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 دیه برویجات به جنگ سرطان ریگر سبزیج ، کلم و دیبا هو
  

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

کشند،  یگار میاست که س یا چنان چه دور و برتان پز از افرادی، یگاریا قبال سید یهست یگاریاست: اگر شما س یشواهد قطع

د که مرتبا هر ین صررورع عزمتان را مزک کنید، در ایریب پذیه آسررید که در برابر سرررنان ریکن یحس م یگریا به هر علت دی

سبزیروز از م سا یج، گل کلم بروکلیتازه، مخصوصا هو یها یوه ها و  سبزیو  ستفاده نما یها یر  د شگفت آن ییسبز پربرگ ا

ا سبز یپررنگ و  یزرد، نارنج یمانه سبزیم پی، نیج اضافیک هویکنند که خوردن تنها  یل آمده ثابت مبه عم یکه پژوهش ها

 یرهاند به راست یه میبه داک سرنان ر یرا از گرفتار یکبار، آدمیافزون بر  یهفته ا یا حتیوه در روز یا آب میوه یم یره، کمیت

شدهیاز مواد  یین مقدار مزیتوان گفت که هم یم صد و  50زان یبه م اد  سرنان ریا بیدر سترش   یم یریه ملوگیشتر از گ

 کند.

شتر یمار بیگردد و ب  ر مرض کندیشود که س یها، پس از بروز سرنان مزبور هم سبب م ید که مصرف سبزیآ یبه نظر م یحت

 کند. یزندگ

سفناج را ا بی یکلم بروکل یا گلچه یهویج  ینامعقول به نظر رسد که تکه ا یممکن است اندک آن باشد که سرنان  یارایرگ ا

گرفته اند. متون  یمد یلیدگاه را خین دی، ایتین حال، دانشرررمندان نامورگیان بردارد. در عیب و خطرناک را از میمه یه یر

شک ضو پیدهند. دکتر گالد ید قرار مییمذکور را مورد تا ییز خواص داروین یپز سه یشیس بالک، ع س سرنان و  یمل ین مو

شگاه کال یکنون یده پژوهن سیر دریفراگ ینیبازب ین یا در برکلیفرنیدان س یافت که از  سیو دو برر رامون یم پیق عظیتحق ی، 

 اند. ییموثر غذا یها، پادزهرها یوه ها و سبزیان ساخت که میه عیش سرنان ریدایدر پ ییغذا یر برنامه یتاث

 دارد: یها اظهار م یماریو مهار ب یریشگیردار مرکز پیواگ یها یماریرس، متخصص بیم بایدکتر ت

ستعمال دخان یان تمامیاز م سرنان مربوط به ا سرنان حفره یاع ، به ویسرنان ها،  سایدهان و ر یژه  ساک یه فزون تر از  ر اق

 باشند. یق غذا میاز نر یریسرنان ها، مربوط به ملوگ

روبه رو هستند، امکان ابتالئشان به  یوه و سبزیبا کمبور مکه  یاز آن است که افراد یدر تماک قاره ها حاک یاپیپ یپژوهش ها

اش در  ییگر سخن اثر سرنان زایبه د -دارد«  یاثر فوق تجمع»توتون  یافزون ترست. در ضمن به نظر و یین سرنان هایچن

 ر ترست.یچشمگ« ییفقر غذا»اشخاص گرفتار 

شاورزیدکتر م ضو وزارع ک سرنان، نبایدایاز پ ییرها یها برا یگاریس»کا اعتقاد دارد که: یامر یمز دوک، ع د از خوردن یش 

 «ا غافل شوند.یج و سویهو

مرض کمبود »موسوک به  یماریب ین مساله در شما سبب بروز گونه اید اید، شایدیکش یم یا زمانید و یکش یگار میاگر شما س

استعمال  یه است که نه تنها به عنوان بالین رسرنا یفامعه  یچ و تاب از مشاهده یپرپ یدورنما ین نوعیگردد. ا« ها یسبز

 یسبز»توسط  یاست که احتماال تا حدود ییکمبود مواد غذا یکم بوده، بلکه به منزله یست ویقرن ب یهوا یاع و آلودگیدخان

