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 چکیده

برخورداراست.  ییباال تیدرمان آن از اهم یبرا دیجدی هاروشو  داروها کشف ،امروزی سرطان در جوامعآمار باالی توجه به  با

و تحمیل  یعوارض جانب لیبه دل درمانی، پرتو درمانی و جراحیی متداول درمان مانند شیمیهاروشیی و ایمیش یاستفاده از داروها

ن، به اثبات رسیده است که تغذیه، عوامل محیطی عالوه بر آ است. رو بودهبهرو تیبا محدودهای گزاف بر بیماران همواره هزینه

ها پیشگیری نمود.  توان از ابتال به بسیاری از سرطانها دارند که با اصالح آنها میو سبک زندگی نقش بارزی در بروز انواع سرطان

مت بخش از ن اثرات مفید و سالکه ضمن داشت ندهست یسرطانبا خواص ضد یعیمواد طب افتنیبه دنبال  نیمحقق لیدل نیبه هم

کنند.  جلوگیری ،باشندها میهای سرطانی که از عوامل مهم ایجاد سرطانزایی سلولایجاد التهاب، بازدارندگی سیستم ایمنی و رگ

تفاده مربوط به اس در این مقاله ضمن مروری کوتاه بر عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان، پیشگیری از سرطان به شیوه جدید که عمدتاً

زا و داشتن ها و ترکیبات التهابفنولیک، مصرف غذاها با شاخص گالیسمیک پایین، عدم استفاده از روغناز ترکیبات طبیعی پلی

 شود، مورد بررسی قرار گرفته است.فعالیت فیزیکی منظم می
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مقدمه

