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 فاكتورهاي غذائی مؤثر در ايجاد سرطان

  

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

 

آنجائيكه سرطان ر چند سال اخير نقش احتمالي فاكتورهاي غذائي در ايجاد سرطان مورد توجه قرار گرفته است. از د

تواند اثر قابل توجه در جمعيت باشدددد جلوگيري از اين بدخيميما ميدومين علل مرگ و مير در اياالت متحده مي

 % مربوط به عوامل غذايي است. 70ايالت متحده بگذارد. ابتالء به سرطان در ايالت متحده تا 

سرطان اغلب با  شتن موادمغذي در ايجاد  شركت دا ساني مدارك دال بر  گرفتن اطالعات اپيدميولوژيك در جوامع ان

يابد. اما اين گونه مفروضات براي اثبات قطعي شركت مواد شروع و با انجام آزمايشات، مطالعاتي در حيوانات ادامه مي

نمايت گوناگون است، تشخيص قطعي غذائي درپاتوژنز سرطان انساني ناكافي است. از آنجائي كه رژيم غذائي افراد بي

سرطان زائي هر كدام از آنما تقريباً غيرممكن ميخ صيت  شي ا سرطان در جانوران و حاالت آزماي شد. روند ايجاد  با

مورد استفاده در مطالعه آنما به طور قابل توجمي با وضعيت و روند ايجاد سرطان در انسان تفاوت دارد؛ بنابراين اثبات 

سرطانمائي كه برپايه تغذيه ايجاد مي ست كه شوند قطعي  سرطان و يا عواملي ا نياز به كنترل عوامل خطر در ايجاد 

 شوند. موجب سرطان در انسان مي

 كالري دريافتي  -الف

صفرا با چاقي و دريافت كالري باال همراه هستند. اين گفته  ستان، كيسه  به طور اپيدميولوژيك سرطانماي آندومتر، پ

تواند تواند علت ايجاد اين قبيل سرطانما باشد. كالري دريافتي ميمي لزوماً بدان معني نيست كه دريافت كالري اضافه

 از راه ديگري با ايجاد سرطان ارتباط داشته باشد. 

سالماي دهه  شان مي 1930مطالعات  دهد كه محدوديت كالري در حيوانات موارد ابتالي به تومور را كاهش داده و ن

العات در تعدادي حيوانات آزمايشدددگاهي با روشدددماي جديد، داللت بر اين برد. انجام اين مططول عمر آنما را باال مي

 تر است. تر و نسبت به محدوديت چربي غذائي قوينكته دارد كه اثر محدوديت كالري مستقل

كند، محدوديت مصرف كالري ممكن است از ايجاد سرطان برخي شواهد اپيدميولوژيك موجود است كه پيشنماد مي

 جلوگيري كند. 

صرف رژيم غذائي حاوي مقادير زيادي چربي مي ستان نيز ظاهراً در ارتباط با م شد، اما اين ارتباط هنوز سرطان پ با

سال  سن نيز در  سورن ست. الكمن و  شناخته ا تأكيد نمودند كه ميزان زياد دريافت چربي در رژيم روزانه در  1993نا

دهد. كاهش كالري تنگي را بين اين دو عامل نشددان ميكشددور آمريكا و شدديوع سددرطان كولون و پسددتان ارتباط تنگا

 كاهد. ورودي به بدن از شيوع تومورها مي

 همچنين مشخص شده است سرطانمائي مثل پستان، كولون و پروستات با چاقي در ارتباط هستند. 

ساز هورمونماي جنسي هستند، قادر به افزايش مواد افرآورده سترول كه پيش  سيدي مانند كل ستروژني بوده و هاي ا

رود تواند خطر ابتالء به سرطان را باال ببرند. بعد از يائسگي بافت چربي و همچنين سطح استروژن در زنان باال ميمي

 يابد.و در نتيجه شيوع سرطانماي پستان نيز افزايش مي

 پروتئين  -ب

دارند باال بوده  prئي كه مصرف زياد دهد كه ميزان بروز سرطان كولون در كشورهامطالعات اپيدميولوژيكي نشان مي

اسددت. اگر چه عمل متقابل بين دريافت گوشددت و چربي و ميزان بروز سددرطان كولون واضددح نيسددت. اثر پروت ين 



همانطور كه بستگي به نوع پروت ين و كفايت كالري غذائي دارد به نوع بافت خود تومور هم وابسته است. يقيناً كمبود 

 كند. ضي از تومورها را ممار مياسيدهاي آمينه رشد بع

صه اين تغييرات هنوز  شخ سرطاني تغيير يافته بود. اما م ضي از بيماران  سما و ادرار در بع سيدهاي آمينه پال غلظت ا

