علم و پژوهش

عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان و غذاهای ضدسرطانی
*1،

هانیه تکبیرگو ،1مریم سالمی

چکیده
با توجه به آمار باالی سرطان در جوامع امروزی ،کشف داروها و روشهای جدید برای درمان آن از اهمیت باالیی برخورداراست.
استفاده از داروهای شیمیایی و روشهای متداول درمان مانند شیمیدرمانی ،پرتو درمانی و جراحی به دلیل عوارض جانبی و تحمیل
هزینههای گزاف بر بیماران همواره با محدودیت روبهرو بوده است .عالوه بر آن ،به اثبات رسیده است که تغذیه ،عوامل محیطی
و سبک زندگی نقش بارزی در بروز انواع سرطانها دارند که با اصالح آنها میتوان از ابتال به بسیاری از سرطانها پیشگیری نمود.
به همین دلیل محققین به دنبال یافتن مواد طبیعی با خواص ضدسرطانی هستند که ضمن داشتن اثرات مفید و سالمت بخش از
ایجاد التهاب ،بازدارندگی سیستم ایمنی و رگزایی سلولهای سرطانی که از عوامل مهم ایجاد سرطانها میباشند ،جلوگیری کنند.
در این مقاله ضمن مروری کوتاه بر عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان ،پیشگیری از سرطان به شیوه جدید که عمدتاً مربوط به استفاده
از ترکیبات طبیعی پلیفنولیک ،مصرف غذاها با شاخص گالیسمیک پایین ،عدم استفاده از روغنها و ترکیبات التهابزا و داشتن
فعالیت فیزیکی منظم میشود ،مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :سرطان ،التهاب ،رژیم غذایی سالمت ،پلی فنول ،فعالیت فیزیکی

*عهدهدار مکاتبات ،استادیار ،تلفن ،61113381 :دورنگار ،66404680 :پست الکترونیکی msalami@ut.ac.ir
 1گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی و فناوري کشاورزي پردیس کشاورزي ،دانشگاه تهران
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ساکتورهای ؤثر بر ای اد سرطان و نقش تغذیه در جلوگیری اد

مقدمه

این بیماری است

سرطان نوعی بیماری است که در آن سلولها توانایی تقسیم و

عوامل مؤثر در ایجاد سرطان

رشددع عادی دود را اد دسددت یدهنع و این وضددوم ن ر به
تسددریرت ترریو و ساسددع شددعن باستهای سددا م یشددود در

-1سیستم ایمنی بدن:

ب سیاری اد ک شورهات سرطان پس اد بیماریهای قلبی -عروقی

در یان شادههای سلولهای سرطانی که حققان بر روی آن

و ت صادسات جادهایت همترین عا ل رگو یر در جهان ا ست

کار یکردنعت گروهی اد پژوهشدددگران پی به وجود بردی اد

که احتمال ابتال و رگ ناشددی اد آن تا حعود دیادی به شددیوه

وش های قاو ی برد نع که علیرغم تزریق بعدیمترین نوم

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

سددلولهای سددرطانی یعنی سددلولهای سددارکو ا 180ت ذاتاً در

بهعاشت جهانی ) (WHOدر سال 2015ت در بردی اد کشورها

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

سرطان او ین عا ل رگو یر در سنین قبل اد هفتاد سا گی به

بعن این وشهای قاو به این نتی ه رسددیعنع که این وشها

شددمار یآیع که این وضددوم یتوانع ارتباطی سددتقیم با نوم

بردال

تغذیهت شددیوه دنعگی رد ت اسزایش آ ودگی و اسددترد داشددته

هستنع که قادرنع اد دود بهدوبی دسام کننع سلولهای کشنعه

باشع][1

طبیعی ( )NK1یا قاتالن با فطره سدددلول های سدددر طانیت

شایع شما نیز جزء اسرادی ه ستیع که با این تفکر که سرطان
بیشددتر به سددادتار منی ربو

