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 گيري از بيماري سرطان از طريق تغذيه صحيحپيش

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
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شناسي مختلف سرطانهاي کن کردن بيماري سرطان مهمترين و در عين حال عاجلترين هدف اصلي دانشمندان رشتهريشه

( و يا بيماري ميکروبي سل )که عمالً تحت Poliomyelitisاطفال )يا فلج« پوليوميليتبس»هاي عفوني مانند آبله، است. بيماري

( و ايزوله کردن Vaccinationها با واکنس )کنترل درآمده( تقريبًا در حال از بين رفتن هستند و تعداد قربانيان آن

(Isolationو مع )ها پي برده گيري و معالجه قطعي آنالجه قطعي در حال کاهش است؛ زيرا بشر به علل پيدايش روش پيش

 است. 

کن کردن سرطان نيز ميلياردها دالر در سر تا سر جهان براي پژوهش درباره علل پيدايش و روش پيشگيري و در جهت ريشه

هايي که توسط ويروس ايجاد يافتن و اکتشاف واکسن سرطان هاي زيادي برايگردد. هم اکنون کوششمعالجه آن مصرف مي

 Human»نمايند، به عنوان مثال هاي مختلفي ميها در بدن انسان توليد سرطانگردد، در حين انجام شدن است. اين ويروسمي

Papilloma Virus ( »HPVايجاد سرطان دهانه رحم مي ) .نمايند 

شناسي و هاي مجهز ويروسرسد، ولي دانشمندان در آزيشگاهزا مشکل به نظر ميطانهاي سرتهيه واکسن براي تمام ويروس

 ها مشغول فعاليت هستند. هاي تهيه اين نواع واکسنآزمايشگاه

د گردد و عمالً مورد استفاده قرار گيرد، منافع آن براي جامعه هايي به دست دانشمندان توليو يا واکسن چنانچه چنين واکسن

« سياه سرفه( »Tetanus« )تتلنوس( »Diphtheria« )ديفتري»هاي هايي بر ضد بيماريمار خواهد بود. امروز واکسنشبشر بي

(Pertysis« )هپاتيسيس ب( »Hepatitis Bکه خود ايجاد سرطان سلول کبدي مي ) پوليوميليتيس»کند و »

Poliomyelitis ( و آنفوالنزاي هموفيلوسHaemophilius influanzaدر )  يک ويال تهيه شده و مورد استفاده قرار

 گيرد. مي

 جلوگيري از ابتال به بيماري سرطان  -7 -2

هاي مختلف علمي از آن جمله علوم اساسي با وجود پيشرفت سريع دانش به سبب امکانات رو به افزايش پژوهش در رشته

؛ ولي با کمک اطالعات زيادي که در زمينه کن کردن بيماري سرطان به زودي ميسر نيسترسد ريشهپزشکي، به نظر مي

توان از بروز آن جلوگيري نمود و خوشبختانه کسب اين اطالعات روز به روز بيشتر جلويگري از اين بيماري در دسترس است، مي

 گردد.مي

ن بيشتر از اين هاي به دست آمده از اين بيماري داراي اهميت زيادي بوده و حياتي است و هر چه مردم جهان و ايراآگاهي

 گردد.ها را به کار گيرند به کمتر شدن مرگ و مير ناشي از اين بيماري منجر مياطالعات آشنايي پيدا نمايند و آن

زا در محيط زندگي انسان )در فصل تواند انجام پذيرد؛ يکي کاهش عوامل سرطانگيري از دو طريق ميراه کارهاي علمي پيش

 ري به کارگيري تدابير و معيارهايي که مقاومت جوامع انساني را نسبت به سرطان افزايش دهد. اند( و ديگدوم ذکر گرديده

طور که قبالً هم شرح داده شد، تعداد زيادي از عوامل فيزيکي شيميايي و بيولوژيکي وجود دارند که داراي يک خاصيت همان

ودات زنده و از آن جمله انسان. نتيجه چنين ضايعايت، مرگ باشند. آن عبارت است از: تباه نمودن مواد ژنتيکي موجمشترک مي

 ( سلول بدن نسان است. Trillionهاي کم اهميت از ده تريليون )برخي از سلول

اي ممکن است ترتيب ساختماني ژنتيکي سلول را بر هم بزند؛ چنين در تريليون، چنين ضايعه 1در هر حال، برحسب شانس 

هاي همانند و با اختماني ژنتيکي سلول را بر هم بزند؛ به طوري که پي در پي ا زان سلول، سلولاي ممکن است ترتيب سضايعه

 ضايع ژنتيکي توليد شود. 



شود. بايد دانست که شانس هاي سرطاني بدن توليد ميها به زندگي خود ادامه داده و در عين حال مشخصات سلولاين سلول

گيرد، بستگي زا و مدت زماني که سلول در معرض آن قرار ميت بمباران عامل سرطانو يا بدشانسي ايجاد سرطان به نسبت شد

 دارد. 

زا به سبب عدم اطالع در زمان گذشته و بعضًا عدم توجه مسؤولين اجتماع در زمان حال، آلودگي رو به افزايشي از مواد سرطان

 75تا  65سترش صنايع شيميايي و ديگر عوامل آالينده در زيست انسان را در برگرفته است و اين آلودگي با افزايش و گمحيط

 سال اخير به طور قابل توجهي افزايش يافته است. 

هاي ها و جادهها و خيابانها که خود حذف کننده سموم هوا هستند و گسترش ساختمانها و جنگلبا از بين رفتن تدريجي باغ

وسايل انتقال زميني، هوايي و دريايي در کشورهاي پيشرفته و در حال  هاي شخصي وآور اتومبيلآسفالتي و ازدياد سرسام

گردد؛ از طرف ديگر به علت پيشرفت پزشکي و بهداشتي فردي و تر ميپيشرفت، فضاي تميز زندگي به طور مداوم آلوده و آلوده

هاي بدن بدين ن مجاورت سلولهاي مختلف، طول عمر متوسط انسان رو به افزايش است؛ بنابراين مدت زماعمومي در زمينه

 شود. زا زيادتر شده و ميمواد سرطان

شوند. مثالً تأثير گيرند، دچار اين بيماري ميزا قرار ميدر بدن انسان بيشتر اعضايي که مستقيماً در معرض مواد سرطان

داراي رنگ دانه نيست که بتواند اشعه را جذب کند و يا تأثير دود زايي اشعه ماوراءبنفش آفتاب روي پوست بدني که سرطان

هاي ( که ممکن است از نيتريتNitrosamine« )نيروزامين»هاي مجاري هوايي شش، تأثير تنباکو بر روي غشائ سلول

ت و ساز بدن( که از زا )ترکيبات حاصل از سوخسرطان« هايمتابوليت»نگهدارنده غذا حاصل شود، بر روي ديواره معده و اثر 

 گردند بر روي ديواره مثانه در ايجاد سرطان غيرقابل انکار است. کليه دفع مي

دند؛ اين زا را بر روي ارگانهاي مربوطه نشان مياند و تأثير مستقيم مواد سرطانها که کاماًل به اثبات رسيدهعالوه بر اين مثال

 باشد. زا داراي تأثير کلي و عمومي بر روي بدن نيز ميواد سرطاناحتمال رو به افزايش است که مجاورت فرد با م

 شيميايي غذاي از مداوم صورت به که کساني مانند) هستند سرطان مواد به آلوده محيط معرض که؟ فردي که دارد وجود قوي 

اصي که هميشه در معرض دود لوله اشخ يا و آشامندمي «ارسنيک» مانند سمي موادمعدني به آلوده آب از دائماً يا و( دارد وجود

 برند، استعداد ابتال به هر نوع سرطاني را دارند. اگزوز اتومبيل بوده و يا دود تنباکو را مرتباً به ريه خود فرو مي
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هاي منازل، بزرگ و پرجمعيت است، مسأله زبالهگير شهرهاي هاي باال، معضل بسيار مهم ديگري که گريبانعالوه بر آالينه

هاي توليد کننده صنعتي همچنين روغن سوخته ها و کارخانههاي علوم پايه، دانشگاههاي دانشکدههاو آزمايشگاهبيمارستان

 ها و فاضالب تأسيسات فوق است. ها و فاضالب حماماتومبيل

هاي زراعتي )و به طور مستقيم و يا از طريق رسوخ در شير لودگي آب زمينها موجب آها و فاضالبها، روغن سوختهاين زباله

 اند. آب( شده

ها، به علت دارا بودن فلزات نيکل و يا عناصر کرم و ها و روغن سوختهزاي موجود در آنهاي منازل و رسوخ مواد سرطانزباله

گردد. هاي سرطانزاي ديگر شهرهاي بزرگ اضافه ميبر آاليندهزا بوده و دائماً همچني ارسنيک در فاضالب موبرهاي سنتي، سرطان

هاي کارشناسان مهندسي شهرسازي و متخصصين محيط زيست است و در تخصص حل اين معضالت مستلزم مطالعات و پژوهش

 طلبد. و حيطه دانش نگارنده نيست و مطالعه، پژوهش، سعي و کوشش مهندسين مربوطه را مي

 گيري از بيماري سرطان پيشهاي روش

 توان از ابتال به بيماري سرطان جلوگيري نمود. اين عوامل عبارتند از: به کمک دو عامل مي

هايي مانند هاي خشک و نوشابهها و ميوههاي رنگين تازه، بقوالت، حبوبات با سبوس و آجيلمصرف سبزي و ميوه( تغذيه: 1

 مؤثر باشد.  از اين بيماري گيريتواند در پيشچاي سبز و.... مي

هاي روزمره افزايش توان ايمني و رواني به کم ورزش، انجام تفريحات سالم و سعي در مقابله کردن با تنش( شيوه زيستن: 2

هاي دسته جمعي و شرکت در زندگي با تدابيري سواي پناه بردن به سيگار، مشروبات الکي و اعتايد به مواد افيوني. )مثالً ورزش

 تواند انسان را از ابتال به اين بيماري مصون نگه دارد. ارهاي هنري( ميک



هاي صحيح زيستن براي ايجاد مانع در ابتال پردازيم. در مورد شيوهگيري از سرطان ميدر اين بخش تنها به نقش تغذيه در پيش

 راجعه شود. هاي دوم و سوم مبه اين بيماري )مبارزه با چاقي، عدم استعمال سيگار( به فصل

 تغذيه 

منظور انتخاب و گنجاندن موادغذايي مناسب و سالم در ليست غذاي روزانه است؛ مواردي که بتوانند عليه عوامل فيزيکي و 

نمايند، عبارتند زا مبارزه نمايند. موادغذايي که چنين خواص مهمي دارند و به اين مبارزه کمک ميشيميايي و بيولوژيکي سرطان

 از: 

 ( Flavonoidsليونوئيدها )الف( ف

باشند ( ميIsothiocyanatesها )بوها که داراي ايزوتيوسياناتهاي خوراکي از تيره شبهاي موجود در سبزيپ( ضدسرطان

 ( Phytochemicalsها )و فيتوکميکال

 ( Diatary Fiberت( فيبرها و الياف خوراکي )

 ها ها و ادويهث( چاشني

 و اسيدفوليک( )شرح در فصل دهم(  A, C, Eکننده )ويتامين هاي ضداکسيدج( ويتامين

 هاي آزاد چ( مواد معدني ضد راديکال

مشتق شده که به معني « Flavus»از کلمه التين « Flavo( »Flavonoids( )Flavone + -oidفليونوئيدها ) -8 -1

 است.« Flavone»ها ايي آندهند و پايه شيميهاي گياهي را تشکيل ميزرد است. اين ترکيبات رنگ دانه

توسيانيدها داراي خواص مهم و »شوند. پروآنيز ناميده مي« پروآنتوسيانيدها»( فليوونوئيدها به نام Polymerمرهاي )پولي

باشند؛ از آن جمله نگهداري بافت پيوندي، حفظ مفاصل، محافظت از عروق خوني و بافت عضالني، مفيدي براي بدن انسان مي

اند، همچنين داراي خاصيت و فعاليت ها قائل شده( براي آنAnti- Muagenictهايي خاصيت ضد جهش )رشحتي در گزا

 نمايند. گيري مي( کروموزومي پيشMutationباشند و از جهش )ضد اکسيد کننده نيز مي

 منبع غذايي :        ·

 هاي انگور و پوست انگور، چاي سبز و اسفناج وجود دارند. نهدار مانند انگور قرمز، کشمش، مويز، داهاي قرمز گوشتدر تمام ميوه

ها ها که امروزه به آنهاي مفيد و خوشبوکننده هستند و تانچاي سياه و ديگر گياهان مانند تيره نعناعيان همگي داراي اسانس

«Polyphenol »گويند؛ همچنين پروآنتوسيانيدينمي( هاProanthocyanidins ) که ترکيباتي ضروري براي بدن و آنتي

 اند. اکسيدان هستند؛ از اين جمله

هايي که ها و هم در برخي از باکتريها و گل(، يک گروه مهم هستند که هم در درختCartenoidsکارتنوئيدها ) -8 -2

( که در انواع Caroteneکاروتن ) شوند. در اين گروه هيدروکربني وجود دارد به نامدهند، يافت ميعمل فتوسنتز را انجام مي

 باشد.( مي( و گاما )( و بتا )مختلف آلفا )

 منابع غذايي گياهي:         ·

باشند. در طبيعت تعداد زيادي کارتنوئيد وجود دارد هستند، داراي کارتنوئيد مي Aکليه مواردي که داراي فعاليت ويتامين 

هاي تيره با برگ پهن مانند کاهو، اسفناج، برگ نمايند(؛ در سبزي Aتبديل به ويتامين نوع کارتنوئيد را  10توانند )حيوانات مي

(، Broccoliهاي سبز، بروکلي )هاي زرد رنگ مانند زردآلو، غالت و همچنين در خانواده کلمتربچه، جعفري، هويج، ميوه

 شوند. پيچ و... يافت مينخودسبز، کرفس، کلم

 منابع حيواني         ·

 شود. مرغ يافت مير روغن کبد ماهي، کره، پنير، شير، سرشير و زرده تخمد

( در کلروپالست گياهان و در قسمت غير سبز گياهان وجود دارد. لوتئين Lutein( يا لوتئين )Xanthopilرنگدانه گرانتوفيل )

نمايند. اصوالً مواد موجود در فظت ميمحا Cهاي آزاد جلوگيري کرده و از ويتامين و ديگر کارتنوئيدها از تشکيل راديکال

 باشند. اي هستند که خاصيت حافظت بدن در مقابل سرطان را دارا ميها، مواد شيميايي پيچيدهسبزي



توانند کنترل کنند. يکي از اين مواد بتاکاروتن است که در انواع هاي مولکولي مانند ديابت را ميهمچنين تعداد زيادي از بيماري

ها وجود دارد. طبق مطالعات انجام شده، احتمال مبتال شدن به سرطان در فردي بالغ که روزانه نصف و يا يک يمختلف سبز

 دهد. نمايد، کمتر از کسي است که روزانه اين کار را انجام نميهويج متوسط تازه و يا نيم پز را ميل مي

پيشرفت ضايعات سلولي جلوگيري نمايد و حتي به بازگشت به  تواند ازمطالعات انجام گرفته نشان داده است که بتاکاروتن مي

 هاي پيش سرطاني و سالم کمک کند. سلول

کند و خطر ابتال ه سرطان ريه را کاهش است که سيستم ايمني بدن را تقويت مي Aآلفا کاروتن )در هويج( نوعي پروتيامين 

ها قوي ضد سرطان هستند و ها آنتي اکسيدانشوند، بعضي از آننمي Aدهد. تمام کارتنوئيدها در بدن تبديل به ويتامين مي

ها شناسايي شده ها و ميوهنوع کارتنوئيد موجود در سبزي 600ها بيشتر از بتاکاروتن است. تا به حال قدرت ضدسرطاني آن

 است. 