ست اما به نظر مي شخص ني ستم ايمني بدن در توليد تومور هنوز م سي ست. اگر چه نقش  شده ني سد كه شناخته  ر

ستم ايم سي سلول ميپروت ين با تغيير  صرف پروت ين ني  شد. هنگاميكه م شته با شد تومورها تأثير دا تواند برروي ر

 يابد. كافي نباشد ايمني سلول كاهش مي

باشددد، په هر عاملي كه سددبب تغيير از آنجائيكه ايمني سددلول به عنوان يك سدديسددتم دفاعي در برابر سددرطان مي

 تأثير قرار دهد.  تواند توليد تومور را تحتسيستم ايمني سلول شود مي

 باشد. رسد همراه با كاهش ايمني سلول ميدهند به نظر مياثر هورمونما كه توليد تومور را افزايش مي

 چربي  -ج

ستند داراي مطالعات اپيدميولوژيك بر اين نكته داللت مي سرانه چربي ه صرف باالي  شورهائي كه داراي م كند كه ك

ري به علت سددرطانماي پسددتان، كولون، پروسددتات و تخمدان نسددبت به ميزان مرگ و مير متناسددب با سددن بيشددت

صرف چربي پائيني دارند مي شورهائي كه م شورهاي ك سرانه چربي در ك صرف  صي م شخ شند، از آنجائيكه بطور م با

  توسعه يافته بسيار باال است، با اين حال مدارك قوي اپيوميولوژيك در ايجاد سرطان به علت اين امر ناكافي است.

دهد كه در حيوانات تغذيه شده با چربي باال، ايجاد سرطان يا به طور بمر صورت مطالعات مكرر آزمايشگاهي نشان مي

اند. اختيار و يا در جواب به عوامل سرطان زا اغلب بسيار بيشتر از حيواناتي است كه رژيم كم چربي دريافت داشتهبي

سرطان پو شامل  شده در اين رابطه  ست. نقش مشخص تركيبات چربي مدل مطالعه  ستان، كبد و روده بوده ا ست، پ

 در سرطان زائي كمتر شناخته شده است. 

دهد. اگر چه داليل اين بعنوان مثال، اكثر مطالعات يك رابطه معكوس بين كلسترول سرم و خطر سرطان را نشان مي

 شود ضعيف به حساب آورد. ا چربي را نمييافته شناخته نشده است، با اين حال احتمال رابطه بين ايجاد سرطان ب

اند يا يك ه مبتالً به سرطان نشدهتواند مربوط به كاهش در سطح كلسترول در افرادي كرابطه معكوس گفته شده مي

هاي ليپوپروت ين، ترجيحاً به جاي كلسددترول غذائي يا كلسددترول در جريان تداخل عمل بين سددرطان زاها و گيرنده

 باشد. 

ه شده است كه چربيماي غيراشباع داراي قابليت نسبي براي جلوگيري از ايجاد تومور در حيوانات دارند، اما نشان داد

شترين اثر خود را  شباع بي ست، چرا كه چربيماي غيرا شخص نگرديده ا ساني م ضوع در رژيم غذائي ان صحت اين مو

 هنگام كاهش در كل چربي مصرفي دارند. 

 فيبر غذائي  -د

ي غذائي به علت نقش بالقوه اين مواد در محافظت در برابر سدددرطان كولون عموميت يافته اسدددت. مصدددرف فيبرها

سبت به  شتر از فيبر غذائي ن ستفاده بي سرطان كولون در بين افراد آفريقائي بعلت ا شان داد كه  مطالعات بوركيت ن

سددته به فيبر غذائي نتاي  باشددد. سددعي و كوشددش براي تصددديح و توضدديح سددرطان كولون وابافراد غربي كمتر مي

نامشخصي داشته است. بسياري از مولكولماي گوناگون غذائي به علت اثر برروي اعمال دستگاه گوارش به عنوان فيبر 

 شوند. بندي ميغذائي تقسيم

ضم مي سبي قابل ه ضي از اين مولكولما محلول و بطور ن ستند. به عنوان مثال، بع صورت ني شند و بقيه آنما بدين  با

شده مي شمود فيبر كه در مطالعات اپيدميولوژيك ذكر  ضي از آثار م ستقيم از تنوع عادات بع شت غيرم تواند يك بردا

 كنند. غذائي بين جوامع باشد؛ مانند مصرف كم چربي در افرادي كه فيبر بيشتر مصرف مي

ز، همي سددلولز و ليگنين كه در رسددد كه احتماالً بعضددي انواع فيبرهاي غيرمحلول مانند سددلولبه هر حال به نظر مي