نفوسیتهایی اد سیستم ایمنی بعن هستنع که در ایمنی سلو ی

یشددود تا به وگونگی دنعگی

و ایمنی ذاتی ددیل یباشنع سلولهای کشنعه طبیعی بردال

تقاعع شعه با شیعت ا ا تحقیقات ادیر ن شان یدهع که روش

دیگر سددلولهای سددیسددتم ایمنی بهواسددطه سددیتوتوکسددیسددیتی

دنعگی با آ سیوپذیری در قابل سرطان ارتبا ا سا سی داردت

یتواننع اهعا

بهگونهای که منهای آن د سته اد وا عین واقعی که قبل اد پن اه

سددلولهای سددرطانی و سددلولهای آ وده به ویرود یباشددنع

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

کاهش سعا یت این سلولها یتوانع با برودت استقرار و گسترش

یان سردنعدوانعههایی که پعر یا نا ادریشددان را قبل اد سددن

ب سیاری اد سرطانها و عفونتها همراه با شع برر سیها ن شان

پن اه سال در اثر سرطان ادد ستدادهانع پنج برابر بی شتر ا ست

یدهع که هروه سلولهای  NKسعا یت کمتری اد دود ن شان

این حقیقت بین آن اسدددت که پعردوانعه ها و ادردوانعه ها

دهنعت پی شرست سرطان سریعتر ی شود و به شکل تا ستاد به

عادات دنعگیشددان را نتقل یکننع نه منهایشددان را و ویزی

نواحی دیگر بعن گسترش ییابع[]3

بهعنوان رگو یر ناشی اد سرطان وراثتی وجود نعارد ذا همه

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

سدددا م دنعگی و رعایت نکات

قربانی سددرطان شددعهانع اهمیت این سددهله را بیشددتر آشددکار

تغذیهایت حاسظت اد دود را بیا ودیم][2

ی سادد بهعنوان ثال در بیماری که تحت عمل جراحی پیونع

تحقیقات بسدددیاری نشدددان یدهع که رمیم غذایی سدددال ت

کل یه قرار گرس ته بود و به د یل جلوگیری اد پس ددن کل یه

یتوانع اد ابتال به بسدددیاری اد سدددرطان ها پیشدددگیری کنع
بهطورکلی این رمیم شدا ل صدر

پیونعی

یوهها و سدبزیهات غالت

کا لت اهی و غذاهای دریایی و کاهش صر

گو شت قر زت

وجود آ ع که نشدددأ آن شدددرب نبود پزشددد کان پس اد
برر سیهای سراوان دریاستنع که اهعا کننعه کلیهت شر صی بوده

و شدددیرین ان نع ویوس و پ ف ت ک ی های

شکالتی و شیرینیها ا ست .هع

بور به صر

داروهای باددارنعه سیستم ایمنی بودت

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

وربی حیوانی و قنعهای سدددادهت شدددکالتت آ نبات و یان
و ععه های ور

دود را بعون نیاد به شدددنادت قبلی با آنتیمن

شنا سایی کننع این سلولها او ین دط دساعی در اد بین بردن

سددا گی درگذشددتهانعت هیچ تأثیری در دطر برود سددرطان در

ا یتوانیم با داشدددتن سدددب

دیگر وش های عمول دارای سدددیسدددتم ایمنی قوی

اسددت که ه عه سددال پیش به د یل وجود ی

اد نو شتن این قا ه برر سی

ت حت ع مل جراحی و پس اد آن کلین ی

تو ور پوسددتی
النو ا قرار گرس ته

اسددددت در حقیقددت بددعن شدددرب اهددعا کننددعه دارای
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یکروتو ورهایی بود که سددیسددتم ایمنی شددرب آنها را کنترل

ن ر به ادا ه رونع بادسادی یشود ونانچه سیستم ایمنی بعن

یکرد و پس اد پیونع به بعن شددرصددی دیگر که اد ضددعف

قعرتمنع نباشع رونع بهبودی نیز توقف یشود و ای اد ا تها

سی ستم ایمنی رنج یبردت به حا ت تهاجمی و آ شفته در آ عه

و عفونت در آن نقطه ن ر به گسددترش سددلولهای سددرطانی

بودنع اگروه پزشددکان

بور به تزریق داروهای قوی حر

سی ستم ایمنی شعنع که ن ر به پس ددن کلیه و دیا یز
بیمار یشع ا ا به کم

یشود نگاهی به علت بسیاری اد سرطانها اننع سرطان رحم

عد

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

سیستم دساعی بعن دود بیمار توانستنع

ناشی

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

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

اد آدب ست) و سرطان ریه (نا شی اد ا تها

طا عات ربو به سی ستم ایمنی بعن شا ل سلولهای  NKو

نای) نیز ؤیع این

سهله است [.]5

گلبولهای سددفیع نشددان یدهنع که در صددورت رعایت رمیم

با توجه به آنچه گفته شددع با جلوگیری اد ای اد ا تها

غذایی داصت حیط دنعگی سدددا م و سعا یت سیزیکی نظمت

یتوان اد برود ب سیاری اد سرطانها جلوگیری کرد طا عات

سی ستم ایمنی به بهترین نحو مکن عمل یکنع در جعول 1

نشددان یدهع که اسرادی که بهطور نظم داروهای ضددعا تها
اننع نوپروسنت ایبوپروسن و سکن ادویل صر

