
 نباتات تعالج السرطان 
وفیما یلي نلقي الضوء  السرطان عالج في أو الوقایة في ما نبتة دور عن نسمع ما كثیراً       

 : أبرزھا لىع

 ومضاد للبكتریا مضاد نشاط وذو السرطان لمخاطر ومقلل للكولیسترول، خافض: التفاح -
 یسبب وقد للشھیة، مقلل وھو األلیاف من عالیة نسبة على یحتوي.. لاللتھاب ومضاد للفیروسات

 . الصغار لألطفال اإلسھال عصیره

 . الكولیسترول ویقلل الدمویة، الدورة یفید: األفوكادو -

 . األحماض من المعدة جدار یحمى حیوي كمضاد نشاط ولھ.. المعدة یریح: الموز -

 نشاط ولھ. الكولیسترول من یقلل وھو األوسط، الشرق في) القلب بدواء( یعرف: الشعیر -
 . حیوي مضاد على ویحتوي. للفیروسات مضادة مواد على ویحتوي للفیروسات مضاد

 لباقالءا من فنجان) نصف( وبتناول الكولیسترول نسبة لتخفیض مبدئي دواء ھو: لباقالءا -
 وغذاء الدم في السكر مستوى ینظم وھو%. ۱۰ بنسبة الكولیسترول من یقلل یومیاً  ةالمطھی
 سرطانات نسب بخفض ویرتبط األلیاف، من عالیة نسبة على ویحتوي السكر، لمرض مثالي
 . الناس لبعض األمعاء في الغازات یسبب وھو معینة

 مضادة مركبات على یحتوي وھو للسرطان كعالج القدامى الرومان اكتشفھ: الكرنب -
 األمعاء سرطان حدوث یمنع كما الثدي، سرطان حدوث یمنع وھو لألكسدة ومضادة للسرطان

 للفیروسات مضادة قوة ذو وھو% ٦٦ بنسبة األمعاء سرطان یشفي أسبوعیاً  الكرنب وتناول
 عملیة بسبب تفقد بالكرنب على المقصورة الفوائد ھذه من بعض لألسف ولكن للبكتریا ومضادة
 على بوضعھ ینصح لذا المطھو، من أقوى غذائیة وقیمة صحیة فوائد األخضر وللكرنب الطھي
 . السلطة

 والشرایین األوردة ویحمى. للسرطان قوي مضاد وھو بیتا لكاروتین قوي مصدر: الجزر -
 في واحدة جزرة وتناول واسعة حمایة قوة مع لألكسدة ومضاد للعدوى ومضاد للمناعة مقوٍ  وھو
 صغیرة جزرة في الموجود بیتا والكاروتین% ٦۸ بنسبة القلبیة األزمات نسبة یخفض الیوم

 العالیة الجرعات وتؤدي الشرھین المدخنین بین حتى النصف إلى الرئة في السرطان یخفض
 في الموجودة التحلل سریعة واأللیاف العین، بأمراض اإلصابة نسبة تقلیل إلى بیتا الكاروتین من

 من أكثر یستفید الجسم وتجعل وظھوره انتظامھ على وتحافظ الكولسترول من تخفض الجزر
 . أقوى امتصاص على یساعد حیث بیتا، كاروتین

 المخاط ویذیب الھواء لمخارج المجال ویفسح الدمویة الجلطات إذابة على یساعد: الحار الفلفل -
 نزالت صورة في تظھر والتي الھوائیة القصبة متاعب منع على ویساعد الرئة في الموجود

 بھ یحقن عندما أنھ كما استنشاقھ، عند الصداع حدة من یھدئ أنھ كما األلم، من یقلل وھو شعبیة
. السعرات حرق على یعمل الطعام على الحار الصوص ووضع. المفاصل ألم من یخفف الجسم
 . جدارھا أو المعدة یؤذى ال الحار والفلفل



 النوع من السكر لمرضى مفیداً  یكون بذلك وھو األنسولین لنشاط قوي مجدد وھو: الكمون -
 السكر ولیس الخاطئة الغذائیة العادات أو السن لكبر نتیجة السكر لمرض یتعرضون الذین الثاني

 . الوراثي

 وللقرنفل الروماتیزمیة، واألمراض لاللتھاب مضاد وھو األسنان آالم لقتل یستخدم: القرنفل -
 . للتجلط مضادة آثار

 الكافیین في العالي تركیزھا من نابع صیدالني تأثیر ذات كلّھا ولیس القھوة معظم: القھوة -
 ضابطاً  تكون أن الممكن من فھي فرد، لكل البیولوجي التكوین على التأثیر ھذا مثل ویعتمد
 وطارئ سریع عالج والقھوة الناس، بعض لدى العقلي لألداء ومحسنة عقلیاً  ومنشطاً  للمزاج
 القلق من تزید وقد اإلدمان إلى تؤدى ولكنھا الشعب توسع وھي والحساسیة الربو لحاالت

