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سرطان روده ی  شینه ی  شما پی سالی گام نهاده حتی اگر در خانوده ی  شد و این که خودتان به میان  شته با بزرگ وجود دا

باشید، هم چنان امکان دارد که از راه مصرف اغذیه ی مناسب بتوانید به این بمیاری بالقوه وخیم و کشنده چیره شوید، پژوهش 

شد ی سازد که غذاها از طریق کاهش دادن ر صورت گرفته روی آدمی نمایان می  ستعد های حیرت انگیز  سلول ها( م اخته ها )

سوم به پولیپ، که  سرطانی در روده ی بزرگ، مو سلول های پیش  شده در روده ها و نیز کوچک کردن یا تحلیل  سرطان یاد 

قابلیت تبدیل به توده ها )تومورها( بدخیم و بزرگ را دارند، این مرض را مهار می کند نظریه ی مورد بحث حکایت از آن دارد 

صورت مه سرطان روده ی بزرگ امکان که در  سترش پولیپ های آتی، بروز  شد فوری یاخته ای و یا جلوگیری از گ ار چنین ر

 ناپذیر می گردد.

 پیشههگیری بار مصههیبت  و بزرگ انواع به  به طور خالصههه این که مواد غذایی احتماا از تبدیل غذه های کوچک و خوش خیم

 جراحی، جلوگیری می کنند. عمل از پس مزبور، سرطان عود از حتی و کرده

بنابراین غذا به منزله ی یک داروی شهههیمیایی پیش گیرنده قوی و منمون و نیز هم چون داروی شهههیمی درمانی در برابر این 

نفر را به دیار نیسههتی می کشههاند. ایفای نقش می  000/50آمریکایی را مبتال و  000/11000سههرطان که سههالیانه نزدیک به 

درصد از موارد سرطان روده  9به واقع حدود » پتو، استاد سرطان شناسی دانشگاه آکسفورد اظهار می دارد:کند. دکتر ریچارد 

 «بزرگ احتماا تحت تاثیر غذای روزانه است.

 هيچ گاه دير نيست

سرطان روده  ضد  صرف مواد غذایی  صت دارید که به م ستید یاس به خود را ندهید هنوز هم فر سالی ه سنین میان  شما در 

هرگز برای تالش در مورد پیشگیری »بزرگ روی آورید. دکتر پیتر گرین والد، عضو موسسه ی ملی سرطان شناسی، می گوید: 

 «از فرایند پیدایی سرطان روده بزرگ با بهره جستن از غذا دیر نیست.

ره ی پیشههروندی آن تا وی شههرم می دهد که امروزه دانشههمندان بهتر می دانند که چگونه سههرطان را در مراحل منتل  زن ی

«  نشانه هایی»وارده بدان باز دارند. پژوهندگان را یارای آن هست که به وسیله ی اندازه گیری « ضربات»تشکیل توده از طریق 

همانند تکثیر و تزاید یاخته ای و توده های ریز پیش سرطانی به نام پولیت درباره ی تاثیر خوراک بر سرطان روده بزرگ داوری 

ثال، پزشههکان قادرند در مدت نسههبتا کوتاهی صههرفا با شههمارش و سههن ش پولیت های پیش سههرطانی، موقع معاینه ی کنند. م

. اسههت سههاخته مهار را آنها یا و کرده تحریک را مزبور پولیتهای خاصههی، غذای آیا که کنند نظر اظهار فورا  داخلی روده بزرگ

. اگر غیر از این بوده و یا فروکش کرده باشند، در این صورت او کار شود می دردسر دچار شنص کنند، رشد ها پولیت چنانچه

 بسیار درستی ان ام داده است. 

این امر اهمیت دارد، چرا که بیش ترین دگرگونی های مربوط به مراحل اولیه تشکیل پولیت عمال »به گفته ی دکتر گرین والد: 

وی در ضمن می افزاید « و ششم عمرشان بسر می برند، رخ می دهد.  در افراد مسن، یعنی کسانی که در دهه ی چهارم، پن م

سنین باا، » شود. از این رو ما باید بتوانیم حتی در  سینته می  سنین بحرانی، زن یره ای عادت قنع و گ به این ترتیب در این 

به سههرطان روده ی بزرگ و  عادت غذایی خویش را تغییر دهیم چون این امر، اثر چشههم گیری بر مصههونیت مان در مقابل ابتال

 «متعد دارد.