بهادت صار بردی اد سعالکننعهها و باددارنعههای سی ستم ایمنی

اد کسددانی که این داروها را صددر

آ عه است

غذایی

رمیم

آشوزی به سب

هنعی و

نمیکننعت دوار سددرطان

آنها یتوان به دطر ابتال به ددم ععه و ور ععه اشاره نمود

بازدارندهها
عیترانهایت

یکننع کمتر

یشونع ا ا این داروها دارای عوارض جانبی هستنع که اد بین

جعول :1سعالکننعهها و باددارنعههای سیستم ایمنی

فعالکنندهها

در بعن

ا روده صنعت داروسادی نیز به دنبال یاستن داروهایی است که

رمیم غذایی تعاول غر

باددارنعه ا تها

(ا تها دا)

باشدددنعت حال آنکه ترکیبات غذایی بسدددیاری

بهطور انبوه در دسددترد یباشددنع که یتوان با صددر

آسیایی (ضعا تها )
شادی و آرا ش

استردت دشمت اسسردگی

سعا یت سیزیکی نظم

دنعگی کردن بعون تحر

آرد ونع غله

قنع تصفیهشعهت آرد سفیع

روغن دیتونت روغن کتانت

روغنهای غنی اد ا گا6

بعون ای اد عوارض جانبی و ک م

آنها

روش های طبیعی دیگر

نظیر تغییر شدددیوه دنعگیت پرهیز اد اسدددتردت دود سدددیگار و
عصبانیت اد برود ا تها

در بعن جلوگیری کرد[]6 – 5

پس اد ج نگ ج هانی دو و به دن بال اسزایش ت قاضدددا برای
سراوردههای شیر و گوشت و ترم رغت وراگاهها و ومندارهای

روغن کانوال

(ذرتت آستا گردانت سویا)

اهیهای ور حاوی ا گا 3

گوشت قر ز دا عاریهای

طبیعی ( سر شار اد ا گا )3جای دود را به زرعهداری صنعتی

صنعتی

دادنع و به این وسددیله تغذیه دا ها اد وراگاهها و زارم طبیعی
به صر

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

اد آن ایی که اسدددیعهای ور

 -2عامل التهاب:

ا گا  3و  6ضدددروری دوانعه

ی شونعت کمیت آنها در بعن ستقیماً به وگونگی تغذیه گاوها

بهطور طبیعی ه مه ا نعا های د نعه بعن به ک م

پال کت های

و جوجهها بسددتگی دارد؛ ونانچه اد راتع سددبز طبیعی و بذر

دون قادرنع پس اد جراحتت باستهایشددان را بادسددادی کننع
پالکتهای دون اد دود ادهی شیمیایی به نا پی دی جی ا

کتان تغذیه شدددونعت نسدددبت ا گا  3به  6در آنها  1به  1و در
1

ترشح یکننع که این ترکیو به سلولهای سفیع ایمنی هشعار

صدددورت تغذیه با ذرت و سدددویا اد  1به  15تا  1به  40در
سراوردههای حاصدددل اد آنها تغییر یکنع بردال

داده و آنها نیز بهنوبه دود ترکیباتی نظیر سدددیتوکینت کموکینت

ور

پروسدددتاگالنعینت وکوترین و ترو بوکسدددان تو یع یکننع که

اد سددرطانها یشددود اسددیعهای ور

ا گا  3که ن ر به کاهش ا تها

اسدددیعهای

و جلوگیری اد ب سیاری
ا گا  6سددرطاندا و

1
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ا تها دا یباشددنع [ ]7همچنین تعویض علف با ترکیو ذرت
عار ضه جانبی دیگر نیز دارد و آن حذ

و سویا ی

 -3اثر واربرگ:

ینو هی

اثر واربرگ1پعیعهای اسدددت که ابتعا توسدددط "اتو واربرگ" در

زدوج ) (CLAاد رمیم غذایی حیوانات علفروار اسدددت که

دهه  1920یالدی رؤیت شع این اثر در سلولهای سرطانیت

سوایع ضددع سددرطانی دیادی را اد دود نشددان یدهع[ ]8ذا با

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

رتل شعن رمیم غذایی گاو و گوسفنع در دا عاریهای صنعتی

الکتی

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

دواهع شع

یکی اد وارد هم تغذیهای که در سبع غذایی ایرانیان اد جایگاه
ویژهای بردوردار ا ست صر
اسدددت بردال

را اسزایش نمیدهنع (به

د یل غنی بودن اد ا گا )3ت روغن های گ یاهی نظیر ذرت و
در بعن بایع اد

شنادته شعهترین سیر اد سیرهای سودتو ساد ا ست .به
عبارتی دیگرت تابو یسددم تو ورهای بعدیم به صددر

تمددا ی روغنهددای حیوانی غنی اد ا گددا  6دداننددع ذرتت
ار گان ی

پرهیز نمود احتمدداالً کره حیوانی و پنیر

را اد قنع دریاست یکننع و نبع اصلی قنعت کربوهیعرات است
به حض صر

ددا تی نعارنعت ا ا ارگارین (کره گیاهی) که اد دهه ش صت به

گالی سمی

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

باشعت بعن نسبت به انسو ین قاو یشود و انسو ین تو یعشعه

سددویا (هفت برابر بیشددتر) و روغن کانوال (که کمترین نا توادن

دیگر برای ت ز یه ق نع کاسی نیسدددتت ب نابراین یزان ترشدددح

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

هور ون بیشادحع نر ال ی شود همد ان با تر شح ان سو ینت

سلولهای سرطانی است بر این اساد بایع

ا کان کا سته شود و بهجای آن اد ح صوالت ارگانی

ترکیو دیگری به نا ( IGFهور ون شدددبه انسدددو ین به نا

نیز تا حع

هور ون ر شع) تر شح ی شود که سلولها را در جهت ر شع

حا صل

تحری

اد حیوانات علفدوار (شدددیرت گوشدددت و ترم رغ) که در

هور ون رشع وجود در گوشت و حصوالت بنی غیرارگانی

اهیهای غنی اد ا گا  3نظیر سا مونت ساردین و

که  IGFرا تحری

انوام اهیهای دا عار نیز به د یل غنی بودن اد اسیعهای ور
ا گا  3به جلوگیری اد ای اد ا تها

