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 يک اصل تبتي

هاي دارامساال، مقر حکومت دااليي الماي تبعيدي در هرند، شروع به عوض بينش طبي من در خيابان

هاي تبتي، فهميدم در دارامساال دو سيستم دوستانه به نفع يتيمشدن کرد. در يک ماموريت انسان

 پزشکي موجود است. 

هاي يکي از اين دو سيستم در مرکز بيمارستان داالک بود، بيمارستاني به سبک غربي و مدرن با بخش

 روهاي مرسوم.جراحي و ابزار و لوازم معمول براي راديوگرافي و سونوگرافي و دا

در اين بيمارستان پزشکاني که با طب غربي در هند، انگليس و امريکا تربيت شده بودند، به صورت 

هاي مرجع مشابه به کتبي داد به کتابهايي که بين ما رخ ميخصوصي مشغول فعاليت بودند. در بحث

کرديم و ک زبان صحبت ميشد. با يکردم، استناد ميها مراجعه ميکه من در دانشکده پزشکي به آن

 کرديم.بطور کامل همديگر را درک مي

امّا سيستم ديگر هم در همان شهر، مدرسه پزشکي ديگري بود که داروهاي سنتي تبتي را آموزش 

تبتي و پزشکان تبتي که بيماران خود را به روشي کامالً  اي براي توليد داروهاي گياهيداد، کارخانهمي

 کردند.دانم، مداوا مييمتمايز با آنچه من م

کردند که باغبان خاک باغ را. آنها بدنبال نشانه بيماري که اغلب هم آنها بدن را به نحوي معاينه مي

گشتند. در عوض بدنبال نقايص رخ داده در ريشه وجودي بودند، که بدن براي دفاع از واضح بود نمي

 ها نيازمند است. خود به آن

گر به جسم بيمار د چگونه آن جسم و در واقع آن خاک را )چون نگاه معاينهخواستند دريابنآنها مي

شد( بايد تقويت نمود، تا جسم بتواند، با مشکلي که بيمار همانند نگاه باغبان به خاک در نظر گرفته مي

 را وادار به درخواست کمک کرده است، مواجه شود. 

اين روش ذهن مرا بخود مشغول کرد. تمام داروهايي  من هيچگاه بيماري را اينگونه بررسي نکرده بودم و

تأثير بنظر بردند براي من مرموز و احتماالً بيبدن بکار مي« تقويت»که همکاران تبتي من براي 

 رسيدند. مي

هاي گياهي و مقدار زيادي در مورد اصالح رژيم غذايي کردهآنها در مورد طب سوزني، مديتيشن و دم

توانست واقعاً اثربخش سيستمي که من آموزش ديده بودم، هيچيک از اينها نمي کردند. طبقصحبت مي

 باشد.



توانند بيماران توانستند به بيمار تسکين بخشند و چيزهايي هستند که ميدر بهترين وجه اين داروها مي

 شوند.را سرگرم نمايند تا فکر کنند که دارند خوب مي

کردم. بين دو سيستم موازي کدام را شدم چه ميدم و بيمار ميمتحير بودم از اينکه اگر من تبتي بو

 کردم؟ انتخاب مي

کردم پرسيدم. از وزير بهداشت که ما را در دارامساال من اين سوال را از هر کسي که با او صحبت مي

ه به اش ساکن بوديم و بسياري از پزشکان الما کدعوت کرده بود و از برادر دااليي الما که ما در خانه

 شديم.ها معرفي ميآن

کنم: کردم آنها را با يک معما روبرو ميديدم. فکر ميهاي عادي که هنگام گشت زدن به شهر مياز آدم

نظر از وابستگي سنتي به کشور و روش خود هنگام بيماري روش غربي را که مدرن و موثر است آيا صرف

 انداختند: آنها نگاه عاقل اندر سفيهي به من ميکنيد يا روش قديمي و سنتي خود را؟ را انتخاب مي

اينکه واضح است، اگر ضوع بيمار بحراني باشد مثل سينه پهلو، بسته شدن رگها و يا التهاب آپانديس »

)آپانديست( بايد به پزشکاني که به سبک غربي به معالجه مشغولند مراجعه کرد، آنها راههاي درماني 

ات دارند امّا اگر بيماري مزمن باشد بايد به پزشکان تبتي مراجعه کنيد. ها و تصادفسريعي براي بحران

کنند و در دراز مدت اين تنها روشي است که کاريي تر است امّا آنها در عمق زمينه کار ميمداوا طوالني

 «دارد.

تومور هاي سرطاني به کشد تا سلولشود بين پنج تا چهل سال طول ميو درباره سرطان تخمين زده مي

شود يا مزمن؟ و اينکه ما در غرب براي مداواي خطرناک تبديل شوند. اين بيماري بحراني محسوب مي

 کنيم؟ زمينه چه مي

 «غذا داروها»پنجاه پژوهشگر و 

دکتر ريچارد بوليوو، پژوهشگر بيوشيمي و پروفسور دانشگاه مونترال کانادا، يکي از بزرگترين 

 کند. يا را که مختص بيولوژي سران است، اداره ميهاي طب مولکولي دنآزمايشگاه

 ,Astra Zeneca, Novartisهاي بزرگ داروسازي دنيا مثل در بيست سال گذشته وي با گروه

Sandoz, Wyeth, Merck  همکاري داشته است، تا مکانيسمي که بر اساس آن داروهاي ضد سرطان

 کنند را تعيين نمايد. کار مي

کنند را تعيين نمايد. هدف کانيسم، ساختن داروهايي با اثرات ضد سرطان کار ميهدف از تعيين اين م

از تعيين اين مکانيسم، ساختن داروهايي با اثرات جانبي کمتر است. بوليوو و تيم او روي سواالت 

اند که اين سواالت چندين سال نوري با آنچه که بيماران اکنون از آن رنج بيوشيميايي تمرکز کرده

رند فاصله دارند. روزي آزمايشگاه او به ساختمان جديدي در بيمارستان دانشگاه مونترال منتقل شد. بمي

 آنجا همه چيز تغيير کرد. 

شناسي خون، از وي خواست تا روشهاي تکميلي را بيابد، تا از همسايه جديد او، رئيس دپارتمان سرطان

 ي آن را بيشتر کند. سمي بودن شيمي درماني و راديوتراپي بکاهد و اثربخش



هر چيزي « »پذيرم.من هر کمکي که براي مواظبت از کودکان بيمار باشد را مي»وي به بوليوو گفت 

 « بشود با روشهاي درماني موجود آنرا ترکيب کرد، حتي اگر به رژيم غذايي مربوط باشد.

آمد. بنظر مي غذايي؟ اين مفهوم براي داروسازان بوليوو و کارهاي پژوهشي بيست ساله آنها، غريبرژيم 

پس از جابجايي ساختمان محل کار، دکتر بوليوو هر روز براي رسيدن به آزمايشگاه از بخش کودکاني 

 گذشت. که سرطان خون داشتند مي

کار ديگري هست که براي فرزندشان انجام »پرسيدند داشتند و ميکودکان، او را در راهرو نگه ميوالدين 

 « ايم هر کاري را براي کودکانمان انجام دهيم.دهد؟ چيز جديدي که به امتحانش بيارزد؟ آماده

د. او عميقاً کردنها را تکرار ميترين حالت زماني بود که خود کودکان او را متوقف و همان سوالسخت

تحت تأثير قرار گرفته بود و فکرش بشدت پريشان شده بود. تا اينکه در يک نيمه شب، او با فکر جديدي 

 از خواب برخاست.

هنگامي که کامالً بيدار شد، متوجه شد که اين ايده چندان هم با ارزش نيست. روز بعد او براي بررسي 

ب برگشت و بررسيهايش را از سر گرفت. و اين ماجرا، هاي علمي به عقو مرتب کردن قطاري از يافته

 در پيتزبورگ چاپ شد.  Natureاي انقالبي بود که در مجله چگونگي ورود او به موضوع، و نوشتن مقاله

در طول سالها، صنعت داروسازي بدنبال مولکولهايي صناعي بود که بتواند توليد رگهاي خوني جديد را، 

هاي را ببينيد(. در اين مقاله آمده است دکتر ري 4هستند، مهار کند )فصل که براي رشد تومور الزم 

هاي کااو، دو پژوهشگر موسسه کارولينسکا در استکهلم، براي اولين بار نشان دادند که غذا کااو و يي

زني رگ است و از همان ترين نوشابه است( قادر به مهار کردن جوانهحتي چاي )که پس از آب پرمصرف

 ( 1برد. دو سه فنجان چاي سبز در روز کافي است. )داروها بهره مي يزممکان

هاي از نظر بليوو، اين يک فکر چشمگير بود و البته اين به معني پژوهش در قلمرو غذاها است. همه داده

کردند. اختالف اصلي جمعيتي که بيشترين نرخ سرطان گيرشناسي در واقع اين موضوع را تأييد ميهم

 رند با آنها پايينترين نرخ را دارند، در غذايشان است. را دا

شود، تومورهاي آنها نسبت به تومورهاي وقتي يک آسيايي به سرطان پستان يا پروستات مبتال مي

شود، نرخ سرطان در تر هستند، و در واقع هر جا که چاي سبز نوشيده ميها بسيار کمتر تهاجميغربي

پرسد، آيا مولکولهاي شيميايي موجود در بعضي غذاها بقدر بار بليوو ميآنجا کمتر است، براي اولين 

 کافي قوي هستند که بعنوان ماده ضدسرطان بکار روند؟ 

باشند. او ضرر ميدهد که اين غذاها بيي بشر نشان ميمهمتر از همه بيش از پنج هزار سال تجربه

که آنها را با خطر جديدي روبرو سازد: غذاهاي باالخره به چيزي رسيد که تقديم کودکان کند، بدون اين

 ي ضدسرطان.«غذا داروها»ضدسرطان و يا آنگونه که بليوو و دوست داشت بگويد 

آزمايشگاه طب مولکولي در بيمارستان کودکان سنت جاستين در مونترال، يکي از بهترين و مجهزترين 

رطان و جوانه زدن رگ خوني جديد، براي آزمايشگاها براي تعيين اثر مولکولهاي مختلف بر روي رشد س

 باشد. تغذيه آنها مي



بليوو حاال تصميم گرفته است که تيم پنجاه نفر پژوهشگران و ابزارهايي که پنجاه ميليون دالر ارزش 

دارند را براي جستجوي غذاهاي ضدسرطان بکار گيرد، پس بايد در انتظار پيشرفت سريع در اين زمينه 

 باشيم. 

گذاري انجام شده باز تصميم ريسک و خطر بااليي دارد. اگر نتيجه آشکاري ظاهر نشود و سرمايهامّا اين 

هاي ملموس، اين پژوهش از نظر گيرد؟ بدون نتيجهنگردد، چه کسي هزينه پژوهشها را به عهده مي

ايشگاهي اي که هيچ آزماقتصادي به صرفه نبود. فقط خود زندگي بود که بليوو را واداشت تا در حيطه

 پذيرفت، وارد شود. ريسک و خطر آن را نمي

 سرطان بدون بيماري 

ريچارد بليوو، در يک بعدازظهر روز پنجشنبه از دوستي که سرطان جدي پانکراس داشت، پيام تلفني 

کرد و اکنون در بيمارستان اسلون کترينگ، اي دريافت کرد. لني، در نيويورک زندگي مينااميدکننده

کز درماني اصلي سرطان در آمريکا بستري بود و به او گفته بودند که چند ماه بيشتر زنده يکي از مرا

 هاست.ترين سرطاننخواهد بود. سرطان پانکراس در واقع يکي از بدخيم

اي و خشمناک هاي بلند افسانهلني همانند يک شخصيت داستاني بود. مرد بلند قد و درشت با خنده

خواست براي آخرين بار ورزيد. او بد شانسي آورده بود، امّا يکبار ديگر ميميکه به پوکر و قمار عشق 

 شانس خود را امتحان کند. 

داد، شرکت لني، حاضر بود تا آخر دنيا برود و در هر برنامه درماني آزمايشي که دوستش پيشنهاد مي

 نمايد. آيا بليوو چيزي براي گفتن داشت، تا بگويد؟ 

گفت که سي و دو سال با لني بوده است توانست حرف بزند. او ميبه سختي مي همسر لني، پشت تلفن

توانست کند که رابطه آنها اينگونه پايان پذيرد. او براي مهلت اند. او نميو آنها هيچگاه دور از هم نبوده

 کرد. کوتاه عجز و البه مي

الملليِ صبح روز بعد در سايت بين بلوو فايلي از اطالعات پزشکي داشت که به همسر لني فاکس کرد، و

بانک اطالعات علمي، به جستجوي جديدترين پژوهشها پرداخت. امّا در مورد سرطان پانکراس اطالعات 

ناچيزي دستگيرش شد و مواردي هم که بدست آورده بود، اطالعات در مورد مراحل پيشرفته بيماري 

 ني زنگ زد تا مبحث غذا و سرطان عالقمند است. داد، با دلي گرفته، عصر آن روز به همسر لبدست نمي

در هر روز و تا آخر عمر، مواظب لني خواهد بود. هر چه او بگويد عملي خواهد « ي»تا « الف»او گفت از 

 کرد و اگر پيشنهاد داشته باشد روي لني انجام خواهد داد چون چيزي را از دست نخواهد داد. 