سبب مهار این دگرگونی های  شدید و کدام یک  سبب تحریک و ت ست که چه غذاهایی  ستن این حقیقت ا نکته ی عمده دان

فاجعه آمیز در روده ی بزرگ می گردند. ذیال مهم ترین توصههیه های غذایی را جهت کاسههتن از میزان پیدایش این سههرطان 

 یادآور می شویم:

 مواد غذايي معجزه آسا

چه می شد اگر کسی داروی جدیدی کش  می کرد که می توانست با تقلیل امکان ابتالی بشر به سرطان، به میزان یک سوم 

مورد سههرطان روده ی بزرگ جلوگیری کندا افزون بر این، فرض کنید که این مع زه  000/50یا یک دوم، از شههیوع سههاانه 

سان سرطان در م له ی موسسه ملی سرطان آمریکا انتشار داده آسای قرن نام نهادا بر پا یه ی مقاله ای که جمعی از کارشنا

سرطان روده ی بزرگ  سترده ای برای پیش گیری از  سیار گ اند الیاف گیاهی موجود در مواد غذایی، از توانایی حیرت انگیز و ب

دسههتیابی به چنین اع از عظیم و حیات بنش بسههی جزیی  برخوردارند، باید افزود که مقدار الیاف گیاهی ضههروری به منظور

 است.

گرم  13بر طبق نظر دکتر جووفری آر. هلو، نویسههنده ی بلند پایه ی دانشههگاه تورنتو، در صههورتی که آمریکایی ها تنها روزانه 

شمار موارد سرطان  بیش تر الیاف گیاهی )تقریبا یک کاسه ی اضافی غله ی حاوی سبوس گندم سرشار از الیاف( مصرف کنند،

مورد کمتر بروز سرطان روده و  000/50درصد کاهش می یابد و این به مفهوم میانگین  31روده ی بزرگ در ایاات متحده تا 

 مقعد در سال خواهد بود.

ز طریق مورد ابتال سههاانه بدین بیماری اکثر آمریکایی ها باید ا 000/50کارشههناسههان گمان کرده اند که به منظور کاسههتن از 

مصرف غالت، میوه ها، سبزی ها، گیاهان بنشنی و دانه ها )میوه های مغزدار( الیاف فزون تری را جذب بدن کنند. همه ی مواد 

 غذایی فوق، به خودی خود، عالوه بر الیاف، دارای مقدار زیادی مواد شیمیایی طبیعی ضد سرطان می باشند.

شان می دهند که م سی های پیاپی ن سرطان روده ی بزرگ را دفع می نمایند، ولی هر چند برر واد غذایی غنی از الیاف عموما 

سرطان روده  سبوس گندم از حیث زداینده گی چشمگیر و قوی  برخی از این مواد خاص، نمایانگر نیروهای فوق العاده هستند 

 ی بزرگ، شهرت بسزایی دارد.

بزرگ، دسههت به عمل خاصههی نمی زنید، ااقل از خوردن غله ی بنابراین، اگر برای محافظت خویش در برابر سههرطان روده ی 

حاوی سههبوس گندم غفلت نورید. این سههفارش موفقیت آمیز ننسههتین بار در پی منالعاتی منرم شههد که دکتر جروم. جی. 

بیمار را، دیکوزه، جرام مرکز سرطان مموریال سلوان کترینگ واقع در نیویورک ان ام داده بود. پزشک یاد شده پن اه و هشت 

. برگزید بودند، بزرگ ی روده سرطان به ابتالی خنر در شدت به و  به پولیت ها را به ارث برده« خانوادگی»که احتمال ابتالی 

 الیاف،سبب از سرشار دار سبوس ی غله نوعی از( فن ان سوم یک با گرم سی یک هر)معمولی پیاله دو مصرف که برد پی وی

 .سازد می متوق  با آنها ناپذیر اجتناب رو پیش رو همین از و  انی می گرددسرط پیش های پولیت شدن جمع

ستفاده کردند. هیچ کس حتی  شابه کم الیاف ا سبوس یا غله ی م سال از غله ی پر  این بیماران تحت آزمایش، به مدت چهار 

صرف می کند. گروهی که از نوع  شتند هر فرد کدام یک از این دو را م شکان هم خبر ندا ستفاده می کردند، روزی پز  22اول ا

 گرم از این ماده را به بدنشان می رساندند. 12گرم الیاف و دسته ای ک دومین گونه را )مانند آمریکایی ها( می خورند روزانه 

 روده ی بزرگ بیماران متناوبا توسط دستگاه آندوسکپی معاینه می شد تتا تغییرات رشد پولیت ها مشاهده شود.

سبوس در دکتر دیکوز  صرف کنندگان غالت پر  شمار و ابعاد پولیت ها در م سی پیامدها، دریافت که  شنصا  6بعد از برر ماه م

ست که چنین  سال بعد هم ادامه یافت جالب ترین نکته این ا سه  شدگی آن ها تا  ست و این تقلیل و جمع  صان پذیرفته ا نق

ست در زمان کوتاه چنان ا بدین ترتیب نمایان گردیده که  -ثری را بر روی این عامل مهلک بنهدمیزان اندک مواد غذایی، قادر ا

سرطانی هم تاثیر  شدار دهنده ی پیش  شانه های ه ست، حتی در مراحل تقریبا انتهایی به دنبال پیدایی ن تداخل غذایی قادر ا

در بر خواهد داشههت که تمام  گذار باشههد. در صههورتی که یافته ها در همه ی افراد مبتال به پولیت، صههدق کند، این مفهوم را

مبتالیان به پولیت های رده ی بزرگ باید در پی مصرف انواع غالت سبوس دار باشند. شاید هنوز هم تا بدخیم شدن پولیت ها، 

 .گردند بدل بدخیم ی( تومورها) ها توده به ها پولیت تا است ازم وقت سال ده معموا  راه درازی مانده باشد

ایی بهداشت معتقد است که فقط تاثیر حفاظتی سبوس گندم بر سرطان روده به اثبات رسیده است، نه سبوی البته بنیاد آمریک

 جو دو سر و یا سایر سبوس ها.