اند که دهد. پژوهندگان دريافتهمي فرنگي، خطر ابتال به سرطان پروستات را کاهشفرنگي و توتفرنگي، پيتزا با گوجهسس گوجه

 هستند. « ليکوپن»غذاهي فوق مهمترين منابع يکي ديگر از کارتنوئيدها به نام 

غذايي که موجب کاهش درصد فرنگي با ديگر مواد کنند )اگر چه توتمورد نياز بدن را تأمين مي« ليکوپن»درصد  85اين غذاها 

کند؛ ولي از نقطه نظر ليکوپن يک منبع غني نيست. سس موجود در شود، همخواني داشته و هماهنگي ميابتال به سراطان مي

 اسپاگتي، غذايي پايه از نقطه نظر منبع ليکوپن در غذاي افراد مورد پژوهش بوده است(. 

 ند از: ( در غذا عبارتLycopenبهترين منابع ليکوپن )

( فلفل قرمز 4( گريپ فروت با رنگ قرمز )توقرمز( و يا عصاره مايع آن 3فرنگي ( عصاره مايع گوجه2فرنگي ( سس گوجه1

 شيرين. 

 چگونگي عملکرد ليکوپن:         ·

گردد زرگ ميليکوپن، کارتنوئيدي است که به صورتي بارز در خون انسان وجود دارد و نه تنها در پروستات )که در سن پيري ب

شود. ها، غده آدرنال و بيضه يافت ميهاي مختلف بدن مانند کبد، کليهنمايد( بلکه در بافتو ايجاد مزاحمت و گاهي سرطان مي

آموزد که ليکوپن بخش معده تأمين کننده مقاومت بدن در مقابل اکسيدکنندگان مضر بمانند هاي علمي به ما ميپژوهش

 هاي آزاد است. راديکال

هاي نمايند. راديکالهاي آزاد محافظت ميها پيداست، بدن را در مقابل اين راديکالضد اکسيدکنندگان همانطور که از نام آن

هاي آزاد به سيستم بدن صدمه شوند و قبل از آن که راديکالآزاد به عنوان يکي از علل عمده بيماري و پيري در نظر گرفته مي

 کنند. ها تداخل ميآن ها را سد نموده و در کار واکنشها راه عملکرد آناکسيدانوارد نمايند، آنتي

ضايع شده و از طرف ديگر سيستم  DNAگردد، ها تشديد ميهاي آزاد، شکسته شدن سلولدر روند اکسيداسيون راديکال

ها با عالمت پيري و بيماري از بين رفتن بافتشود. ضايعات بدن بر اثر اکسيداسيون همراه ايمني بدن تضعيف مي

(Degenerative Disease يا )Arthritis هاي قلبي و سرطان ممکن است بروز نمايد. )ورم مفصل( و بيماري 

هاي آزاد را ( و بتاکاروتنها. اين مواد راديکالSeleniumاکسيدسلنيوم ) E, Cهاي معمولي عبارتند از: ويتامين اکسيدانآنتي

ها هاي شيميايي تباه کننده ارگانکنند و موجب از بين رفتن واکنشها را خنثي مي( شيميايي نموده و يا آنAbsorbب )جذ

 گردند. مي

هاي آزاد حفظ کند. مطالعات تواند بدن را از راديکالبه احتمال قوي چنانچه به اندازه کافي در بافت ليکوپن وجود داشته باشد، مي

 باشد. مي Eبرابر بيشتر از ويتامين  10مل محافظت کننده آن تقريباً دو برابر بتاکاروتن و قدرت آن نشان داده است ع

 فرنگي و سس آن به طور طبيعي غده پروستات را ترميم نمود؟ توان به کمک گوجهچگونه مي

درصد کاهش دهد. اين اعجاز  45تا بخشد، ممکن است ابتال به بيماري سرطان را که رنگ قرمزي بدان مي مواد موجود در گوجه

ها وجود دارد تعلق ها و سبزيکر شد به خانواده بزرگ کارتنوئيدها که در ميوهآيد که اين ماده چنانچه قبالً ذاز ليکوپن برمي

گي فرنوعده غذايي که اساس مواد تشکيل دهنده آن گوجه 10دارد. براي قرار گرفتن در بين افرادي که در بين در هر هفته 

 باشد را ميل نمايد.



فرنگي ليکوپن فعال بيش از خود فرنگي به مقدار کافي اضافه کرده باشند )در سس گوجهمثالً غذايي که به آن سس گوجه

فرنگي، سوياي فرنني و يا استامبولي پلو، ماکاروني و سس گوجهفرنگي موجود است( و يا مخلوطي از بادمجان، کدو و گوجهگوجه

درصد  45تواند شخص را در بين هاي فوق ميفرنگي در رژيمفرنگي و گوجهه توتز اين قبيل غذاها. در بين ميوهپخته شده و ا

 الذکر قراردهد. فوق

فرنگي و يا بستني فرنگي با زمينه قارچ و يا سويا با دسر توتيکي از غذاهاي پيشنهادي خوشمزه نگارنده پيتزا با سس گوجه

 فرنگي طبيعي است.توت

ها وجوددارد که خواص طبي ها و ميوهها ماده شيميايي طبيعي از خانواده فليونوئيدها و کارتنوئيدها در سبزيبايد دانست ده

 گردد. گيرد و بر اثر پژوهش دانشمندان بر تعداد آن افزوده ميها پيوسته توسط دانشمندان مورد مطالعه قرار ميآن

يا دو کروپ الکتوني « 8O6H14C»( با فرمول Acid Ellagic« )االژيم اسيد»اي به نام مادهفرنگي و گردو، بر روي مثالً در توت

توان براي پيش گيري از سرطان استفاده اند که از اين ماده ميکه از ترکيبات پلي فنل است، تحقيقاتي انجام گرفته و دريافته

طان استفاده کرد و آن را به عنوان داروي اصلي براي ساختن گيري از سرکرد و آن را به عنوان داروي اصلي براي ساختن پيش

 گيري کننده سرطان به کار گرفت. انواع مشتقات پيش

زاها شرح نمايد. )چنانچه در فصل سرطان( جلوگيري ميBenzopytenesها )زايي بنزوپيرينهاي سرطاناين ماده از فعاليت

گردد(؛ بنابراين کساني که دچار اعتياد به ن سيگار و دود گازوئيل و... حاصل ميداده شد، اين مواد از دوده و دود حاص از سوخت

 ها رنگين استفاده نمايند. ها و سبزيفرنگي، گردو، ميوهدود سيگار و يا ترياک هستند، ضمن ترک بايد از توت

اسيد مواد مؤثر ديگري که براي تأمين يکي ديگر از منابع غذايي غني از نقطه نظر آالژيم اسيد، انار است. عالوه بر آالژيک 

(، Niacin & Thiamineهاي دستگاه گارش و سرطان سينه و پروستات )هاي عفوني، سرطانمقاومت بدن در مقابل بيماري

 هاي ياقوتي انار وجود دارد. ( در دانهC( الياف غذايي و ويتامين Riboflavinريبوفالوين )

کند. االژيم اسيد عالوه بر انار در ريني که ممکن است در غذا وجود داشته باشد را خنثي ميآالژيک اسيد، افالتوکسين و بنزوپي

 ها وجود دارد. ها و آجيلانواع توت، ميوه

رود، ولي در حرارت باال و با ( از بين نميFreeze- dryingزدگي )اين ماده به وسيله يخ زدن و خشک کردن آن در حالت يخ

 ود.شپخته شدن نابود مي

 اکسيداني نيرومند بررسي خرما به عنوان محصولي مقوي و آنتي        ·

هاي جنوبي ايران غلظت ( بايد متذکر شد که در خرماي استانmedjoolو خرماي کاليفرنيا نوع مژول ) 8 -1با توجه به جدول 

ست. خرما از نقطه نظر مواد معدني اين مواد بيشتر است، چون به علت خشکي و گرماي جنوب ايران، درصد آب خرما کمتر ا

 مفيد برايبدن به ترتيب فراواني داراي پتاسيم، کلسيم، فسفر، منيزيمي، آهن، سديم، روي، مس و منگنز است. 

هاي اسيد اوريک و همچنين براي عملکرد صحيح قلب مقدار زياد پتاسيم براي جلوگيري از تشکيل شدن سنگ کليه، سنگ

تواند جاي سديم که مقدار آن در اين محصول کم است را بگيرد. از لحاظ توليد انرژي خرما به ترتيت مفيد است و به خوبي مي

 باشد. گرم در هر دانه خرماي بدون هسته و فروکتووز، سوکروز و الکتوز ميميلي 8داراي گلوکز )حدود 

A (Retional ،)(، فعاليت ويتامين Pantothenic Acid( و پانتوتنيک اسيد )Folateخرما با داشتن نياسين، فوليت )

هاي الزم براي بدن است همچنين داراي مواد ضدسرطان بتاکاروتن يک منبع طبيعي غني از ويتامين B6و ويتامين  Kويتامين 

Zeaxanthin باشد. )يک نوع کارتنوئيد( و لوتئين و فيبر خوراکي مي 

 ( Isothiocynstesها )ايزوتيوسيانات -8 -3

در « هاايزوتيوسيانات»ها گوگرددار بوده و از هيدروليز آن« گلوکوزيدهاي»( از دسته Glucosinolates« )گلوکوسينوالت ها»

ها از همه گياهان اين آيند. از خانواده چليپاييان، کلمبوها به دست مي( يا شبCruciferecous« )چليپاييان»گياهان تيره 

 ضدسرطان بودن، مورد توجه هستند. تيره بيشتر از نقطه نظر خاصيت 

آيد. براي مطالعه ها، يک نوع به وجود ميها وجود دارد که بر اثر هيدروليز هر کدام از آندر اين گياهان انواع گلوکوسينوالت

 مراجعه نماييد.  30بيشتر در مورد اين ترکيبات به سايت اينترنتي منبع برگزيده شماره 



ها )کلم بروکلي، بروسل اسپرات، در شمال وجود داشته و در دسترس عموم قرار دانرد؛ عبارتند از کلمدسته اي از اين گياهان که 

هاي قمري، برگ و بنفش(، خردل سبز، تربچه، شلغم و ترتيزک باغي. در حال حاضر دانشمندان مشغول پژوهش کلم گل، کلم

 باشند. انات ها هستند، ميگيري کننده از سرطان که داراي گلوکوسيهاي پيشدر مورد سبزي

گرم ترتيزک آبي در روز موجب کاهش  170ها مصرف هاي مقدماتي مدارکي به دست پژوهشگران داده است که طبق آنآزمايش

هاي بدن معتادان به دود زا( که بر اثر استعمال دخانيات در سلولهاي سرطان)پيش ترکيب« Procarcinogens»فعاليت 

 گردد. شود، ميات ايجاد ميسيگار و ديگر دخاني

 (: Epidemiologyگيرشناسي )مطالعات همه        ·

ها، بوها )مانند کلمهاي خوراکي تيره شبدهد مصرف سبزياين مطالعات مدارک و داليلي به وجود آورده است که نشان مي

ها بستگي به عوامل گيري کننده آنرا کاهش دهد؛ ولي تأثيرات پيشزايي ها و غيره( ممکن است خطر سرطانها، تربچهترتيزک

 ها از بدن نيز ربط دارد. ژنتيکي و تغييرات ژنتيکي در متابوليسم اين مواد داشته و همچنين به ميزان دفع آن

بان انگليسي ( و يا به ز.Lepidium Sativum Lبا در نظر گرفتن اين که خوشبختانه سبزي خوراکي تره تيزک يا شاهي )

«Garden Cress »شود و از نقطه نظر کشت، تخم آن هنگامي که مزارع هاي ايران به قيمت ارزان يافت ميدر تمام استان

توانند از آن بهره ببرند؛ اطالعاتي در مورد ديگر گردد و همه ميگردد، ريشه دوانده و در کنار جويبار با هم سبز ميسبز مي

 شود. يخواس اين سبزي ارائه م

 مهمترين مواد ضدسرطان و مفيد ديگر در هر صد گرم گياه تازه به قرار زير است: 

 26گرم، ريبوفالوين: ميلي 1گرم نياسين: ميلي C :69المللي، ويتامين واحد بين A :9200گرم، ويتامين ميلي 0/8کلسيم: 

 گرم. ميلي 8/0گرم و ويتامين: ميلي

 Coronaryهاي انجام شده، مصرف آن در برقراري جريان خون در شرائين قلب )طبق پژوهشعالوه بر خواص ضدسرطاني آن، 

Arteriaمؤثر بوده و به علت دارا بودن خاصيت بازدارندگي رگ ،)( هاVasodilatorدر بيماري )ها هاي مربوط به انسداد رگ

رويي براي اين گياه درج شده است؛ توصيه مفيد تشخيص داده شده است. بنابر خواص مفيد ديگري که در کتب گياهان دا

 شود که همراه ساالد فصل به عنوان اشتهاآور، مدر و مقوي معده مصرف گردد. مي

 ( DIATARY FIBERSفيبرها و يا الياف خوراکي ) -8 -4

« همي سلولوزها( »Celluloses« )سلولزها»هاي پيچيده مانند هاي متفاوتي از کربوهيدراتشامل نسبت

(Hemicellulosesپينتوزان )ها( »Pentosans و )«اسيدهايورونيک( »Uronic acidsمي ) باشد. )يورونيک اسيد با

( اين ترکيبات پيچيده نسبت به دستگاه گوارش انسان مقاوم Ligninو ليگنين ) CH-CHOH-COOHفرمول عمومي 

 هستند.

