כ"ז/ניסן/תשע"ג

תזונה וסרטן הערמונית

סקירה כללית
מחקרים רבים מצאו קשר בין רכיבי תזונה שונים לבין סיכון הן להתפתחות
והן למהלך סרטן בכלל ,וסרטן הערמונית בפרט:
סוכרים
•
שומן מן החי
•
מזון מן החי )שומנים וחלבונים(
•
מזון מן הצומח
•
ירקות ופירות ובפרט שומיים ומצליבים
•
זרעי פשתן ,מיץ רימונים ,תה ירוק ,ליקופן ,סויה
•
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סוכרים
• מחקרים בבעלי חיים מראים קשר בין דיאטה עתירת סוכרים והתפתחות
1סרטן הערמונית
 המובילים להתפתחות סרטןIGF‐1 -• מזונות אלו מעלים רמות אינסולין ו
2-3הערמונית
4• קיים קשר בין רמות אינסולין וסוכר בצום להתפתחות סרטן הערמונית
5ולמחלה מתקדמת
1. Venkateswaran, V., Haddad, A.Q., Fleshner, N.E., Fan, R., Sugar, L.M., Nam, R., et al. (2007). Association of diet‐induced hyperinsulinemia with
accelerated growth of prostate cancer (LNCaP) xenografts. Journal of the National Cancer Institute, 99(23), 1793‐1800.
2. Hsing, A.W., Chua, S. Jr., Gao, Y.T., Gentzschein, E., Chang, L., Deng, J., et al. (2001). Prostate cancer risk and serum levels of insulin and leptin: a
population‐based study. Journal of the National Cancer Institute. May 93(10), 783‐789.
3. Li, L., Yu, H., Schumacher, F., Casey, G., & Witte, J.S. (2003). Relation of serum insulin‐like growth factor‐I (IGF‐I) and IGF binding protein‐3 to risk of
prostate cancer (United States). Cancer Causes Control, 14(8), 721‐726.
4. Albanes, D., Weinstein, S.J., Wright, M.E., Männistö, S., Limburg, P.J., Snyder, K., et al. (2009). Serum insulin, glucose, indices of insulin resistance, and
risk of prostate cancer. Journal of the National Cancer Institute, 101(18), 1272‐1279.
5. Seok Joong Yun, Byung‐Dal Min, et al., Elevated Insulin and Insulin Resistance Are Associated with the Advanced Pathological Stage of Prostate
Cancer in Korean Population. J Korean Med Sci. 2012 September; 27(9): 1079–1084.

סוכרים
,מחקר מפינלנד
 שנים9.2 • מעקב ממוצע של
 ביקורת400 , נבדקים שחלו בסרטן הערמונית100 •
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סוכרים

סוכרים – קשר להחמרת מחלה
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סוכרים – מנגנון פעולה

שומן מן החי
מחקרים מצביעים על קשר חיובי בין צריכת שומן רווי מבשר וממוצרי
1-2חלב לסרטן הערמונית
אכילת שומנים שמקורם בבשר אדום ומוצרי חלב קשורה לסיכון מוגבר
3-4 לסרטן ערמונית גרורתי

•
•

1. Kushi, L., & Giovannucci, E. (2002). Dietary fat and cancer. The American Journal of Medicine, 113 Suppl 9B, 63S‐70S.Hsing, A.W., Chua, S. Jr., Gao,
Y.T., Gentzschein, E., Chang, L., Deng, J., et al. (2001). Prostate cancer risk and serum levels of insulin and leptin: a population‐based study. Journal of
the National Cancer Institute. May 93(10), 783‐789.
2. Fradet, Y, Meyer, F, Bairati, I, Shadmani, R, & Moore, L. (1999) Dietary fat and prostate cancer progression and survival. European Urology, 35(5‐6),
388‐391.
3. Michaud, D.S., Augustsson, K., Rimm, E.B., Stampfer, M.J., Willett, W.C., Giovannucci, E., et al. (2001). A prospective study on intake of animal
products and risk of prostate cancer. Cancer Causes Control, 12(6), 557‐567.
4. Ramon, J.M., Bou, R., Romea, S., Alkiza, M.E., Jacas, M., Ribes, J., et al. (2000). Dietary fat intake and prostate cancer risk: a case‐control study in
Spain. Cancer Causes Control, 11(8), 679‐685.
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דיאטה דלת שומן
הערות כלליות והגבלות:
•
•
•

