذيه علوم متخصصين 

رسد: فراواني ميوه جات و سبز يجات تازه، استفاده ترجيحي روغن هاي گياهي، مصرف داليل اين توصيه روشن به نظر مي

رتوصيه هاي جامع بيشتر ماهي نسبت به گوشت ، استفاده از مقادير زياد ادويه جات، و آب انگور قرمز؛ كه تمامي اين مواد د

باشند. خوشبختانه، اين تغذيه قرار دارند. در مقابل ، رژيم هاي غذايي آلمان، لهستان، و چك بسيار سنگين و غني از چربي مي

گردد. كلم رسد سبزي مطلوبي براي تمامي اين ملت ها محسوب ميرژيم ها با مقادير زيادي كلم همراه بوده، كه به نظر مي

وكولي، گلم كلم، و كلم بروكسل، به گروه سبزيجات چليپائيان )خانواده كلم( تعلق دارند. فعاليت ضد سرطان معمولي ، كلم بر

سرطان  –هاي سم زدايي زايي اين سبزيجات به ميزان باالي گلوكزينوالت موجود در آنها، تركيباتي با قابليت تحريكات آنزيم

سرطان زايي كلم به كلم تازه محدود نشده بلكه در اشكال پخته يا تخمير باشد. خوشبختانه ، اين خاصيت ضد زا، وابسته مي

 يابد.شده )براي مثال، كلم زنده شده و آب پز با سركه( اين سبزي نيز دوام مي

 جات، ادويه فراوان استفاده باحرارت ماهي يا گوشت فرآوري كوتاه زمان: چون چيني غذايي دستورات  همچنين ، بعضي از

 باشد.چاي سبز قابل توصيه مي باالي مصرف



هاي به طور كلي، مقادير سرطان زاهاي موجود در تركيبات غذايي نسبتا  كم هستند. همانطوري كه به وسيله نمونه مثال

اپيدميولوژيك نشان داده شده، تنها رژيم هاي غذايي يكنواخت با مصرف مداوم يا اجزاء قابل دسترس آنها به عنوان مكمل هاي 

توانند با توليد سرطان وابسته به رژيم غذايي مرتبط باشند. با وجود اين، پرسش باقيمانده اين است كه براي كاهش يغذايي م

 را اي ساده بسيار توصيه تغذيه علوم متخصصين مورد، اين در داد؟ انجام توانمي اقدامي چه تغذيه با مرتبط سرطان  مخاطره

به صورت غني « رژيم غذايي متنوع»است. در بيان گسترده تر، اين « رژيم غذايي متنوع»  تفسير ترينكوتاه. اندنموده پيشنهاد

از سبزيجات و ميوه جات تازه، با مصرف محدود گوشت و چربي )ترجيحا  روغن هاي گياهي(، و اجتناب از مشروبات الكلي، 

 شود.توصيف مي
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