اي د نداشت. اگر اين افکار درست باشند، پس اين همان لحظهدر واقع چيزي براي از دست دادن وجو

است که اگر شخصي نياز به اندکي فرصت دارد بايستي به او داد تا از آن استفاده کند. در تعطيلي آخر 

رفت و ليستي از مقاالتي را که اثر اثبات شده غذاها را در از بين بردن  Medlineهفته، بليوو به سايت 

 ده بودند، تهيه کرد. سرطان نشان دا



آيند او غلظت مواد شيميايي نباتي را که از غذاها در مقادير مصرفي به هنگام پخت و پز بدست مي

رسند را ها ميرا برآورد کرد و اينکه چه مقدار از اين مواد به بافت محاسبه و مقادير جذب شده در روده

 نيز محاسبه کرد. 

را آماده کرد، و بعدها  «جنگندغذاهاييکه با سرطان مي»اولين ليست فرسا، او پس از دو روز کار طاقت

( در اين ليست در کنار ديگر چيزها، از جمله انواع کلم، بروکلي، 2بر اساس اين ليست کتابي نوشت. )

اخته و کشالت تلخ يا سياه وجود ، زردچوبه، تمشک، زغالSoyچاي سبز، سبوس يا چاشني جيني 

 « ي به همسر لني زنگ زد تا ليست را به همراه دستورالعمل به او بدهد.داشت. يکشنبه شب و

سرطان مثل ديابت است. بايد هر روز مواظب آن باشي. چند ماه وقت داري و بايد غذاهايي از اين ليست 

ها را فقط گاهگاهي خورد، از اين ليست نبايد ها بدون استثنا استفاده کني. نبايد آنرا در همه وعده

 «ز کني.تجاو

ها بجز روغن زيتون، کنوال يا بزرگ بايد کنار گذاشته شوند. تا از وي همچنين اعالم کرد که همه چربي

جلوگيري شود. چند دستور پخت غذاي ژاپني را هم که دوست داشت  6 -التهاب توليد شده توسط امگا

توانست اين هم اميدي بود که ميبه او داد. همسر لني يادداشت کرد و قول داد هر روز آنها را تهيه کند. 

 به آن چنگ بزند.

کرد. امّا او زد. او بطور وسواسي قولي که داده بود را عمل ميدر اوايل کار، همسر لني اغلب تلفن مي

بعد از دو هفته صدايش « خواهم او را از دست بدهم...نمي»کرد زد گريه ميترسيد. وقتي تلفن ميمي

امروز با اشتهاي »و يا « نشيندول چهار ماه گذشته اولين بار است که ميدر ط« گفتتغيير کرد، مي

رود... او از کند بهتر شده... او راه مياحساس مي« شد ،و او هر روز بهتر از ديروز مي« خوبي غذا خورد

 توانست به گوشهايش اعتماد کند. اطاق خارج شد...؛ حاال ديگر بليوو نمي

ترين يماري سرطان پانکراس بود، سرطاني مثل رعد و برق که يکي از بدخيمگذشته از همه چيز، اين ب

 کند. ي لني تغيير ميهاست، امّا شکي نبود که چيزي در بدن فرسودهسرطان

لني چهار و نيم سال زنده ماند. تومور او براي مدت طوالني ثابت بود و حتي به اندازه يک چهارم کوچک 

گفت تاکنون چنين چيزي نديده هايش بازگشت. پزشک او ميو مسافرتشده بود. او به زندگي عادي 

 است. 

کند، گر چه براي مدتي مثل اين بود که لني سرطان خود را بدون اينکه مريض باشد با خود حمل مي

اولين بار »شود کند از خجالت سرخ ميعاقبت بدن او از پاي درآمد. هنگامي که بليوو داستان را نقل مي

کردم. واضح است که اين فقط يک مورد بود و غيرممکن است که از آن اي ميچنين توصيهبود که 

 «شد ؟اي گرفت چه ميشد نتيجهاي بگيريم. ولي با اينهمه... اگر مينتيجه

واقع چه براي پژوهشگري که زندگيش را وقف بيولوژي شيمي درماني کرده، اين يک شوک بود. امّا در 

شود؟ ايرادي براي اينگونه چيزي مانع از خوردن بهترين غذاها در دوره شيمي درماني و پس از آن مي

 شود.تغذيه وجودن دارد. بليوو، پس از آزمون لني هنوز هم نيمه شبها بيدار مي



ده ؟ او شگفت زده بود. آيا من حق دارم چنين مطلب مهمي را از عموم مردم پوشي«با اين چه کند»

آيا اينکه اين روش از نظر علمي و روشهاي سيستماتيک کشف نشده قابل قبول است؟ « نگهدارم ؟

اي فرارسيد که او تصميم گرفت بزرگترين برنامه پژوهشي روي اثرهاي بيوشيميايي غذاهاي باالخره لحظه

 ضدسرطان را در آزمايشگاه خود انجام دهد. 

ي محافظت از سرطان کدام است، بطور جدي عوض شده است. در از آن هنگام فکر اينکه بهترين راه برا

 زير به چگونگي آن خواهيم پرداخت.

 بذر و خاک 

دکتر کالين کمپ بل، پروفسور دانشگاه کرنل، مجري بزرگترين پژوهش در مورد ارتباط بين عادات 

يک مزرعه گذراند باشد، که تاکنون مشابه آن انجام نشده است. او کودکيش را در غذايي و سرطان مي

گشاي کارش بود، چون او ارتباط بين رژيم غذايي و ( و شايد همين دانش او درباره زمين بود که راه3)

 دهد. سرطان را بشکل خاصي توضيه مي

کند. مرحله آغاز، با رشد علفهاي هرز مقايسه مي -آغاز، تثبيت و گسترش -او سه مرحله از رشد تومور را

اي است که دانه تبديل به گياه گيرد. مرحله تثبيت، مرحلهانه در خاک قرار مياي است ککه دمرحله

 شود.مي

کند، جاي گلها و مرحله گسترش، مرحله تبديل گياه به علف هرز است، که بدون کنترل رشد مي

  گيرد. گياهي که اينگونه پخش نشود هرز نيست.رويکرد را هم ميگيرد و تا پيادهراهروهاي باغ را مي

زيست بستگي تا حد زيادي به ژنهاي ما و سموم محيط -اي خطرناکحضور احتمالي دانه -مرحله آغاز

ها، مواد شيميايي سرطانزا و غيره(. امّا مرحله رشد دانه )تثبيت(، بستگي به وجود شرايط دارد )تشعشع

 ضروري براي حيات آن دارد، يعني خاک خوب و آب و نور خورشيد. 

کند، چنين بل، تجربه سي و پنج ساله خود را از نقش مواد غذايي در سرطان بيان ميکمپدر کتابي که 

مرحله تثبيت قابليت معکوس شدن را در داراست، بسته به اينکه رشد سرطاني اوليه »گيرد: نتيجه مي

 داراي شرايط درست باشد. 

شود، رشد که تثبيت خوانده مياند. اين فاکتورهاي غذايي اينجاست که فاکتورهاي رژيمي بسيار مهم

ها ها بيش از ضد تثبيت کنندهگيرد که تثبيت کنندهکنند. سرطان هنگامي پا ميسرطان را کند مي

شود. اين يک پروسه ها غالب شوند کند يا متوقف ميباشند. رشد سرطاني هنگامي که ضدتثبيت کننده

 ( 4توان بيش از اين تأکيد کرد. )را نمي پذيريکنش و واکنش است. اهميت غيرقابل درک اين برگشت

اندکي بيش از يک  -مثل رژيم غذايي غربي -حتي اگر نوع رژيم غذايي بيشترين محرک سرطان باشد

 -6آيد، که قادر است بافتها را از بين ببرد )سلول سرطاني از ميان ده هزار سلول بهصورت تومور در مي

توان تا حد اند، ميهاي سرطاني در آنجا مستقر شدهه اين دانه( بنابراين با تأثيرگذاري روي خاکي ک5

 زيادي شانس رشد و پيشرفت آنها را کم کرد. 

ها ها درست است، چون آنها هم تعداد ميکروتومور )ريزتومور( مساوي با غربياين احتماالً در مورد آسيايي

 شوند. ميدر بدنشان وجود دارد، امّا اين مکروتومورها تهاجي و سرطاني ن



توانيم با کنترل ترکيب خاک، علفهاي هرز را کنترل کنيم و اين يعني اينکه هاي ارگانيک ميمانند باغ

گيرد استفاده کنيم، ها يا محرکها ارزشيابي محدود کنيم و موادغذايي که جلوي رشد آنها را ميغذاي آن

 ها را زياد کنيم.يا مصرف ضدمحرک

 The Lancetدقيقاً چيزي است که جراح بزرگ انگليسي، استفان پاگت، به آن پي برد. او در مجله اين 

دانند. نام اين سال معتبر مي 120ي او را پس از اي چاپ کرد که هنوز هم فرضيه، مقاله1889در سال 

 ( 7است. )« فرضيه بذر و خاک»فرضيه 

رطان در دانشگاه کاليفرنياي سانفرانسيسکو، در يک قرن بعد، پژوهشگران در انستيتوي پژوهشي س

هاي سرطاني بسيار تهاجي نشان چاپ شد اين وابستگي را در مورد سلول Natureاي که در مجله مقاله

 دادند. 

اگر محيط تومور از فاکتورهاي التهابي که براي رشد آن ضروري است خالي شود، تومور موفق به انتشار 

هاي سرطان، عيت اين است که اين فاکتورهاي التهابي، در واقع اين بارور کننده( واق8خود نخواهد شد. )

 شوند. بطور مستقيم توسط رژيم غذايي ما تدارک مي

غذاهاي اصلي بارور کننده عبارتند از شکر تصفيه شده که انسولين پيش التهابي و فاکتور رشد انسولين 

که به مولکولهاي التهابي  6 -و مقدار بيش از حد امگا 3 -سازد، مقدار ناکافي امگا)شبه انسولين( را مي

هاي غيرارگانيک( که محرک فاکتور رشد يابند و هورمونهاي رشد )موجود در گوشت و فراوردهتغيير مي

 انسولين هستند. 

يا بازدارنده باشد، مثل همه ترکيبات شيميايي گياهي موجود « ضدمحرک»تواند برعکس، رژيم غذايي مي

 سازند. )پايين را ببينيد( ها که بطور مستقيم مکانيسم التهاب را متعادل ميعضي سبزيها و ميوهدر ب

با تمام »شود. کند، دچار استرس ميهنگامي که ريچارد بليوو در مورد رژيم غذايي غربي صحبت مي

ئه دهم که به ام، اگر از من بخواهند يک رژيم غذايي اراچيزهايي که طي اين همه سال پژوهش آموخته

 «توانم اضافه کنم.شدت تشديد کننده سرطان باشد، چيزي به رژيم کنوني غربي نمي

 کند غذاهايي که مثل دارو عمل مي

اگر غذاهاي معيني در رژيم غذايي ما بارورکننده تومورها هستند، غذاهاي ديگر برعکس مولکولهاي 

هند اين گونه غذاها بسيار فراتر از ويتامينها، دباشند. کشفهاي اخير نشان ميضدسرطاني، گرانبها مي

 کنند.ها عمل ميمواد معدني و ضداکسيدان

توانند بجنگند و نه فرار کنند. آنها ها و گياهان در طبيعت، هنگام روبرو شدن با يک تهاجم، نه ميسبزي

ر باکتريها، حشرات و ها در براببراي زنده ماندن بايستي مجهز به مولکولهاي قدرتمندي باشند تا از آن

هواي بد محافظت کند. اينها مولکولهاي شيميايي با منشا گياهي، با خواص ضدميکروبي، ضدقارچي و 

 کنند.باشند که بر اساس مکانيسمي بيولوژيکي با تجاوز يا حمله مقابله ميکش ميآفت

طوبت و آفتاب محافظت آنها همچنين داراي خاصيت ضداکسيدان هستند و سلولهاي گياهي را در برابر ر

هاي شکننده سلول، با اثر تخريبي کنند )اين اثر با مهار تشکيل توده سلولي توسط مواجه مکانيسممي