قنعهای

تصددفیهشددعه که انسددو ین و  IGFا تها سدداد را باال یبرنع و

بی شتر ا گا  3ن سبت به ا گا  )6نیز وجود بوده ا ستت ا ستفاده

و یا بهبود آن کم

یکنع هور ون رشع عالوه بر سلولهای سا مت باعث

تکثیر سلولهای سرطانی نیز ی شود بنابراین صر

غذای شان ترم کتان (یگانه گیاه وجود در طبیعت اد نظر قعار
نمود صر

باالت یزان گلوکز دون به سرعت اسزایش ییابع و

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

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

اد صدددر

شکر یا آرد سفیع یعنی غذاهایی با شادب

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

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

گوشدددت قر ز و ترم رغ غیرارگانی

گلوکز

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

که اد حاظ یزان ا گا  3توادن یاس تها نع در ا ت ها

ا تها دا و حر

توسط آن ی

قنع  6کربنه ( عموالً گلوکز) به ترکیبات کربندار

تشدددکیددل حددا لین ا کترون ذدیره یشدددود قنددعکدداسددت

تما روغنهای گیاهی هیعرومنهت روغنهای ترانس و

آستددا گردان و

قنعکاست

موعهای اد واکنش های درون یادتهای اسدددت که

کوو تری شددکسددته یشددود و برشددی اد انرمی آداد قنع در

آس تابگردان ا ت ها دا و تحر ی کن نعه سدددلول های سدددر طانی
صددر

یشود بردال

سلولهای طبیعیت سلولهای سرطانی توانایی

الکتی ) توسط سراینعی به نا "اثر واربرگ" دارنع .گلیکو یز یا

روغنهای بینظیری همچون دیتون در درجه

ی باشدددنع پس به نظور جلوگیری اد ا تها

یدهع که صر

قنع باعث ای اد سریعتر سلولهای سرطانی

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

روغنها و وربیهای دوراکی

نرسددت و پس اد آن کانوال که ا تها

تبعیل یکننعت شاهعه ی شود .یاستههای جعیع ن شان

یکننع اد جمله کودهای سدددرطانی برای

تغذیه و ر شع تو ورها ح سو

یکنع

سرطانی و اسزایش ا تها

[]9

شعه و سبو ر شع تو ورهای

در بعن ی شونع اد طرسی صر

1
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قنع یکی اد همترین دالیل اضاسهودن است که دود عا ل ابتال
به سرطان حسو

کلونت پروسددتاتت غزت بردی تو ورهای نفوئیعی و تاسددتاد
دارد رگهای دونی جعیع سلولهای سرطانی را با اک سیژن و

یشود[]11

اگروه تالشهای بسیاری به دنبال کشف داروهای کاهشدهنعه

واد غذایی تغذیه یکننع و ا کان رشدع سدلولهای سدرطانیت

انسو ین و  IGFاد جانو صنایع دارویی ان ا گرسته است همه

تهاجم به باست

اورت گسددترش به قسددمتهای دیگر بعن و

ا یتوانیم بهراحتی و بعون نیاد به داروهای جعیع اد صر

تشددکیل کلونیهای جعیعی اد سددلولهای سددرطانی را سراهم
و

یآورنع[ ]13اد آن ا که تو ورها بعون تشکیل رگهای جعیع

قنع سراوری شعه و آرد سفیع ( وجود در آبمیوههای سنتتی

سر والسدددیون کی ها) در رمیم غذایی ان بکاهیم تا اد ای اد

دونی ا کان گسددترش و رشددع نعارنعت دانشددمنعان همواره در

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

تالشانع تا رو شی را برای توقف کردن رگدایی پیعا کننع ا ا

نان رلو ونع غله (ترکیو گنع با حعاقل سدده غله

قاو ت سددلولهای سددرطانی نسددبت به داروهای شددیمیایی و

آهسدددتهتر قنعهای حاصدددل اد گنع ت نان

کاهش سطح پاسخ این سلولها نسبت به داروت برود شکالت

پرتهشدددعه به روش سدددنتی با دمیر ترش به جای رمرهای

در دونریزیت انعقاد دونت باروریت عملکرد قلو و تضدددعیف

شیمیایی و سبزی ات و حبوباتی اننع وبیا و ععد و نرود که

سیستم دساعی در در ان طوالنی عت با داروهای ضع رگدایی

دارای شادب گالی سمی

پایینی ه ستنع یتواننع اد اسزایش

اهم یت باددار نعه های رگدایی طبیعی ؤثرتر و یا با اثرات

ناگهانی انسو ین و تحری

رشع سلولهای سرطانی جلوگیری

صددر

دیگر) برای جذ

جانبی کمتر را بیشادپیش آشکار یسادد

کننع در جعول  2سهرسددت بردی غذاها بر اسدداد شددادب
گالیسمی

بسیاری اد ترکیبات ضع رگدایی که اکنون در رحله آد ایشات
کلینیکی قرار دارندعت ترکیبددات طبیعی هسدددتندع  Adamsو

آ عه است

همکاران در سددال  2004اثرات ضددع رگدایی کورکو ین را بر

جدول :2سهرست بردی اد غذاها بر اساد شادب گالیسمی

شاخص گالیسمیک باال

شاخص گالیسمیک پائین

شکر (سفیع یا قهوهای)ت

عصارههای طبیعی شکر اننع

سروکتودت دکسترود

شیرهی آگارت استیویات دایلیتول

آردهای سفیعت نان سفیعت

غالت کا ل رلو شعهت نان

برنج سفیعت پاستا

ونع غلهت جوت اردنت گنع

سرآینع رگدایی بررسی نموده و نشان دادنع این ترکیو توانایی
هار رگدایی بی شتری ن سبت به داروی سیس پالتین ( تعاول
در شدددیمیدر انی) دارنع [ ]14همچنین تحقیقات نشدددان داده
است که جعفری و کرسس به د یل داشتن آنتیاکسیعان اپیجنین
در جلوگیری اد پعیعه رگدایی ب سیار قوی یکننعت بهطوریکه
صدددر

