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 تغذيه و سرطان
 

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

گاهي همين مواد مبدأ بيماريهاي موادي كه انسان راي ادام حيات مصرف مي كند و غالباً همراه با عالقه و احساس لذت است، 

ضرور در تغذيه موجب عوارض گوناگون مي گردد، زياده روي و عدم رعايت  ضي مواد  شوند. همانطوري كه كمبود بع سيار مي  ب

 تعادل نيز موجب عوارض ديگر خواهد شد. 

شان مي دهند كه مواد غذائي سي ن شنا شده در كشورهاي مختلف از نظر بيماري  سيهاي انجام  سان به  برر و بعضي عادتهاي ان

 طور مستقيم و يا غيرمستقيم در بروز سرطانها تأثير دارند. 

مطالعات انجام شده در مورد سرطانهاي دستگاه گوارش متغير بودن آمار اين نوع سرطانها را در نقاط مختلف جهان ثابت كرده 

ست حداقل  صد متغير ا شت در صفر تا ه سرطان لوزالمعده بين  شور هند و حداكثر متعلق به زالندنو مي اند: مثالً  متعلق به ك

باشد. اختالف سرطان مري تا سيصد درصد است حداقل در كشور افريقائي نيجريه و حداكثر در شمال شرقي ايران، نورماندي 

سرطانهاي كولون در آفريقا نادر بوده ولي در اروپا و اياالت متحده امري شود.  شمال چين ديده مي  سه و در  ستراليا و فران كا، ا

سرطان  ست. حتي يك مورد  ستان ا شتر از انگل صد بار بي شور موزامبيك  سرطانهاي اوليه كبد در ك ست.  زالندنو رو به توسعه ا

 دستگاه گوارش وجود ندارد كه به طور يكسان در كشورهاي مختلف ديده شود. 

اين نوع سرطانها را مشخص كنند، همواره عادتهاي هنگامي كه كارشناسان بيماري شناسي سعي كرده اند عوامل مساعد كنندة 

 غذائي را به طور كامل يا نسبي مسبب شناخته اند. 

براي سرطان مري فاكتورهاي سرطان زاي تشخيص داده شده نسبت به نقاط مختلف فرق مي كند: توترن و الكل در نور ماندي 

يدن بعضي مواد تهيه شده از تنباكو با آهك يا خاكستر در فرانسه و سبزيجات نگاهداري شده در آب نمك در چين و عادت بجو

 شمال شرقي ايران كه بنام ناس معروف است و تنابكو و بقاياي ترياك در نواحي آسياي مركزي معرفي شده اند. 

ژاپنيها به  در مورد سرطان معده كه آمار آن در ژاپن باالست، دخالت مواد غذائي همواره مورد توجه بوده است، زيرا هنگامي كه

اياالت متحده امريكا مهاجرت مي كنند، در مدت بيست سال به تدريج خطر ابتالء به سرطان معده در آنان رو به كاهش رفته و 

 در مقابل خطر ابتالء به سرطانهاي اختصاصي محل جديد كه سرطانهاي كولون و روده راست است رو به افزايش مي رود. 

اد سرطان زا بوده و يا داراي موادي هستند كه عمل سرطان زائي را مساعد مي كنند. ذيالً تعدادي بنابراين تغذيه مبدأ عمده مو

 از فاكتورها و موادي كه در شرايط فعلي شديداً مظنون به سرطان زائي هستند مورد بررسي قرار خواهند گرفت. 

 پرخوري 

رطانهاي دسووتگاه گوارش و همينين اعضووايي كه با اين حالت كه موجب افزايش غيرعادي وزن مي شووود، خطر تعدادي از سوو

شهاي  سان را افزايش مي دهد. در نزد مو شگاهي و چه در نزد ان شحات غدد درون ريز ارتباط دارند چه در نزد حيوانات آزماي تر

شهايي كه تغذيه آزاد و  سبت به مو ستان ن سرطان پ شود ابتال به  شگاهي كه تغذية آنها به حداقل كاهش داده  اختياري آزماي

دارند به نصووف كاهش پيدا مي كند. جالب توجه اينكه بين موشووهاي اخيرالذكر آنهايي كه دائماً در حال جويدن غذا هسووتند 

 هشت بار بيشتر از موشهايي كه فقط يك بار در روز و به همان اندازه تغذيه مي شوند مبتال به سرطان مي شوند. 

سيهائي در اين مورد در اياالت متحده  ست. جوجه هاي پنج روزه را پس از تزريق داخل برر امريكا روي جوجه ها انجام گرفته ا

وريدي يك ويروس سرطان زا به دودسته تقسيم نمودند، دسته اول مواد غذائي فراوان و به طور آزاد در اختيارشان بوده و دسته 

 دوم به ميزان حداقل تغذيه شدند.

صد  شتاد در سبت ه سته اول به ن شت ماه جوجه هاي د شدند و در مدت پنج تا ه سمي  در مدت يك تا دو ماه مبتالء به لو

 سرطان سخت كليه ها و كبد در آنها ظاهر شد. جوجه هاي دسته دوم به نسبت دو سوم دسته اول مبتالء به سرطان شدند. 



بررسي قرار گرفته است. در مورد  1979ارتباط بين چاقي و سرطان به وسيله پژوهشگران امريكائي ليو و گارفين كل در سال 

نفر از نظر مرگ و مير در اثر سرطان مطالعه و آمار برداري شده است: اين مطالعات نشان داده كه  750000مدت سيزده سال 

دارندگان حداكثر و حداقل وزن )افرادي كه چهل درصد بيشتر و يا بيست درصد كمتر از وزن متوسط كه براساس سن و جنس 

شته اند. ضمناً زنهاي چاق پنجاه درصدتعيين شده بود(   وزن دارندگان از بيشتر  بيشترين مرگ و مير از بيماري سرطان را دا

سط سم) رحم سطان قبيل از مختلف سرطانهاي به مبتال متو ستان، ،(رحم گردن و ج سه تخمدانها پ  روده و كولون صفرا، كي

ارندگان وزن متوسووط سوورطانهاي دسووتگاه گوارش )معده، د از بيشووتر درصوود سووه و سووي چاقي مردان نزد و اند شووده راسووت

 لوزالمعده، كولون و روده راست( و پروستات و نزد مصرف كنندگان دخانيات سرطان ريه ديده شده است. 

