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: إيلي فرح. ديقول 

 
": عالجك الطبيعي للسرطان"وىو طبيب لبناني، في كتابو 

 

: وتحت باب السرطان واقع
 

ان حالة التحول السرطاني داخل أي خلية يمكن ان يحصل يوميا، ولكن جهاز المناعة يلجم . 
فما علينا إال ان نحاول ان نبقي جهاز المناعة متأىبا وفي أفضل جهوزية ... ىذه المحاوالت

. لو
 

 ...وشعاعي كيمائي عالج أي لمؤازرة وفعاالًا  يققاًا  المناعة جهاز نبقي ان علينا كما. 
 .للسرطان

 

ان من يعتقد بوجود سالح واحد عجائبي سيفتك بهذا المارد الخبيث، ىو خاطئ في النقرة . 
. والتفكير

 
 

: Paul La Rochelleبول الروشال . دويقول 
 

وىو طبيب متخّرج من جامعة ماغ غيل، وجراح عقام مشهور متخصص في الحاالت السرطانية،  
، وجهاز المناعة قادر منذ الطفولة الجسم داخل السرطانية الخاليا آالف تنشأ يوم كل ان

. على اكتشافها عزلها وتدميرىا قبل تكاثرىا وانتشارىا
. متواصلة عملية السرطانلذا فإن اإلدعاء باكتشاف دواء للسرطان ىو كالم غير دقيق، ألن 

. وبالتالي فكل ما يمكننا القيام بو ىو مساعدة جهاز المناعة على القيام بوظيفتو
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 تحت باب إحصاء "عالجك الطبيعي للسرطان"إيلي فرح في كتابو . دويقول ايضا 

 :ووقائع
. 2007 مليون وفاة في عام 7.9يبقى السرطان سببا رئيسيا للوفاة في العالم، فحوالي . 
أي بطريق %. 40 إلى 35ان نسبة حدوث أي مرض سرطاني، مهما كان نوعو، ىي من . 

.  ابسط، واحد من مولودين، ذكر او أنثى، سيصاب بداء السرطان في حقبة ما خالل حياتو

 
: تقول" ليكس"والحقيقة 

 

، وفي عدم إيجاد حلول ...ان السبب األساسي في فشلنا حتى اآلن في معركتنا مع السرطان. 
مئات مليارات )... بالموضوع للمعنيين الهائلة المادية المصالحأفضل للمعالجة، ىو 

، كون ىذه المصالح المادية مرتكزة على الطريقة الحالية المعترف بها من (الدوالرات سنويا
. الطب التقليدي في التعامل مع مرضى السرطان

وأيضا ىذه المصالح المادية ىي السبب في عدم السماح للمعلومات عن وسائل عالج بديلة . 
. ان تصل بسهولة إلى المرضى ومن يهتم ألمرىم

 
: LifeOneميكاييل فارلي على موقع .يقول د

 

، ولكنو تعّلم أيضاًا طريقة الهنود الحمر ودرس غيرىم من الشعوب في فهمهم ...وىو طبيب
، ...وتعاملهم مع مرض السرطان

 سنة سرطان في العقم شديد الخبث 71ان والده دونالد فارلي ُشخَِّص لديو في عمر 
Fulminent Multiple Myeloma end-stage وعادة ىذا النوع من السرطان يقتل صاحبو في ،

أسابيع قليلة، ولكنو عالج والده بطريقة طبيعية مستوحاة من عادات الهنود الحمر الذين ينتمي 
 .... سنوات ولكنو مات بغير السرطان7إليهم، ورغم ان والده توفي بعد 
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 David Servan-Schreiber يقوؿ

 
محاربتو من خالؿ وسائل دفاعاتنا  وكيفية  السرطاف في كتابو عنطبيب وباحث وكاتب مشهور،

 ،الطبيعية
 

انو بعد العملية الثانية التي أجريت لو بسبب انتكاسة للوـر السرطاني في دماغو وقبل بالبدء 
 الغذائي النظاـبالخضوع مرة ثانية للعالج الكيميائي، سأؿ طبيبو إذا كاف عليو اف يبدؿ في 

. الذي يتبعو وذلك بغية إعطاء فرصة أكبر لنجاح العالج ولتجنب انتكاسة ثالثة للسرطاف
يمكنك اف تأكل ما شئت من : " قاؿ لو الطبيب األخصائي في األمراض السرطانية وبدوف تردد

الطعاـ، فهذا األمر ليس لو تأثير يذكر على السرطاف، ولكن مهما فعلت، تذكر انو من المهم 
..." اف ال ينقص وزنك

 
منذ ذلك الوقت بدأ بمراجعة األبحاث والمقاالت عن السرطاف وتأثر نمّوه وانتشاره بحالة 

 .، أي جسد الشخص الذي يتواجد عليوterrainاألرض 
كما قاـ بمراجعة األبحاث والمقاالت التي تتكلم عن العوامل الفاعلة والمؤثرة على ىذا 

 الجسدية والعاطفية stressالجسد، مثل النظاـ الغذائي، الخموؿ وعدـ الحركة، الصدمات 
.... والنفسية

. ANTICANCER، كتب كتابو  الكافيةوبعد اف تجمعت لديو المعلومات
 

 على أجريت وغالبيتها مبنية على تجارب ،جميع المعلومات الموجودة في الكتاب موثػََّقة
بعد حقنها بخاليا سرطانية ومن ثم مراقبة سرعتها وىي تنمو لتصبح أوراـ خبيثة  لفئرافا

وقاتلة، وذلك بتقسيم الفئراف إلى مجموعات مختلفة بحسب األطعمة المعطاة لها، او 
.  ..بحسب الصدمات التي تتعرض لها
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 .(عشوائي تكاثر) السرطاف خاليا 

