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 مقدمه 

ست كه  سرطان اين ا ست. علت ايجاد  ست كه براي ايجاد آن مدتها وقت الزم ا سلول از سرطان عارضه مزمني ا كنترل تقسيم 

شكيل تومور تكثير پيدا ميبين مي سلولها تا حد ت ست. اين رود و  سيون و يا از بين رفتن ژنها ا صل موتا كنند و اين پديده حا

شود و امروزه پذيرفته شده كه بيشتر هاي شايع به صورت انفرادي ديده مياختالالت ژنتيك ارثي هستند؛ ولي بيشتر سرطان

آيد. نقش عوامل محيطي با مطالعه روي مهامرين به اثر عوامل محيطي، كه قابل پيشررريري هسررتند، بومود ميها در سرررطان

اثبات رسيده است. به طور مثال در ژاپن مرگ به علت سرطان پستان و كولون به ميزان پايين و مرگ به علت سرطان پستان و 

شررود، در حالي كه در آمريكا عكا اين، واقعيت ان بااليي ديده ميكولون به ميزان پايين و مرگ به علت سرررطان معده به ميز

هايي كه به امريكا مهامرت كردند، شربيه اهالي امريكا شرد. اين تيييرات به نسرل، الروي سررطان در ژاپني 3يا  2دارد. بعد از 

ضيه كه عوامل محيطي، نحوه زندگي و رژيم غذايي ارتباط پيدا مي سرطانها به عوامل  90تا  80كند. با تومه به اين فر صد  در

اي است، بيشتر سرطانها قابل پيشريري خواهند بود. از عوامل درصد آن مربوط به عوامل تيذيه 35محيطي وابسته هستند كه 

شاره كرد. در اين مجموعه كه خالصه بيش از پانصد محيطي ديرر كه در ايجاد سرطان مؤثرند. مي توان به سيرار و نور آفتاب ا

زا، راههاي پيشريري از اين بيماري بررسي شده است. به دليل اينكه اله و كتاب است، ضمن اشاره به عوامل محيطي سرطانمق

ريزي صحيح زندگي تا حد امكان از بروز سرطان كاسته هميشه پيشريري بهتر از درمان است، اين اميد ومود دارد كه با برنامه

صر گامي مؤثر در اين زمينه شود و تحقق يافتن اين امر به ميزان  ستري دارد. اميدوارم ارائه اين مجموعه مخت آگاهي مامعه ب

سرطان شتن عوامل  شد به نحوي كه تا حد امكان با كنارگذا ضه با سب از عوامل حفاظت كننده، از بروز اين عار ستفاده منا زا و ا

 پيشريري شود. 

 كارسينوژنز

اي است، در آغاز، تحت تأثير عوامل شيميايي، تشعشع، بعضي از ويروسها، مرحلهكارسينوژنز يا ايجاد سرطان يك پديده چند 

DNA افتد؛ ولي سلولهاي حاصله براي مدت نامعلومي به صورت خاموش باقي كند. اين مرحله سريع اتفاق ميسلول تييير مي

شوند، تكثير پيدا كنند مي سريع كننده فعال  سعه مانند تا زماني كه تحت تأثير عوامل ت سپا پديدة تو شكيل تومور دهند.  و ت

هاي اطراف توسعه يافته، به اعضاي دور دست تهامم پيدا شود كه قادر است به بافتبه پيدايش توموري كامالً بدخيم منجر مي

كند. در كارسررينوژنز عالوه برعوامل محيطي، عوامل ژنتيك نيز نقش دارند و سرريسررتم دفاعي بدن سررلولهاي سرررطاني مديدًا 

 شوند. برد و به اين دليل بسياري از افراد به سرطان مبتالً نميشكيل شده را از بين ميت

تواند در تمام مراحل هاي دقيق تيذيه در كارسررينوژنز ناشررناخته اسررت، ولي ديده شررده كه تيذيه ميهر چند هنوز مكانيسررم

سينوژ سم عوامل كار شد. به اين معني كه روي متابولي سينوژنز مؤثر با سم كار سلولي و ميزان معني كه روي متابولي ن، دفاع 

سلولي و رشد تومور تأثير مي سيون  سيا سلولي و ميزان ديفران شان گذارد. بررسيعوامل كارسينوژن، دفاع  هاي اپيدميولوژيك ن

سرطانهاي مختل 35تا  32داده كه  ستند. اگر چه نقش تيذيه در  شريري ه سرطانها با تيييرات تيذيه قابل پي صد   10ف از در

سرطان ريه تا  صد براي  ست. مواد غذايي حاوي عوامل وقفه دهنده و نيز عوامل  80در سرطان روده بزرگ متيير ا صد براي  در

ايجاد كننده سرررطان هسررتند كه در مورد تعداد زيادي از اين مواد روي حيوانات و نيز در انسررانها در مراكز تشررخين و درمان 

هنوز روي بسياري از مواد غذايي تحقيق نشده است. به عالوه اگر يكي از امزاي اصلي غذا  سرطان مطالعه و بررسي شده؛ ولي

تييير كند، تيييرات ديرري را به دنبال خواهد داشرررت. به طور مثال كاهش پروت ين حيواني باعا كاهش چربي حيواني نيز 

اط بين سرررطان روده بزرگ و پسررتان با ميزان مصرررف تواند بر بروز تومورها تأثير برذارد. ارتبخواهد شررد. تيييرات تيذيه مي



از عوامل تسررريع كننده  DNAهاي اكسرريداتيو و آسرريب به گوشررت و چربي توسررق محققين بررسرري شررده اسررت. اسررتر 

توانند در پيشررريري از سرررطان نقش داشررته باشررند. كارسررينوژنز هسررتند؛ بنابراين عوامل آنتي اكسرريدان مثل بتاكاروتن مي

 شوند: موتاژن. مي DNA  ها باعا اختالل در ترميمكارسينوژن

 اپيدميولوژي سرطان 

سرطان عامل  شرفته  شورهاي پي سعه اين ميزان  20در ك شورهاي در حال تو صد از مرگ و مير و در ك ست. در  5در صد ا در

عضوي از بدن ايجاد شود. تواند در هر كشورهاي پيشرفته، دومين عامل مرگ بعد از بيماريهاي قلبي و عروقي است. سرطان مي

در كشررورهاي در حال توسررعه سرررطانهاي سرررويكا، معده، دهان، مري، پسررتان و ريه شررايعترند در حالي كه در كشررورهاي 

پيشرفته سرطان ريه، روده بزرگ، پستان، معهده و پروستات شايعترند. در بعضي نواحي، سرطان اعضاي خاصي شيوع بااليي 

شود. عموماً بيشتر هايي از چين، سرطان نازوفارنكا بسيار ديده ميايران سرطان مري و در قسمت دارند مثالً در بعضي مناطق

صل اختالالت شود كه ا رتباط عمده با عوامل محيطي را مطرح ميهاي اپي تليال ايجاد ميسرطانها در بافت سرطان حا سازد. 

