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 نقش تغذیه در ابتال و کنترل سرطان سینه
 ، رئوفی سحر34فرجی کریم  ،2قربانی الهام1، دشتی سپیده

   Eligh387@yahoo.comژنتیک مولکولی، دانشگاه بین الملل گیالن دانشجوي کارشناسی ارشد  - 1
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نتیک پزشکی، دانشجوي کارشناسی ارشد ژ - 2

 نتیک پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوي کارشناسی ارشد ژ - 3

  دانشجوي کارشناسی ارشد ایمنی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران - 4
%) و بـه طـور    10سـرطان شـایع بـوده(میزان    سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطان ها در بین زنان می باشـد.طبق آمارهـاي اعـالم شـده درایـران سـرطان سـینه سـومین        مقدمه:

  چشمگیري موارد مرگ ومیر واز کار افتادگی در میان این قشررا افزایش می دهد.
  سرطان سینه جز بیماري هاي کمپلکس هست بنابراین میتوان به بررسی نقش عوامل محیطی ازجمله تغذیه در ایجاد آن پرداخت.

  نقش تغذیه درابتال وکنترل سرطان سینه بیان گردد.در این خالصه مقاله سعی گردیده است تا 
  مورد بررسی قرار گرفت. 2013تا  2010براي نگارش این خالصه مقاله ،مقاله هاي ریویو از سال مواد و روش ها:

  دراینجا مکانیسم مولکولی موادي چون چیپس،الکل،سیگار و...را در ابتال به سرطان سینه بررسی می کنیم.نتیجه:
  می گردد. TSGاثر موتاسیون زایی دارد،عالوه بر این باعث برهم خوردن الگوي متیالسیون در  BRCA 1/2حقیقات انجام شذه الکل بر روي ژن هاي براساس ت

م دو رشـته  ،تـرمی DNAشـده کـه درنتیجـه موجـب اخـتالل در فراینـد هـایی چـون تـرمیم           BRCA 1/2 پلی اکریل آمید موجود در چیپس باعث موتاسیون زایی در ژن هاي
  و در نتیجه ایجاد شرایط براي سرطان می شود. DNA اي،همانند سازي

مـی گـردد کـه     DNAوشکسـت دو رشـته اي در   P53باعث موتاسیون زایی در فاکتورVinyl chiloride /Nitric oxidدود سیگار با دارا بودن مواد کارسینوژنی چون 
  د.می شوCancerخود زمینه ساز ناپایداري ژنتیکی وشروع 

  بحث:
عه بسـیار حـایز اهمیـت    طبق بررسی هاي صورت گرفته اهمیت مواد غذایی وتغذیه بر سرطان سینه کامال مشخص شده است،براین اساس رعایت الگوي تغذیه اي مناسب درجام

  است ازجمله مواد غذایی که باید مورد توجه قرار بگیرد غذاهایی همچون:فست فود،چیپس،الکل و...می باشد.
  به مکانیسم موتاسیون زایی مواد موجود رعایت الگوي مصرف این موادضروري می باشد.باتوجه 

  مصرف میوه وسبزیجات به صورت مداوم به همراه ورزش در پیشگیري و کنترل بازگشت بیماري در مبتالیان به یرطان سینه بسیار مؤثر است.
کـاروتن،رتینول و آنتـی   -βپتوز مانع تکامل سلول هاي سرطان سینه می شود وطی یک بررسی میزان کاروتن از طریق تحریک آپو-βدر تحقیقات انجام شده مشخص شده که

  اکسیدان ها در سرم افراد مبتال به سرطان سینه کمتر از افراد سالم است.
 سرطان سینه،تغذیه،جهش زایی   کلید واژه:
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