 دهد(. اکسيژن رخ مي



 کند. زني رگ را مهار ميچاپ سبز هجوم به بافتها و جوانه

هائيست که به آن فنلرويد، حاوي تعداد زيادي پليبه عنوان مثال چاي سبز که در نواحي مرطوب مي

است که مولکولي قوي و خوراکي بر  EGCGگويند. يکي از اينها اپي گالوکاتچين گاالت يا کاتچين مي

 هاي سرطاني است. زني رگ جديد، توسط سلولعليه جوانه

هايي که شوند، امّا در چايها نابود يدر پروسه تخمير که براي تهيه چاي سياه الزم است اين مولکول

 شوند. هستند بوفور يافت مي« سبز»اند و بنابراين تحت عمل تخمير قرار نگرفته

شود. اين ماده توسط در خون جمع مي EGCGپس از نوشيدن دو سه فنجان چاي سبز مقدار زيادي 

در  EGCGکنند. هاي بدن را تغذيه ميشود. آنها هر يک از سلولها در تمام بدن پخش ميمويرگ

کند. کار اين کليد از بين بردن سيگنالي است که را مهار مي« گيرنده»گيرد و کليد مي سطح سلول قرار

 ( 9دهد وارد بافت شوند. )هاي سرطاني اجازه ميهاي بيگانه اعم از سلولبه سلول

EGCG کنند، مهار نمايد. هايي که دستور ايجاد رگ جديد را صادر ميهمچنين قادر است گيرنده

هاي سرطاني مهار شدند، به فرمان سلول EGCGها توسط مولکولهاي اين گيرنده ( هنگامي که10)

که از طريق فاکتورهاي التهابي براي هجوم به بافت و ساخت رگهاي جديد براي رشد تومور صادر 

 دهند.شود، پاسخ نميمي

شده از چاي سبز را در گرفته  EGCGريچارد بليوو، در آزمايشگاه مونترال به همراه تيم خود تأثير 

هاي سرطان خون هاي سرطاني آزمايش گرد. آنها مشاهده کردند که اين ماده رشد سلولانواع سلول

 ( 11دهد. ))لوسمي(، پروستات، کليه، پوست و دهان را کاهش مي

کند که سموم کند. چاي سبز مکانيزمي در کبد را فعال ميزدايي ميچاي سبز همچنين بدن را سم

نمايد، نشان داده شده است که در موشها، اثر مواد شيميايي ني را خيلي سريع از بدن دفع ميسرطا

 ( 12کند. )سرطانزا در سرطانهاي پستان، شش، مري، شکم و روده را مهار مي

 -هنگامي که با مولکولهاي ديگري که معموالً در رژيم غذايي آسيايي وجود دارند EGCGباالخره تأثير 

شود. آزمايشگاه متابوليسم و تغذيه ترکيب شود، بسيار بيشتر مي -سبوس يا ادويه چيني مثل سوي يا

دانشگاه هاروارد، نشان داده است، هنگامي که چاي سبز و سوي ترکيب شوند تأثير محافظتي آنها بسيار 

 شوند. بيشتر از هنگامي است که به تنهايي مصرف مي

( پژوهشگران چنين نتيجه 13 -14وستات، صادق است. )اين موضوع در مورد سرطانهاي پستان، پر

توان به دهند که ماده شيميايي موجود در سوي و چاي سبز را ميآزمونهاي ما نشان مي»گيرند: مي

در ادبياتي که «. ي مواد وابسته به استروژن در سرطان پستان بکار بردعنوان رژيم غذايي مهار کننده

 اي است. العادهرود، اين جمله داراي اهميت فوقبکار مي بسيار محتاطانه در علم سرطان

 بردهاي خطرناک را از بين ميسوي )ادويه چيني( هورمون

اثر سوي مولکولهاي شيميايي گياهي قدرتمندي را داراست، که مکانيسم اصلي بقا و انتشار سرطان را بي

 سيتين هستند.زين و گليها به ويژه جنيستين، ديادکنند. اين مولکولها ايزوفالونمي



نامند، چرا که بسيار شبيه استروژن زنانه هستند. فراواني استروژنهاي طبيعي آنها را استروژن گياهي مي

( به اين دليل است 15باشد. )گيري سرطان پستان ميو شيميايي در زنان غربي، يکي از علتهاي همه

شود: اين درمان همراه ريسک با احتيار تجويز مي که امروزه درمان با هورمون براي زنان پس از يائسگي

 باشد.باالي سرطان پستان مي

باشد. اينها مثل داروي شناسي يک صدم استروژن زنانه فعال مياستروژن گياهي سوي، از نظر زيست

کنند. دارويي که بطور معمول براي جلوگيري از بازگشت سرطان سينه تجويز فن عمل ميتاموکسي

 شود. مي

تواند دهد و در نتيجه ميجود اين ماده در خون تحريک بيش از حد بدن توسط استروژن را کاهش ميو

اند را کاهش دهد. بهرحال خاصيت محافظتي سوي در سرطان رشد تومورهايي که به استروژن وابسته

ي زناني که مصرف اند، تأييد شده است، امّا براپستان، فقط براي زناني که آن را از دوره بلوغ مصرف کرده

 اند، اثبات نشده است.آن را از بزرگسالي شروع کرده

بسيار شبيه هورمون مردانه محرک رشد سرطان  -جنيستين -هاي موجود در سوييکي از ايزوفالون

کنند، وجود باشد و همان مکانيسم محافظتي فوق براي مرداني که مرتب سوي مصرف ميپروستات مي

 دارد. 

کنند. بنابراين موجود در چاي سبز، جوانه زني رگ را مهار مي EGCGهاي سوي مانند ونبعالوه ايزوفال

هاي پستان و پروستات دارند. پس شکلهاي هاي ديگر عالوه بر سرطاننقش مهمي در نبرد با سرطان

 بخشي مفيد از رژيم غذايي ضدسرطان هستند.  edamama tofu, tempoh, misoمختلف سوي، 

 قوي ضدالتهابي است زردچوبه ماده

گيرد. اين ماده يک ادويه با خواص ترکيب آشپزي ديگري که بسيار موثر است از آسيا منشاء مي

گرم زردچوبه )يک چهارم تا نصف قاشق چايخوري( مصرف  2تا  5/1ها روزانه آوري است. هنديحيرت

 کنند.مي

ي زرد است. همچنين جزو اصلي داروي دهد، که جزو اصلي ادويه کارريشه زردچوبه پودري زرد رنگ مي

آيوورديک )داروهاي هندي( بخاطر خواص ضدالتهابي آن است. هيچ ماده غذايي ديگر داراي چنين 

 خاصيت ضدالتهابي قوي نيست. 

در آزمايشگاه زردچوبه جلوي رشد تعدادي زيادي سرطانها از جمله روده، کبد، شکم، پستان، تخمدان، 

هاي سرطاني را گيرد و سلولگيرد. زردچوبه همچنين جلوي جوانه زني رگ را ميمغز و خون را مي

 شود(. گويند انجام مياي که به آن آپويتوز ميکشد )اينکار از طريق پروسسهمي

گيرد. آيند، ميدر موشها زردچوبه جلوي توسعه چند سرطان را که بعلت مواد شيميايي سميّ بوجود مي

ها همسن و سال خود، يک هشتم سرطان ريه، ها نسبت به غربي( شايد به اين علت است که هندي18)

( اين آمار با وجود 19يک پنجم سرطان پستان، يک نهم سرطان روده و يک دهم سرطان کليه دارند. )

يرند، گها در معرض مواد سرطانزاي محيطي قرار ميها در هر روز بسيار بيشتر از غربياينکه هندي

 صحيح است.



پروفسور بهارات آگاروال، در مرکز درماني سرطان ام. دي. اندرسون در هوستون شخصيتي برجسته 

کند و ( وي رئيس آزمايشگاهي است که در مورد درمان تجربي سرطان کار مي20شود )محسوب مي

 پژوهشگري بسيار معروف است. 

کند و پژوهشگري بسيار معروف است. مانند بليوو، ر ميمانند بليوو، سوابق علمي در زمينه بيوشيمي و کا

سوابق علمي در زمينه بيوشيمي و داروسازي او، سبب نشده است که ذهن خود را در مورد هر چيزي 

گويد، بهنگام جواني در باتاالي ايالت پنجاب، گياهان جنگد، بسته نگهداد. وي ميکه با سرطان مي

 کند که اين گياهان چقدر موثر بودند.اند و هيچگاه فراموش نميدارويي تنها داروهاي موجود بوده

شناسي بود که به پروژه پس از گرفتن دکترا از دانشگاه کاليفرنيا در برکلي، وي اولين زيست

Genenthech  که يک پروژه معتبر در مهندسي ژنتيک است، پيوست و روي کشف درمانهاي مولکولي

 جديد براي سرطان کار کرد. 

را در توسعه سرطان کشف نمود.  NF- Kappa- Bدهه، نود، او نقش فاکتورهاي التهاب از جمله  در

در سرطان، در واقع رسيدن از  NF- Kappa- Bبعدها وي نوشت، کنترل کردن فاکتورهاي زيانبار 

( از آن زمان وي مشغول کشف عنصرهايي است که مکانيسم سرطانزايي را 21مرگ به زندگي است. )

 اثر کنند.بالً خودش کشف کرده بود را بيکه ق

زردچوبه در کتابهاي پزشکي هند، چين، تبت و خاورميانه از بيش از دو هزار قبل آمده است. آگاروال به 

ياد دارد که زردچوبه پاي ثابت آشپزخانه مادرش بوده است. وقتي بزرگ شد اين پودر را مورد مطالعه 

 وهاي صنعت داروسازي. علمي قرار داد، درست مثل ديگر دار

، او 2005( در سال 22وي در ابتدا نشان داد که زردچوبه در برابر سلولهاي سرطاني بسيار فعال است. )

تواند روي تومور سرطان پستان در موش عمل نمايد، توموري که ديگر به اثبات کرد که اين پودر مي

 داد. پاسخ نمي Taxolشيمي درماني با 

موشها دوزهايي از زردچوبه بود که رشد متاستازها را به طور موثر کاهش داد. در  در رژيم غذايي اين

کردند و تهديد مهمي شدند، امّا در بيشتر موارد، رشد نميها متاستاز ميکروتومور يافت ميحاليکه در ريه

 رفتند. بشمار نمي

ساي ارتودوکس است(، اين .دي. اندرسون )که شديداً پيرو عقايد کليشناسان مرکز سرطان امسرطان

اند، توجه زيادي به خود جلب نکرد. تا اينکه هاي قومي بنا شدهآزمايشات غيرعادي که بر اساس سنت

دکتر جان مندلسون، رئيس اين مرکز و يکي از مشهورترين سرطانشناسان امريکا در کنفرانسي که 

 کرد، شرکت نمود. آگاروال در آن سخنراني مي

ها دانستم دانش مربوط به سنتفاصله نزد آگاروال رفت تا با او صبحت کند. او گفت نميپس از آن وي بال

 اينقدر محکم و استوار است. مندلسون در بازگشت به هوستون سه آزمايش روي زردچوبه راه انداخت. 

ترين سرطان خون مالتيپل ميلوما، دومي آزمايشهايي در مورد سرطان خون اولين آزمايش روي شايع

مالتپيل ميلوما، دومي آزمايشهايي در مورد سرطان زنان و سومي جستجو براي جلوگيري از سرطان ريه 

 با ريسک باال، اين آزمايشها در جريان هستند و هنوز نتيجه آنها ارائه نشده است.



 زردچوبه نمايشي عالي از فوايد آشپزي سنتي در مقايسه با مواد ديگر است. هنگامي که پژوهشگران در

تايوان سعي کردند تومورهاي سرطاني را با کپسولهاي زردچوبه مداوا کنند، مشاهده کردند که اين 

 کپسولها توسط سيستم هاضمه، جذب بسيار کمي دارند. 

اي در واقع اگر زردچوبه با فلفل مخلوط نشود )که تقريباً هميشه در ادويه کاري، بوده است( از موانع روده

کند. پس دانش هندي بسيار فراتر از ل جذب زردچوبه را با دو هزار بار بيشتر ميعبور نخواهد کرد. فلف

 دانش در کشف وابستگي بين غذاها موفق بوده است.