 تاثير بعد از عمل جراحي سرطان

سط  ست. پژوهش های به عمل آمده تو شده ا شته  سرطان روده ی بزرگ به وجود آمده و آنگاه توده )تومور( بردا فرض کنید 

کتر دیوبداس آلبرتس در مرکز سرطان آریزونا با نهایت شگفتی دالت بر آن دارد که بعد از برداشتن توده ها )تومورها( بدخیم د

 از طریق جراحی، مصرف غالت سبوس دار، دگرگونی های یاخته ای عود توده ها مقعدی روده ی بزرگ را مهار می کند.

بوط به سرطان روده ی بزرگ و مقعد به مدت ده ماه تحت نظر قرار گرفته و به هر هفده زن و مرد بعد از ان ام عمل جراحی مر

گرم الیاف گیاهی( دادند. سههپس پژوهندگان میزان تزاید یاخته  5/13کدام روزی تقربیا نیم فن ان غله ی کامل سههبوس دار )

سن یدند. در افرادی که در معرض  شد،  سرطان یا حتی بروز آن در مرحله اول با بیش ترین خنر بودند، یعنی آنهایی که های 

سرعت رشد یاخته ها باا بود، غالت کامل سبوس دار به نحو شگفت انگیزی از میزان رشد یاخته ای نیمی از بیماران جلوگیری 

 کردند.

سبوس گندم تا چه اندازه شته از  صت روز، عامل  یعنی -سریع  این دفعه هم محققین دریافتند که غالت انبا ش تنها در مدت 

 «هر آن چیزی شد که به قول دکتر آلبرتس، محرک سرطان روده ی بزرگ بود.»کاهش 

 فقط سبوس گندم چاره ساز است

هیچ گاه جایگزین ها را نپذیرید. به واقع کسی نمی داند چرا سبوس گندم کارساز است. ولی اطالع دارد که جز اع از گر آن در 

صرف غالت دیگر یافت نم شت آمریکا ان ام داده اند هفتاد و پنج زن با م شی که پژوهندگان بنیاد بهدا ساس پژوه شود. برا ی 

سر، جمعا  شده از گندم، ذرت یا جو دو سه کلوچه ی تهیه  صرف  30روزی دو یا  گرم الیاف را در هر روز به مدت هفت هفته م

رگونی های یاخته های محرک سهههرطان در روده ی بزرگ کردند. در میان سهههه گونه کلوچه تنها سهههبوس گندم بود که از دگ

صا با  صو ست که من شناختی یا آمیزه های دیگری ا ست  ست که فعالیت زی شگیری کرد. احتماا گندم حاوی توعی الیاف ا پی

م، عوامل محرک سرطان روده ی بزرگ درگیر شده و با آنها به مقابله بر می خیزد یک سرنخ عبارت از این است که سبوس گند

سیدهای صفراوی و آنزیم های باکتریایی را، که به منزله ی محرک های سرطان  نه سبوس ذرت یا جو دوسر، غلظت و ت مع ا

فی »روده ی بزرگ شناخته شده اند، در مدفوع تقلیل دهد. پاره ای از مردم بر این باورند که عامل اصلی ضد سرطان در گندم، 

 ی مانده نوعی پنتوز، شاید که کند می تصور حوزه دو دکتر  ر حیوانات مهار می کنداست که سرطان روده ی بزرگ را د« تیت

 .باشد پولیت موثر و فعال ی بازدارنده عامل یک گندم، در موجود قندی

نتی ه گیری این که مصههرف اندک الیافت گیاهی، امکان ابتالی شههنص را به پولیت سههه برابر می کند طبق منالعه ی دامنه 

شد مردانی که مواد پر الیاف بیش تر داریکه در  صورت گرفته معلوم  صرف می کردند، در  -گرم 28روزانه بیش از  –هاروارد  م

 به مصرف می رساندند، یک سوم کمتر به پولیت مبتال شدند. -گرم 17روزی  –قیاس با مردهایی که مقدار کمتر 

 و اما مواد غذايي دريايي

از رشد پولیت ها و در نتی ه کاهش بروز سرطان، خوردن مقدار زیادی ماهی های چرب یکی از موثرترین راه های پیش گیری 

اسهت. پیامدهای چشهمگیر یک بررسهی که در دانشهگاه کاتولیک رم صهورت گرفته، این موضهوع را تایید می کند. پژوهندگان 

کردند، فقط در عرض دو هفته، رشههد  می مصههرف ماهی روغن که پولیت به مبتال بیماران از  دانشههگاه مذکور پی بردند گروهی

شگاه هاروارد می گوید:  ستاد دان شد. دکتر جرج بلک برن، ا سرطانی روده ی بزرگشان متوق   شواهد جدید از »یاخته یا پیش 

 «روغن ماهی در دست هست، حاکی از قدرت این ماده غذایی در ممانعت از روند سرطان در مدت بسیار کوتاه است.

