
 ماهي دشمن سرطان كولون

را تواند جلوي رشد سلول مصرف ماهي در كنار تمام خواصي كه دارد، مي هاي سرطاني در ناحيه كولون
.علت آن هم نوع اسيدهاي چرب منحصر به فردي است كه در ماهي وجود دارد. هم بگيرد

اما. هاي ما را سرطاني كنند طول روز ممكن است با هزاران موردي مواجه شويم كه سلولما در
ژن هاي ما آفريده شده كه اصطالحا به آن آنتي هايي در سلول خوشبختانه ژن هاي ضدسرطان آنكوژن يا

.گوييم مي

ژن برخي تركيب ضد هاي موادغذايي هستند كه اين مي سرطانهاي و اجازه را در بدن ما فعال كنند
و سرطان مبتال شويم نمي مي. دهند ما به بدخيمي تواند اين اسيدهاي چربي كه در ماهي وجود دارد

و اجازه نمي سبب فعاليت بيشتر اين ژن دهد در ناحيه كولون سرطان ها به ويژه در اين ناحيه شود
.مي اتفاق بيفتدبدخي

يكي ديگر از خواصي كه اسيدهاي چرب ماهي دارند اين است كه اگر چنانچه بدخيمي در محل وجود
و سلول روند سرطاني شدن را شروع كرده باشند، اسيدهاي چرب مي تواند سبب القاي مرگ داشته باشد

و سلول اسيدهاي چرب ضروري را به رژيم.[هاي سرطاني را از بين ببرد سلولي در آن ناحيه شود
]اتان اضافه كنيد غذايي

مي افرادي كه در رژيم غذايي كنند به خاطر وجود اين اسيدهاي چرب، احتمال ابتال شان از ماهي استفاده
مي ها در ناحيه سلول به سرطان آن و البته شايد اين اثر را در مصرف هاي كولون بسيار كم گزارش شود

مي ماهي نمي هاي مكمل تواند آثار اسيدهاي بينيم يعني به عبارتي تركيباتي در گوشت ماهي هست كه
و ضدسرطاني باشد .چرب را به نوعي تقويت كرده

ميبنابراين از آنجا كه ژنتيك از جمله مواردي است كه در ابتال به سرطان كولون نقش دارد، شود توصيه
و آبزيان دقت ويژه خانواده اي هايي كه اين نوع سرطان در آنها گزارش شده حتما در مصرف ماهيان

و به ويژه در افرادي كه زخم در شدن اين زخم هاي ناحيه كولون دارند، چون احتمال سرطاني داشته ها
.بار در هفته ماهي مصرف كنند3تا2آينده باالست، حتما 
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