کردم، وقتي دريافتم تومورهاي مغزي مانند هنگامي که من در مورد سرطان خودم پژوهش مي

تر هستند، حال اگر همزمان زردچوبه هم تجويز گردد نتيجه گليوبالستوما به شيمي درماني حساس

 اور است. بسيار شگفت

العاده زردچوبه تا حد زيادي مربوط به گيري کردند: اثر فوقطبق آنچه تيم آگاروال در هوستون نتيجه

ديديم  4که در فصل  NF- Kappa- Bتوانايي تداخل مستقيم دروني روي شواليه سياه سرطا و يا 

 کند.هاي سرطاني را در مقابل مکانيسم دفاعي بدن محافظت ميباشد، که سلولمي

تمام صنعت داروسازي هم بدنبال اين موضوع است که به تکنولوژي ساخت مولکولهاي غيرسمي که 

ي قدرتمند ين برندهدانيم زردچوبه از ببتوانند با اين مکانيسم سرطان بجنگند، دست يابد. حال مي

NF- Kappa- B ضرر است. ها اثبات کرده که اين ادويه بيباشد و دو هزار سال استفاده هنديمي 

هاي سوي و بجاي پروتئين حيواني مصرف کرد تا توان به همراه فراوردهزردچوبه را همچنين مي

ي رگ است. يک فنجان چاي زنزدا و ضد جوانهاي سمجنيستين ذکر شده در باال تهيه شود که ماده

سبز هم اضافه کنيد و ببينيد اين کوکتل قوي سه مکانيزم اصلي رشد سرطان را بدون اثر جانبي خنثي 

 کند.مي

 قارچ خوراکي محرک سيستم ايمني 

تاکه، کاواراتاکه و انوکي تا غذاهاي مرسوم ژاپني هستند. اين غذاها را در بيمارستان و براي شيتاکه، مي

باشند و مولکولهايي ( اينها داراي قارچ مي27 -30تواند يافت. )اند هم ميي که شيمي درماني شدهبيماران

شوند، سيستم ساکاريدها که به فراواني در اين غذاها يافت مينيان دارند، که بهمراه ديگر پليتيبنام لي

 نمايند. ايمني بدن را تحريک مي

خورند، پنجاه درصد کشاورزان ژاپني که زياد از اين غذاها ميمثالً نرخ بروز سرطانهاي شکم در بين 

( در پژوهشهاي دانشگاهي ژاپن، پژوهشهاي 31کنند. )کمتر از آنهايي است که اين غذاها را مصرف نمي

دهد فعاليت زيادي روي سيستم ايمني بيماراني که به آنها عصاره قارچ داده بودند، انجام شده و نشان مي

 يابد. ني حتي در خود تومور افزايش ميهاي ايمسلول

ه در طول شيمي اند که وقتي بيمار مبتال به سرطان رودپژوهشگران دانشگاه کيوشو در ژاپن، نشان داده

( و احتماالً به علت فعاليت سيستم 37کند )درماني و بعد از آن قارچ مصرف کند، عمر بيشتري مي

 .کندايمني است که رشد تومور را آهسته مي



جنگند مورد آزمايش قرار هاي سرطان پستان ميهاي مختلفي که با سلولدر آزمايشگاه بليوو، قارچ

تواند رشد هاي آسيايي نيستند که اثر مفيدي دارند، بعضي از آنها مثل قارچ صدفي ميگرفتند. تنها قارچ

 سرطاني را بطور کامل متوقف کند. 

 ال اختهفرنگي، ذغها: توت سياه، تمشک، توتتوت

باشد. ريچارد زني رگ براي جنگ با سرطان ميصنعت داروسازي همچنين بدنبال داروهاي ضد جوانه

 کند.زني رگ به سفارش بخش صنعت کار ميبليوو، از اواسط دهه نود روي داورهاي ضد جوانه

 هاي رگهاي خوبي در شرايط آزمايشگاهي است که اين سلولها توسطکار او شامل پرورش سلول

هايي که در جريان پديده اند، درست مثل سلولمحرکهاي شيميايي رشد سلولي تحريک به رشد شده

 آيند. تومورال بدست مي

هايي که توسط محرکهاي شيميايي با يک ميکروپيت يک دوز کوچکي از داروي مورد آزمايش به سلول

ا براي جلوگيري از ايجاد رگ خوني شود تا توان اين داروهاند اضافه ميرشد سلولي تحريک به رشد شده

 گيري شود. جديد اندازه

آورد که به آزمايشگاه کشيد تا اثر اندکي نمايان شود. بليوو، روزهايي را به ياد ميچندين روز طول مي

 رفته تا ببيند اين يا آن مولکول جديد آزمايش را چگونه پشت سر گذاشته است. مي

رفت و به داروسازها اطالع ، از شدت هيجان، آدرنالين خونش باال ميکردهر گاه اثر کوچکي مشاهده مي

آزمايشها شد بخش صنعت براي اينهاي کوچک باعث ميايم. اين نتيجهاي رسيدهداد که به نتيجهمي

 پول خرج کند تا اينکه دکتر بليوو بزودي خود را در راس يک گره پژوهشي بزرگ ديد. 

اي وجود داشت. نود و پنچ درصد اين ملکولها در آزمايش روي زيبا سايهباري، هميشه روي اين تصوير 

 هاي حيواني يا انساني فاقد نتيجه بدست آمده از آزمايشات آزمايشگاهي بودند. سلول

شد براي حتي هنگامي که در لوله آزمايش موفق از آب درآمده بودند، هنوز بسيار سمّي بودند و نمي

امروزه در آزمايشگاه طب مولکولي سنت جاستين بيمارستان کودکان، چنين انسان تجويز شوند. امّا 

 فضايي حاکم نيست. 

بجاي بررسي مولکولهاي شيميايي جديد، بليوو تصميم گرفت توان ضدجوانه زني رگ در تمشک را اندازه 

د در گردو شود )اين اسيفرنگي يافت ميبگيرد. اسيد االژيک پلي فنلي است که به وفور در تمشک و توت

فرنگي، نشان داده است که و فندق هم هست(، اسيد االژيک موجود در دوزهاي معمول تمشک و توت

 تواند رشد تومور بدخيم موش را به مقدار زيادي کُند نمايد. مي

ي داروها براي جلوگيري از بليوو در آزمون خود دريافت اسيداالژيک موجود در تمشک به همان اندازه

خوني موثر است. در واقع اسيد االژيک در برابر دو مکانيزم تحريک رگهاي خوني عمل رشد رگهاي 

(. pdgfو فاکتور رشد مشتق از پالکت خوني يا  vegfنمايد )فاکتور رشد بافت پوششي عروق يا مي

(38 ) 



 شدهميدانست. اين ماده سمّي نبود و توسط بشر از ما قبل تاريخ استفاده بليوو اهميت اين کشف را مي

است. امّا به که بگويد؟ آنسوي خط کسي نبود که در هيجان اين کشف سهيم شود و يا براي آن پول 

 خرج کند. 

فرنگي، تمشک، گردو، فندق و گردوي امريکايي هنوز خواص بيشتري دارند. هاي کوچک مثل توتميوه

 اي اين خاصيت نيستند. ها فقط دارزني رگ قديمي، اين ميوهبرخالف داروهاي مهار کننده جوانه

نمايد. کند و از تشکيل سم توسط مواد سرطانزاي محيط جلوگيري ميزدايي مياسيد االژيم، سلول را سم

و حيات را به خطر گذارند اثر مي dnaکنيم بسيار خطرناکند، زيرا روي ( سمومي که از صحبت مي39)

 کند و اثر جانبي هم ندارد. اندازند. پس اسيد االژيک يک سوپر مولکولي است که در چند جا عمل ميمي

اند. اين ماده با ها هستند و داراي اسيد گلوکاريکباشند، گيالسهاي ديگري که ضدسرطان ميميوه

( ذغال اخته 40کنند. )زدايي ميسمها که مواد شيميايي محيطي هستند، بدن را حذف زينواستروژن

 باشد. ها ميها و پروآنتوسينادينداراي آنتوسينادين

( در آزمايشگاه 41هاي سرطاني را مجبور به خودکشي کنند )آپوپتوز(. )ها قادرند به سلولاين مولکول

 نمايند و بويژه روي سرطان روده مؤثر است.روي بسياري از سرطانها عمل مي

 ( 42باشد. )اين گونه مولکولها، قره قروط، دارچين و شکالت سياه يا تلخ ميديگر منبع 

 ها همپاي داروهاها و سبزيچاشني

را معرفي کردند. اين دارو در درمان  Gleevecبا سر و صداي زياد داروي ضدسرطان  2001در سال 

 ثر است. نوع شايعي از سرطان خون و نوع خيلي نادري از سرطان روده در نوزادان مو

شناسان اصلي شناسي باليني و يکي از سرطاندکتر الري نورتون، رئيس سابق جامعه امريکايي سرطان

در بيمارستان مموريال اسلوان کيترينگ در نيويورک، طي يک محاسبه با نيويورک تايمز، تأثير اين دارو 

 ( 43ناميد )« يک معجزه»را 

باشد. بجاي اينکه شنسان روشي رويايي براي درمان سرطان ميبراي سرطان Gleevecدر واقع 

 کند. هاي سرطاني را زهرآلود کند )مثل شيمي درماني(، مکانسيم سلوالر رشد سرطان را مهار ميسلول

کند. امّا امروزه آن را به عنوان شوند اثر مياين دارو روي يکي از ژنهايي که رشد سرطاني را باعث مي

 (. PDGFهاي شناسند )گيرندهکند، ميملي که سوئيچ تحريک ايجاد رگ جديد را مهار ميعا

شود. تواند سبب تحريک رشد سرطان شود که سپس خطرناک بودن آن متوقف ميمصرف روزانه آن مي

سرطان بدون »زني رگها( کشف کرد، ما اينک به مرحله به گفته جودافولکمن که پديده آنژيوژنز )جوانه

 ( 44ايم. )يماريم رسيدهب

داران، که اين کنند. مثل گياهان خانواده پلهعمل مي Gleevecها و گياهان مانند بسياري از چاشني

 باشد. خانواده شامل نعنا، آويشن، مرزنگوش، پونه، ريحان و اکليل کوهي يا رزماري مي

ند. ترپين روي تعداد زيادي از هاي معطر( غني هستاين گياهان از نظر اسيدچرب ترپين )هيدروکربن

 شود.کند و نيز به مرگ آنها منجر ميهاي سرطاني را کم ميتومورها اثر کرده و سرعت پخش سلول



هاي سرطاني براي تهاجم به ها بنام کارنوسل که در رزماري وجود دارد، توانايي سلوليکي از اين ترپين

 دهد. نتواند پخش شود حدّت خود را از دست ميبرد. وقتي سرطان هاي کناري را از بين ميسلول

شود شيمي درماني به اند که رزماري باعث ميبعالوه پژوهشگران در انستيتو ملي سرطان نشان داده

هاي سرطان پستان را در برابر سلول ها، اين ماده مقاومتهاي سرطاني شود. در بافتراحتي وارد سلول

 ( 45آورد. )شيمي درماني پائين مي

اي که به فراواني در جعفري و در آزمايشهاي ريچارد بليوو، نشان داده شده است که اَپي جِنين، ماده

کرفس وجود دارد، با قدرت از ايجاد رگهاي خوني که تومور به آن نياز دارد، ممانعت کند. اين خاصيت 

 ( 46آيد. )مياست. اين اثر حتي پس از مصرف مقدار کم جعفري در خون پديد  Gleevecشبيه 

 همياري غذاها

ترين از آن است که مردم نمايند، طوالنيغذاهايي که مولکولهاي آنها در برابر سرطان عمل مي ليست

 ام.کنند. من ليستي از اين غذاها را در ضميمه اين فصل آوردهفکر مي

 آيد: بندي کوتاهي از آنچه تاکنون گفته شد ميدر زير جمع

رساني باشند که به رشد سرطاني سوختهستند و داراي مکانيسمي مي« رکمح»برخي غذاها  -1

 ها را بيان کرديم.آن 6کنند. ما در فصل مي

ها را وادار کنند و يا آنها مکانيسم رشد سرطاني را مهار مياند. آن« ضدمحرک»غذاهاي ديگري که  -2

 کنند که بميرند.مي

اي روي مکانيسم زيستي تند کننده و يا کند العادهپس اثر فوق شود.غذا هر روز سه بار وارد عمل مي -3

 کننده رشد سرطاني دارند. 

کنند. افتخار آخرين نسل داروهاي ضدسرطان اين است داروها بطور معمول روي يک فاکتور عمل مي

داخله است. اين به اين معني است که اين داروها در مرحله مولکولي خاصي م« گراهدف»که درمان آنها 

 کنند )اميد است چنين باشد(. کنند و در نتيجه اثرات جانبي دارو را محدود ميمي

کنند. و اين کار را به آرامي و برعکس، غذاهاي ضدسرطان در يک زمان، روي چند مکانيسم عمل مي

سازند ا قادر ميکنيم، اينها ما ردهند. از آنجا که ما ترکيبي از غذاها را مصرف ميبدون اثر جانبي انجام مي

 هاي دخيل در سرطان مبارزه کنيم. با تعداد بسيار زياد مکانيسم

براي همين هم هست که آزمايش اين غذاها در آزمايشگاه اينقدر پيچيده است، چون تعداد ترکيبات 

د ها نيز دليلي براي اين است که اينها چقدر اميهاي آنممکن عدد نجومي است. امّا اين فراواني ترکيب

 بخشند. 

