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برجلددومیمترجممقدمه
 

 :کنم اکتفا می  دو مسئلهگویی، به ذکر  به دور از گزافه

  :ی اول مسئله

نظر مفهومی از یکدیگر را از دانم چند واژه  ابتال الزم میی  اول،  برای طرحِ مسئله -

   :متفکیک کن

اشاره دارد است و « Vegetarian»ی  این واژه، معادلِ تقریبیِ واژه: خوار ناگوشت .2

سایر محصوالتِ اما همچنان از  کنند به کسانی که اگرچه گوشت مصرف نمی

 .کنند استفاده می ...(و مرغ  لبنیات، تخم)حیوانی 

اشاره دارد به کسانی است و « Vegan»ی  این واژه، معادلِ تقریبیِ واژه: خوار گیاه  .1

 تِمحصوالسایرِ پرهیز از  شاملِبلکه  ،گوشتپرهیز از شان نه فقط حولِ  دغدغه که

 . شود مینیز  ...(مرغ و  لبنیات، تخم) حیوانی

 

را  خواران تمایز قائل شدیم، بد نیست گیاه خواران گیاهخواران و  حال که بین ناگوشت -

 : تقسیم نماییم ی کلی دستهزیر  به چهار منظرِ دلیلِ گرویدن به این رژیم،نیز از 

های  دغدغه که به دلیلِ شود یی گفته مانبه کس: اندیش حیوان انِخوار گیاه .1.2

اجتناب  مصرفِ محصوالتِ حیوانی، از حقوقِ حیوانات موجود پیرامونِ

همه یا »یا به عبارتی « گرایانه مطلق»این نوع افراد، عموماً رویکردی  .دننک می

 تمامیِمصرفِ در واقع، این افراد . مختلف دارند نسبت به موادِ غذاییِ« هیچ

به طور  این محصوالت نِبود حیوانیبه دلیلِ آن هم  ،محصوالتِ حیوانی را

 .گذارند کنار می مطلق
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با هدفِ دستیابی به که  شود یی گفته مانبه کس: اندیش سالمتانِ خوار اهگی .1.1

 مصرفِ محصوالتِ حیوانی از ها، بیماریبرخی از  درستی و دور ماندن تن

خواران عموماً مصرفِ محصوالت حیوانی را به  این نوع گیاه .دننک اجتناب می

که یوانی گذارند و تنها مصرفِ آن دسته از محصوالتِ ح طور مطلق کنار نمی

این در واقع، . رسانند د را کنار گذارده یا به حداقل میدرستی منافات دار با تن

این  ناسالم بودنِ به دلیلِ ، آن همحیوانی را محصوالتِ برخیافراد مصرفِ 

  .گذارند کنار می به طور نسبیمحصوالت، 

اکوسیستم و  شود که با هدفِ حفظِ به کسانی گفته می: اندیش ومخوارانِ ب گیاه .1.2

برای نمونه، . آورند خواری روی می به گیاه محیطی های زیست به دلیلِ دغدغه

  گوشت و لبنیات، میزانِ انرژی یلِ این افراد برای پرهیز از مصرفِدالیکی از 

یک دلیلِ . شود باید هزینه یک کیلوگرم گوشت  تولیدِو آبی است که برای 

. شود ی یک گاو تولید می که در معدهاست ای  حجمی از گازِ گلخانه دیگر،

قهوه نیز  البته این افراد ممکن است از مصرفِ برخی محصوالتِ گیاهی نظیرِ

 .که برای تولیدشان به آبِ فراوانی نیاز است خودداری کنند

ها و  شود که به دلیل دغدغه به کسانی گفته می: اندیش کیشخوارانِ  گیاه .1.2

نِ گوشت و محصوالت حیوانیِ معین دستوراتِ آیینی و مذهبی، از خورد

     .توان به برخی ادیانِ هندی اشاره کرد برای نمونه، می. کنند پرهیز می
 

 .نیز هستند با یکدیگر  جمع قابلِ یدر عین استقالل، تا حد دسته، این چهارباید متذکر شد که 

خوارِ  هم گیاهباشد، « اندیش حیوان»خوارِ  زمان، هم گیاه در یکتواند  مییک فرد  مثالً

 ها دستهاین  بینِ جزئیات، در برخی هرچند. «اندیش بوم»خوار  و هم گیاه «اندیش سالمت»

     .تداخل وجود دارد
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 :رسد ها و مفاهیم روشن شد ذکر چند نکته الزم به نظر می حال که تکلیف این واژه -

 این کتاب، اید جلد اولِ کتاب متوجه شدهبا خواندنِ احتماالً طور که  همان ،

نیست و  «اندیش کیش»یا  «اندیش بوم»یا  «اندیش حیوان» خواریِ گیاهای برای  دفاعیه

نند باید بدانند که کتابِ ک به این کتاب استناد می هایی دغدغهکسانی که با چنین 

یک از شواهد  تر، تقریباً هیچ عبارت دقیقبه . اند را برای این منظور برگزیده نادرستی

به این نوع نویسنده ارائه شده است مربوط  توسطِ ،جایِ متن که در جایو مدارکی 

ها  در کشتارگاه ی نگهداری یا کشتارِ حیوانات اگر ما از نحوه. نیستها  نگرانی

رفِ گوشت و محصوالتِ و به این دلیل احساسِ خوشایندی از مص آزرده هستیم دل

اگر به کیش و آیینِ یا یم؛ زیست هست محیطنگرانِ وضعیتِ ما اگر  آنها نداریم؛

اشاره کنیم؛ و  اتهمین موضوع معقول آن است که مستقیماً بهخاصی تعلق داریم؛ 

 .گیریمپناه ن« اندیش خواریِ سالمت گیاه»های علمیِ مربوط به  یافتهدر پسِ 

 

  ،نیز محسوب « خواریِ مطلق گیاه»ای برای  این کتاب، دفاعیهبه همین شکل

جایِ  یک از شواهد و مدارکی که در جای تقریباً هیچتر،  ه عبارت دقیقب. شود نمی

حذفِ مطلقِ تمامیِ ) خواری مطلق گیاه نویسنده ارائه شده است به نفعِ متن توسطِ

 : نیست (محصوالتِ حیوانی

 از )ها نیز  های مورد استناد در پژوهش ها و جمعیت گروهیک از  تقریباً هیچ

های  های مسیحی، تا اکثرِ گروه چین گرفته تا اقلیت ساکنانِ مناطقِ روستاییِ

مصرفِ محصوالتِ ( اند کرده های پیشنهادی تغذیه می آزمایش که از رژیم

 مقادیرِ اندکی پروتئینِحیوانی را به طور مطلق کنار نگذاشته و همچنان 

 .اند کرده میحیوانی مصرف 
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 ی مطلقاً گیاهی دفاع اگر چه در دو یا سه قسمت از کتاب، نویسنده از رژیم

ی او در آن بخش  توان دید که موردِ اشاره کرده است اما با اندکی دقت می

 . هایی معین است از بیماری یاز کتاب، بیمارانی با درجاتِ حاد

 همه »و رویکردهای « انگارانه مطلق»های  نباید فراموش کنیم که تبلیغِ دیدگاه

آنهم غالباً رویکردهای  -ستعموماً کار رویکردهای اخالقی ا« یا هیچ

های علمی به چنان  و به ندرت بتوان از درونِ یافته -انگارانه اخالقیِ ساده

 . های مطلقی رسید نتایج یا نسخه

  عمومیِ نویسنده، و هم دیدگاه ذکر شده در کتابهای  نتایجِ پژوهشهم ِ 

گیاهی  عمدتاًترین رژیمِ غذایی، رژیمی  حاکی از آن است که سالمهمگی 

به همراهِ مصرفِ سهمِ اندکی محصوالتِ ( پروتئینِ گیاهی% 32-41حدوداً )

هایی  طور که در بخش البته همان. است( پروتئینِ حیوانی% 21-22)حیوانی 

از متن نیز توضیح داده شده است این موضوع در مورد افرادی که دچارِ 

و در این مواردِ  ها هستند صادق نیست ای از برخی بیماری درجاتِ پیشرفته

ی  خاص، گاهی ممکن است بکار بستنِ یک رژیمِ مطلقاً گیاهی بتواند نتیجه

 .بهتری به بار آورد

 

خوارانِ  گیاه» کارِاست و ب «اندیش  خواریِ سالمت گیاه»ای برای  این کتاب، دفاعیه: خالصه کنم

نیز « مطلق» خواریِ اهگیطرفدارانِ آید و  نمی «اندیش کیش»، و «اندیش بوم»، «اندیش حیوان

     .ای برای دیدگاهِ خویش بدانند توانند آن را دفاعیه نمی
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 ی دوم مسئله

 : ابتدا الزم است دو نکته را توضیح دهم

به عبارت . ی ایجابی ی سلبی و جنبه جنبه: دو جنبه دارداندیش،  خواریِ سالمت گیاه .2

یک سری محصوالت است  کنارگذاشتنِو  نخوردنِبه همان اندازه که مستلزمِ دیگر، 

در غیر این . ی دیگری از محصوالت نیز هست مجموعه جایگزینیِو  خوردنِمستلزمِ 

 . و ضعف دستِ فرد را نخواهد گرفتصورت، چیزی جز آسیب 

درستی به همان اندازه که مستلزم بکار بستنِ رژیمِ صحیح است،  ی دیگر آنکه، تن نکته .1

  .نیز هست( به ویژه از نوع هوازی)بدنی و ورزش  نیازمند انجامِ فعالیتِ
 

به ویژه ) ورزش بانه تنها  ی سالمت دارند در کشور ما بسیاری از افرادی که دغدغهمتاسفانه، 

آن  دستِ دمِاز رژیمِ سالم نیز بخشِ سلبی و  ندارند بلکهی  ا میانهچندان ( های هوازی ورزش

ی  خوردنِ این یا آن ماده)و به بخشِ ایجابیِ آن  کنند میرا دنبال ( نخوردنِ این یا مادهیعنی )

با پیروی از این رویه، این افراد در بهترین حالت، دچارِ کمبود وزن  .ندتوجهی ندار (جایگزین

سالمتی نه تنها به معنای  ست که این در حالی .کنند شوند و به غلط این را سالمتی تعبیر می می

ای بسا . ورزیده نیز هستحجمِ معینی عضالتِ  داشتنِه معنیِ چربیِ اضافه، بلکه ب نداشتنِ

 اما به همین دالیل، با از وزنِ مناسبی برخوردارند« ی بدنی شاخصِ توده»افرادی که با معیارِ 

 .      ها فاصله دارند فرسنگ« سالمتیِ»
 

  خبوشانی، ، مینافرد گلنار قارونی تاشا زاکوون، پویان توسلی،روشنا بهباش، در پایان از 

 .  کنم تشکر میصمیمانه شان  بابتِ همراهی مینا قربانی و
 

 به امید شوری دیگر

 میدانی دیگر
 

 2931مهر  -آرش حسینیان
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 بخش دوم

 

 

 ثروتهای  بیماری           
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توجهی از ِ بریم و بخش قابل فراوانی بسر میثروت و ما در اینجا در ایاالت متحد آمریکا، 

های شاهانه غذا  ما هر روز همچون مهمانی .ما نیز دقیقاً به همین علت است میرو مرگ

شما هم . شود رویه به بیماری و مرگِ ما منجر می همینجای تعجب ندارد که خوریم، و  می

قلبی، سرطان، سکته، آلزایمر،  خود کسانی را سراغ دارید که از بیماریِ احتماالً در اطرافِ

توجهی وجود داد که  احتمال قابلکنید  اگر در آمریکا زندگی می. برند یا دیابت رنج می چاقی

با یکی از ی شما  ، یا یکی از اعضای خانوادهها باشید بیماریاین  دچار یکی ازخود شما نیز 

ها در آن دسته از  ایم، این بیماری طور که دیده همان. پنجه نرم کندو موارد دستاین 

نسبتاً ناشناخته  کنند تغذیه میمحصوالتِ گیاهی  ازکه تقریباً به طور کامل   نتیهای س فرهنگ

گذارند که یک  اما این مشکالت زمانی پا به میدان می. روستایی چین مناطقِ در مثالً -است

ثروت، و مصرفِ مقدار بیشتر و بیشتری گوشت، لبنیات، و  سنتی آغاز به انباشتِ ی جامعه

منظور از محصوالتِ فراوری شده چیزهایی نظیر . کند می شده اوریفرمحصوالتِ گیاهی 

 .است های گازدار ها و نوشیدنی شیرینیها،  کلوچه

کند  را مطرح می پرسشتقریباً همیشه در انتهای سخنرانی کسی این های عمومی،  در سخنرانی

. های مخصوص به جوامعِ مرفه بیشتر دانست ها و بیماری توان در مورد رژیم که چطور می

 های ثروت سواالتی داشته باشید؛ ی از همین بیماریاحتمال دارد که خود شما نیز در مورد یک

ن را به کشت مردم هبیش از هم  آمریکایی ایاالت متحد درزیرا این همان عاملی است که 

 . دهد می

ِ مورد نظر شما، اشتراکِ قابل توجهی با  که بیماری متوجه شویدممکن است تعجب کنید اگر 

چیزی به . ها تغذیه در ابتال به این بیماری سهمِدارد، به ویژه از نظر  «ثروت»های  سایر بیماری

شود  اری قلبی به سرطان یا رژیمی که دقیقاً منجر به بیم برای ابتال نام رژیمِ غذاییِ مخصوص

های دانشمندان در نقاط مختلف جهان  های بدست آمده از پژوهش امروز، یافته .وجود ندارد
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 جلوگیریکه برای جلوگیری از سرطان مناسب است برای  غذایی دهد که همان رژیمِ نشان می

بیماری شناختی،  اختالالتِ، آلزایمر، زوالِ ماکوالمروارید،  از بیماریِ قلبی، چاقی، دیابت، آب

MSِغذایی عالوه بر این، این رژیمِ. ها نیز مناسب است استخوان و سایر بیماری ، پوکی 

سودمند  دارند  ژنتیکی یا شرایطِ فردی قرار ی زمینهنظر از اینکه چه  تواند برای افراد، صرف می

 . باشد

اثیر یک عامل واحد تحت ت، ها طور بسیاری دیگر از بیماری و همین، ها ی این بیماری همه

به همراه  ناگواربرای فرد، موقعیتی  بر روی همِ غذایی ناسالم که  سبکِ زندگی و رژیم: هستند

 غذاییِ ، یک رژیمِآندر مقابلِ . رژیمِ غربی و این رژیم غذایی چیزی نیست جز ؛آورند می

متنوع و  گیاهیِیِ رژیم غذای: ا اثری وارونه دارده که بر تمامیِ این بیماری دیگر وجود دارد

 . نشده فرآوری

ی  هر فصل به ارائه. ایم پرداختهها  بیماری ی این ما به بررسی جداگانهِرو  های پیش فصلدر 

این تغذیه با هر یک از  نوعچطور که دهد  نشان می وپردازد  می ای از شواهد و مدارک دسته

های علمی از  خواهید دید که چطور یافته ین فصول،ی ا با مطالعه. استارتباط در ها  بیماری

استدالل، وجودِ ی این  ترین جنبه کننده برای من، قانع. کند رژیم غذاییِ گیاهی حمایت می

هماهنگی و یکپارچگی در میانِ شواهد و مدارکِ مربوط به چنین طیفِ وسیع و متنوعی از 

به طور آشکار برای چنین طیفِ  ،هنشد فرآوریمتنوع و  گیاهیِوقتی رژیمِ . ها بوده است بیماری

؟ من وجود داردرژیمِ غذاییِ دیگری ها مفید است، آیا دلیلی برای انتخابِ  نوعی از بیماریمت

 . کنم شما نیز با من موافق باشید گویم نه، و فکر می می

غذایی و   به رژیمِنادرستی  رویکرد، کشورهای غربی بسیاری از دیگرایاالت متحد آمریکا، و 

. اند مردمِ این کشورها بهای سنگینی برای آن پرداخته از این بابت، ، واند پیش گرفته متسال

مطالعاتِ آزمایشگاهی و پژوهشِ . و پریشان هستند وزن، و سردرگم اضافه مبتال بهبیمار،  آنها
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معیارهای ترین باورهای ما اشتباه هستند و در موردِ  که برخی از محکم دهد نشان میچین 

در . شوند مردم بیش از همه از این بابت متضرر می و بدفهمی وجود دارد شدیداً یسالمت

همانطور که خواهید دید، . نشان دادن این اشتباهات است در این کتاب من ، تالشِمجموع

از بیماری قلبی گرفته تا سرطان، از  -ها  روشی وجود دارد که بتوان برای تمامی این بیماری

   . های بسیار مثبتی برداشت گام -ناییچاقی گرفته تا نابی
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 پنجمفصل  
 

 

 

 

 های شکسته قلب                                    
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به ضربانِ حاال . کنیددقت تان  قلب ضربانِبه تان بگذارید و  خود را بر روی سینه دستِ

. کند قلبِ ما، این ضربان را ایجاد می. نشان از بودنِ شما دارد ،این ضربان. تان توجه کنید نبض

های زندگیِ شما در حال کار کردن  ها و سال  ها، روزها، هفته ها، ساعت قلب در تمامِ دقیقه

 [1] .تپد به طور میانگین، در طولِ زندگیِ یک انسان، قلب حدوداً سه میلیارد بار می. است

 ، سرخرگِ قلبِخواندیدد که در همین زمان که پاراگرافِ باال را ای به این فکر کنی حال لحظه

سریع مرگِ بافتی و  و فرایندِافتد  وقفه می او خونِ ، در جریانِشود مییک آمریکایی مسدود 

خواندنِ  مشغولِدر زمانی که . شود گفته می «ی قلبی حمله»به این فرایند، . شود آغاز میسلولی 

سرِ تسلیم فرود  نفر دیگر نیز در برابر سکته یا ایستِ قلبی، چهار هستیداین صفحه 

هند آمریکایی بر اثر بیماریِ قلبی از بین خوا 9222ساعت آینده،  13طی تنها  [2].آورند می

 .جان باختند 1222 سپتامبر 22تقریباً برابر با تعداد افرادی که در حمالتِ تروریستیِ  رفت؛

قلب  مشکالتِ مربوط به. آمریکا کانونِ مرگ است ع دردر واققلب کانونِ زندگی است، و 

بیش از  و این رقم[3]استاز مردمِ ایاالتِ متحدِ امریکا % 32 ، مسئولِ مرگِیا جریانِ خون/و

. میرند می -از جمله سرطان -هر جراحت یا بیماریِ دیگری ی به واسطهکه  تعداد افرادی است

میر در ایاالت متحد آمریکا  ماره یک مرگ وتقریباً صد سال است بیماریِ قلبی عامل ش

از زنان  اینجا اگر. کند می قربانیشناسد و همه را  این بیماری جنسیت یا نژاد نمی [4].است

بیماریی قلبی یا کند،  سالمتِ آنها را بیشتر تهدید میبیماری یک از این دو بپرسید که کدام 

سخت در  ایناناما . د که بدونِ شک سرطانِ پستاناکثرشان پاسخ خواهند داسرطانِ پستان؟ 

برابر بیشتر از میزانِ مرگ و میر  4 ،لبیقاثر بیماریِ  بر میرِ و مرگ میزانِدر بینِ زنان، . نداشتباه

  [6][5].پستان است بر اثر سرطانِ

 ،سیب کیکِ با ،دسرِو هنگامِ صرفِ ؛ شناسید می بال بیس ها را با ورزش، آمریکایی عالمِاگر در 

   .سنجاق کنید «بیماریِ قلبی» آنها را به ،بیماری نیز ی در زمینه
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  باآنسروکاردارندهمه

ی آمریکا غافلگیر  وزارتخانه. ی جنوبی را اشغال کرد کره ،ی شمالی ، کره2312 ژوئن 11در 

از زمین و هوا بمباران طی چند روز بعد، پرزیدنت ترومن . شد اما به سرعت واکنش نشان داد

، 2319سه سال بعد، در جوالی . نشینی کند ی شمالی را مجبور به عقب را آغاز کرد تا کره

هزار  92طی این نبرد، بیش از . بس امضا شد و جنگ کره خاتمه یافت ی آتش نامه توافق

 . آمریکایی از بین رفتند

انجمنِ پزشکیِ ایاالت متحد ی علمی برجسته در ژورنال  یک مطالعه ،پایان جنگ پس از

که در این جنگ نفر از سربازانِ مذکری  922قلب  محققانِ پزشکی ارتش،. آمریکا منتشر شد

سال سن داشتند، و  11طور میانگین سربازان، به این . کشته شده بودند را بررسی کرده بودند

با نهایتِ افراد، محققان ین کالبدشکافی قلبِ ا در جریانِ. قلبی نشده بودند چگاه دچار مشکلِهی

 قرار قلبی ابتال به بیماریِ در مراحلِ میانیِاین افراد شمارِ فراوانی از  دریافتند کهشگفتی 

بیماریِ قلبی ابتال به جدی از هایی  نشانهبود  ههایی که مطالعه شد از قلب% 1179 در .اند داشته

 [7].وجود داشت

میر در  و ی یکِ مرگ شماره عاملِهنوز آنهم در زمانی که  -است ای دهنده تکانرقمِ ، %1179 رقمِ

داد که بیماریِ  نشان می وضوح؛ این مطالعه به به روشنی معلوم نشده بودایاالت متحد آمریکا 

عمومِ داد که  نشان میعالوه بر این، . شود ایجاد می افراد ندگیِبه طور تدریجی در طولِ ز ،قلبی

ضعیف  این سربازان گروهی افرادِباید دقت کرد که ! ندارندابتال به آن  ی چندانی تا فاصلهافراد 

 . حیاتِ جسمانیِ خویش قرار داشتند سطح ازدر باالترین  بلکهو علیل نبودند؛ 

 بیماریِی دیگر نیز این موضوع را تایید کرده است که  از آن زمان تا به امروز، چندین مطالعه

 [8].فراگیر استیک مشکلِ ن نیز های جوا قلبی در میانِ آمریکایی
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یقلبیحمله

ک آتروم، ی. است 2آتروم ،آن های کلیدیِ یکی از مولفه .ابتدا باید دید بیماریِ قلبی چیست

های سیستمِ ایمنی و  ، سلول(از جمله کلسترول)ها  از پروتئین، چربیکه ی چربی است  الیه

ام  شنیده. تشکیل شده است اند ی داخلیِ شریانِ کرونر انباشت شده در دیوارهکه  اجزاییسایر 

بکشید، آتروم از  انباشته اگر انگشتتان را روی یک شریانِ استکه یک جراحِ قلب گفته 

 شریانِ دراگر شما . اید ا روی یک کیک پنیریِ گرم کشیدهکنید که انگشت خود ر احساس می

از . بیماریِ قلبی هستید ای از درجه دچارِ توان گفت که شما میداشته باشید، آتروم کرونر خود 

بر روی آتروم ای  به اندازهیک نفر  نفرکره، از هر بیست  شده در جنگِ کالبدشکافی سربازانِ

مثل  این موضوع [7].بود ساختهمسدود را هایش  از شریانکی از ی% 32خود داشت که  شریانِ

کنید با چند  سعیشیلنگِ آب پیچ خورده باشد و شما در یک باغ زندگی کنید و آن است که 

 !  چکد باغِ تشنه را آبیاری کنید آبی که همچنان از شیلنگ می ی قطره

چطور ممکن است که باز ی قلبی نشده بودند؟  پس چرا این سربازان تا آن زمان دچار حمله

ی  روی دیواره آتروممعلوم شده است که اگر کافی باشد؟   مسیر شریان از% 22تنها  بودنِ

تا  کند پیدا میفرصت و طی چند سال انباشت شود، جریانِ خون  به آهستگی ،داخلی شریان

ن یک همچورا تان  جاری در شریان نِخو جریانِ: زنم مثالی می. خود را با آن تطبیق دهد

های  اگر برای یک سال، هر روز چند قطعه سنگ در کناره .در نظر بگیریدی خروشان  رودخانه

، (شود شریان انباشت می داخلیِ ی بر روی دیواره آتروم طور که همان)، قرار دهیدرودخانه 

تر  کوچک انشعابِشاید رودخانه به چند . پیدا خواهد کردراهِ دیگری جریان آب برای عبور 

هایی  ها تونل سنگ شاید هم رودخانه از زیرِ. کنند تبدیل شود عبور میها  سنگ این ز میانِاکه 

ای عبور کند، و بر روی هم راه جدیدی  های کوچکِ کناره جریان باریک بزند، یا شاید از طریقِ

                                      
1 Plaque (Atheromatous plaque) (atheroma) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Atheroma
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شوند  ها ایجاد می های کوچکِ باریک که در اطراف یا داخلِ سنگ این داالن. را شکل دهد

اگر . افتد مشابهی می قلب نیز اتفاقِ درونِ. شوند نامیده می 1«متوازی» مسیرهایاصطالحاً 