מרבית המחקרים כללו עוד מרכיב )שמן דגים ,סויה ,זרעי פשתן(
רמת שומן "הרצויה" משתנה בין המחקרים השונים .15%-25%
אין הבחנה בין מקורות השומן )שומן מן החי לעומת מן הצומח(.

דיאטה דלת שומן
מחקר התערבותי 4-6 ,שבועות ,נבדקים לפני ניתוח 27 ,מחקר 21 ,ביקורת
דיאטה דלת שומן ) + (15%שמן דגים ) 5גרם(.
•
לא נמצא שינוי ברמות  ,IGFנמצא שינוי מהותי במדד שגשוג.
•
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דיאטה דלת שומן

דיאטה דלת שומן וזרעי פשתן )(1
מחקר התערבותי 161 ,גברים לפני ניתוח 30 ,יום
דיאטה דלת שומן ) + (<20%זרעי פשתן ) 30גרם(.
•
שינויים בציטוקינים ובגורמי גידול כלי דם.
•
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דיאטה דלת שומן וזרעי פשתן )(1

דיאטה דלת שומן וזרעי פשתן )(1
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דיאטה דלת שומן וזרעי פשתן )(1

דיאטה דלת שומן וזרעי פשתן )(1
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דיאטה מופחתת שומן וזרעי פשתן )(2
•
•
•
•

חודש לפני ניתוח.
דיאטה דלת שומן ) + (<20%זרעי פשתן ) 30גרם(.
ירידה משמעותית במדד שגשוג התאים בקבוצות זרעי הפשתן .ירידה
מתונה בקבוצת דיאטת דלת שומן.
וכל זאת ,למרות חריגה מצריכת השומן ה"רצויה" ).(24%-25%

דיאטה מופחתת שומן וזרעי פשתן )(2
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חלבון מן החי
•

 :2008 EPICסרטן הערמונית וצריכת חלבון מן החי – קשר
חיובי בעיקר של מוצרי חלב.

חלבון מן החי
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חלבון מן החי – שונות בין חלבונים שונים

חלבון מן החי – סיכון בצריכת חלב
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חלבון מן החי לעומת חלבון מן הצומח

חלבון מן החי – התפלגות סוג מחלה

12

כ"ז/ניסן/תשע"ג

הגישה האינטגרטיבית1...

הגישה האינטגרטיבית1...
מחקר התערבותי 93 ,נבדקים ללא טיפול ,שינוי אינטנסיבי באורח החיים שכלל:
דיאטה טבעונית בתוספת סויה ) 2מנות( ,שמן דגים ) 3גרם( ,ויטמין E
•
) 400יח'( ,סלניום ) 200יח'( ,ויטמין  2) Cגרם( ,פעילות גופנית מתונה
) 30דקות הליכה( ,טכניקות לניהול סטרס ) 60דקות של אחד מ :יוגה,
דמיון מודרך ,מדיטציה ,נשימות( ,קבוצת תמיכה )שעה בשבוע(.
הדיאטה התבססה על ירקות ,פירות ,דגנים מלאים ,קטניות ומוצרי סויה,
•
 ~10%שומן.
 6נבדקים מקבוצת הביקורת ,אף לא אחד מקבוצת המחקר ,קיבלו טיפול
•
קונבנציונאלי בשל עלייה במדד ה PSA-או התקדמות המחלה.
•
 :PSAירידה של  4%בקבוצת המחקר ,עלייה של  6%בקבוצת הביקורת.
עיכוב משמעותי ,תלוי מינון של תאי סרטן ערמונית ).(Ex‐Vivo
•
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הגישה האינטגרטיבית1...