. دي. اندرسون، بر روي شرايطي شناسي سرطان در مرکز سرطان امدکتر فيدلر، رئيس بخش زيست

به  -يا شکست در تهاجم -توانستند تهاجمهاي سرطاني ميکرد که تحت آن شرايط سلولتحقيق مي

 کردند. بافتهاي ديگر را مديريت مي

 کوپ به همکارانش نشان داد. او تصويري از سرطان پانکراس را در زير ميکروس



آميزي ، رنگ«هابارورکننده»هاي آن را بر حسب فاکتورهاي مختلف رشد، تيم او موفق شده بود سلول

سازند تا در حالت سکون بماند، رشد کند و نمايند. فاکتورهاي رشد آنهايي هستند که تومور را قادر مي

 در برابر مداوا مقاومت نمايد. 

سبز، قرمز و زرد براي فاکتورهاي  -ومور سرطان پانکراس چندين بار رنگ شده استدر اين آزمايش ت

رشد و لکه آبي براي هسته سلولها. وجود چندين رنگ به معني اين است که بيشتر سلولهاي تومور 

گيرند. معني اين چيست؟ اين سؤالي است که فيدلر از حاضران چندين فاکتور رشد مختل را بکار مي

 کند. به تومور رنگي اشاره مي پرسد ومي

درماني که براي قرمز سپس سبز انجام شود کشنده است. درماني که براي سبز و سپس قرمز انجام »

 ( 48«. )شود کشنده است. تنها پاسخ اين است که به همه آنها با هم حمله کنيم

پزشکي آيووردا است،  شک تحت تأثير سنت عظيمپژوهشگران دانشکده علوم پزشکي در دهلي نو، که بي

تواند در کمک به محافظت بدن در برابر عوامل اند که ترکيب معيني از غذاها تا چه حد مينشان داده

 ( 49سرطانزا موفق باشد. )

موشهاي ماده که براي مدت طوالني در معرض عامل سرطانزاي معروف، دي متيل بنزن تراسين يا 

DMBAسرطان پستان مبتال شدند. اين موضوع هميشه صادق  ، قرار گرفتند، صد در صد به تومور

 شود بدهند. است، غير از وقتي که به اين موشها مواد معيني که در غذاهاي سالم يافت مي

هاي ارگانيک و همينطور مواد خوراکي آزمايش شده عبارتند از سلنيوم )که در سريل يا حريره و سبزي

هاي چند نيزيم )در اسفناج، خشکبار، فندق، بادام، حريرهدر ماهي و حلزون و خرچنگ موجود است(، م

ها مثل مرکبات و هاي و ميوههاي معدني وجود دارد( ويتامين ث )در بيشتر سبزيغله و بعضي آب

هايي که رنگ روشن دارند و فرنگي وجود دارد(، ويتامين آ )در تمام ميوههاي سبز و کلم و توتسبزي

 مرغها وجود دارد. ها و همينطور در تخمسبزي

در ميان موشهايي که يکي از اين مواد را بهمراه ماده سرطانزا دريافت کرده بودند، پنجاه درصد به سرطان 

مبتال شند. در ميان موشهايي که دو تا از اين مواد را دريافت کرده بودند تنها يک سوم سرطان گرفتند. 

رسيد و ادند نسبت موشهاي مريض به يک پنجم ميداگر سه تا از اين مواد ترکيب شده به موشها مي

 رسيد. اين مقدار براي ترکيب چهار ماده به يک دهم مي

شوند، اين موشها از طبق آمار، به سادگي با مصرف ترکيبي از موادي که در غذاهاي معمول يافت مي

 ( 50صد در صد ابتال به سرطان، به نود درصد رهايي از آن رسيدند. )

تواند مکانيسم زياد، بيش از همه نتيجه همياري بين ترکيبات مختلف غذايي است که مي اين اختالف

تحريک کننده رشد سرطاني را کُند يا متوقف کند. روش همياري ترکيبي، همان درمان پيشنهادي دکتر 

 باشد.عيسيا فيدلر مي

 جنگد کوکتل سبزي که با سرطان مي

بايست توسعه سرطان را بليوو درست باشد، همياري بين غذاهاي ضدسرطان در يکروز مياگر فرضيه 

 اي کاهش دهد. پس درست است که از همه مواد يک کوکتل سبزي درست کنيم. بطور قابل مالحظه



تيم پژوهشي بليوو در آزمايشگاه بيمارستان کودکان سنت جاستين، اثر اين کوکتل بر روي موشهايي 

ها را از نقص ژنتيکي داشتند که آن« برهنه»دي بيمار بودند را بررسي کردند. موشهاي که بطور ج

 داشتن مو و سيستم ايمني محروم کرده بود. 

زير زنند. اگر به هاي سرطاني انساني را پس نميدفاع هستند و پيوند سلولها در برابر عفونت بيآن

آيد که پنج درصد هاي سرطاني ريه انساني تزريق شود تومورهاي غيرعادي بوجود ميها سلولپوست آن

 پوند( در انسان. 9تا  6معادل سه تا چهار کيلوگرم ) -وزنشان است

شد بوي اشتهاآوري در آزمايشگاه همکاران بليوو به ياد دارند که تهيه کوکتلي که بايد به موشها داد مي

که با بوي ترکيبات شيميايي موجود در اين محيط در تناقض بود. ترکيب کوکتل عبارت بود از: داشت 

فرنگي(، زردچوبه، فلفل سياه، قره قروط، گريپ کلم فندقي )بروکسل(، کلم بروکلي، سير، موسير )يا تره

 فروت و حتي اندکي چاي سبز. 

تواند مصرف کند. کلم انسان در يک روز مي اي تعيين شده بود که بطور معمولها به اندازهنسبت آن

 گرم و... 2گرم، چاي  50گرم، ذغال اخته  100

پوشيدند، هر روز پذير از عفونت ماسک و دستکش ميپژوهشگران که براي محافظت اين موشهاي آسيب

د زير کردند. بعد از يک هفته موشهايي که سوپ نخورده بودنها را وزن ميدادند و آنبه آنها غذا مي

 پوستشان تومورهاي بدشکل بوجود آمد.

کردند و آنها که سبزيهاي ضدسرطان خورده بودند شکل بسيار بهتري داشتند، بيشتر حرکت مي

کنجکاوتر بودند و اشتهاي بهتري داشتند. از همه مهمتر اينکه، گر چه اين موشها سيستم ايمني نداشتند 

 کرد. هاي آنها بسيار کندتر رشد ميهاي سرطاني زير پوستشان بود، تومورو سلول

آيا لني با آن سرطان تهاجمي، اينگونه توانست چندين سال زنده بماند؟ آيا غذايي که همسرش براي او 

انيم توکرد فرصتي به او داد تا بسياري از فاکتورهاي رشد سرطان پانکراس را مهار نمايد؟ نميتهيه مي

اش به هستيم اين است که او با دنبال کردن اين رژيم سالمتيمطمئن باشيم، امّا چيزي که آن مطمئن 

 افتاد. خطر نمي

توانيم به شرح زير غذا انتخاب کنيم تا از بدن ما در برابر سرطان محافظت هر روز و در هر وعده مي

 نمايد، بوسيله: 

 سم زدايي مواد سرطانزا؛  -

 حمايت از سيستم ايمني؛  -

 جديد که براي تغذيه تومور الزم است؛ جلوگيري از ايجاد رگهاي  -

 جلوگيري از ايجاد التهاب توسط تومور )که بارور کننده آن است(؛  -

 کند و ها را قادر به تهاجم به بافتهاي کناري ميمهار مکانيسمهايي که آن -

 هاي سرطاني. تحريک پديده خودکشي سلول -

 ها هستند. کنندهغذاها بسيار مهمتر از آلوده



زدايي کنند و بسياري از مواد سرطانزا را حذف توانند بدن را سمن واقعيت که غذاهاي ضدسرطان مياي

ها کشنمايند، بسيار حائز اهميت است. يعني به عنوان مثال اگر ميوه و سبزيهاي غيراگانيک به آفت

 چربد. آلوده باشند، اثر مثبت مولکولهاي ضدسرطان به اثر منفي مواد سرطانزا مي

 ( 53کنند. )سازها را مغلوب ميگويد، غذاها هميشه آلودهبل ميهمانگونه که کمپ

 هاي غذايي هنوز در درمان مرسوم سرطان جايي ندارند؟ : چرا توصيه2بخش 

در پنج هزار سال اخير، همه سنتهاي بزرگ پزشکي از رژيم غذايي براي اثرگذاري روي دوره بيماي سود 

بگذاريد غذاها »ين قاعده مستثني نيست. در قرن پنج قبل از ميالد بقراط گفت: اند. سنت ما نيز اجسته

 ( 54داروهاي شما باشد و داروهاي شما غذايتان. )

Nature  مهار شيميايي سرطان که بوسيله مواد شيميايي نباتي »اي بلند نوشت در مقاله 2003در سال

ي فوري و قابل قبول براي مديريت و کنترل سرطان آيد، اکنون به عنوان روشي ارزان با کاربردبدست مي

 ( 55« )در دسترس همگان است.

دهند، پزشکان مادام که رژيم غذايي ستون اصلي داروهاي آيوروديک هندي، چيني و عربي را تشکيل مي

 کنند؟ غربي درعمل به چه چيزي رجوع مي

براي يکسال شيمي درماني آماده ام پيش پزشکم رفتم، خود را وقتي من پس از دومين تومور مغزي

ام را عوض کنم تا بيشترين بهره را از درمان ببرم و از کرده بودم. از او پرسيدم آيا بايد رژيم غذايي

بازگشت مجدد جلوگيري کنم؟ عليرغم صميميتي که در مواظب از من از خود بروز داده بود و عليرغم 

اي ن صعب العالج که در وي بود، پاسخ او کامالً کليشهمهرباني و صبوري حاصل از سالها کار با بيمارا

 «کند، امّا مواظب وزنت باش.خواهي بخور زياد تفاوت نميهر چه مي»بود 

شناسي همکاران من بودند، مراجعه شناسي که مراجع اصلي آموزش سرطانهاي مرجع سرطانبه کتاب

 ( 56است. )« ناسيشسرطان، اصول و درمان سرطان»ها کتاب کردم. بهترين آن

شناسان است که يکي از نويسندگان آن پروفسور اين کتاب از مراجع ضروري براي مطالعه سرطان

دويتا، مدير اسبق انستيتو ملي سرطان که شهرتش به خاطر کشف روش درماني ترکيبي وينسنت تي

 باشد.براي بيماري هوچکين است، مي

شناسي در تمام دنيا متمرکز است حتي يک بر روي سرطانترين چاپ اين کتاب ارزشمند که در تازه

 شود.فصل هم در مورد غذاها و درمان سرطان و جلوگيري از بازگشت بيماري ديده نمي

مانند هر کسي که مبتال به سرطان است، من هر شش ماه يکبار، آزمايش کنترل بيماري از خودم بعمل 

 اند را بيابم.راحي و شيمي درماني گريختههاي سرطاني را که از دست جآورم تا سلولمي

روم، همه گونه مجله هاي پس از درمان به آنجا ميدر اطاق انتظار مرکز پزشکي دانشگاهي که براي تست

تغذيه براي بيمار »اي را با عنوان در دسترس بيماران است. در آخرين مراجعه براي آزمايش، جزوه

 ( را به دقت خواندم. 57« )سرطاني: راهنمايي براي بيمار و خانواده او

هاي غذايي بدون چند دستور قابل مالحظه از جمله توصيه به مصرف بيشتر ميوه و سبزي و برخي وعده

 گوشت و محدود ساختن مصرف غذاهاي چرب و الکل بود. 



پژهش بسيار »بود، به عبارتي نه چندان اميدبخش رسيدم: « نتغذيه پس از درما»در بخشي که به نام 

 «تواند از بازگشت بيماري جلوگيري نمايد.خوريد ميدهد غذايي که مياندکي انجام شده که نشان مي

شناس من، زندگي مرا نجات دادند و من سپاسگزاري عميقي براي ارتباط روزانه آنها همکاران سرطان

زحمت دارم. با اينهمه بايد بپرسم چگونه اين پزشکان عاليقدر اينچنين عقايدي بخصوص با اين بيماري پر

کنند. پس از صحبت با چند نفر از آنها که در زمره دوستان من هستند، کوشيدم جوابي براي را ابراز مي

 اين سوال بيابم. در واقع چندين جواب وجود دارد. 