ایجاد خواهند  متعددیای چندین ساله روی هم انباشت شود مسیرهای جانبی  طی دوره ،آتروم

از حد  آتروم با این وجود، وقتی مقدارِ. قلب گردش کند تواند همچنان درونِشد تا خون ب

سینه، یا  طور دردِ شود، و همین منجر به مشکالتِ خونیِ وخیمتواند  این می معینی بیشتر شود

ی  به ندرت منجر به حملهشده  های انباشت آتروماین باید بدانید که اما . ایجاد کند قلبی آنژینِ

 [10][9]. شوند قلبی می

های  انباشت اینمعلوم شده است شود؟  ی قلبی می پس چه چیزی منجر به حملهشاید بپرسید 

منجر به شریان غالباً فضای داخلیِ % 12مسدود کردنِ کمتر از  هستند که با تر آتروم جزئی

چطور چنین چیزی ممکن است؟ در پاسخ باید بگوییم ک ماجرا از این . شود ی قلبی می حمله

این شود و  نامیده می 9«سرپوش»که  استها  دارای یک الیه از سلول  قرار است که هر آتروم

های خطرناک، این سرپوش  در آتروم. کنند خون جدا می ی آتروم را از جریانِ هستهالیه، 

 ممکن استیابد،  در نتیجه، هنگامی که خون با شدت جریان می .و نحیف استضعیف 

وقتی که این سرپوش از بین رفت، محتویاتِ . را بفرساید و نهایتاً از بین ببرد آتروم«ِ سرپوش»

شدن  خون آغاز به لختهشود تا  باعث می این اتفاق .شود ی آتروم با خون آمیخته می داخلِ هسته

تمام  به سرعت دتوان کند و می رشد می ی خون این لخته. کندی تخریب شده  در اطراف منطقه

در بدنِ فرد، وقتی شریان طی چنین زمانِ کوتاهی مسدود شود، . شریان را مسدود کند مسیرِ

 در چنین شرایطی، جریانِ. های خونِ جانبی وجود دارد جریان گیریِ شکلبرای  یشانسِ کم

های قلب اکسیژنِ مورد نیاز  یابد و ماهیچه شده به شدت کاهش می ی تخریب خون در منطقه

                                      
2 collaterals 
3 cap 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%86
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میرند،  های قلب یکی پس از دیگری می به این ترتیب، ماهیچه. کنند خود را دریافت نمی

یا در کند،  ی خود احساس می در سینهرا افتد، و فرد دردِ شدیدی  قلب از کار می پمپاژِ جریانِ

قربانی آغاز به مردن فردِ ، در یک کالم. کند دردناک احساس می سوزشی ،گردن و فَکبازوها، 

میلیون نفری که ساالنه در ایاالت  272 تعدادِ بسیاری از در بدنِاست که  داستانیاین . کند می

 از هر سه نفری که دچارِ. افتد روند اتفاق می از بین می ی قلبی متحد آمریکا بر اثر حمله

ه دانیم که انباشت ما در حال حاضر می [10][9]. میرد لبی هستند یکی به این شکل میی ق حمله

از شریان را مسدود کند، از همه % 12جزئی تا متوسطِ آتروم، یعنی آترومی که کمتر از شدنِ 

 [12][11]. مرگبارتر است

ینی کرد؟ ب توان زمانِ حمالتِ قلبی را پیش چطور میممکن است بپرسید که با این اوصاف، 

توان دانست که کدام آتروم از  نمی. های موجود چنین امکانی وجود ندارد متاسفانه، با فناوری

. آتروم تا چه اندازه استهر تخریبِ  میزانِ و رود، ، چه زمانی آتروم از بین میبین خواهد رفت

ابتال به  برای نسبی در خطرِ بسیاری از مادانیم این است که  اکنون می  با این وجود، آنچه هم

افراد را در پربارترین  بود، که جانِ پُررمز و رازآنچه زمانی مرگی . ی قلبی قرار داریم حمله

در این  ؛ وشده است« زدایی افسون»گرفت، در حال حاضر توسط علم،  شان می های زندگی سال

 . تاثیرگذار نبوده است «فرامینگام»ی پژوهشِ قلبِ  زمینه، هیچ پژوهشی به اندازه

 

فرامینگامپژوهش

و ماموریتی دشوار آغاز به ای محدود  با بودجه [13]ملی قلب بنیادِپس از جنگ جهانیِ دوم، 

پوشاند از  را می بیمار ِ ی قلب که دیوارهآترومی دانستند که  دانشمندان می [4].کار کرد

این دانستند که چرا  اما نمی [14]ها و اسیدهای چرب تشکیل شده است،کلسترول، فسفولیپید

قلبی ی  دقیقاً چطور اینها منجر به حمله ویابد  یابد، چطور گسترش می تخریب گسترش می
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برای یافتنِ پاسخ، این موسسه تصمیم گرفت تا یک جمعیت نمونه را برای  در تالش .شود می

را ثبت  افرادی این  جزئیاتِ وضعیتِ پزشکی همهچندین سال مورد مطالعه قرار دهد، تا بتواند 

به . مانند شوند و چه کسانی از آن مصون می ی قلبی مبتال می ند چه کسانی به حملهنببی وکند 

 . روانه شدند «ماساچوست»در فرامینگام، ی  ناحیه دانشمندان به سمتِاین منظور، 

اروپاییان . ای دارد حد آمریکا جایگاه ویژهفرامینگام در تاریخِ ایاالت متجدا از این پژوهش نیز، 

ها، این شهر نقشی حمایتی در  سال در گذرِ. در این منطقه ساکن شدند 21 بار در قرنِ اولین

در سال  باالخره. داشته است داری ضدبرده و جنبشِ 3«ویچ سالم»ی  محاکمههای انقالبی،  جنگ

، هم زن «فرامینگام» هزار ساکنِ 1بیش از و  خود را ایفا کرد ، این شهر مشهورترین نقش2334ِ

بتوان شاید ی دانشمندان قرار بگیرند تا  و هم مرد، موافقت کردند که برای سالها مورد مطالعه

 .  در مورد بیماری قلبی فهمید های بیشتری نکته

ی قلبی  دچار حمله که ی کسانی با مطالعهپژوهشِ قلبِ فرامینگام، . طور شد و واقعاً هم همین

گر، یدپزشکیِ این افراد با یک ی اسنادِ ند، و مقایسهدمان مصون میکه شدند و کسانی  می

معلوم شد مینگام، ابه لطفِ پژوهش فر. دخیل در این موضوع پیدا کند توانست درکی از عواملِ

سیگار و چاقی در مسئله نقش خون، فعالیت بدنی، مصرف  که عواملی نظیر کلسترول، فشار

سالهاست که پزشکان برای تعیین اینکه چه کسی در خطر ابتال به بیماریِ قلبی قرار دارد . دارند

این پژوهش  بر مبنایی علمی  مقاله 2222بیش از . اند استفاده کرده «مینگامافر» های شاخصاز 

، چهار تا به امروز. این پژوهش تا به امروز نیز ادامه دارد تولید شده است؛ و باید بدانید که

 . اند فرامینگام مورد مطالعه قرار گرفته نسل از ساکنانِ

 سالِ در. هایش در مورد کلسترول خون است یافته ،فرامینگام پژوهشِدر ی درخشان  نقطه

ال به بیماری قلبی خون و ابت کلسترولِسطحِ بین باال بودنِ  این پژوهش نشان داد که، 2322

                                      
4 Salem Witch Trials 

http://en.wikipedia.org/wiki/Salem_Witch_Trials
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شان  مردانی که سطحِ کلسترول نشان دادندمحققان . قابلِ توجهی وجود دارد«ِ 1همبستگی»

تر از  شان پایین برابر بیش از کسانی که کلستروللیتر است، سه  گرم بر دهم میلی 133باالتر از "

به این ترتیب،  [15]".شوند می 2«بیماریِ کرونرِ قلب»لیتر است دچار  گرم بر دهم میلی 122

شاخصِ مناسبی برای تواند  کلسترول خون می آیا سطحِ"این پرسشِ قدیمی که باالخره به 

سطحِ کلسترول خون  ده شد؛ و معلوم شد کهپاسخ دا "باشد یا نهقلبی  اریِوقوع بیمبینیِ  پیش

یک عاملِ مهمِ  ،در همین مقاله، نشان داده شد که فشار خونِ باال. داردواقعاً در موضوع نقش 

 .دیگر در ابتال به بیماریِ قلبی است

وقتی این . ایجاد شود دانشِ ما در موردِ بیماریِ قلبی انقالبی در ها باعث شد تا این یافته

شد، اکثر پزشکان بر این باور بودند که بیماریِ قلبی ناشی از فرسایشِ  پژوهش آغاز

انسان   قلب .آید کار چندانی از دست کسی بر نمیبرای مقابله با آن ناپذیرِ بدن است و  اجتناب

دیگر مثلِ  های آن، بخششد؛ که با گذر زمان برخی  همچون موتور اتوموبیل در نظر گرفته می

عواملِ دخیل در ابتال  و درکِ ها، اما پس از این یافته. دنافت از کار می گاهاًو د نکن سابق کار نمی

. گیری کرد از بیماریِ قلبی پیش مطرح شد که شاید بتوانبه بیماریِ قلبی به یکباره این پرسش 

از  گیری ی پیش یک برنامه ریزیِ رسد که طرح به نظر می. . . "گران عنوان کردند،  پژوهش

کلسترولِ  سطحِ»عواملِ خطرناک، نظیر الزم است تنها  [15]".ضروری باشد بیماریِ قلبی

 . قلبی کاهش یابد ابتال به بیماریِ را پایین نگاه دارید تا خطرِ «فشار خون»و  «خون

در . هاست وردِ زبان «فشار خون»و  «کلسترول»امروزه در ایاالت متحد آمریکا، چیزهایی نظیر 

که بتوانند این عوامل  شود میداروهایی  میلیارد دالر صرفِ 92ساالنه بیش از  کشور،این 

دانند که  امروزه تقریباً همه می [2].را کنترل کنندهای بیماریِ قلبی  جنبهو سایر ساز خطر

                                      
5 correlation 
6 CHD 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
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اما باید  .ی قلبی جلوگیری کرد ، از حملهسازعوامل خطراین نگاه داشتنِ  توان با پایین  می

کار دانشمندان و  سال قدمت دارد و تا حد زیادی مدیونِ 12گاهی تنها حدود آاین بدانید که 

 .کننده در پژوهش فرامینگام است افراد شرکت



بیرونازمرزهایمان

ی قلب صورت گرفته است،  پژوهشِ فرامینگام مشهورترین پژوهشی است که تاکنون در زمینه

هایی است که  ی وسیعی از پژوهش یک قسمت از مجموعه تنهاپژوهش  اینباید بدانید که اما 

نشان  ها پژوهشاین . در این کشور پیرامونِ این موضوع انجام شده استسال گذشته  22طی 

ها به ایاالت متحد  دهد که در رابطه با میزانِ ابتال به بیماری قلبی، یکی از باالترین رتبه می

 بیماریِ میر بر اثرِو مرگ منتشر شد میزانِ 2313عه که در یک مطال. اختصاص دارد آمریکا

 [16]( 172جدول . )مقایسه کرد با یکدیگر مختلف کشورِ 12قلب را در  کرونرِ

جالب اینجاست که این مطالعات عمدتاً در جوامعِ غربی صورت گرفته بود و اگر به جوامع 

تر  میزانِ ابتال به بیماریِ قلبی حتی وخیم تر نگاه بیاندازیم، آنگاه وضعیتِ خود را از نظرِ سنتی

برای نمونه، نرخِ ابتال به بیماری قلبی در بینِ ساکنانِ مناطقِ . از این تخمین خواهیم زد

به یاد بیاورید که  [17].است تر از این آمار و ارقام ها پایین ی نو، فرسنگ کوهستانی پاپوا گینه

میزانِ مرگ و میر بر اثر . میزانِ بیماری قلبی در مناطق روستایی چین نیز تا چه اندازه پایین بود

برابر بیشتر  21ابتال به بیماری قلبی در بین مردانِ آمریکایی، در مقایسه با مردانِ چینی 

 [18].است
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ساله در  13تا  11یِ قلبی در بینِ مردانِ ی میزانِ مرگ و میر بر اثر بیمار مقایسه – 172جدول 

 [16] 2311سیرکا  -کشور مختلف 12

 

تسلیم  بیماریِ در مقابلِ اینزندگی  ششم و هفتمِهای  در دهه مردمِ آمریکاچرا باید دید 

این بالی ناگوار  افراد بسیار کمتر از ما دچارِاکثر کشورهای دنیا در  در حالیکه شوند می

 ؟شوند می

دهد  ها نشان می پژوهش .گردد ی ما بر می به نوع تغذیه و نیست؛ نقدرها هم پیچیدهماجرا آ

اشباع و پروتئینِ حیوانیِ  تری در ابتال به بیماری قلبی دارند چربیِ پایین جوامعی که نرخِ

. آنها بیشتر است ها و سبزیجات در بینِ میوهغالت،  مصرفِ کنند و میزانِ کمتری مصرف می

 ازو ما به طور عمده  کنند تغذیه میگیاهی  محصوالتِ ازدیگر، آنها به طور عمده  به زبانِ

 .  حیوانی محصوالتِ
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از نظر  مردمان ایاالت متحد امریکا شاید پای عوامل ژنتیکی را وسط بکشید و بگویید که

دانیم که  ؟ ما میدارندبیشتری برای ابتال به بیماری قلبی  استعدادِ ،ژنتیکی نسبت به دیگر جوامع

دارند نیز، همین  مشابهیمیراثِ ژنتیکی  از افراد کهگروهی  بینِ درحتی طور نیست زیرا  این

برای نمونه، آن دسته از مردان . شود رابطه بین نوع رژیم غذایی و ابتال به بیماری مشاهده می

ر ژاپن زندگی هایی که د یژاپن در مقایسه باکنند  ژاپنی که در هاوایی یا کالیفرنیا زندگی می

بسیار باالتری هستند و هم میزانِ ابتال به بیماریِ کرونرِ  کلسترولِ خونِ هم دارای سطحِ کنند می

 [20][19].شان بسیار بیشتر است لب در میانق

این افراد از نظر ژنتیکی وضعیت  چرا که اکثرِ است؛محیطی  عواملِناشی از به طور واضح  ماجرا

 ژاپنی که موضوع باشد زیرا مردانِ تواند علتِ سیگار کشیدن نمیبه همین شکل، . یکسانی دارند

 در کناهای س ژاپنی کمتر ازکشند، اما همچنان  با اینکه بیشتر سیگار می کنند زندگی می در ژاپن

نشان  محققانگردد و  موضوع به نوعِ تغذیه برمی [19].شوند به بیماری قلبی دچار میآمریکا 

 حیوانی و کلسترولِ اشباع، پروتئینِ چربیِ مصرفِ همراه با"کلسترول خون  سطحِ که اند داده

 مصرفِ ای معکوس با میزانِ رابطه"خون،  کلسترولِ ، سطحِطور همینو  ".یابد غذایی افزایش می

باال بودنِ سطحِ حیوانی با  ساده، محصوالتِ به زبانِ[20]  ". . . های پیچیده دارد کربوهیدرات

 . خون کلسترولِ گیاهی با پایین بودنِ سطحِ خون مرتبط است؛ و محصوالتِ کلسترولِ

: دهد کند و نشان می اشاره میابتال به بیماری قلبی  دررژیم غذایی  به سهمِاین پژوهش به روشنی 

اخصی برای میزانِ مصرفِ ش به عنوانِ)بیشتری چربی اشباع و کلسترول  هرچه افراد مقدارِ

هرچه و . گیرد قوت میدر آنها  نند، احتمالِ ابتال به بیماریِ قلبیمصرف ک( محصوالتِ حیوانی

ابتال به بیماری قلبی نیز  شود، میزانِ می تر نزدیک به سبکِ غربی قدر یک کشور به الگوی تغذیه 

 گرفتن از یپیش ین کشور در حالِهای اخیر، چند در سال. یابد افزایش می مردمِ آن کشوردر بین 

 . هستند در میزانِ ابتال به بیماری قلبیرکوردِ ایالت متحد آمریکا 
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یخویشجلوترهستندهاییکهاززمانهپژوهش

دانیم که بیماری قلبی چیست و چه عواملی خطر ابتال به آن را افزایش  می ه دیگرامروز

برای جلوگیری از این بیماری عمالً چه کاری انجام سوال اینجاست که ما دهند، اما  می

، کرد مراحلِ ابتداییِ خود را طی می هنوزمینگام اقلبِ فر پژوهشِ حتی زمانی کهدهیم؟  می

آن  درمانِراهی برای  به دنبالِ ،قلبی از بیماریِ گیری پیشکه به جای  وجود داشتندپزشکانی 

 زیراخویش جلوتر بودند  ی هاز زمانیر فرامینگام هایی نظ پژوهشاز بسیاری جهات، اما . بودند

برای ها  فناوری ترین ابتداییاستفاده از  تنها با و،  مداخله به دنبال آن بودند که با کمترین

ترین و   روشِ آنها، مبتکرانه 1.چاقو و چنگال: حلی پیدا کنند جلوگیری از بیماری قلبی راه

 .بود ی درمانی در آن زمان ترین برنامه موفق

  : [21]نتیجه گرفتند که  که تا آن زمان انجام شده بود تحقیقاتی با تکیه بر نتایجِاین پزشکان 

 ِسخت )شریان  تصلبِمنجر به  ،آزمایشگاهی مصرف زیادِ کلسترول و چربی در حیوانات

 .گردد می( آتروم ها و انباشتِ شریان شدنِ

 شود خون می کلسترولِ سطحِ افزایشِ منجر به ،در مواد غذایی موجود کلسترولِ نِدخور. 

 ِآن یا باعثِ/کند و بینی می ابتال به بیماریِ قلبی را پیش ،کلسترولِ خونسطحِ  باال بودن 

 .شود می

 ِبه  هایی جمعیت چنینی  بیماری قلبی نیستند، و الگوی تغذیه جهان دچارِ جمعیتِ اکثر

 میزانِ آن جوامع،و در  رد؛مبتال به این بیماری تفاوت دا جوامعِی  الگوی تغذیهکلی با 

 .استچربی و کلسترول پایین  مصرفِ

                                      
ی افراد بود و نه  منظور نویسنده از چاقو و چنگال این است که روش آنها برای درمانِ بیماری، تغییرِ الگوی تغذیه 1

 م  –سپردنِ بیمار به تیغِ جراح
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کاستن از میزانِ مصرفِ  با ترغیبِ بیمارانِ قلبی به، این پزشکان سعی کردند تا در این راستا

 . آنها را بهبود بخشند وضعیتِچربی و کلسترول، 

او دو سال پیش از . آنجلس بود از لوس 4ریسونیکی از پیشروترین پزشکان، دکتر لستر مو

ی بین مصرفِ چربیِ غذایی  رابطه"زد تا  یدست به پژوهش 2332پژوهش فرمینگام، و در سال 

ی  نجات یافته از حمله 12در این مطالعه او از  [22] ".و ابتال به تصلبِ شریان را مشخص کند

ی دیگر خواست  یافته نجات 12هند و از قلبی خواست تا رژیم غذاییِ همیشگی خود را ادامه د

 .  تا از رژیم غذایی ِ پیشنهادی او مصرف کنند

 های رژیم این در یکی ازبرای نمونه . چربی و کلسترول پایین بود پیشنهادی او میزانِ در رژیمِ

اندکی گوشت، آنهم تنها دو بار در روز مصرف  مقدارِ تنها اجازه داشتند تا بیماران پیشنهادی،

 12ابِ قی نعنایی برای نهار، و یک بش چرب، با ژله کم ی ی بره راسته از گوشتِ گرم 12: کنند

را دوست  هاحتی اگر خیلی هم این غذا [22].چربی برای شام دیگر از گوشتِ بی گرمیِ

این رژیم، مصرفِ یک سری از موادِ در . مقدار بخوریدبیش از این داشتید اجازه نداشتید تا 

پرچرب، چربی حیوانی،  خوک، گوشتِ ای، گوشتِ سوپ خامه غذایی نیز ممنوع بود؛ از جمله

مرغ  شدند، تخم نان و دسرهایی که با کره درست می مرغ، ی تخم رب، خامه، کره، زردهپرچ شیرِ

 [22].چربپرو شیر 

نفری  12نفر از  21سال، تنها  4پس از دانید که باید بای هم داشت؟  آیا این رژیم مترقی نتیجه

در حالیکه در گروهی که از %(. 13)بودند مانده کردند زنده  را دنبال می شان همیشگی که رژیمِ

تعدادِ بازماندگان به این ترتیب، %(. 12).نفر زنده بودند 14کرده بودند، پیشنهادی استفاده  رژیمِ

ی افراد  ، همهسال 21پس از . از گروه کنترل بود برابر بیش 171 تقریباً ،«آزمایش»در گروه 

% 94یعنی . نان زنده بودندنفر همچ 23در حالیکه در گروه آزمایش، . گروه کنترل از بین رفتند

                                      
8 Dr. Lester Morrison 
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از افراد جان  ینیز بسیار «آزمایش» ی تاسف بود که حتی در گروهِ اگرچه این مایه [22].افراد

حیوانی اندک بود و  رژیمی که در آن محصوالتِ آنها با اتخاذِباختند، اما روشن بود که 

. کنند ابلشان مق با بیماری توانسته بودند گیاهی جایگاه باالتری داشت در حقیقت محصوالتِ

 .(نگاه کنید 171به نمودار )

 

 .تعداد بیمارانی که در پژوهش دکتر موریسون زنده ماندند -171نمودار 

 
بودند که بیماری قلبی  دانشمندان بر این باور حقیق آغاز شد، اکثرِاین ت، وقتی 2332در سال 

توان  ناپذیر است، و هیچ کاری نمی اجتناب رخدادیسن و در نتیجه  کهولتِ ناشی از ای مسئله

بیماری قلبی را درمان نکرد، اما نشان داد اگرچه موریسون تحقیقاتِ دکتر . برای آن انجام داد

این بیماری را  روندِتوان به طرزِ چشمگیری  میغذایی  رژیمِتغییرِ همچون با روشی ساده که 

بار فرد را  یکپیش از آن که  ی بیماری سطوحِ پیشرفته در موردِتی و این ح -درمعکوس ک

 . است نیز صادق استی قلبی کرده  دچار حمله

آنها . ندرسیدمشابه ای  نیز به نتیجهاز پزشکان در کالیفرنیای شمالی، تحقیقاتی دیگر  یک گروهِ

بیماری قلبی را زیر نظر گرفتند و به آنها رژیم  ی پیشرفته درجاتِ دچارِ از بیمارانِ تعداد زیادی

چرب و  این پزشکان دریافتند که بیمارانی که رژیم کم. کلسترول دادند چرب، و کم کم
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بر نکرده بودند  اتخاذ را برابر کمتر از بیمارانی که این رژیم 3کلسترول مصرف کرده بودند  کم

 [23]. اثر این بیماری از بین رفتند

توان به جلوگیری و  می و ناپذیر نیست اجتناب رخدادیحال روشن شده بود که بیماری قلبی 

 ی این بیماری است، یک رژیمِ پیشرفته درجاتِ حتی زمانی که فرد دچارِ. بهبودِ آن امیدوار بود

این یک  .فرد را افزایش دهدعمر  ی زیادی طولِ کلسترول قادر است تا اندازه کم و چرب کم

ی تمرکز  با این وجود، همه. بود ها مرگبارترین بیمارییکی از پیشرفت چشمگیر در فهم ما از 

ی غذایی مضر شناخته  تنها این دو مولفه و رژیم غذایی، معطوف به چربی  و کلسترول بود در

 . شده بودند

که  چیزی. ه استکننده بود دانیم که تمرکزی که بر چربی و کلسترول شده بود گمراه روز میام

نکرده بود این بود که شاید کلسترول و چربی صرفاً بیانگر  خطورکس  هیچدر آن زمان به فکرِ 

ی  رابطهنمودار زیر دقت کنید؛ این نمودار برای نمونه، به . محصوالت حیوانی بودند مصرفِ

 13تا  11رفِ محصوالتِ حیوانی و میزانِ مرگ و میر بر اثر بیماری قلبی در مردانِ بین مص

 [16]( 179نمودار . )با یکدیگر مقایسه کرده استدر بیست کشور مختلف  را ساله
 

ساله و میزانِ مصرفِ  13تا  11ومیر بر اثر بیماریِ قلبی در مردان  میزان مرگ -179نمودار 

 [16]کشور مختلف 12پروتئین حیوانی در 
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 به احتمالِ بیشتریدهد که هرچه پروتئین حیوانی بیشتری مصرف کنید،  این پژوهش نشان می

های آزمایشگاهی نشان  وهشژعالوه بر این، تعداد زیادی پ. شوید دچار بیماری قلبی می

به  ،(مثالً پروتئین کازئین)ها با پروتئینِ حیوانی ها و خوک ها، خرگوش ی رات تغذیهدهد  می