ها توانایی تقسیم و سرطان نوعی بیماری است که در آن سلول

دهنع و این  وضددوم  ن ر به رشددع عادی دود را اد دسددت  ی

در  شددود های سددا م  یباستتسددریرت ترریو و ساسددع شددعن 

شورهات  سیاری اد ک  عروقی -یقلب هایسرطان پس اد بیماریب

صادسات جاده ست ترین عا ل  رگت  همایو ت و یر در جهان ا

 شددیوهکه احتمال ابتال و  رگ ناشددی اد آن تا حعود دیادی به 

طبق آ ار  نتشر شعه اد ساد ان  بر  بستگی دارد نیز دنعگی اسراد

اد کشورها  یبرد درت 2015 سال در(WHO)  یجهان بهعاشت

 به یسا گ هفتاد اد قبل نیسن در و یر رگ عا ل نیاو  سرطان

نوم توانع ارتباطی  سددتقیم با که این  وضددوم  ی آیع ی شددمار

ت اسزایش آ ودگی و اسددترد داشددته شددیوه دنعگی  رد  تتغذیه

  ]1[باشع

سرطان ش ستیع که با این تفکر که  شما نیز جزء اسرادی ه ایع 

شددود تا به وگونگی دنعگی بیشددتر به سددادتار منی  ربو   ی

شان  ی شیعت ا ا تحقیقات ادیر ن شعه با دهع که روش  تقاعع 

سیو سی داردت دنعگی با آ سا سرطان ارتبا  ا پذیری در  قابل 

سته اد وا عین واقعای که منگونهبه ی که قبل اد پن اه های آن د

هیچ تأثیری در دطر برود سددرطان در  تانعسددا گی درگذشددته

سرطان  صل اد  ست و برعکس  رگ حا شته ا شان نعا سردنعان

شددان را قبل اد سددن هایی که پعر یا نا ادری یان سردنعدوانعه

سرطان اددست سال در اثر  ست  دادهپن اه  شتر ا انع پنج برابر بی

ها ها و  ادردوانعهه پعردوانعهاین حقیقت  بین آن اسدددت ک

هایشددان را و ویزی کننع نه منشددان را  نتقل  یعادات دنعگی

و یر ناشی اد سرطان وراثتی وجود نعارد   ذا همه عنوان  رگبه

توانیم با داشدددتن سدددب  سدددا م دنعگی و رعایت نکات  ا  ی

  ]2[ حاسظت اد دود را بیا ودیم تایتغذیه

که رمیم غذایی سدددال ت  دهعتحقیقات بسدددیاری نشدددان  ی

ها پیشدددگیری کنع  اد سدددرطان بسدددیاریتوانع اد ابتال به  ی

هات غالت ها و سدبزی صدر   یوهشدا ل طورکلی این رمیم به

شت قر زت  کا لت  اهی و غذاهای دریایی و کاهش صر  گو  

نبات و  یان وربی حیوانی و قنعهای سدددادهت شدددکالتت آ 

ف ت کی وععه نع ویوس و پ های های ور  و شدددیرین  ان

شیرینی شکالتی ستو  سی  .ها ا شتن این  قا ه برر هع  اد نو

ساکتورهای  ؤثر بر ای اد سرطان و نقش تغذیه در جلوگیری اد 

 این بیماری است 

 د سرطانثر در ایجاعوامل مؤ

سیستم ایمنی بدن:-1

شاده سلولدر  یان  سرطانی که  حققان بر روی آن های  های 

کردنعت گروهی اد پژوهشدددگران پی  به وجود بردی اد کار  ی

قاو های  وش نع ی  بعدیمکه علی برد ترین نوم رغم تزریق 

ت ذاتاً در 180های سددارکو ا های سددرطانی یعنی سددلولسددلول

سیار بر روی  سرطان  قاو  بودنع  آنها پس اد تحقیقات ب  قابل 

ها های  قاو  به این نتی ه رسددیعنع که این  وشبعن این  وش

های  عمول دارای سدددیسدددتم ایمنی قوی بردال  دیگر  وش

های  کشنعه دوبی دسام کننع  سلولادرنع اد دود بههستنع که ق

با فطره سدددلول (NK1)طبیعی  قاتالن  طانیتیا   های سدددر

هستنع که در ایمنی سلو ی  سیستم ایمنی بعناد  هایی نفوسیت

بردال  های کشنعه طبیعی سلول باشنع  یددیل  یو ایمنی ذات

سددیتوتوکسددیسددیتی  واسددطهبههای سددیسددتم ایمنی دیگر سددلول

من نیاد به شدددنادت قبلی با آنتیتواننع اهعا  دود را بعون  ی

سایی کننع   سلولشنا او ین دط دساعی در اد بین بردن ها این 

باشددنع  های آ وده به ویرود  یهای سددرطانی و سددلولسددلول

توانع با برودت استقرار و گسترش ها  یکاهش سعا یت این سلول

سیاری اد  شع  عفونت و سرطانهاب سیها همراه با شان برر ها ن

سلول ی شان NK های دهع که هروه  سعا یت کمتری اد دود ن

سریع تدهنع سرطان  شرست  ستاد به تر  یپی شکل  تا شود و به 

  [3]ابعیگسترش  ی نواحی دیگر بعن

ستم ایمنی که  سی ضعف  شت بیماران  بتال به  سرگذ نگاهی به 

انع اهمیت این  سددهله را بیشددتر آشددکار قربانی سددرطان شددعه

در بیماری که تحت عمل جراحی پیونع عنوان  ثال سادد  به ی

ت یه قرار گرس یل جلوگیری اد پس ددنکل به د  یه  ه بود و  کل

 تپیونعی   بور به  صر  داروهای باددارنعه سیستم ایمنی بود

پس اد  عتی  تاسددتادی اد  النو ا )سددرطان ودیم پوسددت( به 

که  نشدددأ کان پس اد آن  شدددرب نبود وجود آ ع    پزشددد

سی صی بوده های سراوان دبرر شر ریاستنع که اهعا کننعه کلیهت 

اسددت که ه عه سددال پیش به د یل وجود ی  تو ور پوسددتی 

ته  ی   النو ا قرار گرس مل جراحی و پس اد آن کلین حت ع ت

اسددددت  در حقیقددت بددعن شدددرب اهددعا کننددعه دارای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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آنها را کنترل  ورهایی بود که سددیسددتم ایمنی شددرب  یکروتو

 شددرصددی دیگر که اد ضددعفکرد و پس اد پیونع به بعن  ی

ستم ایمنی رنج  ی شفته در آ عه  تبردسی به حا ت تهاجمی و آ

بودنع  اگروه پزشددکان    بور به تزریق داروهای قوی  حر  

شعنع که  ن ر به پس ددن کلیه و دیا یز   عد  ستم ایمنی  سی

شع ا ا به کم  سیستم دساعی بعن دود بیمار توانستنع بیمار  ی

  .[4]ناشی اد  النو ا ن ات دهنع جان او را اد  رگ

سلول شا ل  ستم ایمنی بعن  سی و  NKهای  طا عات  ربو  به 

دهنع که در صددورت رعایت رمیم های سددفیع نشددان  یگلبول

یت سیزیکی  نظمت  عا  غذایی داصت  حیط دنعگی سدددا م و س

ستم ایمنی به بهترین نحو  مکن عمل  ی  1ر جعول کنع  دسی

صار بردی اد سعالبه ستم ایمنی ها و باددارنعهکننعهادت سی های 

  آ عه است 

 های سیستم ایمنیها و باددارنعهکننعهسعال :1جعول

 هابازدارنده هاکنندهفعال

ایت رمیم غذایی  عیترانه

آشوزی به سب  هنعی و 

 آسیایی )ضعا تها (

رمیم غذایی  تعاول غر  

 دا(ا تها )

 استردت دشمت اسسردگی شادی و آرا ش

 دنعگی کردن بعون تحر  سعا یت سیزیکی  نظم

 شعهت آرد سفیعقنع تصفیه آرد ونع غله

روغن دیتونت روغن کتانت 

 روغن کانوال

 6ی غنی اد ا گاهاروغن

 گردانت سویا(ذرتت آستا )

های گوشت قر ز دا عاری 3های ور  حاوی ا گا  اهی

 صنعتی

 