 «کرديماگر درست بود ما اطالعاتي درباره آن کسب مي»

شناسان نيز مانند همه پزشکان همه روزه بدنبال با خبر شدن از پيشرفتهاي علمي که ممکن سرطان

کنند تا درمانها جديد را ها را در کارشان ياري دهد، هستند، در کنفرانسهاي ساالنه شرکت مياست آن

 بيابند. 

نند، هستند. چندين بار در ماه با کهاي علمي و تخصصي که پژوهشهاي تازه را منتشر ميآبونمان مجله

کنند از کنند. آنها احساس ميشوند که آخرين داروها را به آنها معرفي ميويزيتورهاي دارو مواجه مي

 هر چيزي در حيطه کاري خود خبر دارند و بطور معمول نيز چنين است. 

در يک صورت مجاز است و آن  دهند تنهاهايي که به بيماران ميامّا در فرهنگ پزشکي، تغيير در توصيه

ها را روي انسان شوند موثر بودن آنگفته مي« دو سوي کور»هايي که به آن اينک در يک سري پژوهش

 شود.گفته مي« طب مبتني بر شواهد»نشان داده باشند. به اين موضوع 

هاست. در عين گيرشناسي فقط انباري از فرضيهدر مقايسه با اين پژوهشهاي تجربي روي انسانها، همه

شناسي که هر روز با بيماران سر و کار دارد، پژوهشهايي که روي سلولهاي سرطاني حال پزشک سرطان

ها توسط مطالعات آورد، تا زماني که اين پژوهششود را بحساب نميو يا موشها در آزمايشگاه انجام مي

 شوند. گرفته نمي در نظر« شاهد»انساني در مقياس بزرگ تأييد نشوند، به عنوان يک 

منتشر شده باشند، در تيررس مطالعات اين  Scienceيا  Natureهايي مثل حتي وقتي که در مجله

متخصصين نخواهد بود چرا که اين پزشکان وقت ندارند که حجم عظيمي از مطالب را در مورد فعاليتهاي 

 آزمايشگاهي بخوانند. 

بعداً راجب آن »و يا « اين موضوع حقيقت ندارد»ويند که گبنابراين در برخورد با اين مباحث آنها مي

 ها، ذکر شده باشد. ، مگر اينکه پژوهش مزبور در منابع معمول آن«اطالعات کسب خواهيم کرد

هزينه يک داروي ضدسرطان که آزمايش روي انسان را گذرانده باشد، بين پانصد ميليون تا يک ميليارد 

 Taxolي فقط وقتي اقتصادي است که داروي نسبتاً کم مصرف مثل گذاردالر است. اين نوع سرمايه

 چيزي حدود يک ميليارددالر در سال به شرکت سازنده برگرداند. 

گذاري براي نشان دادن مفيد بودن کلم بروکلي، ، تمشک يا از سوي ديگر از نظر مالي چنين سرمايه

گردانند. حتي به شرکت توليد کننده برنمي ها مبلغ فوق راچاي سبز اقتصادي نيست، چون اين فراورده

اي با پژوهشهاي زماني که پژوهشهاي انساني ضدسرطان براي غذاها وجود دارد، آنها هيچگاه از نظر رتبه

 کنند. انساني ضدسرطان براي داروها برابري نمي



انند ما را به تورسند و ميپژوهش روي حيوانات بيشتر مرسوم است، و از نظر مالي معقول به نظر مي

مسير درستي هدايت کنند. بدختانه اين نکته درست است که پژوهش روي موش چيزي را در مورد 

 کند. انسان ثابت نمي

اين موضوع دليل ضرورت وادار ساختن نهادهاي عمومي يا بنيادها براي به عهده گرفتن هزينه مالي 

زم نيست صبر کنيم تا نتيجه انبوه گويم، الپژوهش روي غذاهاي ضدسرطان است. هنوز هم من مي

توانيم هم اکنون غذاهاي ضدسرطان را وارد رژيم غذايي خود چنين آزمايشهايي اعالم شود بلکه مي

 کنيم.

کنم براي مصرف کننده هيچ گونه ريسکي برم و در اينجا توصيه ميواضح است که رژيمي که من بکار مي

ها تاثير مثبتي روي ندارد و برعکس سودهاي بيشتري بجز سرطان دارد. به عنوان مثال اين گونه رژيم

 ( 58 -64هاي قلبي و آلزايمر دارند. )ورم مفاصل، بيماري

 هاي سفت و سخت خسته نکنيد ما را با رژيم

بيشتر مدارس مفهوم شود. در تر از همه اينکه، مباحث تغذيه بندرت در مدارس پزشکي تدريس ميجدي

گيرشناسي پخش شده است. دانشي که درباره تغذيه در البالي مفاهيم ديگر مانند بيوشيمي يا همه

کمتر  Cosmopolotionهاي مجله تغذيه من داشتم، قبل از عزيمت به تّبت از ميانگين دانش خواننده

 ر است: بود. با اندکي اغراق مجموع آنچه که من تدريس کرده بودم به شرح زي

 غذاها ترکيبي از کربوهيدراتها، چربيها، پروتئينها، و ويتامينها و موادمعدني هستند. -

 برند بايد کالري کمتري مصرف کنند.کساني که از چاي رنج مي -

بيماران ديابتي بايد کمتر شکر بخورند، آنهايي که فشار خون دارند کمتر نمک بخورند و کساني که  -

 د کمتر کلسترول مصرف نمايند.ناراحتي قلبي دارن

آميز در من، نسبت به نقش درماني غذاها اطالعي من از علم تغذيه، سبب پيدايش يک نگرش تحقيربي

بايست براي آورم که ميدادم. ميهماني شامي را به ياد ميشده بود. من درمان با دارو را ترجيح مي

 خراني کنم.متخصصين قلب، راجع به افسردگي و بيماريهاي قلبي س

آن کمپاني که کنفرانس را ترتيب داده بود، براي اينکه پزشکان پرمشغله را تشويق به شرکت در آن 

کنفرانس نمايد، ما را به يکي از بهترين رستورانهاي استيک در پيتزبورگ دعوت کرده بود. آن رستوان 

کيي از متخصصين قلب، کرد. هنگام دادن دستور غذا، پيشخدمت به فقط گوشت امريکايي مصرف مي

دهد گرمي داد و وي گفت که مواظب کلسترول خود است و ترجيح مي 700ي پيشنهاد استيک دو آتشه

قرص ليپيتور بخور و ما را ببا »ماهي سفارش دهد. ديگران بالفاصله با او به شوخي پرداخته و گفتند 

 «رژيم خود ناراحت نکن.

رار نداد. اين مسئله نشان از طرز فکر ما پزشکان دارد: اگر اين واکنش در آن زمان مرا تحت تأثير ق

تواند براي داروها هم باشد. فرهنگ ما حتي در مورد آن پزشک متخصصين قلب مشکلي وجود دارد، مي

دهد، اينگونه برخورد کرد. يعني دانست با عوض کردن غذا ريسک بيماري قلبي را کاهش ميکه مي

 حل دارويي برو.راهمشکل را فراموش کن و دنبال 



 اند متخصصين بين همديگر به توافق نرسيده

گاورن، در دفتر کارش در واشنگتن، همراهي من پدرم را در يک مالقات با سناتور مک 1997در سال 

آورم دفترش براي عضو دمکرات نامزد رياست جمهوري آمريکا کوچک بنظر کردم. تا آنجا که بايد مي

 قشه داکوتاي جنوبي که او از آنجا آمده بود، روي ديوار قرار داشت. رسيد. در پشت سرش نمي

اين نقشه، مستطيلي دراز و تقريباً خالي بود، با چند شهر کوچک در اينجا و آنجا که اسم آنها را هيچگاه 

ن اي بود. او درگير ماجرايي به مراتب بدتر از آنچه نيکسونشنيده بودن. مک گاورن، آدم ناراحت و افسرده

گفت که بزرگترين اشتباه دوران سياسي خود در واتر گيت گرفتار شد، مواجه بود. او مي 1972در سال 

 را مرتکب شده است. 

اي در بين عموم هاي تغذيهوي موافقت کرده بود تا کميته مسئول بهداشت عمومي وادار گردد، توصيه

 آمارها را صاف و پوست کنده ارائه داده بوند.  را بهبود بخشد. کارشناساني که به کميته رفته بودند نتيجه

آنها گفته بودند، نرخ بيماريهاي قلبي پس از جنگ جهاني دوم بشدت رشد کرده و اين در حالي است 

شود اين بيماري وجود ها استفاده ميهاي آن، از سبزيکه در کشورهايي که به جاي گوشت و فراورده

 ندارد. 

ها بسيار اي بود، نرخ اين بيمارينيز گفته بوند. در زمان جنگ که گوشت ناياب و سهميهگيرشناسان همه

، «اي امريکااهداف تغذيه»پائينتر بوده است. کميته هم با نظر مساعد، گزارشي را به چاپ رسانده بود بنام 

 هاي شيري کاهش يابد. که در آن توصيه شده بود مصرف گوشت و فراورده

توانست آنرا فرو نشاند. او گاورن در طوفان سياسي گير کرده بود، که نمين گزارش، مکبا انتشار اي

هاي شيري آمريکا را نشانه گرفته بود. داکوتاي جنوبي در مرغزارهاي وسيع و صنعت گوشت و فراورده

ها نداشت. آنروز مک گاورن در دفتر خود شرح داد ي خود، ساکنيني بيش از گلهخالي از سکنه

 جرايهايي هست که بهتر است مسکوت گذارده شود. ما

سه سال بعد صاحبان پرقدرت صنعت دامپروري به مخالفان او پيوستند و به عمر سناتوري او پايان 

در ماهي هم وجود دارد « چربي اشباع»دادند. گزارش ارائه شده ران يز دادند، به عنوان مثال گفتند 

ره چنين نتيجه گرفتند که کاهش يک وعده غذاي معين هيچگاه )درست است امّا بسيار کمتر( و باالخ

ها نبوده است و به اين ترتيب کميته مزبور براي يک دهه مردم را سرگردان کرد. چيزي که جزو توصيه

قلمکار شد، که هيچ تأثيري هم نداشت. مايکل پوالن، پروسور آشکار بود تبديل به يک آش شله ساده و

کارشناسان »کلي، در نيويورک تايمز نوشت: تنها پيامي که مردم دريافت کردند اين بود نگاري از برروزنامه

 ( 65خواست. )، و اين همان چيزي بود که بخش صنعت مي«اندبه توافق نرسيده

پزشکان هم مثل بيماران در گازانبر دو بخش صنعت گير افتاده بودند. يک طرف صنعت داروسازي که 

کرد. طرف ديگر، صنايع غذايي، که منافع خود را به شکل هاس ساده ارائه ميحلبه شکل منطقي راه

کرد. اين دو دهند، حفظ ميهايي که ارتباط بين غذا و بيماري را نشان ميمغرضانه در رد توصيه

 خواهند چيزي تغيير نکند.مي



ول نيست که خود را خواهند خود را در برابر سرطان محافظت کنند، قابل قببراي آنها که مثل من مي

اختيار قرباني نيروهاي اقتصادي کنند. انتخاب ديگري نيست، جز اينکه افراد را به اطالعات و دانش بي

مجهز کنيم، تا بدانند چه چيزي ممکن است به کنترل بيماري بيانجامد، بدون اينکه به بدن صدمه بزند. 

تواند ضدسرطان وجود دارد و هر کس مي خبر خوش اينکه، هم اکنون اطالعات کافي در مورد غذاهاي

 ها را بکار گيرد. آن

 «خواهند تغيير کنندمردم نمي»

ايم که به ياري خود بشتابيم؟ در يک کنفرانس، اطالعاتي در مورد زوال عادت غذايي آيا ما واقعاً آماده

ر اين کنفرانس هاي خودم را با يک همشهري ددنياي غرب پس از جنگ جهاني دوم، ارائه دادم. صحبت

کردم که اصالح اين عادات فوريت دارد. او گفت: ديويد، تو ممکن است درست به ياد دارم. من اصرار مي

 خواهند تغيير کنند. بگويي، امّا مردم نمي

خواهند اين است که دارويي ها بخواهيم، تنها چيزي که مينتيجه است که چنين چيزي را از آنبي

 موش کنند.بخورند و بقيه را فرا

دهم فکر کنم دانم که در مورد خودم درست نيست، و ترجيح ميگفت يا نه. امّا ميدانم او راست مينمي

 انديشد.اين تنها من نيستم که اينطور مي

خواهد عوض شود. پس از آخرين آزمايش براي کنترل بيماريم چيزي که معلوم است، اينکه فرهنگ نمي

اي و مجاور در ي آنجا که بشکل دلپذيري زير يک سقف شيشهه کافهدر مرکز سرطان دانشگاهي، ب

 ورودي قرار گرفته بود، رفتم. 