 شود داراي اثر محافظتي مستقلي در مقابل سرطان كولون هستند. ها و حبوبات يافت ميدانه

 الكل  -و



شتباه بزرگ مي سرطان يك ا سرطان زا چشم پوشي از نقش الكل در گسترش  شد. با اينكه الكل يك ماده  نيست، با

 باشد. ولي احتماالً الكل عامل تسريع كننده سرطان در بسياري از ارگانما مي

سيار  سيروزي ب سرطان كبد در افراد  سيروز كبدي بوده و موارد ابتالء  صرف الكل مممترين علت  در اياالت متحده م

چشمگير خطر سرطان حلح و  يابد. مصرف زياد الكل به همراه سيگار داراي اثرات كمك كننده در افزايشافزايش مي

ستان در  سرطان پ مري دارد. مدارك جديد اپيدميولوژيك مربوط به مصرف الكل حتي در مقادير كم با افزايش خطر 

ست. در تعدادي از مطالعات كه در بعضي از آنما بيش از  شته 85زنان همراه بوده ا شركت دا اند، زماني كه هزار مورد 

درصد بيش از زنان غير الكلي مبتالً به  50اند حدود الس در هفته مصرف الكل داشتهبه مقدار بسيار كم حتي سه گي

 اند. سرطان پستان در سالماي بعدي شده

مدارك كمي در دسدت اسدت كه كاف ين و يا هر ماده افزودني در غذا و يا روشدماي تميه غذا كه در اياالت متحده به 

 رطانماي انساني موثر باشند. شود در بروز انواع سطور معمول استفاده مي

 ويتامينها  -هـ

 ارتباط ريبوفالوين با سرطان  -1

اي وجود دارد. از زمانماي پيش دانشمندان در مورد بطور كلي بين ويتامينماي موجود در غذا و سرطان رابطه پيچيده

 مودند.اينكه مصرف بعضي از مواد غذائي ممكن است باعث ايجاد انواعي از سرطان شود تحقيح ن

 كنند. هاي سرطاني گاهي در كار متابوليسم افراد بيمار اختالل ايجاد ميبررسيماي مختلف نشان داده است كه غده

اي بين ريبوفالوين و توليد سدددرطان بدسدددت آورند زملني بود كه نشدددان دادند كه اولين باري كه توانسدددتند رابطه

 اني بوسيله كره زرد در كبد موش دارد.هاي سرطريبوفالوين اثر باز دارنده در توليد غده

زماني كه مخمرآبجو يا ريبوفالوين همراه كازئين به رژيم غذائي موشددما اضددافه شددود مقاومت حيوان در مقابل تأثير 

شود. از طرفي با دادن كازئين به اندازه كافي، حتي با مقدار كم ريبوفالوين در رژيم زياد مي AZO-dytسرطان زائي 

گردد. ( براي توليد غده سرطان محافظت ميDADدي ميتل آزوبنزن ) -4وش در مقابل ماده شيميائي غذائي كبد م

شددود كه پروت ين زياد در رژيم غذائي ممكن اسددت داليل اين پديده هنوز مشددخص نشددده اسددت ولي حدس زده مي

صور مي صرف ريبوفالوين افزايش دهد و ت ريبوفالوين يك عامل ممم و شود كه قدرت كبد را در ميزان ذخيره و يا م

 هاي آنزيمي است كه در خنثي كردن اثرات مواد سرطان زا دخالت دارند. ضروري براي سيستم

شده كه ويتامينماي گروه  و بخصوص ريبوفالوين اثر  Bبر طبح تحقيقاتي كه بر روي جوندگان انجام گرفته مشاهده 

 دهند. را تا اندازه زيادي كاهش مي AZO-dyesسرطان زائي 

در كبد باشددد. اين  Xenobioticبرروي متابوليسددم آنزيم  Bاين اثر ممكن اسددت به علت تأثير ويتامينماي گروه 

 تأئيد شده است.  Sugiuraنظريه توسط 

دي  p–اه با اي همرروز تحت رژيم غذائي برن  قموه 60اين محقح در آزمايش خود موشماي آزمايشگاهي را به مدت 

شود. سپه به هاي سرطاني كبد ميو مشاهده نمودكه اين رژيم منجر به پيدايش غده  ميتل آمينو آزوبنزن قرار داد

هاي اين موشدددما رژيم غذائي فوا را همراه با مخمر آبجو يا پودر شدددير داد و مشددداهده نمود كه ميزان پيدايش غده

 كند. اي كاهش پيدا ميسرطاني بطور قابل مالحظه

سي ست كه كمبود ريبوفالوين به مدت  Wynderهاي در برر شده ا شان داده  سرطان  4و همكارانش ن شد  هفته ر