شوند تا حدي شود و سلولها به طور مرتب تقسيم ميارج ميشود كه تقسيم سلول از كنترل خمتعددي است و زماني ايجاد مي

سيون يا از بين  صل موتا شد بدخيم حا صلي خود را ندارند. اين پديده ر صات بافت ا صا سلولها اخت كه تومور ايجاد كنند و اين 

ي بيشتر سرطانهاي شود. اين اختالالت ژنتيك ارثي هستند؛ ولرفتن ژنها است كه به تشكيل نسل مديدي از سلولها منجر مي

شود. شود و سابقه فاميلي ممكن است ومود نداشته باشد. در اينجا عوامل محيطي مطرح ميشايع به صورت تك تك ديده مي

سينوژنبه طور مثال افراد ژنهايي را به ارث مي ها را از بين ببرند يا فعال كنند. به طور مثال، افرادي كه قادر برند كه قادرند كار

شكيل پوليپآمين fast acetylationبه  شتري براي ت شت زياد در معرض خطر بي صرف گو ستند با م هاي هاي آروماتيك ه

ست( در حالي كه ادنوماتو  قرار مي سر كولوركتال ا سرطاني كان ضايعه پيش   slow acetylatorsگيرند )پوليپ ادنوماتو  

ا اختالل ايجاد كند و در ايجاد، پيشررررفت يا هتواند در ژنميچنين خطري را ندارند. اين مسررر له كه رژيم غذايي تا چه حدي 

درصد از بروز  35توان تا ميزان پيشريري از سرطان مؤثر باشد در دست مطالعه است و گفته شده كه با تييير رژيم غذايي مي

درصد و براي سرطان روده  10كند. مثالً براي سرطان ريه سرطان پيشريري نمود. البته اين نسبت در اعضاي مختلف تييير مي

 درصد مؤثر باشد.  80تواند تا بزرگ رژيم غذايي مي

سن افزايش پيدا مي شد، با باالرفتن  ضوي كه با سرطان در هر ع سرطان ريه در خانمها رو به خطر  شورهاي غربي  كند. در ك

تان، پروستات و روده رو به افزايش درصد در كل دنيا كاهش يافته؛ ولي سرطان پس 2-4افزايش است و سرطان معده به ميزان 

 است. 

 توان به سيرار، نور آفتاب و تعادل انرژي و ورزش اشاره كرد. از بين عوامل محيطي كه در ايجاد سرطان دخالت دارند مي

 تعادل انرژي و ورزش 

ي از پيدايش در بررسررري روي حيوانات ديده شرررده كه محدوديت غذايي در دراز مدت باعا كاهش رشرررد تومور و پيشررررير

سرطانتومورهاي مديد مي سيله عوامل  شراهي تومور مورد نظر ايجاد شود )در مراكز تحقيقاتي ابتدا به و زا در حيوانات آزماي

سي ميمي شها، داروها، موادغذايي در آنها برر سپا آزماي سر نواحي مختلف شود،  شود(. در مورد ارتباط بين وزن بدن با كان

جام شده و ارتباط مثبتي با سرطان پستان، آندومترو كليه ديده شده است. در سرطان پستان خانمهاي هاي متعددي انمطالعه

 كنند، رابطه مثبتي با افزايش وزن ديده شده است. يائسه به ويژه آنهايي كه از درمان هورموني مانشين استفاده نمي

با افزايش خطر سررررطان كولون در مردها و زنها اسرررت. در مصررررف زياد مواد انرژي زا و وزن باال همراه  عدم تحرك فيزيكي،

و  colditzهاي متعددي نقش مفيد ورزش در كاهش خطر سرطان پستان و كولون به اثبات رسيده است به طوري كه مطالعه

طور  اند. در خانمهاي قبل از منوپوز كه بهدرصرررد در افراد پرتحرك گزارش كرده 50همكارانش كاهش سررررطان كولون را تا 

سق  ست. كاهش چربي غذايي باعا ساعت در هفته ورزش مي 4متو شده ا ستان ديده  سرطان پ كنند كاهش قابل مالحظه 

شررود. اضررافه وزن به همراه افزايش خطر ابتال به سرررطان پسررتان، كاهش اكتينيك كراتوز و كانسرررهاي پوسررتي در انسرران مي

 و سرطان كولون، ركتوم و پروستات در مردها است. اندومتر، رحم، سرويكا، تخمدان و مثانه در خانمها 

توان به سيرار، نور آفتاب، به طور خالصه به مز عوامل ژنتيك، از عوامل محيطي كه در ايجاد و پيشريري از سرطان مؤثرند مي

 ها( اشاره كرد. ها، هورمونورزش، تيذيه )غذاها، داروها، ويتامين



 رطان تغذيه و رژيم غذايي و پيشگيري از س

كند و شامل پيشريري از سرطان به وسيله مواد شيميايي در مرحله قبل از بدخيم شدن با سرطان زايي مقابل و آن را نقض مي

هاي سيستم ايمني، تنظيم فشار خون، ميزان قند و كلسترول خون است. موادغذايي ها، تنظيم كننده و تقويت كنندهضدالتهاب

توان عوامل مساعد كننده ريزي صحيح ميعوامل وقفه دهنده بروز سرطان هستند كه با برنامه حاوي عوامل مساعد كننده و نيز

 هستند، بيماري عود  را از رژيم غذايي حذف و عوامل وقفه دهنده را تقويت كرد. در موامعي كه در معرض ابتال به سرطان و يا

چين كه از نواحي پر خطر از لحاظ مرگ  Lixicanت. در اس شده انجام متعددي هايمطالعه سرطاني پيش ضايعات روي نيز و

و سلينوم باعا  Eسال( مشاهده شده كه مصرف بتاكاروتن، ويتامين  5هاي وسيع و طوالني )به مدت و مير است طي مطالعه

رژيم شررود و در مطالعه ديرر افزودن كلسرريم به كاهش قابل مالحظه مرگ و مير به علت سرررطان، به ويژه سرررطان معده مي

 غذايي باعا كاهش ادنوماي كولون شده است. 