 
   بسرعة فائقةر   تتكاث    خطورة الخاليا السرطانية              تتخطى برنامج

                  الطبيعي                الموت
Apoptose                     لمناطق المتاخمةتجتاح ا 

  Metastases        والبعيدة  
 

          
 

:  مواد إلتهابية تؤدي إلىية تعمل على إفرازالسرطافالخاليا 
... دعوة إلى تكاثر الخاليا
 ....ىاانفتاحوإلغاء حواجز المناطق المتاخمة 

 توّسع األوعية الدموية واستحداث أوعية جديدة إليصاؿ مواد التغذية
. للخاليا السرطانية

 ... كما في الجرح العادي يتوقفالاف إفراز ىذه المواد اإللتهابية - 
 :اف إفراز ىذه المواد الكيمائية اإللتهابية بكثرة يؤدي إلى- 
تضعضع خاليا المناعة وعدـ قدرتها على محاربة خاليا الوـر السرطاني .
 ةلخاليا السرطانيؿ برنامج الموت الطبيعي تعزيز إلغاء.

 
 

 ...للسرطاف داعم ىو اإللتهابية المود ىذه إفراز على ساعدي من كل بالتاليو
 



 .محاربة السرطاف من خالؿ وسائل دفاعاتنا الطبيعية: ANTICANCERالجزء األوؿ من كتاب 

5 

 

 
 .المناعة خاليا  

 
 تعيد تفعيل برنامج الموت    Cellules NK       الخاليا السرطانيةتهاجم 

   وتدّمرىا             الطبيعي للخاليا السرطانية
                  

 
 :مرتبطة المناعة خاليا وفاعلية قوة

عوامل داخلية مثل جين وراثي  - 
... عوامل خارجية- 

... النظاـ الغذائي. 
... المحيط البيئي من ىواء وماء. 
... النشاط الجسدي والرياضة. 
 لديو رغبة وفرح  ساكنوخاليا المناعة جاىزة لخدمة جسد: الحالة العاطفية والنفسية. 

. الحياة
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. الوباء السرطاني

 
اف نسبة سرطاف الثدي لدى الصينيات المهاجرات إلى أميركا اكبر بكثير منو لدى اللواتي بقين 

. في الصين
 

 :1940 سنة بعد حصلت رئيسية عوامل 3
 

 

 في  الواحدللشخص/كلغ5االرتفاع من : االرتفاع الهائل في نسبة تناوؿ السكر-  1
 .ة في الواليات المتحدة األمريكي2000 كلغ في سنة 70 إلى 1930سنة 

 
 

 .التحّوؿ في أساليب الزراعة وطرؽ تربية الماشية والدواجن، وبالتالي األغذية-  2
 
 

 .1940التلوث، بالمواد الكيمائية، الذي لم يكن موجود قبل -  3
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. السرطاف يتغذى من السكر - 1

 
 اف الكتشافوحصل على جائزة نوبل للطب  Otto Warburg  العالم األلماني أوتو واربورغ

 .الكلوكوز استهالكو على يعتمد للسرطاف métabolisme األساسي األيض
معرفة مدى انتشار السرطاف في   ىو فحص بالغ الدقة في الذيPET SCANىذا ىو مبدأ و

. .... على المناطق األكثر استهالكا للكلوكوز بالتحديديفتشالجسم، والذي 
 

 مما Index Glycémique = IG ) )  مرتفع  مؤشر سكرياالسكر والطحين األبيض لديهم
 والتي من IGF (Insulin-like Growth Factor)يعني إفراز لألنسولين ولل 

: خصائصهما
( 4مراجعة صفحة )مع كل تبعاتها  اإللتهابية المواد تحفيز- 
 الخاليا لنمو مباشر تحفيز- 

 

        Insuline     السكر والطحين األبيض            
                       

           IGF              تحفيز المواد اإللتهابية
                           

 تحفيز تكاثر الخاليا                  غذاء أساسي للسرطاف     
  

 يجب وبالتالي النتيجة، نفس إلى تؤدي مرتفع سكري مؤشر تمتلك مادة كل طبعا
  منخفض سكري مؤشر ذات بمادة استبدالها

 
أظهرت الدراسات التي أجريت في جزر كاتاواف التابعة لغينيا الجديدة، والتي أجريت : مالحظة

 اف حب الشباب مرتبط مباشرة ،في الباراغواي على بعض الهنود المعزولينأيضا 
... بتناوؿ السكر والطحين األبيض
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 منخفض IGمواد ذات مؤشر سكري مرتفع IG مواد ذات مؤشر سكري 

اسمر  واسكر ابيض 
عسل 

Fructose ، شراب اؿAgave 
 (كاكاو% 70أكثر من )شوكوال اسود 

طحين ابيض 
 للخبز IGكيمائية تزيد اؿخميرة اؿ

طحين حبوب كاملة 
 للخبز IGتقليدية تخّفض اؿخميرة اؿ

 رز كاملرز ابيض 
 بطاطا حلوةبطاطا 

رقاقات الشوفاف  corn flakesرقاقات الذرة 
فاكهة طبيعية مربيات 

شراب الفاكهة المرّكز المحّلى، مشروبات 
محاّلت 

عصير الفاكهة الطبيعي 

 الطعاـ أثناءنبيذ احمر كحوؿ خارج الطعاـ 
 

. لألطعمة الممزوجة بهامؤشر السكري تساىم في خفض ... المعلـو اف الثـو والبصل
 والمعلـو أيضا اف األلياؼ الموجودة في الخضار والفاكهة، والزيوت الجيدة من نوع األوميغا 

. لألطعمةالمؤشر السكري  وبالتالي تساىم في خفض ،، تؤخر امتصاص السكر3
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. التحّوؿ في طرؽ تربية الماشية والدواجن - 2

 
 .3 وميغااأل تجتاح 6 وميغااأل

 
:  ىي6أظهرت الدراسات اف األوميغا لقد 
( 4مراجعة صفحة ) وتبعاتو لإللتهاب محفِّزة .