سرطان زاي ) ست آنما ماده  شمائي كه به پو ست را در مو سريع ميDMBAپو شند ت نمايد. در حالي كه ( ماليده با

هفته كمبود  4ان بدينگونه توجيه كرد كه په از توكمبود كالري به همين مدت چنين اثري را ندارد. اين اثر را مي

B2 شددوند و در اثر كم شدددن تعداد آنما مقدار هاي اپي تليان در داخل فوكيدولماي بازال پوسددت آتروفي ميياخته

ساير ياخته سرطان زا با  ست تماس پيدا ميزيادي ماده  شد هاي زنده پو شروع ر ست مرحله  كند و اين امر ممكن ا

 ني را تسريع نمايد. هاي سرطاغده

سرطاني، كمبود ريبوفالوين باعث  سرطان زا براي ايجاد غده  ست كه پيش از تأئيد مواد  شان داده ا تحقيقات ديگر ن

 شود. تغييراتي در ساختمان اپي تليوم مي



د رشد هاي سرطاني و هم در فرآينهاي غذائي فاقد ريبوفالوين هم در ايجاد غدههمچنين گزارش شده است كه رژيم

شد غدهآنما مؤثر مي شد. گرچه كمبود ريبوفالوين جريان ر سريع ميبا شما ت ست مو سرطاني را در پو نمايد ولي هاي 

شددود. كمبود هاي سددرطاني نمياضددافه كردن ريبوفالوين به غذاي معمولي موشددما باعث جلوگيري از رشددد غده

سيژن در شگاهي باعث كاهش جذب اك شماي آزماي صرف آن در ميتوكندري ريبوفالوين در مو ست و م هاي كبدي پو

 كند. آيد كه كمبود اكسيژن زمينه را براي ايجاد سلولماي سرطاني مساعد ميشود و به نظر ميمي

سمت  ست كه كمبود ريبوفالوين در حيوانات باعث هيپركراتوزيه و آتروفي ابتدائي از ق شده ا شان داده  بطور كلي ن

شددود كه تمام اين تغييرات به تي در مخاط داخل دهان، مري، برونش و مثانه ميشدداخي اپي تليوم پوسددت و تغييرا

ست كه يك رژيم غذائي فاقد فالوين با  شده ا ستگي به ميزان كمبود ريبوفالوين دارد. همچنين معلوم  مقدار زيادي ب

 چربي.  درصد5شود تا يك رژيم عادي حاوي فقط درصد چربي سريعتر باعث اين تغييرات مي 10محتويات 

شيدن  سرعت بخ سلولماي مخاطي مري دخالت دارد. كمبود ريبوفالوين باعث  كمبود ريبوفالوين احتماالً در تخريب 

 شود. پذير ساختن بافت در مقابل عوامل سرطان زاي محيط ميبه انمدام و اكسيده شدن سلولماي مخاطي و آسيب

 Eويتامين  -2

 Vit Cمانند  Vit Eو ريسددك سددرطان وجود ندارد. در حيوانات  Vit Eاطالعات اپيدميولوژيكي در مورد مصددرف 

شود، اما در انسانما چگونگي اثر آن بر روي سرطان مشخص نيست ها ميسبب ممار شدن توليد نيتروزآمين از نيتريت

هاي كروموزومي شود. اطالعات در اين به عنوان يك آنتي اكسيدان سبب كاهش شكستگي Vit Eولي ممكن است 

 Vit Eمينه براي بدست آوردن يك نتيجه كلي كافي نيست. گياهخواران به دليل مصرف غذاهاي گياهي كه حاوي ز

 كند. يا توكوفرول هستند از عوارض سرطان مصونند چون توكروفرول از تومور بدخيم جلوگيري مي

 اسيد فوليک  -3

كند. كمبود اسيد ل محيطي كارسينوژن مساعدتر ميكمبود اسيد فوليك افراد را براي تحت تأثير قرار گرفتن از عوام

 شود. هاي كروموزومي ميفوليك سبب افزايش شكستگي

شي از كمبود آن در موادغذائي و يا كمبود  ست مانند متيونين و كولين  12B Vitكمبود فوالت نا و يا مواد چربي در

 رحم توصيه شده است. باشد. اخيراً درمان با اسيد فوليك در افرادي با سرطان دهانه مي

شود كه سلول شود و اين به نوبه خود سبب ميمي DNAكمبود اسيد فوليك سبب كاهش توانايي سلول در توليد 

 نتواند به طور نرمال تمايز يابد. 