مثالً )گیاهی  دهد، در حالیکه تغذیه با پروتئینِ کلسترول را افزایش میسطحِ طرز چشمگیری 

نتایج بدست آمده از  [24].آورد کلسترول را پایین می چشمگیری سطحِ به طورِ( سویا پروتئینِ

دارد های حیوانی مطابقت  های پژوهش نه تنها با یافته ،ها روی انسانانجام شده بر  تحقیقاتِ

 چربی و کلسترولِ کاهشِ دهد مصرف پروتئین گیاهی حتی بیش از آنکه باعثِ بلکه نشان می

 [25].را کاهش دهد خون کلسترولِ شود قادر است سطحِ مصرفی

سی سال گذشته انجام شده  در ،پروتئین حیوانی ها در بابِ در حالیکه برخی از این پژوهش

 شوند که  و به زمانی مربوط می دارندسال  12بیش از قدمتی ها  وهشژسایر این پاما است، 

در پروتئین حیوانی  نقشِ اگرچه. ی بین تغذیه و بیماری قلبی تازه مطرح شده بود رابطه

معطوف به  عمدتاً و انتقادها ی کافی مورد توجه قرار نگرفته بود تحقیقاتِ ابتدایی به اندازه

حیوانی و  چربی، پروتئینِ)ن سه عنصر غذایی ایست که  این در حالی. چربی و کلسترول بود

بر این مبنا، آیا معقول نیست که . حیوانی هستند محصوالتِ های کلیِ مشخصه( کلسترول

باعثِ ابتال به بیماری قلبی  -و نه فقط این سه عنصر مجزا -بگوییم مصرفِ محصوالتِ حیوانی

 شود؟ می

. حیوانی نشانه نرفته بود ی محصوالتِ همه کس انگشت خود را به سمتِ هیچدر آن زمان البته، 

را از دست بدهد و مورد اش  دانشگاهی موقعیتِفردِ مذکور، شد که  چنین حرکتی باعث می

این مسئله بارها در .( خواهم گفت سوماین موضوع را در جلد  دالیلِ. )تمسخر قرار بگیرد

، و بسیاری افتد میمفهومی اتفاق  یک انقالبِ؛ یعنی زمانی که تغذیه رخ داده است علمِ تاریخِ

در ابتال به بیماریِ  غذایی رژیمِ نقشِ حتی صحبت در مورد. ندارنددیدن آن را  از افراد چشمِ
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جلوگیری از بیماری قلبی از تالش برای  و برای بسیاری از دانشمندان غیرمعقول بود قلبی،

پرگوشت  این بود که رژیمِاش  زیرا معنی ؛ی تهدیدآمیز بود رژیم غذایی یک ایده طریقِ

شرایط  کند؛ و ما را دچار مشکل می است که قلبِ زا آسیبمضر و  آمریکایی یک رژیمِ

 . تابید اجتماعی آن دوره این را برنمی

ابتال به کمتری برای  به ظاهر در خطرِکسانی که دست انداختنِ  از ،یک دانشمند آن دوره

ی  زیر را به رشته طنزآمیزِی  ، او قطعه2322در سال . ردبُ قرار داشتند لذت میبیماری قلبی 

 [26].دست اندازد رای بعدهای  یافتهبه زعمِ خود تحریر در آورد تا 

 

یقلببیماریِباکمتریناحتمالِابتالبهازمردیکلیتصویری

 هوشمندی جسمی و ذهنی، ، به کلی فاقدِصفت شورخانه، زن شهرداری یا مرده یک کارگر"

ن به هیچ تالشی برای رسیدهیچ که هرگز رقابتی یا بلندپرواز روحی پرکشش،  بدونِ

کمی ذرت و  ،متکی بر میوه و سبزیجاتمردی با اشتهایی ضعیف، . العجلی نکرده بود ضرب

لند رادیو، تلویزیون یا اتوموبیل، با موهایی ب رویگردان از داشتنِ، سیگار، بیزار از نهنگ روغنِ

. کشید کوچکش کار می هرچند دائماً با ورزش از عضالتِ -غیرورزشی و ظاهری استخوانی و

ید اس از خون، اسید اوریک و کلسترول، که خون، قندِ فشارِبا درآمدی پایین، بدونِ مردی 

  کننده پیشگیری اختگیِاز زمانِ انجامِ نیز خون  انعقادِ داروی ضدِنیکوتینیک، پیریدوکسین و 

 . کرد استفاده می

بیماری است که ممکن است دچار  واقعی تنها یک مردِ»که،  ست مدعیی این قطعه،  نویسنده

 میوه و سبزیجات، رژیمی متکی بر غذاییِ دقت کنید که چطور رژیمِهمچنین « .بشودقلبی 

که کسانی کند  عنوان میعالرغمِ این موضوع نویسنده جالب است که  شود؛ میتوصیف « فقیر»

طور که  همان. دچار بیماری قلبی شونداز همه کمتر احتمال دارد که این چنین رژیمی دارند 
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 ، هویتِبینِ مصرفِ گوشت با قدرتِ بدنی، مردانگی ارتباطِکنید  در این نمونه مشاهده می

سایه  مطلوب مواد غذاییِر ب یک دوره دانشمندانِ اقتصادی همگی بر نگاهِ جنسی و ثروتِ

نوع این . خالفِ این باورها وجود داشته باشد ی برکشواهد و مدار زمانی کهحتی  -افکند می

به فصل دوم نگاه . )متداول بوده استنگاهی  ،پروتئین مصرفِ اولین طرفدارانِ در میانِنگاه 

  (کنید

 نفرِ ،کریس برای دو دوره .کرد را دیدار می 3من کریس کمبل شاید این نویسنده باید دوستِ

ایاالت متحد  دانشجویانِ شتیِکُ مسابقاتِ قهرمانِ، سه دوره NCAAشتی کُ اول مسابقاتِ

کورنل  از دانشگاه حقوق ی رشته التحصیلِ فارغطور  همینالمپیک و  گیرِ شتیآمریکا، دو دوره کُ

آمریکا در  ی کشتی المپیک در رشته ی مدالِ ندهرترین بسالگی، افتخارِ پیر 91او در سن  .بود

است و یک مرد او . است 22خوار گیاهکریس کمبل یک  .کیلوگرم را از آن خود کرد 32ی  دسته

خواران  گیاهمورد کنم او با آنچه در  فکر می ؛بیماری قلبی شود در عین حال بعید است دچارِ

 .مخالف باشد هتوصیف شد

 به یاد دارم که یکبار در اواخرِ. شدید بود خواری خواری و گیاه انِ گوشتجدال بین طرفدار

در این جلسه یک محقق مشهور به ؛ ای در دانشگاه کورنل شرکت کردم در جلسه 2312ی  دهه

. کرد رانی میرژیم غذایی سخن ، در مورد پیشگیری از بیماری قلبی از طریق22ِآنکل کیز نامِ

ی  سر خود را به نشانه الن حضور داشتندشنونده در س تعدادی از دانشمندانی که به عنوانِ

 . گذاشتبر بیماری قلبی اثر  توان رژیم غذایی نمیبا د گفتن دادند، و می مخالفت تکان می

                                      
Chris Cambell 3   :(نویسنده -.تشابه اسم، اتفاقی است  ) 

خواری اشاره  رسد به گیاه استفاده کرده است اما به نظر می  vegetarianی  در اینجا نویسنده، اگرچه از واژه  22

 م  -خواری دارد و نه صرفاً ناگوشت
11 Ancel Keys 
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تحقیقاتاخیر

استفاده از رژیم  مرسوم و طرفدارانِ دیدگاهِ حماسی بین مدافعانِ این نبردِ نیز همچنان امروز

قابل  اما تغییراتِ. تمام در جریان است غذایی در درمان بیماری قلبی همچنان با شدتِ

چقدر جلو اما به راستی . است ایجاد شدهقلبی  بیماریِها پیرامونِ  دیدگاهای در  حظهمال

مرسوم  روایتِباید بگویم که ایم، و تدبیر کنونی ما برای مقابله با این بیماری چیست؟  آمده

ی رژیم غذایی در  توانایی بالقوه عالرغمِتغییر چندانی در موضع خود ایجاد نکرده است؛ 

شیمیایی و ساختمانیِ بدن  کاریِ ها بر دست اکثر توجههمچنان ری، بیمااین گیری از  پیش

نادیده گرفته غذایی  رژیمِاهمیتِ . ی این بیماری هستند پیشرفته کسانی است که دچار درجاتِ

، قرص و دارو، ابزارهای الکترونیک و ابزارهای تشخیصی جدید تیغ جراح ها به و نگاهشود  می

 .است

طی این عمل، . وجود دارد( پَس بای) 21«یکرنر انِیشر کنارگذرِ» یِراحجدر حال حاضر، امکانِ 

تواند از روی  ، به این شکل خون میشود زده میبیمار پیوند  سالم به یک شریانِ یک شریانِ

 های آخرینِ روشالبته  .شریان عبور نکرده و آن را دور بزند موجود در ترومِآترین  خطرناک

الزم برای این منظور  در مواقعِحتی  هستند، تا بتواننو  جایگزین کردن قلبِ ، به دنبالِجراحی

ما همچنین روشی در اختیار داریم که در آن نیازی به  .کردمصنوعی استفاده از یک قلب 

 یک بالنِ ،در این روش .شود گفته می 29آنژیوپالستیسینه نیست و به آن  ی قفسه شکافتنِ

ی شریان  ها را به دیواره ترومآ تاشود،  عبور داده می دار مشکلبیمار و  شریانِ از داخلِکوچک 

فناوری  ما صاحبِهمچنین، . کندبیشتر باز  خونِ فشار داده، و به این شکل راه را برای عبورِ

                                      
12 Coronary_artery_bypass_surgery 
13 angioplasty 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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ی  کننده های تنظیم دستگاهطور  و همین. قلب هستیم عضالتِ تقویتِبرای  23«الکتروشوک»

 توان وضعیتِ ی آن می به وسیلهدقیق که  تصویربرداریِ داریم و فنونِ را در اختیارضربان قلب 

 .کرد بررسیتماس با قلب هر نوع نیاز به  های فرد را بدونِ شریان

و  ،شیمیایی و فناوری ی توجه به موادِ دوره به واقع ،سال گذشته 12شاید بتوان گفت که 

برای نمونه، اخیراً یک پزشک  .بوده است هگیران پیشروش  تغذیه به عنوانِ اعتنایی به نقشِ بی

های مکانیکی تاکید کرده  شدر مورد بیماری قلبی، بر رو شده های انجام پژوهشبندی  در جمع

 :و گفته است
 

جهانی دوم پیشرفت  جنگِ ی که به واسطهعلم و مهندسی  که قدرتِ استبخش امید

. . . شود  گرفتهقلبی بکار  بیماریِ توانست در این نبرد علیهِ کرده بود سرانجام

ی  که به واسطه -الکترونیک مهندسیِ و ها ماشین های چشمگیر در مهندسیِ پیشرفت

عروقی -قلبی ی دستگاهِ مطالعه حال به طور خاص در خدمتِ -جنگ صورت گرفت

 [4]. . . قرار گرفته است
 

هرچه ؛ های قابل توجه صورت گرفته است برخی پیشرفت شکی وجود ندارد که در این زمینه

کاهش یافته % 14،  2312باشد میزان مرگ و میر بر اثر ابتال به بیماری قلبی در مقایسه با سال 

کاهش در میزان مرگ و میر یک پیروزی چشمگیر برای فناوری و علم شیمی % 14 [2].است

 در رابطه باپزشکی  های فوریت ها در بخشِ ترین پیشرفت یکی از بزرگ. شود محسوب می

سال سن  21، اگر شما بیش از 2312در سال . است صورت گرفتهی قلبی  قربانیان حمله

داد تا زنده به بیمارستان  شانس شما را یاری می یدباشدید،  ی قلبی می د و دچار حملهداشتی

. دادید در آنجا جان می% 94 همچنان به احتمالِرسیدید  و اگر هم زنده به بیمارستان میبرسید، 

                                      
23  Defibrillator  :عضالت  نظم های بی در این روش با استفاده از دستگاهِ الکتریکی و شوک الکتریکی از انقباض

 م -شود قلب جلوگیری می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%DA%A9_%28%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C%29
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طور که  همان. خواهید مرد% 21 امروز، اگر زنده به بیمارستان برسید، تنها به احتمالِاما 

نتیجتاً پزشکی بیمارستانی بسیار بهتر شده است،  و  های فوریت بخشِ عملکردِینیم، ب می

عالوه بر این، شمار افرادی که سیگار  [2].شود شمار عظیمی از افراد نجات داده می زندگیِ

ی خود میزان مرگ و میر  به نوبهاین که  [28] [27]کنند به تدریج کاهش یافته است،  دود می

 . دهد  ی قلبی را کاهش میبر اثر بیمار

بهبود حاصل شده  های پزشکی فوریتعملکرد در  توان گفت که امروز، به این ترتیب می

 کاهش یافتهسیگار  مصرفِ ، میزانِاند داروهای شیمیایی ابداع شده و است، ابزارهای مکانیکی

سد باید از خوشحالی ر به نظر می .اند آمده جراحی قلب به صحنه های متعددِ است، و روش

 . ایم پیشرفت کردهفریاد بکشیم و بگوییم که ما واقعاً 

 طور است؟ آیا به راستی ایناما 

در . مرگ و میر است اولِ بیماری قلبی همچنان عاملِ باید بدانید که ی اینها که بگذریم، از همه

بیماری از بین  این بر اثر ایاالت متحد آمریکا نفر از مردمِ 1222ساعت، بیش از  13هر 

ی  ها، همچنان شمار عظیمی از افراد در برابر حمله با وجود تمامی این پیشرفت [2].روند می

 . آورند تعظیم فرود می قلبی سرِ

 2312ی  دهه تفاوتی با اوایلِ [29]بیماری قلبی ( و نه مرگ و میر) وقوع نرخِدر حقیقت، 

ی گذشته بر اثر بیماری قلبی از بین  در حالیکه ما به اندازه زبان دیگر، به [2].نکرده است

رسد که ما صرفاً  به نظر می. شویم ی سابق به آن دچار می رویم، اما همچنان به همان اندازه نمی

جلوگیری اما برای ایم،  بیماری اندکی پیشرفت کرده این میر بر اثرِو مرگ انداختنِ به تاخیردر 

 . ایم هیچ کاری انجام ندادهعمالً لبی ابتال به بیماری ق از
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ناجیخیالییک:جراحی

گیرد از آنچه مردم  که در این کشور صورت می  مکانیکی های دستکاریبازدهیِ آن دسته از 

به طور ویژه  «پَس بای» جراحیِ عملِهای اخیر،  در دهه. استکنند بسیار کمتر  فکر می

 ه استپَس صورت گرفت هزار عمل بای 942حدود  [30]،2332در سال .  است محبوبیت یافته

. آمریکایی، یک نفر تحت این عمل جدی قرار گرفته است 112که از هر  استکه معنایش این 

ای از  مجموعه ی به وسیلهخون  شود، جریانِ ی بیمار شکافته می ی سینه طی این عمل، قفسه

سینه  پا یا شریانِ یک رگِ ؛شود ها در مسیرهای جدید هدایت می ها و دستگاه ها، پمپ گیره

خون امکان داده  به این شکل به جریانِ .شود زده  پیوندقلب  بیمارِ سمتِقبه تا شود  بریده می

 .های مسدود را دور بزند شود تا شریان می

حال،  با این [32].خورد هزار دالر آب می 32و حدوداً  آور است سرسام ی این جراحیها هزینه

 از دیگر عوارضِ [31].رود از بین می عوارض این عمل نفر به دلیلِ 12از هر بیش از یک نفر 

های جانبی، عفونت،  ریزی تنفسی، خون ی قلبی، مشکالتِ حمله به توان جانبی این بیماری می

به های قلب  رگبرخی  حینِ عملِ جراحی، وقتی. اشاره کرد ی مغزی فشار خون باال و سکته

ها  رگ ی داخلیِ دیواره ِ آتروماین ممکن است باعثِ پارگیِ وند، ش مسدود می ی گیره وسیله

منجر  و ایند، شو جریانِ خون به مغز برده می توسطِ ی جداشده از آتروم، تکهسپس این  .شود

ذهنی افراد را پیش و پس از  عملکردِمحققان . شود می« کوچک»های  بیشماری سکته به تعدادِ

جراحی، در  روز پس از عملِ 1 "از بیماران% 13اند که  و دریافتهاند،  جراحی مقایسه کرده عملِ

 [33]".شوند برخی از کارکردهای شناختی با مشکل مواجه می

 باالترینِ؟ دهندچنین عملی قرار  تیغِ خود را زیرِشوند  افراد حاضر میچرا سوال اینجاست که 

از بیمارانی که % 42تا  12 حدود. سینه یا آنژین قلبی استخالصی از درد ِ روش،مزیت این 

گیرِ سینه خالص  به مدتِ یک سال از دردِ نفسگیرند  پَس قرار می بای جراحیِ تحتِ
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جراحی، نزدیک  عد از عملِبسه سال  طیِچرا که . اما این مزیت دوامی ندارد [34].شوند می

 ،از این عمل طی ده سال پسو  [35].شوند مبتال میبیماران دوباره به این درد  از سوم به یک

 بازگشتی آنها  شوند یا درد سینه ی قلبی می میرند، یا دچار حمله نیمی از بیماران یا می

قلبی به  محدودی از بیمارانِ تعدادِتنها عمالً دهد که  مطالعات درازمدت نشان می [36].کند می

ات نشان عالوه بر این، این مطالع [12].کنند تر زندگی می پَس طوالنی ی عمل بای واسطه

پس از این عمل، به  ،گیرند قرار می «پَس بای»عمل  آن دسته از بیمارانی که تحتِ دهند که می

 [12].دشون ی قلبی نمی دچار حمله اند نرفتهعمل  زیر تیغِ اینکه  کسانیاز کمتر وجه  هیچ

آن دسته از شد؟  ی قلبی می ها منجر به حمله آورید که انباشتِ کدام دسته از آتروم آیا به یاد می

ز آن است که بتواند جلوی جدا کمتر اشان  هستند و پایداری تر کوچککه   های آتروم انباشت

ترین  بزرگترین، و قابل مشاهده ،پَس بای عملِست که  این در حالی .را بگیرد« سرپوش»شدنِ 

 حمالتِ نه مسئولِ ودرد سینه هستند،  یعنی آنهایی که مسئولِ -گیرد را هدف می ها مآترو

 . قلبی

قابل توجهی  این عمل بسیار پرهزینه است و با خطراتِ. نیز مشابه است «آنژیوپالستی» داستانِ

شریان  نر، یک بالن به درونِکرو شریانِ های مسدودِ بخش پس از شناساییِ. همراه است

دهد،  ی رگ هُل می به دیواره اها ر اتروم ،این بالن . شود شود و سپس پر از باد می فرستاده می

این  حینِ ،بیمار 22حدوداً یک نفر از هر . دهد تا جریانِ خون بیشتری عبور کند و امکان می

ی قلبی یا یک  ر به مرگ، حملهتواند منج کند، که می را تجربه می« ناگهانی رگ قطعِ»عمل، 

اینکه این اتفاق نیفتد، همچنان احتمالِ اینکه این  حتی با فرضِ [37].پَس شود فوری بای عملِ

هایی که  از شریان% 32ماه پس از عمل،  3طی . د قابل مالحظه استوعمل با شکست مواجه ش

 [38].کنند صورت گرفته را باطل می شوند، و عملِ بالن باز شده بودند دوباره بسته می توسطِ

های  بخش درمانِ تواند برای مینامطلوبی، آنژیوپالستی  چنین نتایجِ با این وجود، عالرغمِ
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 ای تا اندازه -شوند ختم ی قلبی همه بیشتر احتمال دارد به حملهکه از  -مسدود شده کوچکِ

 .باشدسودمند 

سودمند  های «پیشرفت» این به اصطالحتر به  قبینید با نگاهی دقی طور که می همان. بسیار خب

پَس و آنژیوپالستی،  بای عملِ. شود ها آشکار می فایدگی این روش بی ،ی بیماریِ قلبی در حوزه

در جز  -یا افزایشِ طولِ عمر افراد ،ی قلبی هلمال به بیماریِ قلبی، جلوگیری از حابت برای علتِ

 .دهد هیچ کاری انجام نمی عمالً-قلبی ترین بیمارانِ بغرنجموردِ 

که در مورد  ای بینانه خوشعموماً دیدگاهِ عالرغم . ارید ببینیم ماجرا از چه قرار استبگذ

واقعاً ما آیا : وجود دارد، باید از خود بپرسیمگذشته  سال 12 قلبِ انجام شده در های پژوهش

آمده  زمینه از دستِ ما بر میآیا این تنها کاری بوده که در این ایم؟  در این نبرد پیروز شده

تاثیرِ رژیمِ ها در رابطه با  هایی که طی آن سال ونه، باید پرسید بر سر پژوهش؟ برای نماست

های غذاییِ کشف شده توسط  چه آمد؟ بر سر درمان صورت گرفته بود غذایی بر بیماری قلبی

 چه آمد؟ -تر مطرح شد که پیش -لستر موریسون. دکتر

اخیر از  یها من تنها در سال. ن دستاوردها به طور عمده ناپدید شدندآباید بگویم که 

بود،  عجیباین موضوع بسیار . آگاهی یافتم 2312و  2332ی  های انجام شده در دهه پژوهش

هرگونه حتی این را که فن  اهلِ، 2322و 2312ی  دورانِ دانشجویی من در اواخر دهه درزیرا 

این در . شدند منکر می ریزی شده است ه یا حتی طرحپژوهشی در این زمینه صورت گرفت

با . بدتر شده است روز به روزها  آمریکایی ی الگوی تغذیه، ها حالی است که در تمامِ این سال

بسیار بیشتری  ایاالت متحده، ما در مقایسه با سی سال قبل، مقدارِ کشاورزیِ دپارتمانِ استناد به

  .شود جای خوشی ختم نمیواضح است که این راه به  [39].کنیم گوشت و چربی مصرف می

شوند،  ی گذشته از زیر خاک بیرون کشیده می طی دو دههبه تدریج ها  طور که این یافته همان

به  از پزشکان های اندکی در حال حاضر، گروه. گرفته است جاندوباره  مرسوم دیدگاهِ بانبرد 
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آنها به . قلبی وجود دارد بیماری چیرگی بری بهتری برا راهِ اند مدعی که اند صحنه آمده

یعنی تغییرِ   روشِ درمانترینِ  استفاده از ساده و برکنند،  خویش اشاره میهای شگرفِ  موفقیت

 . الگوی تغذیه تاکید دارند

 

  کالدولاِسِلِستین.دکتر

ایاالت متحد آمریکا، و شاید جهان،  بزنید که بهترین مرکز درمان قلب در توانید حدس آیا می

آنجلس؟ شیکاگو؟ شهری در فلوریدا، شاید در  در کدام ایالت قرار دارد؟ نیویورک؟ لوس

 سالمندان؟ بخشِ نزدیکی 

جایی پزشکیِ قلب در  بهترین مرکزِ ،US Newsو  World Report اطالعاتِ استناد بهبا 

 استفاده ازجهان برای  ن از سرتاسرِبیمارا. اوهایاو قرار داردایالت کِلیولند در به نامِ 

معتبرترین پزشکان اداره  توسطِ این مرکز. کنند های قلب به اینجا پرواز می ترین درمان پیشرفته

 .شود می

 ،به عنوان دانشجو در دانشگاه ییلاو . است 21یکی از پزشکان این مرکز، دکتر کالدول اسلستین

وزش در کلینیک کلیولند به عنوان جراح از آمپس . ی مدال طال شد برنده 2312در المپیاد 

یکی از بسیار موفق در  سپس به یک پزشکِ. برنز دریافت کرد ویتنام نشانِ ارتش در جنگِ

عضو او  ،در این کلینیک. شدتبدیل کلیولند  کلینیکِدر پزشکی جهان،  مراکزِ ترین مطرح

بخش جراحی تیروئید و پاراتیروئید  بخش سرطان پستان و رئیسِ ، رئیسِی مدیریت کمیته

در لیست یکی  2331-2333ی علمی  منتشر کرده است و در سال  مقاله 222او بیش از . است

مبنای شناختی که از او به  بر [40].الت متحد آمریکا قرار داشته استاز بهترین پزشکان ایا

                                      
15 Dr. Caldwell B. Esselstyn, Jr 
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اش  ای که او هم در زندگی شخصی و هم در زندگی حرفهتوانم بگویم  طور شخصی دارم می

 .فردی بسیار موفق و در عین حال فروتن است

او یا جوایزی که  ی سابقهجذاب است، بیش از همه اما آنچه برای من در مورد دکتر اسلستین 

 ندر دومی. است حقایقِ علمی او برای یافتنِ مندِ بلکه جستجوی نظام. برنده شده است نیست