وی عده ای از مردان پولیت دار به مدت سههه ماه به آنان روزانه مقادیری روغن ماهی یا پوشههینه )کپسههول( طی منالعه ای بر ر

درصد از گروه مصرف کنندگان روغن ماهی، رشد و تکثیر یاخته ای که نشانه ی فعالیت سرطان  90ساختگی خورانده شد. در 

مار هم رشههد نابهن ار یاخته ها به کلی متوق  گردید. درصههد کاهش یافت و در یک بی 62روده بزرگ اسههت به طور متوسههط 

 وانگهی، پژوهشگران در خالل فقط دو هفته، شاهد فروکشی رشد یاخته های سرطانی بودند.

صرف تقریبا  -مقدار روغن ماهی در این آزمایش تقریبا زیاد گرم ماهی خالدار در روز بود. با وجود این، دکتر بلک  240معادل م

صد جبران کمبود دیرین آن ازم بوده، اما بعد از برن می گوید ت صرف روغن ماهی به میزان زیاد در بادی امر به ق صیه های م و

 این دوره احتماا استفاده از مقادیر کمتر برای حفظ یاخته ها بسنده است. 



سال ها جهت پیشگیری روی همین اصل، بعضی از صاحب نظران، مصرف ماهی را به مقدار اندک لیکن به طور مداوم در طول 

 از بروز پولیت و پیدایش همیشگی سرطان روده بزرگ ضروری می شمارند.

 به سبزی ها روی آوريد

سرطان  شینه ی ابتال به  شاورزی آمریکا که در خانواه اش پی شناس گیاهان دارویی وزارت ک صیه ی دکتر جیم دوک، کار به تو

سبزی بنوریدزی»روده بزرگ وجود دارد توجه کنید او می گوید:  او می افزاید که بعد از مصرف یک روز در میان کلم خام، « اد 

پولیت ها روده ی بزرگش به طرز چشههم گیری کاهش یافت. طبق گفته ی دکتر گرین والد، سههایر سههبزی های غنی از الیاف 

 20آمده ی نامبرده در طول مورد از بررسی های به عمل  37گاهی هم احتماا سرطان روده بزرگ را مهار می کنند. نتی ه ی 

سبزی ها، حدود  درصد امکان ابتال به سرطان مورد  40سال اخیر حکایت از این دارد که خوردن غذاهای سرشار از الیاف و یا 

 بحث را می کاهد.

الوه بر ع که هایی سههبزی یا و تنهایی به دار الیاف غذایی مواد بین گفت  به عقیده ی دکتر گرین والد به هیچ وجه نمی شههود

 الیاف، سایر آمیزه های شناخته شده ی ضد سرطان را نیز دارند، کدام یک بیش تر جنبه ی محافظتی دارند.

سرطان روده بزرگ کلم و هم خانواده ی چلیپایی و آن ت مع مقادیر فراوان  شگیری از  شان در پی سبزی ها، بهترین  در میان 

ده ی بزرگ، قدرت می بنشد. بر طبق ارزیابی دکتر گرین والد، هشت مورد از ایندول است که به آن ها در مقابله با سرطان رو

سل( و گل « نظارت موردی»نه پژوهش  شامل کلم، گل کلم ایتالیایی )بروکلی(، کلم فندقی )کلم بروک شان داد که چلیپاییان  ن

 کلم، دشمنان سرطان روده ی بزرگ شمرده می شوند.

م و پایدار است ننستین تحقیقی که نقش کلم در ارتباط با سرطان روده ی بزرگ را در شواهد امر، جالب در خور توجه، منس 

منصوصا  -مردان منرم ساخت در بوفالوی نیویورک صورت گرفت. بر اساس این بررسی معلوم شد کسانی که بیش تر سبزی

شور شی کلم یا کلم  سااد کلم و تر شتمل بر  صرف می کنند، کمتر در معرض ابت -کلم، م سرطان روده ی بزرگ قرار م الی به 

می گیرند. مردهایی که هفته ای بیش از یک نوبت کلم می خورند در مقام مقایسه با آنهایی که ماهیانه یک بار آن را به مصرف 

ستفاده از کلم  شوند حتی ا سرطان روده ی بزرگ می  سوم دچار  سانند و یا به هیچ عنوان لب به آن نمی زنند، تنها یک  می ر

هر دو یا سه هفته یک دفعه هم خنر ابتال به سرطان یاد شده را به نص  کاهش می دهد. پژوهش جدید و عظیم تر بر روی در 

سرطان روده بزرگ در مردهایی که از بیش ترین میزان  600 ساخت که خنر ابتال به  شکی یوتا نمایان  شکده ی پز تن در دان

سبزی ها را می خورند. ضمنا کمت درصد  70سبزی های چلیپایی سود می جویند،  ست که کمترین مقدار از این  ر از آنهایی ا

 امکان گرفتاری خورندگان کلم و چلیپاییان دیگر به پولیپ های پیش سرطانی کمتر می باشد.