 Dويتامين  -4

ظر در آمريكا كه مردم تماس كمتري با نور خورشدديد داشددتند، ميزان مرگ و مير سددرطان كولون بيشددتر بود. به ن

 آندروژن و جذب كلسيم بود.  Dرسد اين مس له به خاطر تفاوت در ميزان ويتامين مي

Garland اي بر روي ارتباط سرطان كولون با مصرف كلسيم و ويتامين و همكارانش مطالعهD  داشتند. براساس اين

لسدديم به طور به ك Dو كلسدديم و همچنين انديكه ويتامين  Dمطالعه مشددخص شددد كه ميزان مصددرف ويتامين 

 معكوس ارتباط با ابتالء به سرطان كولون دارند. 

سوئيه و دانمارك به ترتيب  سرطان كولون در فنالند، نروژ،  سبت ميزان بروز  صد  17.7و  15.3 -12.9 -8.0ن در

 هزار نفر در سال بوده است كه نسبت معكوس با ميزان مصرف شير دارد. 

 داراي اثر ضد ن وپالستيكي باشند.  Dرسد كلسيم و ويتامين به نظر مي

هاي بدخيم مالنوما را ممار در شددرايط آزمايشددگاهي پروليفراسدديون سددلول Dولي دي هيدروكسددي ويتامين  25-1

 دهد. سرطان خون را كاهش مي Myelonidكند. در انسانما تمايز سلولماي ميلونيد مي

سيم مي سبب توانند يونماي كل سيم  صفراوي آزاد به يونماي غيرقابل حل كل سيدهاي  سيدهاي چرب و ا با تبديل ا

 كاهش اثر سينوژن آنما شوند. 

  Aويتامين  -5



ست. در واقع كمبود اين ويتامين  Aويتامين  شد، تكثير و ترميم تمام بافتماي بدن ا سي براي ر سا يك ماده مغذي ا

آورد و ترشحات موكوس سلولماي مخاطي به شدت مخاطي بوجود مي تغييراتي در سلولماي پوششي بدن و سلولماي

در رابطه با سدرطانماي پوسدتي گزارش شدده اسدت. و اين ويتامين توانائي ممار  Aشدود. كمبود ويتامين كاسدته مي

 باشد. كردن و تغيير شكل دادن تومورهاي سرطاني را دارا مي

شما به عمل آمد چنين  شاتي كه برروي مو شما ويتامين از آزماي شد كه وقتي در رژيم غذائي مو به  Aنتيجه گرفته 

دهد. مقدار كم منظور گردد، بافت پوششي روده آنما حساسيت بيشتري به افالتوكسين جمت ايجاد سرطان نشان مي

و فعاليت بيشددتر سددلولي و هيپرپالزي در سددلولماي مخاطي  DNAباعث بيشددتر سدداخته شدددن  Aكمبود ويتامين 

 شود. مي

 Aبافتماي ضايعه ديده و كراتينه شده در اثر كمبود ويتامين  DNAزا با راساس تجربيات آزمايشگاهي مواد سرطانب

ست. كاهش  Vit Aشوند. كمبود بمتر تركيب مي شده ا سرطان مري گزارش  سرم  Vit Aدر بيماران مبتالً به  در 

 باشد. ممكن است عاملي در افزايش پيدايش انواع به خصوصي از سرطانما 

 اسيد اسكوربيک  -6

شيميائي از جمله نيتروزآمين سكوربيك را بايد در ارتباط آن با مواد سرطان زاي  سيد ا ها مممترين اثر سرطان زائي ا

شددوند. ها درسددت ميدانسددت. نيتروزآمينما از تركيب آمينماي نوع اول و دوم و يا بازهاي هتروسدديكليك با نيتريت

ها بوده و بوسددديله باكتريماي سددداپروفيت و پارازيت و با دخالت يني در احياء نيتراتها محصدددوالتي بينابنيتريت

ست مي ست كه نيتروردوكتازها در شان داده ا صد نيتروزآمين 80شوند. مطالعات ن سرطاندر زا، موتاژن و تراتوژن ها 

سيون مي شكيل يونماي قليائي به يوزي شد. اين تركيبات احتماالً از طريح ت سيدهاي نوكل يك حمله گوا -7با نين در ا

 كنند. مي

اسيد اسكوربيك يك اثر حفاظتي بر ضد سرطاني زائي نيتروزآمينما دارد. اين ويتامين اگر چه انحالل اين تركيبات را 

شود ولي احتماالً از طريح يك مكانيسم رقابتي با نيتريت و يا نيتروز اسيدها وارد عمل شده و بدين ترتيب سبب نمي

 نمايد. يل نيتروزآمينما جلوگيري مياز تشك

باشند و نيز افزودن آن به بنابراين همراه بودن اسيد اسكوربيك با داروهائي كه بالقوه داراي خاصيت نيتروزاسيون مي