سبت فوق قدري كمتر ديده  ستگاه گوارش از ن سرطان تخمدان و د سط( ابتال به  صد كمتر از وزن متو ست در در زنان الغر )بي

 حالي كه نزد مردان الغر سرطان معده و به ويژه سرطان ريه افزايش مي يابد.  مي شود. در

 تغذيه يا مواد غني از نظر چربي حيواني 

ضمن بررسيهاي انجام شده مشاهده شده است كه باال رفتن سطح زندگي و استفاده زياد از مواد ليپيد و گلوسيد )مواد چربي و 

وط با عضائي كه با هورمون ارتباط دارند مانند پستانها، رحم، تخمدانها و پروستات تأثير قندي( در بروز بعضي از سرطانهاي مرب

داشته است. آمارها نشان مي دهند كه به ويژه سرطان پستان در كشورهاي غربي ارتباط مستقيم با سطح زندگي افراد دارد، هر 

ري مشاهده شده است. چه عاملي مي تواند در اين مورد چه سطح زندگي در جوامعي باال بوده بروز اين بيماري با نسبت بيشت

موثر باشد؟ شايد مصرف زياد مواد چربي حيواني كه منشأ آن فرآورده هاي شيري است، بوده باشد. طبق بررسيهاي كارول كه 

يي كه در آنها صورت گرفته، مرگ و مير از سرطان پستان در هلند، كانادا، دانمارك، زالندنو و سوئيس، كشورها 1975در سال 

مصرف شير و فرآورده هاي آن بسيار زياد است در سطح باال بوده است. از اين بررسيها مي توان نتيجه گرفت كه چربيهايي كه 

ضائي كه ارتباط با هورمون دارند موثرند به ويژه با توجه به اينكه  سرطانهاي اع شند. به طريقي در ايجاد  شته با شيري دا شأ  من

 موادي است كه در تركيب هورمونهاي جنسي وجود دارد، اين ارتباط بهتر قابل فهم است. كلسترول يكي از 

ست كه  سرخ رگها صلب  صلي ت شوند كه علت ا سترول خون مي  از طرف ديگر مصرف زياد چربيهاي حيواني موجب افزايش كل

سه روش تغذية گوناگون د ست. مقاي شار خون و عوارض قلبي و عروقي و مغزي ا ر بين نژادهاي مختلف جهان تأثير نتيجه آن ف

چربيهاي حيواني در بروز عوارض پيش گرفته را نشوووان مي دهد. مثالً سووواكنان خاور دور كه در تغذية خود كمتر از شوووير و 

فرآورده هاي ان استفاده مي كنند، كلسترول خون آنان خيلي پائين تر از ساكنان كشورهاي غربي است و نسبت ابتالء آنان به 

 قلبي و عروقي و سرطانهاي پستان، كولون و روده راست پائين تر است. عوارض 

ضومناً بايد توجه داشوت كه مصورف موادغذائي محتوي چربي زياد حيواني موجب ترشوح زياد صوفرا مي گردد كه داراي مقدار 

سته به ت صرفي ب شد. به طور كلي موادغذائي م سيدليتوكوليك مي با سي كوليك و ا سيد دي اوك ركيب آنها از طريق زيادي ا

شهاي پيييده  سم و واكن سيله مكاني ستگاه گوارش به و سيدها )مواد قندي( پس از ورود به د پروتئين،ليپيدها )چربي ها( و گلو

 موجب ترشح صفرا و شيره لوزالمعده كه متناسب جهت هضم مواد مصرفي باشد مي گردند. 

هضم درست غذا مي باشد و اگر اين تناسب درست نباشد هضم به  تناسب آنزيم هاي گوناگون ترشح شده با غذاي مصرفي رمز

صفرا كه قبالً نام برده  سيدهاي  شد. ا ضوع موجب بروز عوارض گوناگون خواهد  صورت نخواهد گرفت و همين مو صحيح  طور 

مواد در شوود جزو مواد خطر دار و مرثر در ايجاد سوورطانهاي كولون و روده راسووت شوومرده مي شوووند. در حقيقت نسووبت اين 

دستگاه گوارش غربي ها خيلي بيشتر از اهالي منطقه خاور دور است. و اين اختالف مربوط مي شوند به نوع غذايي مصرفي در 

 اين منطقه. 

بايد توجه داشووت كه تأثير بعضووي مواد با غلظت كم در بدن مفيد بوده و به محز افزايش غلظت، آن ماده مفيد تبيدل بماده 

شود.  صدق مي كند. بنابراين بايد براي اجتناب زيان بخش مي  صيت در مورد هورمونها، ويتامينها، مواد قندي و چربيها  اين خا

 از عوارض سوء تغذيه در متعادل بودن مواد مصرفي دقت شود. 

 الكل 



گون كه دارد، به انواع عرقها و مشروبات الكل دار( عالوه بر عوارض گونا -شراب انگور -مصرف الكل به هر صورت كه باشد )آبجو

سيله الكل  شود. تحريك مداوم مخاط دهان، حلق، مري و معده به و شمرده مي  سرطان  ساعد كننده براي بروز  عنوان عامل م

 يكي از علل بروز سرطان اين اعضاء است و همينين به عنوان عامل مولد سرطان كبد از راه ايجاد تشمع اين عضو مي باشد. 