 اختهیکنند تا  یکمک م یعینب یداروها یدک کرده ها -گردند یدفع م» ییایمیا محافظ شررریکننده  یریملوگ یخوراک یها

 یها یماریند. دکتر مان پوتر، متخصص بیشده محافظت نما ینیش بیپ یسرنان یب هایرا در برابر آس یویر یها )سلول ها(

شگاه م»ردار یواگ سبزیدان سوتا،  صل یمواد مغذ»وه ها را یها و م ینه  ست که در رزم« یا صا یناک نهاده ا صو سرنان، مخ دن با 

 باشند. یه سودمند و موثر میسرنان ر

 د.یوه ها عالقه مند شویها و م ین سبزین و سبزتریتر ید که به نارنجیریبگ ادی

 ییمهم تر از همه آنها یسرررنان برهانند ول یبیشررما را از اثراع تخر یه هایوه ها ریها و م یانواع سرربز یممکن اسررت تمام

شار از بتاکاروتن م سر ستند که  شند ا یه شد. بتاکاروتن عمدتا در جیش از هویسال پ 150 ینارنج ین رنگدانه یبا شف  ، ک



سبز یافت میپررنگ  یسبز و نارنج یها یسبز شد، یرد و هر چه رنگ تیگ یرا در برم یسبزرنگ و نارنج ینه یشود ) ره تر با

قرص »ه عمل کرده و به یضررد سرررنان ر یک ماده یتر اسررت. بتاکاروتن همچون  یاد شررده غنیبه همان نسرربت از مانده 

 سازد یم یسرنان زا به آنها داده شده است خنث  که مواد یواناتیرا اثر سرنان را در حیزشهرع دارد « یصبحگاه

رفته، احتمال ابتال به سرررنان یر انجاک پذیسررال اخ 10ردار که در یواگ یها یماریمطالعاع مربوط به ب یبا تمامیتقر یه یبر پا

ستفده کنندگان از بتاکاروتن حدود  صد بوده  70تا  40در نزد ا سین ایو بارزتردر س ین برر شگاه ن یله یها که به و ورک یویدان

ک بار ی یسرشار از بتاکاروتن آن هم فزون تر از هفته  یها یت از آن دارد که مصرف سبزیدر بوفالو صورع گرفته است، حکا

شانه هایدایاز پ یریبهره اند( به نرز چشم گ ین ماده بیکه از ا یسه با کسانی)در مقاک مقا  یم یریش گیه پیان رسرن یش ن

صد احتمال خطر ابتال به ب 60با یدو مرتبه تقر یج، اقال هفته ایک عدد هویدن ید. موینما  یان میه را از میسرنان ر یماریدر

درصد در کاستن  40درصد و اسفناج خاک  70، یکلم بروکل یمانه حاویک مرتبه پیشتر از یگر احتمال مصرف بید ییبرد از سو

 اثر دارد. ین احتمالیاز چن

 ان خون شمايدر جر يبمب ساعت

 یو سبز  وهید مقدار بتاکاروتن مومود در خون تان کاسته شود. چنان چه در خوردن میکه مقدورتان هست، نگذار ییتا آن ما

مرگ  ییش گویبا پ« یبمب سرراعت»همچون  ین گونه کاسررتیو ا  افتهیل یزان بتاکاروتن خون تان تقلید نبعا میها تعلل ورز

که توسررط خانم دکتر  یافکند به مومب پژوهش مامع یشررما را به کاک خطر م یه زندگیاز سرررنان خاصرره سرررنان ر یناشرر

شگاه هاپکیلیمر ستاد دان ست، در ینز به تحقق پین منکز، ا شمار ینمونه  1974و س یخون  زان یم یاز داونلبان به منظور برر

سیبتاکاروتن تجز شده و ضمن برر سال یوضع افراد  یه  شده در  شد که یع 1983اد  سرنان ر 99ان  ه در آن گروه ار یدرصد 

ست. در حال شان اندک بوده ا شان از بتاکاروتن، از  یکه ممع یافراد رخ داده که بتاکاروتن  شار بودن خون  سر از آنان، به علت 