 عامل التهاب: -2

نعا به مه ا به کم  پالکتطور طبیعی ه بعن  نعه  های های د

هایشددان را بادسددادی کننع  دون قادرنع پس اد جراحتت باست

شیمیایی به نا  پیهای دون اد دود  ادهپالکت  1ا  جی دی ی 

های سفیع ایمنی هشعار کننع که این ترکیو به سلولترشح  ی

ود ترکیباتی نظیر سدددیتوکینت کموکینت د نوبهبهداده و آنها  نیز 

کننع که پروسدددتاگالنعینت  وکوترین و ترو بوکسدددان تو یع  ی

                                                           
1  

شود  ونانچه سیستم ایمنی بعن  ن ر به ادا ه رونع بادسادی  ی

شود و ای اد ا تها   قعرتمنع نباشع رونع بهبودی نیز  توقف  ی

های سددرطانی و عفونت در آن نقطه  ن ر به گسددترش سددلول

 ها  اننع سرطان رحمشود  نگاهی به علت بسیاری اد سرطان ی

شی  سرطان  ععه )اغلو نا شی اد عفونت ویرود پاپیلو (ت  )نا

)ا تها  ناشی  اد عفونت باکتری هلیکوباکتر پبلوری(ت  زوتلیو ا

شی اد ا تها  نای( نیز   سرطان ریه )نا ست( و  یع این ؤاد آدب

 . [5]  سهله است

عن ببا توجه به آنچه گفته شددع با جلوگیری اد ای اد ا تها  در 

سرطان ی سیاری اد   طا عات رد  ها جلوگیری کتوان اد برود ب

طور  نظم داروهای ضددعا تها  دهع که اسرادی که بهنشددان  ی

کننع کمتر  اننع نوپروسنت ایبوپروسن و  سکن ادویل  صر   ی

 دوار سددرطان تکننعاد کسددانی که این داروها را  صددر  نمی

شونع  ا ا این داروها دارای عوارض جانبی هستنع که اد بین  ی

عه و ور   ععه اشاره نمود  ددم  ع توان به دطر ابتال بهآنها  ی

ه ا روده صنعت داروسادی نیز به دنبال یاستن داروهایی است ک

باددارنعه ا تها  باشدددنعت حال آنکه ترکیبات غذایی بسدددیاری 

توان با  صددر  آنها باشددنع که   یطور انبوه در دسددترد  یبه

م  روش جانبی و ک های طبیعی دیگر بعون ای اد عوارض 

ر شدددیوه دنعگیت پرهیز اد اسدددتردت دود سدددیگار و نظیر تغیی

  [6 – 5]عصبانیت  اد برود ا تها  در بعن جلوگیری کرد

قاضدددا برای  بال اسزایش ت به دن هانی دو  و  نگ ج پس اد ج

دارهای ها و ومن رغت وراگاههای شیر و گوشت و ترمسراورده

شار اد ا گا طبیعی سر صنعتی ( جای دود را به  زرعه3) داری 

و  زارم طبیعی  هاها اد وراگاهدادنع و به این وسددیله تغذیه دا 

صر  ذرتت ( تغییر پیعا کرد  6)غنی اد ا گا  سویا و گنع  به  

ضدددروری دوانعه  6و  3اد آن ایی که اسدددیعهای ور  ا گا 

ستقیماً به وگونگی تغذیه گاوه ی ا شونعت کمیت آنها در بعن  

ونانچه اد  راتع سددبز طبیعی و بذر د؛ ها بسددتگی دارو جوجه

و در  1به  1در آنها  6به  3نسدددبت ا گا  تکتان تغذیه شدددونع

با ذرت و سدددویا اد  غذیه  در  40به  1تا  15به  1صدددورت ت

کنع  بردال  اسدددیعهای های حاصدددل اد آنها تغییر  یسراورده

سیاری که  ن ر به کاهش ا تها  و جلوگیر 3ور  ا گا  ی اد ب

دا و سددرطان 6 شددود اسددیعهای ور  ا گاها  یاد سددرطان
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  همچنین تعویض علف با ترکیو ذرت [7]باشددنع دا  یا تها 

