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 (2سرطان زائي و سرطان زدائي و غذاها)

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

 

 دکتر منوچهر کيهاني فوق تخصص خون و انکولوژی

 مواد سرطان زدا: ●

ن ها و ارگانوسولفورها مواد غذایی گیاهی سرشار از مواد سرطان زدا هستند. مواد ضد فنلها، آندول، ایزوتیاسیانات حلقوی، ترپی

سرطان گیاهی اغلب برای حیات حیوان ضروری نیستند و در مقدار موجود سمی نمی باشند. اثرات ضد سرطانی این مواد که 

 زمان اثر آنها را مورد توجه قرار داد.  ارزش غذائی ندارند فقط بتازگی بررسی شده است. برای تقسیم بندی آنها می توان

 .Cموادی که جلوگیری از تشکیل سرطان زاها از مواد اولیه می کنند )مواد وقفه دهنده( مانند ویتامین  -

سرکوب کننده  - سلولها جلوگیری می کنند ) سلولهای طبیعی و جهش یافته از ازدیاد این نوع  موادی که پس از تأثیر بر روی 

 ها(

 کننده های مواد سرطاني:خنثي  ●

شود برگ  ستان می  شده اند. گرد کلم موجب وقفه تومور پ در روغن پرتغال و گیاهان گروه چلیپائیان مواد خنثی کننده یافت 

 کلم تازه هم که به موش خورانده شود کاهش سرطان زائی را باعث می شود. براکلی نیز همین خاصیت را دارد.

صیفی جات ن سرطانی  ضد  ست. مهمترین آنها اس اثرات  شیمیائی گوگرددار فیتوکمی کال ا وع کلم و براکلی مربوط به مواد 

متیل سیستین سولفوکساید و تیوگلوکزاید می باشند و موجب گواتر بعلت جلوگیری از جذب ید توسط تیروئید می شوند. اگر 

 شده است.چه یکصد نوع کلم و براکلی در طبیعت وجود داد ولی فقط ده نوع آن شناخته 

 گلوکورافانین، گلوکوناستورتین و گلوکویراسی سین جزو مواد گودگرددار و ضد سرطان هستند.

 کاربینول که متابولیت گلوکوبراسی سین است موجب وقفه سرطان پستان و تخمدان در انسان می شود. -3 –اندول 

ست د Kaleنوعی کلم بنام کیل  ست که که موجب اختالل گلبول قرمز در حیوانات ا ساید ا سولفوک ستین  سی ارای اس متیل 

 اثرات سرطان زدائی دارد.

 روغن مرکبات جلوگیری کننده از سرطان است. DI-LIMONESدی لیمونس 

مونوترپین های روغن پرتغال نیز خواص ضددد سددرطانی دارد، چهار مواد ایزوسددیانات حلقوی، ارگانوسددولفورها، مونوترپین ها و 

 سرطان زا داده شوند از سرطان جلوگیری می کنند. اندولها اگر قبل از ماده

 مواد بازدارنده با خاصيت سد کننده و سرکوب کننده سرطان زائي: ●

سدیم سانات، بنزین ایزوسیانات کلم و روغن مرکبات اثرات سد کننده و سرکوب کننده مواد سرطان زا را دارند، همگی موجب 

شوند.  سفراز می  سم ابتدا در بدن افزایش گلوتاتیون اس تران ستم خنثی کننده  سی سرطان زا  شیمیایی  در مبارزه بدن با مواد 

ستم  سی شد  سرطان زا باقی با صورتی که هنوز آثار مواد  سپس در  سد کننده(  شوند و آنزیمها بکار می افتند ) وارد مبارزه می 

سینوکروم  ستم  سی صیت را دارد، کا p-450سرکوب کننده نیز فعالیت می کند.  سیتوکروم این خا سوج  p-450هش  در ن

 نیز کمک به سرطان زدائی می کند. DNAموجب افزایش ترشح انترفرون است. سیستم ترمیم 

 450سيتو کروم پي  ●

 ان ام است. 450یک گروه آنزیمهای دارای آهن هستند که در اسپکتوفوتومتر ناحیه جذب فوری آنان  450سیتوکروم پی 

شره کش ها، هیدروکربنها، مواد طبیعی این نوع آنزیمها در متابولی ستروئیدها، ح سرطان زا، ا شیمیائی مواد  سم داروها، مواد 