 .الدىني النسيج خاليا خاصة الخاليا لتكاثر مباشرة محفِّزة. 
 

:  تماما، فهي6 ىي بعكس األوميغا 3كما وأظهرت الدراسات اف األوميغا 
. تضبط اإللتهاب وتضبط تكاثر الخاليا. 

 
 والذي ىو غني ،والقمح والصويا الذرة من مؤلف علف تأكل التي الحيوانات اف- أ 

 ومشتقاتو غنّية ىا وحليبىا، بدؿ العشب الذي كانت ترعاه، أصبحت لحـو6باألوميغا 
.... ونفس القصة حدثت مع الدواجن .3 وفقيرة باألوميغا 6باألوميغا 

 

: 6 على أوميغا 3 ىذه بعض المواد مع نسب أوميغا 
لحـو وحليب ومشتقات الحليب وبيض الحيوانات والدواجن التي ترعى العشب - 

. 1/1= وتأكل طبيعيا 
 1/15= لحـو وحليب ومشتقات الحليب للحيوانات التي تأكل العلف العادي - 

. 1/40وحتى 
. 1/20: بيض الدواجن التي ترّبى في المزارع وتأكل العلفلحم و- 

 

لزيادة وزنها وإدرارىا للحليب تسبب زيادة  لألبقار تحقن التي الهورمونات ذلكزد على 
 .المواد اإللتهابيةفي إفراز 
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 علف في الكتاف حبوب من %(5) بسيطة ولو كمية مزج اف: مالحظة

  . في لحومها وحليبها3 واألوميغا 6، يعيد التوازف لنسب األوميغا الحيوانات
 

 

: للمعلومات- ب
. 3 من أوميغا 6 أوميغا أكثر مرة 70اف زيت دوار الشمس يحتوي . 
. 3 من أوميغا 6 مرة اكثر أوميغا 7اف زيت الصويا يحتوي . 
. 3 من أوميغا 6 أوميغا أكثر مرات 3اما زيت الكولزا فيحتوي . 
. 3 من أوميغا 6 أوميغا أكثرواما زيت الكانوال فيحتوي فقط مرتين . 
 
 والتي طّورت بشكل اف 6، أي الزيوت النباتية الغنية باألوميغا المهدرجة الزيوتاف 

 ىي... تبقى جامدة بدرجات الحرارة العادية، وذلك لصناعة البسكويتات والشيبس
.  ..، وبالتالي أكثر خطورة الطبيعي6اقل ىضما وأكثر تحفيزا لإللتهاب من األوميغا 

 
وجبات زيادة في البدانة رغم : األمريكي للتناقضكل ىذه المعطيات أعطت تفسيرا 

 .... 6 باألوميغا ة بالدىوف والحراريات ولكن غنيةفقيرالطعاـ اؿ
 
 
 

 .التلوث البيئي بالمبيدات الزراعية والمواد الكيمائية الصناعية - 3
 

: التلوث البيئي ىو من أحد أىم األسباب في
، ...السرطانية الخاليا والدة. 
 ....المناعة جهاز خاليا إضعاؼ وفي. 
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 .خالصة
 

بدالها  ستإوتجنب المواد المساعدة للسرطاف 
: األطعمة ذات المؤشر السكري المرتفع

... السكر، الطحين األبيض
: األطعمة ذات المؤشر السكري المنخفض

، طحين الحبوب agaveشراب اؿ 
... الكاملة

...   لحم أحمر، دجاج وبيضبروتينيات. 
علف على اؿمزارع ترّبى في اؿمن حيوانات 

 .عادياؿ
 

 لحم أحمر، دجاج وبيض بروتينيات. 
 .، ترّبى في الحقوؿBio من حيوانات 

 ... بقوليات وخضاربروتينيات. 

 Bioحليب ومشتقات الحليب حليب ومشتقات الحليب العادية 
: 6زيوت غنية باألوميغا 

... زيت دوار الشمس، ذرة، صويا
: 3 غنية باألوميغا  او6باألوميغا  فقيرة زيوت

... زيت زيتوف، كتاف، كانوال
: مقبالت

... أخرى شيبس، بطاطا مقلية، مقالي 
: مقبالت

 ...زيتوف، حمص متّبل، بندورة صغيرة
 فاكهة وخضار غير منزوعة القشور 

 (المبيدات تتراكم على القشرة)
 Bioفاكهة وخضار منزوعة القشور او 

 بفلتر خاص إلزالة مياه غير ملوثة او مفْلترةمياه ملوثة بالمبيدات والسمـو األخرى 
 filtre à carboneالسمـو 

ou osmose inversée 
تجّنب زجاجات البالستك المعروضة ألشعة )

 (الشمس
 



 .محاربة السرطاف من خالؿ وسائل دفاعاتنا الطبيعية: ANTICANCERالجزء األوؿ من كتاب 

12 

 

 
 .مراحل تطّور السرطاف

 
 

  .السرطانية الخلية او البذرة تكوين مرحلة البدائية، المرحلة- 1
: أسبابها 

تشّوه جيني . 
إشعاعات . 
 ... دخاف السجائر وغيرىا زراعية او صناعية،سمـو كيمائية. 
، (...فيروس التهاب الكبد ب، بابيلوما فيروس وعنق الرحم)الفيروسات . 

... (البلهارسيا والمثانة)، الطفيليات (ىليكوبكتير بيلوري والمعدة)البكتيريا 
، ولكن جهاز المناعة القوي تكوين البذرة او الخلية السرطانيةاف   حالة تحدث كل يـو

. يدّمرىا تباعاً قبل اف تستفحل وتخرج عن السيطرة
 
 
 
 
 
 

 .والتكاثر النمو مرحلة التأسيسية، المرحلة- 2
   .البذرة تكّونت حيث (الجسد) باألرض أساسي بشكل مرىونة ىي
: تأثرا الجسد يىذ

... بنوعية المأكوالت. 
 ...بنوعية المياه والهواء. 
... العوامل النفسيةب.