 المستمر واألرق النفسي التوازن عدم إلى تؤدى قد فیھا اإلفراط حالة وفي للبعض والصداع
 ومن ال أم الكافیین على المحتویة القھوة سواء المعوي الحامض إلفراز محفزة القھوة وتعد

 . الناس لبعض اإلسھال تسبب وقد بالحموضة اإلحساس یتضاعف أن الممكن

 . لألستروجین منشطة قدرة وذو للفیروسات مضاد نشاط وذو للسرطان مضاد: الذرة -

 من فھو الحارة، المناطق في أو الصحارى في یعیشون من بكثرة یتناولھ أن ینبغي: الخیار -
 الدم وضغط الجلد وتشقق المفاصل وتورم للحمى مطلوب وھو للجسم المبردة األطعمة أكثر

 . جید ملین وھو المفرطة والسمنة والروماتیزم العالي

 یخفض المجفف البلح أي والتمر. ملین تأثیر ذو وھو الطبیعي باألسبرین جداً  غنى وھو: تمرال -
 . البنكریاس سرطان وخصوصاً  السرطانات، ببعض اإلصابة نسبة من

 كریم صنع في استخدم الكاوید جالیكو باسم والمعروف الباذنجان مركبات إن: الباذنجان -
 وأكل. األسترالیون الباحثون بھ أقر لما طبقاً  الجلد سرطانات عالج في یستخدم عالجي

 الدھنیة األطعمة آثار تقلیل على ویساعد الدم في الكولیسترول نسبة من یخفض أیضاً  الباذنجان
 . أیضاً  ملینة خصائص ولھ للبكتریا مضادة آثاراً  للباذنجان أن كما الدم، في

 تورم مرض من یقلل ومركباتھ التین فإن الیابانیة لالختبارات وطبقاً  السرطان یمنع: التین -
 . للبكتریا ومضاد ملین وھو المفاصل

 واسع حیوي مضاد إنھ حیث األمراض، عالج في الثوم یستخدم الحضارة فجر منذ: الثوم -
 یساعد فھو عالیة بجرعات أخذه وعند والفیروسات، المعویة والطفیلیات البكتریا یحاصر المدى
 الدمویة الجلطة حدوث فرصة من یقلل وھو الكولیسترول وتقلیل الدم ضغط تقلیل على

 قلبیة وأزمات نوبات حدوث احتمال مخاطر من یقلل یومیاً  ثالثة أو فصین وتناول. الخطیرة
 المعدة سرطان حدوث فرض من ویقلل للسرطان مضادة مركبات على ویحتوي. القلب لمرض
 الحالة من ویرفع للمناعة مقوٍ  و لاللتھاب مضاد عامل البرد لنوبات جید دواء وھو خاصة بصفة

 . مھدئ تأثیر لھ المزاجیة



 الغذائیة القیمة عالي وھو الثدي وسرطان المعدة عالج في استخدم الصیني الطب في: الكیوي -
 .  C فیتامین على الحتوائھ

 . لألكسدة المضاد كاروتین بیتا على ویحتوي للتجلط مضاد نشاط لھ: والشمام البطیخ -

 البندق ویساعد للقلب واقیة خصائص وذو للسرطان مضاد: السوداني والفول المكسرات -
 المضادات األحماض من عالیة نسبة على یحتوي حیث الكولیسترول، نسبة خفض على واللوز

 التي الزیتون زیت في الموجودة الدھون تلك تشبھ والتي التشبع األحادیة والدھون لألكسدة
 المضاد E فیتامین على باحتوائھا المكسرات وتشتھر.. والشرایین لألوردة بحمایتھا تعرف

 منظمة السوداني الفول كذلك ومعھا المكسرات وتعد الصدر آالم من یحمي الذي لألكسدة
 جیداً  غذاء یكون وبھذا المفاجئ الرتفاعھ مانعة الدم في للسكر وكذلك الدم في لألنسولین
 . السكر لمرضى

 الشرایین یقي فھو وبھذا التأكسد حالة إلى التحول من الضار الكولیسترول یمنع: الزیتون زیت -
 الطھي في الزیوت أفضل من وھو الدم في السكر تنظیم على ویساعد الدم ضغط من ویقلل

 . والسلطات

 طبیعیة غیر قوة ذو لألكسدة مضاد وھو شيء كل عالج على بقدرتھ القدم منذ یعرف: البصل -
 الكولیسترول، ویقلل الدم لزوجة من ویقلل للتسرطن المضادة العوامل من بالعدید مليء وھو
 وھو المزمنة، التنفسي الجھاز والتھابات الدمویة والجلطات الصدریة الحساسیة یحارب وھو

 . للفیروسات ومقاوم حیوي ومضاد لاللتھاب مضاد

. كاروتین وبیتا لألكسدة المضاد c بفیتامین غني وھو للسرطان طبیعي مانع وھو: البرتقال -
 كبیرة بدرجة c فیتامین على والحتوائھ البنكریاس سرطان حدوث نسبة من خاصة یقلل وھو
 الثدي وسرطان التنفسي الجھاز وأمراض الصدر حساسیة ھجمات إبعاد على یساعد قد فھو