 تواند خطرات ناشي از خوردن اين مواد را تا حدودي كاهش دهد. ها ميغذاهاي حامل نيتريت

بسددياري از موارد سددرطانزا از جمله دي متيل نيتروزآمين بعنوان يك عامل عمل  معتقد اسددت، از آنجائيكه« ادگار»

سلولما باقي بگذارند مي سوء خود را برروي  ست قبل از آنكه اين تركيبات بتوانند اثرات  سكوربيك قادر ا سيد ا كنند، ا

 اثر سازد. با آنما واكنش انجام داده و بدين ترتيب آنما را بي

سديم مي سكوربات  سيون پيپرازين، امرفولين و متيل اوره و نيز از تا شي از نيتروزا شكيل تومورهاي ريوي نا واند از ت

سديم همراه با آمينوپيرين در موش جلوگيري كند.  صرف نيتريت  صل از م كند، تأكيد مي« كام»ضاعيات كبدي حا

 ورانده شود. براي حصول به نتيجه مطلوب بايد ويتامين ث همراه با آمين و نيتريت به موش خ

سديم و آمينوپيرين گردد بايد الاقل با  سيله نيتريت  سيون كبدي بو سكوربيك براي آنكه بتواند مانع از نكروزا سيد ا ا

 غلظتي مساوي دوبرابر غلظت نيتريت سديم وارد بدن شود. در غير اين صورت اثر حفاظتي آن ناقص خواهد بود. 

 GPTو  GOTم را در مقابل نكروزاسيون كبدي و افزايش آنزيمماي بررسي ديگري نيز اثر حفاظتي اسكوربات سدي

دهد. دانشددمندان اثر موتاژنيكي گيرد نشددان ميكه در اثر مصددرف متيل آمين و نيتريت سددديم در موش صددورت مي

ست با موغذاهاي نيتريت دار را بر باكتريما ثابت نموده سته ا سكوربيك توان سيد ا الر دو اند. در يكي از اين تجريبات ا

برابر نيتريت از موتاسدديون سددالمونالتيفي موريوم جلوگيري كند. تجربه مشددابمي اثر نيتروز آمين را در جمش زائي 

 كند. باكتريما و تأثير اسيد اسكوربيك در ممانعت از اين جريان ثابت مي

سيدانمائي چون ويتامني  سكوربيك، بمانند آنتي اك سيد ا شد غ Eا ست از ر سلنيوم قادر ا ستي كه بعد از دهو  هاي پو

گردند جلوگيري نمايد. اين اثر ممكن اسددت به علت قدرت مصددرف هيدروكربنماي پلي سدديكليك در موش ايجاد مي

سترول  سيون كل سيدا شد. اك سرطان زا با سيدهاي  سيدانما در جلوگيري از تبديل اين هيدروكربنما به اپواك آنتي اك



گردد كه بعضي از انواع آن از جمله كلسترول يل مشتقاتي از كلسترول ميتحت تأثير اشعه ماوراء بنفش منجر به تشك

دهند كه مصرف آنتي اكسيدانما از تشكيل اين تركيبات سرطان باشند. مطالعات نشان ميآلفا اپوكسيد سرطان زا مي

 كند. زا در پوست جلوگيري مي

اند كه تحت تأثير اشددعه ماوراء بنفش قرار گرفته در اين مورد نيز افزودن ويتامين ث به غذاي حيوانات آزمايشددگاهي

سرطانموجب مي سترولماي  شكيل كل سيد شود كه روند ت ضدباكتريائي ا سي و  ضدويرو صيت  شود. خا زا متوقف 

سرطانما در حيوانات و  ضي از  سما در ايجاد بع ست كه نقش ويرو ست، بيش از نيم قرن ا سكوربيك نيز جالب توجه ا ا

 شده است.  نيز در انسان شناخته

ويروسما از طريح تداخل كروموزومماي خود در كروموزمماي سلول ميزبان و افزايش يك ماده ژنتيكي جديد به سلول 

سلولما مي شد نابجاي  سيون و ر سلولماي سبب موتا سرطان  سان اين احتمال وجود دارد كه علت  گردند. مثالً در ان

است ويروس تب خال باشد. شواهد زيادي وجود دارد كه نشان سنگفرشي در نقاطي كه دچار تب خالماي عودكننده 

سما را از جمله ويروس مي شدن ويرو شمندان غيرفعال  سي دارد. يكي از دان ضدويرو سكوربيك فعاليت  سيد ا دهند ا

پوليوميليت و نيز درجاتي از مصددونيت حيوانات و انسددان را در مقابل بيماريماي ويروسددي بوسدديله افزايش دريافت 