سياري  سفانه الكل در ب شود. آمارها متأ صرف مي  سان، م ستي ان سيار زياد آن به تندر از نقاط جهان، بدون توجه به زيان هاي ب

 بازنشستگي سن از قبل مير  نشان مي دهند كه سومين علت مرگ و مير در دنيا ناشي از زيانهاي الكل است و اولين علت مرگ

دهان و مري از الكل است. و همينين نود درصد تشمع  سرطانهاي درصد هشتاد كه دهند مي نشان آمارها همينين. باشد مي

 كلبد از مصرف اين ماده است كه نسبت زيادي از اين عارضه منجر به سرطان كبد مي شود. 

عمل سرطان زائي الكل در بروز سرطانهاي زبان، حلق، حنجره و مري با مصرف همزمان سيگار شديد مي شود. آمار تهيه شده 

سيله مركز بين ال ست كه در ناحيه به و شان داده ا سه ن شكي فران ستيتوي ملي علمي و تحقيقات پز سرطان و ان مللي تحقيقات 

صرف روزانه  شان مي دهند كه با م سيها ن سرطان تأثير دارند. اين برر سه چگونه اين دو فاكتور در افزايش  تا  10نورماندي فران

ان مري بين هشت تا پنجاه بار بيشتر از افراد غيرمعتاد به اين دو گرم الكل خطر ابتالء به سرط 60تا  40گرم توتون و بين  30

 ماده خواهد بود. 

ضوومناً مشوواهدات نشووان مي دهند كه ترك يكي از اين دو عادت موجب كاهش تدريجي خطر ابتالء به سوورطان مري در ظرف 

 چند سال خواهد شد و اگر هر دو عادت ترك شود خطر خيلي زودتر كاهش پيدا مي كند. 

به منظور پي بردن به خاصيت سرطان زائي الكل آزمايشهائي در روي حيوانات آزمايشگاهي و روي سلولهاي كشت شده صورت 

گرفته است. اين آزمايشها نشان مي دهند كه خاصيت سرطان زائي الكل در درجه اول مربوط مي شود. به خاصيت حالل بودن 

سرطان زا را در خود حل نموده و حا سرطان زا را با آن كه مواد  شيميائي  سهولت تماس مواد  شود و  سرطان زا مي  مل مواد 

 سلولهاي مخاطات فراهم مي كند. 

در اينجا الزم به ذكر اسووت كه زيان الكل تنها به موارد پيش گرفته محدود نبوده بلكه عوارض مزمن الكل شووامل اختالالت در 

 د. سلسله اعصاب و ضايعات در عروق و عضله قلب نيز مي شو

 ميكوتوكسين ها  -سموم قارچي

سم ها از قبيل  ضي ميكروارگاني ست به بع ضي غالت و بادام زميني و غيره را كه در جاهاي مرطوب و گرم انبار كنند ممكن ا بع

سين  سمي ايجاد مي كند بنام آفالتوك شوند كه  سپرژيلوس فالووس آلوده  سيار  Bآ ست و براي كبد ب سرطان زاي قوي ا كه 

 سمس است. 

شرقي مطالعه نموده اند،بروز اين بيماري را  سرطان اوليه كبد در افريقاي  سل و پيرس كه در مورد  شگر بنام هاي لين  دو پژوه

سرطان ارتباط نزديك با ويروس ورم كبد از نوع  سته اند. گرچه اين  سين دان سم آفالتوك صرف مواد غذائي آلوده به   Bدر اثر م

 HBVبه عنوان عامل كمكي در حسوواس كردن سوولولهاي كبدي براي عفوني شوودني با ويروس  B –دارد ولي آفالتوكسووين 

 محسوب مي شود. 

شح مي كنند  سموم قارچي ديگري تر ضي كفك ها  شند زيرا بع سرطانها موثر با ضي  كفك هاي ديگري امكان دارد در ايجاد بع

 ئز اهميت باشد. تحقيقات در اين زمينه ادامه داد. كه گاهي سرطان زا هستند و اين موضوع مي توانددر مناطق گرمسيري حا

 نيتراتها و نيتريت ها 

اين مواد از طريق غذا و آب وارد بدن مي شوند. سرطان زائي بعضي تركيبات آنها ثابت شده است. نيتراتها در گذشته به مقدار 

شت و ماهي به عنوان نگاهدارنده به م صاًگو صو سته بندي مواد غذائي مخ سايل زياد در ب سعه و سيد ولي فعالً با تو صرف مي ر

سياري از مواد غذائي مصرفي  ستفاده از اين مواد رو به كاهش رفته است. ضمناً بايد توجه داشت كه اين مواد در ب سرد كردن ا

رده به طور طبيعي كم و بيش وجود دارند و به عالوه مصوورف نيتراتها به عنوان كود شوويميائي موجب جذب آنها به وسوويله فراو

 هاي كشاورزي شده و همينين وارد چاههاي آب مي شوند. كه از اين راه ايجاد خطر مي كنند. 

شان مي دهند كه هشتاد و شش در صد نيتراتهاي مصرفي در آن كشور از راه  بررسيهاي انجام شده در اياالت متحده امريكا ن

شورهاي سان در ك شنا ست. همينين مطالعات كار سبزيجات ا شخص بين  خوردن انواع  سيار م شيلي و كلمبيا وجود ارتباط ب

 ميزان نيترات مصرفي به عنوان كود و موارد بروز سرطان معده را نشان مي دهند. 



پژوهشگران متوجه شده اند كه در بين افراد مبتال به كم خوني و خيم ابتال به سرطان معده زياد ديده مي شود. بررسيها نشان 

يت در شير معده اين افراد نسبت با افراد هم سن سالم قريب پنجاه بار بيشتر بوده و به عالوه مي دهند كه غلظت متوسط نيتر

 شماره باكتريها در شيره معده اين بيماران بسيار افزايش داشته است. 