... بحالة الكسل والخموؿ. 
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 .والسرطاف النفسية العوامل

 
 عن المناعة خاليا عيقت أنواعها على Stress psychologiques الصدمات النفسية *

 ىذه المواد اإللتهابية التي .إلتهابية مواد إفراز على حفزتو ،السرطانية الخاليا محاربة
.  كما ذكرنا سابقاتعزز الوـر السرطاني

 
 :الشعور بالفشل والعجز أماـ حالة معّينة والمشاعر والعواطف المكبوتة* 
: التجارب على الفئراف 

لوقف الصدمات  إمكانية ردة فعل معصدمات كهربائية + حقن خاليا سرطانية للفئراف - أ
 (نمو سرطاني بطيء)
. (نمو سرطاني متوسط) بدوف صدمات كهربائية+ حقن خاليا سرطانية للفئراف – ب
لوقف صدمات كهربائية ولكن بدوف إمكانية ردة فعل +  حقن خاليا سرطانية للفئراف –ج

. (نمو سرطاني سريع)الصدمات 
 .ىم أكثر من الصدمات بحد ذاتهاتتعامل مع الصدمات اؿ يةكيفاف 

 
 

اف األحداث التي نختبرىا ىي في نفس الوقت مزيج تعبيري من الدماغ ومن الذبذبات الهائلة 
. ألعضاء الجسد

، ىي  الجسد بين الدماغ وباقي مكوناتالصحة ىي التناغم والتجانس في العالقات
مثاؿ الِتك في )الروح التي ال نجدىا في أي من األعضاء، إنما ىي خصوصية المجموع 

. (الساعة
 ...عليو ةفظالمحاو التناغم ىذا استعادة علينا
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لذا يجب إعادة شعلة الحياة لمرضى ، تحيا اف تستحق حياة خدمة في ىي المناعة خاليا
. السرطاف ليتمكنوا من التغلب على المرض
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 .والسرطاف الرياضة

 
: اف النشاط الرياضي يساىم في

.  الذي ىو أىم مركز لتخزين السمـو السرطانية في الجسمتخفيف مخزوف النسيج الدىني- 
، اللتاف تحّفزاف إفراز IGF، وبالتالي نسب األنسولين واؿ خفض نسب السكر بالدـ- 

. المواد اإللتهابية المساىمة في نمو وانتشار السرطاف
....  في الدـ، احد المواد اإللتهابيةCytokinesخفض نسب اؿ - 
.  وعلى التعامل معهاStress الصدماتالمساعدة على تحّمل - 
.  جهاز المناعةتقوية، وبالتالي  التناغم بين أعضاء الجسمإعادة- 

 
: كيفية ممارسة الرياضة

. البدء تدريجيا، والبقاء دوف سقف التعب- 
...  دقيقة كل يـو30: الممارسة بانتظاـ- 
... اختيار النشاط الرياضي الذي نحّبو: الممارسة بفرح- 
... يوغا، تاي شي: ممارسة نشاطات رياضية سلسة- 
. االستعانة بكلب او ...الممارسة ضمن مجموعة يساعد على المثابرة- 
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 .والبعيدة القريبة المناطق غزو الخبيثة، المرحلة- 3

 

 مثل Microtumeurs  نفس األوراـ الصغيرة السرطانيةالماذا شعوب آسيا لديو
 الغربيين، ولكنها ال تتطور إلى اف تصبح أوراـ خبيثة؟

 .Les Alicaments الغذائية األدوية: الجواب ىو
 

المضاد  Richard Beliveau بيليفو ريشار بدكتور الخاص الطعاـ كوكتيل
للسرطاف الذي أعطي للفئراف وبنجاح كبير لمحاربة تفشي الخاليا السرطانية المحقونة 

 :ا، والذي ىو مزيج منبداخلو
 .Brocoli +  بصل اخضر +  ثـو + ملفوؼ  +Airelles (blueberry + )

 .شاي أخضر + زيت زيتوف+ أسود  فلفل+ كركم  +  فوؿ أخضر + سبانغ
 
 

، وىي تدخل Anti promoteursتحتوي على مواد معاكسة للسرطاف  اف األدوية الغذائية
:  علىيمكنها العملىذه األطعمة ، و  مرات في اليـو مع كل وجبة طعاـ3الجسم 

تنقية الجسم من السمـو السرطانية . 
تحفيز جهاز وخاليا المناعة . 

إعادة تفعيل برنامج الموت الطبيعي للخاليا السرطانية .  
محاربة استحداث أوعية دموية جديدة لتغذية الوـر السرطاني . 
   ...محاربة الحالة اإللتهابية وتبعاتها في التسهيل للسرطاف بغزو المناطق المتاخمة لو. 
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 :للسرطاف المضاد الغذائي للصحن مثاؿ

 
 

 
 
 

ال تتحّمس كثيرا لقبوؿ نظريات جديدة، ألنها عندئذ ستعترؼ أنها كانت اف عادة الناس من 
على خطأ في معتقداتها وعاداتها، وىذا يدعو إلى التغيير، مما يتطلب بالضرورة القياـ 

. أمٌر ليست مستعدة للقياـ بو وال تحّبو الغالبية القابعة في غطيط النـووىو بمجهود ما، 
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 .السرطاف أضداد تعاضد
 

 .النظاـ الغذائي- 
. Alicaments األدوية الغذائية -

.  الرياضيالحركة والنشاط- 
. الحالة النفسية العاطفية- 
 ومعرفة حقيقة الذات وإدراؾ جماؿ الوجود،  بين مكوِّناتنا وأبعادنا الداخليالتناغمحالة - 