 ده بودند.یره ین مرض کشنده ایداک چن

ه یشان، به سرنان ر یزان بتاکاروتن خون شان کمترست، امکان ابتالیکه م یافراد»ن باره آشکار بوده است: یدر ا یاک پزشکیپ

مطالعاع دامنه دار  یه ین که ، بر پایمالب تر ا« باشد یم یت بتاکاروتن غنیاست که خون آنان از ح یشتر از کسانیدو برابر ب

شده که کمبود بتاکارون در خون مومب پ شنده تر ییدایمعلوک  سیسرنان ر ین گونه یک صا در  صو سرنان  یگاریه مخ ها، 

شاء  سلول ها( یتورک غ سیر یاخته ها ) سته ا یز فل ست ی( گونه ا ی)پو  ین دهه یبا در همیه تقریدرون مدار ر یسرنان پو

 ده است.یر گریاخ

صرفه مو شان دارا یرا در بر دارد. آنان ییبتاکاروتن چه فامعه ها ین کمیدر تام ییظاهرا  بتاکاروتن زان ین میکمتر یکه خون 

 نداشته باشند. یاست که از لحاظ بتاکاروتن کمبود یگاریه چهار برابر فزون تر از افراد سیشان به سرنان ر یباشد امکان ابتال

صرفه مو شان دارا یرا در بر دارد. آنان ییبتاکاروتن چه فامعه ها ین کمیدر تام ییظاهرا  زان بتاکاروتن ین میکمتر یکه خون 

 نداشته باشند. یاست که از لحاظ بتاکاروتن کمبود یگاریه چهار برابر فزون تر از افراد سیشان به سرنان ر یباشد، امکان ابتال

سه مل س سان، مو شنا ضر کار سر گرک ته یدر حال حا سول ها یه یسرنان   یج بوده و آن را بر رویباع هویترک یحاو یکپ

ه در یرامون سرررنان ریخاص پ یبررسرر 5ن یابند هم چنینان یاش انم ییکنند تا از اثراع سرررنان زا یش میهزاران تن آزما

 دست امراست.

، از مان سپردن یج اضافیک عدد هویخوردن روزانه »است:  ینز مدعیمارستان مان هاپکین منکز، سرنان شناس بیلیدکتر مار

 «کند. یم یریه در سال ملوگیه در سرنان ریتن انسان مبتال به سرنان ر 20000تا  15000

 ديل کنيکاروتن م یتکه ا یروز

سیچند تکه هو یروزخوردن  سفناجیریش ینیب زمیج،  سبزیو د  ن، ا پر برگ و ولو به مقدار اندک، بهتر از نخوردن  یها یگر 

مبارزه با  ید برایکه انسررران با یده دارد. مقدار کاروتنیبتاکاروتن فا یکامل مواد حاو یمانه یک پیا یمانه یم پیآنها اسرررت. ن

ت مطلوب یفیو ک  او وارد شده یه هایگار به ریکه از دود س یبیهمچون توارث، مقدار آس یبه عوامل یه بخورد، بستگیسرنان ر

 ییگز مزیبهت ان یا نه، معموال به نرزیابتال به سرنان را دارند  یکه آمادگ ین کسانیتفاوع مذب ب یمذب بتاکاروتن دارد. ول

 است.



ه یاز سرنان ر یریملوگ یمساله ا  بتاکاروتن را در ی، مقدار مصرفیسرنان شناس یمل یگلر، متخصص موسسه ینازیدکتر رم

س ست ین پیقرار داده و به ا یمورد برر ست که برایامد ا س یافته ا صرف تقر یگاریافراد  سبز  مانهیم پیبا نیسابق، م  یها یاز 

سند است وانگهیره یت یزرد نارنج ورک در بوفالو باور دارند که مواد ضد یوین یالتیاه اپژوهندگان دانشگ یا سبز پررنگ در روز ب

 شود. یافته میز یج نیک دانه هویسرنان در تنها 

سلطنتیعضو بن یسیپژوهشگران انگل یبه تازگ را  یج زندگیک تکه هوی یافته اند که خوردن روزیسرنان در آکسفورد در یاد 