دکتر  22گیری از بیماری کرونر قلب پیش لیپیدها در مبارزه و نقشِ در رابطه باملی  فرانسِکن

 : استلستین نوشت
 

 ی الگوی درمانی ام به عنوان یک جراح، به واسطه ای برای یازده سال از زندگی حرفه"

. سرطان و بیماری قلبی بر خطا بودم در مورد درمانِمن  ،رایج در ایاالت متحده

 سرطان تغییرِ چیرگی برما برای  گذشته، در تواناییِ در صد سالِتوان گفت که  می

 نیزچندانی  تالشِ ، حتیسرطان وچندانی رخ نداده است، و در رابطه با بیماری قلبی 

میزان در موردِ با این وجود من . ها صورت نگرفته است از این بیماری جلوگیریبرای 

چهارم از  سه: ام که ام و متوجه شده تحقیق کردههای ناگوار  گیریِ این بیماری همه

شوند، و این موضوعی است که قویاً  ی زمین، به بیماری قلبی دچار نمی های کره انسان

 [41]".در ارتباط است آنها با الگوی تغذیهِ
 

 مداخالتِ او آگاه بود که". پرداخت مرسومپزشکی  دستاوردهایکتر اسلستین به بررسی د

 نه خودِ آیند و بیماری قلبی می های نشانه درمانِ جراحی تنها به کارِپزشکی، آنژیوگرافیک و 

 ".است نیازکلی متفاوت به  یرویکردبیماری قلبی به  برای درمانِ و باور داشت که ؛بیماری

 گیاهیی  نشده فرآوریع و متنو رژیمِ ثیرِبه آزمایش بر روی تاگرفت تا دکتر اسلستین تصمیم 

 ی آورنده از داروهای پایین بسیار پایینی دوزِبا استفاده از او  [42].بپردازد یقلب بیماریبر 

                                      
 نویسنده -این کنفرانس به همت او برپا شد و برای شرکت در آن از من نیز توسط او دعوت به عمل آمد  22
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 درمانِ ترین نتایج در تاریخِ به جالب ،چرب بسیار کم و یک رژیم گیاهی اتخاذِ و ،کلسترول

  [43][42].بیماری قلبی دست یافت

خون بیماران به  کلسترولِ تثبیتِی  اولیه هدفِبا دکتر اسلستین تحقیقش را ، 2341در سال 

او از هر بیمار خواست تا تمام چیزهایی . لیتر آغاز کرد در دهم مگر میلی 212 تر از عددی پایین

به مدت پنج سال، هر دو هفته، دکتر اسلستین با بیمارانش دیدار . کند یادداشتخورد  را که می

و  داد و فشار خون خون انجام می  کرد، آزمایش با آنها صحبت می این روندمورد  کرد و در می

تلفن  و از طریقِ ،روزانهبه طور او این موضوع را حتی . کرد گیری می بیماران را اندازه وزن

عالوه بر این،  .به چه نحو است افراد رژیم غذایی و فشار خونِ کرد تا دریابد وضعیتِ دنبال می

آمدند تا در مورد برنامه گفتگو صورت گیرد و  چند بار در سال گردهم میبیماران  تمامیِ

 ،کوشی و پیگیری با سخت دکتر اسلستین، شاید بتوان گفت که. ها رد و بدل شود دیدگاه

 .کرد وضعیتِ بیماران را مورد به مورد دنبال می

ه چربی اضافی و تقریباً از هرگون عاریکردند  رژیمی که دکتر اسلستین و همسرش دنبال می

کنندگان از  شرکت"، دننویس میدکتر اسلستین و همکارانش . هر نوع محصوالت حیوانی بود

به جز  البته-کردند لبنی اجتناب می هر گونه روغن، گوشت، مرغ، ماهی و محصوالتِ مصرفِ

ستین به با گذشت حدودِ پنج سال از این برنامه، دکتر اسل [42]".چربی بدونِ شیر و ماستِ

 .چربی را نیز کنار بگذارند بدونِ بیمارانش توصیه کرد تا استفاده از شیر و ماستِ

نفر  24گیری کردند و  ی این تحقیق کناره دو سال از شرکت در ادامه پس از ،نفر از بیماران 1

 4طی . دکتر اسلستین آمده بودند در ابتدا با مشکل قلبیِ حاد نزدِ ،بیمار 24این . باقی ماندند

از  ؛قلبی را تجربه کرده بودند مشکلِ 33بیمار روی هم رفته  24قبل از این تحقیق، این  سال

واضح  به این ترتیب،. ی قلبی، سکته و آنژیوپالستی پَس، حمله جمله آنژین قلبی، عمل بای
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د ی این افرا شود تصور کرد که انگیزه می. سالمی برخوردار نبودند این افراد از قلبِ است که

 [43][42].زودرس بوده است بیش از هر چیز هراس از مرگِ ،برای شرکت در این تحقیق

در . چشمگیری حاصل شد پیشرفتِ ،بیمار 24در وضعیت این تالشِ دکتر اسلستین نتیجه داد و 

ی تحقیق،  حین دوره. لیتر بود گرم بر دهم میلی 132بیماران  کلسترولِ سطحِ آغاز مطالعه، میانگینِ

ر گرم ب میلی 212 از تر پایین حتی لیتر رسید، یعنی گرم بر دهم میلی 291کلسترول به  ینِمیانگ

به طرز چشمگیری سقوط « بد» LDL کلسترولِ سطحِ [43]!لیتر که هدفِ مورد نظر بود دهم

کلسترول خون  انگیزترین تغییر مربوط به سطحِ ، حیرتاین تحقیق اگرچه، در پایانِ [42].کرد

 .شد قلبی این افراد از آغاز این مطالعه مربوط می مشکالتِ نبود، بلکه به تعدادِ

پیش آمد  اناین بیمار مشکل قلبی در میانِ« یک»این تحقیق، تنها  سال پس از شروعِ 22طی 

پس  .بود که در سال دوم تحقیق انصراف داده بود یکی از بیمارانیمربوط به  نیز این مشکل که

ی رژیم  شده بود و تصمیم به ادامه( آنژین قلبی)درد سینه  گیری، این بیمار دچارِ از کناره

، و هیچ مشکل از بین رفتدوباره، آنژین قلبی او  پس از این بازگشتِ. سالم گرفته بود گیاهیِ

 [43].برای او اتفاق نیفتادنیز دیگری 

اری در این افراد متوقف شد، بلکه حتی بیمرویِ  پیشنه تنها دهنده اینجاست که  ی تکان نکته

 [43].های مسدود باز شدند ماران، شریاناز بی% 12در . روندی معکوس را طی کردبیماری 

این یازده  به این ترتیب معلوم شد که در. موافقت کردند 21آنژیوگرافییازده نفر از بیماران با 

. استکاهش یافته % 1 به طور متوسط تحقیق، اولِ ها، طی پنج سالِ شریان بستگیِ میزانِبیمار، 

افزایش % 1شریان  شاید این تغییر کوچکی به نظر بیاید اما باید متذکر شوم که وقتی قطرِ

که، این آنتر  از این مهم [44].یابد افزایش می% 92کم  ستِبوری دجریان خونِ ع یابد، میزانِ می

، یا در درد سینه و نبودِ( آنژین قلبی)درد سینه  تفاوت بینِ به معنای ظاهراً کوچک تفاوتِ

                                      
 نویسنده -گیرند ی ایکس قرار می های معینی از قلب در معرض اشعه آنژیوگرافی روشی است که طی آن شریان  21

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C


ای    تردید در جایگاه اسطوره: یپروتئین حیوان 46  

 

ترین  این طوالنی"شود،  متذکر می دکتر اسلیستین. بین مرگ و زندگی است حقیقت تفاوتِ

ی  داروهای کاهندهبا همراه  ،غذایی رساندن چربیِ تحقیقی است که تاکنون در مورد به حداقل

ترین  درخشان%( 1ها به میزان  رگ شدنِ  گشوده)ما  نتایجکلسترول صورت گرفته است و 

  [42]".ای است که تاکنون بدست آمده است نتیجه

او  ماجرا از این قرا بود که. گرفتدکتر اسلستین های  تصمیم به استفاده از یافتهیک پزشک 

ی قلبی  ی یک حمله برد تا اینکه به واسطه سال سن داشت و ظاهراً در سالمت بسر می 33تنها 

مرسوم  پزشکیِهای  روشاش،  قلبی بیماریِ به دلیل ماهیتِ. داردقلبی  مشکلِ شد که متوجه

به دیدار دکتر اسلستین رفت، و تصمیم گرفت تا در  پس. توانست به او کمکی کند نمی

ی  ماه، بدون استفاده از داروهای کاهنده 91پیشنهادیی او شرکت کند، پس از  ی غذاییِ برنامه

کلسترول خونش را به  و سطحِ هبیماری قلبی خود را معکوس کرد روندِتوانست کلسترول، او 

تغییر چشمگیر در است این ده مدر زیر آ تصویری که. رساندبگرم بر دهم لیتر  میلی 43

نشان قبل و بعد از استفاده از رژیم غذایی دکتر اسلستین  ار شریانِ این بیماروضعیتِ 

  [8](173 تصویر.)دهد می

شانس، به پُستِ دکتر  ی اینها به این دلیل باشد که صرفاً بیمارانی خوش آیا ممکن است همه

بیمارانی با این درجه از وخامتِ بیماری به طور . اسلستین خورده بودند؟ پاسخ منفی است

یک راه دیگر برای بررسیِ احتمالِ بهبود خودبخودیِ این قبیل . یابند بهبود نمیخودی  خودبه

بیماری نگاه اندازیم که در جریان این تحقیق تصمیم به  1ی  بیماران این است که به کارنامه

 22بیمار دچار  1، این 2331تا سال . های مرسوم را انتخاب کردند گیری گرفتند و مراقبت کناره

ی دیگر قرار  بیماری که در دسته 24این در حالی است که از  [42].جدید شدندمشکل قلبی 

سال پس از شروع این تحقیق، همگی جز یکی همچنان در  21، یعنی 1229داشتند، تا سال 

  [45].گذراندند از عمر خود را می 42و  12های   بردند، و دهه قید حیات بسر می
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 از مصرف رژیمِ گیاهیشریانِ کرونر، پیش و پس  - 173تصویر 

 

 

( A)در تصویرِ سمت چپ . قسمتِ روشن تصویر، همان جریانِ خونِ درون شریان است

بخشی که توسط پرانتز جدا شده بخشی است که رگ به دلیلِ بیماری جدیِ کرونر، قادر به 

که  طور نشده، همان پس از اتخاذ رژیمِ گیاهیِ فرآوری. گذر دادنِ جریانِ خونِ کافی نیست

کنید، همان شریان دوباره گشوده شده است، و  مشاهده می( B)در تصویر سمتِ راست 

به این ترتیب جریانِ خون روندِ طبیعیِ خود را . روندِ بیماری قلبی را معکوس ساخته است

 .بازیافته است
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اگر هیچ چیز از این . دانم ها را نادیده بگیرد؟ بعید می تواند این یافته آیا هیچ فرد معقولی می

قلبی  مشکلِ 33. در مقابل صفر 33: ماند، همین دو عدد را به خاطر بسپارید فصل یادتان نمی

همان بیماران رو به  آنکهمشکل پس از  صفر، و نشده فرآوری رژیمی گیاهیِ پیش از اتخاذِ

جریان »که  استدکتر اسلستین کاری را انجام داده . آوردند نشده فرآوری رژیم گیاهیِ سمتِ

توانسته  او: ای نرسیده است سال به دنبالش بوده و نهایتاً نیز به نتیجه 11برای  24«علمی غالب

 . دوبر بیماری قلبی چیره ش است 

 

دکتردیناورنیش

دین دکتر . گذاشتدر این حوزه پا به میدان نیز ی دیگر  سال گذشته، یک نابغه 21در 

او که . ایفا کرده است ی پزشکی سهمِ شایانی تغذیه در اندیشه جایگاهِ در بهبودِ نیز 23اورنیش

برخوردار  ای ی برجسته ها نیز از چهره د است، در رسانهی دانشگاه پزشکی هاروار کرده تحصیل

تعدادی  پوششِ بیماری قلبی را تحتِ درمانِ توانسته است روشش در موردِ است، و با موفقیت

ی تحریر در  به رشتهدر این زمینه بسیار پرفروش نیز  چندین کتابِاو . بیمه درآورد از متصدیانِ

ال دارد که تان خورده، احتم بین تغذیه و قلب به گوش اگر چیزی در مورد ارتباطِ. آورده است

 . کارهای دکتر اورنیش باشید این را مدیونِ

. صورت گرفته است قلبی زندگی بر بیماریِ سبکِ در مورد تاثیرِترین تحقیق او،  شده شناخته

شان درمان  ، صرفاً با تغییرِ سبکِ زندگیقلبی را مبتال به بیماریِ فردِ 14او  طی این تحقیق،

 12و  طراحی کردی درمانی آزمایشگاهی  یک برنامه ،ناین بیمارابرای او  [46].کرده است

سپس به . قرار داد های درمانی متداول برنامهگروه کنترل تحتِ  به عنوانِبیمار دیگر را 

                                      
18  Big Science 
19 Dr. Dean Ornish 
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گیری کرد، از  هر دو گروه را اندازه های سالمتِ ی دقیق هر دو گروه پرداخت و شاخص مطالعه

 . افراد کلسترول و وزنِ ها، سطحِ شریان مسدود بودنِ جمله میزانِ

با های پیشرفته،  ها و دستگاه از نظر استفاده از فناوری ،ی درمانیِ دکتر اورنیش برنامه

 مذکور بیمارِ 14ی اولِ درمان،  او در هفته. فاصله داشت ها فرسنگاستاندارهای پزشکی مدرن 

ارهایی باید انجام شان چه ک را در یک هتل قرار داد و به آنها گفت که برای کنترل سالمت

و تنها  گیاهی استفاده کنند چربِ کم او از آنها خواست تا حداقل برای یک سال از رژیمِ. دهند

از مواد  مجاز بودند تا آنهابا این وجود،  .شوداز منابع چربی حاصل شان  از کالریِ مصرفی% 22

این لیست عبارت بود  مواد غذایی داخل. خواستند بخورند درون لیست هر مقدار که می غذاییِ

مرغ و یک  ی تخم جز سفیده"همانطور که محققان متذکر شدند،. ها، سبزیجات و غالت از میوه

ی مصرف هیچ محصولِ حیوانی دیگری  چربی در روز، افراد اجازه بدون فنجان شیر یا ماستِ

استرس را  های مختلفی از مدیریتِ غذایی، این گروه باید شکل عالوه بر رژیمِ [46]".نداشتند

تنفس، و  از جمله مراقبه، تمریناتِ -کرد حداقل به مدت یک ساعت در روز تمرین می

همچنین از بیماران خواسته شده بود تا سه ساعت در هفته متناسب با . آرامش کسبِ تمریناتِ

بک س تغییرِ دربرای کمک به بیماران عالوه بر اینها، . شان ورزش کنند ی بیماری درجه

 فکریِ و هم به مدت چهار ساعت از حمایتهربار ن، اعضای گروه دو بار در هفته و شا زندگی

از هیچ برای درمانِ این بیماران  ،اش دکتر اورنیش و گروه تحقیقاتی. شدند متقابل برخوردار می

 [46].ندکرد استفاده نمی پیشرفته نوع دارو، جراحی یا فناوریِ

دادند و  شد گوش فرا می نکاتی که به آنها گوشزد می تقریباً به تمامِ ،مورد تحقیق بیمارانِ

 خونِ کلسترولِ به طور میانگین، سطحِ. کردند شان دریافت می سالمتی پاداش آن را نیز با بهبودِ

 LDLکلسترول  گرم بر دهم لیتر رسید، و سطحِ میلی 211گرم بر دهم لیتر به  میلی 111آنها از 

. کاهش یافتگرم بر دهم لیتر  میلی 31رم بر دهم لیتر به گ میلی 211در این افراد از ( بد)
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. ی آنها به شدت کاهش یافت دردهای سینه پس از یک سال، تعداد، مدت و میزانِهمچنین، 

های مربوط به تغییر سبک زندگی  عالوه بر این، واضح بود که هرچه بیماران بیشتر به توصیه

در بیمارانی که طی این . یافت شتر بهبود میشان بی قلب ، وضعیتِپوشاندند ی عمل می جامه

% 3ی  به اندازه  ها پایبند بودند میزان بسته بودنِ شریان یک سال، بیش از همه به این توصیه

طی یک  ،ظاهراً رقم کوچکی است اما به یاد داشته باشید که بیماری قلبی% 3. کاهش یافت

. ی درخشان است یک نتیجه ،لیک سا تنها ظرفِ% 3عمر زندگی حاصل شده است و کاهش 

ساله موفق شدند بر بیماری قلبی  ی یک از بیماران این گروه، طی یک دوره% 41در مجموع، 

 . خود چیره شوند

. پیشرفتی مشاهده نشد ندهای متداول قرار داشت مراقبت تحتِافراد اما در گروه کنترل، با اینکه 

تر  دفعات وخیم هم از نظر شدت، مدت و تعدادِی این بیماران  دردِ سینه وضعیتِبا گذر زمان، 

 درصدی در تعداد دفعاتِ 32کاهشِ  شاهدِ ،درمان تحتِ گروهِ در حالیکهبرای نمونه، . شد

 سطحِ. افزایش یافته بود% 221درد سینه  ی درد سینه بود، در گروه کنترل تعداد دفعاتِ تجربه

 ر از گروه دکتر اورنیش بود و وضعیتِای باالت دهنده به طرز تکان ،گروه کنترل کلسترولِ

ساله، در گروه دکتر  ی یک طی این دوره. کنترل نیز بدتر شده بود گروهِ ای مسدودِه شریان

رژیم غذایی و سبک زندگی پایبند بودند افزایش  اورنیش نیز، بیمارانی که کمتر از همه به تغییرِ

  [46].نده بودردها را تجربه ک مسدود بودنِ شریان درصدی در میزانِ 4

های دکتر اورنیش، دکتر اسلستین و افرادی که پیش  من بر این باورم که امروز با تکیه بر یافته

توان با موفقیت به مقابله با  اند، نظیر دکتر موریسون، می از آنها به تحقیق در این زمینه پرداخته

د، بلکه هد سینه را کاهش می درد نه تنها عالئمِ ،غذاییِ ایشان درمانِ. بیماری قلبی پرداخت

آینده جلوگیری  در قلبی تواند از مشکالتِ کند و می بیماری قلبی را رفع می همچنین علتِ
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دارویی وجود  جراحی یا درمانِ کلیولند و هیچ کجای دیگر، هیچ نوع عملِ در کلینیکِ. کند

 .رقابت کنددرخشان  ندارد که بتواند با این نتایجِ

 

آینده

قلبی  بیماریِ چیرگیِ تقریباً کامل برکافی برای  دانشِما به  ،امروز .آینده امیدوار بود توان به می

دریم از این بیماری جلوگیری کنیم، بلکه حتی انه تنها ق به عبارت دیگر، ما. دسترسی داریم

 جادِای وی سینه  قفسه نیازی به شکافتنِ برای این کار،. به طور موفق آن را درمان کنیم توانیم می

افکن  فیل داروهای تزریقِنیازی به یک عمر  طور همین ، ونیستها  مسیرهای جدید در شریان

 . قلب برخوردار شویم توانیم از سالمتِ غذای سالم، می خوردنِا تنها ب. مان نداریم در خون

است، و این دقیقاً همان  و همگانی وسیع این رویکرد غذایی در مقیاسِ ترویجِ ،بعدی گامِ

 مناطقِ تیم تحقیقاتی او در. انجامش است مشغولِکاری است که دکتر اورنیس در حال حاضر 

تیمی از متخصصان  .اند از کردهدرمانی آغ معرفی این روشِ هایی جهتِ همایش مختلف،

تر اورنیش به ی دک برنامه آموزند که چطور از طریقِ میمختلف به افراد  پایگاهِ  4در  ،ردستزب

هستند که  ها در این برنامه مجاز به شرکتافرادی . پرداختبیماری قلبی  ری و درمانِیگجلو

دل  به جایآنها . اند جراحی داشته نیاز به عملِشان به قدری جدی بوده است که  بیماری قلبی

این . کنند زندگی شرکت می سبکِ تغییرِبرای   ی یکساله جراحی، در این برنامه بستن به تیغِ

های  هزینه ،ی درمانی بیمه چهل طرحّ 2334 ، و تا سالِه استآغاز شد 2339سال  ازبرنامه 

 [32].ندا هپوشش قرار داد انتخابی را تحتِ بیمارانِ

اند و نتایج  سبک زندگی شرکت کردهدر غییر ی ت این پروژهنفر در  122، تقریباً 2334تا سال 

از % 21درمان، در  پس از گذشتِ یک سال از شروعِ. است ای نیز حاصل شده کننده خیره
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پس از سه سال، بیش از حتی . بودو این اثر، از نوع مقطعی ن. از بین رفت بیماران درد سینه

 [32].ده بودندتجربه نکر ی خود سینه ی را دردردهیچ همچنان  ،بیماراناین از % 22

میلیون  هر ساله بیش از یک. ستفواید سالمتی این روش با فواید اقتصادی نیز همراه ا

های  پزشکی و مراقبت ، خدمات1221ِدر سال  [32].گیرد جراحی قلب صورت می

که این . )میلیارد دالر به همراه داشت 1472ای برابر با  قلبی هزینه برای بیمارانِ ،بیمارستانی

خل خانه دا خانه یا پرستارِ های داخلِ های مربوط به دارو، مراقبت هزینه شاملِحتی 

 32پَس نیز  د، و عمل بایرانه دهزار دالر هزی 92روش آنژیوپالستی به تنهایی  [2].(شود نمی

هزار  1که تنها  مقایسه کنید سبک زندگی در ی تغییرِ ساله ی یک برنامهبا این را  [32].هزار دالر

 واند  ی تغییر سبک زندگی قرار گرفته برنامه ی بیمارانی که تحتِ با مقایسه. دالر هزینه دارد

دهند که  روند، دکتر اورنیش و همکارانش نشان می های متداول می جراحی بیمارانی که زیر تیغِ

  [32].هزار دالر کمتر هزینه دارد 92این برنامه به ازای هر بیمار به طور میانگین 

پزشکی ما در حال حاضر طوری بنا  سالمتِ بنیادِ. هنوز کارهای بسیاری باید صورت بگیرد

صرفاً  هنوز ،غذایی رژیمِو . جراحی و دارویی متکی باشد که بر مداخالتِ است دهش

مربوط ی ها  از برنامهمتداول  یک انتقادِ. ای در مقایسه با داروها و جراحی دارد جایگاهی حاشیه

 نخواهند شد چنین تغییراتِحاضر عموماً که بیماران  استرژیم غذایی این به سبک زندگی و 

دکتر  که بیمارانِ کرده استیک پزشک عنوان . عمیقی در سبک زندگی خود ایجاد کنند

« شدید هواخواهِ»که  اند شدهشان  غذایی عاداتِحاضر به تغییر در اسلستین صرفاً به این دلیل 

نیز به بیماران نسبت  است بلکهغلط نه تنها این انتقاد  [47].باورهای دکتر اسلستین هستند

 دیگر ، آنهادهند نمیشان را تغییر  که بیماران رژیم غذایی ببیننداگر پزشکان . آمیز است توهین

ای مطرح  در این مورد صحبت نخواهند کرد، یا صرفاً آن را در حد یک توصیه و امری حاشیه

بخش  نجات اییه یافته ،یک پزشکبه عنوانِ نیست که وجه معقول  به هیچاین  اما .خواهند کرد
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ها و تغییر در سبک  که آنها حاضر به بکار بستنِ این یافته را از افراد دریغ کنیم با این فرض

 .شان نخواهند بود زندگی

 «آمریکا قلبِ انجمنِ». نیت نیز از این اشتباه مستثنی نیستند خوش های و سازمان حتی موسسات

روی  یانهعلمی باشد بر م کند که به جای آنکه مبتنی بر حقایقِ رژیمی را به بیماران پیشنهاد می

ها  این سازمان. نیز صادق است« طرح ملی آموزش کلسترول»و این در موردِ . تاکید دارد

 راهی برای دستیابی به سبکِ تغییراتی جزئی در عاداتِ غذایی را به عنوانِایجادِ روی و  میانه

خطر باالیی برای ابتال به  دراگر کنند که  آنها به شما توصیه می. کنند زندگی سالم معرفی می

دارید، یا اگر در حال حاضر به این بیماری دچارید، رژیمی را در دستور کار قرار بیماری قلبی 

ست بد( کالری از چربی اشباع از کلِ% 1)اش از چربی  کالری مصرفی از کلِ% 92قرار دهید که 

استناد  اب [49] [48].غذایی مصرف شود گرم کلسترولِ میلی 122و در روز کمتر از  ؛آمده باشد