( در افراد مبتالً به سرررطان هاي عود كننده نيز ارزش chemopreventionپيشررريري از سرررطان به كمك مواد شرريميايي )

الزي، هاي مبتالً به برونشيال متاپزيادي دارد. همچنين در افرادي كه در معرض خطر زياد ابتال به سرطان هستند مثل سيراري

 genisteinدهان ملوگيري كنند. در مورد چاي سبز، اسيد فوليك،  تواند از بدخيم شدن لكوپالكيتركيبات آنتي اكسيدان مي

 هاي متعددي شده كه در صفحات بعدي به آن اشاره خواهد شد. )گومه فرنري( بررسي lycopene)سويا(، 

 مواد پيشريري كننده از سرطان هستند.  زا )كارسينوژن( و نيزمواد غذايي حاوي عوامل سرطان

 كارسينوژنهاي خوراكي 

 الكل 

ست. به خصوص در مورد سرطان دهان، حلق، حنجره و بررسي شان داده كه الكل در ايجاد سرطان مؤثر ا هاي اپيدميولوژيك ن

سوء گيرند اثر بيشتري دارد و بهايي كه در هنرام مصرف در معرض آن قرار ميمري، الكل روي بافت سم دارد.  سينرژي ا توتون 

تركيب مختلف هستند  1200هاي الكلي حاوي تيذيه همراه با الكليسم نيز اهميت زيادي در بروز بعضي سرطانها دارد. نوشابه

شررامل آلدئيدها و تركيبات نيتروزو كه برخي از آنها كار سررينوژن هسررتند. اسررتالدئيد، متابوليت اصررلي الكل، يك كارسررينوژن 

 ده است. مصرف الكل، به خصوص آبجو، همراه افزايش خطر ابتال به سرطان كولوركتال است. هشناخته ش

ستان مي سرطان پ صرف الكل باعا افزايش خطر ابتال به  ستروژن همچنين م صرف الكل باعا افزايش ا شود. عالوه براين، م

 شود. آندوژن مي

 چربي 

هاي اپيدميولوژيك و تجربي ارتباط بين سرررطانها و ميزان چربي رژيم غذايي مشرراهده شررده اسررت. با تومه به بروز بررسرريدر 

سرطانها  ساكنين نواحي مختلف و عادتهاي غذايي آنان، نقش چربي در بروز اين  ستات در  ستان، كولون، ريه و پرو سرطان پ

شررود نقش دقيق چربي، به طور معمول چربي با مواد غذايي ديرر مصرررف مي مورد تومه قرار گرفته اسررت؛ ولي به دليل اينكه

شكل روبرو مي سيپروت ين و كالري كلي و فيبر با م سرطان هاي دقيقشود و نيازمند برر ست. كاهش چربي غذا، از عود  تري ا

 كند. پوست ملوگيري مي

 پروتئين 

ست؛ چونتعيين نقش دقيق پروت ين در سرطان هاي پر پروت ين حاوي گوشت زياد و چربي و ميزان بيشتر رژيم زايي مشكل ا

شررود. مصرررف هايي كه پروت ين كمتر از نياز اسررتاندارد دارند، توليد تومور دچار وقفه ميكمي فيبر هسررتند. معموالً در رژيم

 . است پروستات پيشرفته كانسر احتماالً و كولون كانسر خطر افزايش همراه  گوشت زياد

 هاي مصنوعي نندهشيرين ك

سال  شيرين كننده 1970اولين بار در  سال ارتباط بين  شد و در  سرطان مثانه بررسي  صنوعي با  ضح  1990هاي م افزايش وا

به اثبات  Renwickگرم به ازاي هر كيلو وزن بدن سيكالمات و ساخارين توسق ميلي 2500تومورهاي مثانه با مصرف روزانه 

 رسيد. 



سي سرطانهاي تجربدر برر سان ي  سپارتام در ان صرف مقادير زياد آ سيده و در مطالعه هاي باليني م سپارتام به اثبات نر زايي، آ

 عوارضي به همراه نداشته است. 

  
 ها ها و نيتروزآمينها، نيتريتنيترات

سينوژننيتروزآمين ستند. نيترات ميها كار سيار پرقدرتي ه شود كه خوهاي ب شدن با تواند به نيتريت تبديل  د پا از تركيب 

تواند در مي N-nitrosationتواند نيتروزآمين و نيتروزآميد ايجاد كند و اين پديده ها و آميدها ميبرخي موادغذايي مثل آمين

 بزاق، كولون و مثانه انجام شود. 

ست. از نيترات شاميدني ا سبزيجات و آب آ صلي آن  سيم در ها در غذاهاي مختلفي ومود دارند؛ ولي منبع ا سديم و پتا نيترات 

ها در توتون و دود شود از ممله براي ايجاد رنگ صورتي در سوسيا و كالبا . نيتروزآمينتهيه بعضي مواد غذايي استفاده مي

 آن ومود دارد. 

 شوند پا بايد مصرف آنها محدود شود. تبديل مي هاي كارسينوژنها به نيتروزآميننيتريت

 طان هورمونها، داروها و سر

 تواند در ايجاد تومورهاي هپاتوسلوالر نقش داشته باشند. هاي خوراكي ضدبارداري نميقرص

 ها در ايجاد كانسر پروستات نقش دارند. آندروژن

 پروالكتين در موش از عوامل تسريع كننده بروز كانسر پستان است. 

 شود. استروژن در موندگان باعا كانسر پستان مي

 كند. آستروژن، از كانسر پستان و كولون پيشريري ميتاموكسيفن، آنتي 

سينوماي پوست پيشريري مي سل كار سكوامو   سر كولوركتال و ا سپرين و فوالت و رتينول از كان شواهدي مبني براثر آ كند. 

ستروئيدي )ضدالتهاب سرها ومود دارد. مترونيدازول در باكتريها موNSAIDSهاي غير ا ضي كان شريري از بع تاژن، در ( در پي

سان ژنوتوكسيك است )حساسيت فردي مطرح است(. كنتراست امالح، موادمخدر، هاي راديولوژي،حيوانات كارسينوژن و در ان

 موادشيميايي صنعتي، اشعه و پراكسيدها براي كليه كارسينوژن هستند. 