 رهاند.  یه میاز خطر سرنان ر

س ضمن برر سین نتیدمرد، ب 193 یآنان  ستفاده م یلیم 7/1که روزانه  یدند، افرادیجه ر  45با یند، تقرینما یگرک بتاکاروتن ا

 یت ضد سرنانیدر خاص یشود تفاوع اساس ین، مالحظه میباشند بنابرا یرا دارا م یمارین بیبه ا یدرصد شانس ابتالء کمتر

انگر مقدار مصرف ین نمایهم چن یامد بررسیتن دارد. پگرک بتاکارو یلیم 6ج متوسط حدودا یک هویگرک است.  یلیک میصرفا 

ه کمتر یسرنان ر یشتر مصرف شود، به همان اندازه آثار و نشانه هایمزبور ب یدهد هر چه از ماده  یبتاکاروتن بود که نشان م

 گردد یمالحظه م

ساز تیو ظرف یدانیضد اکس یت های، مربوط به قابلیبتاکاروتن از لحاظ نظر یتوان ضد سرنان بدن در برابر دفاع از  یمصون 

 نفوذ سرنان است. 

د. چون ینما ینم یادآوریاز سرررنان  یریش گیاز بتاکاروتن را به منظور پ ین و متوسررطیل مطالعاع، مقدار معین قبیا  تومه!

 یر نسربتا اندکیدن مقادد به خوریاسرتفاده کرده باشرند، باز هم با یر فراوانیاز بتاکاروتن به مقاد یغن یکه از غذاها یآنان یحت

سررت. یهنوز چندان معلوک ن یث اثر بخشرریا معادل آن بتاکاروتن خالص از حیج یا سرره عدد هویادامه دهند. خوردن روزانه دو 

 یار مهلکتریبس یشتر باعث گردد که ضربه یا بیوعده  5 یها مثال روز ید مصرف فراوان سبزیداند؟ در عوض شا یچه م یکس

 شود، به سرنان وارد شود. یم ینیش بی پاز آن چه که معموال

 یسر یها و حبوبات سالح ها یسبز

ساز یمواد ا یمقدار س یعنیمن  ست به ر« ب»ن یتامیو یت را که گونه ایا فولیک یدفولیا سانیا آنها را  یاخته هاید تا یه ها بر

شود. دکتر داگالس  یافت میپر برگ سبز  یها یاد در سبزیر زیاست که به مقاد یگرید ین ماده محافظ قویمقاوک تر سازند. ا

با سنجش  یک در دفع سرنان اثر دارد. وید فولیموثر اس یدانشگاه آالباما کشف کرد که چه سان ماده  یجرگر، پژوهنده یه

س سرنان ریر یک مومود در بافت هاید فولیمقدار ا سالم و مبتال به  سرنان ریش و پیدایافت که پیه، دریه مردان  ه، یشرفت 

س یمیرتباط مستقا شتر ی، به شکست بین کاستیا یه ها دارد. به باور ویدر بافت ر« ب»ن یتامیک و وید فولیبا کمبود مقدار ا

 سازد یرتر میب پذیآس یسرنان یل توده هایاخته ها منجر شده و آن ها را در قبال تشکیکروموزوک ها در 

سرنان  ییدایپ ینه یگر نشان گر زمیک روبه رو هستند که بار دید فولید اسیش با کمبود شدیغالبا در خون خو یها یگاریس

شایر سبز»به سبب  ید تا حدیه بوده و  س« یکمبود  شد. ا سبزیدفولیبوده با شلغم،  ییها یک در  سفناج کلم برگ،  هم چون ا

ع حبوباع، از آن ن در انوای)کلم بروکسررل( ممع شررده و هم چنی( و کلم فندقی)بروکل ییایتالیچغندر ، گل کلم ا یها یسرربز

کند  یباشد که ثابت م یقو یسر یاز سالح ها یکیک ید فولید اسین روست که شایشود. از هم یافت میا به وفور یممله سو

 من ترند.یه ، ایسبز پر رنگ در مقابل سرنان ر یها یچرا دوستداران سبز

 ديهم بخور يکلم و گوجه فرنگ

دارد.  یه باز میرا از ابتال به سررررنان ر یها آدم یمکن اسرررت اسرررتفاه از انواع سررربزم که مییو بگو  مید پارا فراتر بگذارییایب