گري، بابونه و چند چاي با طعم شد. دارجلينگ، ارلها در آنجا سرو ميکردههشت نوع چاي مختلف و دم

مّا چاي سبز وجود آمد. اهاي مختلف. بطور حتم براي کافه يک بيمارستان تنوع زيادي بحساب ميميوه

 نداشت.

 : 8ضميمه فصل 

 غذاهاي ضدسرطان براي مصرف روزانه

 يک بشقاب غذاي استاندارد جديد 

ها مثل لوبيا، باقاال همراه با روغن زيتون يا کنوال يا بزرک ها و دانهرژيم صدسرطان ترکيبي از سبزي

مرغ دلخواهي است. انيها جزو تخم هاست. گوشت و)تخم پنبه( و يا کره ارگانيک سير، گياهان و چاشني

کنيم. اين برعکس رژيم غذايي مرسوم غربي ها را براي مزه اضافه مياصلي بشقاب غذاي ما نيستند و آن

 است )قطعه بزرگ گوشت در وسط و اندکي سبزي دور آن(. 

 ليست غذاهاي توصيه شده 

 چاي سبز 

(، که رشد رگهاي EGCGو يا  3 -چين گاالتهايي مثل کاتچين )بويژه اپي گالو کاتفنلغني از پل

 دهد. است. جديد براي تغذيه تومور و متاستازها را کاهش مي



کند تا سموم را از بدن هاي کبد را فعال ميزداست )آنزيماکسيداني قوي و سمچاي سبز همچنين آنتي

ر آزمايشگاه اثر راديوتراپي نمايد. دهاي سرطاني را با آپوپتوز تسهيل ميدفع نمايد(. همچنين مرگ سلول

 کند. هاي سرطاني را زياد ميروي سلول

اي تا اندازه (Oolang)دهد. چاي اووالنگ ها را از دست ميفنلچاي سياه هنگام تخمير بسياري از پلي

هاي چاي سبز و چاي سياه است. از بين بردن کافئين چاي سبز، پلي تخمير شده و داراي خاصيت

از نظر  (…,Sencha, Gyokuro, Matcha)برد. چاي سبز ژاپني از بين نميهاي آن را فنل

EGCG تر از چاي سبز چيني است. غني 

چاي سبز را بايد تا ده دقيقه دم کنيم، تا کتچين آزاد شود. توصيه: دو گرم چاي سبز را ده دقيقه دم 

م کردن آنرا مصرف کنيد. کنيد و در طول يک ساعت بنوشيد. دو سه فنجان در روز بنوشيد. پس از د

 دهد. چاي سبز دم کرده پس از يک تا دو ساعت خاصيت خود را از دست مي

شوند. خواب ميبرخي افراد به کافئين چاي سبز حساسيت دارند و اگر بعد از چهار بعدازظهر بنوشند بي

 ها بهتر است چاي سبز بدون کافئين بنوشند.آن

 زردچوبه و ادويه کاري

ترين ماده طبيعي ضدالتهاب است، که ي کاري است(، قويدر زردي که يکي از اجزاي ادويهزردچوبه )پو

هاي سرطاني )آپوپتوز( نموده و تاکنون شناخته شده است. اين پودر زردرنگ کمک به خودکشي سلول

 کند.نمايد. در آزمايشگاه تأثير شيمي درماني را زياد رشد تومور را کم ميزني رگ را مهار ميجوانه

نکته: براي اينکه زردچوبه در بدن جذب شود، بايد با فلفل سياه )نه هر فلفلي( مخلوط شود. اگر در 

پنبه يا بزرک(. چاشني کاري که از فروشگاه خريد آل است )روغن زيتون، کانوال، تخمورغن حل شود ايده

  شود فقط بيست درصد زردچوبه دارد. بهتر است زردچوبه جداگانه تهيه شود.

طرز مصرف: يک چهارم قاشق چايخوري زردچوبه را با نصف قاشق چايخوري روغن زيتون و مقداري 

فلفل سياه مخلوط. به سبزيها، و سوپها و ساالدها بيافزاييد. چند قطره شربت آگاوه طعم تلخ از بين 

 برد. مي

 زنجبيل

اکسيداني قوي است )از ويتامين اي مؤثرتر است(. در برابر بعضي زنجبيل نيز ضدالتهاب و آنتيريشه 

دهد. دم کرده زنجبيل حالت تهوع شيمي کند. ايجاد رگ جديد را کاهش ميسلولهاي سرطاني عمل مي

 ( 67 -68کند. )درماني و راديوتراپي را کم مي

ها در آب ليمو بخوابانيد اي در حال پخت اضافه کنيد. ميوهنکته: زنجبيل رنده شده را به مخلوط سبزيه

و به آن زنجبيل رنده شده اضافه کنيد و کمي شربت آگاوه براي کساني که شيريني را دوست دارند، 

بيافزاييد. براي دم کرده زنجبيل مقدار يک اينچ زنجبيل را خُرد کرده در آب جوش به مدت ده تا پانزده 

 توان آن را سرد يا گرم مصرف کرد. دقيقه دم کنيد. مي

 هاي چليپايي سبزي



 -3 -ها )کلم فندقي يا بروکسل، چيني، بروکلي، گل کلم و غيره( داراي سولفورافين و ايندولکلم

باشند که مولکولهاي قوي و ضدسرطان هستند. دو ماده فوق از مواد سرطانزاي مي (13Cs)کاربينول 

نمايند. هاي پيش سرطاني به تومور بدخيم جلوگيري ميبديل سلولکنند و از تزدايي ميمعيني سم

 ( 69 -71نمايند. )زني رگ را مهار ميشوند و جوانههاي سرطاني را باعث ميهمچنين خودکشي سلول

 روند. نکته: کلم و کلم بروکلي را نجوشانيد، چون دو ماده فوق از بين مي

 يا با اندکي روغن زيتون و هم زدن سريع در تابه بپزيد.  طرز مصرف: در ظرف در بسته بخارپز کنيد و

 سير، پياز، تره فرنگي، موسير، پيازچه 

ترين گياهان دارويي است )سومريان سه هزال سال قبل از ميالد آن را تجويز سير يکي از قديمي

بطور کشف کرد. در جنگ جهاني اول  1858کردند. ( لويي پاستور خواص ضدباکتري سير را در مي

وسيعي براي بستم زخم بکار رفت و روسها اين کار را در جنگ جهاني دوم هم ادامه دادند. وقتي 

« سيلين روسيپني»کردند، به حدي که سير را در دسترس نبود از سير استفاده مي بيوتيکآنتي

 گفتند.مي

نيتروز،  -ها و اِننيتروزآمينترکيبات سولفور موجود در اين خانواده از گياهان، اثر سرطانزايي ترکيبات 

کند. در سرطانهاي روده، آيند، را کم ميکه در حين کباب کردن گوشتو سوزاندن تنباکو بوجود مي

شوند. پژوهشهاي پستان، ريه، پروستات، و خون، آپوپتوز يا مرگ سلولهاي ضدسرطاني را باعث مي

 ( 72دهد. )روده را کاهش مي دهد مصرف زياد سير، سرطان کليه وگيرشناسان نشان ميهمه

نمايند و اين يعني کم شدن انسولين و بعالوه همه گياهان اين خانواده سطح قند خون را تنظيم مي

 هاي سرطاني است. فاکتور رشد انسولين و بنابراين کم شدن رشد سلول

 شود. ر جذب ميشوند و با اندکي روغن زيتون آسانتنکته: مولکولهاي فعال سير هنگام خُرد آزاد مي

توان با کمي روغن زيتون به آرامي تفت داد و با سبزيهاي بخار طرز مصرف: سير و پياز خرد شده را مي

پز شده و يا سريع تفت داده شده، مخلوط کرد و چاشني کاري و يا زردچوبه اضافه نمود. اينها را خام 

 نيک يا روغن زيتون مصرف کرد. شود در ساالد و يا ساندويچ يا نان چندغله و کره ارگاهم مي

 هاي غني از رنگدانه )نارنجي تا قرمز( سبزيها و ميوه

فرنگي، خرمالو، زميني شيرين، کدوتنبل، کدوحلوايي، هوکايدو، گوجهزميني هندي، سيبهويج، سيب

يتامين ها و سبزيهايي که رنگ روشن دارند )پرتقال سرخ، زرده، سبز( حاوي وزردآلو، چغندر و تمام ميوه

هاي چند نوع از سرطانها را جمله سرطان مغز، گليوما را مهار و ليکوپتين هستند و اينها رشد سلول« آ»

 نمايند. مي

ها را براي کنند و قدرت آنهاي ايمني را تحريک ميليوتين، ليکوپتين، فيتوئين و کانتازانتين رشد سلول

کنند. پژوهش را بسيار تهاجمي مي NKهاي لولدهند. آنها سهاي تومور افزايش ميحمله به سلول

شش ساله روي سطان پستان، نشان داده است، آنهايي که بيشترين غذاهاي غني از کارتنوئيدها 

 ( 73مانند. )کنند بيشتر زنده ميها( را مصرف مي)رنگدانه

 فرنگي فرنگي و سس گوجهگوجه



فرنگي که داراي ته دو وعده غذا با سس گوجهثابت شده، مرداني که سرطان پروستات دارند و در هف

 ( 74مانند. )خورند بيشتر زنده ميليکوپين است، مي

فرنگي بايد پخته شود، تا ليکوپين آزاد شود. بعالوه روغن زيتون باعث جذب بيشتر آن نکته: گوجه

 شود.مي

کنيد و يا سس  زيتون و بدون شکر باشد مصرففرنگي که شامل روغنطرز مصرف: کنسرو سس گوجه

زيتون و با حرارت کم در تابه بپزيد و به فرنگي را با کمي روغنفرنگي خانگي تهيه نماييد. گوجهگوجه

 همراه با زردچوبه، فلفل، سُوي 3 -مرغ امگايا تخم (Tofu)آن پياز، توفو 

ورمونهاي هاي سرطاني بوسيله هسيتين( تحريک سلولهاي سوي )جنيستين، ديادزين، گليايزوفالون

 کنند.زني رگ را متوقف ميها همچنين جوانهنمايند. آنجنسي )مثل استروژن و تستروژن( را مهار مي

باشد و در اند بطور قابل توجهي کم ميسرطان پستان بين زنان آسيايي از دوره بلوغ سوي مصرف کرده

ي است و همچنين بيشتر زنده گيرند، تومورشان کمتر تهاجمبين اين زنان آنهايي که سرطان پستان مي

 مانند.مي

کند، امّا سوي که هاي ايزوفالون )به شکل قرص(، بعضي از موارد سرطانها سينه را بدتر مينکته: فراورده

 در غذا مصرف شود اين ضرر را ندارد. 

هاي لبني معمول را با شير يا ماست سوي جايگزين و در صبحانه مصرف کنيد. طرز مصرف: فراورده

توان خام يا پخته مصرف کرد و توان توفو، تمپه و ميزو )انواع سوي( را نيز استفاده کرد. توفو را ميمي

توان ها هنگام پخت و پز در تابه بکار برد. ميآن را با پياز، سير، کاري و غيره استفاده کرد و يا با سس

 ت مصرف نمود.آن را به سوپ اضافه کرد، يا به عنوان منبع پروتئين عالي بجاي گوش

 هاقارچ

، (Cremini)ني مي، سري(Enokidake)داکه ، انوکي(Maitske)تاکه ، مي(Shitake)شيتاکه 

هايي هستند قارچ (Thistle Oyster)و تيستل اويستر  (Oyster)اويستر  (Portobello)پورتوبلو 

مني را وادار به تکثير و فعاليت هاي ايتوانند سلولباشند و مينيان ميتيساکاريدها و لنکه حاوي پلي

 نمايند. 