ضمناً با  ست.  شده ا شاهده  سرطان زاي نيتروزامين به مقدار زياد م شرايط توليد ماده  شگاهي در همان  تجويز در لوله آزماي

نيتريت ها از راه آب و غذا به موشووهاي آزمايشووگاهي افزايش موارد ابتالء به لنفوم )سوورطان نسووج لنفاوي( در آنها مشوواهده 

 شدهاست. 

عمالً غيرممكن اسووت بتوان به طور كلي از صوورف اين مواد اجتناب نمود زيرا اين مواد در فرآورده هاي غذائي همه نقاط جهان 

شهاي  وجود دارند و از طرف ضي واكن سيار متنوع بوده و در اثر بع شيميائي ب سان از نظر تركيب  صرفي ان ديگر مواد غذائي م

شخاص در  سيت و مقاومت ا سا شيميائي توليد مواد نيتروزه در بدن كاهش يافته و يا برعكس افزايش مي يابند. و به عالوه ح

شده ا شناخته ن شخص كنندة تأثير مقابل تركيبات نيتروزه متفاوت بوده و به خوبي  سيها اپيدميولوژيك كه م ست، بنابراين برر

 آنها در ايجاد سرطانهاي گوناگون باشد بسيار مشكل است. 

در هر حال با توجه به اطالعات موجود بايد مصووورف اين مواد را به حداقل كاهش داد و از اسوووتفاده از اين مواد به عنوان 

الوه با توجه به اينكه نيتراتها در حرارت خارج از يخيال در فرآورده هاي غذائي نگاهدارنده مواد غذائي خودداري كرد و به ع

 گوناگون در اثر بعضي ميكروبها تبديل به نيتريت مي شوند بنابراين فرآورده هاي مزبور را بايد در يخيال نگاهداري نمود. 

 عدم تعادل مجموعه باكتريهاي دستگاه گوارش 

قات اميدوار كننده، راجع به سورطان كولون، بررسوي در مجموع باكتريهاي روده اي بوده اسوت. تحقي از يكي اخير سوالهاي در 

ضي مواد مثالً ويتامين  ساختن بع ستند و در  ضي از اين باكتريها زيان بخش  Kتعدادي از اين باكتريها مفيد ه موثرند. لكن بع

واد سرطان زا مي نمايند و اين مواد در ايجاد سرطان كولون بوده و آنزيم هائي ترشح مي كنند كه اسيدهاي صفرا را تبديل به م

دخالت دارند. ضمناً تعدادي از اين باكتريها بي اثر و خنثي مي باشند. تعادل بين اين باكتريهاي گوناگون ارتباط به وضع محيط 

سب و ب ست براي بعضي باكتريها منا شت. مواد مصرفي ممكن ا راي بعضي ديگر نامناسب روده اي و با غذاي مصرفي خواهد دا

 باشند. از طرف ديگر عدم تعادل باكتريها روده مي تواند در نتيجه بعضي بيماريها باشد. 

ستگاه گوارش جدا  صد و پنجاه گونه باكتري از د سيله فاين گلد و همكاران در حدود يك  شده به و سي انجام  در يك فقره برر

ع تغذيه متفاوتي بودند معلوم شده كه تعدادي از اين گونه هاي باكتري در شده است و ضمن بررسي در گروههائي كه داراي نو

گروههاي مزبور، متفاوت بوده است. البته در اين مورد تحقيقات دقيق تري مورد نياز است تا ارتباط فعل و انفعالي كه به وسيله 

 روشن گردد.  از گونه هاي باكتريها در دستگاه گوارش صورت مي گيرد با سرطان دستگاه مزبور

 خاصيت حفظ كننده غذاها 

شند در ميان اين  سرطان با صيت حفاظتي در مقابل  شند كه داراي خا شته با ست موادي وجود دا صرفي ممكن ا در غذاهاي م

و يا سلينوم )شبه فلز كه به صورت بسيار جزئي  E، بتاكاروتن نام برد، همينين ويتامين Aمواد، مي توان از مشتقات ويتامين 

بعضي مواد غذائي وجود دارد و جز و ساختار بعضي آنزيم هاي سلولي است( در اين گروه قرار دارند. اين مواد كه احتماالً با در 

گذشت زمان تعداد آنها افزايش خواهد يافت، همه خاصيت آنتي اكسيدان دارند، بدين معني كه جلو فعاليت مولكول اكسيژن را 

شت كه در ايجاد بعضي تركيبات كه در مكا ضمناً بايد توجه دا سد مي كنند.  سرطان زائي دخالت دارند،  سلولي و  نيسم داخل 

شند. با مقادير  Eسلينوم و ويتامين  ضاد مي با صيت مت شگاهي، داراي خا شرايط آزمايش در حيوانات ازماي ساس غلظت و  برا

نشووان مي دهند. بنابراين اظهار نظر  بسووار جزئي داراي خاصوويت حفاظتي و برعكس با مقادير زياد خاصوويت سوورطان زائي را

ضي از  سلنيوم را در مواد غذائي مولد بع سان گمراه كننده خواهد بود. عده اي از محققين وجود  عجوالنه در مورد اثر آنها در ان

 سرطانهاي دانسته اند و اين مسئله هنوز به درستي روشن نشده است. 