הגישה האינטגרטיבית1...
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הגישה האינטגרטיבית2...

הגישה האינטגרטיבית2...
מחקר התערבותי בקרב  30נבדקים עם סרטן ערמונית בסיכון נמוך ,ללא
טיפול ,לאורך  3חודשים ,שינוי אינטנסיבי באורח החיים שכלל:
•

דיאטה טבעונית דלת שומן ,פעילות גופנית מתונה ) 30דקות הליכה(,
טכניקות לניהול סטרס ) 60דקות של אחד מ :יוגה ,דמיון מודרך,
מדיטציה ,נשימות( ,קבוצת תמיכה )שעה בשבוע(.

•

הדיאטה התבססה על ירקות ,פירות ,דגנים מלאים ,קטניות ומוצרי
סויה ~10% ,שומן.
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הגישה האינטגרטיבית2...
תוצאות:
• ללא שינוי משמעותי ברמת PSA
• שיפור ניכר במדדים למחלות לב
• שינוי בהתבטאות גנים

הגישה האינטגרטיבית2...
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הגישה האינטגרטיבית2...

הגישה האינטגרטיבית2...
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הגישה האינטגרטיבית3...

הגישה האינטגרטיבית3...
מחקר התערבותי קטן ,בקרב  10נבדקים )ומלווה( עם הישנות של סרטן
פרוסטטה לאחר ניתוח הסרת ערמונית ,לאורך  4חודשים.
•

דיאטה טבעונית דלת שומן ,טכניקות לניהול סטרס במשך  3-4שעות
שבועיות בשיטת ) MBSRיוגה ,מדיטציה ,תמיכה סוציאלית( ,יעוץ
תזונתי אישי.

•

הדיאטה התבססה על ירקות ,פירות ,דגנים מלאים ,קטניות ומוצרי
סויה ~10% ,שומן .ללא קפאין ,מזונות מעובדים  /מזוקקים וללא מזון
מן החי.
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הגישה האינטגרטיבית3...

הגישה האינטגרטיבית3...
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הגישה האינטגרטיבית4...

הגישה האינטגרטיבית4...
מחקר התערבותי קטן ,בקרב  14נבדקים )ומלווה( עם הישנות של סרטן
פרוסטטה לאחר ניתוח הסרת ערמונית ,לאורך  6חודשים.
•
•

•

הגברת צריכה של דגנים מלאים ,ירקות ,פירות וקטניות ובמקביל
הפחתת צריכה של בשר ,מוצרי חלב ומזונות פחמימתיים מעובדים.
ייעוץ תזונתי אישי 10 ,פגישות קבוצתיות לאורך  6חודשים ,שכללו
הדרכת בישול ,ארוחה משותפת ,קבוצת תמיכה והדרכה למדיטציה
ותרגילים פשוטים של יוגה  /טאי צ'י.
שיחת טלפון שבועית מיועץ התזונה.
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הגישה האינטגרטיבית4...

הגישה האינטגרטיבית4...
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ירקות ופירות
 קילו ירקות2-3 • סיכון לסרטן הערמונית ירד משמעותית בגברים שצרכו
 קילו בשבוע3-( ובגברים שצרכו למעלה מ50%) ופירות בשבוע
1(60%)
. ירד משמעותית בעקבות צריכת דיאטה מן הצומחPSA • קצב עליית
2. ירקות ביום5.0  ל2.8הנבדקים העלו את צריכת הירקות מ
• למרות שצריכת ירקות ופירות לא הראתה קשר לסיכון מוגבר לסרטן
 בעקבות עלייה בצריכת59%- הסיכון למחלה גרורתית ירד ב,הערמונית
3. גורם מפתח היה צריכת ירקות מצליבים.ירקות
1. Dubenmier, J.J., Weidner, G., Marlin, R., Crutchfield, L., & Dunn‐Emke, S. (2006). Lifestyle and health‐related quality of
life of men with prostate cancer managed with active surveillance. Urology, 67(1), 125‐130.
2. Nguyen, J.Y., Major, J.M., Knott, C.J., Freeman, K.M., & Downs, T.M. (2006). Adoption of a plant‐based diet by patients with recurrent prostate cancer.
Integrative Cancer Therapies, 5(3), 214‐223.
3. Kirsh, V.A., Peters, U., Mayne, S.T., Subar, A.F., Chatterjee, N., Johnson, C.C., et al.; Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial.
(2007). Prospective study of fruit and vegetable intake and risk of prostate cancer. Journal of the National Cancer Institute, 99(15), 1200‐1209.