ضه جانبی دیگر سویا ی  عار نیز دارد و آن حذ   ینو هی   و 

نات علفروار اسدددت که  (CLA) زدوج  اد رمیم غذایی حیوا

   ذا با [8]دهعسوایع ضددع سددرطانی دیادی را اد دود نشددان  ی

های صنعتی  رتل شعن رمیم غذایی گاو و گوسفنع در دا عاری

سیع  ینو ِهی   سرطانی ا ضع  ست تو یعکننعگان یگانه اثر  به د

 حذ  دواهع شع 

ای که در سبع غذایی ایرانیان اد جایگاه یکی اد  وارد  هم تغذیه

صر  روغن ای بردوردارویژه ست   های دوراکی ها و وربیا

نظیری همچون دیتون در درجه های بیاسدددت  بردال  روغن

)به  دهنعنرسددت و پس اد آن کانوال که ا تها  را اسزایش نمی

گا  یل غنی بودن اد ا  یا(ت روغن3د  ت و هی نظیر ذرهای گ

ها  تابگردان ا ت ی آس نعه سدددلولدا و تحر طانی کن های سدددر

بهباشدددنع  پ ی بایع اد س  ها  در بعن   نظور جلوگیری اد ا ت

های ترانس و های گیاهی هیعرومنهت روغن صددر  تما  روغن

 ت دداننددع ذرت 6هددای حیوانی غنی اد ا گددا تمددا ی روغن

گردان و     پرهیز نمود  احتمدداالً کره حیوانی و پنیر آستددا 

گا  حاظ  یزان ا  که اد   ی   ته 3ارگان یاس هاتوادن  نع در ا ت   ا

صت  ش ه بددا تی نعارنعت ا ا  ارگارین )کره گیاهی( که اد دهه 

صین تغذی ص سیاری اد  تر صیه ب صنایع غذایی بعع به تو ه و 

 ا قرار گرسته اسدددت به د یل داشدددتن روغن جزء رمیم غذایی 

ت روغن است( 3آن هفتاد برابر ا گا  6آستابگردان )که  یزان ا گا 

دن وال )که کمترین نا تواسددویا )هفت برابر بیشددتر( و روغن کان

شعت است( به 3آن سه برابر بیشتر ا گا  6بودن را دارد و ا گا 

های سرطانی است  بر این اساد بایع  دا و  حر  سلولا تها 

ارگانی  نیز تا حع غیر   رغاد  صدددر   گوشدددت قر ز و ترم

شود و به سته  صل ا کان کا صوالت ارگانی  حا جای آن اد  ح

نات علف که در ترم و گوشدددت تدوار )شدددیراد حیوا  رغ(  

شان ترم کتان ار )یگانه گیاه  وجود در طبیعت اد نظر  قع غذای

شتر ا گا  سبت به ا گا  3بی ست6ن ستفاد( نیز  وجود بوده ا ه ت ا

نظیر سا مونت ساردین و  3های غنی اد ا گا  اهینمود   صر  

ای ور  های دا عار نیز به د یل غنی بودن اد اسیعهانوام  اهی

کنع به جلوگیری اد ای اد ا تها  و یا بهبود آن کم   ی 3ا گا 

[9     ] 

                                                           
1  

 اثر واربرگ: -3

در  "اتو واربرگ"ای اسدددت که ابتعا توسدددط پعیعه 1اثر واربرگ

سلول 1920دهه  شع  این اثر در  سرطانیت  یالدی رؤیت  های 

ها با اسددتفاده اد گلیکو یزت گلوکز را به اسددیع د انی که سددلول

شاهعه  یالکتی  تبعیل  ی شان یاسته .شودکننعت   های جعیع ن

های سرطانی تر سلولدهع که  صر  قنع باعث ای اد سریع ی

های سرطانی توانایی های طبیعیت سلولشود  بردال  سلول ی

 اسددیع یونی شددکل)تو یع انرمی را اد تبعیل شددکر به الکتات 

گلیکو یز یا  .دارنع "واربرگاثر "نعی به نا  سرای توسط (الکتی 

ای اسدددت که یادتههای درونای اد واکنشقنعکاست   موعه

دار کربنه ) عموالً گلوکز( به ترکیبات کربن 6توسط آن ی  قنع 

شددود و برشددی اد انرمی آداد قنع در تری شددکسددته  یکوو 

شدددود  قنددعکدداسددت تشدددکیددل حددا لین ا کترون ذدیره  ی

سیر اد  شعهشنادته سودتترین   ستسیرهای  ساد ا به  .و

عبارتی دیگرت  تابو یسددم تو ورهای بعدیم به  صددر  گلوکز 

ها سودت دود تما  سلول  [10])قنع هضم شعه( وابسته است

کننع و  نبع اصلی قنعت کربوهیعرات است  را اد قنع دریاست  ی

صر  به سفیع یعنی غذاهایی  حض   شادب شکر یا آرد  با 

سمی  باال یابع و سرعت اسزایش  ی یزان گلوکز دون بهت گالی

کنع تا قنع را به انرمی  ودا مععه شددروم به تو یع انسددو ین  ی

تبعیل کنع  د انی که  یزان قنع  صددرسی بیشددتر اد حع طبیعی 

شود و انسو ین تو یعشعه باشعت بعن نسبت به انسو ین  قاو   ی

کا نع  یه ق نابراین  یزان ترشدددح ت سی نیسدددتدیگر برای ت ز ب

سو ینت  د انهم  شودادحع نر ال  یهور ون بیش شح ان با تر

به نا   )هور ون شدددبه IGFبه نا  دیگری  ترکیو انسدددو ین 

شع شح  ی (هور ون ر سلولتر شع شود که  ها را در جهت ر

باعث های سا مت   هور ون رشع عالوه بر سلولکنع یتحری  

های شود  بنابراین  صر   قنعنی نیز  یهای سرطاسلولتکثیر 

برنع و سدداد را باال  یا تها  IGFشددعه که انسددو ین و تصددفیه

ارگانی  وجود در گوشت و  حصوالت  بنی غیرهور ون رشع  

کننع اد جمله کودهای سدددرطانی برای را تحری   ی  IGFکه 

شعه و  سبو رشع تو ورهای تغذیه و رشع تو ورها  حسو  

صر  زایش ا تها  در بعن  یسرطانی و اس شونع  اد طرسی  
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ضاسهقنع یکی اد  هم ودن است که دود عا ل ابتال ترین دالیل ا