  Aويتامين 

ساير كاروت Aبتاكاروتن، ويتامين  سلولهاي غضاء مخاطي دستگاه گوارش دارا هستند. و  نوئيدها خاصيت حفاظتي مهمي براي 

سبز وجود دارد و در روده ها تبديل به ويتامين  سبزيجات زرد و  شود و همينين به  Aبتاكاروتن به مقدار زياد در هويج و  مي 

ص شان دادن خا سيها متعددي جهت ن شد. برر را در  aيت حفاظتي بتاكاروتن و ويتامين صورت اوليه قابل جذب در خون مي با



شان مي دهند.  سيها ادامه دارند. مطالعات فعلي عمل حفاظتي محدود را ن سرطانهاي گوناگون به عمل آورده اند، اين برر مقابل 

در ( و مشتقات آن تغيير شكل بيمار گونه سلولهاي كشت شده را كاهش مي دهند. Aدر زمينه آزمايشگاهي رتينول )ويتامين 

نزد حيوانات ازمايشووگاهي و انسووان به وسوويله پروتئين  Aمورد حيوانات ازمايشووگاهي نيز به همين ترتيب اسووت. ويتامين 

صي انتقال مي يابد بنام  صو صرف ويتامين  RBPمخ شكيل اين پروتئين و ظرفيت آن از نظر تثبيت، نقل و aو با كاهش م ، ت

ابد. با توجه به اينكه در زيست شناسي زنجير حوادث كه در تجزيه و تركيب انتقال و گردش اين ويتامين در خون كاهش مي ي

مواد دخالت دارند پيييده بوده و كنش و واكنش عناصر مختلف روي يكديگر بسيار زياد است، بعضي مكانيسم ها در مورد فوق 

 هنوز دقيقا روشن نشده است. 

شود كه ويتامين  ضيح داده  ست تو سي دارد و كمبود آن موجب در تم aدر اينجا الزم ا سا شاء مخاطي تأثير ا سلولهاي غ ايز 

شاء مخاطي خواهد بود. عده  سلولهاي پايه اي غ شده كه نتيجه آن تكثير غيرعادي  سي ريبونوكلئيك  سيددوزك افزايش توليد ا

صيت ويتامين  شگران با در نظر گرفتن اين خا شهائي با بكار بردن اين ويتامين جهتAاي از پژوه خنثي كردن اثر مواد  ، آزماي

)سم قارچي سرطان زا( به موشهايي كه  B1سرطان زا در روي حيوانات ازمايشگاهي انجام داده اند، مثالً با تجويز آفالتوكسين 

شهاي ديگري  Aكمبود ويتامين  ست. ولي آزماي شتر بوده ا شهاي كنترل بي سبتبه مو سرطان كولون ن شته اند ابتالء آنهاب ه  دا

 ه نتيجه آنها يكسان نبوده است. تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد. كه انجام گرفت

 )اسيد آسكوربيک(  Cويتامين 

نيتروزودي متيل آمين(، چگونگي تشكيل آن در بدن از راه صرف مواد  -با در نظر گرفتن خاصيت سرطان زائي نيتروزامين )ان

سكوربيك چه غذائي حاوي نيتراتها و نيتريت ها و تركيب آنها با آمينها  سيد آ شده كه ا ست و معلوم  سي قرار گرفته ا مورد برر

در لوله آزمايشگاه و چه در حيوانات آزمايشگاهي به سرعت با نيتريت تركيب شده و از تركيب آن با آمينها جلوگيري مي كند و 

ستگاه گوارش سكوربيك داخل د سيد آ شده كه چنانيه نيتراتها و نيتريت ها همزمان با ا شنهاد  سوء  پي ست اثر  شود، ممكن ا

 مواد مزبور خنثي گردد. 

 همينين گزارش شده كه اسيد آسكوربيك از ايجاد تومور در موش كه با نيتريت و آمينها تغذيه شده بود جلوگيري كرده است. 

 ضمناً ثابت شده است كه اسيدگاليك و تيوسيانات داراي همان خاصيت حفاظتي مي باشند. 

 الياف گياهي 

سال عمل  ست. اولين بار دنيس بوركيت ده  شگران قرار گرفته ا ضي از پژوه ضم مورد مطالعه بع حفاتي الياف گياهي غيرقابل ه

بعد از كشوف نوعي سورطان كودكان كه نام او روي اين بيماري اسوت، مشواهده كرده بود كه بعضوي از بيماريها روده اي مانند 

سيت، ديورتيكوليت و همور ست سرطان كولونع آپاندي شورهايي كه تغذية آنها از لحاظ الياف گياهي غني ا سير( در ك وئيد )بوا

نادر اسوت، علت آن هم نرم و پرحجم بودن مدفوع و مكرر بودن دفعات اجابت مزاج مي باشود. بدين ترتيب با كوتاه بودن مدت 

خالت دارند به حداقل مي رسوود و توقف مدفوع در روده ها، عمل بعضووي باكتريهاي روده هاي كه در توليد مواد سوورطان زا د

 همينين زمان تماس مواد سطان زا سلولهاي مخاطي كوتاه مي شود. 

الياف گياهي شامل قسمتي از سلولهاي گياهي است كه به وسيله آنزيم هاي روده اي غيرقابل هضم هستند. پانتوزها و هگزوزها 

شوووند. پوليمرهاي پانتوز موجب مدفوع نرم و پرحجم مي شوووند و اتم كربن( تقريباً به طور كامل تجزيه مي  6و  5)قندهاي با 

صورت  ست كه موجب افزايش حجم مدفوع مي گردند. غالت به  ضي باكتريها صيت به جهت تأثير اين مواد در تكثير بع اين خا

باشند. بررسيهاي  كامل و بسياري از سبزيجات و بعضي ميوه ها از نظر دارا بودن پوليمرهاي بانتوژ داراي خاصيت حفاظتي مي

 انجام شده در اروپا، اياالت متحده امريكا و افريقا مطالب پيش گفته را تأييد مي كنند. 