شود تا از سيستم ايمني حفاظت ها به عنوان مکمل شيمي درماني استفاده ميدر ژاپن گاهي از قارچ

 تاکه، بيشترين اثر را روي سيسمت ايمني دارد( نمايد )احتماالً نوع مي

 -Oven)شده در فر چرخان  ، يا مرغ بريان(Chiken broth)طرز مصرف: در سوپها يا خوراک مرغ 

grilled)  يا تفت داده شده در يک واک(Stir- fried) ها استفاده نماييد. با ديگر سبزي 

 ها چاشني

 هاي ضروري، خانوادهگياهاني مثل اکليل کوهي يا رزماري، آويشن، پونه، ريحان، نعنا هنگام پخت روغن

هاي سرطاني را کنند. اينها آپوپتوز سلولتريپن را که عطر اين گياهان از آن است، به فراواني آزاد مي

ها را با جلوگيري از ترشح آنزيمي که براي فتح بافتهاي مجاور الزم است را اندازند و پخس آنجلو مي

 دهند. کاهش مي



ها را درمانيموجود در رزماري ماده ضداکسيدان قوي و ضدالتهاب است و تاثير برخي شيميکارنوسل 

جنين هستند و ضدالتهاب بوده و آپوپتوز را تسريح و دهد. جعفري و کرفس داراي آپيافزايش مي

 نمايند.زني رگ را مهار ميجوانه

 گياهان دريايي

د حاوي مولکولهايي است که رشد سرطان را کُند شوچندين نوع گياه دريايي که در آسيا مصرف مي

استروژن اي داراي آنتيهاي پستان، پروستات، پوست و روده. گياه دريايي قهوهکنند، بويژه سرطانمي

 نمايد. باشد و قاعدگي را طوالني ميمي

ا بيدار و در گياهان دريايي کومبو و واکامه، ماده فوکويدون وجود دارد که خودکشي سلولي آپوپتوز ر

اي موجود در اين قهوه ( رنگدانه76- 75. )NKکند از جمله سلولهاي هاي ايمني را تحريک ميسلول

برد. گياهان دريايي خوراکي عبارتند از هاي سرطاني پروستات را از بين ميگياهان دريايي رشد سلول

 . (Dulse)سه و دال (Arame)، آرامه (Wakame)، واکامه (kombo)، کومبو (Nori)نوري 

باشد که با التهاب مقابله مي 3 -ي بلندي از اسيدهاي چرب امگاگياه درياييِ نوري، ناياب و حاوي زنجيره

 کند.ها را اصالح ميکند و عملکرد نرونمي

ها مثل لوبيا و عدس استفاده توان با ساالد، سوپ و يا افزودن به دانهطرز مصرف: گياهان دريايي را مي

 کرد. 

 3 -يدهاي چرب امگااس

دهند. رشد شود و التهاب را کاهش ميها )روغن ماهي( يافت ميماهي ، در چربي3 -زنجيره بلند امگا

دهد مثل: روده، ريه، پروستات، پستان کليه و....، آنها همچنين تشکيل تومورهاي زيادي را کاهش مي

( ريسک بسياري از سرطانها 77 -84) کنند. چندين پژوهش انساني نشان داده کهمتاستازها راکم مي

 يابد. خورند کاهش ميدر کساني که دوبار در هفته ماهي مي

واره ماهي( در قله زنجيره غذايي قرار نکته: هر چند ماهي بزرگتر باشد )ماهي تُن، سگ ماهي، کوسه

 ها بيشتر است.هاي کف دريا در آنو آالينده اکسينها و ديPCBدارد و بنابراين آلودگي به جيوه، 

اند مثل ساردين، خال خالي، ماکارل، کول )حتي کنسرو هاي کوچکبهترين منبع روغن ماهي، ماهي

آن امّا نه با روغن آفتاب گردان(. ماهي آزاد نيز خوب است و سطح آلودگي آن هنوز قابل قبول است. 

 دهد. خود را از دست مي 3 -ماهي يخ زده مقدار زيادي امگا

هاي گياهي ها. اين استروژنباشند و همچنين ليگنانمي 3 -زرک يا پنبه داراي امگاهاي بدانه

برند. در پژوهشي در دانشگاه دوک معلوم کنند از بين ميهايي را که به رشد سرطاني کمک ميهورمون

شد، مصرف سي گرم تخم بزرک بزرگ کوبيده شده سي تا چهل درصد رشد سلول سرطان پروستات را 

 کند.کم مي

ها را خرد کرده و پودر بدست آمده را با شير يا ماست ارگانيک يا سُوي مخلوط کنيد. طرز مصرف: دانه

 دهد. توان در صبحانه و يا در ساالد و ميوه مصرف نمود که به ساالد طعم گردو مياين پودر را مي



ن پنبه را در بطريي که نور از هاي خُرد شده استفاده کرد. روغتوان از روغن پنبه )بزرک( بجاي دانهمي

 آن رد نشود ريخته و در يخچال نگهداري کنيد تا اکسيده نشود و بيش از سه ماه آنرا نگهداري نکنيد. 

 غذاهاي غني از سلنيوم

شوند مقدار زيادي سلنيوم هايي که بطرز ارگانيک کاشته ميشود. سبزيها و دانهسلنيوم در خاک يافت مي

ها از سلنيوم تهي گردند و بنابراين در سبزي ين در مزارع سبب شده است که آنهاي سنگدارند )کشت

 ( 88هاي اروپايي ناياب است )و دانه

شود. سلنيوم اين ماده معدني همچنين در ماهي، حلزون، صدف و دل و جگر مرغ و گوسفند يافت مي

ها اکسيدانچنين اثر آنتي( سلنيوم هم89کنند )را تا هشتاد درصد تحريک مي NKهاي ايمني سلول

 دهد. را در بدن افزايش مي

 « د»ويتامين 

کنند. توليد مي« د»هاي پوست وقتي بطور مستقيم در برابر نور خورشيد قرار بگيرند ويتامين سلول

در بدنشان هست و بعضي وقتها به کمبود اين ويتامين « د»مردمي که از استوا دروند کمتر ويتامين 

  شوند.دچار مي

کنند، روزانه يک به همين دليل از زمانهاي قديم به کودکاني که در بخش شمالي کره زمين زندگي مي

دادند تا از نرمي استخوان جلوگيري شود با پژوهشهايي در دانشگاه قاشق چايخوري روغن جگر مي

تاد و پنج درصد در بدن تا هف« د»انجام شد، معلوم شد مقدار زياد ويتامين  2007کرايتون، که در سال 

 کند.از ريسک بروز چند نوع سرطان کم مي

( 90باشد. )( مي25 -از نوع )هيدروکسي ويتامين د IUSالمللي واحد بين 1000مقدار مصرف روزانه 

 1000انجمن سرطان کانادا، به همه مردم اين کشور توصيه کرده است که در پاييز و زمستان روزانه 

ند و آنهايي که باالي شصت و پنج سال سن دارند و يا به علت طرز زندگي بخور« د»ويتامين  IUSواحد 

را مصرف کنند. « د»گيرند در تمام سال اين مقدار ويتامين و يا عقايد مذهبي در برابر آفتاب قرار نمي

(91 ) 

ن ويتامي IUSدر واقع قرارگيري تمام بدن زير نور خورشيد به مدت بيست دقيقه، بين هشت تا ده هزار 

 دهد(. کند )بيش از اندازه زير نور خورشيد قرار گرفتن خطر سرطان پوست را افزايش ميتوليد مي« د»

در يک قاشق چايخوري(، ماهي آزاد  IUS 1460عبارتند از روغن جگر )« د»غذاهاي حاوي ويتامين 

شده با گرم(. شير غني  100در هر  IUS 200گرم( و مارماهي ) 100در هر IUS 360يا سالمون )

 100در هر  IUS 20، جگر گوساله IUS 25مرغ در هر ليوان، تخم IUS 98، حاوي «د»ويتامين 

 دارند.« د»گرم ويتامين 

 ها )باکتريهاي مفيد از نظر بيولوژيک( پروبيوتيک

کنند. ها معموالً داراي باکتريهاي مفيد هستند، که به هضم غذا و تنظيم حرکات روده کمک ميروده

 دهند.چنين نقش مهم تثبيت سيستم ايمني بدن را انجام ميآنها هم

 باشند.مي« فيدوسالکتوباسيلوس بي»و « الکتوباسيلوس آسيدوفيلوس»ها ترين اين باکتريمعمولي



کنند. اين باکتريها با هاي سرطاني روده جلوگيري ميها از رشد سلولثابت شده است که اين باکتري

چنين با کاهش مدت زمان مواجه با مواد سرطانزاي موجود در غذاها، اي و همتسهيل حرکات روده

 دهند. ريسک سرطان روده را کاهش مي

( ماست ارگانيک و کفير )ماست طبي 92کنند. )زدايي ايفا ميپس، اين باکتريها نقش مهمي در سم

 ها هستند.قفقاز( منبع خوبي از اين باکتري

هم وجود  (Saurkraut and Kimchi)پيچ هاست مفيددر کلمنيز غني از اين باکتريماست سُوي 

 دارند.

هاي مرهاي فروکتوز هستند که رشد باکتريبيوتيک هستند، يعني شامل پليباالخره بعضي غذاها پرو

 فرنگي، موز، گندم و مارچوبه.کنند، مثل سير، پياز، گوجهمفيد را زياد مي

 هاتوت

باشد. اينها فنل ميقروط داراي اسيد االژيک و تعداد زيادي پليتمشک، ذغال اخته و قره فرنگي،توت

سيانيد و نمايند. آنتيزني رگ جلوگيري ميزا را تحريک واز جوانهمکانيسم حذب مواد سرطان

 نمايند.سيانيدها همچنين خودکشي سلولهاي سرطاني را تسريع ميپروآنتي

ي )سريل( چند غله در صبحانه مصرف کنيد. را همراه با شير سُوي يا حريرهها طرز مصرف: اين ميوه

اين ترکيب برخالف کورن فلکس، قندخون و انسولين و فاکتور رشد انسولين )شبه انسولين( را باال 

برد. بهترين حريره، ترکيبي از جودوسر، سبوس گندم، بزرک، چاودار، جو، گندم آمريکايي و غيره نمي

  باشند.مي

اي را که قندخون را نيز افزايش اي، طعم شيرين و تازههاي ميان وعدهها در ساالدهاي ميوه و اسنکتوت

هاي برد، بنابراين توتها را از بين نميها خواص ضدسرطاني آنزدن توتکنند. يخدهند، ايجاد مينمي

 توان در زمستان مصرف نمود.يخ زده را مي



 مرکبات

باشند. اينها همچنين کبد را تحريک هاي ضدسرطان ميفروت داراي فالونليمو، گريپپرتقال، نارنگي، 

 کنند.زدايي مواد سرطانزا ميبه سم

شوند و هاي سرطاني مغز ميهاي موجود در پوست نارنگي وارد سلولحتي نشان داده شده که فالون

کنند. )اگر از هاي کناري را کم ميلولنمايند و توانايي آنها براي تهاجم به سها را تسهيل ميمرگ آن

 ( 93 -94خواهيد استفاده کنيد، دقت کنيد نارنگي ارگانيک بخريد(. )پوست آن مي

توان در چاشني ساالد يا حريره سالد يا حريره صبحانه طرز مصرف: پوست مرکبات خشک شده را مي

 صرف نمود.توان ماستفاده کرد. پوست کنسرو شده را در چاي و يا آب داغ مي

 انار

آب انار براي هزاران سال در طب پارسي استفاده شد است. خاصيت ضدالتهاب و ضداکسيدان آن تاييد 

ها را دارد. در انسان و با ترين نوع آنشده و توان کاهش اساسي رشد سرطان پروستات حتي در بدخيم

 ( 95دهد. )وستات را کاهش ميدرصد سرطان پر 65استفاده روزانه از آب انار معلوم شده است که تا 

 ليتر همراه با صبحانه. ميلي 225طرز مصرف: روزانه يک ليوان يا 

 شکالت سياه 

اکسيدان، پروآنتوسيانيد و بسياري از شکالت سياه )بيش از هفتاد درصد کاکائو( داراي مقدار آنتي

فنل دارد. اين مولکولها رشد يهاست. يک مربع از شکالت سياه به اندازه يک فنجان چاي سبز پلفنلپلي

 کنند. زني رگ را محدود ميسرطاني را کند و جوانه

رساند. رضايتمندي حاصل از آن بيش از گرم مقدار قابل قبولي از کالري را به بدن مي 20مصرف روزانه 

ايش گيرد. اندکس قند آن معتدل است )توانايي افزباشد و اشتهاي زيادي را مينبات ميشکالت و آب

 باشد. قند خون و باال بردن انسولين و فاکتور رشد انسولين، پايين است( و کمتر از نان سفيد مي

برد. از شير هاي مولکولهاي آنرا از بين ميهاي لبني خاصيتنکته: مخلوط کردن شکالت با فراورده

 شکالت اجتناب کنيد. 

توان آن کنيد. )همراه چاي سبز(. مي اي سياه مصرفطرز مصرف: بجاي دسر، چند مربع شکالت تخته

توان با زنجبيل و يا پوست نارنگي خرد شده ها بريزيم. هميوطر ميرا با جوشاندن؛ آب کرده و روي ميوه

 مصرف کرد. 

 مبارزه با سرطان منبع مورد استفاده: 

 ديويد سرواننوشته 
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