هاي گياهي ها و دانهها و ميوهرا در بر دارند، به خصوص سبزيغذاهاي متنوع و مختلف، ترکيبات مختلفي از اين الياف خوراکي 

باشد. شود، ولي از نقطه نظر کمک به حفظ سالمتي مهم ميو غالت و بقوالت. اگر چه اين الياف در دستگاه گوارش هضم نمي

 ها و غالت خوراکي به قرار زير است: ها و ميوهدرصد الياف موجود در برخي از سبزي

 7/8اي: درصد آرد قهوه 11: آرد گندم يا جودرصد )درصد بر حسب وزن(،  48)مانند سبوس جو، گندم و غيره(:  سبوس

توت فرنگي خام درصد،  8/2کلم پخته: درصد،  5/2گالبي پوست کنده و بدون هسته: درصد،  5/3درصد، آرد سفيد: 

: گوجه فرنگي خامدرصد،  5/1: ست و بدون هستهگوجه درختي خام با پودرصد،  8/1: موزدرصد،  1/2دست نخورده(: )

 درصد.  8/7تا  2/0بر حسب مقدار سبوس از  نان بدون سبوس و غالت بدون سبوسدرصد،  4/1

همي »(، Celluloses« )سلولز»الياف خوراکي اهميت زيادي در حفظ سالمتي انسان داشته و اشکال متفاوتي دارد، از جمله 

(. اشکال مختلف اليافت خوراکي داراي Gums« )ليگنين و صمغها»(، Pectin« )پکتين» (،Hemi Celluloses« )سلولوز

 ها دارد. ها در لوله گوارش و ساختمان شيميايي آنها بستگي به حالليت آنعملکرد متفاوتي بوده و عملکرد آن

 اهميت الياف خوراکي در حفظ سالمتي انسان:         ·



نمايد؛ همچنين در مهار هاي ناشي از آن جلوگيري ميارش کمک نموده و از يبوست و بيماريالياف خوراکي به تحرک لوله گو

( مؤثر است، ديورتيکوالر بيماري است که در جداره روده يا مثانه، جيب و يا Diverticula« )ديورتيکوال»و کنترل کردن 

 باشد. اي ميعضالني عضو لولهنمايد. علت آن فتق طبقه مخاطي از ميان نقص ديواره اي ايجاد ميکيسه

دهند. گاهي اوقات، براي پايين آوردن قند فيبرهاي خوراکي مانع باال رفتن قند خون، پس از صرف غذا شده و آن را کاهش مي

جويند )الزم به نمايند. در پزشکي بالين براي پايين آوردن چربي خون از پکتين بهره ميخون از فيبرهاي خوراکي استفاده مي

و « TG»هاي اشباع شده حيواني و شيريني مصنوعي، ممکن است موجب افزايش چربي ادآوري است که مصرف زياد چربيي

ها اي و ديگر سرطانبدن در خون گردد که خود ممکن است عامل خطرزاي سرطان سينه، سرطان مقعدي، روده« کلسترول»

 فيد و نرم( مرکبات، سيب و چغندر قند به دست آورد. توان از پوسته خارجي )قسمت سدر شخص باشد(. پکنين را مي

گيرشناسي گردد. مدارک مربوط به آمار همهها همراه و بعد از غذا اين ماده مهم غذايي تأمين ميها و سبزيبنابراين با خورن ميوه

 الياف خوراکي وجود دارد. ( و مصرف کم Colon Cancerاي بين سرطان روده بزرگ )نمايد که رابطهبه طور بارزي تأييد مي

( Obesity( چاقي خطرزا )Appendicitis« )آپانديس»هاي ديگر روه بزرگ مانند همچنين اين رابطه در مورد ابتال به بيماري

 ( نيز صادق است. Hemoroids( و هموروئيد )Varicise Veins(، واريس وردي )Cruhn’s Diseaseو زخم روده )

ها در رابطه با کاهش ابتال به سرطان بر اثر مصرف هاي فوق معلوم نيست. يکي از فرضيهش بيماريمکانيزم عمل پکتين در کاه

زا را به جدار روده کاهش داده و موجب تحرک بيشتر روده الياف غذايي آن است که اين مواد زمان مجاورت مواد سرطان

 گردند. مي

شوند، در نتيجه حجم مدفوع زياد شده و مواد تگاه گوارش هضم نميهاي دساز آن جا که اين الياف خوراکي به وسيله آنزيم

کنند؛ به ويژه زماني که همراه زا از آن جمله اسيدهاي صفراوي با غلظت کمتري با جدار داخلي روده تماس پيدا ميسمي سرطان

 گردد. روده مي ها آب نوشيده شود. حجيم شدن و اضافه شدن وزن مدفوع موجب افزايش سرعت حرکت مدفوع درآن

( با تخمير ميکروبي، حجم مدفوع را اضافه کرده Mucilageها يا موسيالژ )ها و لعابالياف خوراکي محلول مانند پکتين، صمغ

 گردند. و باعث افزايش سرعت حرکت مدفوع و خروج آن مي

گردد. ود در محيط قابل تخمير شده ميهاي موجالياف خوراکي محلول در آب و روده بزرگ تشکيل ژل داده و به وسيله ميکروب

کربني يعني اسيد استيک، اسيد پروپيونيک و  4و  3، 2ها در روده باعث ايجاد اسيدهاي آلي با زنجير تخمير اين کربوهيدرات

 شود. اسيد بوتيريک، مي

هاي عملي نشان مناً پژوهششود؛ ض( منبع اصلي انرژي بافت پوششي روده بوده و موجب افزايش انرژي ميButyrateبوتيرات )

 Short Chainگردد. اسيدهاي چرب با زنجير کوتاه )اند که بوتيرات موجب جلوگيري از تقسيم سلولي سرطاني در روده ميداده

Falty Acid( يا )SCFASشوند که اين اسيديته عامل تعيين کننده براي کاهش ( موجب کاهش اسيديته روده بزرگ مي

 ت. سرطان روده بزرگ اس

قليايي بيشتر اسيدهاي صفراوي و اسيدهاي چرب با زنجير کربني بلند موجود در  PHبنا به عقيده بسياري از پژوهشگران در 

ها به بافت مخاطي درون نمايند. اين شوينده( عمل ميDetergentsها )روده به ايجاد تومور کمک نموده و به مثابه شوينده

 زنند. لوله بزرگ صدمه مي

شوند، بدين طريق کاهش کلسيم و امالح ديگر موجود در روده بزرگ با يکديگر ترکيب مي« SCFAS»در حضور اسيدهاي 

PH ها در محيط اسيدي با ها و شويندهشود که بافت مخاطي روده از گزند اسيدهاي صفراوي حفظ شود )صابونموجب مي

 رت عملکرد بيشتري دارند.( شوند و در محيط قليايي قدقدرت عملکرد کمتري فعال مي

 گردد. مي PH( شده که خود موجب کاهش 3NHتخمير در روده بزرگ موجب مصرف آمونياک )

 ها چاشني -8 -5

 سير  -8 -5 -1

شود مرسوم است. سير در مزارع کاشته مي« Garlic»شود و در به زبان انگليسي به نام ناميده مي« Alliun Sativa»به التين 

 شود. ترين گياهان ياست که در سرتاسر جهان استفاده ميترين و پرمصرفقديميو يکي از 



وار به نظر خوانندگان آوري گرديده است، فهرستدر ادامه خواص پزشکي و دارويي سير که از کتب و نشريات مختلف جمع

 رسد: مي

  (Antihyperlipidemic)                                 ( ضد افزايش چربي در خون 1

 (Antithrombotic)                                              ( ضد انعقاد خون 2

 (Antihypertensive)                                          ( ضد فشار خون باال 3

 (Antioxidant)                                              ( آنتي اکسيدانت 4

 (Hepatoprotectant)                                         ( حفاظت کننده کبد 5

 (Immunoestimulant)                                         ( تقويت کننده ايمني6

يب شيميايي در سير در معرفي ترکيبات شيميايي و بيوشيميايي مؤثر در سير خام بايد اظهار داشت که بيش از بيست و سه ترک

 ( (. مهمترين مواد موجود در آن عبارتند از: Alliinوجود دارد و بيشتر ترکيبات مؤثر آن داراي گوگرد است )آليئين )

(، دي آليل سولفيدها Ajoenes(، آجوئين )S- methyl- I- systeine Sulfoxideسيستئين سولفوکسيد ) -ا -ميتل -اس

(diallylsulfidesآنزيم )( ها( آلينازAlliinase( پراکسيداز ،)Peroxidase( ميروزنياز ،)Myrosinaseپروتئين ،) ،ها

 آمينواسيدها، فسفر، پتاسيم، روي و به مقدار کم فيبر خوراکي. 

گردد. هنگامي که سير ( )يکي از مواد اصلي فعال( تبديل ميAllicinرسد آليئين به وسيله آنزيم آليناز به آليسين )به نظر مي

شود که بوي مخصوص سير هم مربوط به همين ماده است. حرارت و اسيد خورند، آليسين توليد ميکنند و يا ميا له مير

 گردد. توانند آن را آزاد کنند. آليسين در غلظت باالي اسيد و يا حرارت زياد تخريب ميمي

 شود. ادعاهايي که در مورد خواص پزشکي و دارويي سير مي        ·

دهد. سير از شود که خط سکته و حمله قلبي را کاهش مينمايد؛ بنابراين ادعا ميها جلوگيري مياز انعقاد خون در مويرگسير 

ها جلوگيري نمايد، بنابراين از عفونت دستگاه تنفسي به وسيله ميکروبها( جلوگيري ميها )مانند باکتريتکثير ميکروارگانيزم

 نمايد. مي

گردد که با خوردن نمايد. ادعا ميگيري ميهاي قارچي و آنفلوآنزا پيشوزيت، عفونتهاي مجراي ادراري، سينعفونتهمچنين از 

شود و قند خون، کمي مقدار نسبتاً زياد سير تازه و خام فشار خون پايين آمده و از فعاليت زياد و تحرک زياد روده کاسته مي

 آيد. پايين مي

 LDL (Low Densityکند؛ ولي کلسترول و کلسترول بد )( جلوگيري ميAtherosclerosisروزس )سير از بيماري آترواسک

Lipidکند. هاي مخصوص را کم ميدهد. سير خطرزايي برخي از سرطان( ( را تنها اندکي کاهش مي 

و علمي خسته نگردند از تري در اينترنت بيان شده است. براي اينکه خوانندگان از مطالب تخصصي اين ادعا به صورت دقيق

 مراجعه نمايند.  36توانند به آدرس اينترنتي در منبع شماره شود. عالقمندان ميتوضيح آن خودداري مي

توان انجام داد. بايد دانست که خوردن گيري کننده موجود در سير تحقيقات بيشتري را ميدر هر صورت در مورد خاصيت پيش

ايجاد تهوع و سوزش دهان و معه نمايد و هم چنين ممکن است موجب خونريزي شود؛ به بيش از حد سير تازه، ممکن است 

 خورند، ممکن است ايجاد خونريزي کند. کننده خون مانند آسپرين يا وارفارين ميخصوص در کساني که داروهاي رقيق

 ( عبارتند از: )Contraindicationموارد منع استعمال سير )

 ز جراحي نبايد مصرف شود. ( يک تا دو هفته قبل ا1

 ( به مقدار زياد نبايد خورده شود. 2

 ( به اطفال نبايد زياد خورانده شود. 3

 ( به افرايد که اختالل خونريزي دارند، نبايد تجويز گردد. 4

 هاي گوارشي دارند، نبايد سير خام بخورند. ( افرادي که ناراحتي5

 ط مصرف شود. ( در افراد مبتال به ديابت بايد با احتيا6

 موسير يا سير کوهي  -8 -5 -2



نامند که مي« Allium cepa aggregetum»( و به التين Greenonionو يا پياز سبز )« Shallot»موسير را به انگليسي 

سير گونه از آن شناسايي شده است. شبيه به سير بوده و از نقطه نظر خواص بايد مشابه سير باشد. بوي آن از بوي  40در حدود 

 کمتر است؛ محتمالً ماده مؤثر آن بايد کمتر باشد ولي مقدار الياف خوراکي آن نسبت به سير درصد کمتري دارد. 