ا، شاید عوامل عمده ی ضد سرطان در سبزی های چلیپایی، ایندول ها باشند. که جانوران را، در پی خوراندن مواد قدی سرطا ز

 محافظت می نمایند. از قرار معلوم ترکیبات موجود در کلم، عملکردی مشابه پاد زهر هر عوامل سرطان زا دارند.

 رابطه کلسيم با سرطان روده بزرگ

از مواد غذایی کلسیم دار غفلت نورزید بر طبق م موعه ای از منالعات تاثیر گذار به نظر می رسد که کلسیم دار غفلت نورزید. 

سرطان  بر طبق سیم قنعا حوادث )فیزیولوژیک( فاجعه آمیز را که به  سد که کل م موعه ای از منالعات تاثیر گذار به نظر میر

 روده بزرگ می ان امد متوق  می سازد.

ست مردانی که به مدت  سان دیگو یادآوری کرده ا شگاه کالیفرنیا در  سی دن شنا سرطان  سدریک گارلند، ریپس مرکز  دکتر 

سال هر  ست  سوم تقلیل پیدا می بی سرطان روده ی بزرگ تنها به یک  شان به  شند، احتمال ابتالئ شیر خورده با روز دو لیوان 

صرف روزانه  شیر عادت ندارند(. دکترگارلند برآورد می کند که م میلی  1400تا  1200کند )در قیاس با افرادی که به خوردن 

ست به میزان حیرت آوری از  سیم ممکن ا سرطان روده ی بزرگ جلوگیر کند. وی به تازگی  75تا  65گرم کل صد از موارد  در

سال به ترتیب روزی  سط مردان و زنان میان  سیم تو صرف روزانه کل میلی گرم را  450میلی گرم و  700در زمینه میانگین م

میلی گرم  316 توصههیه نموده اسههت. بدین معنی که حتی با خوردن روزانه دو سههه لیوان شههیر بدون چربی، که هر یک دارای

سیده ی بد خیم بدل  سینته به توده ها )تومورها( ی کامال ر شنیص این که یاخته های ل ام گ ست، امکان دارد در ت سیم ا کل

 شوند یا خیر، خاصه در اشناصی که بیش ترین خنر تهدیدشان می کند، مثال پولیت دارها موثر باشد.



سی ست که احتمال دارد کل سنحی موجود در جدار داخلی روده بزرگ را از تکثیر یکی از علل این امر آن ا م بتواند یاخته های 

 بازداشته و بدین ترتیب مانع رشد سریع یاخته، که نشانه ای از گسترش سرطان است بشود.

صرف روزانه  ستان هنری فورد در دیترویت دریافتند که م شکان بیمار سط مردان مبتال به پولیت  250پز سیم تو میلی گرم کل

شد توده احت ضی از بیماران به ر ماا در مدت فقط یک هفته می تواند فعالیت آنزیم های موجود در روده ی بزرگ را، که در بع

 )تومور( می ان امد، به نص  کاهش دهد. البته در این بررسی، کلسیم بر روی تعدادی از بیماران کارآیی نداشته استو

 يک فنجان شير، يک پياله غالت و...

صورت پیاله ای مرکب از غالت آمیزه ی  شیر کم چرب را می توان به منزله 0بس مقوی و جانبنش به  سبوس گندم( توام با 

ضوع را زمانی دریافتند که جیره های غذایی  سوئدی این مو سرطان روده تهیه کرد پژوهندگان  ضد  یک نوش داروی غذایی بر 

احی قرار گرفته بودند با غذای روزانه ی زنان و مردان سههالم در یک بیمارانی را که بر اثر سههرطان روده ی بزرگ مورد عمل جر

ساله مقایسه کردند. دو ماده ی غذایی در بین خوراک های روزمره افراد فاقد سرطان شاخص بودند: غالت غنی  دوره ی پانزده 

 از الیاف گیاهی و کلسیم، وانگهی آنها کمتر چربی مصرف می کردند.