 ين ث نشان داده است. ويتام

باشد. دهد ويتامين ث مستقيماً داراي خاصيت باكتريسيد و باكتريو استاتيك ميشواهدي در دست است كه نشان مي

 باشند. ها كه خاصيت بيگانه خواري دارند حاوي مقدار زيادي ويتامين ث ميبه همين دليل لوكوسيت

خريبي ليزوزمال گليكوزيدازها از ماتريسك محافظت كند. ويتامين اين ويتامين همچنين قادر است در مقابل اعمال ت

ث در قبال حفظ تعادل هورموني بدن نيز وظيفه مممي برعمده دارد. تغييرات ناچيز در تعادل هورمونما بخصدددوص 

 زا دستخوش تغييرات فاحش گردد. شود كه مقاومت شخص در مقابل مواد سرطانهورمونماي غده هيپوفيز سبب مي
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برخورد با ارسددينك، كادميوم، كروم و نيكل در محيطماي صددنعتي سددبب افزايش انواع متفاوتي از سددرطانما در بشددر 

 باشند. شود. سنگماي كروميوم و نيكل فعالترين كارسينوژنما ميمي

ميزان زياد سدددلنيوم در خاك با  اند.در اين ميال فقط سدددلنيوم و آهن به طور همه جانبه مورد مطالعه قرار گرفته

سرطان مي سلنيوم همراه با بروز زيادي از  سبت عكه دارد. ميزان كم  ستان ن شد. در سرطان كولون، ركتوم و پ با

حيوانات اثر ضد ن وپالستيكي آن به اثبات رسيد ولي در مورد انسانما هنوز اين مس له مشخص نشده است. سلنيوم 

 همراه باشد.  Eسيدان عمل كند و يا با آنتي اكسيدانماي ديگر مانند ويتامين ممكن است به صورت يك آنتي اك

كمبود آهن ممكن است سبب افزايش آمادگي بدن براي توليد تومور باشد. از آنجائيكه آهن براي سيستم ايمني بدن 

 افزايش يابد. تواند با كاهش آن در بدن ايمني بدن نيز كاهش يافته و رشد تومورها يك ضرورت است، په مي

 ( با سرطان سينه و معده در ارتباط است. ZNميزان مصرف زياد روي )

 تواند سبب افزايش ريسك سرطان تيروئيد شود. كمبود يا زيادي يد مي

 ارتباط آهن با سرطان 

ست زيرا اين ام سياري از محققين را به خود جلب نموده ا سرطان توجه ب كان كمبود مقدار آهن خون در كم خوني و 

وجود دارد كه سددرطان روي متابوليسددم آهن اثر بگذارد و باعث كم خوني شددود و يا اينكه كم خوني ممكن اسددت به 

 ايجاد و يا پيشرفت سرطان كمك نمايد. 

شان مي ست كه ن اوروبيلينوژن دهد افزايش تخريب گلبولماي قرمز خون ياعث كم خوني و توليد شواهدي در دست ا

يابد و از شددود. ميزان تخريب گلبولماي قرمز خون در هر دو بيماري سددرطان و كم خوني به يك اندازه افزايش ميمي

شود. در اغلب بيماران مبتال به سرطان هر دو هورمون كورتيزول و استروژن جمت درمان اين نوع بيماران استفاده مي

شك سرعت و كم خوني چگونگي افزايش تخريب و ت ست. در اين دو بيماري به  شخص ني يل مجدد گلبولماي قرمز م

 يابد. آيد، فعاليت گويچه سازي كاهش يافته و در نتيجه تعداد گلبولماي قرمز نيز كاهش ميميزان آهن سرم پائين مي



Commbs اتي در مورد عمل پادتن كه امكان دارد در افزايش تخريب گلبولماي قرمز نقشددي داشددته باشددد آزمايشدد

 گردد. انجام داد. اين آزمايشات نشان دادند كه عصاره غده سرطان سبب تخريب گلبولماي قرمز خون مي

هاي سرطان ميزان كاهش مقدار آهن خون نيز در بيماران مبتال به سرطان گزارش شده است. با افزايش و توسعه غده

 . Hypj ferrimiaيابد غلظت آهن سرم در اين بيماران كاهش مي

ست. در افراد  ست، ولي ميزان ذخيره آهن در اين بيماران طبيعي ا كاهش مقدار آهن خون اغلب با كم خوني همراه ا

مبتالً به كم خوني ناشددي از فقر آهن و همچنين افرادي كه به سددندرم پاترسددون كلي مبتالً هسددتند، )در سددندرم 

شددود( آتروفي جدار معده و فقدان ئي ديده ميهاپاترسددون، در قسددمت تحتاني حنجره و يا قسددمت فوقاني مري زخم

 اسيد كلريدريك معده نيز مشاهده شده است. 