 122یعنی « مطلوب» شان را زیر سطحِ ها، افراد بایستی سطح کلسترول خون به این سازمان

 [49].لیتر نگاه دارند گرم بر دهم یلیم

رسد  ه در نگاه اول به نظر میآنچ رسان بر خالفِ های آسیب این سازمانبه این ترتیب، 

 خونِ کلسترولِ سطحِما وقتی . دهند مردم قرار نمی عمومِ نوین را در اختیارِ های علمیِ یافته

 از حمالتِ% 91که  کنیم فراموش میکنیم،  معرفی می« مطلوب»گرم بر دهم لیتر را  میلی 122

گر بر دهم لیتر  میلی 122تا  212شان بین  کلسترول قلبی مربوط به افرادی است که سطحِ

گرم بر دهم  میلی 212 تر از پایین خطر بیواقعاً  کلسترولِ کنم که سطحِ ادآوری میی) [50].است

 ،قلبی  بیماریِ سازیِ جریانِ وارونهروش برای ترین  قویدانیم که  ما همچنین می.( لیتر است

مطالعات . را تشکیل داده باشد یمصرف کالریِ از کلِ% 22که چربی تنها  است زمانیمربوط به 

های  سازمان ی انهرو های غذاییِ میانه اند که بسیاری از بیمارانی که توصیه به روشنی نشان داده

گناه این  بی قربانیانِ [51].اند امتِ وضعیتِ قلبی مواجه شدهاند با وخ دولتی را دنبال کرده
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کنند، و سطحِ  ها را مو به مو اجرا می هستند که این توصیه افرادی آگاه و پیگیر ،ها توصیه

دارند، و تنها چیزی که  لیتر نگاه می گرم بر دهم میلی 232تا  242شان را در حدود   کلسترول

 .زودرس است آن مرگِ ی قلبی و احتماالً متعاقبِ شود یک حمله شان می نصیب

در تغییرات اگرچه ایجادِ "نویسد،  رول، میملی آموزش کلست طرحِ آنکه، آمیزتر از همه فاجعه

اما . کرونر قلب است بیماریِ خطراتِ ستن ازترین روش برای کا هزینه کم ،زندگی سبکِ

ی  داروهای کاهنده همچنان، برای دستیابی به حداکثر مزایا، بسیاری از افراد به مصرفِ

در سالمت  های بهبودِ تعجبی ندارد که برنامه یجا [49]".نیاز خواهند داشت LDLکلسترول 

های  توسط این سازمان ای که های غذایی توصیه. دنشو با شکست مواجه می ایاالت متحده

گیرد، به شدت آبکی  صورت می رای اکثر افراد دچار بیماری قلبیباصطالحاً مشهور و معتبر 

 .شود ز توصیه میقرص و دارو نی همواره در کنار آن، یک عمر مصرفِهستند و 

های اصطالحاً پیشرو، از این ترس دارند که اگر از تغییراتی بیش از میانه طرفداری  این سازمان

های غذایی  توصیه واقعیت آن است که اما. های آنها گوش فرا نخواهد داد کنند، کسی به توصیه

حقیقت . ش نیستهای غذایی دکتر اسلستین و دکتر اورنی توصیه وجه به سالمتِ آنها به هیچ

% 92حاوی  گرم بر دهم لیتر ایمن نیست، و یک رژیمِ میلی 122 لکلسترو این است که سطحُ

 خوردنِ{ م-برای بیماران قلبی}شود، و  محسوب نمی« چرب کم»چربی غذایی یک رژیم 

های بهداشت و  سازمان. هستند مضر است% 2غذاهایی که حاوی هر میزان کلسترول بیش از 

 .کنند عمومی را در مورد بیماری قلبی گمراه می افکارِ عامدانه، «روی میانه» به اسمِ ما، سالمتِ

تغییر باالخره گذاران بر این باور باشند که افکار عمومی  خواه دانشمندان، پزشکان و سیاست

 نشده فرآوریمتنوع و گیاهیِ  رژیمِغذایی،  ترین رژیم باید بدانید که سالمخواهد کرد یا نه، 

قلب، دکتر اورنیش و  سالمتِ زندگی بر سبکِ تاثیراتِ پیرامونِدر یک تحقیق . است
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، دارد حقیقتچه چیزی هدف ما از این تحقیق تشخیص این بود که "نویسند،  همکارانش می

 [46] ".است{ م-سازی بر روی عموم افراد قابل پیاده}و نه اینکه چه چیزی عملی 

به  قادر  نشده فرآوریمتنوع و گیاهیِ  یک رژیمِ: قت دارددانیم که چه چیزی حقی امروز می

صدها هزار آمریکایی را  زندگیِد در هر سال توان یو م، جلوگیری و درمان بیماری قلبی است

 . نجات دهد

 بنای تحقیقات  سنگِ)فرامینگام  قلبِ پژوهشِ ها مدیرِ ، که مدت12دکتر ویلیام کاستلی

 . تاکید دارد  نشده رژیمِ گیاهیِ متنوع و فرآوریبوده است، بر ( در مورد بیماری قلبی

 لم پزشکی توسط او ع در تاریخِ ،بیماری قلبی چیرگی برترین  دکتر اسلستین که جدی

 .تاکید دارد  نشده گیاهیِ متنوع و فرآوریصورت گرفته است، بر رژیمِ 

 بدون استفاده از دارو و  -بیماری قلبی ختنِ روندِسا وارونه یلِدکتر اورنیش، که به دل

های  بیماران و شرکت های اقتصادیِ هزینه مشهور است و راهی برای کاهشِ -جراحی

 .تاکید دارد  نشده گیاهیِ متنوع و فرآوری بیمه بنیان گذارده است، بر رژیمِ

 امروز به. خود را با این بیماری آغاز کنیم نبردِ ،امیدقلبی پر از که با حال وقت آن رسیده 

یکی از . سالمت خود کنترل داشته باشندوضعیتِ توانند بر  ایم که افراد می ای رسیده نقطه

بیان  این شکلام این موضوع را به  ترین پزشکانی که تا به حال دیده داشتنی بهترین و دوست

 :کرده است
 

 .ه استمحک خورد  سابقه ی بیبه شکل ،ی جمعی متخصصان ما آگاهی و اراده

 .را به سرانجام برسانیم حماسی این حرکتِ جرئت کنیم وکه  آن رسیده نِحال زما 
 

 [8]ستینلِسِدکتر کالدول اِ

                                      
20 Dr. William Castelli 
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ی  دهنده به آمارهای تکانتان  شاید شما هم چشم .شاید این خبر به گوش شما نیز رسیده باشد

که در مقایسه با چند  باشید  شاید شما نیز متوجه شده .متحده خورده باشد چاقی در ایاالتِ

 .وزن دارند بیشتری در کوچه و خیابان اضافه سال پیش، افرادِ

تعداد از کودکان  اید که چه ان به این نکته برخوردهدر مدرسه، شهربازی یا یک کودکست احتماالً

متر را  بدون به  22 وزن هستند و حتی قادر نیستند  اضافه دچارِ ینِ کودکی،همان سناز 

 . طی کنندنفس افتادن  نفس

یک روزنامه یا مجله را باز کنید، یا رایو یا . کار آسانی نیست ،چاقی این روزها انکار بحرانِ

شکل چاقی روبرو با م متوجه خواهید شد که ایاالت متحدهتلویزیون را روشن کنید، آنگاه 

و . وزن دچارند  اضافه به مشکلِآمریکایی، دو نفرشان  در حقیقت، از هر سه بزرگسالِ. است

دهنده است، بلکه  نه تنها این آمارها تکان. بزرگساالن دچار چاقی هستند یک سوم از جمعیتِ

جلد اول  در، 271جدول به . )آور است افزایش است نیز سرگیجه آهنگی که این ارقام در حالِ

 [1] (نگاه کنید

برای فهمِ این موضوع الزم است تا چیست؟ « چاقی»و « وزن اضافه»اما معنای کلماتی همچون 

اطالع داشته  (BMI) 12«ی بدن شاخص توده» یا ی بدن جثهسنجشِ معیار استاندارد برای از 

. شود می( به متر مربع) شما قدِتقسیم بر مجذورِ ( به کیلوگرم)وزن شما این شاخص، . باشید

، و شود در نظر گرفته می 11«وزن اضافه» دچارِ شخصباشد  11تر از چنانچه عدد حاصل باال

برای مردان و زنان از . باشد 92او باالتر از   BMIشود که  در نظر گرفته می «19چاق»زمانی 

 272استفاده از جدول ا بخودتان را  BMIتوانید  شما می. شود مقیاس واحدی استفاده می

 . محاسبه کنید

                                      
21 body mass index  
22 Overweight  
23 Obess  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
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 ی بدنی جدول شاخص توده – 1.2جدول 
 

 
 

کودکان

. وزن و چاقی باشد دچار اضافه کودکانِ تعدادِ ماجرا، افزایشِ بخشِ انگیزترین تاسفشاید 

دیگر در % 21و . دچار اضافه وزن هستند( ساله 23تا  2از )آمریکایی  از نوجوانانِ% 21حدود 

 [2].وزن قرار دارند ابتال به اضافه خطر

از آنجاییکه . های روانی و اجتماعی متعددی روبرو هستند چالش اب ،وزن دچار اضافه کودکانِ

تواند برای این دسته از  ها می بازی کودکان غالباً صریح و رُک هستند گاهی حضور در میانِ هم

برای . مانند خود عقب می از همتایانِبازی  زمینِ آنها در. آور باشند کودکان بسیار رنج
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احتمال . خورند میتنبل و الابالی  بیشتری روبرو هستند و غالباً برچسبِ با مشکلِیابی  دوست

بیشتر است، و کمبود اعتماد به نفسِ ناشی  شوندتاری یا یادگیری رف مشکالتِ ها دچارِآناینکه 

 [3].ی عمر در فرد نهادینه شود همهتواند برای  می این موضوعاز 

نیز  یدیگر به احتمال زیاد با مشکالت پزشکیِهستند زن و دچار اضافه همچنین، نوجوانانی که

ی  کننده بینی تواند پیش یابد، که این می غالباً میزان کلسترول آنها افزایش می. شوند روبرو می

گلوکز، و  تحملِ عدمِ آنها احتمال بیشتری دارد که دچارِ. های مرگبار باشد از بیماری یبسیار

خورد، حال  بزرگساالن به چشم می که سابقاً تنها در بینِ 1نوع  دیابتِ. آن دیابت شوند متعاقبِ

کودکان به فصل  برای اطالعات بیشتر در مورد دیابتِ. )شایع استنوجوانان  به تمامی در بینِ

بار بیش از سایرین  3چاق،  کودکانِ باال بودنِ فشار خون در میانِ احتمالِ.( نگاه کنید 3و  1

 -شناختی گردد-عصبی التِکشمتواند منجر به  که می-، 13خواب مِی تنفسی هنگا وقفه. است

 نیز، استخوانی وسیعی از مشکالتِ طیفِ. خورد چاق به چشم می از هر ده کودکِ نفر در یک

 تر، نوجوانانِ از همه مهم. چاق در مقایسه با سایرین بسیار بیشتر شایع است کودکانِ در بینِ

که این احتمالِ  [3]شوند، تری تبدیل به بزرگساالنی چاق میبسیار بیش دچار چاقی، به احتمالِ

 . دهد شدیداً افزایش می در آنها العمر را ابتال به مشکالتِ سالمتیِ مادام

 

برایبزرگساالنپیامدهایچاقی

بخش  چاق هستید، ممکن است نتوانید بسیاری از کارهایی را که برایتان لذت اگر شما یک فردِ

سرگرمِ ( تان یا فرزندان)ها  ممکن است متوجه شوید که قادر نیستید با نوه .است انجام دهید

ها شرکت کنید، یا در  های طوالنی را طی کنید، در ورزش ، مسافتر شویدبَ های انرژی بازی

                                      
24 Sleep apnea 
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در حقیقت،  .جنسی فعاالنه داشته باشید صندلی سینما یا هواپیما راحت بنشینید یا یک آمیزشِ

برای بسیاری . ل نیز معموالً بدون درد در کمر یا مفاصل ممکن نیستحتی نشستن بر روی مب

 توجهی تحرکِ قابلِ به شکلِ ،بودنوزن  سنگین. شود زانودرد می از این افراد، ایستادن باعثِ

. دهد را تحت تاثیر قرار می فرد اجتماعیِ ، و زندگیِ ذهنی، خودانگاره جسمانی، کار، سالمتِ

از  شود؛ بلکه به واقع صحبت بر سرِ محدود نمی مرگمسئله صرفاً به بینید،  طور که می همان

 [4].نیز هست زندگی بخشِ های لذت بسیاری از جنبه دست دادنِ

 پس چرا از هر سه بزرگسالِ. وزن داشته باشد کس دوست ندارد اضافه هیچاست که  واضح

 برند؟ رنج میسوم از جمعیت از چاقی  ر به آن دچارند؟ چرا یکفآمریکایی، دو ن

های خدماتِ  ، هزینه2333 سالِ درتنها در ایاالت متحده، . ندارد  بودجه مسئله ربطی به کمبودِ

، یعنی تنها 1221در سال  [5].میلیارد دالر تخمین زده شد 12داً پزشکیِ مربوط به چاقی حدو

اما این  [6].دمیلیارد دالر اعالم کر 222را  ها سه سال بعد، انجمن چاقی آمریکا این هزینه

برای  و اول میلیارد دالرِ دیگر نیز که در گامِ 32تا  92به این رقم  .ی ماجرا نیست همه

های غذایی برای  رژیم اتخاذِدر واقع،  [5].شود اضافه کنید وزن هزینه می از اضافه پیشگیری

بدن  بولیسمِمتا های مختلف برای کاستن از اشتها یا بازتنظیمِ و استفاده از قرص ،وزن کاهشِ

 . عمومی شده است تبدیل به یک مشغولیتِ

ما را بدون اینکه چیزی عایدمان شود به درون خود  پولِی اقتصادی است که  چاله این یک سیاه

تان  ظرفشویی آشپزخانه دالر بپردازید تا سینکِ 32خدماتی  تصور کنید به یک کارگرِ. بلعد می

 122آشپزخانه را بردارد و تعمیر آن  ،ی سینک بتکرد و آب را تعمیر کند، و دو هفته بعد، لوله

آن فرد نخواهید  سینک دوباره به سراغِ بندم که برای تعمیرِ شرط می. دیگر هزینه بردارد دالرِ

ها،  ها، نوشیدنی ا، کتابه ی این برنامه پایان سعی در ادامه پس چرا ما به شکلی بی! رفت
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آنهم زمانی  -وزن  داریم های مشابه برای کاهشِ های انرژی و کاهش وزن، و دیگر حقه کلوپ

 د؟نرسان خواهیم نمی ما را به مقصودی که می یک که هیچ

. کنم خویش دارند تحسین می وزنِ من کسانی را که سعی در کنترلِشوم که  یادآورباید 

قربانیان  توان زیر سوال برد که در شأن و کرامتِ قدر می چاق را همان افراد شایستگی یا شأنِ

ای است که اقدامی راهگشا برای حل  اجتماعی از نظامِ ،من انتقادِ. توان تردید کرد سرطان می

برای مثال، بر این باورم که ما . زند دهد و حتی به این معضل دامن می این مشکل انجام نمی

سودجو  ای افرادِ عده هستیم که تا حد زیادی به قصد پر کردن جیبِ غلطی غرق در اطالعاتِ

نوینی است که  حلِ ی راه آنچه ما واقعاً به آن نیاز داریم، ارائه .شود در بین مردم پراکنده می

 . انتخاب آن را داشته باشند ها نیز افراد توانِ صحیح باشد و از نظر هزینه مبتنی بر اطالعاتِ

 

حلراه

با ، و همراه نشده گیاهی از نوعِ متنوع و فرآوری غذایی انتخابِ یک رژیمِ ،وزن کاهشِ حلِ راه

درازمدت در  یک تغییرِچنین حرکتی، . میزانِ معقولی ورزش و فعالیتِ بدنی است ، انجامِآن

حاصل شود و ظرفِ دو هفته   نیست که ظرفِ یک هفته زودگذر دِیک مُو زندگی است،  سبکِ

و  در وزن فرد به طور پایدار تغییر ایجاد کند قادر استاز همین روست که و از بین رود؛ 

 .های مزمن را به حداقل برساند بیماری ابتال به خطرِ

مختلف  تازه و حبوباتِ سبزیجاتِ، ها اید که به طور منظم میوه آیا تا به حال کسی را دیده

زمینی  چیپس، سیب دستی مثلِ های دم گوشت یا خوراکی گهگاهیمصرف کند و حتی 

اگر افرادی از این این افراد چقدر است؟  ای مصرف کند؟ وزنِ شده، و شیرینی خامه سرخ

حال به جوامعِ . سالمی برخوردارند اید که آنها از وزنِ شناسید، احتماالً متوجه شده دست می

را در نظر ( هندیچینی، ژاپنی، )سنتی آسیایی  مثالً جوامعِ. سنتیِ نقاطِ مختلفِ جهان فکر کنید
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. اند گیاهی تغذیه کرده عمدتاً رد، که چند میلیارد انسان برای هزاران سال در آنها از رژیمِیبیگ

کم تا همین  دستِ -شکل و شمایل این افراد در حالتی غیر از قلمی و باریک حتی تصورِ

   .دشوار بوده است -اواخر

داگ و  هات بال، دو ساندویچِ ی بیس تماشای مسابقه حال فردی را در نظر بگیرید که هنگامِ

چیزبرگر  ،ی شما فود محله فست رستورانِ دردهد، یا زنی که  آبجو را سفارش می دومین قوطیِ

احتماالً شما هم موافقید که شکل و شمایل این افراد . دهد شده سفارش می زمینی سرخ و سیب

مردی  متاسفانه، تصویرِ. آسیایی است سنتیِ معِشان در جوا نوعان تا حد زیادی متفاوت از هم

من . ها است عمومی آمریکایی تبدیل شدن به تصویرِ داگ و آبجو به سرعت در حالِ با هات

ورود به ایاالت متحده  گویند اولین چیزی که هنگامِ مراجعانی از سایر کشورها دارم که می

 . ی افراد چاق است زهکند تعدادِ بیش از اندا توجه آنها را به خود جمع می

گروهِ تعیینِ عجیب و غریب از جمله  بازی یا معادالتِ نیازی به شعبده ،برای حل این موضوع

تنها به چشم خود . دست به دعا شدن نیستیا های مصرفی،  خونی یا شمارشِ کربوهیدارت

بیمار  و چه کسی چاق و دارد، سرزنده و سالم بدنی متناسباعتماد کنید و ببینید چه کسی 

این مطالعات بارها و بارها . کنید برخی از مطالعاتِ علمیِ معتبر توجههای  یا به یافته. است

تر و  متناسبخوارشان  ردیفانِ گوشت هم از ،12خواران و گیاه 11خواران اند که ناگوشت نشان داده

تا  171از  بودندخوار  خوار یا گیاه که ناگوشت ی این مطالعات، افرادی در همه. هستند تر باریک

 [13-7].تر از دیگر شهروندان بودند سبک کیلوگرم 14

ز خواهند ا وزن خواسته شد تا هرچه می ر اضافهدچاِ ی مستقل، از افرادِ در یک مطالعه

سه هفته، این  ظرفِ .گیاهی بودند تغذیه کنندو نشده  چرب، فراوری هایی که عمدتاً کم خوراکی

                                      
25 Vegetarian  
26 vegans 
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 3122بررسیِ  از ،نیز در مرکز پریتیکین [14].گرم وزن کم کردندکیلو 171متوسط افراد به طور 

این مرکز . ی مشابهی بدست آمد ای شرکت کرده بودند نتیجه هفته ی سه بیمار که در این برنامه

سه هفته  این بیماران ظرفِ ،ی عمدتاً گیاهی و مقداری ورزش دریافت که با بکار بستنِ تغذیه

  [15].دست دادند بدنشان را از از وزنِ%  171

نشده و  مشابه که بر استفاده از مواد غذاییِ عمدتاً گیاهی، فراوری ی چند تحقیقِ نتیجه

 : متکی بودند به قرار زیر است یچرب بدون

  [16] . روز 21کیلوگرم کاهشِ وزن ظرفِ  171تا  2حدود 

  [18] [17] . کیلوگرم کاهشِ وزن ظرفِ سه هفته 1حدود 

 171 ِ[19].هفته 21وزن ظرف  کیلوگرم کاهش 

 22 [20]. کیلوگرم کاهش وزن ظرف یک سال  

 تواند به کاهشِ گیاهی و فراوری نشده می یک رژیمِ دهند که مصرفِ تمامی این نتایج نشان می

تنها . کوتاهی انجام دهد نسبتاً وزن کمک کند، و عالوه بر این، قادر است این کار را در مدتِ

در اکثر این مطالعات، افرادی که . چه مقدار وزن کم کنید ته باشیدداشمسئله این است که قصد 

برنامه از سایرین وزنِ بیشتری  ند که در شروعِیشتر وزن از دست دادند کسانی بوداز همه ب

ادامه دهد غذایی  این رژیمِ فرد بهچنانچه ابتدایی،  وزنِ پس از یک کاهشِ [21].داشتند

تر اینکه،  از همه مهم. نگاه دارددر همان عدد ثابت را  وزنِ خودتواند برای درازمدت  می

با سالمت فرد در  زند بلکه نه تنها به سالمتِ فرد آسیب نمی ،قوزن از این طری کردنِ کم

 . درازمدت همراه است
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برای این . کنند میدر عینِ حال وزن کم ن اما دارندرژیمِ گیاهی  با اینکهبرخی افراد گاهی 

  :وجود دارد مسئله چند دلیل

 تر اینکه، چنانچه رژیمِ گیاهی فرد شامل مقدارِ زیادی  اول و از همه مهم

فرد  وزنِ منجر به کاهشِ زیادباشد به احتمالِ بسیار  شده فراوری کربوهیدراتِ

هایی نظیر ماکارونی باشد به  شیرینی و رشته ،رژیمی که پر از کیک. خواهد شدن

ها و قندهای  ها مملو از نشاسته ن خوراکیزیرا ای. کند وزن کمک نمی کاهشِ

رفته و در مورد کیک، غالباً مقدار زیادی چربی نیز در آن بکار . ی هضم هستند آماده

شدیداً  طور که در فصل چهارم متذکر شدم، این مواد غذاییِ همان. است

ی  وزن و اشاعه گیاهی که برای کاهشِ در یک رژیمِ ،شده و غیرطبیعی فراوری

است که من  ای دالیل اصلیاز  یاین یک. شود جایی ندارند سالمتی بکار بسته می

 .تاکید دارم« فراوری نشده»و  «گیاهی» های واژهبر 

لزوماً با یک  «خواری ناگوشت» سختِ و سفت به خاطر داشته باشید که یک رژیمِ

خوار  ناگوشت خود را کهبرخی افراد . یکی نیست «نشده فراوری گیاهیِ» رژیمِ

 گذارند و به جای آن رو به مصرفِ گوشت را کنار می کنند صرفاً معرفی می

های  های افزودنی و کربوهیدرات و همراه با آن روغنآورند،  لبنی می محصوالتِ

شده درست  فراوری ها که با غالتِ ها و شیرینی فراوری شده، نظیر پاستا، کیک

 11«خور هوله هله خوارانِ ناگوشت»این گروه را  سمِمن ا. کنند مصرف می شوند می

 .کنند ای تغذیه نمی مغذیسالم و از رژیمِ گذارم، زیرا  می

                                      
27 junk-food vegetarians 
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 ِشود که  وزن اتفاق نیفتد به افرادی مربوط می دومین دلیلی که ممکن است کاهش

میزانِ معقولی از این در حالی است که . دهند بدنی انجام نمی هیچ نوع فعالیتِ

 .تواند بسیار سودمند باشد بدنی، چنانچه به طور منظم صورت گیرد، می فعالیتِ

 ی خانوادگی دارند که کار آنها را برای  وزن زمینه سوم اینکه، برخی افراد برای اضافه

الزم است اگر شما یکی از این افراد هستید، احتماالً . سازد وزن دشوارتر می کاهشِ

جالب . گیر باشید تان سخت  ی و فعالیت بدنیبر روی رژیم غذای تا بیش از دیگران،

فرد چاقی  تقریباًییِ چین، است بدانید که پژوهشِ ما نشان داد در نواحی روستا

اند  مکان کرده هایی که به کشورهای غربی نقلِ چینی وجود ندارد، هرچند در بینِ

 یِطور که رژیم غذایی و سبک زندگ امروزه، همان. خورند افراد چاق به چشم می

نزدیک شدن به  شان نیز در حالِبدن شبیه شدن به ما است، شکلِ ها در حالِ چینی

پس از  کوتاهی ی ژنتیکی دارند، مدتِ برای برخی از این افراد که زمینه. ماست

 . شوندمشکالت یکی پس از دیگری ظاهر  کافی است تا مواد غذاییِ مضر مصرفِ

درازمدت به آن  مناسب و پایبندیِ زندگیِ سبکِ انتخابِ ثابت نگاه داشتنِ وزنِ بدن، مستلزمِ

