
 :غذا، تغذیھ، سرطان و رابطھ آنھا با یکدیگر

        
  

ھای طوالنی بود کھ رابطھ غذا با سرطان مشخص شده بود، یعنی در بررسی آمار و ارقام معلوم شده بود سال

شوند. بھ کنند بھ کدام سرطان بیشتر مبتال میکنند یا نمیکسانی کھ نوع خاصی از مواد غذایی را مصرف می

رابطھ میان سبزی و میوه و سرطان دستگاه گوارش بھ ویژه روده بزرگ در بسیاری از تحقیقات  عنوان مثال

ھای خون و مثانھ و کلیھ حتی نحوه مصرف معلوم شده بود یا رابطھ مواد مصنوعی درون مواد غذایی با سرطان

ھای داغ ف غذاھا و نوشیدنیھا نشان داده بودند؛ مثال مصرمواد غذایی نیز رابطھ معناداری با بعضی از سرطان

  مری ھمراه بود. با تعداد بیشتری از سرطان

  

ھای اضافی مصرف نشده منجر بھ بھ طور کلی مصرف مواد غذایی بیشتر از حد نیاز و ذخیره شدن کالری

ھا مثل پستان و شود، لذا بھ صورت اختصار چاقی را از عوامل مولد بسیاری از سرطانافزایش وزن و چاقی می



  دانیم.گوارش می

  

گذرد چگونگی اثرگذاری مواد غذایی روی آنچھ اخیرا کشف شده است و چند سالی بیشتر از عمر آن نمی

ھای بدن و ایجاد سرطان است. این موضوع کھ توسط دانشمندان در یک مطالعھ بزرگ و طوالنی انجام سلول

دھند، وارد ھستھ سلول شده و با تخریب ھا انجام میشده، نشان داده کھ مواد غذایی با تغییراتی کھ در سطح سلول

DNAھای نویسیھا با نسخھدھند و این ژنھای موجود در ھستھ سلول را تغییر میاثر ژن ، مکانیسم

غیراستاندارد و غیرطبیعی سبب بروز تغییرات سلولی و در نتیجھ تکثیر خارج از کنترل سلول و تولید سرطان 

  شوند.می

  

ری تاثیرات مواد غذایی طوالنی است، یعنی توجھ بھ مواد غذایی و خوراکی منوط بھ سن خاصی لذا ماندگا

شود. بلکھ از دوره شیرخوارگی تا پایان عمر باید از مواد غذایی مصرفی مراقبت کنیم. غذایی کھ در کودکی نمی

  ود.ششود، در میانسالی و یا سالمندی موجب بروز بیماری میو یا نوجوانی مصرف می

  

ھا، تغییرات پروتئینی در سطح نوع سرطان شناختھ شده است کھ در ھمھ این نوع سرطان ٢٧٠تاکنون بیش از 

ھا محصول ھزار نوع پروتئین در ھر سلول وجود دارد، این پروتئین ٢٠٠ھای آنھا دیده شده است. بیش از سلول

ھا بوده و ایجاد شده و عامل بروز سرطانھایی ھستند کھ تحت تاثیر مواد غذایی و سایر عوامل خارجی ژن

 توان با ھدایت آنھا در درمان بیماران سرطانی استفاده مطلوب کرد.می