آن که پادزهر بالقوه ی دیگر سههرطان اسههت، بنورید به ادعای او  D"رلند، شههیر را به علت ویتامین بنا به توصههیه ی دکتر گا

سال  "D"سنوم ویتامین  سرطان روده ی بزرگ را پیش بینی می کند. وی به   1974موجود در خون احتماا خنر ابتال به 

سی  شده از حیث میزان ویتا 25620در مریلند به برر سرطان نمونه خون گردآوری  شمار موارد  مین مزبور، پرداخت و آن گاه 

سانی که مقادیر ویتامین  شدن ک سرطانی  سن ید، پیامدها از این قرار بود امکان  سال آتی با آن  روده بزرگ را در مدت هشت 

"D"  ،ست شان زیاد ا شد مقدا 70خون ست. جالب آن که معلوم  صی که این مقادیر در خون آنان کم ا شنا صد کمتر از ا ر در

واحد بین المللی از  200ضههرورت دارد تا بدن در مقابل سههرطان به مقابله با سههرطان باشههد، باید روزی  "D"اندکی ویتامین 

ویتامین مزبور مصرف شود که فقط نیمی از مقداری است که صاحب نظران برای آدمی توصیه می کنند. به قول دکتر گارلند، 

ن شیر غنی شده تامین کرد، ولی سایر مواد غذایی، منصوصا مواد غذایی دریایی هم، از این مقدار را می شود با نوشیدن دو لیوا

 ویتامین مورد بحث سرشارند.

شته باشد )شیر کم آنزیم( به این ترتیب دشمن بالقوه  مقدار شیر یا ماستی را به روده ی خود برسانید که کشت آسان گوار دا

سرطان روده ی بزرگ را بر دو ما ضد  شیری بیفزایید. پژوهش ها  "D"ده ی ویتامیندیگی بر  سیم موجود در مواد غذایی  و کل

 نشان از آن دارند که مواد بی ضرر را در روده به مواد سرطان زا بدل می سازد، می کاهد.

شروود گورباخ در مرکز نیوا شگران پیش تار یعنی بری آر. گلدین و  سیله پژوه ست که به و سی هایی ا نگلند گواه این ادعا، برر

ان ام یافته است. داوطلبان به مدت یک ماه روزانه دو لیوان شیر معمولی نوشیدند. آنگاه به شیر آسان گوار رو کردند محققین، 

فعالیت آنزیم را در روده ی بزرگ آزمایش شونده ها سن یدند . آنهایی که شیر آسان گوار خورده بودند فعالیت آنزیم خنرناک 

ست که پاره ای از فعالیت های سرطانزا به نحو چشمیگیری تقلیل یافته درصد ک 80تا  40را که  سته بودند این بدان مفهوم ا ا

 بود. بعضی ماست ها هم حاوی این باکتری ها هستند.

 مارماالد چه نقشي دارد؟

 . بیازمایید را ها سبزی و  پکتین موجود در سیب و نیز بسیاری دیگر از میوه ها

ست بنا به اظهار دکتر کام سن آنتونیو، این ماده قادر شگاه تگزاس واقع در  شتی دان سی مرکز علوم بهدا شنا ست  ستاد زی رون، ا

روده ی بزرگ را از شههر سههرطان برهاند. وی به دنبال خورانیدن پکتین ، که گونه ای الیاف گیاهی محلول اسههت، به موش ها، 

شد )مزیت دیگر هم شاهد  سرطان روده بزرگ را  صدی  شان نیز حدود  کاهش پن اه در ستر صد  30این بود که مقدار کل در

می داند نوعا « یگانه»پایین آمد( دکتر کامرون، پکتین را از جنبه ی بازدارندگی سههرطان روده ی بزرگ در بین الیافت محلول، 

 الیاف نامحلول موجود در گندم هم از ای اد و ای پیش رفت سرطان روده ممانعت می کنند.

ب موز، آلو، گالبی، زردآلو، هویج، دانه های خشههک و یا غشههای سههفید مرکبات ب ویید. بنا به توصههیه ی دکتر پکتین را در سههی

 «مارمااد نیز به طرز شگفت انگیزی منبع غذایی خوبی است.»کامرون: 

 چربي حيواني ؛ خطربزرگ



سابقه ی خانواد شده اید یا اگر  سرطان آن دچار  سرطان را دارید و یا در چنان چه به پولیت روده ی بزرگ یا  گی ابتال به این 

شت شواهد قوی،گو ستناد  سازید به ا شدیدا محدود  شت و چربی حیوانی را  صرف گو شدن با آن نگرانید، م شد   و  مورد روبه ر

 .شوند می شمرده بزرگ ی روده سرطان موثر های محرک حیوانی، چربی

سر جهان سرا صرف  پژوهش های متمادی حکایت از آن دارند که در  ست( م شتری )منظور چربی حیوانی ا افرادی که چربی بی

 در همکارانش و جیووانوسههی ادوارد تحقیق اسههتناد به اسههت تر فزون بزرگ ی روده  می کنند، احتمال ابتالئشههان به سههرطان

صرف هاروارد، شباع حیوانی چربی زیادی مقدار م ضاع  را ر سرطانی پیش های پولیت بروز احتمال شده، ا ازد طی س می م

 کالری درصههد 7 که) را چربی میزان کمترین که اشههناصههی دادند، ان ام  تن 87248منالعه ای که وی و همکارانش بر روی 

 .بودند شده گرفتار کمتر درصد پن اه بودند، کرده مصرف( بود شده تامین حیوانی چربی از شان مصرفی

را افزون می سازد و پژوهندگان را به این نتی ه رسانده است در ضمن صرفه جویی در مصرف الیاف گیاهی، شکل گیری پولیت 

که چربی به مواد دیگر موجود در غذا از آن جمله الیاف، تاثیر متقابل داشهههته و در پیدایش سهههرطان روده بزرگ، نقش تعیین 

 کننده ای دارد.