  [ 11]شودبه سرطان  حسو   ی

دهنعه اهشبه دنبال کشف داروهای ک های بسیاریاگروه تالش

 اد جانو صنایع دارویی ان ا  گرسته است همه IGFانسو ین و 

صر  توانیم به ا  ی راحتی و بعون نیاد به داروهای جعیع اد  

سفیع ) وجود در آبمیوهقنع سراوری سنتتی  و شعه و آرد  های 

 ان بکاهیم تا اد ای اد ها( در رمیم غذاییسر والسدددیون کی 

  براین اسدداد [12] شددو  انسددو ین در بعن جلوگیری کنیم

ترکیو گنع  با حعاقل سدده غله )صددر  نان  رلو  ونع غله  

تر قنعهای حاصدددل اد گنع ت نان دیگر( برای جذ  آهسدددته

جای  رمرهای شدددعه به روش سدددنتی با دمیر ترش بهپرته

ه شیمیایی و سبزی ات و حبوباتی  اننع  وبیا و ععد و نرود ک

ستنع  ی سمی  پایینی ه شادب گالی تواننع اد اسزایش دارای 

های سرطانی جلوگیری ناگهانی انسو ین و تحری  رشع سلول

سهرسددت بردی غذاها بر اسدداد شددادب  2کننع  در جعول 

 گالیسمی  آ عه است 

 بر اساد شادب گالیسمی  سهرست بردی اد غذاها: 2جدول

 شاخص گالیسمیک پائین شاخص گالیسمیک باال

ای(ت شکر )سفیع یا قهوه

 سروکتودت دکسترود

طبیعی شکر  اننع های عصاره

 ی آگارت استیویات دایلیتولشیره

آردهای سفیعت نان سفیعت 

 برنج سفیعت پاستا

غالت کا ل  رلو  شعهت نان 

ونع غلهت جوت اردنت گنع  

 سیاه

ها برصوص د ینیسیو

 د ینیپوره سیو

 ععدت نرودت  وبیا

های هات  یوه رباها و م ه

 شعه در شکرپرته

برصوص های طبیعی  یوه

 بلوبریت گیالدت تمش 

های شیرین شعهت نوشیعنی

 ایهای کاردانهآبمیوه

وای سبز بعون قنع یا با 

 استفاده اد شیره آگار

 :1زاییاثر رگ -4

جعیع  هایرگاسددت که در آن  سیزیو ومیکیدایی سراینعی رَگ

نقش کلیعی در  این سراینع .کننعهای  وجود رشدددع  یاد رگ

های سرطان ترمعانت ریهت رشع بسیاری اد تو ورها نظیر تو ور

                                                           
1  

و  تاسددتاد  تو ورهای  نفوئیعیبردی ت  غز تکلونت پروسددتات

سلولرگ  دارد سیژن و سرطانهای های دونی جعیع  ی را با اک

یت سدرطانهای کننع و ا کان رشدع سدلول واد غذایی تغذیه  ی

های دیگر بعن و ه قسددمتتهاجم به باست   اورت گسددترش ب

ی را سراهم سددرطانهای های جعیعی اد سددلولتشددکیل کلونی

های جعیع ها بعون تشکیل رگد آن ا که تو ور  ا[13]آورنع ی

همواره در دونی ا کان گسددترش و رشددع نعارنعت دانشددمنعان 

شی را برای  توقف کرد انع تاتالش   ا ا ایی پیعا کننعدن رگرو

و های سددرطانی نسددبت به داروهای شددیمیایی  قاو ت سددلول

برود  شکالت  تها نسبت به داروکاهش سطح پاسخ این سلول

و تضدددعیف  عملکرد قلو تت باروریدر دونریزیت انعقاد دون

دایی رگ ضع داروهای عت با در ان طوالنیدر  سیستم دساعی

یت نعه اهم با اثرات  دایی طبیعیهای رگباددار یا   ؤثرتر و 

 سادد ادپیش آشکار  یجانبی کمتر را بیش

 دایی که اکنون در  رحله آد ایشاتسیاری اد ترکیبات ضع رگب

و  Adamsع  قرار دارندعت ترکیبددات طبیعی هسدددتندد کلینیکی

کورکو ین را بر  یدایاثرات ضددع رگ 2004همکاران در سددال 

ی توانای این ترکیونشان دادنع  ه ودایی بررسی نمودسرآینع رگ

سیس پالتین ) هار رگ سبت به داروی  شتری ن  تعاول دایی بی

اده د  همچنین تحقیقات نشدددان [14دارنع ]( در انیدر شدددیمی

جنین اپیاکسیعان است که جعفری و کرسس به د یل داشتن آنتی

سیار قوی  یدر جلوگیری اد پعیعه رگ که طوریبه تکننعدایی ب

به داروی  یه  قادیر کم نیز اثری شدددب  و یگل صدددر  آن در  

بسددیاری اد سددبزی ات داروی  ؤثر در در ان سددرطان( دارد  )

 وشت  اننع نعنامت  ردن هادیگر نیز به د یل غنی بودن اد ترپن

آویشددنت پونهت ریحان و رد اری نیز اثربرشددی شددبیه به گلیو  

  [16 -15]کننع اعمال  ی

 عوامل محیطی: -5

در   حیطی  لاعوو  نعگیدسب   تحقیقات نشان داده است که

اد  توان ینها آ حصالا باو  نعدار ردیبا نقش سرطان امنوا ودبر

ترین عوا ل   اد  همدکر یپیشگیرها اد سدددرطان ریبسیا ودبر

توان به سددیگار کشددیعنت عادات بع غذایی و واقیت  حیطی  ی

های  حیطی کننعه صر  ا کلت  واجهه با نور دورشیع و آ وده

ای که بر روی سددب  دنعگی  رد  شددهر اشدداره نمود   طا عه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF
http://old.ncii.ir/index.html
http://old.ncii.ir/index.html
http://old.ncii.ir/index.html
http://old.ncii.ir/index.html
http://old.ncii.ir/index.html
http://old.ncii.ir/index.html
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شان  ی ست ن شعه ا صع  رد  اد  38.7دهع که تهران ان ا   در