.  المرض في حالة نفسية تستجلبمما يعطي دفع لشعلة الحياة ويبعدنا من الوقوع
 

 .كل عامل من ىذه العوامل يتفاعل ويؤثر على اآلخر مما يجعل منها وحدة متكاملة
 

 
تكامل وتآزر أضداد السرطاف 

 
 اف يبدأ من المكاف الذي يحبو شخصالمهم استرجاع رغبة وإرادة الحياة، وعلى كل 
 .األكثر
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 .األخضر الشاي
 

 مسمات كاتيشين Polyphénolsيحتوي الشاي األخضر على بوليفينوالت عدة 
Catéchines والتي تحتوي على مادة ،EGCG = Epigallocathéchine-3-gallate ،

. والتي ىي مضادة للسرطان
 تمنع الورم السرطاني من اجتياح المناطق المتاخمة، كما تمنعو من استحداث EGCGان مادة 

، وأيضا تمنع الخاليا السرطانية من تخّطي برنامج Angiogéneseأوعية دموية جديدة 
. Apoptoseالموت الطبيعي 

 
 تقمع بفاعلية عالية تكاثر الخاليا السرطانية في سرطان EGCGبيليفو ان مادة .  لقد برىن د

. الكليو ،الدم، الثدي، البروستات، الكلية، الجلد
  سرطان عند المرضى الذين يعانون منكما انو يوجد دراسات تبرىن فائدة الشاي األخضر

. Radiothérapie المعالج باألشعة Médulloblastomeال
الصويا على + ويوجد أيضا دراسات تظهر المفعول المتعاضد والمتكامل للشاي األخضر 

. سرطان الثدي والبروستات عند الفئران
وذلك ، Oxydant détoxifiantمادة مؤكِسدة تزيل السموم  يحوي على الشاي األخضر

.  آليات الكبد التي تسمح بإزالة السموم السرطانية من الجسمبتنشيط
 

.  تدّمر في عملية التخمير الضرورية إلنتاج الشاي األسودEGCG ان مادة :ىامة مالحظة
 

 :االستعمال طريقة
ان مدة العشر دقائق ضرورية  . دقائق بالماء الحار10 غرام من الشاي األخضر لمدة 2نقع . 

. لتحرير مواد الكاتيشين من الشاي
. يجب استهالك النقيع ضمن ساعة من الوقت. 
.  كؤوس يومياعدةمن المفيد شرب . 

 

. للذين يشكون من األرق يمكن استعمال الشاي األخضر المنزوع الكافيين: مالحظة
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. Omega 3 3أوميغا 
 

:  تساىم فيlongue Omega 3 à chaîne 3ان األوميغا 
  والمواد اإللتهابيةخفض اإللتهاب. 
تأخير نمو الخاليا المتكاثرة في المختبر لسرطان الرئتين، الثدي، األمعاء الغليظة، . 

. البروستات والكلي
.  السرطانيةMétastases تأخير األنبات. 

 
، وتظهر الدراسات ان األسماك في موجودة longue Omega 3 à chaîne 3ان األوميغا 

الذين يتناولون األسماك مرتين في األسبوع يصابون أقل من غيرىم بسرطان األمعاء الغليظة، 
. البروستات، الثدي والمبيض

 
، ...Polychlorobiphényles PCB وال ، الديوكسين، الزرنيخ، مثل الزئبقالسمومبما ان و

 roussette وال thon مثل الطون تتركز أكثر في األسماك الكبيرة التي ىي في أعلى الهرم
: ىي 3 لألوميغا المصادر أفضل، فان espadonوال 
السردين، بما فيها السردين المعّلب ولكن بشرط ان يكون محفوظ بالماء او بزيت . 

 .الزيتون
. petits maquereauxالكامل او صغار الماكورو   anchoisاألنشوا. 
 األقل تلوثا من غيره والمحفوظ بالماء  والذي ىو المعّلب،(germon )األبيض الطون . 

. او بزيت الزيتون
 

 3 باألوميغا محتواىااألسماك المجّلدة تفقد تدريجيا مع مرور الوقت من : مالحظة
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. Graines et huile de lin بزر وزيت الكتان

 
. Lignanes وبال Omega 3 à courtes chaines 3 ان بزور الكتان غنية جدا باألوميغا 

 او الهرمونات النباتية تْضِعف من مفعول الهرمونات Phytoestrogenesىذه الفيتوأوستروجين 
 .ز الخاليا السرطانية على التكاثرفي تحوالمساِىمة فيالموجودة في الجسم 

الفيتوأوستروجين ان يكون لها مفعول مضاد الستحداث األوعية لهذه كما انو من الممكن 
. Angiogéneseالدموية الجديدة 

 
. Lignanes ولكن أقل بال 3ان زيت الكتان أيضا غني مثل البزور باألوميغا 

كما من . يجب حفظ زيت الكتان في البراد وفي قناني زجاجية داكنة لحمايتو من األكَسدة
.  أشهر من إنتاجو3األفضل استهالكو خالل مدة ال تتعدى 

 
 :االستعمال طريقة

: ورّشو على،  مباشرة قبل تناولو وذلك لتجنب األكسدة(في مطحنة للبن) طحن بزر الكتان
 او الصويا Bioحليب او لبن . 
 او الخضار سلطة الفاكهة. 
 الحبوب الكاملة. 
... أي صحن غذائي . 
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. الصويا
 

 daidzeine وال genisteineخاصة على ال و ،Isoflavonesحتوي الصويا على ال ت
، ألنها تشبو phytoestrogenes، المسمات أيضا الهرمونات النباتية  glyciteineوال

