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 توجه: اين مطالب جنبه اطالع رساني دارد توصيه مي شود با پزشك معالج خود مشورت نماييد.

سرطان زا  سيار دارند و عوامل  سرطا زائي اهميت ب ست. غذاها در  سان متنوع و گوناگون ا سرطان ها با  80تا  50در ان صد  در

محيط، عادات زندگي و خوراك مربوط استتتت. ميزان شتتتيوع ستتترطان در ن اط م تتف دنيا مت اوت استتتت. ت تتتور مي رود 

شد بيماري شيوع ت اوت موجب محيطي  عوامتي ست، ولي مردم  بزرگ روده سرطان مثال. با سوم نادر ا در ن اط محروم جهان 

سل هاي  شتري مي يابد و در ن شيوع بي سرطان در آنها  همين ن اط وقتي به اجتماعات پردرآمد دنياي غرب مي روند اين نوع 

 بعد به ميزان معمول در همان اجتماع مي رسد.

ن لوله گوارش و ساير اعضا است. در قرآن كريم و تغذيه پس از طبيعت و محيط زيست مهم ترين عامل بروز جتوگيري از سرطا

سم  سالمت فكر و ج ست.  شده ا ستورات موكدي داده  سماني در مورد غذا و هم چنين اغذيه حرام د سياري از كتاب هاي آ ب

سرائيل، وقتي كه از غذاهاي گياهي چشم  دنيل. )شد م تل آوردند روي  الكتي مواد و گوشت م رف به و پوشيدند  فرزندان ا

 (.6،5،1جتمه 

ب راط حكيم به ستتبزي و گياه واران اعت اد داشتتت. ارتباط بين غذا و ستترطا تا شتتناستتايي كامل بيماري هاي ع وني و غتبه 

 توجه مورد مير و مرگ عتل ساير و داده افزايش را بشر عمر طول ع وني هيا بيماري بر غتبه. بود نشده شناخته ها ميكروب  بر

 در و گرفت قرار توجه مورد سرطاني بيماران غذاهاي نوع و  ميالدي نوع زندگي، عادات ساب ه فاميتي 1930 دهه از. گرفت قرار

 در( فيبرها) غذايي الياف اهميت 1970 دهه در. شتتد شتتناستتايي ستترطان بروز در حيواني چربي اهميت ميالدي 1960 دهه

بيماري تمدن غرب نام گرفت. پيشگيري از  بوركيت دكتر توسط سرطان 1973 سال در و گرديد مش ص سرطان پيشگيري

سال  سيار طوالني دارد. در  ساب ه اي ب شه بند در ن اط  1820بيماري ها  شد كه خوابيدن در پ ستون ن ل  شكي بو در مجته پز

سال  شود و در  شگيري از ماالريا و تب زرد مي  كه  والترريد بروز اين دو بيماري را به عتت ناقل آن 1902ماالرياخيز موجب پي

 پشته است ذكر نمود.

بررسي هاي اپيدميولوژيك در سال هاي اخير، كاهش بروز سرطان را در افرادي كه م ادير زياد ميوه و سبزي م رف مي كنند 

توجه زيادي را به خود جتب كرده است در بررسي هاي مكرر، مواد متعددي رشد و تكامل سرطان را « بتاكاروتن»نشان داده و 

سرطاني قابل توجه در م رف م ادير باالي در حيوانات تحت ضد   A، ويتامين E ويتامين  ،C ويتامين  تاثير قرار دهند اثرات 

 ديده شده است.« تباكاروتن»و مشت ات آن و 

شدن، و يا مواد نگهدارنده  ضافه كردن مواد براي خوش طعم  سرطان زاي غذايي در حين پ تن يا ا شماري از مواد  و در م ابل 

 يد مي آيند.غذايي پد

از كپك غذاهاي مانده جدا شده و مش ص گرديده كه يك سرطان زاي قوي « مايكوتوكسين»در غذاهاي مانده ماده اي به نام 

ست.  ست. مواد رنگي در غذاها باعث « آفالتوكسين»ا سرطان زاي قوي ا شد مي كند يك ماده  شده ر هم كه در دانه هاي انبار 

مي شود. تعداد زيادي مواد شيميايي كه درگياهان خوراكي وجود دارد و يا سنتز مي شوند  تغيير ژن، جهش ژن و سرطان زايي

شده( حاوي ماده قير مانند  شوند. اين ماده « بنزو پيرن»سرطان زا هستند.غذاها در حين پ تن )براي مثال گوشت كباب  مي 

ست. م رف الكل نيز عا سرطان زا ا سوخته نيز وجود دارد و  سرطان در مواد غذايي  ست، به خ وص  سرطان ها مل بروز انواع 

سي،  سرطان زايي آن افزايش مي يابد در يك برر شد خطر  سيگار با شيدن  ستان و اگر توأم با ك دهان، حتق، مري و معده و پ

 .دهيم مي ادامه بعدي هاي شماره در را مهم بحث اين. است شده ثابت پاتكراس سرطان و الكل  ارتباط بين

  1379شماره دوم دي ماه  –سال اول  –اده: نشريه دانستني هاي سرطان منبع مورد است 



 22056843تت ن: 