نا طلو  قرار دارنع  این در نظر عادات غذایی در وضدددع یتی 

اسدددت که در  ورد عادت به ددانیات و  صدددر  ا کل  حا ی

درصدددع اد جا عه آ اری  ذکور در وضدددعیتی نا طلو   90.5

سددادی  رد  در د ینه رسددع که  زو  آگاهانع   ذا به نظر  یبوده

نعگیت  ی ب  د نه اصدددالح سددد باردی را در د ی نع نقش  توا

  [17]ها ایفا نمایعسرطانپیشگیری اد انوام 

 و پیشگیری از سرطان به روش جدید درمان

سددو و  قاو ت اغلو آنها به های نوظهور اد ی تابوی سددرطان

شیمیدر ان های و پرتودر انی همراه با هزینه در انیهایی نظیر 

سوی دیگرت  نوینکه راهکارهای  ستشعه ا  وجو گزا  اد 

 بارده با سرطان نظیر کشف و بررسی اثرات ضع سرطانی  برای

شیوه دنعگی ترکیبات طبیعی قابل سب  و  صالح  سترد و ا د

سیت سا سال  حل تحقیق  وه اد نظر سیزیکی و وه اح سا یان 

ت ا ا  تأسفانه  اسیای دارویی دانشمنعان سراسر جهان قرار گیرد

صل اد سود حا شیمی حوده پزشکی آن درت ارت  و  در انی و 

های های طبیعی با روش انع اد پیشدددرست و جایگزینی در ان

در انی ت ویزشعه اد سوی پزشکان شعه است  اگروه هع  اد 

شتن این  قا ه رد روش سرطان )نو  رینظهای  تعاول در در ان 

ی و پرتودر انی( نیسددت ا ا با اسددتناد به آ ار پایین در انیمیشدد

ای و های تغذیهی دور و  روری بر روشهادرگذشددتهسددرطان 

توان نتی ه گرست که با سدددب  دنعگی نیاکان و اجعاد انت  ی

در دسددترد  وسوربهای  فیع که طبیعت اسددتفاده اد  نابع تغذیه

سب  دنعگی که در ذیل این  صالح  ست و ا همگان قرار داده ا

پیشگیری و توان اد برود این بیماری  هل   قا ه آ عه است  ی

 یا تا حع ا کان در ان نمود 

 ترکیبات پلی فنولی ضد سرطان:-1

 و سبزیجات جاتادویه -الف

نابع غنی پلیادویه نع هاسنلجات اد   یل عع   هسدددت به د  که 

ضدددعا تهابی در د ره  و دواص کا ری داشدددتن کربوهیعراتت

گیرنع  ا روده نقش ضعا تهابی و ترکیبات ضع سرطانی قرار  ی

دایی کورکو ین  وجود در دردووبه در توانایی در انسددعاد رگ

سرطان سیاری اد  ست جلوگیری اد برود ب سیعه ا ها به اثبات ر

  تحقیقات نشددان داده اسددت که ادتال  دردووبه با سلفل [18]

بعن ر   [19]دهع برابر اسزایش  ی 2000ا جذ  کورکو ین در 

فل یاه همچنین سل یو ی  حاوی سددد یعی ترک کا وئ  نا  به آ 

 دن بیل تنع ریشدده  دارد تو ور ضددع دواص که اسددت پایورین

 این  است هاشگاول و پارادول هاتجین رول  اننع  وادی حاوی

 کننعگیضععفونی و ضعا تهابی اکسیعانیتآنتی دواص ترکیبات

  بارده سدددرطانی هایسدددلول با  ؤثر طوربه که کننع ی ارائه

پیادوه نیز به د یل  سرنگیت  وسدددیر وپیادت تره سدددیرت کننع  ی

دای داشدددتن ترکیبات سدددو فور  وجو کاهش اثرات سدددرطان

 توانعای  یویژه طورترکیبات نیترود ا ین و ان نیترود شعه و به

 ععهت  ری و روده استفاده شود  عالوه بر  هایسرطان در ان در

سبزی ات این دانواده به تنظیم قنع دون نیز کم   ی کننع آن 

سو  شح ان سلول IGFین و که تر شع  سرطانی و بنابراین ر های 

 به سیر در  وجود گوگردی ترکیبات اد دهنع  یکیرا کاهش  ی

 توجهیقابل طوربه که است داده نشان سو فیع دی آ یل دی نا 

 کاهش  ری دادلی دیواره در را سددرطانی هایسددلول حضددور

ضور در  دهع ی  ضعیف سرطانی هایسلول سیرت ترکیبات ح

 به سرآینعی طی در نهایت نیسددتنع و  ؤثر تکثیر به قادر شددعه و

سبزی ات   کننع ی ترریو را دود( سلو ی  رگ) آپوپتود نا 

شا ل بروکلی و بروکسلت کلم وینی و کلم ) اننع انوام  داربرگ

سرنگیت وغنعر قنعت جعفری سرنگیت پیادوهت ترهکلم(ت گوجهگل

سنول  وجو رکیبات پلیت بع اردشددمنعاعنوان  نبه و کرسس نیز

شدددونع   صدددر  ادتالل در رشدددع تو ورهای سدددرطانی  ی

سرنگی )حاوی   موعه کا لی اد عناصدددر سعال همچون گوجه

هایی  اننع کوئرستین سنولهات سیبرهات سو ی  اسیع و پلیویتا ین

به همراه کلم  نع سیتوئین و سیتوسلون(  هایی  ان یع کاروتنوئ و 

یع ی اد عوا ل ضدددعغذای هایبروکلی در وععه سدددرطان  ف

  [20]شونع  حسو   ی

فنولحاوی پلی هایمیوه -ب

باتبلوبری تهاانوام توت تهانگور و  یوه تت  رک دار های هسددد

حسددا  ها بهسنولاد  نابع دو  پلی  اننع آ وت هلو و شددلیل()