. الهرمونات األستروجينية لدى المرأة
 مرة أضعف بيولوجيا من الهرمونات 1000غير ان ىذه الهرمونات النباتية ىي 

على مبدأ ال )األستروجينية الطبيعية لدى المرأة، وبالتالي فان استعمالها 
Tamoxifene) ،ًعن وذلك  يخّفف من نمو األورام السرطانية الحساسة أستروجينيا

ان الحماية من سرطان الثدي عند مع العلم . طريق منع استحداث أوعية دموية جديدة
النساء اللواتي يتناولن الصويا لم تتأكد بعد بطريقة قاطعة إال عند اللواتي يتناولن الصويا 

 .منذ المراىقة
 

: مالحظة ىامة
 Isoflavones  يجب عدم تناول الخالصات المكثّفة لل. 
 Isoflavones suppléments des extraits concentrés d' على العكس ا ألنو

. قد تحّفز نمو األورام السرطانية
. Taxolيجب عدم تناول الصويا بضعة أيام قبل وبعد العالج الكيميائي بال . 

 
 تشبو الهرمونات الذكرية، وبالتالي فهي تخّفف من نمو األورام genisteineان ال 

السرطانية الحساسة للهرمونات الذكرية مثل سرطان البروستات عند الرجال الذين 
. يتناولون الصويا بانتظام

 
. OGM، وليس المتالعب بو جينيا Bio يجب استعمال الصويا  :طريقة االستعمال

 ...Misoميزو . 
 حليب ولبن الصويا. 
 Tofu جبنة الصويا توفو .
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... .
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. Poireaux ، الكراثما على أنواعو(خاصة األخضر) البصلوالثوم 
 

. لدى الثوم مفعول مضاد للجراثيم وكان يسّمى بالبنسلين الروسي
 

، بإفراط التي تتكون على اللحوم المشوية Nitrosaminesيخفف الثوم من النيتروزامين 
 على كل حال وبشكل عام يجب طهي المأكوالت .او التي تتكون عند احتراق التبغ

. على نار خفيفة وفي طناجر ومقالي مسّطحة تسمح بتبديد وبتوزيع أفضل للحرارة
 

  المعدة، في سرطان الدم، األمعاء الغليظة،يعيد الثوم تفعيل برنامج الموت الطبيعي للخاليا
، البروستات، الثدي والرئة

.  كما يقوم الثوم بتنشيط جهاز المناعة المسؤول عن تدمير الخاليا السرطانية
 

 ، وبالتاليIGF، أي يخفض نسب األنسولين وال يخّفض الثوم من نسب السكر في الدم
.  نمو الخاليا السرطانيةيخفف من

 
المواد الفاعلة في الثوم تتحرر عند ىرس حص الثوم او تقطيعو قطعا صغيرة، كما ان مزجها 

.  الجهاز الهضمي لهامع قليل من الزيت يساعد كثيرا في امتصاص
 

: طريقة االستعمال
...: تقطيع او ىرس الثوم، تقطيع البصل-  

... مزجهم مع قليل من زيت الزيتون او غيره. 
... مزجهم مع الخضار مسلوقة على البخار. 
  ...curcumaمزجهم مع الكري او الكركم . 
... مزجهم مع الخضار في السلطات. 
      ...تناولهم مع الخبز الكامل بالسندويشات. 
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.   Les légumes crucifères الصليبيةالخضار
 

، البروكولي، على انواعو، الملفوف choux de Bruxelle)ان فصيلة الملفوف 
، التي I3C، وعلى glucosimilates، على sulforaphanes، تحتوي على ال (....القرنبيط

: ىي أضداد قوية للسرطان، إذ انها
. تزيل بعض السموم السرطانية. 
. خاليا سرطانية من ان تتحول إلى précancéreusesتمنع الخاليا ما قبل السرطانية . 
. تعيد تفعيل برنامج الموت الطبيعي للخاليا السرطانية. 
. تمنع تحفيز استحداث أوعية دموية جديدة. 

 
 :االستعمال طريقة

. I3C وال sulforaphanes ألن ذلك قد يدّمر ال ا غليويجب تجّنب
... سلق سريع على البخار او بالماء. 
... قلي مع قليل من زيت الزيتون او غيره. 
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. البهارات واألعشاب
 

الزعتر والنعناع عطرية الرائحة مثل ال الموجودة في النباتات Flavonoïdesالفالفونوييد ان 
 تمنع، ...البقدونس والكرفسالموجودة في  apigénine  وال،romarinوإكليل الجبل 

 الفّعال على نوع من سرطان Glivecاستحداث أوعية دموية جديدة بطريقة مشابهة لدواء ال 
عيد ا توعلى نوع من سرطان األمعاء، زد على أنو leucémie myéloïde chroniqueالدم 

. تفعيل برنامج الموت الطبيعي للخاليا السرطانية
 

 ،marjolaine المردكوش ،origan الزعتر وال ،، مثل النعناعlamiacéesان عائلة ال 
، التي تعيق تكاثر terpènes، تحتوي على نسب عالية من ال ... إكليل الجبل،الحبق

. الخاليا السرطانية وتعيد تفعيل برنامج الموت الطبيعي لها
 

 الموجود في إكليل الجبل ، يتمتع بخواص قوية مؤكِسدة terpènes احد carnosolال 
.  ومضادة لإللتهاب

 يعيق من قدرة السرطان على غزو المناطق المتاخمة وبالتالي يفقده carnosolال كما ان 
. خطورتو وخبثو

 ان إكليل الجبل يفقد قدرة خاليا سرطان الثدي على مقاومة العالج والمعروف أيضا
. الكيميائي
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. الفاكهة ذات اللون األحمر
 

 ....framboise ،mûres ،fraises ،airelles ،myrtillesتوت العّليق 
  

، ىو framboise، المستخرج من توت العّليق acide ellagiqueان حامض اإلالجيك - 
 كما نجده أيضا في الجوز ،وموجود أيضا بكثرة في الفريز polyphénolبوليفينول 