از نقطه نظر تحقيق در مورد مواد شيميايي و داروي آن تا آنجا که نگارنده بررسي کرده است، منبعي در دسترس نيست. در ايران 

 گردد. و موسير نيز يک غذاي سنتي است که معموالً به عنوان پيش غذا مصرف مي شود. ماستها به کار برده ميدر ترشي

 زرچوبه يا زردچوبه  -8 -5 -3

 «Zingiberraceae»و خانواده «  Curcuma»از نوع « Curcuma Longa»يا « Turmeric»زردچوبه با نام انگليسي 

 هاست. هاي غذايي و چاشنيآيد که اسساً جزو ادويهيباشد. پودر زردچوبه از ساقه زيرزميني اين گياه به دست ممي

به عنوان رنگ کننده انواع و اقسام غذاهاي پختني و سرخ کردني براي ايجاد « Curcumin»زردچوبه و مهمترين ماده مؤثر آن 

 (THCرا استخراج کرد )) « نوئيدهاتتراهيدروکورکومي »توان موادي به نام گردد. از زردچوبه ميرنگ زرد مصرف مي

Tetrahydrocurcuminoids .) 

ه و ممکن است آن را براي معالجه پوست رنگ و داراي خاصيت ضداکسيد کننده است و سفيد کننده پوست بوداين ماده، بي

شده است. ش در دنيا مصرف مياي ضدالتهاب از هزاران سال پيالتهاب يافته به کار برند. اساساً خود پودر زردچوبه به عنوان ماده

 بايد گفت که تمام موارد ضداکسيدکننده موجود در غذاها ضدالتهاب هستند. « Inflammation»در مبحث التهاب يا 

هاي قلبي و عروقي، از هاي متعدد در بدن انسان است، از سرطان گرفته تا بيماريالتهاب اساس بسياري از روندهاي بيماري

( تا تورم Arthritis(، از ديابت گرفته تا پيري، از آرتريتيس )Alzheimerگرفته تا بيماري آلزايمر ) هاي پوست صورتجوش

 هاي ناشي از التهاب )به علت عوامل دروني و يا بيروني( هستند. پروستات و. .. همه بيماري

سينگيني روي بدن يا به وسيله اختالل  التهاب ممکن است تأثير اشعه آفتاب بر روي پوست بدن باشد و يا مثالً اثر ضربه شيء

 هاي بدن باشد که در مورد اخير ممکن است با چشم غيرمسلح ديده نشود.در سوخت و ساز سلول

هاي بدن ما وجود داشته و ادامه دارد و به تدريج ها همه روزه در سلولها مسايل جدي هستند و جريان ايجاد آناين التهاب

 گردد. و نهايتًا مرگ مي کرده و منجر به بيمارياعضاء ملتهب بدن را تباه 

ها و مواد معدني ضروري و عوامل مختلف و فاکتورهاي هاي غذايي ماند ويتامينهاي دانشمندان نشان داده است که مکملپژوهش

کنترل نموده و سرعت  ها جلوگيري کرده و يا روند التهاب راها پرداختيم، از برخي از التهابضدسرطان که در فصول گذشته بدان

 دهند. پيشرفت آن را کاهش مي

 و در وب سايت اينترنت درج شده است.  32اثرات ضدالتهابي زردچوبه و ديگر خواس درماني آن در منبع 

شده هاي بعد از زايمان مصرف ميآزارچوب به عنوان ضدالتهاب، بدون هيچ گونه آثار جانبي در طب سنتي ايران براي التهاب

گرديده است. در اين ماده عالوه بر همچنين در هندوستان هزاران سال پيش، از زردچوبه به عنوان ضدالتهاب استفاده مياست. 

کورکومين، مواد شيميايي مؤثر ديگري نيز وجود دارد. درسنوات اخير دانشمندان غربي خواص مختلف زردچوبه را تشخيص 

 اند. داده

در سال « ادويه معمولي هندي برانگيزانده اميد»( زير عنوان Wall Street Journalرنال )اي که در وال استريت ژوطبق مقاله

 منتشر شده است. فعاليت پژوهشي بر روي کورکومين ماده فعال زردچوبه در حال فراگسترش است.  2005

هاي انتشار يافته است. فروش مکملمقاله در سال گذشته در اين باره  256برطبق بررسي کتباخانه ملي آمريکا در امور پزشکي، 

 درصد افزايش يافته است.  35به بعد  2004غذايي حاوي اين ماده از سال 

 (NIH« )National Institut of Health »باشد که اين موارد در آمريکا، بر روي چهار مساأله مشغول آزمايش و پژوهش مي

اي ( و سرطان رودهAlzheimer(، آلزايمر )Multiple Mylomaعبارتند از: سرطان لوزالمعده، سرطان مغز استخوان )

 اي. معده

هاي آزمايشگاهي ( اين بود که کورکومين در موش2004يکي از مطالب مورد مطالعه افراد مجرب در امر پژوهش )در سال 

ه مغز بيماران مبتال است، ( که تحريک کنندBeta Amyloidتغييرات ارثي به وجود آورده و ممکن است از تراکم بتااميلوئيد )



 G- eregory« )گروه گوري کول»( روي مغز را مضمحل سازد. مطلب فوق از Plaquesهاي )جلوگيري نمايد؛ همچنين پالک

colاستاد رشته پزشکي و عصب )( شناسي دانشکده پزشکيDavid Geffen در دانشگاه )UCLA  .نقل شده است 

هاي مختلف از جمله زردچوبه، وجود دارد و مقايسه آن با قومي که ها ادويهبومي آن پژوهش آماري بر روي قومي که در غذاي

شود. ممکن است مواد مؤثره مقعدي کمتر مشاهده مي -ايدهد که در گروه اول سرطان رودهکنند، نشان ميادويه مصرف نمي

 زردچوبه در اين زمينه تأثير بگذارد. 

هاي، ( شناخته شده است. مراحل بعدي اين پژوهشmelanomaد سرطان پوست )اي ضهمچنين زردچوبه به عنوان ماده

 باشد که در حال انجام گرفتن است. هايي بر روي مواد مؤثر در زردچوبه ميآزمايش

هاي آزادي که هاي بدن را از راديکالتواند. سلولاکسيدان بسيار نيرومندي است که ميکورکومين ماده مؤثر زردچوبه، آنتي

DNA دهد که کورکومين از تمام نمايند، حفظ کند. مدارک علمي نشان ميهاي سرطاني ميسلول را تباه ساخته و ايجاد سلول

 نمايد. ( سرطان جلوگيري ميProgression( و پيشرفت )Promotion(، رشد )Initiationمراحل شروع )

گرم زردچوبه خوراندند. به همين تعداد  15فراد سيگاري، روزانه نفر از ا 16در يکي از مطالعات انجام گرفته بر روي انسان، به 

 افراد غيرسيگاري نيز همين مقدار زردچوبه خوراندند )به عنوان کنترل(. 

زاي زاي موجود در ادرار هر دو گروه نتيجه گرفتند که مواد سرطانگيري مقدار ترکيبات سرطانبعد از گذشت يک ماه، از اندازه

 ها به مقدار محسوسي کاهش پيدا کرده است. سيگاري موجود در ادرار

شده بود؛ بنابراين به افراد سيگاري و يا کساني که در معرض  زا تقريباً در ادرار هر دو گروه به اندازه هم ترشحاين ترکيبات سرطان

 شود هميشه در غذاهاي پختني خود از زردچوبه استفاده نمايند. دود سيگار هستند پيشنهاد مي

هاي قلبي و عروقي و هاي بدن در برابر سرطان، زردچوبه ممکن است بتواندبه جلوگيري از بيماريعالوه بر محافظت سلول

(، پارکينسون Alzheimer( مانند آلزايمر )Degenerative neurologicهاي مربوط به ضايعات عصبي )همچنين بيماري

(Parkinsons disease و )MS (Multiple sclerosis)  .کمک نمايد 

تواند بر عليه ( به وسيله زردچوبه تقويت شده و ميBlood Brain Barrierمغزي ) -شود که سد خونيهمچنين گفته مي

اي انتشار يافت که در آن درباره مقاله 2006( عمل نمايد. در نوامبر Autoimmun Discaseهاي مولد پادتن مضر )بيماري

 زردچوبه توصيه شده بود. تأثير کاهش درد مفصلي به وسيله 

توان امکان معالجه و کاهش عاليم آرتروز به کمک زردچوبه را مورد پژوهش قرار داد. دولت تايلند براي انجام در اين راستا مي

( 5THC« )تتراهيدروکوروکورمونوهيدها»اي از اختيار پژوهشگران قرار داده است که از زردچوبه ترکيب يک طرح پژوهشي بودجه

 ستخراج و تخليص نموده و بر روي خواص آن بر پوست بدن پژوهش نمايند. را ا

«5THC »رنگي است که خاصيت ضداکسيد کننده داشته و موجب سفيد و روشن شدن رنگ پوست گرديده و التهاب ترکيب بي

 گيرند. بخشد. اين ماده را براي مصرف داروهاي آرايشي و زيبايي به کار ميپوست را التيام مي

تواند به اشکال گوناگون و مي« Curcumin»به نام  (polyphenol)اختمان شيميايي ماده مؤثر زردچوبه، پولي فنولي است س

 وجود داشته باشد.  (Enol)و انول  (Keto)کيتو « Tautomeric»شيميايي 

هاي خانواده زنجبيان، مواد فعال آن ضد التهاب و ضد اکسيد کننده قوي است و نتيجه اين که زردچوبه يکي از ادويهخالصه و 

 شود. اين مواد داراي خواص مفيد زير هستند: ناميده مي (Curcminoid)« نوئيدکورکومي»

 نمايند. هاي آزاد جلوگيري مياکسيدان بوده و از تشکيل راديکال( آنتي1

 جلوگيري نمايند. ( Alzheimer)( ممکن است از بيماري آلزايمر 2

 ( داراي اثر ضدسرطان، ضدويروسي و ضدالتهاب هستند. 3

توان فراوده روشن کننده را استخراج کرده و از اين مواد مي( THCS)يا « تتراهيدروکوروکومي نوئيدها»( از زردچوبه ترکيب 4

 ، اين مواد داراي اثر ضد التهاب پوست نيز هستند. پوست و سفيدکننده آن را به دست آورد

 از آن استفاده شود )اثر ضد التهابي(.  «AIDS»( ممکن است از زردچوبه موادي به دست آورد که براي کنترل عوارض 5

 هانوشيدني



 آب  -9 -1

شود )يک رعايت رژيم غذايي، نوشيدن آب گوارا صبح ناشتا قبل از نرمش و ورزش روزانه، براي يک فرد بالغ توصيه ميعالوه بر 

( (. نوشيدن اين مقدار آب در صبح ناشتا، به طور خالصه موجب تسريع حرکات مختلف روده و سنگين cc 250ليوان بزرگ )

 نمايد. ک ميشدن مدفوع و حجيم شدن آن گرديده و به دفع آن کم

ها، سال به باال که معموالً به علت کبر سن، کمي تحريک فيزيکي بدن و مصرف مسکن 65به خصوص براي افراد در سنين 

شوند، الزم و مفيد است؛ به عالوه اين عمل در به کار انداختن ها دچار يبوست و عوارض ناشي از آن ميبخشآورها و آرامشخواب

نمايد، براي شادابي پوست بدن اثر مفيدي دارد، از عوارض داروهاي و رقيق کردن ادرار کمک شاياني ميها و تصفيه خون کاليه

 گذارد. مصرفي کاسته و در متعادل کردن فشار خون تأثير مثبت به جاي مي

ز غذا و بهتر اثر نوشيدن آب به مقدار يک ليوان بعد از صرف هر غذا و يا عد از خوردن هر دارو براي هضم، جذب و سوخت و سا

 کردن دارو امري الزم است. 

، مدفوع، ترشحات مختلف ها، بازدمآب از طرق مختلف مانند تعريق از راه پوست، کليه CC 1500تحت شرايط معمولي، مقدار 

 گردد و اين مقدار آب ممکن است بر حسب شرايط درون بدن ومجراهاي سطحي بدن مانند چشم، بيني، دهان و... دفع مي

 محيط تغيير نمايد. 

در نقاط گرمسير و در تابستان و يا حالت تب و يا د رسرما مقدار دفع آب متغير است. بنابراين به طور متوسط بايد در طول  مثالً

ها و غذاهايي که محتوي آب ها و سبزيها، ميوهليوان آب به صورت خالص و يا همين مقدار همراه با نوشابه 12تا  6ساعت  24

 ، بدن برسد. است

هاي معدني، در صورتي که مستقيماً از طبيعت که در معرض آلودگي است مورد مصرف قرار سارها و آب نوشيدن آب چشمه

هاي معدني فروان است و سارها و منابع آبآور است. در ايران در مناطق مختلف کشور چشمهنگيرد، بسيار مفيد و نشاط

 کنند. هاي پالستيکي بهداشتي عرضه ميا در بطريها رهايي اين آبخوشبختانه شرکت

هاي معدني تهران و مناطق ديگر، داراي هاي معدني قابل شرب در فارس و آبهاي معدني، مثالً آب معدني سپيدن و يا آبآب

ها نوشته معدنيهاي ضروري براي بدن هستند. به عنوان نمونه طبق آنچه که بر روي ظرف نايلني يکي از آب ها و آنيونکاتيون

 متر مکعب است. هاي در هر يک هزار سانتيها و آنيونشده است، اين آب معدني داراي کاتيون

گيري از سرطان توضيح خواهيم داد. ولي در اينجا براي ها مانند کلسيم را در پيشدر فصل آينده اهميت برخي از کاتيون

هاي معدني ايران که مورد مصرف اهالي ادآور مي شود که اکثر آبکنند، يشناسي پژوهش ميپژوهشگراني که در رشته آب

هاي ضروري براي بدن قابل بررسي ها و آنيونهاي سمي و کمبود برخي از کاتيونمنطقه هستند، از نقطه نظر وجود آالينده

 هستند. 