دهند،  ری کاهش مییگبه شکلِ چشمافراد را  وزنِ کوتاهی، مدتِ ظرفِهایی که  روش .است

ی یدردهابه جان خریدنِ  و دوام متغییری ک به چنگ آوردنِ. مانند در درازمدت پایدار نمی

کوتاهی، وزن شما  اگرچه برای مدتِ کنونی پیشنهادیِ های رژیم .درازمدت کار معقولی نیست

کلیه، بیماری قلبی، سرطان،  مشکالتِ با مشکالتی نظیرِاما  دهند را به شدت کاهش می

اگر وزن شما به آهستگی، و ظرف . اند های استخوان و مفاصل و سایر مشکالت همراه ناراحتی

ظرفِ ر دارید که بتوانید آن را ، چرا انتظاه استی چند ماهه و چند ساله افزایش یافت یک دوره

  به حالتِ طبیعی برگردانید؟آسیب   به شکلی سالم و بدونِچند هفته 



ای    تردید در جایگاه اسطوره: یپروتئین حیوان 66  

 

شخصِ برد، این روش تنها  کاری از پیش نمی ،سرعتی وزن به روشِ مشکل اضافه درمانِ 

غذایی سابق که مدتی  کند تا رژیمِ مذکور را کنار گذشته و به عاداتِ گیرنده را تحریک می رژیم

خوار و  ناگوشتفردِ  12،221ی وسیع بر روی  یک مطالعه. د بازگشت کندکنار گذاشته بو

به که  ،آن دسته از افراد برای( BMI)ی بدن  توده شاخصِ". . . که  نشان داد [13]خوار گیاه

ر از پنج سال که کمت کسانیشان پایبند بودند در مقایسه با  به رژیم آنیا بیش از سال  1 مدت

  ".تر است شان پایبند بودند پایین به رژیم

 

کارسازاست؟چرااینروش

توانید آن را در  اما چطور می. حلی وجود دارد وزن راه کاهشِ پس برای مشکلِ... بسیار خوب

 خود بکار بندید؟  زندگیِ

  کلی، شما تا زمانی  به عبارتِ. های مصرفی را کنار بگذارید کالری ی شمردنِ ایده

خواهید غذا  توانید هر مقدار که می کنید، می که از غذاهای صحیح مصرف می

نگاه  21برای توضیح بیشتر به فصل . )تان کاهش یابد حال وزن بخورید و در عینِ

 .( کنید

  روی را فراموش  میانهرعایتِ یا  سازیِ خویش محروم خودداری یاکارهایی نظیر

باید چیزی  کنید می گرسنگی احساسِوقتی . ن کارها نیستکنید؛ نیازی به ای

طوالنی باعث خواهد شد تا  تحملِ گرسنگی به مدتِدر غیر این صورت،  .بخورید

 . کلی متابولیسم را کاهش دهد تان در واکنش به آن، آهنگِ بدنتدریج  به

  های گیاهی و سالم چنانچه از خوردنیدر بدن ما سازوکارهایی وجود دارد که 

ها بیرون کشیده و در اختیار  تغذیه کنیم قادر است مواد مغذی را از این خوردنی

بدن قرار دهد، بدون آنکه نیاز باشد تا ما هر لقمه از غذایی را که در دهان 
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نگرانی به خوردن  توانید بدونِ به این روش، می .سنگین کنیم گذاریم سبک می

 . بسپارید  ی بدن و باقی را به عهده انیدتان غذای سالم برس به بدن. مشغول شوید

 چرب  کم نشده و فراوری ِ گیاهیِ کسانی که از رژیم دهد نشان می برخی مطالعات

نیست که دلیل این موضوع این . کنند رف میکمتری مص کردند کالریِ پیروی می

 در حقیقت، آنها احتماالً در مقایسه با افرادِ. دهند این افراد به خود گرسنگی می

کنند و هم حجمِ بزرگتری از  صرفِ خوردن می را بیشتری خوار هم وقتِ شتگو

که تراکمِ بلکه دلیلش این است  [22].کنند مواد غذایی در هر وعده مصرف می

در مقایسه  -از نوع فراوری نشده –ها، سبزیجات و حبوبات میوهدر  (کالری) انرژی

به عبارت دیگر،  .تر است ینهای افزودنی بسیار پای با محصوالتِ حیوانی و چربی

به یاد . تر است قاشقِ غذاخوری یا فنجان از این مواد پایینهر میزان کالری در 

کالری است، در حالیکه در هر گرم از کیلو 3داشته باشید که هر گرم چربی حاوی 

 . کالری انرژی نهفته استکیلو 3ها و پروتئین تنها  کربوهیدرات

  ،بسیار  مقدارِفراوری نشده، حاویِ  سبزیجات، و حبوباتِعالوه بر این، میوه

 [23] [22].که این خود در رفعِ احساس گرسنگی تاثیر دارد فیبر هستندبیشتری 

باالیی به  کالریِآنکه  بدونِبتوانید شود  در واقع مصرفِ این نوع مواد باعث می

غذاییِ سالم،  وادم مصرفِ، با به این ترتیب. احساسِ سیری کنید کنیدبدنتان وارد 

مصرفی،  کالریِ میزانِتوانید مقدارِ بیشتری غذا بخورید و در عین حال  می

  .را کاهش دهیدشده  شده و جذب هضم

آتیکنز و دیگر  ، همان انتقادی که من علیه رژیمِتا به اینجا .ی ظریف وجود دارد اما یک نکته

 تواند در مورد مطالعاتِ می( نگاه کنید 3به فصل )مطرح کردم « کربوهیدرات کم»های  رژیم

موفق به  -کمتر کالریاز طریقِ مصرفِ صرفاً -گیاهی رژیمِ اتخاذِمدتی که در آن افراد با  کوتاه
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یتِ فرد آنچه مهم است وضعممکن است گفته شود که . اند نیز صادق باشد کاهشِ وزن شده

رژیمی  به مصرفِدر درازمدت افراد بسیار دشوار خواهد بود که  برایو  است« درازمدت»در 

 از طریقِکاهش وزن به واقع، . کالری پایین است ادامه دهند سطحِ که تا این اندازه از نظرِ

 . شود وزن می و ماندگار در پایای به ندرت منجر به کاهش مصرفی، کالریِکاهشِ 

چیزی بیش از صرفاً کاهشِ خوار  در افراد گیاهکاهش وزن  علتِ ی ظریف اینجاست که نکتهاما 

ردیفانِ  در مقایسه با هم خواران گیاهدهند که  مطالعات نشان می در واقع، .کالری مصرفی است

عین حال  کنند و در خوارِ خود، مقدارِ برابر یا حتی به مراتب بیشتری کالری مصرف می گوشت

ساکنانِ آن دسته از دهد که  چین نشان می پژوهشِ [25][24][11].تر هستند باریک همچنان

نسبت به  -ها در مقایسه با آمریکایی کنند گیاهی مصرف می چین، که رژیمِ روستاییِ نواحیِ

 که پس نتیجه بگیرید شاید. کنند مصرف میکالری به مراتب بیشتری  مقدارِ عمالً -خود وزنِ

اما نکته همین . خواران باشند گوشتتر از  وزن سنگین ،چین روستاییِ حیِوان بایستی ساکنانِ

 غذا و هم کالریِ بیشتریِ اینکه هم حجمِ چین با وجودِ روستاییِ مناطقِ ساکنانِ: جاست

 ناشی از فعالیتِ ،از این معمای بخش شکی نیست که .هستندتر   کنند باریک بیشتری مصرف می

 اما باید دقت کنید که این مقایسه بین میانگینِ. . . . ها است بدنیِ بیشتر در بینِ چینی

که  ها آن دسته از چینیها صورت گرفته است، یعنی  چینی ترینِ فعالیت ها با کم آمریکایی

در  انجام شده مطالعاتِعالوه بر این، . دهند انجام میدفتری  ی نظیر کارهایهایکار

دهد که  نیز نشان می جوامعی به کلی متفاوت از چین هستندکه  [25]و بریتانیا [24]اسرائیل

توانند مقدار کالریِ برابر یا به مراتب بیشتری  میخواران  در مقایسه با گوشتخواران  ناگوشت

 .  مصرف کنند و همچنان وزنِ کمتری داشته باشند

است، که به  «گرمازایی» ایندِفرتر متذکر شدم  پس راز این معما چیست؟ یک عامل که پیش

معلوم شده است که . ساز استو سوخت ی به واسطهبدن  در  معنای میزان گرمای تولیدشده
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بدنِ  در واقع، [26].استراحت اندکی بیشتر است حینِ خواران گیاهسازِ  و سوخت میزانِ

به حرارت را  یبیشترنسبتاً  مقدارِ، ورودی ِ  از کالری خواران، در مقایسه با گوشت خواران گیاه

 به طور نسبیشود  چربی ذخیره می که به عنوانِ  سهمی از کالرید و در نتیجه کن تبدیل می

ساعت  13در طول  چنانچه ،سازو سوخت در میزانِ اندک افزایشِ همین [27].یابد هش میکا

   (3به فصل نگاه کنید ). مقدار نسبتاً زیادی کالری است شود به معنای سوختنِ در نظر گرفته 



ورزش

شواهد و مدارک علمی همه بر . ی ورزش و فعالیتِ بدنی مثل روز روشن است تاثیر الغرکننده

ی وزنِ  به مقایسه ،مطالعات معتبر یک مرور اخیر بر روی تمامیِ. سرِ این موضوع توافق دارند

بیشتری  جسمانی فعالیتِ و نشان داد که افرادی که از نظرِ [28]بدن و میزانِ ورزش پرداخت 

ی دیگر از مطالعات نشان داد که ورزش کردن به طور  یک مجموعه. کمتری دارند دارند وزنِ

ای ثابت نگاه  خود را در نقطه وزنِوزن،  ستن ازبتوانند پس از کاکند تا  کمک میبه افراد  ،منظم

پیامدهای مثبتی برای سالمتی  ی ورزشی  برنامه وقفه در باید به یاد داشته باشید که ایجادِ. دارند

بدنِ شما  تدریج بهآنگاه  ؛زندگی شما شود تا ورزش جزئی از سبکِ الزم است. ندارد

 . شود نمی مربوطبه سوزاندن کالری  این تنهاتر خواهد شد و  متناسب

ه از یک حدودی ک وزن به چه میزان ورزش نیاز داریم؟ یک تخمینِ برای کاهشِشاید بپرسید 

دقیقه در روز، و  31تا  21دهد که ورزش کردن بین  نشان می [28]بدست آمده  پژوهشِ موثق

تر نگاه  پایینکیلوگرم  4تا  1کند  وزن فرد را در مقایسه با زمانی که ورزش نمیبه طور منظم، 

 های بدنی روزمره که در قالبِ کارهای خانه جالب است که نباید از فعالیت. خواهد داشت

تا   222توان بین  مینیز های بدنی  از طریق این نوع فعالیت. گیرد نیز غافل شویم صورت می

جوش دارند و نبروز جُ افرادی که در طولِ [30][29].کیلوکالری در روز انرژی سوزاند 422
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تحرکی انتخاب  زندگی بی دهند از کسانی که سبکِ مختلف انجام می و کارهای جسمانیِ

 . تر هستند اند سالم کرده

ی یک پژوهش  به واسطهوزن،  ورزش برای کنترلِ وغذایی  رژیمِ بکارگیریِ ترکیبی از مزیتِ

ورید که حیوانات آبه یاد . است نشان داده شدهروی حیوانات آزمایشگاهی  ساده بر

% 1تر یعنی  یا بسیار پایین( پروتئین شیر گاو) کازئین% 12 ما با رژیمی حاویِ آزمایشگاهیِ

کردند به طور  کازئین مصرف می% 1ژیم که ر ای های صحرایی موش. شدند کازئین تغذیه می

د و طول تر بو کلسترول خون آنها پایین شدند، سطحِ قابل توجهی کمتر دچار سرطان می

دیگر کالری مصرف  اندکی بیش از گروهِ مقدارِ ،روز آنها در طولِ. بیشتر بود نیز عمرشان

 . سوزاندند ی حرارت بدن می کردند و این مقدار را به واسطه می

 ظاهراً شدند میکازئین تغذیه % 1 حیواناتی که با رژیمِ شدیماین تحقیقات متوجه  انجامِ حینِ

های  موشبرای سنجش این ایده، ما هر دو گروه . تر هستند کازئین فعال% 12از حیواناتِ رژیم 

و مترسنج بود قرار دادیم تا ببینیم هر یک  گردان هایی که مجهز به چرخِ ر قفسرا د صحرایی

% 1رژیم  های صحراییِ موشهمان روز اول،  از. دنچرخان چرخِ گردان را می چقدرها  گروهاز 

کازئین چرخ % 12رژیمِ های صحراییِ  موشبه طور داوطلبانه حدوداً دو برابر بیش از  ،کازئین

 . نیز تغییری نکرد( دو هفته بعد)این تفاوتِ چشمگیر تا انتهای پژوهش  [31].را چرخاندند

. گر تلفیق کردیدرا با یک بدن وزنِ مشاهداتِ جالب در موردِاین برخی از  وان نتایجِت حال می

 : رساند یاری می و کاهشِ وزن بدن کالری توازنِبه گیاهی به دو شکل  رژیمِ

 حرارتِ ذخیره کند، آنها را در قالبِچربی در بدن  ها را به صورتِ به جای آنکه کالری .2

کند به قدری  نیز که برای این منظور استفاده می  کالری و حجمی از. سوزاند بدن می

 .دری ایجاد کنیگساله تفاوتِ چشم ی یک طی یک دوره نیست که

 .  زند گیاهی، به فعالیتِ بدنیِ بیشتر دامن می رژیمِ .1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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به این ترتیب، . شود تر می آسان نیز بدنی فعالیتِانجامِ ، ی دیگر آنکه با کاهشِ وزنِ بدن نکتهو 

، همراه با یکدیگر به در ترکیبی پیچیده و دوسویه غذایی و فعالیت بدنی رژیم توان دید که  می

 . رسانند کاهشِ وزن و سالمتِ کلی بدن یاری می

 

قدمنهادندرمسیرصحیح

با آن حاضر  کشورهای غربی در حالِ که ی ناسالم است پیامدی از تغذیهترین  بدشگونچاقی 

 موضوع، و این کنند وپنجه نرم می با این مشکل دستها میلیون نفر  دهدر این جوامع،  .ددرگیرن

افراد و نهادهای  .داده استقرار  فشار در این کشورها را نیز شدیداً بهداشت و درمانِ نظامِ

این  ، اما غالباً روش آنها برای حلِرا رفع کننداین مشکل  ند تاتالشدر د که نبسیاری وجود دار

 :کننده است مشکل نادرست و گمراه

 ِاند  که مدعی اند مطرح شدهی کاهش وزن  و برنامه  زیادی روش اول از همه، تعداد

این . وزن و چاقی هستند اضافه مشکلِ بسیار کوتاهی قادر به حلِ مدتِ ظرفِ

چند هفته یا چند ماه  غافل از آنند که چاقی چیزی نیست که بتوان ظرفِ ها، برنامه

و قرص و داروهایی که برای  ،غذایی  های آن را درمان کرد، و الزم است تا از رژیم

اند  تولید شده -درازمدت آنها در نظر گرفتن عواقبِ و بدونِ–وزن  سریعِ کاهشِ

خود را در  کند تا وزنِ ای که کمک می رژیمِ غذاییتوجه کنید که . پرهیز کنید

برای شما سالمتِ ای باشد که  مدت کاهش دهید بایستی همان رژیمِ غذایی کوتاه

  .به همراه داردنیز درازمدت را 

  ،ًکننده  بیماریِ مستقل و جدا گمراه توجه به چاقی به عنوان یکدوما

و  چنین دیدگاهی توجه ما را صرفاً به جستجوی درمانی خاص [33][32].است
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غافل های مرتبط با چاقی  بیماری سایرِاز شود تا  باعث میو کند  یهدایت م ظاهری

 . مانیم چاقی غافل می ی های به وجود آورنده علتبه عبارت دیگر، ما از . بمانیم

چند سال . مبنای ژنتیکی چاقی نیست نیازی به دانستنِغلبه بر چاقی، برای که  بر این باورممن 

آنگاه نوبت به . به راه افتاد« ژن چاقی»سر وصدای زیادی پیرامونِ کشفِ  [36] [34]پیش، 

 هدفِ. ژن، و چهارمین و الی آخر نو سپس سومی. مرتبط با چاقی رسید کشفِ دومین ژنِ

ن چاقی این است که به محققان امکان دهد تا بتوانند ژ ها برای کشفِ نهفته در این تالش

اما این . یا غیرفعال کند مهاربنیادی ابتال به چاقی را  عللِ دارویی تولید کنند که قادر باشد

های خاصی  باور به اینکه ژن. نتیجه نیز هست بیبیناه است، بلکه  تاهدیدگاه نه تنها بسیار کو

ی یک مشکل  یا به عبارت دیگر، نگریستن به چاقی به مثابه)ند چاقی هست علتِوجود دارد که 

د تا افراد به شکلی تقدیرگرایانه با موضوع برخورد کنند و شو باعث می( ژنتیکی-خانوادگی

 . علتِ چاقی را به عاملی نسبت بدهند که قادر به کنترلش نیستندغلط  به

مسئله دقیقاً در . چاقی هستیم علتِ رلِنادرست است، زیرا ما قادر به کنتنوع نگاه به مسئله این 

 . های ما قرار دارد قاشق و چنگال سرِ
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 افزایشِبا . ترین شکل است و غالباً با چاقی همراه است ، متداول1دیابتِ نوعِ ها،  در بین دیابت

افزایش  آوری در حالِ سرسام به شکلِافراد در ایاالت متحده، میزانِ ابتال به دیابت نیز  وزنِ

ه افزایش یافت% 99دیابت  وقوعِ ، میزان2334ِتا  2332سال از سال طی هشت تنها . است

 212های بزرگسال مبتال به دیابت هستند، و بیش از  از آمریکایی% 4بیش از  امروزه، [1].است

میلیون  22اینها مجموعاً به این معنی است که . نیز به این بیماری دچارند انجواننو نفر ازهزار 

جالب رسد؟  رقم ترسناکی به نظر می. ت متحد آمریکا به دیابت دچارندایاال نفر از مردمانِ

 [2].د که دیابت دارنددانن سوم از این افراد هنوز نمی یکاست بدانید که 

تنها  شوند که سابقاً می از دیابت نوعی دچارِبلوغ،  در سنِ باید نگران بود وقتی که فرزندانِ ما

. خواندم مییک روزنامه برای نمونه، اخیراً مطلبی در  .سال شایع بود 32در بزرگساالن باالی 

کیلوگرم وزن داشت و دچار دیابتی نزدیک به  222 اًسالگی حدود 21در مورد دختری که در 

  [3].شد ار به بدنش انسولین تزریق مینوعِ بزرگساالن بود و روزانه سه ب

توان کاری کرد  آن مراقبت کنیم و چطور می دیابت چیست، چرا باید از خود در مقابلِباید دید 

 دچار دیابت نشویم؟ تا

 

دوچهرهازیکشیطان

نوع اول در کودکان و نوجوانان . دوم اول هستند یا از نوعِ دیابت یا از نوعِ مواردِ تقریباً تمامیِ

 1 ،نوع دیابتاین . شود نوجوانان یاد می دیابتِ افتد، و از این رو گاهی از آن به عنوانِ اتفاق می

موارد  تمامیِ% 31تا  32دیابت، که  نوع دومِ. شود دیابت را شامل می مواردِ از کلِ% 22 تا

خورد و از  ه باال به چشم میسال ب 32 بزرگساالنِ تنها در بینِ دیابت از این نوع است، سابقاً

از موارد % 31 اما از آنجاییکه نزدیک به [2].شد آن دیابتِ بزرگساالن گفته می به همین رو



ای    تردید در جایگاه اسطوره: یپروتئین حیوان 75  

 

نیستند، و به دو واقعیت  ها دیگر بیانگرِ این نام [4]، از نوع دوم است،دیابت در کودکان جدیدِ

 [4].شود نوع اول و نوع دوم اشاره میدیابت  عنوانِ تحتِ صرفاً ،دیابت نوعِ

 دروساز  سوخت. شود  وسازِ گلوکز آغاز می در سوخت اختاللبا  ماجرادر هر دو نوع دیابت، 

 : به این شکل است یک فردِ سالم

 .خوریم ما غذا می .2

شود  ندهای ساده شکسته میآن به ق یهای کربوهیدرات شود و بخش غذا هضم می .1

 . گلوکز هستند این قندها از نوع که اکثرِ

( لوزالمعده)پانکراس  شود، و انسولین که توسطِ خون می واردِ( قند خون)گلوکز  .9

 .گیرد به عهده میگلوکز را در بدن  نقل و توزیعِ و حملمدیریتِ شود  تولید می

کند تا برای  کند، درها را برای گلوکز باز می انسولین که همانندِ یک دربان عمل می .3

سلول  فوریِ مصرفِ جهتِ ،برخی از گلوکزها. ها شود مختلف وارد سلول مقاصدِ

انرژی درازمدت  شوند، و برخی دیگر به عنوانِ مدت می تبدیل به انرژی کوتاه

 .شوند بعدی ذخیره می برای مصارفِ( چربی)

 :پاشد می از هموسازی  سوخت شود، این فرایندِ وقتی فرد دچار دیابت می

  ِزیرا  ؛کافی انسولین تولید کند مقدارِبه نوع اول، بدن فرد قادر نیست  در دیابت

این . اند ی انسولین که در پانکراس قرار دارند تخریب شده های تولیدکننده سلول

گیرد و از این روست که دیابت  ی بدن به خودش صورت می اتفاق در اثر حمله

دیابتِ نوع اول و . )مرتبط با سیستمِ ایمنی است نوعی بیماریِ ،  در واقعنوع اول

 .( شوند یمنی در فصل نهم بررسی میهای مرتبط با سیستم ا سایر بیماری

 ّبدن قادر است انسولین تولید کند، اما این انسولین قادر نیست  ،نوع دوم در دیابت

 مقاوم شدنِ»اصطالحاً  ،به این حالت. ی خود را به درستی انجام دهد وظیفه
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قند خون  انسولین برای فرستادنِ وقتیبه این معناست که  وشود،  گفته می «انسولین

به این ترتیب، انسولین به شکلِ . کند فرستد، بدن توجهی به آن نمی  رخواست مید

وساز  عملیاتِ سوخت ،خون آنکه بر روی قندِ کند، بی ناکارآمد تغییر شکل پیدا می

 .درست انجام گرفته باشد به شکلِ

به  ،خون هر واحد از قندِ. در نظر بگیریدمانند یک فرودگاه هتان را  بدنبرای فهمِ موضوع، 

این موضوع . یابد شما افزایش می خورید، قند خون بدنِ وقتی غذا می. یک مسافر است مانندِ

با  ،این مسافران. زیادی مسافر به فرودگاه برسند فرودگاه مثل این است که تعدادِ در تمثیلِ

ی قسمت کنند و به سمتِ رسند، خودروها را در پارکینگ پارک می هایشان از راه می خودرو

تان بیشتر و بیشتر  خون طور که قندِ همان. ویژه آنها را سوار کند روند که قرار است اتوبوسِ می

رسند  شوند و تمامی مسافران به مکانی می ها پر می تمامی جای پارکبه تدریج یابد،  افزایش می

ه در در بدنِ ما این اتوبوس همان انسولین است ک. که قرار است اتوبوس آنها را سوار کند

 :مواجه است مشکالتزیادی  با تعدادِ ،افراد دیابتی فرودگاهِ

  ِو تنها کمپانیِ . ها اصالً حضور ندارند اول، اتوبوس نوعِ دیابتِ در فرودگاه

 . است ورشکسته شده «پانکراس»ها، یعنی کمپانیِ  ی این اتوبوس تولیدکننده

 ِنقصِها  ، اما این اتوبوسدوم، تعداد اتوبوس موجود است نوعِ دیابتِ در فرودگاه 

  .فنی دارند

 ی سامانه. رسند در هر دو مورد، مسافران هرگز به جایی که قرار بوده نمیبه این ترتیب، 

اتفاق  ایندر زندگی واقعی، . دهد شود و در نتیجه آشوب رخ می فرودگاه با مشکل مواجه می

های تشخیص  یکی از نشانهدر حقیقت، . خطرناک قند خون به سطوحِ همراه است با افزایشِ

 . استبه ادرار « شدنش سرریز »افزایشِ سطحِ قندِ خون، یا دیابت، همین 
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دارد؟ آنچه در برای سالمتِ فرد وساز گلوکز چه خطراتی  اختالل در سوخت شاید بپرسید که

 : [2]رگرفته شده استاین بیماری ب کنترلِ مراکزِ ای است که از گزارشِ زیر آمده است، خالصه

 

 مشکالت ناشی از دیابت

 .یابد برابر افزایش می 3تا 1 ،مرگ بر اثر بیماری قلبی خطرِ: بیماری قلبی

 .یابد برابر افزایش می 3تا  1سکته  احتمالِ:  سکته

 . خون باال هستند فشارِ دچارِ ،از افراد دیابتی% 12بیش از : فشار خون باال

 .اولِ کوری در بزرگساالن است عاملِ ،دیابت: کوری

 :بیماری کلیه

 اول در اختاللِ عملکردِ کلیه است علتِ ،دیابت . 