 روش تهيه موادغذايي 

يل اينكه م ها به خصررروص يروش تهيه مواد غذايي حائز اهميت زيادي اسرررت به دل ند باعا وارد شررردن كارسرررينوژن توا

 به سمي عوامل  هاي آروماتيك هتروسيكليك به غذا شود. اينهاي آروماتيك پلي سيكليك )مثالً بنزوپيرن( و آمينهيدروكربن

صوص شت كردن دودي يا و غذا كردن سرخ هنرام در خ ستفاده يا و گو غذا  در موتاژنيك فعاليت و شودمي ايجاد شاركل از ا

هاي اپيدميولوژيك افزايش خطر سرطان معده و مري در اثر مصرف زياد غذاهاي سرخ شده و دودي شود. در بررسيپديدار مي

ها و سبزيجات اثر حفاظت ديده شده است. مصرف نمك زياد همراه افزايش خطر ابتال به سرطان معده است؛ ولي مصرف ميوه

 كننده دارد. 

 آكريالميد 

سته آكريالميد در شا شوند، ايجاد مي 120اي كه با حرارت زياد )باالتر از غذاهاي ن سرخ  سانتيرراد(  شود. آكريالميد در درمه 

ست. در سال  سان با آكريالميد را مزو كارسينوژنآژانا حفظ محيق زيست آمريكا، 1993موش كارسينوژن ا هاي احتمالي ان

ه روي غذاهاي مختلف، بيشرررترين ميزان آكريالميد در چيپا، هاي انجام شررردبندي كرد. در بررسررريخطر متوسرررق طبقه

زميني سرخ شده، بيسكويت، اسنك، كراكر و نان تست يافت شد. به دليل اينكه آكريالميد در تمام بدن به طور يكنواخت سيب

فظ محيق زيست برابر ميزان مجازي كه توسق آژانا ح 300( آكريالميد fast foodشوند )توان آماده ميشود نميپخش مي

هاي متعددي در حال انجام اسررت كه از تشرركيل آكريالميد در شررود. مطالعهآمريكا براي آب آشرراميدني تعيين كرده يافت مي

سته شا سرخ كردن غذاها به ويژه مواد ن ست بايد از طبخ و  شود؛ ولي آنچه مسلم ا اي در حرارت باال خودداري غذاها پيشريري 

 كرد. 

شرررود كه قدرت هاي آروماتيك در حين سررررخ يا كباب كردن در گوشرررت ايجاد ميمثل هيدروكربن هاي ديرركارسرررينوژن

 زايي آن در موش معادل آكريالميد است. سرطان



ستفاده مي ميكروگرم آكريالميد از راههاي  70شود. به طور متوسق روزانه حدود از آكريالميد در صنعت پالستيك سازي نيز ا

سان  سيب به اعصاب ميميمختلف وارد بدن ان شراهي باعا آ ست كه در حيوانات آزماي سيار كمتر از مقداري ا شود. شود كه ب

درمه سانتيرراد سرخ يا برشته شوند ايجاد  120اي كه در حرارت باالي اگر چه بيشترين مقدار آكريالميد در غذاهاي نشاسته

سبزيجات، ميوهمي شت،  شابهها، غذاهاشود؛ ولي غذاهاي ديرر مثل گو سيرار هم ميي دريايي، نو توانند ها و مواد ديرر مثل 

 آكريالميد را وارد بدن انسان كنند و هنوز مشخن نيست كه بدن تا چه ميزان قادر است آكريالميد را تجزيه و خنثي سازد. 

FDA ي طبخ موادغذايي، هاكند ضمن استفاده از يك رژيم غذايي متعادل و متنوع شامل ميوه، سبزيجات، از روشتوصيه مي

 اي در حرارت زياد و در مدت كوتاه خودداري شود. به خصوص مواد نشاسته

ضافه مي سيدانهاي فنليك كه براي دوام غذاها به آن ا ست؛ ولي چون دربافت چربي ميشود در حد مجاز بيآنتي اك ماند ضرر ا

 تواند كارسينوژن و براي ريه مضر باشد. مي

 ا هها و علف كشحشره كش

سال بعد از تما ( باعا  13تواند بعد از مدت طوالني )حداقل حشره كشها و علف كشها حاوي ارسنيك هستند. ارسنك مي

ها و سبزيجات، شستن دقيق آنها براي از بروز سرطان پوست )بازال سل و اسكوامو  سل كارسينوما( شود. قبل از مصرف ميوه

 نباتي كامالً ضروري است. بين بردن سموم دفع آفات 

 آهن 

سي سريع توليد تومور در موش ميدر برر شده كه آهن زياد باعا ت شتر از حد نياز، در اروپاي هاي تجربي ديده  شود. آهن بي

صرف رژيم غني از آهن ديده مي ضي موارد آهن زياد در بدن ذخيره ميغربي و آمريكا به دليل م شود. ديده شود. بعالوه در بع

برد. در حيوانات آزمايشررراهي ذخيره زياد آهن در بدن باعا كه آهن مازاد برنياز، خطر بروز كانسررر را در انسرران باال ميشررده 

 شود. مكانيسم آن ناشناخته است. ريه و پستان ميكبد، تسريع كارسينوژنز در روده، كولون،

 غذيه مناسب هايي براي تعوامل پيشگيري كننده از سرطان در موادغذايي و توصيه

هاي متعدد در سرررطوح مختلف بيولوژيك و شرررامل تيييرات ژنتيك و ايجاد سررررطان، حاصرررل تجمع طويل المدت آسررريب

بيوشيميايي در سلولها است. در هريك از اين سطوح امكاناتي ومود دارد كه از تبديل سلولهاي سرطاني ملوگيري شود. يكي از 

ست.  سياري از خوراكياين امكانات تييير در رژيم غذايي ا ستند هاي طبيعي از ممله ميوهب سبزيجات حاوي ملكولهايي ه ها و 

ها هستند. از عوامل ديرر مومود ها، عناصر، آنتي اكسيدانتوانند از سرطان پيشريري كنند. اين تركيبات شامل ويتامينكه مي

 د زير اشاره كرد:توان به مواردر رژيم غذايي كه قادرند خطر بروز سرطان را كاهش دهند مي