. والبندق
وىو بمثل فاعلية األدوية السرطانية ضد استحداث أوعية دموية جديدة، ولكن عندما أعلن 

بيليفو ىذه المعلومة على شركات األدوية، لم يجد أحد لتمويل األبحاث بهذا . د
.  الحقوق الحصرية على التوت والفريز غير ممكنةوالسبب ىو ان! الشأن

 
يمنع  و إزالتهاعلىان حامض اإلالجيك ىو أيضا مضاد للسموم، فهو يساعد الجسم كما 

 .مفعولها الضار على الخاليا
 

 بعض ينّقي الجسم من بالكرز، الموجود acide glucariqueان حامض الكلوكاريك - 
. xénoestrogénes السرطانية مثل السموم

 

  وعلى anthocyanidines، تحتوي على myrtilles (blueburry)وال airelles ان ال - 
proanthocyanidines، عيد تفعيل برنامج الموت الطبيعي للخاليا السرطانية ت التي

 .خاصة لخاليا سرطانا األمعاء الغليظة
 

  أيضا على كميات وافرة من الcanelleالشوكوال األسود والقرفة حتوي ي

proanthocyanidines .
 

: طريقة االستعمال
... صباحا على اإلفطار، مع حليب الصويا او الحبوب الكاملة. 
...  مع اللبن او مجرد كفاكهة. 

. ان الفاكهة المجّلدة تحافظ على خواصها المضادة للسرطان: مالحظة
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. carotèneالخضار والفاكهة الغنية بالكاروتين 
 

، اللقطين pumpkin او citrouillesشمندر، البطاطا الحلوة، القرع، ، الالجزر
potimarrons ،مشمش، وجميع الخضار والفاكهة الكاكي، ال،  او الطماطمبندورةال

. (أخضر، أحمر، أصفر، برتقالي) القويةذات األلوان 
 

 نمو وتقّدم التي تكبح، lycopène، وعلى ال A تحتوي على الفيتامين أ ىذه األصناف
. gliome du cerveauبعض الخاليا السرطانية ومنها ما ىو من أخبث السرطانات مثل 

، الموجودة فيها تحّفز تكاثر canthaxanthine وال lycopène وال luteineان ال كما 
. قدرتها على مهاجمة الخاليا السرطانيةتزيد من خاليا المناعة و

 
 الموجود في البندورة ىو فّعال ضد سرطان البروستات، على شرط ان lycopène ان ال 

. تكون البندورة مطبوخة وممزوجة بزيت الزيتون
 

: طريقة االستعمال
...: بندورة مطبوخة بنار ىادئة مع زيت الزيتون. 

... ، الكركم، الفلفل الحار، الكمونBioيمكن زيادة البصل، التوم، التوفو، البيض 
 

يجب غسل الخضار والفاكهة بالماء والصابون إلزالة المبيدات من على سطحها، : مالحظة
. ومن ثم شطفها جيدا بالماء
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. alguesالحشائش البحرية 
 

 آرامي ،wakamé واكامي ،kombu كومبو ،nori نوري: أىم الحشائش البحرية ىي
aramé، والدولسي dulse. 

 
 الموجود بالكومبو والواكامي، ينشط خاليا المناعة ويعيد تفعيل برنامج fucoïdaneان ال 

. الموت الطبيعي للخاليا السرطانية
 

 التي تعطي بعض حشائش البحر لونها األسمر تقمع تكاثر خاليا fucoxanthineان ال 
. سرطان البروستات

 
، التي نادرا ما تتواجد في longue Omega 3 à chaîne 3 يحتوي على أوميغا noriان ال 

علية ضد اإللتهاب وضرورية لعمل الخاليا ا ىي من المواد األكثر فوالتيعالم النبات، 
. neuronesالعصبية 

 
 :االستعمال طريقة

:  على الحشائش البحريةتضاف. 
الشورباء . 
السلطات . 
.، فيجعلها أسرع طبخا وأسهل ىضما(خاصة الكومبو)البقوليات . 
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. champignonsالفطر 
 

Shitaké ،maïtaké ،karawataké او enokitaké ،cremini ،portobello ،
champignons de Paris ،pleurottte و pleurottte du panicaut .

 
 بوفرة، والتي lentianeعلى ال و polysaccharidesتحتوي جميعها على بوليسّكاريد 

 كما انها تقمع تكاثر خاليا سرطان ،تكاثر خاليا المناعة (maïtakéخاصة ال )تحّفز 
. الثدي

 
 

. الحمضيات
 

....  pamplemousseالبرتقال، األفندي، حامض الليمون، الليمون الهندي 
 

كما انها تحّفز الكبد .  مضادة لإللتهابFlavonoïdesتحتوي الحمضيات على فالفونوييد 
. في إزالة السموم السرطانية

 
 في قشرة األفندي تعيد تفعيل برنامج ة الموجودlanobilétineوال tangéritine ان ال 

. الموت الطبيعي لخاليا سرطان الدماغ وتعيقها من اجتياح المناطق المتاخمة
 

: طريقة االستعمال
:  يمكن ان يزاد علىBioان برش قشور الحمضيات ال 

سلطات الفواكو . 
 سلطات الخل. 
 .منقوع بالماء الحارالالشاي األخضر . 
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. Gingembre الزنجبيل
 

ىاب، ومضاد إلستحداث أوعية دموية تالزنجبيل ىو مضاد لألكَسدة، مضاد قوي لإلل
. جديدة

 
، يفيد في محاربة الغثيان الناتج عن عالج السرطان infusionان شرب منقوع الزنجبيل 

. باألشعة او باألدوية الكيمائية
 

 :االستعمال طريقة
 

: برش الزنجبيل. 
...  الخضار التي تطبخ مع قليل من الزيتعلى. 
 سلطة الفواكو المنقوعة مع عصير الليمون الحامض األخضر، ومع شراب ال  على.

agaveنابب إذا أح. 
 