ليتر قابل بررسي است )نگارنده(.  هاي معدني منطقه برازجان در فارس از نقطه نظر ميزان فلوريد در هربه عنوان مثال آب

کربنات، سولفات... قابل بررسي هستند. به همچنين از نقطه نظر تعيين سنگيني و سبکي آب يعني ميزان کلسيم، منيزيم، بي

هاي شهر ها، زبالهعالوه با پيشرفت بهداشت و کاهش درصد اموات نسبت به مواليد و بزرگ شدن شهرها و صنعتي شدن آن

هاي زيرزميني رسوخ نمايند. بنابراين الزم است ها به آبهاي آنافته و هر کجا متراکم گردد، ممکن از طريق شيرابهافزايش ي

 ها دائمًا مورد آزمايش قرار گيرند. هاي آشاميدني از نقطه نظر آاليندهآب

 ن. هاي گياهي ضد سرطاها و آب و عصاره فراوردهها، عصاره و کمپوت ميوهآب ميوه -9 -2

 ها: آب ميوه -1

هاي پاکتي و يا چنانچه بدون مواد نگاه دارنده به صورت تازه تهيه و مصرف شوند، تمام خواص ميوه مربوطه را دارند. آب ميوه

ها به مروز زمان پس از تهيه به دليل وجود مواد نگاهدارنده و احياناً انحالل مود جدار داخلي ظروف نگهداري خواص کمپوت

 را از دست داده و حتي ممکن است مضر شوند.  مفيد ميوه

هاي تازه فصل استفاده کرد و حداقل هاي التهابي و سرطان بايستي به طور منظم از ميوهبراي سالم زيستن و مصونيت از بيماري

 هي فصل را ميل نمود. همراه يک وعده غذا يکي از ميوه



ب پرتقال، آب ليموي شيرين مخلوظ شده با آب پرتقال و يا خربزه و طالبي هايي مانند آبراي اطفال باالتر از يک سال آب ميوه

و يا در فصل رسيدن انگور، آب انگور به خصوص آب انگور سياه و يا انواع انگورهاي ديگر را به صورت رقيق در برنامه غذايي 

 کودکان گنجاند، به خصوص انگور سياه ياقوتي که سرشار از مواد ضد سرطان است. 

مورد مرکبات براي پژوهشگران الزم به يادآوري است که در منطقه فارس يک نوع ميوه از گروه مرکبات وجود دارد که در 

شود. اندازه آن بين اندازه ليموي جهرم و نارنج است، پوست زرد طاليي آن بوي مطبوعي داشته، مزه گوشت ناميده مي« بکرايي»

شده است و طبق تجربه نگارنده مؤثر هم واقع عنوان تب بر از آن استفاده مي آن نيز شيرين است و در طب تجربي قديم به

و پيش ترکيب ويتامين  Cها به خصوص ويتامين شده به احتمال زياد، مانند همه مرکبات بايد ترکيبات فالونوئيدها، ويتامينمي

A ها هم در آن يافت شود. يعني کارتن 

هاي ضد سرطان مانند آالژيک اسيد جويدن پوسته دروني، گوشت ميوه کم دبش است، بنابراين ممکن است مشتقات تاننبعد از 

(Elligic Acid)  هم در آن وجود داشته باشد. نگارنده را مراجعه به کتب گياهان دارويي در دسترس و استفاده از معلومات

 ند ادعا کند که تا به حال تحقيقي بر روي مود ضدسرطان آن انجان نشده است. توااساتيد باغباني دانشکده کشاورزي شيراز، مي

کار کرده و وجود  شود بخش بيوشيمي و يا بخش داروهاي شيميايي دانشکده داروسازي بر روي اين ميوهبنابراين پيشنهاد مي

 با ارزش جلوگيري به عمل آيد. مواد ضدسرطان را در آن ثابت نموده و روي آن تبليغ کند تا از انقراض اين ميوه 

هاي خوراکي با رنگ سبز تيره ها، هويج و همه سبزيها، شلغمهاض تربچههاي خوراکي مانند انواع کلمها و فراوردهانواع سبزي

 هاي رنگي ماند کلم بنفش، ريحان بنفش، همه داراي خاصيت ضدسرطان هستند. و سبزي

شود، زردک از خانواده هويج است که بر روي آن سبزي نيز از نظر بررسي اده خوراکي ميهايي که از ريشه آن استفيکي از سبزي

 وجود مواد ضدسرطان کار تحقيقاتي انجام شده است. 

شود و در هاي جنوب، کرمان و نزديکي اصفهان به صورت خودرو سبز ميبه عالوه يک نوع سبزي خوراکي وجود دارد که در کوه

رويد و از نقطه کنند، اين سبزي در فصل بهار مياستفاده مي« کنگر ماست»و « خورش کنگر»غذا به نام  فارس از آن براي پختن

 نظر تحقيقاتي در خور توجه است. 

نمايند که قسمت سخت ريشه و خارهاي آن را جدا کرده پس از شستشو، آب در فارس کنگر ماست را بدين صورت تهيه مي

روز تا يک ماه  15زدايد، سپس آن را در ماست و دوغ به مدت آب جوش تلخي آن را ميريزند. نمک و جويش روي آن مي

 نمايند. کنند تا خوب خمير شده و کنگر له شود. پس از آماده شدن آن را به عنوان دسر ميل مينگهداري مي

ر شيراز مردم کنگر را سبزي سرد العاده با ارزش است(، دبرخالف نظر نويسنده کتاب معارف گياهي )هفت جلد کتاب مزبور فوق

 کنند. دانند و کنگر ماست را بسيار سرد تلقي ميو خنک مي

( فقط از آن با اسم کنگر و حتي کنگر صحرايي ياد شده و آن را از 240به هر حال در کتاب معارف گياهي )جلد اول صفحه 

درج نموده  (Gundelia Totrnefortiil)« ورنفورتيلارگاندليا ت»دانسته و نام عملي آن را  «Composite»تيره مرکبات يا 

 است ولي ترکيابت شيميايي آن را ذکر نکرده. اين گياه بومي از نقطه نظر ضدسرطاني بودن نيز قابل پژوهش است. 

فاده ها، کمپوت آنانس به عنوان ميوه ضدالتهاب و مؤثر در درمان کوفته شدن بدن بر اثر ضربه شديد، مورد استدر بين کمپوت

 شود. پرورش داده مي (Hawain)مردم است. ميوه آناناس در مناطق گرم مخصوصاً جزاير هاوايي 

است که از تعدادي  (Biomelain)« بيومه الئين»در کتب گياهان دارويي و معارف گياهي آمده است: )ماده موثر ضد التهاب آن 

 ه است. تشکيل شد (Proteolytie)« پروتئوليتيک»آنزيم هضم کننده و 

 آورد. دم کرده مخصوص پوست ميوه نرسيده آنانس قند خون را پايين مي

 چاي سبز  -2

رسد دم و يا چاي سياه است. به نظر مي (Green Tea)هاي گياهي مفيد و ضدسرطان دم کرده چاي سبز از ديگر فرآورده

را  (Neurodegenerative)« نورودي ژنراتيو»ها يا سرد، ممکن است خطر تباهي عصبکرده چاي سبز به صورت گرم و يا 

 هاي کانادا کاهش دهد؛ مثالً با آزمايشي که در يکي از دانشگاه
(Douglas Hospital Rescarch Cancer at McCill at University in Canada) 

 اند. را در کاهش بيماري، مفيد تشخيص دادهبر روي حيوانات آزمايشگاهي انجام شده، دم کرده چاي سبز 



«Catechins» ها جلوگيري نموده و با علل اصلي بيماري آلزايمر يک ضد اکسيدان است که در چاي وجود دارد و از مرگ نرون

رده، نمايد. بهترين روش دم کردن و تهيه يک فنجان چاي براي بعدازظهر، آن است که برگ چاي را زياد به کار بمبارزه مي

 ميزان آب را کاهش دهيد و زمان دم کردن را طوالني کنيد و در طول دم کشيدن چاي آن را به هم بزنيد. 

 هاي سنتي ايران عرق -9 -3

هاي سنتي ايران وجود نداشته باشد؛ ولي باال بردن قدرت ايمني بدن شايد در نظر اول ارتباطي بين موادغذايي ضدسرطان و عرق

 زا مقاومت نمايد. کند که در مقابل عوامل بيماريي به فرد کمک مياز طريق حفظ سالمت

 هاي سنتي دارند و عرقهاي مختلف عقيده خاصي به عرقدانيم مردم ايران براي حفظ سالمتي و معالجه بيماريچنانچه مي

اي تبليغاتي نوشته و بر ديوار ها را درست و يا غيرعلمي و غلط روي تابلوهفروشي خود خواص عرقها هم در مغازه عرقفروشي

 اند. مغازه نصب نموده

ها را از روي کتب معتبر پيدا نموده و براي اطالعات نگارنده در حد مدارک علمي در دسترس خود، سعي نموده است خواص عرق

 خوانندگان به رشته تحرير درآورد. 

هاي گياهي در آن وارد شده و از طريق در گياه و يا فراوردهها عبارتند از آب مقطري که درصدي از ماده موجود به طور کلي عرق

 آيد. گيري به صورت محلول در حالل آب مقطر به دست ميحرارت دادن ماده مورد استفاده در دستگاه عرق

د گيري از جنس فلزاتي مانند مس، روي و يا آهن باشد، مقداري از کاتيون فلزي مربوط ممکن است وارچنانچه دستگاه عرق

گيري متفاوت است؛ چنانچه دستگاه زياد کار کرده ها بر حسب قدمت و کارکرد دستگاه عرقعرق شود. درصد وارد شدن کاتيون

 اي نيست که موجب مسموميت گردد.شود، زيادتر است؛ ولي اين مقدار به اندازههاي که در عرق وارد ميباشد، ميزان کاتيون

تر بوده و يامدت زماني به صورت توده انبوه روي هم ريخته شده باشد، عمل تفاده کهنهبه همين ترتيب هر چه گياه مورد اس

در عرق ايجاد ( OH3CHاند، در گياه بيشتر شده و مقداري الکل چوب )الکل متيليک: هايي که رشد کردهتخمير به وسيله قارچ

 . اي کمي دقيق در عرق پيدا کردتوان آن را به کمک تجزيهگردد که ميمي

کند )تجزيه عرقيات به وسيله شامل يک قسمت در ميليون بوده و خواص سمي در عرق ايجاد نمي «ppm»اين مقدار بر حسب 

مقطرگيري مسي ساخت کرمان اساتيد دانشگاه کشاورزي صورت گرفته است(. همچنين با تجربه نگارنده از بررسي دستگاه آب 

توان اند، ميهايي که ساليان متمادي کار کردهچه( ثابت شده است که به مرور زمان در آب مقطري که از دستگاه)به نام ني

 مشاهده نمود.  Absorption »Atomic»کاتيون مس را به وسيله دستگاه 

باشند. همه عرقيات زنند و قابل اغماض مياي نميعرقيات لطمهها آنقدر کم هستند که به خواص مفيد در هر حال اين ناخالصي

ها همگي ادرارآور بوده، در عين حال داراي يک خاصيت مشترک هستند و آن دارا بودن ميزان بسيار کمي سديم است. عرق

 آورند. فشار خون باال را پايين مي

هاي سنتي آن است که خوانندگان متوجه فوايد بوط به عرقشود که منظور اصلي از پژوهش و مطالعه کتب مرضمناً يادآور مي

هاي هاي داخلي و خارجي، از عرقهاي مضر ساخته شده توسط کارخانهها براي حفظ سالمتي خود شده و به جاي نوشابهاين عرق

 سنتي ايراني استفاده نمايند. 

 هاي گازدار رنگين: هاي سنتي با نوشابهمقايسه عرق -1

ها وجود هاي قارچي سمي در آنهاي سنتي با مطالعه خواص دارويي و درماني آن به درستي مصرف گردند و آاليندهچنانچه عرق

هاي گازدار توانند مفيد و بدون زيان باشند. در حالي که نوشابههاي رنگين گازداررا ندارند؛ بلکه ميهاي نوشابهنداشته باشد، زيان

 داراي اشکاالت زير هستند: 

 ها ممکن است حجم معده را افزايش داده و توليد اضافه وزن نمايد. زا باشند، مصرف مداوم و زياد آنر داراي مواد کالري( اگ1

تواند موجب افزايش کربنات سديم استفاده کرده باشند، مصرف مداوم آن ميها از اسيدسيتريک و بي( اگر براي گازدار شدن آن2

کربنات موجب فشار خون بااليي دارند، موجي افزايش فشار خون گردد )سديم موجود در بي اسيد معه شده و براي افرادي که

 گردد(. افزايش فشارخون مي



آن و  هاي مصنوعي براي رنگهاي مصنوعي و از رنگکننده( چنانجه کارخانه توليد کنند براي طعم آن از شکر و يا شيرين3

ها موجب اضافه وزن و ستفاده کرده باشد، مصرف مداوم و بيش از حد اين نوشابههاي مصنوعي ابراي معطر کردن آن از اسانس

 گردد. هاي چاقي ميبيماري

 هاي سنتي در مورد مصرف عرق 9 20تذکر الزم به خوانندگان جدول  -2

شد، بايد به پزشک هاي سنتي به طول انجاميد و درمان ن( چنانچه دچار بيماري مزمني هستيد و يا بيماري شما با مصرف عرق1

 معالج خود مراجعه نماييد. 

