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

 

 فوق تخصص فول و انکولوژی  –دکتر منو چهر کیهانی 

هم به طور مستقل سرطانزاست. افزایش انرژی اگر چه چربی سرطانزاست ولی افزایس وزن بدن و افزایش کالری مصرفی 

موجب رشد سلولی و کوتاه شدن دوره استراحت سلولی می شود و متابولیسم هورمونها افزایش می یابد. سرطان آندومتر، کلیه، 

 سرویکس تیروئید، کولون، پستان و پروستات با ازدیاد مصرف کالری ارتباط دارد.

 چربی: 

مواد سرطانزا می شود و مصرف چربی، مخصوصاَ چربیهای حیوانی عامل بروز سرطان  افزایش چربی بدن موجب تجمع

 .باشد چربی مواد از شده دریافت کالری  %25است.هرگز نباید بیش از 

چگونگی سرطانزایی چربی در غذاها بسیار متفاوت است. کاتابولیسم چربی موجب ایجاد مواد سرطانزا و ضایعات روده بزرگ 

ه چربی و سرطان شناخته شده ولی نامشخص است. در افرادی که چربیهای اشباع شده مصرف می کنند، می شود. رابط

سرطان روده بزرگ بیشتر دیده می شود. مخصوصاوقتی که مصرف چربی در همه سالهای زندگی ادامه دارد. مصرف جدید 

 .دهد می نشان را چاقی و سرطان رابطه  رسی هاچربی یا مصرف قدیم آن نمی تواند رابطه دقیقی با سرطان نشان دهد. این بر

چربی در ایجاد سرطان کولون، پستان، پروستات، راست روده، آندومتر و رحم نقشی مهم دارد. چربی موجب افزایش رسیدن 

مواد سرطانزا به محل اثر آن با تغییر شکل جدار یا افزایش زمان تماس مواد سرطانزا با سلول می گردد. چربی مقدار 

ورمونهای جنسی در سرطانهای وابسته به هورمون را افزایش می دهد. چاقی موجب افزایش انسولین در بدن و در نتیجه ه

 افزایش استروژن قابل دسترسی نسوج می گردد.

 گوشت:

گوشتخواری موجب افزایش خطر سرطان مخصوصا سرطان کولون است، افزایش مصرف گوشت موجب ))آدنوم کولون(( می 

ت سوخته دارای )) بنزوپیرن(( ونیم سوز کردن موجب ایجاد )) نیتروزآمین (( می شود. گوشت قرمز و چربی شود. گوش

 حیوانی مهمترین عامل بروز سرطان کولون می باشند.

در سرطان پستان رژیم غذایی قبل از اولین قاعدگی و اولین حاملگی بسیار مهم است. در رژیم غذایی سالنهی بعد، این اهمیت 

 ندارد. بررسی های همگانی، رابطه بین سرطان پستان و چربی را نشان می دهد.  را

تجربیات آزمایشگاهی ارتباط بین مقدار چربی غذا و کلسترول را به بروز سرطان پستان ارتباط داده است. چربیهای اشباع شده 

 علل بروز سرطان کولون شناخته شده اند. کلسترول و اسیدهای صفراوی کولون در بررسیهای اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی از

در محلهایی که ید در طبیعت کم است و مصرف آن با اضافه کردن به غذا کافی نشده است، گواتر یک بیماری آندمیک است. 

 % سرطانهای تیروئید در )) گواتر مولتی نودولر(( ایجاد می شود. 25در این محانه سرطان تیدوئید رایج است. 

شته از ای صا گذ صو سوز کردن آن، مخ سوزاندن یا نیم  ستند. طبخ غذاها،  سرطانی ه سیاری از غذاها دارای مواد پیش  نکه ب

 گوشت و نان موجب ایجاد مواد سرطان زا در غذاهاست.

 غذاهای مانده به علت رشد قارچ ))آسپرژیلوس(( دارای ))آفالتوکسین(( می شوند و مصرف آن تو صیه نمی شود.

 ر حرارت یخچال نیز رشد می کند و نگه داشتن غذا برای مدت طوالنی در یخچال موجب فساد است.))اسپرژیلوس(( د

امکان دارد مصرف غذاهای که دارای مواد پیش سرطان هستند،در داخل بدن،بااستفاده ازمکانیسم های بدن،تبدیل به مواد 

 سرطانزا شوند.