وامی دارد تا بر میزان ماده ی محرک  به موجب یک نظریه،مصهههرف فراوان چربی، جانداران ذره بیینی موجود در روده بزرگ را

به باور ما هضم این گونه فرارده » ج وارگوویچ، سرطان پژوه معتقد است:  –سرطان، یعنی اسید صفراوی بیفزایند. دکتر مایکل 

او شهههرم می دهد که یاخته های در تالش بری ترمیم دیواره های روده « هیی غذایی چرب به زخم رده ی بزرگ می ات امد.

صرف مقادیر فراوان چربی، فرایند از مهار خارج می گردد و احتمال دارد که این بز صورت م شروع به تکثیر می کنند و در  رگ 

 احتمالی پیدایش نهایت در و ها پولیت رشد ای یاخته شتابان و گسترده تزاید این  وضع در روده ی بزرگ ادامه یابد. سران ام

 خنثی های راه از یکی که سههازد می منرم را نظریه این وارگوویچ دکتر  ی دارد. هم چنینپ در را خیم بد ی( تومورها)ها توده

 در دکه باشد صفراوی اسیدهای با پیوند غذا، ی سازنده اجزای سایر شاید و گیاهی الیاف کلسیم توسط زا سرطان چربی  کردن

 . بماند امان در صدمات از بزرگ ی روده نتی ه

 خوريد، بهتر استهر چه کمتر گوشت قرمز ب

ست که خنرش حتی  شت قرمز ه سی ها حاکی از آنند که ماده ای در گو شید برر شت قرمز با قنع نظر از چربی، مواظب گو

 سرطان به ابتال میزان بااترین کنند، می  بیش از چربی است. مثال مردان نروژی که بیش ترین گوشت فرآوری شده را مصرف

صاص خود به را بزرگ ی روده شت  14داده اند. طی یک منالعه ی دنباله دار  اخت شد گو سوئدی معلوم  ساله بر روی مردان 

   .باشد می دار عهده سرطان این به ابتال در را نقش ترین بیش که است غذایی ی ماده تنها( بره یا گوسفند و  )اعم از گاو

دکتر والتر ویلت، عضو هیات علمی دانشکده  زن تحت نظر 000/90نگران کننده ترین شاهد از یک پژوهش شش ساله بر روی 

ی بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد به دست آمد. پیامد منالعات این شد که گوشت قرمز، هر قدر که بوده باشد، برای سرطان 

شتی در روز صرف کننده ی یک وعده غذای گو شدند که زنان م ست. دکتر ویلت و همتایانش متوجه   -روده بزرگ بی خنر نی

گرم گوشت مصرف می  30درصد بیش تر از کسانی که ماهی کمتر از  250گرم گوشت گاو، گوشت خوک یا بره  150یبا تقر

ست. از این گذشته، حتی  شد، احتمال خنر هم بیش تر ا شوند. هر چه میزان مصرف فزون تر با کنند به این بیماری دچار می 

درصههد بیش از افرادی که  40دفعه مصههرف می کنند نیز هم چنان  زنانی که گوشههت قرمز را گاه گاهی هفته ای یا ماهی یک

شت قرمز بی  ستی، هیچ مقدار از گو شوند. به را سانند به این مرض گرفتار می  صرف می ر کمتر از یک وعده در مان آن را به م

سرطان روده منتهی  ست به پیدایش  ست، یعنی بر مبنای اطالعات موجود، هر میزان از آن ممکن ا شود. در مقابل، به خنر نی

 روده سرطان به ابتال امکان دفعه، 4 تا 2 ای هفته مصرف. گیرد می را روده سرطان جلوی ماهی، مرغ گوشت که آید می  نظر

صد 35 تا را بزرگ ی صرف. دهد می کاهش در ست مرغ ی روزانه م صد 50 تا را خنر این کنده، پو  ویلت دکتر. کاهد می در

ستفاده  آن احتمالی توجیه گوید می سرطان مورد بحث را تقلیل می دهد. ا ست که نوع چربی موجود در مرغ و ماهی، ابتال به  ا

 از الیاف فزون تر هم امکان ابتال به سرطان روده بزرگ را کم می کند.

 نامبرده که خود گوشت نمی خورد، می گوید نتایج حاصل در مورد مردان و زنان یکسان است.