 اهميت تعادل آب در بدن 

آب تشكيل مي دهد مهمترين ماده تشكيل دهنده موجودات زنده آب است. به طور متوسط شصت و پنج درصد وزن انسان را 

كه در حدود چهل و پنج درصد مربوط به آب موجود در داخل سلولهاست و بيست درصد بقيه آب خارج سلولي است )توضيح 

سم آب طوري اهميت دارد كه  سالم نظم متابولي سان  ست(. در ان سلولي مربوط به وزن خون ا صد از آب خارج  اينكه پنج در

)آنتي ديورتيك هورمون(  ADHو كار اساسي تنظيم تعادل آب در بدن بوسله هورموني بنام نسبت آب تقريباً بايد ثابت بماند 



انجام مي گيرد. با افزايش مقدار اين هورمون در خون از دفع آب از راه كليه ها و ادرار جلوگيري مي شوووود و برعكس با كاهش 

 اين هورمون در خون، دفع آب بيشتر مي شود. 

سي آب در بدن اوالً سا ست. حال اگر به هر كار ا سلولها و ثانياً جمع آوري و حمل و دفع بقاياي زايد ا سانيدن مواد مغذي به   ر

علتي بدن، براي مدت طوالني دچار كمبود آب شووود، عالوه بر اختالف در تغذيه درسووت سوولولها، دفع بقاياي زايد دچار كندي 

اس سلولها با اين مواد افزايش خواهد يافت و نتيجه آن اختالل خواهد شد و در اثر كندي دفع مواد زايد و زيان بخش، مدت تم

در كار عادي و طبيعي سلولها و ايجاد ضعف در سيستم دفاعي بدن است و از طرف ديگر در اين حالت امكان رسوب مواد زايد 

 داشت. در بعضي نسوج مثالً كلسترول و بعضي يونها در جدار عروق و يا اسيد اوريك در مفاصل وجود خواهد 

با توجه به مراتب فوق به طور كلي كمبود آب در بدن براي تندرستي زيان بخش بوده و امكان دارد به طور غيرمستقيم در يكي 

 از عوامل مساعد كننده براي آغاز فعاليت ژنهاي سرطان زا باشد. حال بايد ديد كه كمبود آن بدن را چگونه بايد تأمين نمود. 

ست. مقداري از آب مورد آب بدن از چهار طريق دف شامل: ادرار، مدفوع، تعريق و تبخير جلدي و از راه تنفس ا شود كه  ع مي 

نياز بدن، از راه مواد غذائي گوناگون وارد بدن مي شود ولي اين مقدار آب براي تأمين كمبود آب بدن كافي نيست و بايد از آب 

معتدله و با كار سبك براي اشخاص سالم با وزن متوسط يك ليتر  خالص استفاده شود و حداقل مقدار آب مورد نياز در مناطق

و نيم در روز است. بنابراين براي نوشيدن اب نبايد منتظر احساس تشنگي شد. معموالً اين احساس با كاهش مقداري از ذخيره 

دت داده اند اين احساس عا تشنگي به را خود بدن كه اشخاصي در و  آب بدن كه به طور متوسط نيم ليتر است ظاهر مي شود

شخاص معتاد به دخانيات،دفع مايعات بدن از  ست و همينين در ا سيار زيان بخش ا شود كه اين حالت ب خيلي ديرتر ظاهر مي 

 است.  ADHراه كليه و ادرار بكندي صورت مي گيرد، چون نيكوتين محرك هورمون 

وزه آب خالص به مقدار كافي بايد مورد توجه باشوود و بهتر با در نظر گرفتن مراتب فوق، براي حفظ تندرسووتي، نوشوويد همه ر

است از مقدار آبي كه براي مصرف روزانه در نظر گرفته شده، يك ليوان از آن آب صبح ها قبل از صرف صبحانه نوشيده شود. 

ش شنهاد مي  ضافه مي نمايند. پي شي غالباً مقداري كلر به آن ا ضدعفوني كردن آب لوله ك شيدني را ضمناً چون براي  ود آب نو

 هميشه چند ساعت قبل از مصرف در داخل پارچ نگاهداري نمايند تا كلر آن تبخير شده و گوارا باشد. 

 تغذيه براساس عادت 

روش زندگي، يعني آنيه كه ما روزانه براسوواس عادت انجام مي دهيم، ناشووي از فرهنس ماسووت. و اين فرهنس زائيده آداب و 

سوم طبقه اي از جامعه  شت ما از ر شو، بردا ست و  ش شيدن، روش نظافت و  شد. طرز لباس پو كه ما به آن تعلق داريم، مي با

بهداشت جنبه عرف و عادت را دارند همينين وضع اقتصادي و سيستم كشاورزي و معتقدات مذهبي ما در روش و نوع تغذيه 

ين عوامل قرار داريم كه عادتهاي ما را تشوووكيل مي ما دخالت دارند. بنابراين ما براي ادامه حيات خود تحت تأثير مجموعه ا

 دهند. البته اين عادت ها هم تغيير تدريجي دارند و اين تغييرات در زمانهاي دراز قابل تشخيص مي باشند. 

حال بايد ديد كه اين عادتها در روش زندگي و به ويژه عادتهاي غذائي همه براي تندرسووتي انسووان مفيد هسووتند؟ متأسووفانه 

 ور نيست. اينط

ستعمال دخانيات ويا مشروبات الكلي و مواد مخدر  سيار مضر مانند ا شري در نقاط مختلف جهان عادتهاي ب در بين اجتماعات ب

شود كه  ستفاده مي  ضي مواد مفيد بدون رعايت اعتدال ا شتر نياز ندارد ولي از بع ضيح بي ست كه زيانهاي آنها به تو معمول ا

ظاهر مي شوند. در بين اين مواد مصرف نمك طعام و قند و در بعضي نقاط مصرف گوشت قرمز  عوارض سوء آنها در دراز مدت

 و چربي حيواني اهميت بيشتري دارند كه توضيح در مورد عوارض زياده روي در مصرف بعضي از اين مواد الزم به نظر مي رسد. 

 نمک و انسان 

در گذشته هاي دور دسترسي به اين ماده محدود بوده و خيلي ارزش ساليان متمادي است كه انسان با نمك آشنائي دارد ولي 

داشته است زيرا فقط از نمك معدني استفاده مي شد كه در بسياري از نقاط كشف نشدهبود و استخراج نمك از آب دريا براي 

 مدتهاي مديد براي بشر ناشناخته مانده بود. 