که در مرکز  یعمده ا یبررسرر یه یسررتند. بر پایه نیکننده از سرررنان ر یریگانه مواد موثر ملوگیک ید فولیبتاکاروتن و اسرر

 یها یسبز پررنگ، سبز یها یامل سبزها ش یصورع گرفت، معلوک شد تماک سبز ییسرنان وابسته به دانشگاه هاوا یپژوهش

ه، نقش دارند. احتمال یر خطر سرررنان ریدر زدودن چشررم گ ییش از اثر بتاکاروتن به تنهایب یان و گومه فرنگییپایچل یره یت

سبز سرنان ر یدارد مصرف انواع  سه برابر و در زن ها هفت برابر بکاهد ایها، خطر بروز  ن ن موضوع داللت بر آیه را در مردها 

ها ومود  ین ها که معموال در سرربزیندول ها و مثل ایکوپن، این، لیدها، عالوه بر بتاکاروتن، مانند لوتییر کاروتنویدارد که سررا

 شوند. یه شمرده میدر برابر سرنان ر یز محافظان قویدارند ن

 شوند يه مبتال نمينوشان به سرطان ر یچا



ش یشتر چایخود، ب یه هایمحافظت از ر ید برایتوان یشما م سیدر م ید. حتیبنو سرنان ی، میژاپن یهایگاریان  زان ابتال به 

بهداشررت   ادیالنگ چانگ، پژوهشررگر عبضررو بن –اسررت. به قول دکتر فانگ  ییکایگارآمریمورد بحث کمتر از افراد معتاد به سرر

شایویکا در نیآمر شد که ژاپنیلش اید دلیورک  شند آزما یسبز م یاد چایها ز ین با موش ها ثابت کرده که  یبر رو یش وینو

بر  یشود، تا حد یگاریدر افراد س یمارین بیش ایدایمومود در توتون که معلوک شده است سبب پ ییسرنان زا یقو یماده 

ظ در یغل یچا یزه یا آمیسرربز  یاسررتفاده کننده از از چا یگردد موش ها یم یخنث یچا یب( هایزه ها )ترکیاز آم  یکیاثر 

شام یکه آب معمول ییهااس با موش یق ضه  45تا  30ده بودند یآ صد کمتر دچار عار سایه گردیسرنان ر یدر ر یده بودند، 

ست. دکتر هید ایز مویکا نیآمر یاالع متحده یافته در ژاپن و ایمطالعاع انجاک  موسسه  ی، عضو رسمیکیروتافومین امر بوده ا

 یدن چاید: اکنون نوشیگو یقلمداد کرده و م« یقو»محافظ  ی ک مادهیسبز را  یژاپن، چا یو پژوهش سرنان شناس یمل ی

 یسبز حاو یاس به چایاه در قیس یباشد. ا یان مردک عادیه میمبارزه با سرنان ر یوه هاین شیدتریاز مف یکیتواند  یسبز م

شگاه ها بزرگ ، چا ییبود تا مانع غذا یزه ایاز آم یر کمتریمقاد شخیافت یسبز   یو فرو شود که م سب  یصاتش روم  برچ

 آن درج شده است. یمخصوص قون

 دارند؟ يپادزهر سرطان چه توقع ييها از مواد غذا یگاريس

ت از خود در برابر خطر ابتال به سرنان یمراق یها برا یگاریر سیغ یو حت ین و کنونیشیپ یها یگارین است که سیقت ایحق

ان یپژوهنده از م یادیمناسب هستند. هنوز شمار ز ییگر مواد غذایها و د یژه سبزیه، ناچار از مصرف مواد ضد سرنان به ویر

ت از آن یها حکا یبررس یامد برخیورزند. در واقع پ یم یرا هراسان سازد، خوددار یگارین موضوع که امکان دارد اشخاص سیا

 یادامه م یگار کشیر به سدهند که در حال حاض یل میتشک یها را کسان ین تعداد استفاده کنندگان از سبزیشتریدارد که ب

از  یانگر آن اسررت که بهره مندیافته، نمایانجاک  ییکه در هاوا یه مطالعه ایدسررت از آن برداشررته اند. نتج یا به تازگیدهند و 