ها اند، لذا هميشه بايد با آب آشاميدني يا آب ميوه و يا شربتهاي موادگياهي تشکيل شدهها از آب مقطر و اسانس( چون عرق2

 ها و مواد ضروري ديگر براي بدن تأمين گردد. ها و آنيونمورد مصرف قرار گيرند تا کاتيون

 ضداکسيد کنندههاي ويتامين

 هاي آزاد( ) ضد راديکال

 (Ascorbic Acid)يا اسيد آسکوربيک  Cويتامين  -10 -1

ها دفع هاي چربي، نامحلول و مازاد آن در بدن از طريق کليهها و حاللدر آب محلول بوده و در چربي Cبلورهاي ويتامين 

 برد. اي زيادي را از بين ميهگرد. داراي قدرت احيا کنندگاني نسبتاً زيادي است و رنگمي

نمايد. از اين جهت اين ويتامين و اکسيدان با قدرتي است و هر جا راديکال آزادي را بيابد آن را خنثي ميدر بدن انسان آنتي

 نامند. مي (Free radical Scavenger)« هاي آزادرفتار راديکال»ترکيبات مشباه آن را از نقطه نظر عملکرد، 

گردد، ولي در بدن انسان و خوکچه ها تشکيل ميهاي مختلف بدن جانوران و گياهان وجود دارد و در بدن آنقسمتدر همه 

آزمايشگاهي، ساخته نشده و بايد به طريقي وارد بدن گردد. در رابطه با خنثي کردن مواد سرطانزا، دانستن اين نکته داراي 

هاي گوشتي نيتريت اضافه شور براي تر و تازه ماندن گوشت، به فراوردهها در خارج از کاهميت است که فروشندگان گوشت

 کنند. مي

باشد. بنابراين همراه زا مينمايند که يکي از عوامل سرطانمي« نيتروزامين»ها در بدن توليد چنانچه قبالً گفته شد، نيتريت

اي استفاده نمود تا به اندازه کافي از غذا دسر ميوهها و سوسيس بايد به مقدار کافي سبزي خورد و بعد گوشت خوک، ساندويچ

 هاي آزاد خنثي شوند. خورده شوند و راديکال( Cها )مانند ويتامين ضداکسيد کننده

 منابع عمده غذايي  -1

گيري کننده سرطان ها هستند. مرکبات از نقطه نظر خواص ضدويروسي و پيشفرنگي و توتترين منبع آن مرکبات، توتعمده

باشند. از طرف ديگر در ايران به خصوص در مناطق جنوب، مرکبات به حد وفور پرورش يافته و به داراي اهميت خاصي مي

 آيند. صورت متنوع و مختلفي به دست مي

هاي گيري کننده از بيماريمرکبات ديگري مانند ليموشيرين و بتابي از نقطه نظر ضدسرطان و پيش« بکرايي»مثالً عالوه بر 

 فوني قابل بررسي هستند. ع

ها بسيار زياد است، عبارتند از: قسمت سبز کلم بروکلي، انگور سياه، آن Cها که مقدار ويتامين هاي خوردني خام و ميوهسبزي

جعفري، فلفل تند )سبز و قرمز(، فلفل شيرين )سبز و قرمز(، منابع ديگر غذايي عبارتند از: جوانه ، (Kale)مويز، کلم برگ 

 هاي که در حال جوانه زدن هستند. ها )مانند جوانه ترتيزک( و سبزيهاي غالت و جوانه دانهدانه

هاي مختلف هاي تازه، انواع طالبي، خربزه و هندوانه، آب و عصاره ميوههاي خوردني مانند کاهو، تمام ميوههاي سبز سبزيبرگ

 به خصوص پرتقال، ليموترش و ليموشيرين. 

ها و ضد سموم در بدن و ديگر مواد ضداکسيد کننده و ايزوتيوسيانات Cاي فوق مهمترين منابع ويتامين هها و ميوهسبزي

ها پس در اين دانه Cگيري نيستند، ولي ويتامين قابل اندازه Cهاي گياهي رويش نکرده و غيرفعال، داراي ويتامين هستند. دانه

 گردد. ور شدن در آب، تشکيل مياز چند ساعت غوطه

وجود دارد. ضداسهال بودن آن به علت  Cدر ميوه رنگين و ارزان قيمت سنجد که ضداسهال نيز هست، مقدار زيادي ويتامين 

 کند. است که مزه آن را کمي دبش مي« تانن»وجود 
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د اما پودر خشک و قرص آن پايدار است. دهبه وسيله هوا و نو قدرت فعاليت خود را به تدريج از دست مي Cمحلول ويتامين 

 دهد اما پودر خشک و قرص آن پايدار است. محلول آن در آب از دست مي

ها کننده آن کم بوده و معموالً آب ميوههاي تخريبها پايدار است، زيرا آنزيممحلول آن در آب ميوه در معرض نور و هوا ساعت

تر آب پرتقال، ليموشيرين، نارنج و ترنج، اسيدي PHاست،  5/5تا  PH 6اراي داراي واکنش اسيدي هستند )آب ليموشيرين د

 هاي اسيدي پايدار است.PHدر اين  Cاست( و ويتامين 

رود )مانند آن از بين مي Cرا خرد کرده و د رمعرض هوا و حرارت به هم بزنيم، ويتامين  Cچنانچه مواد غذايي داراي ويتامين 

 زميني(. تهيه پوره سيب

درصد  50درصد و يا حتي بيش از  50هوا پايدار است. حدود  اين ويتامين در اثر حرارت )براي پختن غذا( و در غياب اکسيژن

 يابد. بندي کردن و يا انجماد، کاهش ميفعاليت آن در روند کنسرو کردن بسته

 Cخواص مهم ويتامين  -3

ها را تنظيم نموده و براي ساخته شدن برخي از تنفس سلول Aمين و ويتا Eهاي ويتامين عالوه بر حفظ فعاليت Cويتامين 

ها در بدن و تقويت سيستم ايمني، بدن، داراي عملکرد است. اين هاي بدن، الزم است و براي کنترل ساختمان کالژنهورمون

 کند.هاي ميکروبي و ويروسي مقاوم ميويتامين، بدن را در مقابل عفونت

  در بدن و اثر کمبود آن Cفيزيولوژيک ويتامين  ديگر اعمال حياتي و -4

 نمايد. مي (Scurvy)کمبود آن ايجاد عاليم بيماري اسکروي 

 نمايد. قابل جذب مي F (Ferrous)++غيرقابل جذب را تبديل به آن دو ظرفيتي  )Fe++(، آهني سه ظرفيتي Cالف( ويتامين 

 دهد. ب( قدرت تحمل سرما را افزايش مي

 کند. فوق کلوي حفاظت ميپ( از غدد 

 نمايد. هاي آزاد را خنثي ميت( بر ضداکسيدکنندگان، عمل نموده و راديکال

 کند. ث( به سوخت و ساز اسيدهاي آمينه حلقوي کمک مي

 ج( در رشد بدن مؤثر است. 

 ها است. چ( التيام دهنده زخم

 رد. ها دخالت داح( در ساختن پلي ساکاريدها و کالژن، ساختن عضروف

 خ( در ساختن عاج دندان دخيل است. 

 را برعهده دارد.  (Atherosclerosis)ها )جلوگيري از تصلب شرايين و آترواسکلروزس د( حافظت از مويرگ

تواند ميکروسکوبيک، ميهاي ها به صورت پولکها و تجمع کلسترول بد در مويرگالزم به يادآوري است که سختي مويرگ

غذا دهنده مغز  هاي تغذيه کننده شريان قلب و يا مويرگهاي اعضاي مختلف بدن گردد )اگر مويرگموجب بسته شدن مويرگ

 تواند ايجاد سکته قلبي و يا مغزي نمايد (. دچار اسنداد شود، مي

 در افراد سالم و بالغ  Cميزان مصرف ويتامين  -5

« ماکرودوز»گرم در روز است. مصرف ميلي 100تا  30هاي دارويي براي افراد بالغ، خوراکي به صورت فرآوردهمقدار مصرف از راه 

(Macrodose) هاي هاي کليوي اگزاالت، ممکن است موجب توليد سنگ)نيم گرم به باال( در افراد مستعد به تشکيل سنگ

 کليوي گردد.

مصرف کنند، ممکن است ايجاد عادت به دوز  Cهاي نيم گرمي ويتامين مداوم قرص افزون بر اين، در افراد سالم چنانچه به طور

 گرداند.  Cها را دچار عاليم کمبود ويتامين باال را سبب شده و پس از قطع مصرف، آن

نيز صادق است. چنانچه فردي به مدت سه سال پشت سر هم روزانه دوز  Cاين مسأله مورد مصرف غذاهاي غني از ويتامين 

را به صورت قرص مصرف کند، ميناي دندان وي به علت افزايش اسيديته بزاق دهان حل شده و دچار عوارض  Cباالي ويتامين 

 گرددها ميدر دندان



 -6 -بوده و داراي کمبود آنزيک گلوکز (Favism)« فاويسم»يا « باقال»مصرف دوز باالي آن در افرادي که داراي بيماريهاي 

هاي قرمز خون هستند، ايجاد شکسته شدن گلبول (Glucose- 6- Phosphate Dehydrogenase)ز فسفات دي هيدروژنا

 نمايد. مي «Haemolysis»يا 

 Eويتامين  -10 -2

 -- D)« توکوفرول -دي -آلفا»داراي اشکال مختلف شيميايي است، ولي شکل فيزيولوژيک معروف آن  Eويتامين 

tocopherol) باشد و مانع تخريب اسيدهاي چرب غيراشباع به عنواند ضداکسيد کننده معروف مي است. اين ماده شيميايي

 شود. )اسيدهاي چربي موجود در غشاء سلول( مي

توانند از تشکيل تومور جلوگيري نمايند. مطالعات دانشمندان مطالعات روي حيوانات آزمايشگاهي نشان داده است که اين مواد مي

هاي ديگر از مراحل اوليه ايجاد تومور سرطاني مري و معده اکسيدانهمراه با آنتي Eه ويتامين چيني نيز نشان داده است ک

جلوگيري کرده است. تأثير قطعي آن بر روي جلوگيري از پيشرفت مراحل اوليه تشکيل تومور سرطاني، مورد تأييد دانشمندان 

 غربي قرار نگرفته است. 

ممکن است از سرطان پروستات جلوگيري نمايد. مدارک به دست آمده ابتدايي  Eديگر نشان داده است که ويتامين مطالعات 

از سرطان روده بزرگ )کولون(  Eهاي غذايي داراي ويتامين به صورت مکمل (Se)همراه با عنصر  Eدهند که ويتامين نشا مي

 نمايد. جلوگيري مي

دان همراه با سلنيوم موجود در رژيم غذايي، اسيدهاي چرب اشباع نشده موجود در محيط سلول اکسيبه عنوان آنتي Eويتامين 

 کند. هاي آزاد حفظ ميرا از راديکال

کند. امکان ابتال به سرطان را در بدن خود کاهش فردي که به طور دائم از ميوه و سبزي تازه در رژيم غذايي خود استفاده مي

هاي تازه بايد همراه با ورزش مرتب و از روي برنامه و متناسب باشد، در اين صورت تأثيرات ها و ميوهدهد. البته مصرف سبزيمي

گردد. بايد توجه داشت که سبزي خوردني را بايد پس از شستشوي کامل در اهي مناسب به طور آشکار مشاهده ميمفيد رژيم

 جاي خنک و در ظرف در بسته نگهداري نمود. 

 غذايي  منابع عمده -1

هستند، از جمله: روغن ذرت، روغن پنبه دانه، مارگارين، روغن زعفران کاذ  Eهاي گياهي بهترين منابع طبيعي ويتامين روغن

 . (Soybean)« سوي بين»ب، روغن جوانه گندم، روغن 

جوانه غالت، جوانه قبوالت  ها، نخودچي،ها، فندق، پسته( تخم و تخمک ميوهها )باداممحل تشکيل اين ويتامين در انواع آجيل

 هاي خوردني، مانند کاهو و... است. هاي سبز، سبزي)مانند: عدس، ماش، نخود، انواع لوبياها، باقال و...( برگ

 منابع حيواني:  -2

 مرغ، گوشت، ماهي، شير. تخم

 (Bioavalability)« فراهم زيستي»در دسترس بودن براي بدن يا  -3

 گردد، عبارتند از: کاهش دستيابي بدن بدين ويتامين مي مهمترين عواملي که موجب

هاي بدن و يا مسدود شدن مجراي ها )مثالً کمبود امالح صفراوي به علت کاهش ترشح از سلولالف( اختالل در جذب چربي

 هاي صفراوي و عوامل ديگر(. صفرايي به علت وجود سنگ

 هاي مداوم( يق مدفوع )مثالً در اسهالها از طربا چربي Eب( خروج مقدار زيادي ويتامين 

 رود(. تحت تأثير حرارت و اکسيژن هوا ناپايدار بوده و از بين مي Eپ( کاهش ويتامين بر اثر پختن )ويتامين 

 دار و انجماد مجدد ت( کاهش بر اثر انجماد به مدت زياد و باز شدن يخ موادغذايي ويتامين

 ه علت بيماري. ث( دفع مقدار زيادي چربي از مدفوع ب

 عواملي که ممکن است به حضور و فعاليت ويتامين در بدن کمک نمايد.  -4

 هاي عضالني بدن ها و بافتدر چربي Eالف( ذخيره ويتامين 

 گردد. ب( استري شدن ويتامين که موجب پايداري آن مي



 هاي مختلف غذايي نشده باشند. بردن غذاهاي تازه که دستخوش تغييرات در تهيه فراورهپ( به کار 

 ت( افزايش جذب به کمک امالح صفراوي مترشحه از کبد ورود آن از طريق مجراي صفراوي به دستگاه گوارش 

  که توجه پزشکان پژوهشگر را به خود جلب کرده است. Eخواص اختصاصي ويتامين  -5

نمايد ها محافظت ميهاي اشباع نشده، غشاء، سلولتامين ممکن است موجب به عقد انداختن پيري شود، زيرا از چربي( اين وي1

اکسيژن مولکولي و  (Scavenger)گردد. در واقع اين ويتامين رفتگر هاي آزاد ميها توسط راديکالو مانع تباه شدن آن

 نمايد. ها را خنثي ميبوده و آن (Free radicals)اکسيدکنندگان 

« 10کوانيزم کيو »شوند، مانند سلنيوم و يا مواد بيوشيميايي به نام  Eتوانند جايگزين ويتامين هاي ديگر مياکسيدان( آنتي2

)10Co enzyme Q(  .)در بعضي موارد و نه در همه موارد( 

در گوشت پخته شده  (Nitrosamine)ل نيتروزامين گيري از سرطان و اثر آن بر تشکيتأثير توکوفرول در پيش -6

  خوک

زاست( جلوگيري اي سرطانبه گوشت خوک اضافه گردند، از تشکيل شدن نيتروزامين )که ماده Cو ويتامين  Eچنانچه ويتامين 

 کنند. مي

که فرد ميزان متناسبي از هاي مختلف را دارا شود، البته در صورتي گيري از سرطانحداکثر توان پيش Eممکن است ويتامين 

و کارتنوئيدها  (Flavonoids)، مانند فلونوئيدها (Antioxidant)ضد اکسيدکننده  (Micronutrients)هاي ميکرونوترينت

(Cartenoids)  .را مصرف کند 

 Eميزان مصرف ويتامين  -7

ت عادي و در افراد سالم کمبود آن موجود است، در حال Eشوند ويتامين چون در اغلب غذاهايي که به صورت خام صرف مي

ها الزم است که از اين ويتامين به ديده نشده است، ولي در شيرخواران زودرس و در بيماران مبتال به اختالالت جذب چربي

 صورت دارو استفاده شود. 