نل يدها، پلي ف يد، ايزوفالونكاروتنوئ ياهي، ميوههاي فالونوئ به طور كلي رژيم غني از مواد گ كاروتن و سرررلينوم،  تا ها، ها، ب

 تواند خطر بروز سرطان را كاهش دهد. سبزيجات، حبوبات و غالت، چاي سبز مي

 اثر كانسررر از پيشررريري در ديرر عناصررر و آلفاتوكوفرول  وتن،آنتي اكسرريدانهاي غذايي مثل اسرريداسرركوربيك، رتنيول، بتاكار

 . دارند سينرژيستيكي

انجمن ملي مبارزه با سرررطان و كميته رژيم غذايي و سررالمتي و نيز چندين سررازمان خصرروصرري براي پيشررريري از سرررطان، 

 هايي براي رژيم غذايي دارند كه به طور خالصه از اين قرار است:توصيه

سبزيجات و ميوهبهتر  شود.  ستفاده  ست از رژيم غذايي متعادل از منابع متنوع ا سبزيجاتي كه برگ پهن دارند ا ها، به خصوص 

 به طور صحيح در رژيم روزانه استفاده شود )دقت در شستن و بدون كپك بودن(. 

سرطان روده در مردها همرا ست و  ستان در زنها ا سر آندومتر و پ ست؛ بنابراين رژيم حاوي مقادير چاقي با افزايش خطر كان ه ا

صوص چربي صيه ميكم چربي )به خ سب در برنامه روزانه تو شود به طوريكه وزن بدن در هاي حيواني( و فعاليت فيزيكي منا

 حد متناسب حفظ شود. 

كه حجم مدفوع مصرف مقدار كم ميوه و سبزيجات با افزايش خطر سرطان در اعضاء مختلف همراه است. استفاده از موادغذايي 

سرطان روده تا ميزان دهد ميرا افزايش مي سبزيجات اين منظور را به خوبي تأمين  15تواند باعا كاهش بروز  شود.  صد  در

كند. عالوه براين، سبزيجات حاوي عوامل حفاظتي متعددي از قبيل آنتي اكسيدانها فالونوئيدها، تركيبات سولفوره و فوالت مي

سرطان هستند. مجدداً تأكيد ميهستند كه از عوامل مه سبزيجات بايد به نحو صحيح و متعادل م در پيشريري از  شود كه از 



صورت خود مي شود، در غير اين ستفاده  شد. ا سموم دفع آفات نباتي با سين يا  سينوژن مثل افالتوك تواند راه ورود عوامل كار

درصد انرژي مورد نياز باشد  33ه مصرف چربي در حدود دهد. توصيه شدمصرف چربي زياد خطر سرطان كولون را افزايش مي

 كند. و به اين ترتيب عالوه بركاهش خطر ابتال به سرطان، خطر بيماريهاي قلبي عروقي نيز كاهش پيدا مي

شتهايي كه تحت عملياتي قرار گرفته شت قرمز و گو صرف زياد گو سيا و كالبا ( همراه افزايش خطر ابتال به م سو اند )مثل 

 ان روده، پستان و پروستات است. سرط

ستان را به همراه دارد كه سرطان دهان، حلق، حنجره، مري، كبد، پ صرف الكل، افزايش احتمال ابتال به  صرف با توأم اگر  م  م

 بيشتري دقت زمينه اين در بايد دارند سرطان فاميلي سابقه كه افرادي خصوص به و شودمي برابر چندين آن خطر باشد سيرار

 ند. كن

ساعد كننده دوري كرد و در اين رابطه خطر نور آفتاب، دود  سرطان بايد تا حد امكان از عوامل م شريري از  در مجموع براي پي

هاي غذايي بايد در نظر گرفته شوند. از طرف ديرر بعضي موادغذايي در پيشريري از سرطان مؤثرند و بهتر است تا سيرار كپك

 ينده شوند اين عوامل حفاظت كننده عبارتند از فيبر، چاي، ويتامينها ... حد امكان در رژيم غذايي گنجا

 فيبر 

هاي غذايي غني از فيبر در پيشررريري از كانسررر كولون، ركتوم، پسررتان و تخمدان نقش قابل تومهي دارند. در اين زمينه رژيم

سبزيجات خام اثر بهتري دارد. عموماً ميوه صرف  سبزيجات منابع خوبي بم ستند و راي تأمين ويتامينها و  ها، امالح و فيبر ه

ها قابل اسررتفاده هسررتند. البته، در همه موارد كارسررينوژنز، نقش ژنتيك بايد در كنند در اكثر رژيمچون انرژي كمي توليد مي

 نظر گرفته شود. 

 ها و سبزيجات ميوه

شواهد قوي مبني براثر حفاظتي ميوه و سبزيجات در برابر ها اثر حفاظتي خوبي در برابر كانسر مري، دهان و حنجره دارند. ميوه

 كانسرهاي پانكرا ، معده، كولون، ركتوم، مثانه، سرويكا، تخمدان و آندومتر ومود دارد. 

 اند مصرف موادغذايي زير بسيار ناچيز بوده است:در افرادي كه به سرطان مبتالً شده

هاي گياهي به تازه خام. از طرف ديرر مصررررف غذاهاي غني از اسرررتروژن هايسررربزيجات تازه خام، كاهو، كلم، هوي  و ميوه

خصوص سويا، غالت و حبوبات، سبزيجاتي كه ساقه سخت دارند، اثر حفاظتي در برابر كانسرهاي وابسته به هورمونهاي منسي 

 شود. و پروستات ميهاي متعدد در ژاپن مشخن شده كه مصرف سويا باعا كاهش بروز سرطان پستان دارند و طبق بررسي

سينوژنتيك متعددي ومود دارد كه عبارتند از: كاروتنوئيدها، ويتامين در ميوه سبزيجات و حبوبات عوامل آنتي كار ، C ،Eها و 

 . هاي گياهي و ..هاي پروت از، استرولدهندهها، وقفهها، فيتاتها از قبيل ليكوپن، فالونوئيدها، فنلفيبر و فيتوكميكال سلنيوم،

 مكانيسم اثر اين عوامل از اين قرار است:

 هاي دتوكسيفيان فعال كردن آنزيم 

  وقفه توليد نيتروزآمين 

  توليد عوامل آنتي ن وپالستيك 

  رقيق كردن و دفع كارسينوژنها از لوله گوارش 

  تأثير بر متابوليسم هورمونها و آثار آنتي اكسيدان 

كش ها خطرهايي به همراه دارد كه عبارتند از: ومود افالتوكسين، حشرهروي و مصرف بيش از حد سبزيجات و ميوهزيادهالبته، 

سمومي كه براي دفع آفات نباتي به كار مي شوي روند، نيتراتها و  شست و  سينوژن هستند؛ بنابراين  ها كه خود از عوامل كار

ري است. افالتوكسين كه در ايجاد سرطان كبد ها و سموم ضروكشبين بردن حشره ها و سبزيجات براي ازدقيق و كافي ميوه

ها و شررود كه ممكن اسررت انسرران به طور مسررتقيم با خوردن چنين ميوهها و سرربزيجات حاصررل مينقش دارد از كپك ميوه

شير گاوهايي كه سد مثالً از  سان بر ستقيم به ان شده سبزيجاتي در معرض آن قرار گيرد و يا غيرم اند. با مواد كپك زده تيذيه 

شود ولي در نهايت حداكثر ميزان مجازي دارد كه بايد مراعات شود؛ تا حدودي حرارت باعا از بين بردن افالتوكسين مي البته،

سبزيجات در پيشريري از سرطان  بنابراين مصرف صحيح موادغذايي اهميت زيادي دارد. بدين معنا كه هرچند مصرف ميوه و 



اساسي دارد؛ ولي در صورت رعايت نكردن نكات فوق ممكن است به طور دقيق از راه مصرف اين مواد، عوامل كارسينوژن  نقش

 به بدن برسد. 

ست و به نظر مي سبزيجات خام ا شده اثر آنتي موتاژني دارند كه چندين برابر اين اثر در  سبزيجات پخته  شتر  سد حرارت بي ر

دهد. هويج حاوي موادآنتي موتاژنتيك اسرررت و اثر حفاظتي در برابر در غذا را افزايش مي قدرت سرررم زدايي فيبرهاي مومود

سين  شريري مي دارد. بعالوه  B1افالتوك سرطان پي سكولر نيز كاروتن مومود در آن غير از اينكه از  كند از حوادث كارديوو

 كند. ملوگيري مي

سياه و توت فرنري اثر وقفه صاره توت  سلولها دارد.  اي بر تبديلع سبو  آن  برنجبدخيم  ست كه به خصوص در  حاوي فنل ا

سفيد  سيار زيادتر از برنج  ستان دارد. فنل در برنج كامل به مقدار ب سر كولون و پ صيت حفاظت در برابر كان ومود دارد. فنل خا

 اشته باشد. ومود دارد؛ بنابراين مصرف سبو  برنج يا برنج كامل مي تواند در پيشريري از سرطان نقش د

كنند. سبزيجات حاوي تركيبات ارگانوسولفوره مثل سير، پياز از كارسينوژنز در معده، مري، كولون، پستان و ريه ملوگيري مي

ها و گليكوزيدهاي مومود در پياز )كه در پودر آن هم هست( اثر حفاظتي در برابر سرطان دارد. سير عالوه بر پيشريري فالونول

كند؛ ولي برعكا كوليت شود. موانه گندم از كانسر كولون ملوگيري ميهش فشار خون و كلسترول نيز مياز سرطان باعا كا

 از عوامل مساعد كننده آن است. 

ست ايزوفالوون داراي سويا  ستروژني اثر كه ا شريري در و دارد ضعيف ا  آنتي عالوه به. دارد مفيدي اثر قلبي بيماريهاي از پي

تومور، كارسينوژن بلوكر است و در كانسرهاي وابسته به هورمون )مثل كانسر پستان و پروستات( نقش  دهنده وقفه اكسيدان،

 پيشريري كننده دارد. 

آنتي ميكروبيال، كاهش دهنده كلستول خون هاي مومود در سبزيجات خاصيت آنتي اكسيداتيو، آنتي كارسينوژن،فيتوكميكال

 و فعاليت آنتي ترومبوتيك هستند. 

هاي هاي رايج در غذاها هسررتند. ديده شررده كه عصرراره الكلي اين دو ادويه حاوي دي پرتنو مريم گلي از ادويهكوهي  اكليل

فنليك، فالونوئيدها و فنوليك اسرريد خاصرريت پيشررريري از سرررطان دارد. در طب سررنتي خاورميانه از مريم گلي براي درمان 

 شود. دردهاي شكمي و سرماخوردگي استفاده مي

Silyramin  سيدان قوي به عنوان صيت آنتي اك سيا به دليل خا ست كه در اروپا و آ فالونوئيد مومود در گياهي به نام خاربن ا

صرف مي سيك در كلينيك م ست، اپيدرمال آنتي هپاتوتوك شود و اثر حفاظتي باال در برابر ايجاد تومور دارد. باعا وقفه ادم پو

 شود. و اپيدرمال ليپيد پراكسيداسيون مي DNAتي ژن مثبت، سنتز هيپرپالزي و پروليفراسيون سلولهاي آن

Resveratrol سلولهاي بدخيم ملوگيري مي ست و از رشد  كند. پلي فنل مومود در انرور و غذاهاي مختلف، آنتي اكسيدان ا

 هنده تومور است. مرحله كارسينوژنز اثر حفاظتي دارد. ليموترش وقفه د 3آنتي اكسيدان و آنتي موتاژن است و در هر 

سينشير  سيل و الكتوفرين، ژنوتوك شتن الكتوبا سر و لبنيات به دليل دا ها را در روده خنثي كرده و اثر حفاظتي در برابر كان

، و Prebioticsكولون و سررراير كانسررررها دارد. مومودات زنده مثل الكتوباسررريل كه خاصررريت آنتي كارسرررينوژنيك دارند )

ProBiotics )برند. از راه موادغذايي وارد بدن شده در روده عوامل سرطان زا را از بين مي 

 چاي و قهوه 

دهد. چاي سبز و درصد كل چاي مصرفي را تشكيل مي 80ترين نوشيدني در مهان است. چاي سياه بعد از آب، چاي پرمصرف

اط معني داري بين مصرررف چاي و قهوه و افزايش هاي متعدد روي چاي و قهوه ارتبشرروند. بررسرريسررياه از يك گياه توليد مي

شود و نيز خطر كانسر در هي  عضوي از بدن را نشان نداده است. در واقع مصرف چاي سبز باعا كاهش خطر سرطان معده مي