سرنگیت تمش ت توتسنول  وجود در اسیع االی ی  پلیآینع   ی

سلولبا جلوگیری اد رگ د ینی و گردوبادا  سرطانی دایی  های 

در انی اثری همچون بسدددیاری اد داروهای  تعاول در شدددیمی

 [ 21] دارنع

 روغن زیتون و روغن آن -ج
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نوم روغن دیتون  55 حققان  حتوای پلی سنل  2012در سددال 

به این نتی ه  ه واکسدددترا ویرجین را  ورد بررسدددی قرار داد

سترا ویرجین سیعنع انوام روغن دیتون اک شار اد  تر سر همگی 

اد  حاظ  رسع که دیتون سیاه  به نظر  یسنل هستنعترکیبات پلی

  [22]تر اد دیتون سبز است اکسیعانی غنیآنتی

 حبوبات -د

بات ) ععد(حبو یات  ت پروتهین نبعی غنی اد سیبرت  نرودت  وب

ستنعسنولویتا ینت  واد  ععنی و پلی شتن دواص  ها ه که با دا

یسددمی  پایین اد جمله عوا ل اکسددیعانی و شددادب گالآنتی

  [23]شونع سرطانی  حسو   یضع

 ایچ -ه

لی پ بز حدداوی  نولوددای سددد بیس یر هددای  ظ ن شدددمدداری 

اسددت که در حین ترمیری که  EGCGگلت یا گا وکاتچیناپی

رود و ی در وای برای تو یع وای سددیاه الد  اسددت اد بین  ی

سه سن ان وای سبز به سراوانی یاست  ی شیعن رودانه  شود  نو

های های دونی جعیع توسددط سددلولگیری رگسددبز اد شددکل

طانی جلوگیری کرده و عث آپوپتود ) رگ سدددلو ی(  سدددر با

 بزرگت یروده در هاین سلولهای سرطانی و  هار رشع اسلول

  در تحقیقی که بر [24] شود ی سینه و پروستات ریهت پوستت

روی دنان  بتال به سرطان سینه که هنود  تاستاد نعاده بود ان ا  

سان تشع ست ک شعه ا شان داده  سه سن ان وای ن ی که در رود 

درصع کمتر اد کسانی که تنها رودی  57کردنع سبز  صر   ی

 نوشیعنع دوار عود سرطان شعه بودنعی  سن ان وای سبز  ی

[25]  