 غذا -پاد زهرهای آسپرين



از خوردن میوه غفلت نورزید. یک نظریه ی جالب و چشهههم گیر دالت بر این دارد که میوه ها به علت وجود چیزی غیر از 

الیافشهان سهبب کاهش سهرطان روده ی بزرگ می گردند. گروه بایزر، این ماده را فرضهیه ی نوینی در پیش گیری از سهرطان 

رحسب منالعه ی دامنه دار، مصرف روزانه آسپرین، خنر ابتال به سرطان روده مورد بحث دانسته و نامش را آسپرین نهاده اند. ب

سپرین طبیعی موجود در  ست که نقش آ شی را طرم می کند حاکی از این ا س سوله، پر بزرگ را تا حد زیادی می کاهد. این م

شود سیاری از مواد غذایی یافت می  ستا مواد مزبور در ب سیالت ها چی سالی صنالم  . آیا بهرمنده ی از مواد غذایی غذا یا به ا

سالیسیالت در تقلیل سرطان روده بزرگ تاثیر داردا دکتر بایرز منک این احتمال نبوده و ابراز میدارد  این :»حاوی مقادیر زیاد 

ست که باید آن را پی گیری کرد. سش تازه ا ضوع به خودی خود یک پر سته ها )میوه های توت « مو سیب، خرما و و انواع پ

 د( سالیسیالت های طبیعی به شمار می آیند.مانن

 ميگساران در بزرگ  سرطان روده

از باده نوشی حذر کنید خبر تامل برانگیز و جدی این است که امکان دارد افراد در مشروب خوری، خنر ابتال به سرطان مقعد 

انی و خیم تر می گردند. پژوهندگان را دو یا سهههه برابر کند و معموا هر چه در این کار زیاده روی شهههود، توده های سهههرط

 مشههروبات که کردند  مورد منالعات ان ام یافته این گونه، جمع بندی 52اسههترالیایی، پیامد بررسههی های خویش را بر روی 

 مراتب به آب و که دادند تشهههنیص آنان. اند دخیل کامال سهههرطانی های توده به آنها تبدیل نتی ه در و پولیت ای اد در الکلی

شی را عامل زیا ضمنا آنان باده نو ست . شراب کم خنر ترین ا شروبات الکلی قوی تر خیلی کمتر بوده و  ست. خنر م ن بارتر ا

پولیت روده ی بزرگ دانسههتند. نحوه تاثیر الکل در بروز سههرطان روده ی بزرگ نامشههنص اسههت. محققین حدس می زنند که 

شابه های الکلی، عملکرد ایمن صرف مداوم نو سبب می گردد آن گونه که باید و احتماا م ساخته و  شدت متوق   ی بدن را به 

شاید نتواند در برابر فرآیند سرطان مبارزه کند. افزون بر این، برخی نوشابه ها، به ویژه آب و، ممکن است دارای مواد سرطان زا، 

 هم چون نیتروزامین باشد.

سرطان روده ی بزرگ سیگمویید را به بار می آورد و بدان بنش از روده ی بزرگ گفته الکل خنر فوق العاده رعب انگیز بروز   ،

شود که به  40تن از افراد باای  26118ساله ی ژاپنی ها بر روی  17بوده و در لگن قرار دارد. پژوهش  "S" حرف شکل  می

گمویید قرار دارند. م ددا سههی سههرطان به ابتال خنر معرض در معمولی افراد  برابر 4سههال دال بر این اسههت که باده گسههارانا 

سرطان تقریبا  شویم که در این قلمرو، آب و خوران حرفه ای، امکان ابتال به این نوع  ست  13یادآور می  سانی ا مرتبه بیش از ک

شراب  شود و  شروعب ژاپنی که از برنج گرفته می ساکی نوعی م صرف کنندگان  شدن م سرطانی  که آب و نمی خورند. احتمال 

 ار تا شش بار بیش تر است مصرف خیلی زیاد گوشت هم ضرر دارد.برنج ژاپنی، چه

شکار  شگاه ایالتی نیویورک در بوفالود آ ست. منالعه ی به عمل آمده در دان سیار خنر آفرین ا سرطان مقعد ب آب و در پیدایش 

سرطان شان به  شند، امکان ابتالئ سه بار آب و می نو سانی که در طول عمر خود، روزانه دو یا  شود ولی  کرد ک مقعد زیادتر می 

سرطان یاد  شروبات، امکان بروز  سایر انواع م صرف روزی چهار بار  ست. م صادق نی شراب و لیکور  شیدن  ساله در مورد نو این م

شده را شدت می بنشد. به اعتقاد دانشمندان خود الکل سرطان مقعد را تحریک می کند، لیکن خنر اضافی آب و در این است 

 سرطان زا آلوده می شود. که به سایر مواد

کارگر مرد آب و ساز به مدت نوزده سال به این نتی ه رسیدند. امکان  62530هم چنین پژوهندگان سوئدی در پی گروه بندی 

ست.  سرطان مقعد پیش تر ا سایر کارگران، اندک، اما به ویژه در مورد  سرطان، در قیاس با  شدن کارگران مزبور به انواع  دچار 

  و سازی هم تقریبا سه برابر هم میهنانشان آب و می خورند.کارگران آب

 22056843: تلفن  20شماره  8منبع مورد استفاده: نشریه دانستنی های سرطان سال 