هديه بزرگ خداوندي دانسووته اند به طوري كه در مراسووم مذهبي آنرا  در نوشووته هاي قديم يونان، نمك را ماده اي مقدس و

حاضر مي كردند. قوم ايراني نيز براي نمك ارزش و احترام خاصي قائل بودهاست و اصطالحات موجود در زبان فارسي از قبيل، 

 دهند. نمك بحرام، نمك نشناس، نمك گير و نمك پروده، ارز ش را از نظر ايرانيان به خوبي نشان مي 



ساد مورد  شود بلكه از قديم به عنوان ماده نگاهدارنده مواد خوراكي و جلوگيري كننده از ف صرف مي  نمك نه تنها همراه غذا م

 استفاده قرار گرفته است. 

 ميزان مصرف نمک در خوراكي 

صرف آن صورت مي گرد و ميزان م ساس عادت و ذائقه  صرف نمك برا سياري ازنقاط جهان امروزه م ساس احتياج بدن  در ب برا

تنظيم نمي شووود. ضوومن بررسوويهاي صووورت گرفته احتياج بدن به نمك خوراكي در مناطق معتدله در شووخص بالت با فعاليت 

سط بين دو تا ده گرم  ساس عادت به طور متو ضر برا ست در حالي كه اين ميزان در حال حا معمولي كمتر از يك گرم در روز ا

 گرم است(.  15تا  10ميزان مصرف نمك بين  است )در اياالت متحده امريكا

سنگين در هواي گرم كه تعريق بدن افزايش مي يابد دفع نمك بدن از اين راه نيز افزايش خواهد يافت. مثالً كار در  البته با كار 

ر آب دفع صنايع سنگين براي هر ساعت كار يك ليتر آب از راه تعريق دفع مي شود كه با هشت ساعت كار در حدود هشت ليت

خواهد شوود كه مقدار دفع نمك بدن در اين مدت بين ده تا بيسووت گرم خواهد بود و بدون ترديد در اين قبيل حاالت احتياج 

شود  شت كه در هواي گرم و خشك عرق بدن به محز توليد تبخير مي  ضمناً بايد توجه دا بدن به نمك افزايش خواهد يافت. 

راين در هواي گرم احتياج بدن به آب و نمك افزايش مي يابد. ضمناً اشخاصي كه با زندگي و ميزان تعريق معلوم نمي شود، بناب

 در محيطهاي گرم سازگاري پيدا كرده اند، دفع نمك افراد مزبور از راه تعريق به طور طبيعي نقصان مي يابد. 

 عوارض مصرف زياد نمک 

سلولها شتر مايعات در خارج  شدن بي صرف زياد نمك موجب جمع  شود، و اين حالت باعث افزايش مقاومت  م و بافت ها مي 

عروق محيطي خواهد شد كه نتيجه آن فشار خون است و به عالوه طبق بررسيهاي انجام شده به وسيله بعضي از پژوهشگران، 

يانها و در شريان افراد مبتال به فشار خون مقدار، سديم اضافي مشاهده شده است، و اين مسئله موجب ضخيم شدن جدار شر

 در نتيجه تنس شدن آنها مي شود، كه خود عامل افزايش مقاومت عروق است. 

ساس عادت نمك كم و  شگران در نقاط مختلف جهان درمورد گروههائي از افراد كه برا سيله عده اي از پژوه سيهاي كه به و برر

 يا زياد مصرف مي كنند صورت گرفته است كه نتايج حاصله جالب توجه مي باشند: 

مثالً در ناحيه اي واقع در جزيره جاوا ماهيگيران آن ناحيه براساس عادت، بسيار كم نمك مصرف مي كنند، به طوري كه نمك 

شخاص در تمام دوران عمر  شار خون اين ا شده ف سي انجام  صرفي آنان روزانه از پنجاه ميلي گرم تجاوز نمي كند. طبق برر م

 ي ماند. حداكثر يازده و حداقل ششم و نيم ثابت م

سكيموها و در نقاطي از  شامل گروهي از ا صرف نمك كم كه  شده در بين اهالي نواحي ديگري با م سيهاي انجام  همينين برر

 آفريقا و قسمت غربي چين و پولي نزي و جاهاي ديگر بوده، پائين بودن فشار خون را نشان داده اند. 

صرف نمك اهالي آن نواحي بر سبت باال در برعكس در نواحي ديگر كه م شار خون به ن سيها وجود ف ساس عادت زيان بوده برر ا

بين افراد را ثابت كرده اند. در اين مورد پژوهشوگري بنام پژ چند سوال قبل بررسويهائي در بين ايل قشوقائي انجام داده اسوت. 

سطح باال قرار دارد و منظور  شقائي در  از اين بررسي، روشن كردن طبق گزارش اين پژوهشگر مصرف نمك در بين افراد ايل ق

اين مسئله بود، كه آيا افزايش فشار خون با باال رفتن سن، ارتباط با فشار روحي موجود در مراكز شهري كشورهاي صنعتي دارد 

 يا به نوع تغذيه مربوط است؟ 

مده اي نكرده نسبت به موجب گزارش پژوهشگر نامبرده با وجودي كه زندگي ايل قشقائي كه سالهاي متمادي است كه تغيير ع

 وجود فشار خون بين افراد ايل مزبور بسيار باال بوده است كه ارتباط با مصرف زياد نمك دارد. 