ي سبز و هاي مومود در چاتواند در پيشريري و درمان آن موثر باشد. پلي فنلبر بروز سرطان پستان اثر وقفه دهنده دارد و مي

سرطانسياه مي ست و توانند در پيشريري از  سبز حاوي آنتي اكسيدانهاي پلي فنليك ا شند. عصاره چاي  هاي پوست مفيد با

هاي ناشي از اشعه ماوراء بنفش در شود. اين آنتي اكسيد آنها در كاهش آسيبباعا وقفه رشد سلولهاي مالنومي در كشت مي

ها نمي تواند باعا نقش موثري دارند. نكته قابل تومه اينكه اسررتفاده از ضرردآفتاب پوسررت و پيشررريري از سرررطانهاي پوسررت



تواند نقش بسزايي در اين زمينه داشته پيشريري از مالنوم شود؛ ولي مصرف چاي به علت اثر حفاظتي اين آنتي اكسيد آنها مي

 باشد. 

Theaflavins( ،TRS )( TFSآن به نام )سرررال روي چاي سررربز و سرررياه و مشرررتقات  15هايي كه به مدت با مطالعه

Thearubigins سياه و پلي فنل سبز و  هاي مومود در آن باعا حفاظت در برابر كارسينوژنز انجام شده، ثابت شده كه چاي 

اند را كاهش مي دهد. همچنين تأثير عصاره چاي سبز و شده، رشد تومورهايي كه از قبل در پوست ايجاد شده UVBناشي از 

درمان خوبي براي برخي بيماريهاي پوستي  PUVAبه اثبات رسيده است. با ومود اينكه  PUVAروي تخريب ناشي از سياه 

دهد. ديده شررده كه تجويز عصرراره اسررتاندارد چاي قبل از و مالنوما را افزايش مي S.C.Cاسررت؛ ولي در مدت طوالني خطر 

PUVA موضررعي و خوراكي آن در موش از اريتم ناشرري از  دهد و مصرررفپاسررخ التهابي تأخيري پوسررت را وقفه ميUVB 

شريري مي شي از پي ستاندارد چاي باعا حفاظت در برابر اريتم نا صاره ا ضعي ع صرف مو سانهاي داوطلب م  UVBكند و در ان

فتاب هاي مومود در چاي سبز باعا ملب تومه محققين به تهيه محصوالتي شده كه توأم با ضدآشود. اثر حفاظتي پلي فنلمي

صوص  شعه ماوراي بنفش به خ سرطان زايي ا ست روي  UVBاز عوارض  ست سرطان. كندمي ملوگيري پو  شايعترين از پو

شررود و نكته حائز گزارش مي S.C.Cو  B.C.C مورد ميليون 3/1 سرراليانه آمريكا در فقق كه طوري به سرررطانهاسررت، انواع

بل پيشرررريري قا ها  طان كه اين نوع سرررر يت اين مان شرررردنيترين و اهم نابراين بعنوان در ند؛ ب ها هسرررت طان ترين سرررر

Photochemoprevention  پيشريري از آثار مضر اشعه توأم با مواد شيميايي( از عوارض آنتي اكسيدان براي پيشريري از(

 شود. فتوكارسينوژنز استفاده مي

وستي مورد تومه زيادي قرار گرفته است. چاي سبز كه غني از آن اكسيدانهاي پلي فنليك است در تهيه محصوالت بهداشتي پ

توانند باعا حفاظت در برابر كارسررينوژنز هاي مومود در چاي سرربز و سررياه ميطبق تحقيقات متعددي ثابت شررده پلي فنل

UVB  سينوژنز ست ملوگيري كنند. چاي برابر كار شد تومورهاي پو ست  UVBشوند و از ر شد تومورهاي پو شوند و از ر

و نيز پيشررريري از تيييرات التهابي پوسررت موثر  PUVAو  UVBناشرري از  DNAاي در كاهش تخريب ملوگيري كنند. چ

 تواند در پيشريري از سرطان پوست بعنوان مصرف معمولي روزانه مؤثر باشد.است؛ بنابراين مي

سيدانهاي پلي فنليك سبز حاوي آنتي اك صاره چاي  شده ع سلولهاي مالنومي ديده  شت  شد  در تحقيقات روي ك باعا وقفه ر

توانند از بروز مالنوم پيشررريري كنند، اثر حفاظتي چاي در اين ها نميشررود. با تومه به اينكه ضرردآفتابسررلولهاي مالنومي مي

نسرربت به اروپا  U.Vكند و نكته ديرر اينكه در كشررور ما با ومودي كه در معرض تابش بيشررتر زمينه اهميت زيادي پيدا مي

ستيم )به دليل نزدي ست كمتر ديده ميه سرطان پو ستوا(،  شتر شود و يكي از علل آن ميك تر بودن به خق ا صرف بي تواند م

 چاي در ايران باشد. 

دهد هاي متعدد روي موش نتيجه گرفته شده كه چاي سبز، چاي معمولي و كاف ين ضخامت چربي درم را كاهش ميدر بررسي

 مل مؤثري در پيشريري از سرطان پوست باشد. تواند عاشود و ميو باعا وقفه كارسينوژنز مي

 حبوبات و غالت كامل )با پوست( 

 شود )برنج، لوبيا و ...(. در كشورهاي شرقي كه رژيم غني از غالت و حبوبات كامل دارند، سرطان به ميزان كمتري ديده مي

اليان به كانسر گوارشي باعا بهبود سير و ( به رژيم غذايي مبتZnهاي متعدد ثابت شده كه افزودن سلنيوم و روي )در بررسي

ميكروگرم در روز است كه بتواند نياز  40شود. حداقل نياز يك شخن بالغ به سلنيوم حال عمومي مبتاليان به كانسر روده مي

كاهش  ميكروگرم در روز خطر ايجاد كانسررر را 300آنزيمهاي وابسررته به سررلنيوم را تأمين كند. افزايش سررلنيوم غذا تا ميزان 

خورد و تشكيل دهد. اگر از رژيم بدون سلنيوم استفاده شود حفاظت آنتي اكسيدان مختل شده تنظيم توليد انرژي بهم ميمي

 شود. آنزيمهاي وابسته به سلنيوم دچار مشكل مي

مومود در  A ويتامين و سلنيوم اختصاصي، چرب اسيدهاي به مربوط سير سرطاني ضد اثر و است سلنيوم از خوبي منبع سير 

كند. اين عوامل عبارتند از: آن است. عصاره سير كهنه محتوي عامل آنتي اكسيدان است كه از تخريب اكسيداتيو ملوگيري مي

 تركيبات ارگانوسولفوره، فالونوئيدها، آليكسين و سلنيوم. 