: infusionمنقوع الزنجبيل . 
اصبع من الزنجبيل مقّطع شرحات .

 دقيقة بالماء الغالي 15 إلى 10يترك للنقع لمدة . 
 .يشرب ساخنا او باردا. 

 

. مغلي الزنجبيل مع عيدان القرفة يزاد عليهم في األخير كبش القرنفل. 
. نابب إذا أحagaveشراب ال يحّلى مع دبس العنب او .  
... يمكن تناول معو الجوز. 

 

. مخلل الزنجبيل المصنوع بخل التفاح. 
 .يمكن تناولو مع أي صحن من الطعام. 
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 .curcumaالكركم 
 

 .curry للكري األساسي التابل ىو الهندي، الزعفران او الكركم
 

، الذي ىو أقوى مضاد طبيعي لإللتهاب curcumine الكركمينيحتوي الكركم على 
. معروف حتى اآلن

الكبد، األمعاء الغليظة، المعدة، الثدي، المبيض،  ) يمنع تكاثر عدد كبير من السرطانات
. (وسرطان الدم

يعيد تفعيل برنامج الموت الطبيعي للخاليا و أوعية دموية جديدة، الستحداثمضاد  ىو
. السرطانية 

ان نسب بعض السرطانات : ناتجة عن سموم كيمائية سرطانيةالورام األكما انو يمنع ظهور 
 مرات، رغم تعرض ىذه 10 بخمس إلى مناطق أخرىفي األحياء الفقيرة في الهند أقل من 

. األحياء الفقيرة أكثر من غيرىا للسموم السرطانية
. metastases ىو أيضا يكبح نمو األنبات

 

، الحصان األسود للخاليا السرطانية والذي يحميها NF-Kappa Bان الكركم مضاد لل 
. من الدفاعات الطبيعية للجسم

...  في المختبر، يزيد من فعالية العالج الكيمائي  الكركمكما ان
 

من الضروري خلط الكركم مع الفلفل الحار، ىذا يجعل امتصاصو مضاعف : مالحظة ىامة
 .(...زيتون او كتان) مرة، كما انو من األفضل مزجو مع الزيت 2000

 
ملعقة من + ربع ملعقة من الفلفل الحار + نصف ملعقة من بودرة الكركم )  :االستعمال طريقة

: تضاف إلى (agaveربع ملعقة من شراب ال + زيت الزيتون 
... الشوربات او الخضار. 
 ...سلطات الخل. 
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. عصير الرمان
 

. ان عصير الرمان يحتوي على مواد مؤكِسدة ومضادة لإللتهاب
 

.  نمو سرطان البروستات منعصير الرمان يخفف بمقدار الثلثشرب ان 
 

 :االستعمال طريقة
. كوب من العصير صباحا على الفطور

 
 
 

. (كاكاو% 70)الشوكوال األسود 
 

، وعلى proanthocyanidinesيحتوي الشوكوال األسود على مواد مؤكِسدة، على 
. polyphénolsبوليفينوالت 

 
. يخفف الشوكوال األسود من نمو الخاليا السرطانية، ويحّد من استحداث أوعية دموية جديدة

 
 :االستعمال طريقة
. بعد الطعام كتحلية. 
. مع الشاي األخضر. 
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. Probiotiquesال 
 

          Lactobacillus acidophilusال :  ىم األكثر شيوعا Probiotiques ال ان
. Lactobacillus bifidusوال 

 
تلعب دور مهم في الحفاظ على توازن ىي و ، موجودة في األمعاءProbiotiquesال ىذه 

. لجم نمو سرطان األمعاء الغليظة، وايضا تلعب دورا في جهاز المناعة
.  في التخلص من السموم داخل الجسماكما انها تلعب دور

 
،  choucroute، الشوكروت kéfir، ال yaourts في األلبان Probiotiquesنجد ال 

. kim cheeوال 
 

 
. Prébiotiquesال 

 
 :، مثلPrébiotiques، لذا فهي تسّمى بال Probiotiquesبعض األطعمة تحّفز نمو ال 
.... ، الموز، القمحasperge ىليونالثوم، البصل، البندورة، ال
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 .فيتامين دال
 

 .ان الفيتامين د يقلل من خطر اإلصابة بالسرطان
 

التوصيات لكمية الفيتامين د في اليوم، خاصة عند المسنين، وفي أيام الخريف والشتاء 
. UI 1000 وحدة 1000واأليام التي ال نتعّرض فيها ألشعة الشمس ىي 

 
: فهي د الفيتامين من وافرة كميات على تحتوي التي األطعمةاما 
. ملعقة كبيرة / morue :1360 UIزيت كبد سمك ال . 
. غرامUI / 100 360: سمك السلمون. 
 .غرامmaquereau: 345 UI  /100ال . 
 .غرامUI  /100 270 :السردين. 
. غرامanguilles 200 UI / 100:الحنكليس . 
. كوب / UI 98 :الحليب المقّوى الفيتامين د. 
. بيضة واحدة / UI 25 :البيض. 
. غرامUI / 100 20: كبد العجل. 
 

 .Seleniumالسيلينيوم 
 

كما نجده أيضا في األسماك . Bioان السيلينيوم متواجد بوفرة في الخضار والحبوب ال 
. وثمار البحر

قلل من خطر اإلصابة بالسرطان، ينشِّط السيلينيوم عمل خاليا جهاز المناعة، وبالتالي ي
 .خاصة سرطان البروستات

 


	عن السرطان 1
	كتاب د. شرايبر عن السرطان 2
	كتاب د. شرايبر عن السرطان . الأدوية الغذائية 3