با در نظر گرفتن مراتب باال و با توجه به اينكه در حال حاضر عادت به مصرف نمك در بين اكثريت مردم پيش از احتياج واقعي 

 مك را تعديل كرد. بدن است بايد براي حفظ تندرستي مصرف ن

 زياده روي در مصرف قند 

صرف  ست. برعكس عالقه زياد به م سبتاً جديدي ا سئله ن شري يك م صرف قند و فرآورده هاي آن در جوامع ب عالقة زياد به م

شكر  ستقرار تجارت جهاني قند ني صرف قند از قرن هيجدهم با ا سعه م سابقه دارد، تو سيار دور  شته هاي ب شت از گذ زياد گو

 وع شده و در قرن نوزدهم با توسعه كشت چغندر قند و ايجاد صنايع جديد مربوطه، پيشرفت بيشتري پيدا كرده است. شر



اگر پروتئين حيواني از ضووروريات تغذية خوب اسووت، برعكس قند صوونعتي را نمي توان جز و ماده غذايي الزم به شوومار آورد و 

و از راه خوراكيهاي گوناگون مصرف مي نمايد. براي هزاران سال انسان براي  انسان به قدر كافي مواد قندي را به صورت طبيعي

ست مي  شكر وغيره بد شده ني صفيه ن شكر ت شيره انگور و بعضي ميوه هاي ديگر و  سل يا  ستقيم از ماده قندي، از ع ستفاده م ا

 آورده و به ميزان محدود مورد استفاده قرار مي داده است. 

شكر تنها در  صرف قند و  ست. م سعه يافته ا صورت نامطلوب تو صنعتي به  شكر  صرف قند و  ضر در اكثر نقاط دنيا م حال حا

شامل مقداري كه در نوشيدني اضافه مي شود نبوده بلكه در انواع شيريني ها، مرباها، شربت ها، دسرها، كنسروها و نوشابه هاي 

  تجارتي و غيره به مقدار زياد مصرف مي شود.

اين ماده شيرين كه انسان براي اولين بار بامزه آن از راه شير مادر آشنا شده و در دوران زندگي با عالقه بسيار آن را مصرف مي 

ست كه نتيجة آن چاقي و بيماري قند و  ضافي ا شود بلكه موجب مصرف كالري ا ساد زودرس دندانها مي  كند، نه تنها موجب ف

 ساير عوارض است. 

تامينها و يا مواد  بايد در نظر گرفت كه يك گرم قند معادل چهار كالري انرژي دارد كه فاقد هر گونه مواد مفيد از قبيل وي

معدني است. اگر كسي روزانه نود گرم قند به صورتهاي گوناگون مصرف كند )توضيح اينكه مقدار مصرف سرانه قند در كشور 

 ه سيصد و شصت كالري تأمين خواهد شد. فرانسه روزانه همين مقدار است( از اين راه روزان

قبالً راجع به زيانهاي مصوورف غذاهاي كم حجم با كالري زياد بحث شووده كه مصوورف اين قبيل از مواد غذايي پس از هضووم و 

ست كه راجع به عوارض ان  سيار كم حجم خواهد بود كه نتيجة آن، توقف زياد اين بقايا در روده ها جذب بقاياي قابل دفع آن ب

 الً توضيح داده شده است. قب

 زياده روي در مصرف گوشت 

ست همه چيز خوار، بنابراين براي تغذيه خود مواد گوناگوني را مي تواند انتخاب نمايد. اين خاصيت همه چيز  سان موجودي ا ان

 خواري موجب شده كه انسان بتواند در محيط هاو شرايط گوناگوني به حيات خود ادامه دهد. 

يت همه چيز خواري انسووان، زمينه تغذية او را متنوع كرده اسووت ليكن معموالً انتخاب نوع غذا بين گروههاي گرچه اين خاصوو

انساني غالبا متأثر از عوامل گوناگون بوده و به صورت عادت افراد آن گروه درآمده است. مثالً با وجود فراهم بودن مواد خوراكي 

ساني بيش از اندا ضي جوامع ان صر ف گوناگون در بع ضر م زه به فرآورده هاي حيواني توجه دارندع به ويژه در نيمه دوم قرن حا

گوشت در كشورهاي پيشرفته صنعتي با سرعت چشمگيري افزايش يافته است. كارشناسان علت آن را باال رفتن سطح زندگي 

ه بهبود شوورايط فني نگاهداري و مردن در اين كشووورها از اين طرف و افزايش توليد گوشووت از طرف ديگر مي دانند و به عالو

 حمل و نقل بين قاره اي و تجارت گوشت نيز در اين امر موثر بوده است. 

سبت  سال اخير به ن شت را در مدت پنجاه  صرف گو ست، افزايش م سه ا شور فران شده كه مربوط به ك شر  در يك فقره آمار منت

 صد درصد نشان مي دهد.

 واني در اياالت متحده آمريكا روزانه هفتاد و يك گرم نشان داده شده است. در آمار ديگري مصرف سرانه پروتئين حي

با افزايش مصرف گوشت، مصرف بعضي مواد كاهش يافته است. مثالً در كشور فرانسه مصرف نان و سيب زميني پنجاه درصد و 

 حبوب هشتاد درصد تقليل پيدا كرده است. 

الزم به توضيح است كه قسمت قابل توجهي از چربي حيواني همراه گوشت و يا فرآورده هاي تهيه شده از گوشت به ويژه ضمناً 

گوشت خوك كه در كشورهاي غيراسالمي زياد معمول است، مصرف مي شود. بايد توجه نمود كه فرآورده هاي گوشت خوك 

 است. داراي چهل درصد چربي است و از نظر بهداشتي زيان بخش 

شت و  صرف زياد گو سبت زياد ارتباط با م سرطان كولون به ن ست كه  شان داده ا سترانس و دال ن سيهاي اپيدميولوژيك آرم برر

ضه  صرف چربي حيواني را نيز در بروز اين عار شت و پروتئين حيواني، م شگران ديگري عالوه بر گو پروتئين حيواني دارد. پژوه

 عوارض ناشي از چربيهاي حيواني توضيح كافي داده شده است. موثر دانسته اند كه قبالً در مورد
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