شود در طبیعت و در همه جا  سرطان می  شاید  سیتوکرومها موجب بروز بیماریها و  ستند تغییرات فعالیت آنزیمی این  موثر ه

اسددت و در همه سددلولها در قسددمت میتوکندری و  شددده شددناخته و بررسددی آنزیمها این نوع  150یافت می شددوند. تاکنون 



آندوپالسددمیک رتیکولوم وجود دارند. بع ددی از این آنزیمها فقط در یک واکنش دخالت دارند و بع ددی واکنش های گوناگون 

 شیمیائی را به انجام می رسانند.

 کننده،  ، مواد سرطان زا، مواد اکسیدنوع مواد شیمیائی به توسط این سیتوکروم ها متابولیزه می شوند. مانند داروها 250000

شره رنگها، کننده بیهوش مواد شیمیائی حاللهای شنی بوها، ضد و عطرها ها، الکل ها، کش ح  متفاوت مواد و غذائی های چا

 .دارند زا مسمومیت جنبه حیوان برای دارند وجود طبیعت در آنکه وجود با که گیاهی

 وقفه در سرطان زائي: ●

سولفیرام مو سولفیرام خود دی  شود )دی  سرطان زائی در روده موش را دارد، می  صیت  جب وقفه دی متیل هیدرازین که خا

 اثرات سمی زیادی در انسان دارد(.

نیتریل ایزوسیانات گیاهان رسته چلیپائیان می تواند جلو فعال شدن عامل سرطان زا با وقفه راه متابولیکی مربوط بگیرد، اثرات 

 ر سرطان کبد موش صحرائی ثابت شده است.جلوگیری کننه آن د

سولفاید(  سیر و پیازط و تره فرنگی )دی آلیل  سولفور،  سرطان ریه را نیز خنثی می کند، مواد ارگانو هم چنین بنزوپیرن عامل 

 موجب جلوگیری از سرطان کبد موش صحرائی می شوند.

 خنثي کردن ماده سرطان زا با فعال کردن قدرت سم زدائي بدن: ●

عالتی آنزیمهای  ند. افزایش ف بدن افزایش ده ماده سدددرطان زا را در  قدرت خنثی کردن  ند  یت آنزیمها می توان عال افزایش ف

 گلوتاتیون ترانسفراز گلوکومرونوریل ترانسفراز و اکسیدورکتاز موجب جلوگیری از سرطان است.

 ر است.این خاصیت سم زدائی در خنثی سازی ماده سرطان زای قوی بنزوپیرون موث

 ارگانوسوفلورهای سیر و کلم فعالیت سیستم سم زدائی بدن را افزایش می دهند و از این راه سرطان زدا هستند.

دانه روغنی سددویا دارای سدداپونین، اینوزیتول فسددفات، ایزوفالنول و بازدارنده پروتتاز اسددت که می تواند در دفاع بدن بر علیه  -

 مواد سرطان زا مفید باشد.

سینترزیس هند دارای برگ ک - سلولی و ضد سرطان دارد. دم کرده برگ  Epicteachinاملیا  می باشد که اثرات ضد جهش 

 این گیاهان بعنوان ضد جهشی و ضد سرطان بکار می رود.

اپی کاته شددین از گروه فالونوئید می باشددد این نوع ماده ضددد سددرطان در آب سددیب، گوجه فرنگی، آب انگور، آب پرتغال، آب 

 یپ فروت، آب هندوانه وجود دارد.گر

سیب وجود دارد. مصرف این نوع مواد در کشورهای دنیا  سبز،  سرطان فالونوئید در فلفل قرمز درشت دلمه یی لوبیا  ضد  مواد 

میلی گرن روزانه می رسد، در چای، پیاز، سیب به وفور یافتی می شود. در انسان این نوع مواد  23متفاوت است و کالً به حدود 

 ضد اکسیدان اهمیت ویژه دارند.

 ترکیبات مشتق از لینوئیک اسید در شیر وجود دارد و در موش از سرطان جلوگیری می کند.