  دیالیز یا تعویضِ تحتِ، 2333، در سال مبتال به دیابت صدهزارنفر از افرادِبیش از 

 .کلیه قرار گرفتند

عصبی رنج  دستگاهِ وخیمِخفیف تا  ها از مشکالتِ از دیابتی% 12تا  22: عصبی دستگاهِبیماری 

 .برند می

 . دیابتی است مربوط به افرادِ ،تنه اعضای پایین قطعِ از تمامی مواردِ% 22بیش از : قطع عضو

 -ی وخامت هم از نظر تعداد و هم از نظر درجه -های لثه بیماری افزایشِ: های دندان بیماری

 .ها بیانجامد دنداننابودیِ تواند به  که می

 بارداری مشکالتِ

 ها ابتال به سایر بیماری احتمالِ افزایشِ

 مرگ
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در بهترین . امروزی وجود ندارد های جراحیِ روش یا دارو هیچ درمانی از طریقِدیابت، برای 

این  ، اما این داروها هرگز علتِزنده بماننددهد تا  ها امکان می حالت، داروهای کنونی به دیابتی

در طول زندگیِ خود، غالباً ناگزیر به به این ترتیب، فرد دیابتی . دنکن بیماری را درمان نمی

به  شود که دیابت یک بیماریِ داروها و معالجات متعددی است و این باعث میاستفاده از 

بیش : آور است متحد آمریکا سرسام در ایاالتِ ،دیابت های اقتصادیِ هزینه. شدت پرهزینه باشد

   [2].میلیارد دالر در سال 292از 

 خوریم تاثیرِ غذایی که می. ای وجود دارد ی امیدوارکننده نقطه. ی ماجرا نیست این همهاما 

 جلوگیرینه تنها از ابتال به این بیماری  غذاییِ سالم، رژیمِ. چشمگیری بر این بیماری دارد

 چه نوع رژیمی است؟ « سالم»اما رژیم . کند بلکه قادر است دیابت را درمان کند می

ها چه  خواهم بگویم، اما بگذارید ببینیم پژوهش توانید حدس بزنید که چه می احتماالً می

 . گویند می

 

 

آنجانیست،اینجاهست
 

ها  های جهان بیش از دیگر بخش در برخی بخشنیز مزمن، دیابت  های بیماری همچون اکثرِ

عالوه بر . ع داریماز آن اطالیکصد سال پیش  اً ازاین موضوعی است که حدود. شایع است

ابتال به دیابت در میانِ  هایی که میزانِ دهد که جمعیت این، شواهد و مدارک به خوبی نشان می

باالی دیابت، رژیمِ غذاییِ متفاوتی مصرف  هایی با نرخِ آنها پایین است، در مقایسه با جمعیت

 است؟ انمیتر در  اما آیا این صرفاً یک اتفاق است، یا موضوعی جدی. کنند می
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هایی که تا آن  بندییِ تمامیِ پژوهش با جمع 14وُرت تقریباً هفتاد سال پیش، فردی به نامِ هیمس

کشور  2غذایی و میزانِ ابتال به دیابت در  زمان صورت گرفته بود به بررسیِ ارتباطِ میانِ رژیمِ

های غذاییِ پرچرب متداول بود،  ها، مصرفِ رژیم او متوجه شد که در برخی فرهنگ. پرداخت

دقت کنید که مصرفِ چربی مترادف با . اتهایی پرکربوهیدر در حالیکه در برخی دیگر رژیم

. مصرفِ محصوالتِ حیوانی، و مصرفِ کربوهیدرات مترادف با مصرفِ محصوالتِ گیاهی بود

وضعیتِ غذایی و میزانِ ابتال به دیابت را برای این کشورها در اوایلِ قرن بیستم  172جدول 

 [5].دهد نشان می

 

 [5][4] -2311سیرکا  -دیابت رژیمِ غذایی و میزانِ ابتال به -172جدول 

 

                                      
28 H.P. Himswort 
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آید، میزانِ  چربی پایین می مصرفِ و میزانِ رفتهکربوهیدرات باال  مصرفِ طور که میزانِ همان

هزار نفر  222 هر نفر در 173به  ،هزار نفر 222 هر نفر در 1273از نیز مرگ بر اثر دیابت 

تواند  می (گیاهی رژیمِ یا به عبارتی) چرب پرکربوهیدرات، کم رژیمِ :نتیجه. کند کاهش پیدا می

 .باشد مثمرِ ثمردر جلوگیری از ابتال به دیابت 

وضعیتِ  پس از بررسیِ. ، این پرسش بار دیگر مورد بررسی قرار گرفتنیز سی سال پیش

بار نیز  اینتا آمریکای جنوبی، گرفته آسیا  شرقِ جنوبِ ی جهان، از چهارگوشه چهار کشور از

  :ابتال به دیابت مرتبط است، با کاهشِ نرخِ های پرکربوهیدرات دریافتند که رژیمگران  پژوهش

  الگوی تغذیهبود، یعنی اوروگوئه،  باالتر از همه ابتال به دیابت کشوری که نرخِ در 

باال و  حیوانی، چربیِ از کالری، پروتئینِ رژیمی مملو :بود« غربی»به سبکِ عموماً "

  ".حیوانی چربیِ

 ِکردند که  رژیمی مصرف میابتال به دیابت در آنها پایین بود  کشورهایی که نرخ

، چربی و چربیِ حیوانی (کمتر به ویژه پروتئینِ حیوانیِ)حاویِ پروتئینِ کمتر  نسبتاً"

ها به ویژه برنج  خود را از کربوهیدرات کمتر بود و میزانِ باالیی از کالریِ موردِ نیازِ

  [6]".کردند تامین می

 

جهان از مرکز و جنوبِ آمریکا  گران پژوهشِ خود را گسترش دادند و یازده کشورِ این پژوهش

ترین پیوستگی را با دیابت  ها، آنچه قوی طی این پژوهش. و آسیا را مورد بررسی قرار دادند

هایی که بیش از همه از رژیمِ غذایی به سبکِ غربی تغذیه  جمعیت [7].بود وزن اضافهداشت 

ی خود پیوستگیِ  نیز بودند که این به نوبه سطحِ کلسترولکردند همچنین دارای باالترین  می

 ست؟نیروشن به قدر کافی ها  این پژوهش آیا پیامِ [7].باالیی با میزانِ ابتال به دیابت داشت
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یکجمعیتدرونِ
 

مثالً . اتکا دست یافت توان به نتایجی کامالً قابل فرهنگی نمی های قدیمی و بین از این پژوهش

رژیم غذایی،  های باال نه به علتِ ابتال به دیابت در پژوهش ها در میزانِ ممکن است این تفاوت

میزانِ  ی فرهنگی، نظیرِ نشده سنجیده برخی عواملِ د همشای. باشدژنتیکی  عواملِ ناشی ازبلکه 

، برای رفعِ این شک و شبهات. کرده باشندتری در این موضوع ایفا  مهم فعالیتِ بدنی نقشِ

 .امری ضروری است ،ابتال به دیابت در داخلِ یک جمعیت میزانِ بررسیِ

بررسی این فرقه  13.است انمسیحی از ی خاص یک فرقهجمعیت بررسیِ خوب،  یک مثالِ

کند  مذهبِ ایشان آنها را ترغیب می: ی جالبی است زیرا آنها عاداتِ غذاییِ خاصی دارند نمونه

در . سیگار خودداری کنندمرغ، قهوه، الکل و  چیزهایی نظیر گوشت، ماهی، تخم تا از مصرفِ

نان چیزهایی خواران همچ از این ناگوشت% 32اما . خوار هستند از آنها ناگوشت ینتیجه، نیم

توجهی از  قابل همچنان بخشِبه عبارتِ دیگر، . کنند مرغ مصرف می یا تخم/مثل لبنیات و

البته باید تاکید کنم که حتی آن دسته از  .شود شان از منابعِ حیوانی تامین می مصرفی کالریِ

سه  اًدآنها حدو. کنند در این موضوع افراط نمی نیز کنند اعضای این فرقه که گوشت مصرف می

افراد  [8].کنند ر هفته مرغ و ماهی مصرف میوعده در هفته گوشت قرمز، و کمتر از یکبار د

را تنها طی دو روز ( مرغ و ماهی از جمله گوشتِ)م که این میزان گوشت شناس بسیاری را می

 .  کنند مصرف می

های انجام شده بر روی رژیمِ غذاییِ این فرقه، دانشمندان در حقیقت   در پژوهش

از این لحاظ بین این . مقایسه کردند« رو میانه»خوارانِ  را با گوشت« رو میانه»خوارانِ  ناگوشت

حتی بین اعضای با این وجود نتایج نشان داد که . دو گروه تفاوتِ بسیار بزرگی وجود نداشت

                                      
 م  -است Seventh-day Adventistsنام این فرقه   13
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قابل توجهی وجود دارد و  این فرقه نیز از نظر سالمتی تفاوتِ خوارِ ر و گوشتخوا ناگوشت

گوشت  مصرفِ ازآن دسته از اعضای فرقه که  [8].تر بودند خوار بسیار سالم اعضای ناگوشت

احتمالِ ابتالی . داشتند کردند در واقع خود را از بالی دیابت نیز مصون نگاه می می خودداری

ابتال به  میزانِ [9][8].خوار بود بت، حدوداً نصفِ اعضای گوشتبه دیا خوار اعضای ناگوشت

 [8].بود خوار اعضای گوشتنصفِ  خوار اعضای ناگوشتدر بینِ  ،چاقی نیز

 ابتال به دیابت در بینِ در یک پژوهشِ دیگر، دانشمندان به بررسی نوع رژیمِ غذایی و میزانِ

این مردان فرزندانِ  [10].کردند واشینگتن زندگی می آمریکایی کردند که در ایالتِ-ژاپنی مردانِ

نشان داد که آنها   این پژوهش. هایی بودند که به ایاالت متحد آمریکا مهاجرت کرده بودند ژاپنی

دیابت  برابر بیشتر دچارِ 3کردند  سنِ خود که در ژاپن زندگی می در مقایسه با مردان هم

 معنی این تفاوت چیست؟. شوند می

آنهایی که دچار دیابت بودند بیش از سایرین پروتئین  ،آمریکایی نیز-بین مردانِ ژاپنیدر 

ر ی این عناصر تنها د که هر سه -کردند غذایی مصرف می حیوانی، چربی حیوانی و کلسترولِ

افراد مبتال به  چربی نیز در بینِ کلی مصرفِ میزانِ [10].شوند های حیوانی یافت می رژیم

در واقع، . شد وزن نیز می این نوع رژیمِ غذایی عالوه بر این منجر به اضافه. بوددیابت بیشتر 

آمریکایی در مقایسه با مردانی که در ژاپن به دنیا -رژیمِ غذاییِ این نسلِ دوم از مردانِ ژاپنی

گران  این پژوهش. تر و حاویِ مقدارِ کمتری محصوالتِ گیاهی بود آمده بودند پرگوشت

کنند  غذایی آن دسته از مردانِ ژاپنی که در ایاالت متحد آمریکا زندگی می داتِعا"ند،ا هنوشت

 ابتال به دیابت در بینِ میزانِ: نتیجه ".ها ها است تا ژاپنی ی آمریکایی تغذیه بیشتر شبیه به سبکِ

 [10] .آنها نیز چهار برابر بیشتر است
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 : د به قرار زیر هستندان های دیگر که در این زمینه صورت گرفته برخی پژوهش

 لوئیس در کلورادو دریافتند که افزایشِ آزمودنی در سن 2922ی  پژوهشگران با مطالعه 

ی این  به گفته. نوع دوم ابتال به دیابتِ مصرفی همراه است با افزایش در میزانِ چربیِ

های پرچرب و  که رژیمکند  حمایت میها از این فرضیه  این یافته"گران،  پژوهش

ها مرتبط  در انسان( ناوابسته به انسولین)کربوهیدرات با آغاز دیابتِ نوع دوم  کم

   [11]".است

  ژاپنی سه برابر شده  سال گذشته، میزانِ ابتال به دیابت نوع دوم در بین کودکانِ 11در

به نیز ربی حیوانی چپروتئین حیوانی و  کنند که مصرفِ گران عنوان می پژوهش. است

و اینکه این . افزایش یافته است در این کشور سال گذشته 12ای در  حظهطور قابل مال

تواند عاملِ افزایش  تغییر در رژیمِ غذایی، همراه با پایین آمدنِ میزان فعالیت بدنی، می

  [12].چشمگیر دیابت در بین این افراد باشد

 ِطور قابل توجهی  به 2312تا  2332ی  ابتال به دیابت از دهه در انگلستان و ولز، میزان

به  تغذیهدوم و اینکه الگوهای  جهانیِ جنگِ وقوعِ تا حد زیادی به علتِ. کاهش یافت

فیبر و غالت  پس از آن، مصرفِتا مدتی جنگ و  حینِ. طور چشمگیری تغییر کرده بود

های ملی،  ضرورت ردم به دلیلِدر واقع، م. چربی کاهش پیدا کرد رفِصافزایش یافت و م

 2312سال  با این وجود، حدودِ. کردند ی غذایی تغذیه می تری از زنجیره پایین ی پلهاز 

و  ،چربی و قندِ بیشتر محور را کنار گذاردند و دوباره به خوردنِ های غالت مردم رژیم

 [13].ابتال به دیابت مجدداً افزایش یافت واضح است که میزانِ. کمتر روی آوردند فیبرِ

 در . هزار زن پرداختند 92شش سال، به مطالعه بر روی  مدتِگران در آیووا به  پژوهش

مورد  2222سال  2یک از این زنان مبتال به دیابت نبود، اما پس از  این پژوهش هیچ آغازِ

گروهی از زنان که از همه کمتر دچار . خورد دیابت در بین این جمعیت به چشم می
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یعنی  –[14].کردند همه فیبر و غالت مصرف می ای بودند که بیش از دیابت شدند دسته

البته نوعی از . )کربوهیدرات بود شان بیش از دیگران حاویِ غذایی  کسانی که رژیمِ

 .(نشده وجود دارد غذایی فراوری که در مواد کربوهیدرات

 

ها و هم در داخلِ یک جمعیت،  ها حاکی از آن است که هم در بین جمعیت تمامی این یافته

کند، و  دیابت محافظت می نشده و گیاهی، افراد را در مقابلِ مواد غذایی پرفیبر، فرآوری مصرفِ

 . همراه استابتال به دیابت  بامواد غذایی پرچرب، پرپروتئین و حیوانی  مصرفِ

 

ناپذیردرمانِمشکلدرمان

 ستگیِهمبهایی که در باال به آنها استناد شد از نوع مشاهداتی بودند و  تمامی پژوهش

اتفاقی  همبستگیِشده، حتی اگر به طور مکرر به چشم بخورد، ممکن است تنها یک  مشاهده

و ( از جمله تغذیه)واقعی بین عواملِ محیطی  ی علت و معلولیِ رابطه و در آن تکلیفِباشد 

های دیگری نیز دسترسی داریم  با این وجود، ما به پژوهش. به قدر کافی روشن نیستبیماری 

توان به تغییر  ها می ی این پژوهش از جمله. شده یا دستکاری در متغیرها هستند کنترل نوعِکه از 

یا  ،دیابت نوع اول یا دوم که از قبل دچارِاشاره کرد غذایی در افرادی   ی رژیمِ عامدانه

 .اند بوده( گلوکز ی تحملِ اختالل در آستانه)دیابت های خفیفِ  نشانه

ی  ی مطالعه ترین دانشمندان در زمینه یکی از برجستهکه ، 92سونمتخصصی به نام جیمز اندر

غذایی به نتایجِ   تنها از طریق رژیمِ موفق شده است ،ی رژیمِ غذایی و دیابت است رابطه

 اثر رژیمِ به بررسیِش، یکی از مطالعاتاو در . دیابت دست یابد ی درمانِ درخشانی در زمینه

بیمار مبتال به  11نوع اول و  بیمار مبتال به دیابتِ 11ر ب چرب پرفیبر، پرکربوهیدرات و کم

                                      
30 James Anderson 
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و  ندوزن نبود فرد مورد مطالعه دچار اضافه 12هیچ یک از  [15].دیابت نوع دوم پرداخت

 . کردند شان استفاده می خون قندِ سطحِ انسولین برای کنترلِ آنها از تزریقِ تمامیِ

ی  که یک یا دو قطعه بودنشده  فرآوری گیاهی وشاملِ موادغذایی آزمایشی او عمدتاً  رژیمِ

 . شد کوچکِ گوشت نیز همراه با آن ارائه می

. داد قرار میآمریکا  دیابتِ انجمنِ شده توسطِ توصیهاو بیمارانش را برای یک هفته تحتِ رژیمِ 

 اریخو رژیم آزمایشیِ گیاه داد و برای سه هفته آنها را تحتِ سپس رژیمِ بیماران را تغییر می

. سنجید خونِ، کلسترولِ افراد، وزن و داروهای مصرفی آنها را می قندِ سطحِ آنگاه .داد قرار می

 :برانگیز بود این پژوهش بسیار تامل نتایجِ

تصور . تواند انسولین تولید کند بدنِ افرادِ دچارِ دیابت از نوع اول، نمیالزم است بدانید که 

اما تنها پس از . ر این موضوع تغییری ایجاد کند دشوار استاینکه هر نوع رژیمِ غذایی بتواند د

داروهای مصرفی برای انسولین نیاز به  مبتال به دیابتِ نوع اول توانست بیمارانِبدنِ سه هفته، 

. درخشانی بهبود یافت خون آنها نیز به شکلِ قندِ وضعیتِ! کاهش دهند% 32را به طور متوسط 

یادتان نرود که یکی از خطراتِ  [15]!کاهش یافت% 92نها نیز رول آکلست وه بر این، سطحِالع

از این رو، . ی آن است؛ از جمله بیماری قلبی و سکته پیامدهای ثانویه ،ابتال به دیابت

تقریباً  -ی بهبودِ وضعیتِ کلسترولِ افراد به واسطه -این پیامدهای ثانویه وقوعِ آمدنِ خطرِ پایین

 . ایشان دارای اهمیت است خونِ سطحِ قندِ ی بهبودِ به همان اندازه

این افراد در  پانکراسعملکردِ زیرا 7 تر است پذیر دیابت نوع دوم، برخالفِ نوع اول، درمان

دکتر تحتِ رژیم  ،به این ترتیب، وقتی بیمارانِ دیابتیِ نوعِ دوم. دچار آسیب جدی نشده است

قبل نیز  فاده کردند، نتایج از موردِچرب است کم و اندرسون قرار گرفتند و رژیم پرفیبر

نفر توانستند داروهای مربوط به  13نوع دوم،  بیمار مبتال به دیابتِ 11از . تر بود درخشان
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در  تنها این افراد توانستند به جز یک نفر، تمامیِ. بگذارید تکرار کنم! انسولین را کنار بگذارند

 [15]!نار بگذارندکداروهای مربوط به انسولین را  ،چند هفته عرضِ

واحد  91 بیست و یک سال دچار دیابت بود و که برای شود ی مربوط میمرد مورد به یک

بعد از سه هفته قرار گرفتن تحتِ رژیمِ غذایی شدیداً کنترل . کرد انسولین در روز مصرف می

ی  هفتهپس از هشت . واحد در روز کاهش پیدا کرد 4شده، دوزِ مصرفِ انسولینِ این مرد به 

  [15].او به تزریق انسولین به کلی خاتمه یافت دیگر در خانه، نیازِ

ر مصرف رژیمِ گیاهی منجر به بینید که چطو یک نمونه از این بیماران را می 171 نمودارِدر 

 . مالحظه است بسیار قابل این یک تاثیرِ. دارو شده است به کاهشِ نیاز او

 

 با تغییر رژیم غذایی تغییرِ دوزِ انسولین -171نمودار 
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بیمارِ مبتال به دیابتِ خفیف، اندرسون دریافت که رژیمِ  23ی دیگر بر روی  در یک مطالعه

 [16].پایین آورد% 91غذایی به تنهایی قادر است سطحِ کلیِ کلسترول را تنها ظرفِ دو هفته تا 

 .نشان داده شده است 179برخی از این نتایج در نمودار 

 

 تغییر سطحِ کلسترولِ خون با بکار بستنِ رژیمِ پرکربوهیدرات، پرفیبر -179نمودار 

 

 
لیتر به  دهم/گرم میلی 122کلسترول خون از  سطحِ ستن ازکا ،این روش از دیگر اثراتِ مثبتِ

نظر که در مدت  به ویژه از این -چشمگیر بود دستاوردِاین یک  .لیتر بود دهم/گرم میلی 232

به  ،دکتر اندرسون همچنین دریافت که این کاهش در کلسترول. افتاد می بسیار کوتاهی اتفاق

این  دارد؛دادند دوام  وجه موقتی نیست و تا زمانی که افراد به رژیمِ پیشنهادی ادامه می هیچ

  [17].سطحِ کلسترول برای چهار سال به همان حال باقی ماند
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همراه با  ،چرب و گیاهی رژیمی کم با تجویزِ ،یک گروهِ دیگر از دانشمندان در مرکز پریتیکین

 32از . مشابهی دست یافتند به نتایجِ ،مبتال به دیابت فعالیتِ ورزشی برای یک گروه از بیمارانِ

نفر توانستند تمامی داروهای خود را  93کردند،  پژوهش دارو مصرف می بیماری که در آغازِ

وه تحقیقاتی همچنین نشان داد که مزایای اتخاذِ این گر [18].روز کنار بگذارند 12تنها پس از 

 [19].دوام خواهد داشتها  برای سالشود چنانچه این رژیم حفظ رژیمِ گیاهی 

باید . اند که در این زمینه انجام شده استای  دهنده های تکان از پژوهش  اینها تنها چند نمونه

به  دیگر ی علمی یک مقاله. کند بدانید که کوهی از شواهد و مدارک از این نتایج حمایت می

طور  های پرفیبر، پرکربوهیدرات، و همین شده در مورد استفاده از رژیم پژوهش انجام 3مرور 

تمامی این  [20].دیابت پرداخت پرفیبر با میزانِ کربوهیدراتِ استاندارد در درمانِ رژیمِ

الزم به ذکر است که ) .بودندسطح قندِ خون و کلسترول افراد  بهبودِ حاکی ازها  پژوهش

نشده تاثیر مداوم  های گیاهیِ فرآوری ی رژیم فیبری اگرچه مفید بودند اما به اندازه های مکمل

 [21].(نداشتند

 

ماندگارییکعادت

ی  دو مطالعه. چیره شویمدیابت  رتوانیم ب کنید، ما می ها مشاهده می طور که در این یافته همان

الیت بدنی بر این بیماری طور فع تاثیر استفاده از رژیمِ غذایی متفاوت و همین به بررسیِ ،اخیر

ابتال به  فرد غیردیابتی که در خطر 9193 ،در یکی از این مطالعات [23][22].اند پرداخته

مختلف قرار داده  در سه گروهِ( خون قندِ سطحِ باال بودنِ به دلیلِ)دیابت قرار داشتند 

  [22]:شدند

و یک رژیمِ ( دارویی فاقد اثر) دارونمابودند، یک  «کنترل»روه، که گروه به یک گ .2

 غذایی استاندارد داده شد، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7
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 داده شد،  «متفورمین»استاندارد همراه با یک دارو به نام  رژیمِ ،دوم به گروهِ .1

چرب  شاملِ یک رژیمِ غذایی نسبتاً کم -متفاوت زندگیِ یک سبکِ ،سوم گروهِرای ب و .9

 . شد تجویز -از وزن بدن% 1ی ورزشی برای کاهش حداقل  همراه با برنامه

ابتال  تغییر سبک زندگی قرار گرفته بود میزانِ پس از تقریباً سه سال، در گروهی که در معرضِ

 ابتال به دیابت در گروهِ میزانِدر حالیکه، . کمتر بود% 14کنترل  به دیابت در مقایسه با گروهِ

 در مقایسه با گروهِدهد  طور که ارقام نشان می همان. کنترل بود کمتر از گروهِ% 92دوم تنها 

بسیار  ،سبک زندگی به همراه داشت، اما واضح است که تغییرِ کنترل، هر دو برنامه نتایجِ مثبتی

توانست  سبک زندگی می عالوه بر این، تغییرِ. ی دارویی بود تر از مداخله تاثیرگذارتر و ایمن

دیگر مشکالتِ سالمتی نیز مفید باشد، در حالیکه در روش دارویی چنین مزیتی وجود  در حلِ