سرنان ریدایر از پیشگیها در پ یسبز سیش عوارض  سیگار یه در مردان کامال معتاد به   یز زنان کنونیسابق و ن یها یگاریا 

 باشد. ید و موثر میمف یا آن را ترک کرده اند. بسیدند یکش یگار میش سیکه کم و ب یا آنانیگار یبه سمعتاد 

س ست که م یگر هم حاکید یها یبرر سبزیاز آن ا سرنان ر یها به منزله  یوه ها و  ضد   یماریاز بروز ب یریه در ملوگیمواد 

 برخوردار است. یان تومهیت شایاز اهم یونکن یها یگاریس ین و حتیشیپ یگاریاد شده در نزد افراد سی

د یدن ادامه دهیگار کشیمحابا به س ید و بیبخور یسبز یادید به مقدار زیتوان یست که شما مین نیچ ومه منظور ایالبته به ه

ن و یتگار همواره نخسیه را از شما دور خواهد کرد. ترک سیش سرنان ریدایعت، خطر پینب یکه داروها ید واهین امیتنها بد

حاصل از  ییسرنان زا یقادر است فامعه  ییغذا یرویتوان ادعا کرد که ن یاست نم یمارین بین گاک در راه مبارزه با ایموثرتر

شتگ سان در ا یکی ید بنابه ادعایه ها از دود را کامال از تن بزدایر یانبا شنا شتاقانه به خوردن  یافراد ین باره: حتیاز کار که م

سرنان یها یسبز س یه ادامه میر ضد  صورع مصرف  سرنان ریگار، احتمال ابتالیدهند، در  مرتبه  10ه دست کم یشان به 

 است. یگاریر سیش از افراد غیپ

ها مهت کاهش احتمال بروز عوارض سرنان  یوه ها و سبزید، خوردن میده یگار ادامه میدن سین حال، اگر شما به کشیبا ا

سان یدار میرا در ومودتان پد یریه، حس دل پذیر س یسازد و در ک سبت به ترک  ست  یگار مبادرع میکه ن ورزند، ممکن ا

ن پاک کند. یع تریمذکور سررر یماریع کرده و بافت آن ها را از خطر ابتال به بیه ها را تسررری، بهبود ریین مواد غذایخوردن چن

س یاپیق پیتزر سرنان احتماال به قطع یضد اک ضد  سال ها از یسرنان ر شرفتیا کند کردن پیدان و مواد  شت  ه، پس از گذ

 کند. یگار، کمک میترک س

 یگاریافت که مردان سیش دریخو یپژوهش نو و ابتکار یدانشگاه تگزاس در هوستون ن یاع علمیچارد شکله، عضو هیدکتر ر

 کند. یگار، کمک میسال از ترک س یپس از س یحت

 یگاریافت که مردان سیش دریخو یپژوهش نو و ابتکار یستون ندانشگاه تگزاس در هو یاع علمیچارد شکله، عضو هیدکتر ر

س یحت ستعمال دخان یپس از  سبزیتوانند از نر یاع، میسال ا سرنان ر یق خورد  ه برهانند. در یها خود را از خطر ابتال به 

ص شخا سود م ین ماده یکمتر یحاو ییکه از مواد غذا یضمن ا عرض خطر ابتال به مرتبه فزون تر در م 7ند، یمو یبتاکاروتن 

 کنند. ین مقدار آن استفاده میشتریکه از ب یه قرار دارند تا کسانیسرنان ر

 رنديگ يم در مقابل دود قرار مير مستقيکه به طور غ یافراد یها برا یاثر مصرف سبز



س شد با همه  یگاریس یچنانچه ک سب» ین خوردن غذایا ینبوده با سرنان رین« منا د ینما یه محافظت میز او ر ا در قابل 

گران یگار دیگر سخن در معرض دود سیا به دی« میر مستقیدود خوران غ»ف یکه در رد یومرسین یگاریر سیاز زنان غ یممع

صف ل -بودند ضافیبا خوردن روزانه ن سرنان ر ی، خطر گرفتاریزرد پررنگ و نارنج یسبز یوان ا صد کاهش  50ه را تا یبه  در

 دادند.