سال  سلولماي  1940در  شير گاو بود تغذيه كرد و تغييراتي در  شامل  صحرائي را با رژيم غذائي فاقد آهن كه  موش 

دشان افزايش يافته و سلولماي زير مري آنما مشاهده نمود. سلولماي اپي تليال مري هيپركراتينيزه شده بودند و تعدا

شد. بنابراين كمبود  سان نيز صادا با مخاط فيبروزه شده بودند. او حدس زد كه امكان دارد اين مشاهدات در مورد ان

آهن ظاهراً بايد مدت خيلي زيادي وجود داشته باشد تا در اپي تليال تغييراتي بوجود آيد و بنابراين سندرم پاترسون 

 در اثر سالما كمبود آهن بتدري  ظاهر شود. كلي ممكن است 

يادآوري اين نكته ضروري است كه سندرم پاترسون. كلي ممكن است پيشتاز سرطان مري باشد و اين بيماري در اثر 

 شود. كمبود موادمغذي بخصوص آهن ايجاد مي

 ارتباط سلنيوم با سرطان 

 سلنيوم حساس است.  دهد كه پانكراس به دريافتمطالعات آزمايشگاهي نشان مي

صورت مكمل برطرف مي سلنيوم  شدن آن دخالت دارد و با  سلنيوم در آتروفي پانكراس و فيبروزه  شود، اما كمبود 

 تواند در سرطان پانكراس بمبود ايجاد كند. سلنيوم مكمل نمي

  Food Addetives and preservativeمواد افزودني و نگهدارنده ها  -ط

 ها ها و نيتروزآمينها، نيتراتنيتريت

شد. يك نظريه اخير گوياي تمامي اين مواد مي سرطان معده با سرطان بخصوص  توانند يك عامل عليتي در پيدايش 

 زا نيستند. ها هيچ يك به خودي خود سرطاناين است كه نه نيتراتما و نه نيتريت

اين مواد يا خود به صورت فعال هستند و  خطرات توليد شده از تشكيل نيتروزآمينماي مختلف به اين علت است كه

 شوند. يا در بدن به فرم فعال خود تبديل مي

ضافه ميها به فرآوردهها و نيتريتنيترات شت قرمز و ماهي دودي ا صورتي مايل به قرمز هاي گو شوند تا توليد رنگ 

توليد ساير سموم ميكروبماي پاتوژن  در آنما بنمايند و در ضمن رشد بيش از حد اسيورها، كلستريديوم بوتولينيوم و

 شوند. ديگر را تا حد زيادي ممار نمايند. نيتراتما بوسيله گياهان جذب و وارد در جيره غذائي انسان مي

اكسدديد ازت در هوا ممكن اسددت تماس بدن را با نيتريت و نيترات افزايش دهد. اگر اكسدديد نيتريت موجود در دود 

نيترات و اگر دود  mg21ر مؤثري به نيترات تبديل شددود حدوداً منجربه دريافت سدديگار اسددتنشدداا گردد و به طو

 گردد. نيتريت مي 4/1تا  2/1سيگارهاي كم نيكوتين استنشاا شود منجربه دريافت 

مصددرف نمكماي نيترات در هنگام نمك سددود كردن و اضددافه كردن مواد محافظ و تميه انواع مختلف  NRCگزارش 

صيه نميمواد غذائي و گوشت شاميدني را ها را تو سبزيجات و آب آ كند و كوشش جمت كاهش دادن محتوي آن در 

 داند. امري ممم و با ارزش در كاهش دادن ميزان سرطان مي

شان داد كه غذاي پر نمك موجب افزايش  نتاي  يك مطالعه ديگر برروي نمك رژيم غذائي در افراد مبتال به سرطان ن

 شود. ه و مري ميخطر بروز سرطانماي معد

شود پروت ين زياد در ها ايجاد مياي ديگر مشاهده گرديد كه در بسياري از انواع سرطانما كه در اثر نيتريتدر مطالعه

 نمايد. رژيم غذائي آن را تشديد مي



اي هاي سنتي، گوشت، استفاده از ماهي آماده شده شور و مجموعهافزايش خطر سرطان معده با افزايش مصرف سوپ

از غذاهاي حاضددري و پنير معطر شددده با ادويه جات مختلف همراه بود. اسددتفاده از سددبزيجات خام ميوه جات تازه و 

مركبات همراه بوده اسددت. مصددرف سددير، روغن زيتون و ادويه جات نيز خطر سددرطان معده را در اين مطالعه كاهش 

 داده است. 
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