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جدول اختصارات 3

اختصار کلمه اختصار کلمه

CRC Colorectal cancer ROS Reactive oxygen species

TRAP total radical-trapping 

antioxidant parameter

RNS Reactive nitrogen species

FRAP ferric reducing antioxidant-

power

IGF Insulin-like growth factor

TEAC Trolox equivalent antioxidant 

capacity

IRS insulin receptor substrate

IL Interlukin PI3K phosphatidylinositol-3-kinases

CGA Chlorogenic acid AKT Protein kinase B (PKB)
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مـــقـــدمــــه



متر و1/5ه طول بلوله ای ماهیچه ای * 
سانتی متر5قطر 

فاقد پرز* 

جذب آب و امالح* 
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Cancer.org

روده بزرگ



بروز در سنین باال

اختالل در رشد و تقسیم سلول های دیواره ی روده

ایجاد پولیپ در سطح داخلی روده بزرگ

کولورکتالسرطان 6

Cancer.org



پولیپ 7

انواع پولیپ

هایپرپالزیک

آدنوم

Cancer.org
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Cancer.org
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Cancer.org



درمان
مراحل اولیه•

Cancer.org
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کولونوسکوپی•

عمل جراحی•

مراحل  
اولیه

عمل جراحی•

شیمی درمانی•

رادیوتراپی•
تهپیشرف



قهوه 11

Coffeeandhealth.com

Coffea: نام علمی * 

اگیاه بومی مناطق نیمه گرمسیری آفریقا و برخی جزایر جنوب و جنوب شرقی آسی* 

The Bean Beltجهت کشت گیاه در مناطق شرایط ایده آل* 

کشور دنیا70کشت در بیش از *



غلظت و فعالیت
قهوهبیولوژیکی

مدت زمان و  
نحوه انبارداری

آماده سازی
گونه روش  

برداشت

خصوصیات  
ژنتیکی

de Mejia EG, 2014,Endocrinology & Metabolism
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پرطرفدار ترین نوشیدنی پس از آب* 

میلیون فنجان قهوه در جهان400مصرف ساالنه بیش از* 

ncausa.org
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ncausa.org

14



15

قهوه

کافئین

دفالونوئی

CGAکافستول

نمالنوئیدی

de Mejia EG, 2014,Endocrinology & Metabolism



Coffeeandhealth.org
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کافئین

آنتی اکسیدان

ضدالتهاب

افزایش هوشیاری

مافزایش متابولیس

Caافزایش دفع ادراری 

اکسیداسیون چربی

محرک عصبی



فالونوئید

آنتی اکسیدان

ضدالتهاب
م  تقویت سیست

ایمنی

livescience.com
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CGA

آنتی اکسیدان

کاهش مقاومت 
انسولینی

ضدالتهاب

کاهش فشارخون

Webmd.com
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Webmd.com
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کافستول

ضدالتهاب

افزایش حساسیت 
به انسولین

مالنوئیدین

ضدالتهاب

ضدباکتری
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کاهش ریسک آلزایمرمصرف قهوه کاهش ریسک سرطان

2کاهش ریسک دیابت نوع

کاهش ریسک بیماری قلبیکاهش ریسک پارکینسون

MSکاهش ریسک

...و 

de Mejia EG, 2014,Endocrinology & Metabolism
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مــــرور مــتـــــون
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یافته ها هدفجمعیت محل انجام مطالعه نوع مطالعه سال/اولنویسنده

خطر کمتر ابتال به% 26با مصرف قهوه
.بیماری همراه است

(OR, 0.74; 95% CI, 0.64-0.86;

P<0.001)

1 to < 2 serving/day

(OR, 0.78; 95% CI, 0.68-0.90; 

P<0.001)

2 to < 2.5 serving/day

(OR, 0.59; 95% CI, 0.51-0.68; 

P<0.001)

>2.5 serving/day

(OR, 0.46; 95% CI, 0.39-0.54;

P<00.1)

4097:کنترل
5145:مداخله

MECCاز مطالعه 

اسرائیل Case-Control Schmit

2016
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یافته ها جمعیت هدف  محل انجام مطالعه نوع مطالعه سال/اولنویسنده

آنتی اکسیدان های  غیرآنزیمی 
کاهش احتمال موجود در قهوه،موجب

.می شودCRCابتال به 

Men:

(OR= 0.67, 95% CI 0.47–0.96)

Women:

(OR= 0.53,95% CI 0.32–085)

3312:کنترل
1718:مداخله

Spanish Multicase Control

اسپانیا Case-Control Amiano

2018
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یافته ها جمعیت هدف  محل انجام مطالعه نوع مطالعه سال/اولنویسنده

قهوه با کاهش ریسک ابتال به  مصرف
سرطان کولون،به خصوص کولون پروگزیمال 

.ارتباط داشت

زن و مرد489706

سرطان کولون پروگزیمال2863
سرطان کولون دیستال1993

سرطان رکتال1874
.شناسایی شد

امریکا Cohort Sinha

2012
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یافته ها جمعیت هدف  محل انجام مطالعه نوع مطالعه سال/اولنویسنده

در زنانی که روزانه  CRCابتال بهاحتمال
٪20فنجان قهوه مصرف کردند، 3بیش از

متر  کمتر از زنانی است که یک فنجان یا ک
.قهوه مصرف کردند

≥ 3 serving/day

(pooled HR, 0.80; 95% CI, 

0.64-0.99)

نفر320322
مطالعه کوهورت8از 

(نفر در سال4.503.276)

نفر مبتال به سرطان 6711
.کولورکتال شناسایی شد

ژاپن Pooled analysis

(8 Cohort)
Kashino

2018
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یافته ها جمعیت هدف  محل انجام مطالعه نوع مطالعه سال/اولنویسنده

مصرف قهوه خطر ابتال به سرطان روده 
-بزرگ را در مردان ژاپنی افزایش می دهد

ه مصرف قهوه توسط زنان با خطر ابتال ب
.سرطان روده بزرگ ارتباط نداشت

نفر58221
JACCاز مطالعه 

سرطان کولون687
سرطان رکتال314

.شناسایی شد

ژاپن Cohort Yamada

2014



بحث•
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بــحـــث
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Brighenti E,,2014



Coussens LM,2002,Nature
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Arcidiacono B,2012, . Experimental diabetes research
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نـتیجـــه گـیـری



ولینیانسمقاومتکاهشنیزوالتهابیضد،اکسیدانیآنتیخاصیتجملهازخواصیدارایقهوه
.شودواقع،مفیدسرطانبروزکاهشجهتدرمیتوانددلیلهمینبه.باشدمیبدندر

کاهشموجبتواندمیروزدرقهوهفنجان3حداقلمصرفشدهانجاممطالعاتبهتوجهبا
.شودکولورکتالسرطانبهابتالاحتمال
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