سیاه
سیود ینیها

برصوص

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

ععدت نرودت وبیا

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

پوره سیود ینی
رباها و م ههات یوههای

یوههای طبیعی برصوص

پرتهشعه در شکر

بلوبریت گیالدت تمش

نوشیعنیهای شیرین شعهت

وای سبز بعون قنع یا با

آبمیوههای کاردانهای

استفاده اد شیره آگار

آن در قادیر کم نیز اثری شدددبیه به داروی گلیو

آویشددنت پونهت ریحان و رد اری نیز اثربرشددی شددبیه به گلیو
اعمال یکننع []16 -15

 -5عوامل محیطی:
تحقیقات نشان داده است که سب

دنعگی و عوا ل حیطی در

برود انوام سرطان نقش باردی دارنع و با اصالح آنها یتوان اد

1

 -4اثر رگزایی:

برود بسیاری اد سدددرطان ها پیشگیری کرد اد همترین عوا ل

رَگدایی سراینعی سیزیو ومیکی اسددت که در آن رگهای جعیع

حیطی یتوان به سددیگار کشددیعنت عادات بع غذایی و واقیت

اد رگ های وجود رشدددع یکننع .این سراینع نقش کلیعی در

صر

رشع بسیاری اد تو ورها نظیر تو ورهای سرطان ترمعانت ریهت

ا کلت واجهه با نور دورشیع و آ ودهکننعههای حیطی

اشدداره نمود طا عهای که بر روی سددب

دنعگی رد شددهر
1
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تهران ان ا شعه ا ست ن شان یدهع که  38.7در صع رد اد
نظر عادات غذایی در وضدددعیتی نا طلو

جذ

قرار دارنع این در

حا ی اسدددت که در ورد عادت به ددانیات و صدددر

کورکو ین در بعن را  2000برابر اسزایش یدهع []19

همچنین سل فل سددد یاه حاوی ی

ا کل

ترک یو آ کا وئ یعی به نا

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

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

حاوی وادی اننع جین رولهات پارادول و شگاولها است این

بودهانع ذا به نظر یرسددع که زو آگاهسددادی رد در د ینه

ترکیبات دواص آنتیاکسیعانیت ضعا تهابی و ضععفونیکننعگی

د نعگیت یتوا نع نقش باردی را در د ی نه

ارائه یکننع که بهطور ؤثر با سدددلول های سدددرطانی بارده

اصدددالح سددد ب

یکننع سدددیرت پیادت ترهسرنگیت وسدددیر و پیادوه نیز به د یل

پیشگیری اد انوام سرطانها ایفا نمایع[]17

داشدددتن ترکیبات سدددو فور وجو کاهش اثرات سدددرطاندای

درمان و پیشگیری از سرطان به روش جدید

ترکیبات نیترود ا ین و ان نیترود شعه و بهطور ویژهای یتوانع

تابوی سددرطانهای نوظهور اد ی سددو و قاو ت اغلو آنها به

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

در انهایی نظیر شیمیدر انی و پرتودر انی همراه با هزینههای
گزا

آن سبزی ات این دانواده به تنظیم قنع دون نیز کم

اد سوی دیگرت وجو شعه ا ست که راهکارهای نوین

که تر شح ان سو ین و  IGFو بنابراین ر شع سلولهای سرطانی

برای بارده با سرطان نظیر کشف و بررسی اثرات ضع سرطانی
ترکیبات طبیعی قابلد سترد و ا صالح سب

را کاهش یدهنع یکی اد ترکیبات گوگردی وجود در سیر به

و شیوه دنعگی

نا دی آ یل دی سو فیع نشان داده است که بهطور قابلتوجهی

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

حضددور سددلولهای سددرطانی را در دیواره دادلی ری کاهش

دانشمنعان سراسر جهان قرار گیردت ا ا تأسفانه اسیای دارویی

یدهع در ح ضور ترکیبات سیرت سلولهای سرطانی ضعیف

و سود حا صل اد ت ارت آن در حوده پز شکی و شیمیدر انی

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

انع اد پیشدددرست و جایگزینی در ان های طبیعی با روش های
در انی ت ویزشعه اد سوی پزشکان شعه است اگروه هع