ירקות שומיים
 גרם או יותר של ירקות6 מחקר יפני מצא כי בקרב גברים שצרכו
 בסיכון לסרטן ערמונית לעומת גברים50% שומיים נצפתה ירידה של
1.שצרכו כמויות פחותות
 לתוספי תזונה המכילים שום אין את אותן השפעות,על פי הספרות
2.מטיבות כמו לשום טרי או מבושל

•

•

1. Hsing, A.W., Chokkalingam, A.P., Gao, Y.T., Madigan, M.P., Deng, J., Gridley, G., et al. (2002). Allium vegetables and risk of prostate cancer: a
population‐based study. Journal of the National Cancer Institute, 94(21), 1648‐1651.
2. Fleischauer, A.T., & Arab, L. (2001). Garlic and cancer: a critical review of the epidemiologic literature. The Journal of Nutrition, (3s), 1032S‐1040S.
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ירקות מצליבים
 מנות שבועיות או3 הסיכון לסרטן ערמונית בקרב גברים אשר צרכו
 לעומת גברים אשר צרכו פחות41%-יותר של ירקות מצליבים פחת ב
1.ממנה אחת בשבוע
ההבדל בסיכון לסרטן ערמונית בקרב גברים אשר צרכו הכי הרבה
 לטובת צרכני40% ירקות מצליבים לאלו שצרכו הכי מעט עמד על
2.הירקות
גברים אשר צרכו למעלה ממנה שבועית של ברוקולי או כרובית הורידו
 בהשוואה לגברים שצרכו52%- ו35%-את הסיכון לסרטן הערמונית ב
2.פחות ממנה בחודש

•

•

•

1. Cohen, J.H., Kristal, A.R., & Stanford, J.L. (2000). Fruit and vegetable intakes and prostate cancer risk. Journal of the National Cancer Institute, 92(1),
61‐68.
2. Kirsh, V.A., Peters, U., Mayne, S.T., Subar, A.F., Chatterjee, N., Johnson, C.C., et al.; Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial.
(2007). Prospective study of fruit and vegetable intake and risk of prostate cancer. Journal of the National Cancer Institute, 99(15), 1200‐1209.