 خشکالت تل -و
های اکسددیعان به نا نوم آنتی 4شددکالت سددیاه و کاکائو حاوی 

سیانیعین و ردوراترول  یاپی شنع که کاتکینت سالونوئیعت پرو با

های بعن در برابر های آداد اد سددلولرادیکالوسددیله  بارده با به

ستم ایمنی بعن آثار  رر  آنها  حاسظت  سی کرده و با تقویت 

  [26]شونع باعث برود دواص ضع سرطانی اد دود  ی

 :غذاهای ارگانیک -2

صوالت غیرارگانی  سوائع  سبت به  ح  واد دوراکی ارگانی  ن

توان به وجود جمله  یبیشددتری برای سددال تی دارنع که اد آن 

های بیشددتر در رمیم سنولو دریاست پلی اکسددیعانیذدیره آنتی

 یکش و دواص ضعسرطانت پایین بودن  قعار سمو  آستغذایی

ا ا بایع به این نکته اشددداره های ارگانی  اشددداره کرد؛ دوردنی

های ارگانی  عاری اد  رغها یا ترمنمود که اگروه گوشدددت

ها هسددتنع ا ا  زو اً اد  حاظ بیوتی و آنتیها سددمو  و هور ون

ست که ا گا  3ا گا  ضروری ا ستنع  ذکر این نکته   3 توادن نی

دوار که در در  حصددوالت ارگانی  حاصددل اد حیوانات علف

 [ 27]شود غذایشان ترم کتان نیز  وجود بوده است یاست  ی

:مواد غذایی بندیبسته -3

های  وجود در  حیط سددادتاری شددبیه به بسددیاری اد آالینعه

ها  یهای بردی هور ون توان به انسدددانی دارنع که اد  یان آن

سترومن عمل  ی شبیه به ا شاره نمود که  کنع  این دینوسترومن ا

ستکش واد در علف ی کشهات آ های ها و بردی اد پالسدددت

شددونع  دینوسددترومن های دانگی یاست  یداص و شددوینعه

سفنول آ ست که وینیلسی )پلی وی یکی اد اجزا پی بی کلرایع( ا

هات ظرو  پالستیکی حاوی غذات شیشه دیواره دادلی قوطیدر 

شود  شیر نودادان و بسیاری اد دیگر ظرو  پالستیکی یاست  ی

های کنسدددروی نظیر تن  اهی و  غذا یو در بیشدددتر  این ترک

شعنها نیز یاست  یکمووت سی در اثر پی وی  شود که با گر  

د  این شدددوداغت بیسدددفنول آ پرش  ی تماد با غذا با  ایعات

ترکیو  وجو تحری  رشدددع تو ورها و نیز اسزایش  قاو ت 

شددود  پس همواره بایع اد آنها در برابر سددیسددتم ایمنی بعن  ی

ستیکی و یا غذاهای  شعه در ظرو  پال صر  غذاهای گر    

درجه گر   110کنسدددروی که در  رحله اسدددتر یزاسدددیون تا 

یز شدددود پرهشدددونع و  وجو نفوذ بیسدددفنول آ به غذا  ی ی

 [ 29ت 28]نمود

 های فیزیکیفعالیت حفظ آرامش تقویت روحیه و -4

 :منظم

با اگروه  مانیت روانیت  سدددرطان واجهه  عاد جسددد بر همه اب

ا ا  نمایعاجتماعی و  عنوی سرد تأثیر گذاشته و بحران ای اد  ی

ضعیت  وجودت حفظ آرا شت انترا  روش  شن اد و درکی رو

صحیح  قابله با آن و پیوستن دوباره به دنعگی اد جمله  واردی 

است که  وجو اسزایش نیروی دساعی بعن در  بارده با سرطان 

ست   سیژن ا سرطانی باستی سقیر اد نظر  یزان اک ستباست   که ا

https://kermany.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86/
https://kermany.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86/
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زایش طول عمر هایووکسددی  )کم اکسددیژن( بودن آن سددبو اس

شرایط سرتت  سرطانیت  قاو  شعن آن جهت رشع در  سلول 

یس یددا رگ نز یوم نژ یش آ سزا بو یسدددم ا یش  تددا سزا ییت ا دا

گلیکوالیتی  و تسدددریع رونع  تاسدددتاد یا گسدددترش و انتقال 

همچنین   شودجاهای بعن  یهای سرطانی به سایر وینیسلول

وارض باعث ویره شدددعن بر ع داشدددتن سعا یت سیزیکی  نظم

عع اد  شددددعههای در انی جانبی روش و ادا ه دادن آن ب

سو انعا  قلبی راقبت ضلهت  -های در انی تنا سیت قعرت ع تنف

برشددع و باعث آ ادگی جسددمانی و کیفیت دنعگی را بهبود  ی

  [30] شودکاهش دستگیت اضطرا  و اسسردگی  ی

در مورد ترکیبات  تحقیقات نوین انجام شده -5

 :طبیعی ضد سرطان

های  وجود در شددیر گاو بر کسددی ا روده اگروه سوایع پروتهین

ستفاده اد  نابع پوتیعی دیست سعال  وجود در  پوشیعه نیستت ا

سیاری اد  حققان در  شتر  وردتوجه ب شیر  دیگر  نابع اد قبیل 

دنیا بوده است  به اثبات رسیعه است که شیر شتر قادر سراسر 

های سرطانی سینه اد طریق ا قا  رگ به جلوگیری اد رشع توده

های دایی سلولسلو یت جلوگیری اد تور ت اکسیعه شعن و رگ

همچنین تحقیقات ادیر نشان داده است  [ 31]باشع سرطانی  ی

عنوان نانو حا ل های شدددیر شدددتر بهکه اسدددتفاده اد پروتهین

ی ت  ی بات پلی سنو  نع روشدددی کورکو ین و دیگر ترکی توا

عنوان عوا ل ضدددع کارگیری ترکیبات طبیعی به ناسدددو در به

 سرطان باشع 

 گیرینتیجه

یاستن اد عوا ل  ؤثر در ای اد سرطان توانیم با آگاهی همه  ا  ی

به بهترین نحو  مکن اد دود در  با آن  له  قاب های   کار و راه

وسددیله شددنادت  قابل بیماری  حاسظت کنیم  براین اسدداد به

ترین غذاها یعنی ترکیبات غذایی حاوی آرد سفیعت شکر ناسا م

های ای برای سلولعنوان کودهای تغذیهکه به 6و ترکیبات ا گا 

مل  ی به سدددرطانی ع که آ وده  ی   گان های غیر ار غذا نعت  کن

باشدنعت  صدر  کاسی ها  یکشها و علفکشبسدیاری اد آست

بات غنی اد پلی یوه سنول و جات و سدددبزی ات و دیگر ترکی

ستن اد آالینعهآنتی سیعان و دوری ج صوص دود ها علیاک ا ر

شیم که ا  توانیمسیگار و تنباکو  ی شته با شع به بعنی دا کان ر

ایت تمرینات های سرطانی را نعهع  عالوه بر  سائل تغذیهسلول

شددناسددی یا هر رویکرد های  ربو  به روانوردشددیت سعا یت

به ای اد آرا ش در دنعگی که  ن ر   ان شدددود نیز اد دیگری 

ضای و قابل های طبیعی  ؤثرجمله روش سترد برای تما  اع د

س جا عه سرطان ا شگیری اد  ست که همه  ا برای پی ت  ا یع ا

شدددعه در باال با تما  قعرت به بتوانیم با رعایت  وارد توصدددیه

سرطان پردادته و  ستم دساعی بعنمان برای  بارده با  سی تقویت 
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