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

اد

برگدار اننع انوام کلم (شا ل بروکلی و بروکسلت کلم وینی و

نو شتن این قا ه رد روشهای تعاول در در ان سرطان (نظیر

گلکلم)ت گوجهسرنگیت پیادوهت ترهسرنگیت وغنعر قنعت جعفری

شدیمیدر انی و پرتودر انی) نیسددت ا ا با اسددتناد به آ ار پایین

و کرسس نیز بهعنوان نابع اردشددمنع ترکیبات پلیسنول وجو

سددرطان درگذشددتههای دور و روری بر روشهای تغذیهای و
سدددب

ادتالل در رشدددع تو ورهای سدددرطانی یشدددونع صدددر

دنعگی نیاکان و اجعاد انت یتوان نتی ه گرست که با

اسددتفاده اد نابع تغذیهای فیع که طبیعت بهوسور در دسددترد
همگان قرار داده ا ست و ا صالح سب

دنعگی که در ذیل این

قا ه آ عه است یتوان اد برود این بیماری هل

یکننع

گوجهسرنگی (حاوی

موعه کا لی اد عناصدددر سعال همچون

ویتا ینهات سیبرهات سو ی

اسیع و پلیسنولهایی اننع کوئرستین

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

پیشگیری و

بروکلی در و ععه های غذایی اد عوا ل ضدددعسدددر طان ف یع

یا تا حع ا کان در ان نمود

حسو

-1ترکیبات پلی فنولی ضد سرطان:

یشونع []20

ب -میوههای حاوی پلیفنول

الف -ادویهجات و سبزیجات

انوام توت هات بلوبریت رک باتت انگور و یوه های هسددد تهدار
( اننع آ وت هلو و شددلیل) اد نابع دو

ادویه جات اد نابع غنی پلیسنل ها هسدددتنع که به د یل عع

پلیسنولها بهحسددا

داشدددتن کربوهیعراتت کا ری و دواص ضدددعا تهابی در د ره

یآینع اسیع االی ی

ترکیبات ضع سرطانی قرار یگیرنع ا روده نقش ضعا تهابی و

بادا د ینی و گردو با جلوگیری اد رگدایی سلولهای سرطانی

توانایی در انسددعاد رگدایی کورکو ین وجود در دردووبه در

اثری همچون بسدددیاری اد داروهای تعاول در شدددیمیدر انی

جلوگیری اد برود ب سیاری اد سرطانها به اثبات ر سیعه ا ست

دارنع []21

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

پلیسنول وجود در تمش ت توتسرنگیت

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

ذدیره آنتیاکسددیعانی و دریاست پلیسنولهای بیشددتر در رمیم

اکسدددترا ویرجین را ورد بررسدددی قرار داده و به این نتی ه

غذاییت پایین بودن قعار سمو آستکش و دواص ضعسرطانی

ر سیعنع انوام روغن دیتون اک سترا ویرجینت همگی سر شار اد

دوردنیهای ارگانی

اشددداره کرد؛ ا ا بایع به این نکته اشددداره

ترکیبات پلیسنل هستنع به نظر یرسع که دیتون سیاه اد حاظ

نمود که اگروه گوشدددت ها یا ترم رغ های ارگانی

آنتیاکسیعانی غنیتر اد دیتون سبز است []22

سددمو و هور ونها و آنتیبیوتی ها هسددتنع ا ا زو اً اد حاظ
ا گا  3توادن نی ستنع ذکر این نکته ضروری ا ست که ا گا 3

د -حبوبات

در حصددوالت ارگانی

حبو بات (نرودت وب یات ععد) نبعی غنی اد سیبرت پروتهینت
آنتیاکسددیعانی و شددادب گالیسددمی
ضعسرطانی حسو

 -3بستهبندی مواد غذایی:

پایین اد جمله عوا ل

یشونع []23

بسددیاری اد آالینعههای وجود در حیط سددادتاری شددبیه به
بردی هور ون های انسدددانی دارنع که اد یان آنها یتوان به