واحد  300ضالني )حداکثر ع -المللي در روز برحسب شدت بيماري از راه خوارکي و يا تزريقيواحد بين 60 -75در بزرگساالن: 

 المللي( بين

 المللي در روز مصرف شود. واحد بين 10در کودکان: مقدار 

 المللي خوراکي به هر ليتر شير اضافه شده و به نوزاد بخورانند. واحد بين 5در شيرخواران: در شيرخواران زودرس مقدار 

 المللي. واحد بين 15المللي و براي مردان بين واحد 12در حالت طبيعي: مقدار مجاز مصرف روزانه براي زنان 

 (Folic Acid)اسيد فوليک  -10 -3

اسيدفوليک را اولين بار از اسفناج تهيه کردند. بعداً در لوبياي سبز، آب پنير، ماست، مخمر آبجو و ماهي خوراکي پيدا کردند، 

هاي مختلف ساختمان شيميايي آن ودند و به بخشسپس ساختمان شيميايي آن را کشف کرده، آن را در آزمايشگاه سنتز نم

پي بردند. همچنين مالحظه کرند که واکنش  RNAو  DNAدسترسي يافتند و به مکانيزم عمل شيميايي آن در ساختمان 

 وجود دارد.  12Bمتقابلي بين اين ويتامين و ويتامين 

 هاي بيوشيميايي شرکت اسيدفوليک در واکنش -1

تواند به ها عالقمند باشد، ميکند. چنانچه خواننده به آگاهي از اين واکنشهاي بيوشيميايي شرکت ميشدر تعداد زيادي واکن

( به هر حال، فوليک اسيد در متابوليسم و سوخت و 296تا  285صفحه  -24فصل  9کتب بيوشيمي مراجعه کند )مثالً مأخذ 

 نمايد. شرکت مي« هاپيريميدين»و « اهپورين»هستند، يعني  RNAو  DNAسازهايي که پايه ساختمان 

باشد که مي «Methotrexide»آن است،  «Antagonist»نمايد و يکي از ترکيبات دارويي که عليه اسيدفوليک عمل مي

است  (Coenzymes)هايي داروي معروفي است و براي کنترل سرطان و معالجه آن کاربرد دارد. فوليک اسيد يکي از کوانزيم

 هاي آنزيمي الزم است. وجود آن براي انجام تعداد زيادي از واکنشکه 

 نمايند. ترکيباتي که عمل اسيدفوليک را تشديد مي -2



 C، ويتامين 12Bبه ويژه  Bهاي گروه ويتامين )Niacin(و نياسين  )Panthotheenic(، پنئوتنيک اسيد )Biotin(بيوتين 

« تستوسترون»)هورمون رشد( و هورمون  (Somatotropm)« سوماتونروپين»مثل  و برخي از ترکيبات بيوشيميايي ديگر Eو 

(Testosterone) نمايند. همگي عملکرد فوليک اسيد را تشديد مي 

 ميزان پايداري اسيد فوليک  -3

عه ماوراءبنفش دهند ولي نور خورشيد و اشمحلول آبي اسيدفوليک و ملح سديم آن نسبت به اکسيژن هوا از خود پايداري نشان مي

درصد(، بر اثر کنسرو شدن  50يابد )حدود نمايند. بر اثر پخته شدن، درصد زيادي از فعاليت آن کاهش ميفوراً آن را تجزيه مي

کاهد و پس از سه روز هاي خوراکي، درجه حرارت معمولي به تدريج از فعاليت آن ميشود، در سبزياز فعاليت آن کاسته مي

 ها را بايد در ظروف سربسته و در درجه حرارت خنک نگهداري نمود. رود. بنابراين سبزيفعاليت از بين مي

 عوامل کاهش دهنده فراهم زيستي اسيدفوليک  -4

 نمايد. در روده از سنتز آن ممانعت مي« سولفانيالميدها»افزايش دفع ادرار به علت مصرف ادرارآور با حضور 

 با بيماري سرطان  خواص عمومي اسيدفوليک در رابطه -5

يابد. فوليک اسيد براي رشد ها کاهش ميباديها وجود دارد و در کمبود آن تشکيل آنتيها و کروموزومفوليک اسيد در سلول

توان آن را به زنان حامله تجويز کند، بنابراين ميجنين الزم است، با در نظر گرفتن اين که در زنان حامله ايجاد مسموميت نمي

 کند. دهد، يعني مقاومت انسان را در مقابل درد زياد ميچنين آستانه درد را افزايش ميکرد. هم

ها ها موجب نقص در ساختن اسيدنوکليئکنمايد. کمبود هر کدام از اين ويتامينفعاليت و عمل مي 12Bاسيدفوليک با ويتامين 

يابد، مقاومت بدن در مقابل تشکيل تومورها کاهش مي گردد و قدرتزا تقويت ميگردد، در نتيجه تأثير ترکيبات سرطانمي

 گردد. ها موجب رشد و تکامل تومورهاي سرطاني ميکمبود آن

 (Anemia)عاليم کمبود آنمي  -6

 هاي فعاليت مغز و اعصاب، ضايعات جنيني. هاي دستگاه گوارش، نارساييعبارتند از: ناراحتي

  و کوبالت 12Bمنابع غذايي براي تأمين عملکرد اسيدفوليک به همراه ويتامين  -7

پيچ، تيره نعنا، ريحان و هاي خوراکي مانند اسفناج، کاهو، کلمهاي سبز تيره در سبزيمنابع گياهي اسيدفوليک عبارتند از: برگ

داروهاي مربوط به فشار خون براي مصرف گريپ  هاي قلبي عروقي و مصرفدر مرکبات، گريپ فروت تو قرمز )در صورت ناراحتي

آورد(، انواع بقوالت، برنج )بدون آنکه ريس برنج را گرفته فروت به پزشک مراجعه شود، زيرا گريپ فروت فشار خون را پايين مي

 12Bگرم ويتامين گرم اسيدفوليک و يک ميليميلي 800تا  400باشند(، مخمر آبجو و... به عقيده برخي از پزشکان هر فرد بايد 

 در هر روز مصرف نمايد تا به سرطان مبتال نشود. 

ها سنتز ويتاميني است که توسط ميکروب 12Bهم مصرف گردد. ويتامين  12Bبراي عملکرد اسيدفوليک الزم است که ويتامين 

هاي شير پرندگان، فراورده چربي( ماهي، انواع تخمها )کم، جگر، قلوه انواع گوشت12Bگردد. در اکثر منابع طبيعي ويتامين مي

 باشد. و... مي

 خالصه و نتيجه )منابع غذايي(  -8

هاي تازه در هر سه وعده غذا، گنجاندن خوراک جگر، هاي خوردني تازه، انواع ميوهسبزي 12Bبراي تأمين اسيدفوليک و ويتامين 

 ها است (. هاي غذايي انواع آجيلشود )بهترين غذاي بين وعدهها توصيه ميآجيل قلوه، مخمر آبجو،

 هاي آزاد موادمعدني ضد راديکال

 هاي مختلف بدن انسان تأثيرگذار هستند عبارتند از: کلسيم، سلنيوم و روي. گيري از سرطانموادمعدني که در پيش

 Dکلسيم و ويتامين  -11 -1

 سيم مشخصات شيميايي کل -1

 قليايي خاکي( قرار دارد. ) 2aدر جدول مندليف در گروه  08/40، وزن اتمي 20، عدد اتمي Caکلسيم با عالمت شيميايي 

 کلسيم در خون بدن  -2



درصد(، در بخش ديگر به  50هاي سرم متصل است )حدود کلسيم به سه شکل در خون وجود دارد: يک قسمت آن به پروتئين

ها مانند سيترات، درصد( و قسمت سوم به صورت ترکيب با ساير مواد قابل ترکيب شدن به آن 45)حدود صورت يونيزه و آزاد 

شود. شکل گيري و بيان ميهاي معمولي اندازهدرصد(. بيشتر غلظت کلسيم تام و در آزمايشگاه 5کربنات )حدود فسفات، بي

 دهد. يک را انجام مياعمال فيزيولوژ Ca++فعال کلسيم در بدن به صورت يون کلسيم 

ميلي اکي واالنت در هزار ميلي « 5/4 -5/5»گرم درصد يا ميلي« 9 -11»مقدار نرمال کلسيم سرم خون انسان در بزرگساالن 

 باشد. ليتر ميميلي اکي واالنت در هزار ميلي« 75/4»گرم درصد يا ميلي« 5 -9»ليتر و در اطفال 

هاي ضروري براي بدن انسان است. مشخص کردن ميزان ن انسان بوده و يکي از الکتروليتترين عنصر معدني در بدکلسيم فراوان

الزم آن است براي بدن انسان کار مشکلي است و مربوط به سيستم تغذيه و آداب و رسوم ملي هر قوم و کشور است، زيرا در 

زنان در مقابل نورخورشيد متفاوت است. اشعه  هاي مذهبي و ملي ميزان قرار گرفتن بدن مردان وبرخي از جوامع به علت سنت

شده و جذب کلسيم را در بافت استخواني افزايش  Dو ويتامين « کلسي فرول»ماوراء بنفش آفتاب موجب تبديل کلسترول به 

 دهد. مي

 توان ميزان کلسيم در بدن  -3

باشد. بر اثر ازياد پذير ميي متنوع امکانثابت نگاه داشتن و حفظ توازن کلسيم در بدن در فرد سالم به کمک مصرف غذاها

کلسيم غذا و يا خوردن کلسيم به صورت مکمل غذايي، جذب کلسيم کاهش يافته و مازاد آن از طريق ادرار به صورت امالح 

 گردد. محلول دفع مي

وجب افازيش دفع فسفات از مهمترين نقش در توازن ميزان کلسيم در بدن را هورمون پاراتيروئيد به عهده دارد. اين هورمون م

شود ها خارج شده و سبب افزايش کلسيم مييابد و کلسيم از استخوانشود؛ بنابراين مقدار فسفات خون کاهش ميراه ادرار مي

 گردد. و اين افزايش با دفع شدن کلسيم از طريق ادرار جبران شده و ميزان کلسيم سرم متعادل مي

تواند مي Dگيري از سرطان برخي مدارک حاکي است که مکمل غذايي کلسيم، همراه با ويتامين در رابطه با تأثير کلسم در پيش

 مقعدي جلوگيري کند.  -اياز سرطان روده

 جذب کلسيم  -4

گيرد. ميزان جذب بستگي به مقدار کلسيمي که خورده جذب کلسيم در انسان عمدتاً در ابتدا و باالي روده باريک صورت مي

آيد، وضع تغذيه و سالمتي شخص دارد. معموالً در سنين باال ميزان جذب کلسيم به ازاء افزايش سن پايين ميشود، سن، مي

 توان عامل سن را تصحيح نمود. ولي اگر مقدار آن در غذا افزايش يابد و وضع تغذيه بهتر شود، مي

شود. اين ويتامين همراه با هورمون قي ميهاي محلول در چربي است و به عنوان يک هورمون تلجزء ويتامين 3Dويتامين 

دار مصرف نمايند. چنانچه فرد سالم غذاهاي کلسيم، کلسيم خون و بدن را تنظيم مي(calcitonin)پاراتيروئيد و کلسيتونين 

 نموده و مرتبًا در معرض نور آفتاب قرار گيرد و ورزش مرتب انجام دهد، احتياجي به اين ويتامين ندارد. 

کند. در صورت نياز فرد به اين ويتامين نياز همه هاي سني را تأمين ميواحد از اين ويتامين نياز همه گروه 400انه مصرف روز

کند. در صورت نياز فرد به اين ويتامين بنا به علل مختلف، بايد زير نظر پزشک مصرف شود. جذب هاي سني را تأمين ميگروه

 پذيرد. جذب کلسيم کاهش مي Dافزايش داد. در کمبود ويتامين توان با تجويز و ويتامين کلسيم را مي

 عاليم کمبود کلسيم  -5

ها يا نقيصه استخواني در کودکان، پوسيدگي دندان و پوکي استخوان در بزرگساالن از عالم استخوان کندي رشد، شکستگي

همراه با هيجان زياد و افزايش کلسيم در خون  (Hypocalcemia)کمبود آن است. کمبود کلسيم در خون 

Hypocalcemia)  همراه با کند کار کردن سيستم بدن و کندي ضربان قلب(Bradycardia)  .است 

 منابع غذايي  -6

هاي فرنگي کلسيم دارند. چنانچه خاکدر ميان محصوالت کشاورزي، لوبيا سبز و انواع نخودها سه برابر بيشتر از ذرت و گوجه

توان با افزايش مقدار متناسبي آهک به خاک، ميزان کلسيم خاک را باال برد و اعتي داراي غلظت کمي از کلسيم هستند، ميزر

 به طور مستقيم بر ميزان کلسيم محصوالت کشاورزي افزود. 