شود،دارای مواد پیش سرطان زا تبدیل می شوند واثرات سرطان زایی  ماده بالغ می 200ترکیبات))پیرولیزیدن((که به بیش از 

در کبد دارند. اگردامها گیاهای دارای ))پیرولیزیدن(( را مصرف کنند این ماده در گوشت و شیر وارد می شود. مواد مذکوردر 

 ومیت جدی می شوند.عسل نیز وجود دارند ودر بعضی نقاط دنیا،مانند آمریکای جنوبی،هند و افغانستان موجب مسم

 تقسيم بندي غذا براساس سرطان 

% 20تا  10% سرطانهای انسانی جلوگیری کند، تغییر جزئی رژیم غذایی موجب کاهش 80تواند از تغییر رژیم غذای می

نیمی از  % از سرطانهای پروستات نیز با تغییر رژیم غذایی قابل اجتناب است. تغییر نوع غذا75شود. ثابت شده که سرطانها می

در مورد پیشگیری  1994در سال « ویلت»و  1981در سال « دلپیتو»های کند. آمار ناشی از پژوهشسرطانها را پیشگیری می

 اند. از سرطان نتایج یکسان به دست داده

توان به صورت میی غذاها وجود دارند و غذاها را مواد شیمیایی غذاها بسیار زیاد هستند. مواد سرطان زا و سرطان زدا در همه

 زیر تقسیم بندی کرد: 

 غذاهای محافظت کننده: بیشتر سرطان زدا و کمتر سرطان زدا.  -1

 مخلوط: به طور مساوی سرطان زا و سرطان زدا  -2

 با خطر: میزان مواد سرطان زا بیشتر از مواد سرطان زا.  -3

 غیرفعال: مواد سرطان زا و سرطان زدای آن بسیار اندك و قابل اغماض است.  -4

پیشگیری سرطان توسط تغییر رژیم غذایی مورد توجه مقامات بهداشتی دنیا قرار گرفته است، زیرا ثابت شده که مرگ و میر 

توان کاهش را با آگاهی دادن به مردم میدرصد از این مرگ و میر  8سال آینده  5ناشی از سرطان با نوع غذا ارتباط دارد و در 

 داد. 

شود. جنگ جهانی دوم که موجب جیره بندی گوشت در انگلستان شد، رژیم گیاهخواری موجب کاهش سرطان روده بزرگ می

 درصد کاهش داد.  13سرطان روده بزرگ را در سالهای پس از جنگ 

 سلولز و الياف:

شود. سلولز با افزایش حجم مدفوع مواد سرطان زای داخل روده سلولز موجب افزایش تخمیر و افزایش حجم مدفوع میافزایش 

دهد. تولید داخل کولون را کاهش می PHکند. اسیدهای صفراوی و اسیدهای مدفوع را تغییر شکل داده و را رقیق می

شود. گردد و رشد سلولی مختل میمتوقف می DNAشود. سنتز در مدفوع موجب جلوگیری از افزایش سلولها می« بوتیرات»

تواند از فعالیت تخریبی سرطانزا در روده بزرگ ای همراه با سلولز بهتر مینشاسته« پلی ساکاریدهای»مصرف نشاسته و 

 جلوگیری کند. 

 شود. سرطان کولون می های متعدد مخصوصاً در آفریقا نشان داده که مصرف الیاف موجب کاهشالیاف گیاهی: بررسی

اثرات محافظ کنند الیاف برعلیه سرطان پستان به علت به دام انداختن استروژن آزاد در الیاف گیاهی و تغییر جمعیت باکتری 

روده موجب کاهش « بتاگلوکورونیداز»باشد و کاهش می« بتاگلو کورونیداز»هایی که دارای فعالیت کم روده به باکتری

تواند از روده به خون باشد، زیرا که فقط استروژن آزاد میو دفع ادراری آن و افزایش دفع از طریف مدفوع میاستروژن پالسما 

 بازگردد. 

و سبوس گندم در موش صحرایی کاهش تومور پستان را به دنبال دارد. این دو ماده اثرات متقابل وقفه « پسیلیوم»مصرف 

 ازی استروژن آزاد را دارند. و به دام اند« بتادی گلوکورونیداز»دهنده 

ی در کبد خاصیت سرطان زدایی دارند و میزان ماده« اکسیداز»و « گلوتاتیون اس ترانسفراز»فعالیت شدید دو آنزیم 

 دهند. را در سلول شدیداً کاهش می« کارسینوژن»

های روغنی گیاه وجود دانهشود. این نوع استروژن در و کاهش استروژن خون می FSHمصرف استروژن گیاهی موجب وقفه 

 شود. موجب افزایش مدت یک دوره ماهیانه و کاهش خطر سرطان پستان می FSHدارد. وقفه 

 سبزيجات و سرطان 

های یابد. سرطانکنند، خطر سرطان ریه کاهش میای غیرمستقیم با مصرف سبزیجات و میوه و سبزی زیاد مصرف میرابطه

 یابند. ، معده، دهان، لوزالمعده، مثانه و حنجره همه با مصرف میوه و سبزی کاهش میمانند کولون، مری« اپی تلیالی»



 به جز مواد غذایی، سبزی و میوه تعداد زیادی مواد ضد اکسیدان وجود دارند. 

ه ب« فیتات»شود. با وقفه مواد اکشیدان موجب کاهش سرطان زایی میCو ویتامین  Eکافئیک اسید، فولیک اسید، ویتامین 

 علت اثر برآهن در جلوگیری از سرطان روده مفید است. 

شوند. آنها مواد سرطانزای داخل روده را با الیاف طبیعی می« اپی تلیال»ویتامینهای سبزی و میوه موجب بهبود رشد سلولهای 

 بخشند. سازند و تغییرات سرطانی را التیام می( را متوقف میH2O2کنند، تولید آب اکسیژنه )خود خنثی می