ه -چای

دینوسترومن اشاره نمود که شبیه به استرومن عمل یکنع این

وددای سددد بز حدداوی پ لی س نولهددای بیشدددمدداری ن ظ یر

واد در علفکش هات آ ستکش ها و بردی اد پالسدددت ی

اپیگا وکاتچینگلت یا  EGCGاسددت که در حین ترمیری که

بی سفنول آ یکی اد اجزا پی وی سی (پلیوینیلکلرایع) ا ست که

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

در دیواره دادلی قوطیهات ظرو

سددبز اد شددکلگیری رگهای دونی جعیع توسددط سددلولهای

پالستیکی حاوی غذات شیشه

شیر نودادان و بسیاری اد دیگر ظرو

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

پالستیکی یاست یشود

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

سلولهای سرطانی و هار رشع این سلولها در رودهی بزرگت

کمووتها نیز یاست ی شود که با گر شعن پی وی سی در اثر

پو ستت ریهت پرو ستات و سینه ی شود [ ]24در تحقیقی که بر

تماد با غذا با ایعات داغت بیسدددفنول آ پرش یشدددود این

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

ترکیو وجو تحری

شعت ن شان داده شعه ا ست ک سانی که در رود سه سن ان وای

رشدددع تو ورها و نیز اسزایش قاو ت

آنها در برابر سددیسددتم ایمنی بعن یشددود پس همواره بایع اد

یکردنع  57درصع کمتر اد کسانی که تنها رودی

صر

سن ان وای سبز ینوشیعنع دوار عود سرطان شعه بودنع

غذاهای گر شعه در ظرو

پال ستیکی و یا غذاهای

کنسدددروی که در رحله اسدددتر یزاسدددیون تا  110درجه گر

[]25

یشدددونع و وجو نفوذ بیسدددفنول آ به غذا یشدددود پرهیز

و -شکالت تلخ

نمود[28ت ]29

شددکالت سددیاه و کاکائو حاوی  4نوم آنتیاکسددیعان به نا های

 -4حفظ آرامش تقویت روحیه و فعالیتهای فیزیکی

اپیکاتکینت سالونوئیعت پرو سیانیعین و ردوراترول یبا شنع که

منظم:

بهوسددیله بارده با رادیکالهای آداد اد سددلولهای بعن در برابر
آثار رر

های

داص و شددوینعههای دانگی یاست یشددونع دینوسددترومن

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

ی

حاصددل اد حیوانات علفدوار که در

غذایشان ترم کتان نیز وجود بوده است یاست یشود []27

ویتا ینت واد ععنی و پلیسنولها ه ستنع که با دا شتن دواص

سبز صر

عاری اد

اگروه واج هه با سدددرطان بر ه مه اب عاد جسددد مانیت روانیت

آنها حاسظت کرده و با تقویت سی ستم ایمنی بعن

اجتماعی و عنوی سرد تأثیر گذاشته و بحران ای اد ینمایع ا ا

باعث برود دواص ضع سرطانی اد دود یشونع []26

درکی رو شن اد و ضعیت وجودت حفظ آرا شت انترا

 -2غذاهای ارگانیک:
واد دوراکی ارگانی

روش

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

است که وجو اسزایش نیروی دساعی بعن در بارده با سرطان

ن سبت به ح صوالت غیرارگانی

بیشددتری برای سددال تی دارنع که اد آن جمله یتوان به وجود

ا ست باست سرطانی باستی سقیر اد نظر یزان اک سیژن ا ست که
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عوامل مؤثر بر سرطان و غذاهای ضدسرطانی

(کم اکسددیژن) بودن آن سددبو اسزایش طول عمر

سلولهای سرطانی را نعهع عالوه بر سائل تغذیهایت تمرینات

هایووکسددی

سلول سرطانیت قاو شعن آن جهت ر شع در شرایط سرتت

وردشددیت سعا یتهای ربو به روانشددناسددی یا هر رویکرد

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

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

و تسدددریع رونع تاسدددتاد یا گسدددترش و انتقال

جمله روشهای طبیعی ؤثر و قابلد سترد برای تما اع ضای

سلولهای سرطانی به سایر وینیجاهای بعن ی شود همچنین

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

داشدددتن سعا یت سیزیکی نظم باعث ویره شدددعن بر عوارض

بتوانیم با رعایت وارد توصدددیهشدددعه در باال با تما قعرت به

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

تقویت سی ستم دساعی بعنمان برای بارده با سرطان پردادته و

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

یا در صورت ابتال به آن وجو بهبود کیفیت رونع در انی دود

آ ادگی جسددمانی و کیفیت دنعگی را بهبود یبرشددع و باعث

شویم

گلیکوالیتی

کاهش دستگیت اضطرا

و اسسردگی یشود []30
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