سبزيجات با برگ سبز تيره )به منابع يدگر محصوالت کشاورزي عبارتند از: انواع لوبياها )مايع طبخ آن را دور نريخته باشند(، 

و هم ميزان زياد  Cهاي خوراکي جعفري که هم داراي ويتامين جز اسفناج که داراي مقدار زيادي اکساالت است(، در سبزي

 ها نيز مصرف نمود. توان آن را به صورت خشک و يا براي پختن در خورشکلسيم است و مي

هاي خوراکي ميزان کلسيم پونه هاي نرم ماهي کنسرو شده. در بين سبزيستخوانمنابع حيواني: کليه لبنيات به جز کره، و ا

 توان آن را با ماست کم چربي که ميزان کلسيم آن نيز زياد است، مصرف نمود. خشک شده زياد بوده و مي

ين کلسيم روزانه بايد در هر توان کمي از آن را وارد خورش نمود. به طور کلي براي تأمزياد بوده و مي« قروتقره»ميزان کلسيم 

 وعده غذا از لبنيات مصرف نمود. 

 شوند. عواملي که موجب افزايش دفع کلسيم و جلوگيري از جذب آن مي -7

غذاهاي داراي پروتئين فراوان مانند گوشت، غذاهاي شور و کافئين )موجود در قهوه( تغييرات هورموني پس از يائسگي و الف( 

ها، کنند. همچنين الياف غذايي موجود در لوبياها، آجيل، سبوس گندم و الياف دانهسيم را زياد ميعدم تحرک، سرعت دفع کل

 شوند. نمايند و مانع جذب آن ميکلسيم را به خود جذب مي

 (Phytase)که بيشترين مقدار آن در نان سفيد است. اکثر غالت داراي آنزيمي موسوم به فيتاز  (Phytic)« اسيدفيتيک»ب( 

افتد. فسفر اسيد فيتيک تحت شود. اين آنزيم هنگام ور آمدن خمير به کار ميتند که سبب تجزيه اسيد فيتيک آرد غالت ميهس

 تواند جذب گردد. تأثير عمل شيرهاي گوارشي آزاد شده و کلسيم که با فيتيک اسيد ترکيب شده بود، مي

هاي غذايي سنگ در سيستم کليوي و مثانه دارند، بايد از مکملدر اينجا الزم است به تذکر که افرادي که استعداد تشکيل 

درصد  35آيد، بيش از هاي تجزيه شده ادراري برميبپرهيزند؛ زيرا چنانچه از آمار سنگ Dدار و يا ا ز مصرف ويتامين کلسيم

سيم کربنات و کلسيم فسفات ها از ترکيبي از کلسمي اگزاالت، کلدرصد آن 40هاي ادراري از کلسيم اکزاالت و بيش از سنگ

گردد( موجب سنگ است و در اين افراد ممکن است کلسيم جذب شده با اکساالت )که در اينگونه افراد بخوبي سوخت ساز نمي

 تشکيل ادراري شود. 

مزمن،  گردد، عبارتند از: اسهالمهمترين شرايطي که به علت دخالت بيماري و يا عواملي ديگر موجب کاهش کلسيم در خون مي

، حاملگي، شيردهي، بيماري لوزالمعده )کمبود آنزيم ليپاز (Steatorrhea)آ ، عدم هضم چربي استاتورهDکمبود ويتامين 

(Lipase)کاري غده تيروئيد و.... (، نارسايي کليوي، زيادي فسفات خون، کم 

 هاي دارويي کلسيم. عوارض خوددرماني با فراورده -8

به صورت آمپول کلسيم، قرص کلسيم کربنات، شربت کلسيم، قرص  3Dاي کلسيم و کلسيم و ويتامين هاشکال دارويي فراورده

ها ممکن است ها وجود دارند. براي اشخاص سالم، بدون تجويز پزشک مصرف زياد اين فراودهجوشان و کلسيم در داروخانه

 عوارض خفيف و يا شديدي داشته باشد. 

مار حساس و وارد کردن دارو با سرعت، ممکن است عوارض مختلف از جمله ايست قلبي داشته مثالً تزريق آمپول کلسيم به بي

باشد و يا ممکن است مصرف زياد آن عوارض گوارشي، کليوي )تشکيل سنگ ادرار در اشخاص مستعد(، عوارض عصبي )حالت 

اشي از مصرف کلسيم، بايد دارو را قطع کرده رواني و اختالل شعور و غيره( در برداشته باشد )در صورت بروز هر گونه عوارض ن

 و در صورت شدت عارضه بيمار را به بخش اتفاقات بيمارستان انتقال داد (. 

 Dبهترين راه براي متعادل کردن ميزان کلسيم و ويتامين  -9

هاي رت محدود از روشاستفاده از غذاهاي متنوع غني از کلسيم، ورزش کردن در هواي آزاد و استفاده از اشعه خورشيد به صو

است. براي آنکه اشعه ماوراءبنفش ايجاد مسموميت و ضايعات پوستي ننمايد، بايد  Dمتعادل کردن ميزان کلسيم و ويتامين 

 ها و صورت را در معرض آفتاب قرار داد. فقط دست

شود و اگر و يا ضايعات پوستي مي Dاستفاده از اشعه آفتاب به مدت طوالني با بدن نيمه عريان، موجب مسموميت با ويتامين 

 به طور مداوم تکرار شود، ممکن است منجر به سرطان پوست گردد. 



در فصل تابستان و يا فصول ديگر بايد يک ساعت قبل از انجام ورزش در هواي آزاد و آفتابي سطح پوست بدن را با لوسيون 

(Lotion) «پاراآمينوبنزوئيک اسيد »((PABA) Para- Aminobenzoic Acid)  ماساژ دارد و بعد از شنا، حمام و يا

 تعريق نيز مجدداً بايد اين لوسيون را استفاده نمود.

و استرهاي آن مؤترين  «PABA»هاي زيادي براي مقابله کردن با اشعه آفتاب وجود دارد. ولي کنندهها محافظتدر داروخانه

( ( هستند، اما انتقال UVB)يعني منطقه  (Nanometer)ومتر نان 320تا  280جذب کننده اشعه ماوراءبنفش با طول موج 

شود. چنانچه نسبت گردند؛ بنابراين اين دارو مانع برونزه شدن پوست بدن نمينانومتر نمي 400تا  32با طول موج  UVAنور 

با مسؤول فني داروخانه و يا متخصص پوست از محافظت کنندگان ديگري استفاده حساسيت داريد با مشورت  «PABA»به 

 نماييد. 
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(، عدد اتمي آن (Allotrope)تواند وجود داشته باشد )آلوتروپ عنصر شيميايي است که به اشکال مختلف مي (se)سلنيوم 

در رديف اکسيژن و گوگرد قرار دارد. براي اطالعات بيشتر از  6aدر جدول مندليف در گروه  است و 78 /96با وزن اتمي  34

 ( مراجعه نماييد. 842 -843)صفحه  113خواص مهم فيزيکي و شيميايي آن به کتب شيمي معدني و يا به مأخذ 

 هاي مهم بيولوژيکي فعاليت -2

توانند آن را در خود ذخيره نمايند، زيرا متراکم هاي کويري ميان و بوتهوجود آن براي گياهان ضروري نيست، ولي برخي از گياه

در  04/0ها باشد. مقدار الزم براي آنها سمي نيست. وجود سلنيوم براي حيوانات اهالي و انسان ضروري ميشدن آن براي آن

 تواند براي حيوان کشنده باشد. ميليون است، کمي باالتر از مقدار الزم مي

گلوتاتيون  «Active Site»در مرکز فعاليت آنزيم  Seنمايد. به عنوان مثال اکسيدان عمل مين انسان به عنوان آنتيدر بد

 2O2Hتواند پراکسيد مثالً مي «Se -E»نمايش دهيم  Eوجود دارد. اگر آنزيم را با  )Glutathione peroxidase(پراکسيداز 

شود و ترکيب مضري است، احيا کرده و خود اکسيد ها توليد ميبيوشيميايي سلولهاي يا هيدروژن پراکسيد را که در فعاليت

 گردد. 
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در جلوگيري از اکسيد شدن اسيدهاي چرب اشباع نشده نقش اساسي  Eدر مورد انسان عنصر کميابي است که همراه ويتامين 

هاي آزاد و خنثي کردن اثر سمي فلزات سمي مانند ارسنيک، کادميوم، جيوه و نقره در کند. براي از بين بردن راديکالبازي مي

ها کمک کند، ولي اين حفاظت بدن از فلزات سنگين سمي بدين معني نيست که سلنيوم به بيرون راندن آنها کمک ميسلول

 گردد. يها به صورت غيرسمي در بدن مکند؛ بلکه به اين معني است که باعث تراکم آنمي

و ترکيبات آلي معدني سلنيوم براي  )Se (Sodium Selenite)3O2Na« سديم سلنيت»ملح سديم آن با ظرفيت کمتر يعني 

جلوگيري از سرطان توليد شده در حيوان آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است. اين عنصر در جلوگيري از پيشرفت سرطان 

 مؤثر بوده است. 

 World Healthگيري از سرطان اثر بيشتري دارد. سازمان بهداشت جهاني براي پيش Eحضور ويتامين تأثير اين عنصر در 

Organisation  ياWHO ميکروگرم )هر ميکروگرم، يک هزارم  40( ميزان مصرف خوراکي آن را براي جنس مذکور بالغ بر

وه است. مطالعات پژوهشگران نشان داده است، تجويز ميکروگرم در روز توصيه نم 30گرم است( و براي جنس مؤنث بالغ بر ميلي

اي مقعدي ار هاي سرطان پوست و يا سرطان ريه و يا سرطان رودهميکروگرم از آن مرگ و مير افراد مبتال به بيماري 200

 دهد. کاهش مي

 منابع غذايي سلنيوم  -2

هاي غذايي که داراي سبزي، حبوبات و غالت به هاي مختلف در رابطه با اين عنصر بايد از رژيماز سرطانگيري براي پيش

 خصوص گندم يا سبوس هستند، استفاده کرد. 



هم در  هستند. همانطور که قبالًها با کودهاي حيواني تقويت شده باشد، نيز داراي سلنيوم منابع گياهي که محل پرورش آن

 بيشتر است.  Eگيري کننده اين عنصر از سرطان به همراه ويتامين ذکر گرديد، تأثير پيش Eمبحث ويتامين 

 900تواند، خوراکي لذيد و ضدسرطان باشد. دوز مسموم کننده آن بيش از دار همراه با پنير و سبزي ميبنابراين نان سبوس

ت. عاليم مسموميت با آن عبارتند از: ريزش مو، افتادن ناخن، ضايعات پوستي و عصبي، حساسيت بيش از ميکروگرم در روز اس

 اندازه، اسهال و استفراغ درد عضالني. 
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قرار گرفته است.  2bدر جدول مندليف در رديف عناصر  95 /27و وزن مولکولي  30و عدد اتمي  Znروي با عالمت شيميايي 

 شود. از جمله عناصر کمياب در بدن موجود زنده و در محيط زيست در همه جا يافت مي

هاي حياتي بدن است. بدن توسط يکي از پژوهشگران ثابت گرديد که روي يکي از عناصر ضروري براي فعاليت 1934در سال 

ها هاي سفيد و بيضهها، دندان، مو، پوست، کبد، عضالت، گلبولگرم روي است که به طور عمده در استخوان 3تا  2انسان داراي 

 شود. يافت مي

 (Zinc metalloenzymes)کنند که روي جزء ساختمان آنهاست هاي مختلف بدن شرکت ميآنزيم در فعاليت 100بيش از 

و فاکتورهاي  (RNA- Polymerase)« ريبونوکلئيک اسيد»هاي مريزه کنندهکه شامل آنزيم مربوط به يکي از پلي

 شود. نيز مي DNA (DNA polymerases)مزارهاي و پلي DNA (DNA Transcripition Factor)برداري نسخه

 کمبود روي در بدن  -2

، کمي رشد بدن، نارسايي غدد جنسي، کمي رشد، (anorexia)رواني  –عاليم و عوارض کمبود روي شامل کم اشتهايي عصبي 

، کندي رشد جنسي، کمبود اسپرم و ريزش مو، اختالل در ايمني و مصنويت بدن، اختالالت (hypogonadism)دستگاه تناسلي 

 باشد. پوستي، شب کوري، اختالل در حس چشايي، و اختالل در ترميم زخم مي
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ت. در مورد خطرزايي سرطان به علت کمبود هاي زيادي در مورد تأثير کمبود روي بر خطرزايي سرطان انجام شده اسپژوهش

 انجام شده.  (Epidemiology)گيرشناسي هاي همهروي در بدن انسان بررسي

توان چنين ادعايي را نمود، اما کمبود روي در آزمايش شود، ولي به طور قاطع نميها ميبا آن که چنين برداشتي از آن پژوهش

ي دارد و نتايج آن مربوط به بافت مورد آزمايش و نوع حيواني است که بر روي آن مطالعه بر روي حيوانات آزمايشگاه، تأثير زياد

 صورت گرفته است. 

 ميزان نياز بن انسان به روي  -4

درصد از آن در بدن جذب شده و بقيه از راه مدفوع،  20گرم روي در روز مورد نياز است که ميلي 5تا  6براي فرد بالغ سالم از 

 گردد. موجود در گياهان و آرد گندم دفع مي (Phytic Acid)و اسيد فتيک همراه فيبر 

 منابع عمده غذايي  -4

هاي غذايي داراي حاوي روي هستند. مکمل (Oysters)ها، و غذاهاي دريايي به خصوص صدف دريايي مرغها، جگر، تخمگوشت

گرمي سولفات روي و شربت  220کپسول ، (Multivitamin Therapeutic)ويتامين، مواد معدني روي به صورت مولتي

 باشد. گرم در ليتر در داروخانه در دسترس مي 5سولفات روي 

ها مانند: گردو، بادام، پسته و انواع ، نخود و غيره. آجيلمنابع گياهي سرشار از روي عبارتند از: بقوالت مانند: لوبياها، عدس

 ها. تخمه

 هاي پيشگيري از آنزا و روشعوامل سرطانمنبع مورد استفاده: 

  دکتر يحيي ذکاوت مرکز نشر دانشگاه شيرازگردآوري: 