 یگاریاز آنان، به رغم سرر یرا که شررمار یتن زنان هنگ کنگ 88متشررکل از  ی، گروهیگرید یب بررسررپژوهندگان، به موم

سرنان ر شتند. برخینبودن،   یه، نقش حفاظتیر یث مقابله با توده ها )تومورها(یاز ح ییمواد غذا یه گرفته بودند تحت نظر دا

 یوه و ماهیا، میسو یر فرآورده هایا( و سایفرآورده سو ی)نوعج توفو یسبز پررنگ، هو یتازه  یها یدارند که عمدتا سبز یادیز

که از مواد مذکور  ییم. زن هایشررو یادآور میها را  یگر نقش حسرراس مصرررف سرربزینجا بار دیتوان ناک برد. در ا یتازه را م

 شود. یکاسته م  درصد 40، 70،  90ب یه به ترتیکنند از خطر ابتال آن ها به سرنان ر یاستفاده م

 د خورد؟يه چه باير صورت داشتن سرطان رد

را زمان ید. زیوه بخوریو م یشتر سبزیده دارد که بید هنوز فایه مبتال شده ایص داده شده باشد که شما به سرنان ریاگر تسخ

د. یز فعاالنه مدد نمایکند بلکه به درمان آن ن یریش گیل در بدنتان نه فقط از سررررنان پین قبیاز ا یکه مواد  دهیآن رسررر

شکان نب ما ست که پز سالم را به مبتالیاهخواران یگ ییغذا ین برنامه یگزیمدتها سرنان ریا  سرنان، از ممله  ه یان انواع 

ص شواهد علمیتو صرف هر چه ب یه کرده اند.  ست که م سبزیشتر میمتعدد ثابت نموده ا تازه احتماال تا چه حد  یها یوه ها و 

 ییباع( غذایزه ها )ترکیدهد آم ین نشان مینو یفرد موثر است. پژوهش ها یه یرنان رس یماریب یدر زدودن آثار و نشانه ها

ب مانع رشد، گسترش و انتشارتوده ین ترتیهجوک برده و مندمشان سازند و بد یسرنان یاخته هایهمچون بتاکاروتن، قادرند به 

ن اسررت که قدرع یدر هونولولو دال بر ا ییدانشررگاه هاوا یسرررنان یده از مرکز پژوهش هایگردند. گزارش رسرر یسرررنان یها

 کند. یتر م یمار را نوالنیب یزان خطرناکیشرفت و میها از پ یسبز یدرمان یمیش

ر یبردند که مصرررف مقاد یه بود، پژوهندگان پینفر زن مبتال به سرررنان ر 212تن مرد و  463مزبور که شررامل  یدر مطالعه 

سبز شده که عمر ز یفراوان انواع  سبب  سبزیشتریل زنان که از بین قبیابد و ایش یبا به دو برابر افزاینان تقرها  ها  ین مقدار 

صا گل کلم ا صو ستفاده کرده بودند، حدودا ی)بروکل ییایتالیمخ سبزین میکه کمتر ییش از آن هایماه ب 18( ا را خورده  یزان 

 ماه زنده مانده بودند. 36 یعنیبودند، 

شررتر گومه یز به نول عمرشرران افزوده بود. ظاهرا خوردن هر چه بین یخاصرره گومه فرنگوه و یدر مورد مردان هم مصرررف م

ضررد  یزه هاین ومود آمیقاع، محققین تحقیج همیو پرتقال هم مدع زنده ماندشرران را افزون سرراخته بود. براسرراس نتا یفرنگ

 د.ینما ین میوه ها را تضمیها و م یدر سبز یسرنان

گر از ممله بتاکاروتن ید یها یدها در سررربزییو کارو تنو یکوپن در گومه فرنگیزه ها، لیع آمن نوین این و موثرتریمشرررهورتر

 یتوده ا یاخته هایچند گانه  یسم ها( یق ساز و کار )مکانیش، از نریآزما یصورع گرفته در لوله  یش هایاست که در آزما

 ( انسان را نابود ساخته است.ی)تومور
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