 در غذاهای حیوانی مخصوصاً نشخوارکنندگان یافت می شود. Conjucated- Linoleic ACIDلینوئیک اسید  -

 حظه ای از آن را دارند.گوشت گوسفند بیشترین را دارد. لبنیات نیز مقدار قابل مال

سیر و سیر پرسلنیوم در جلوگیری از سرطان پستان موش صحرایی مفید است. سیر پرسلنیوم مفیدتر از سلنیوم به صورت  -

 گرد است و در گیاهان دارای گوگرد می توان در گلخانه پرورش داد.

شود و  - سیاری از مواد معدنی در روده می  سی های حیوانی آثار فیتات موجب جلوگیری از جذب ب شت و در برر در محیط ک

 ضد سرطانی این ماده بررسی شده است.

 چای:

ست بع ی از محققین علت را مصرف میوه و  سرطان بودن آن داده ا ضد  شانه ای از  سی های ن سیاری از برر مصرف چای در ب

 سبزی زیاد و نکشیدن سیگار در کسانی که چای می نوشند دانسته اند.

 ریت تانن می باشد که بع ی از مواد سمی را به خود جذب می کند.ضمناً چای دا

 کلسيم:



سرطان در مخاط انتهائی روده بزرگ  ضایعات پیش  صفراوی از  سیدهای  سیم دار با مهار ا سیم در غذا و غذاهای کل افزایش کل

 جلوگیری می کند.

 ات رکتوم نشان دهد.تجربیات بالینی در انسان نتوانسته است ارتباطی بین مصرف کلسیم و ضایع

سید  سط ا صت بعلت جذب آهن تو سرطانی دارد، این خا ضد  صیت  ضافی داخل روده خا ست بعلت جذب آهن ا صرف ما م

 الکتیک ماست و ترغیب فعالیت میکروبهای مفید روده می باشد.

 پيشگيری از سرطان:

ماده شیمیائی یافت نشده است که بتواند ورزش، امساک در غذا و گیاه خواری موجب جلوگیری از سرطان است. تاکنون هیچ 

 از سرطان جلوگیری کند ولی امکان بروز سرطان را می توان با مصرف بع ی مواد و رژیم غذایی مؤثر کاهش داد.

نام دارند. مواد غذایی گیاهی سرشار زا این مواد می باشند مهمترین  Chemoprorectiveمواد حفاظت کننده های شیمیایی 

 از: آنها عبارتند

 فنلها، آندوها، ایزوتیاسیانات حلقوی، ترپین ها و ارگانوسولفورها.

پیشگیری از سرطان با جلوگیری از تشکیل ماده سرطان زا امکان پذیر است. نمونه بارز آن جلوگیری از تشکیل نیتروزوآمین در 

 می باشد. cلوله گوارش بر اثر ویتامین 

فنلی سنتیک ضد اکسیژن می باشند و اثرات محافظت کننده در مقابل مواد سرطان فنل موجود در میوه ها و سبزیجات و مواد 

ستند و می  سیگار ه شی از دود تنباکو و دود  سرطان نا صاً  صو سرطان مخ ضد  سیون )جهش( و  ضد موتا زا را دارند این مواد 

 زا باشد. توانند اثرات سرطان زائی آنها را خنثی کنند. اگر چه مقدار زیاد فنل می تواند سرطان

 ویتامین ها می توانند بطور تجربی در اشخاصی که ویتامین کم دریافت کرده اند خاصیت سرطانی از خود نشان دهند.

برنامه درمانی ویتامین ها و مواد معدنی غذائی در تحقیقات انجام شددده چنین نتاید درمانی با مولتی ویتامین را بخوبی نشددان 

 داده است.

 ماه نشان داد که اضافه کردن مولتی ویتامین و روی موجب کاهش سرطان است. 6هزار نفر در پند سال و درمان سی 

 کسانی که بتاکاروتن، ویتامین ای و سلنیوم مصرف کرده بودند کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان معده را نشان دادند.

درصد نسبت به گروه  8درصد مرگ ومیر کلی  13کلی درصد، مرگ ومیر سرطانی بطور  21مرگ و میر ناشی از سرطان معده 

 شاهد کاهش نشان داد.

درصد نسبت به گروه  44ساله  14تا  65عالوه بر این آب مروارید کسانی که مولتی ویتامین مصرف کرده بودند در گروه سنی 

 شاهد کاهش نشان داد. 
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