يجه تخريب ناشي از ايسكمي را كاهش كند، ليپدپراكسيداسيون و در نتعصاره سير كهنه آنزيمهاي آنتي اكسيدان را تقويت مي

سيون مي سلولهاي اكسيده حفاظت مي LDLدهد. بر اكسيدا سيب  سلولهاي آندوتليال را از آ كند و به اين اثر كرده در نتيجه 



بسته شود. ساير آثار مفيد آن عبارتند از: ملوگيري از توليد اتروم، كانسر، ايمونوساپرشن واترتيب از اترواسكلروز پيشريري مي

سميت كبدي U.Vبه  سرطان( و  ضد سين )داروي  سميت دوگزوروبي ست رفتن حافظه، حفاظت در برابرت  ، پيري ميز و از د

 استامينوفن. 

شود. بنابراين عصاره سير كهنه باعا حفاظت در برابر بيماريهاي ناشي از اكسيداسيون، تشعشع و عوامل شيميايي توكسيك مي

 كند. سرطان، پيري، تخريب سلولهاي ميز از ممله آلزايمر ملوگيري ميته،از بيماريهاي قلبي عروقي، سك

كند: وقفه تشرركيل كارسررينوژنها، تنظيم هاي زير از كانسررر پيشررريري ميارگانوسررولفور مومود در سررير و پياز از راه مكانيسررم

سيون و افزايش سيتي، وقفه پروليفرا آپوپتوز، وقفه آنژيوژنو و تقويت سيستم  متابوليسم كارسينوژن، وقفه موتاژنز و ژنوتوكسي 

 ايمني. 

 ها ويتامين

در پيشرريري از سررطان به اثبات رسريده اسرت. صررفه نظر از  A ،E ،C ،Dهاي هاي متعدد اثر حفاظتي ويتاميندر بررسري

 شود. موادغذايي ومود دارند كه با مصرف متعادل آنها، نيازهاي بدن تأمين ميها در اشكال دارويي، ويتامين

  Aويتامين 

مثل ايزوترتينوئين و اترتينات،  Aو مشتقات آن از عوامل پيشريري كننده از سرطان هستند. از مشتقات ويتامين  Aويتامين 

سبت به  نتايج S.C.Cعوارض كمتري دارند. از لحاظ درماني ايزوترتينوئين در  شته؛ ولي اكثر موارد نياز به  B.C.Cبهتري ن دا

 تري ومود دارد. درمان قاطع

 اترتينات و آسيترتين براي پيشريري از كارسينوژنز موثر است. 

 تواند به افزايش كانسرهاي ابي تليال منجر شود. مي Aكمبود ويتامين 

  Aمنابع غذايي ويتامين 

مرغ، در مواد غذايي زير )به ترتيب بيشررتري مقدار( ومود دارد: مرر، هويج، اسررفناج، كدو، زردآلو، شررير، زرده تخم Aويتامين 

 پنير، كره، مارگارين، پرتقال، سيب 

 تواند ارزش زيادي در پيشريري از سرطان داشته باشد. مي Aرژيم غذايي غني از ويتامين 

 Eويتامين 

سيدان ق Eويتامين  سيبيك آنتي اك سيداتيو در آ ست و چون تخريب اك ست، وي ا سينوژنز مؤثر ا شي از نور و فتوكار هاي نا

توأم با بتاكاروتن اثر حفاظتي در برابر  Eتواند نقش پيشريري كننده خوبي داشته باشد و ديده شده كه ويتامين مي Eويتامين 

 كند. ملوگيري مي DNAاكسيداتيو  ( از تخريبE(. آلفا توكوفرول )ويتامين Photoprotectiveنور دارد )

  Eمنابع غذايي ويتامين 

شرررود: روغن موانه گندوم، روغن آفتابرردان، روغن بادام، روغن )به ترتيب بيشرررترين مقدار( در مواد زير يافت مي Eويتامين 

 ذرت، روغن سويا، روغن آووكا، روغن زيتون، لوبيا، نخود، ماهي سالمون. 

  Cويتامين 

سق اولتراويوله را كاهش مي دهد. ويتامين ب Cويتامين  ستميك، التهاب و توليد راديكالهاي آزاد تو سي ضعي يا  صورت مو  Cه 

ها شررود؛ ولي به مدت طوالني باعا تحريك و افزايش موضررعي مي تواند باعا كاهش قرمزي پوسررت و تقويت اثر ضرردآفتاب

از پيري پوست ملوگيري مي كند و اثر حفاظتي  C. ويتامين شود؛ بنابراين مصرف مداوم آن توصيه نمي شودقرمزي پوست مي

سيب صورت متناوب و در در برابر آ ست به  شريري از عوارض فوق الذكر بهتر ا ستم ايمني دارد. براي پي سي هاي اولتراويوله بر

 مدت مصرف شود. هاي كوتاهدوره

 كانسرهاي پوستي شده است.  موضعي و سيستميك باعا كاهش Cدر بررسي روي حيوانات، تجوز ويتامين 

  Cمنابع غذايي ويتامين 

، مركبات، كيوي، توت فرنري، گومه فرنري، Broccoli)به ترتيب بيشرررترين مقدار( در موادغذايي زير ومود دارد:  Cويتامين 

 اسفناج.  كلم، فلفل، سيب زميني، خربزه،



 D  ويتامين

شررروند. تمام انواع دلتانوئيد، از تشررركيل پاپيلوم )دلتانوئيدها( باعا وقفه توليد تومور در پوسرررت مي Dهاي ويتامين آنالوگ 

گذارند و در پيشريري از آنها داده شود اثر ناچيزي بركلسيم ادراري مي Aكنند. به خصوص اگر تيييري در حلقه ملوگيري مي

 خطر هستند. كانسرها مؤثر و بي

ستفاده: نقش سرطان منبع مورد ا شريري از  شارات تيمورزاده،  -تيذيه در پي شائيه انت شهال ان  1383ترممه و گردآوري دكتر 

 88329090تلفن: 