סויה
אנאליזות מצאו שצריכת מוצרי סויה ובעיקר מוצרי סויה-• שתי מטא
1-2.מותססים קשורה לסיכון מופחת לסרטן הערמונית
3.• רמת איזופלאבונים בפלסמה קשורה לסיכון מופחת לסרטן הערמונית
 גבוהות ללא מחלה כללPSA • מחקר התערבותי בקרב גברים בעלי רמות
צריכת דיאטה דלת שומן בשילוב עם סויה וגרם לירידה משמעותית
4. חודשים3  בתוךPSA ( ברמות18%)
1. Yan, L. & Spitznagel, E.L. (2005). Meta‐analysis of soy food and risk of prostate cancer in men. International Journal of Cancer, 117(4), 667‐669.
2. Yan, L., & Spitznagel, E.L. (2009). Soy consumption and prostate cancer risk in men: a revisit of a meta‐analysis. American Journal of Clinical Nutrition,
89(4), 1155‐1163.
3. Kurahashi, N., Iwasaki, M., Inoue, M., Sasazuki, S., & Tsugane, S. (2008). Plasma isoflavones and subsequent risk of prostate cancer in a nested case‐
control study: the Japan Public Health Center. Journal of Clinical Oncology, 26(365923-5929 )
4. Tsutsumi, M., Suzuki, K., Shiga, Y., Ishikawa, S., & Ishikawa, Y. (2002). [A low‐fat and high soybean protein diet for patients with elevated serum PSA
level: alteration of QOL and serum PSA level after the dietary intervention] [Article in Japanese] Hinyokika Kiyo, 48(4), 207‐211.
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תה ירוק
 מ"ג( בקרב חולי סרטן ערמונית לפני ניתוח800) ECGC • תוסף יומי של
 כמו כן הודגמה.PSA, HGF, VEGF הדגים ירידה משמעותית ברמות
1. ושיפור בתפקודי הכבד, וביחס ביניהםIGFBP‐3 ,IGF‐1 ירידה ברמות
• מחקר אפידימיולוגי ביפן לא נמצא קשר לסרטן ערמונית מקומי אולם
 בסיכון למחלה מתקדמת בקרב48% צריכת תה ירוק הביאה לירידה של
2. כוסות ליום לעומת כאלו ששתו פחות מכוס אחת5 גברים ששתו
3צריכתו

 תדירות ומשך זמן,• פעולת התה הירוק תלוית מינון

תה ירוק
:מנגנוני פעולה אפשריים
4(• חסימת רכיבים קרצינוגניים )ניטרוזאמינים
5DNA-• מניעת נזק ב
6-7• עיכוב גידולים והמרצת מוות תאי
7• הגברת תגובה חיסונית
1. McLarty, J., Bigelow, R.L., Smith, M., Elmajian, D., Ankem, M., & Cardelli, J.A. (2009). Tea Polyphenols Decrease Serum Levels of Prostate‐Specific
Antigen, Hepatocyte Growth Factor, and Vascular Endothelial Growth Factor in Prostate Cancer Patients and Inhibit Production of Hepatocyte Growth
Factor and Vascular Endothelial Growth Factor In vitro.
2. Kurahashi, N., Sasazuki, S., Iwasaki, M., Inoue, M., & Tsugane, S.; JPHC Study Group. (2007). Green tea consumption and prostate cancer risk in
Japanese men: a prospective study. American Journal of Epidemiology, 167(1), 71‐77.
3. Saleem, M., Adhami, V.M., Siddiqui, I.A., & Mukhtar, H. (2003). Tea beverage in chemoprevention of prostate cancer: a mini‐review. Nutrition Cancer,
47(1), 13‐23.
4. Takabayashi, F., Tahara, S., Kaneko, T., & Harada, N. (2004). Effect of green tea catechins on oxidative DNA damage of hamster pancreas and liver
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מיץ רימונים
 תמצית רימונים עשירה בטאנינים עשויה לעכב יצירת כלי דם של.1
1.סרטן הערמונית
 מ"ל מיץ רימונים ליום הגדילו225  חולי סרטן ערמונית אשר שתו.2
15  חודשים לעומת54) PSA -משמעותית את זמן הכפלת ה

2.(חודשים

1. Sartippour, M.R., Seeram, N.P., Rao, J.Y., Moro, A., Harris, D.M., Henning, S.M., et al. (2008). Ellagitannin‐rich pomegranate extract inhibits
angiogenesis in prostate cancer in vitro and in vivo. International Journal of Oncology, 32(2), 475‐480.
2. Pantuck, A.J., Leppert, J.T., Zomorodian, N., Aronson, W., Hong, J., et al. (2006). Phase II study of pomegranate juice for men with rising prostate‐
specific antigen following surgery or radiation for prostate cancer. Clinical Cancer Research, 12(13), 4018‐4026.