 . الخصوبة من أیضاً  ینشط وھو اللثة وأمراض المعدة وسرطان

 وھو البرملین یسمى أساسي مركب على یحتوي حیث والتورم، لاللتھاب مضاد: األناناس -
 إزالة على ویساعد الھضم عملیة في یساعد وھو والتورم لاللتھاب ومضاد للبكتریا مضاد انزیم

 . والفیروسات للبكتریا مضاد أیضاً  وھو الدمویة التجلطات

 منع یمكنھا وبھذا البوتاسیوم من عالیة نسبة ىعل وتحتوي للسرطان مقاومة تعد: البطاطا -
 المضاد كاروتین بیتا مصادر من مصدر ھي البطاطا. القلب وأمراض العالي الدم ضغط

 . المختلفة السرطانات من والعدید القلب أمراض بمنع ترتبط وھي لألكسدة،

 الكولیسترول من یقلل الحبوب كل مثل للسرطان مضاد نشاط وذو لإلسھال مضاد: األرز -
 . الكلى في الحصوات تضخم ویمنع

 مرحلة في للنساء األستروجین ھرمون مستویات یحفز وھو بالھرمونات غني: الصویا فول -
 نجد الیابانیین إلى نظرنا وإذا الثدي لسرطان مضاد وھو للسرطان مقاوم نشاط وذو الیأس سن



 الكولیسترول نسبة من یقلل وھو الیابانیین بین جداً  تنخفض والبروستاتة الثدي سرطان نسبة أن
 . الكلویة الحصوة یفتت الصویا فول أن وجد الحیوان على التجربة وفي الدم في

 وال الناس یأكلھا كغذاء وھي الخضراء، األوراق ذات الخضراوات قائمة أول في ھي: السبانخ -
 تحتوي حیث السرطان، ومضادات األكسدة بمضادات غني مصدر وھي. بالسرطان یصابون

 تساعد التي باأللیاف غنیة وھي. وكلى البر مثل أخرى نباتات أضعاف أربعة كاروتین بیتا على
 عملیات تدمره األكسدة مضادات من السبانخ تحتویھ ما وبعض. الكولسترول خفض على

 . النار على كثیراً  تستمر أن بدون ولكن ومطبوخة نیئة بأكلھا ینصح لذا الطھو،

 مقاومة أعلى على الفراولة وتحتوي. للسرطانات ومضاد للفیروسات مضاد نشاط ذات: الفریز -
 . لھا الملوثة اآلفات

 وھو حیوي ومضاد للشرایین، وواقٍ  للتجلط، مضاد وھو. ھائل صیدالني تأثیر ذو: الشاي -
 الحیوانات على وبتجربتھ. للفیروسات ومضاد لإلسھال مضاد عامل ذو وھو. للتسوس مكافح
 من یعانون ال الشاي یشربون من أن ویالحظ. السرطان مكافحة في فاعلیتھ أثبت أنھ وجد

 یؤدى وكذلك. الشدید واألرق للقلق یؤدى تناولھ في اإلفراط ولكن. القلب أو الشرایین مشاكل
 أثبتت ولقد. األكساالت من عالیة نسبة على الحتوائھ الكلى في حصوات تكون إلى فیھ اإلفراط

 . والقلب للشرایین الفائدة نفس لھم واألحمر األخضر الشاي أن الدراسات إحدى

 مضاد إنھا حیث الرحم، عنق وسرطانات البنكریاس سرطان معدالت من تقلل: البندورة -
 . التفاعالت من ھائلة سلسلة في ویدخل للسرطان ومضادة لألكسدة

 الخارجیة والقشرة. المفاصل ورم من واقٍ  وھو األلیاف من عالیة نسبة على یحتوي: القمح -
 . للطفیلیات مضاد وھو القولون لسرطان یؤدي ما كل وتوقف السرطان من تقي للقمح

 أو كوب وتناول للسرطان ومضاد للبكتریا مضاد غذاء وھو الماعز حلیب یفضل: الحلیب -
 واحد وكوب للفیروسات المھاجمة الخالیا نشاط من كذلك ویزید. المناعة یحفز یومیاً  منھ اثنین
 یمنع وھو. اإلنسان في التنفسي الجھاز وإصابات البرد نزالت من یقلل الحلیب من یومیاً 

 یكافح وھو. التناسلي الجھاز أمراض من النساء یحمى یومیاً  منھ كوب وتناول ویعالجھ اإلسھال
 المسببة العوامل بمعادلة یقوم وھو الكالسیوم من عالیة نسبة على الحتوائھ العظام أمراض

 .الرئة سرطان حدوث یمنع أنھ وجد الحیوان على تجربتھ وفي. األمعاء في للسرطانات

 

  أ.م.د. نیبال امطیر الكرعاوي                                                          