ליקופן
 בקרב גברים אשר34%-הסיכון לסרטן ערמונית גברים היה נמוך ב
, רוטב, מיץ, מנות שבועיות של ליקופן )עגבניות10-צרכו יותר מ
1.פיצה( לעומת גברים אשר צרכו פחות מ מנה וחצי בשבוע
 חולי סרטן ערמונית שצרכו רוטב עגבניות באופן32 מחקר בקרב
 בסטרס החמצוני28%  גרם ליקופן( הדגים ירידה של30) יומיומי
2.PSA  ברמת17.5% וירידה של
( בסיכון0.56) צריכת רוטב עגבניות הביאה לירידה משמעותית
3.להתקדמות סרטן ערמונית

•

•

•

1. Giovannucci, E., Ascherio, A., Rimm, E.B., Stampfer, M.J., Colditz, G.A., Willett, W.C., et al. (1995). Intake of carotenoids and retinol in relation to risk
of prostate cancer. Journal of the National Cancer Institute, 87(23), 1767‐1776.
2. Bowen, P., Chen, L., Stacewicz‐Sapuntzakis, M., Duncan, C., Sharifi, R., Ghosh, L., et al. (2002). Tomato sauce supplementation and prostate cancer:
lycopene accumulation and modulation of biomarkers of carcinogenesis. Experimental Biology and Medicine (Maywood), 227(10), 886‐893.
3. Chan, J.M., Holick, C.N., Leitzmann, M.F., Rimm, E.B., Willett, W.C., et al. (2006). Diet after diagnosis and the risk of prostate cancer progression,
recurrence, and death (United States). Cancer Causes Control, 17(2), 199‐208.
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זרעי פשתן
ליגנאנים )פיטואסטרוגנים המצויים בזרעי פשתן( כנראה נקשרים
1-2. ומורידים רמות של טסטוסטרון חופשי,לטסטוסטרון
מידע ממחקרי בעכברים מציע כי צריכת זרעי פשתן מובילה להפחתה
1,3.בהתקדמות והתפשטות סרטן ערמונית
 גרם ביום( מדגים ירידה משמעותית בקצב שגשוג30) מחקר התערבותי
4.תאי סרטן ערמונית

•
•
•

1. Demark‐Wahnefried, W., Price, D.T., Polascik, T.J., Robertson, C.N., Anderson, E.E., Paulson, D.F., et al. (2001). Pilot study of dietary fat restriction and
flaxseed supplementation in men with prostate cancer before surgery: exploring the effects on hormonal levels, prostate‐specific antigen, and
histopathologic features. Urology, 58(1), 47‐52.
2. Denis, L., Morton, M.S., & Griffiths, K. (1999). Diet and its preventive role in prostatic disease. European Urology, 35(5‐6), 377‐387
3. Lin, X., Gingrich, J.R., Bao, W., Li, J., Haroon, Z.A., Demark‐Wahnefried, W., et al. (2002). Effect of flaxseed supplementation on prostatic carcinoma in
transgenic mice. Urology, 60(5), 919‐924.
4. Demark‐Wahnefried, W., Polascik, T.J., George, S.L., Switzer, B.R., Madden, J.F., Ruffin, M.T. 4th, et al. (2008). Flaxseed supplementation (not dietary
fat restriction) reduces prostate cancer proliferation rates in men presurgery. Cancer Epidemiology and Biomarkers Prevention, 17(12),3577‐3587.

נקודות נוספות
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 ליקופן, סויה וזרעי פשתן,סינרגיה בין רכיבים שונים )תה ירוק וסויה
.('וברוקולי וכד

•

.בדרך כלל יש עדיפות לרכיבי תזונה מהמזון על פני תוספי תזונה

•

כ"ז/ניסן/תשע"ג

סיכום והמלצות
• מהמחקרים עולה כי לתזונה השפעה משמעותית על סיכון
ועל התקדמות סרטן ערמונית.
• לאור הממצאים ,עלינו להציע לחולים גם אפשרויות
תזונתיות לטיפול במחלה קיימת או למניעת הישנות המחלה.
• דרושים מחקרים נוספים לאשש את המידע הקיים ולהרחיבו.
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