 . نداشت

رژیم غذاییِ  ی ورزش، اتخاذِ به واسطه تواند می ابتال به دیابت دریافت میزانِ نیزپژوهش دوم 

به جای شد اگر افراد  تصور کنید چه می [23].کاهش یابد% 14اهشِ وزن تا چرب و ک کم

یک رژیمِ گیاهی و فراوری یعنی : کردند را انتخاب می مطلقاً گیاهیرژیمِ  رژیمی حداقلی، یک

نیز نوع دوم  موارد دیابتِ شد از تمامیِ میحتی من قویاً بر این باورم که از این طریق . نشده

 .جلوگیری کرد

غذاییِ ما  یعادات. دشمنِ سالمتیِ ما هستند غذاییِ ناسالم،های  تمتاسفانه، اطالعات غلط و عاد

در حالِ کشتنِ تدریجیِ هر روزه ، کرده زمینی سرخ داگ، همبرگر و سیب هات خوردنِ نظیرِ

حتی دکتر اندرسون که با تجویز یک رژیمِ نسبتاً گیاهی برای بیمارانش به بااین وجود، . ماست

او . نادرست مصون نیستغذاییِ  ها و عاداتِ از این توصیه ه است،درخشانی دست یافت نتایجِ

 را در قالبِ اش مصرفی از کالریِ% 12 فردِ دیابتی، اگر ،آل حالت ایدهنویسد، در  می

 اوبرای مصرف کند این رژیم گرم فیبر  12نزدیک به به طور روزانه کند و  کربوهیدرات تامین 
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تنها مجاز این رژیم فرد اما از آنجا که در . خواهد داشتمزایای سالمتی را به همراه باالترین 

در خانه  استفادهبرای  این رژیم رسد به نظر می استگوشت  گرم 12تا  12روزانه  به مصرفِ

زبردست است، چنین  چرا دکتر اندرسون، که یک پژوهشگرِپرسید  باید [20].باشد غیرعملی

شواهد و مدارک در این مورد دست به قضاوت  استناد به داند و بدونِ می« غیرعملی»رژیمی را 

 زند؟ می

، به نظر برسد« غیرعملی»گوشت و غذاهای پرچرب  یا پرهیز اززندگی  سبکِ تغییرِشاید بلی، 

 حمل کردنِ بدنی لگی وسا 21نوع دوم در سن  من این است که آیا ابتال به دیابتِ اما پرسشِ

نوع  دانم تحملِ زندگی همراه با نوعی بیماری که با هیچ است؟ من نمی« عملی» ییکیلو 214

وضعیتی که غالباً منجر به . باشد« عملی»تواند  پذیر نیست چگونه می دارو درمانجراحی یا 

ین باشد که تواند مستلزم ا که می شود؛ وضعیتی ، کوری یا قطع عضو میبیماری قلبی، سکته

  باشد؟« عملی»تواند  ؛ چطور میتان انسولین تزریق شود به بدن عمر هر روزه برای تمامِ

« غیرعملی»اما  باشد« دشوار»مان ممکن است  بنیادینِ رژیمِ غذایی تغییرِواقعیت آن است که 

 .  هایش بیارزد آید به دشواری آنچه بدست می کنم و گمان می، نیست
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 هشتمفصل  

 

 

 

 

 

  :های متداول سرطان                              
 ی بزرگ پستان، پروستات، روده     
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کار آزمایشگاهی من . ی سرطان شده است مطالعه صرفِ ،من ایِ زندگیِ حرفهعظیمی از  بخشِ

برخی بر روی طور  بر چندین نوع سرطان، از جمله سرطانِ کبد، پستان و پانکراس و همین

ای بود که  برای این پژوهشِ چنددهه. چین متمرکز شده بود از پژوهشِآمده  های بدست یافته

ی دستاوردهای پژوهشی را به من اعطا  جایزه 2334در سالِ  ،انجمن پژوهشِ سرطانِ آمریکا

 . کرد

تاثیر تغذیه بر انواع  موردِدر  شده های انجام پژوهش بندیِ به جمع ،ها معدودی از کتاب تنها

اما آنچه . اند های خود انجام داده یز هریک متناسب با ویژگیاند و این کار را ن ها پرداخته سرطان

 ها سرطان تمامیِ درعمالً  ،ها سرطان تغذیه بر انواعِ اثراتِ ام این است که من بدان دست یافته

ی چه عاملی آغاز شده یا در کدام  واسطه نظر از اینکه سرطانِ مذکور به صرف -مشابه است

سه سرطان  بررسیِتنها به خود را  این اصل، من بحثِ تکیه بربا . داردهای بدن قرار  بخش

ها اختصاص خواهم داد، و نشان  سایر بیماری بررسیِی کتاب را به  کنم، و بقیه محدود می

 . مسائلِ سالمتی در ارتباط است خواهم داد که چگونه تغذیه با انواعِ

بررسی  -که صدها هزار آمریکایی را درگیر کرده است-به طور خاص، من سه نوع سرطان

 : تر مورد بررسی قرار خواهم داد ها را به شکلی کلی خواهم کرد و سایر سرطان

 د و توجه زیادی را به خود جلب نکن های تولیدمثلی را مبتال می دو سرطان که بخش

 و پروستات،  پستان سرطان :ندا کرده

 ِکه دومین علتِ مرگ بر اثر سرطان را به  :گوارش بخشِواقع در  و یک سرطان

 ی بزرگ رودهسرطانِ  :خود اختصاص داده است
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سرطانپستان

در دفتر کارم در کورنل بودم که به من گفته شد زنی تلفن زده است و  .تقریباً ده سال پیش بود

ی من  در خانواده": این زن که بتی نام داشت گفت .در مورد سرطان پستان پرسش دارد

مادرم و مادربزرگم هر دو بر اثر این . پستان وجود دارد برای ابتال به سرطانِ ای قوی زمینه

با توجه به . ام نیز اخیراً دچار این سرطان شده است ساله 31ر اند، و خواه بیماری از بین رفته

 و با این وجودآید  ی خانوادگی دارد، کاری از دست من بر نمی اینکه این مشکل یک زمینه

دچار به زودی بالغ خواهد شد و من نگرانِ  دخترم. ام نگران هستم ساله 3برای دختر شدیداً 

من به ": او ادامه داد. و در صدایش آشکار بودترس ا ".به سرطان پستان هستم شدنش

از این ی خانوادگی اهمیت دارد، و حال  دهد زمینه ام که نشان می های زیادی برخورده پژوهش

هایی که به آن  یکی از گزینه. ناپذیر باشد پستان در دخترم اجتناب که ابتال به سرطانِترسم  می

قرار دهم تا هر دو پستانش  92«برداشتن پستان»ام این است که دخترم را تحت عمل  فکر کرده

 "ر شما چیست؟نظ. را بردارد

 ویِگذاشت تا دخترش به س آیا باید می. این زن واقعاً در موقعیت دشواری قرار گرفته بود

بدونِ و او  داشتند برمیهای او را  پستان باید ، یا اینکهبرداردسرطان پستان گام  مسیر مرگبارِ

به هر روزه،  ،پرسش آمیز بود، اما این اغراق ؟ اگرچه این یک موردِداد به زندگی ادامه میپستان 

 . مختلف برای هزاران زن در سرتاسر جهان مطرح است درجاتِ

 یعنی های اولیه در مورد کشفِ ژن سرطان پستان، گزارش پس ازها به ویژه  این پرسش

BRCA-1 ها  ز و سایر مجالت و روزنامهمیمقاالت در نیویورک تا تیترِ. ها افتاد بر سر زبان

  BRCA-1شادی کشفِ. ه بودپیشرفت چشمگیر مطرح کرد یکاین کشف را به عنوانِ 

ناشی پستان  که سرطانِ زد به این دیدگاه دامن میشود،  نیز می BRCA-2که امروزه شامل 

                                      
31 mastectomy 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
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افرادی شد که  در میانِ ترسی عظیم ایجادِ باعثِ ،فکر این طرزِ. استژنتیکی  یک بدبیاریِ از

طور هیجان و شوری را در میان  همین .پستان داشتند ی سرطانِ شان سابقه در خانواده

های جدید  آوری امکان داشت فنچرا که . های داروسازی ایجاد کرد دانشمندان و شرکت

های ژنتیکی اندازه بگیرند؛  از طریقِ انجامِ تست ،کلی سرطانِ پستان در زنان را بتوانند خطرِ

پستان جلوگیری  ابتال به سرطانِاز  ،آنها امیدوار بودند که بتوانند با دستکاری این ژنِ جدید

هایی انتخابی از  مجدانه بخش نیز نگاران روزنامه. طور سرطانِِ پستان را درمان کنند کنند و همین

نگاهی ، البغ نگاهِ در مجموع، اما. کردندترجمه ی مردم  برای عامهرا این اطالعات 

های  اینها در نگرانیکه  استبدیهی . بودها  ژن بود که تمامِ توجهش معطوف به تقدیرگرایانه

 . نقش داشت «بتی»مادرانی چون 

توانم در  که من یک پزشک نیستم، و نمی اعالم کنمچیز  ربگذارید پیش از ه": بتی گفتممن به 

. ی پزشکِ شماست چنین کاری به عهده. کمکی بکنمبه شما سرطان پستان  تشخیص یا درمانِ

تر که اخیراً صورت گرفته است صحبت کنم،  عمومیهایی  توانم در مورد پژوهش من تنها می

 ".تواند برای شما کارساز باشد اگر این می

 ".خواهم بدانم بلی، اگر ممکن است می": بتی گفت

به او گفتم که صرفاً به . تغذیه صحبت کردم نقشِ پژوهش چین و اهمیتِ من اندکی در موردِ

او  دارد به این معنا نیست که سرنوشتِ هایی برای یک بیماری ژن یا ژن ،این دلیل که شخص

دهد  های قابل اتکایی صورت گرفته است که نشان می پژوهش: رقم خورده است با آن بیماری

 . ها را مقصر دانست توان منحصراً ژن ها می تنها در مورد بخشِ کوچکی از سرطان

کرد  او گمان می. دممن از اینکه دانشِ این زن در مورد تغذیه تا چه حد پایین بود تعجب کر

 دانست که تغذیه نیز در ابتال به سرطانِ و نمیکننده هستند؛  تعیین املِوتنها ع ،ژنتیکی که عواملِ

 . رود پستان یک عامل بااهمیت به شمار می
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کافی  مهمی زمانِ دقیقه گفتگو کردیم، که البته برای چنین موضوعِ 92تا  12ما حدوداً 

کردم که آنچه به او گفته بودم چندان  فتگو من این طور حس میگ در پایانِ. شد محسوب نمی

من بود، و شاید به دلیل  کارانه و علمیِ شاید به دلیل رویکردِ محافظه. اش نکرده است راضی

کردم که او قبالً ذهنش را برای  شاید فکر می. خودداریِ من از هرگونه توصیه و تجویز

 . های من چندان اثربخش نخواهد بود هو داد آماده کرده است برداشتنِ پستان

آرزوی سالمتی  و دخترش او از اینکه برایش وقت گذاشته بودم تشکر کرد و من نیز برای او

پرسند،  های مختلف می ی در مورد بیمارییها به مواردی فکر کردم که افراد غالباً پرسش. کردم

 . ترین موارد بود و این یکی از غیرمعمول

های  انپست برداشتنِ به منظورِاحتمالِ لزومِ جراحی  دیگر نیز در موردِ یک زنِ. نبوداما بتی تنها 

برداشته شده  انهایش تر یکی از پستان که پیش نیز دیگر ن زنِیدچن. دخترش صحبت کرده بود

پستانِ دومشان را  -گیرانه و به عنوانِ عملی پیش -لزومود به دنبال آن بودند که در صورتِ ب

 . رندنیز بردا

آمریکایی یک  زنِ 4از هر . پستان یک نگرانیِ جدی در جامعه است واضح است که سرطانِ

 و این یکی از باالترین آمارها در سطحِ -اش دچار این بیماری خواهد شد زندگی نفر در طولِ

اندازی  سرطانِ پستان راه های گزاف پیرامونِ موضوعِ با بودجه متعددیهای  سازمان. جهان است

این بیماری، . های سالمتی از فعالیتِ باالیی نیز برخوردارند سازمان اند و در مقایسه با سایرِ هشد

 .انگیزد ها ترس و هراس بیشتری در بسیاری از زنان برمی شاید در مقایسه با سایر بیماری

د در وقتی دوباره به گفتگویی که با بتی داشتم فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که شاید بهتر بو

های الزم را به  دیگر فرصتی نشد تا توصیه. کردم نقش تغذیه با قاطعیتِ بیشتری تاکید می موردِ

. تواند برای او سودمند باشد او ارائه کنم، اما اطالعاتی که در حال حاضر دارم بیش از قبل می

 به این ترتیب شاید بپرسید که اگر امروز او را ببینم به او چه خواهم گفت؟
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زاخطرسعوامل

این . تاثیر نوع تغذیه قرار دارند تحتِدر مورد سرطانِ پستان،  زااملِ خطرسدستِ کم چهار ع

 بسیاری از این روابط بعد از اینکه در سایرِ. اند نشان داده شده 472چهار عامل در جدول 

 .ها مورد تایید قرار گرفتند در پژوهشِ چین نیز مجدداً تایید شدند پژوهش

  

 عواملِ خطرساز در ابتال به سرطان پستان و تاثیر تغذیه بر این عوامل – 1.2 جدول

 

: های مختلفی از یک موضوع هستند همگی شکل ساز،خطر خون، این عواملِ به جز کلسترولِ

این . ه، از جمله استروژن و پروژسترونزنان مقادیر زیادی هورمونِ در معرضِ داشتنِقرار 

زنانی که رژیمی غنی از . شود خطر ابتال به سرطان پستان می منجر به افزایشِموضوع 

نشده در آنها  گیاهی و فراوری محصوالتِ مصرفِ و میزانِکنند،  حیوانی مصرف می محصوالتِ

به این ترتیب، عمر  .کنند جنسی را زودتر و یائسگی را دیرتر تجربه می پایین است، بلوغِ

صاحبِ سطحِ باالتری از  ،شان چنین در طولِ زندگیآنها هم. شود شان طوالنی می تولیدمثلی

 . نگاه کنید 471به جدول . های زنانه هستند هورمون
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 (شِماتیک).های زنانه در طولِ زندگیِ یک زن هورمون سطحتغذیه بر  تاثیرِ -1.1جدول 

 

 چین، در طولِ مناطقِ روستاییِ غربی در مقایسه با زنانِچین، زنان ِ های پژوهشِ یافته بر اساسِ

 این یک تفاوتِ. دارندقرار  [1]استروژن برابر بیشتر در معرضِ 9تا  171کم  شان دست زندگی

گران  ترین پژوهش یکی از برجسته به قولِ [2].چشمگیر برای چنین هورمون پراهمیتی است

یک  استروژن سطحِای وجود دارد که  کننده قانع شواهد و مدارکِ "[3]پستان، ی سرطانِ حوزه

نه تنها استروژن  [5][4]«.پستان است سرطانِ ی ابتال به زمینهاساسی در  و  کننده عامل تعیین

تواند نشانگر حضور  همچنین می بلکه [7][6]کند، سرطان نقش ایفا می مستقیماً در فرایندِ

 [7][6].نیز باشد پستان با خطرِ سرطانِ [12-8]ی مرتبط  های زنانه هورمون سایرِ

 ی مصرفِ نتیجه ،در بدنِ زنان های مرتبط استروژن و سایر هورمونسطحِ هورمونِ  افتنِی افزایش

از پایینی  و سطحِ ،حیوانی باالیی از چربی و پروتئینِ سطحِ حاویِ همتداولِ غربی است ک رژیمِ

 [18-13][3].فیبر غذایی است



ای    تردید در جایگاه اسطوره: یپروتئین حیوان 98  

 

از  [19]،استروژن سطحِ از نظرِغربی  چین و زنانِ نواحی روستاییِ زنانِ بینِ موجود تفاوتِ

 تنهاکه  ه بودی زنان این دو کشور دریافت مقایسه باپیشین  پژوهشِ زیرا ؛تر است این هم جالب

ایجاد پستان  ابتال به سرطانِ تواند تفاوتی عظیم در میزانِ کاهش در سطحِ استروژن می% 21

سالِ تولیدمثلی  3تا  4و  ،بودنِ سطحِ استروژن تر پایین% 29تا  12حال تصور کنید که . کند

چه معنایی  -چین به آن دست یافتیم که ما در پژوهشِ -استروژن قرار داشتن کمتر در معرضِ

 .    توانست داشته باشد می

میزانِ حضورِ استروژن بستگی پستان تا حد زیادی به  این ایده که سرطانِ

بزرگی در  زیرا رژیمِ غذایی نقشِ ؛استاز اهمیت باالیی برخوردار  [22][21][3]دارد

 یک رژیمِ پستان با اتخاذِ سرطانِ دهد که خطرِ این نشان می. کند استروژن ایفا می سطحِ تعیینِ

 حقیقتِحال،  با این. گیری است پیش قابلِ قرار دهدکنترل  استروژن را تحتِ غذایی که سطحِ

از اگر این اطالعات . خبرند و مدارک بیزنان به کلی از این شواهد  انگیز این است که اکثرِ غم

باعث شود  دتوان ، میشودبه قدر کافی خبررسانی معتبرِ بهداشت و سالمت  موسساتِ طریقِ 

 . های جدی و موثری بردارند دردناک گام بسیاری از زنان برای جلوگیری از این بیماریِ
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راهکارهایمتداول

هاژن

خانوادگی دارند بیش از  ی سابقهپستان  برای ابتال به سرطانِزنانی که که  جای تعجب ندارد 

ها در ابتال به سرطان  نژی خانوادگی به این معناست که  سابقه.  ترسند همه از این بیماری می

همه چیز به "کنند که  اما بارها به گوشم خورده که افراد اظهار می. کنند پستان نقش ایفا می

این نگرشِ  ".توان کرد برای این موضوع نمیو کاری  گردد برمیی خانوادگی  سابقه

کند و به  را به کلی از او سلب می فرد در قبالِ خویش مسئولیتِ احساسِ ، به غلطتقدیرگرایانه

 . سازد روی او را محدود می های پیش طور جدی انتخاب

خانوادگی باشید،  ی سابقهبرای ابتال به سرطانِ پستان دارای این واقعیت دارد که اگر شما بلی، 

بد نیست با این وجود،  [24][23].ابتال به این بیماری در شما بیش از دیگران است خطرِ

موارد سرطان پستان  امیِماز ت% 9کمتر از شده،  انجام بدانید که بنا بر نتایجِ یک پژوهشِ

نیز  دیگری های پژوهشاگرچه  [24].ی خانوادگی افراد نسبت داده شود تواند به سابقه می

 ابتال به سرطانِ ،موارد اکثریتِدر اما  [25]اند، هستند که این رقم را بیش از این تخمین زده

، همهبا این . ی خانوادگی نیست ها یا سابقه ژن به دلیلِ ،آمریکایی پستان در بین زنانِ

 . این ملت را به خود مشغول کرده است ژنتیکی همچنان اذهانِ تقدیرگراییِ

و  BRCA-1 ِ دو ژن به نام تاثیرگذارند، سرطان پستان خطر ابتال بههایی که بر  ژن در میانِ

BRCA-2 ِتوجه را به  بیشترین میزانِ [29-26] 2333شدن در سال  کشف از زمان

پستان و  ابتال به سرطانِ شوند، هم خطرِ ها، وقتی دچار جهش می این ژن. اند خود جلب کرده

یافته  های جهش این ژن [31][30].دهند را افزایش می تخمدان سرطانِابتال به هم 
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طور گفت که آنها  توان این بنابراین می. توانند از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند میهمچنین 

 . هایی موروثی هستند ژن

دیگر از  ی هیاهو و هیجانِ ناشی از این کشفیات، برخی اطالعاتِ با این وجود، در سایه .2

 حاملِ انواعِ( نفر 122نفر در هر  2)از افرادِ جمعیت % 271اوالً تنها . ند هقلم افتاد

های  نادر بودن این نابهنجاری از این رو، به دلیلِ [25].هستندها  ای از این ژن یافته جهش

 انواعِتوان به  در جمعیت میرا سرطان پستان  ابتال به اندکی از مواردِ ژنتیکی، تنها درصدِ

  [33][32].نسبت داد BRCA-2و  BRCA-1 های ی ژن یافته جهش

؛ [32]کنند این بیماری نقش ایفا می هایی نیستند که در ایجادِ ها تنها ژن دوماً، این ژن .1

، BRCA-1سوماً، صرفاً حضور . های دیگر نیز مطمئناً کشف خواهند شد بسیاری ژن

BRCA-2 ِی را پستان باشد وقوع این بیمار یا هر ژن دیگر که مرتبط با سرطان

ها بیان  اینکه این ژن محیطی و غذایی نقشی اساسی در تعیینِ عواملِ. کند تضمین نمی

 . کنند شوند یا خاموش بمانند ایفا می

ی میزانِ  تحقیقی پرداخته که در زمینه 11که اخیراً منتشر شده است به مرور  [31]یک مقاله

-BRCAهای  ی ژن یافته شکالِ جهشدر بینِ زنانِ حاملِ ا( و تخمدان)سرطان پستان ابتال به 

برای افرادِ در مجموع، دهد که  این مقاله نشان می. استصورت گرفته  BRCA-2و  1

ابتال به  و خطرِ% 21سالگی  12 ابتال به سرطان پستان تا سنِ خطرِ BRCA-1ژنِ  حاملِ

% 22و % 31این ارقام به ترتیب ، BRCA-2حاملِ  برای زنانِ. بود% 93تخمدان  سرطانِ

خطر باالیی برای ابتال به  ها هستند در معرضِ این ژن زنانی که واجدِ شکی نیست که. بود

اما حتی در میان این زنان نیز، همچنان دالیلی وجود دارد که نشان . ارنددپستان قرار  سرطانِ
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حدوداً نیمی از . داشته باشدتواند پیامدهای امیدبخشی  رژیم غذایی می دهد توجه به نوعِ می

   .شوند پستان دچار نمی های نادر و قوی هستند به سرطانِ زنانی که حاملِ این ژن

 پراهمیتی را به داستانِ عدِبُ BRCA-2و BRCA-1  به طور خالصه، اگرچه کشفِ

طور های خاص و به  ای که بر این ژن ، اما تاکید بیش از اندازهه استپستان اضافه کرد سرطانِ

 . شود معقول نیست ژنتیکی می کلی عللِ

ها برای  واقعیت این است که این یافته. شده نیست های کشف یافته دانستنِ اهمیت من بی هدفِ

اما نباید . از اهمیتِ باالیی برخودار استهستند ها  کوچکی از زنان که حاملِ این ژن اقلیتِ

شوند، و از « بیان»پستان باید  تال به سرطانِها برای ایفای نقش در اب فراموش کنیم که این ژن

تر در فصل سوم دیدیم که چطور  ما پیش. کند تغذیه اهمیت پیدا می زاویه است که نوعِ همین

بر غذایی که حاوی حجمِ باالیی از پروتئین حیوانی است بالقوه قادر است  آن نوع رژیمِ

 .تاثیر بگذارد ها ژن ماندنِ شدن یا خاموش بیان

 

یغیرغذاییگیرانهآزمایشوسایراقداماتِپیشمِانجا

در ابتال به سرطان  ی خانوادگی ژنتیکی و سابقه های جدید در مورد خطراتِ این یافته مبنای بر

انجامِ آزمایش، . سرطان پستان آزمایش بدهند شوند تا در موردِ غیب میتر، زنان غالباً پستان

مثبت اعالم  BRCAهای  شان برای ژن ه برای زنانی که آزمایشژیک گام معقول است، به وی

های  ژنتیکی برای ژن ماموگرافی یا آزمایشِ انجامِ نباید فراموش کنیم کهاما . شده است

BRCA  کند ایفا نمیسرطان پستان از  جلوگیریبرای عمالً هیچ نقشی. 

 ای مشاهده قابلِ یک مشاهده است تا معلوم شود آیا بیماری تا وضعیتِ دادن صرفاً آزمایش

میر در  و مرگ اند که میزانِ دریافته [36-34]ها  برخی پژوهش. پیشرفت کرده است یا نه

اند در مقایسه با زنانی که  ماموگرافی قرار داشته که به طور مکرر تحتِ هایی از زنان میانِ گروه
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این به آن معناست . اندکی کمتر است اند به میزانِ وگرافی انجام ندادهمام به طور مرتب تستِ

آمیز  بیشتری موفقیت تر صورت گیرد به احتمالِ ابتدایی سرطان چنانچه در مراحلِ که درمانِ

ی استفاده از این آمار و ارقام  این احتماالً صحت دارد، اما همچنان در مورد نحوه. خواهد بود

 . نظر وجود دارد در مباحثات اختالفِ

سرطان پستان  درمانِ زودهنگام و تضمینِ یکی از آمار و ارقامی که در دفاع از تشخیصِ

، احتمال با تشخیصِ زودهنگامِ سرطان پستانکه  کند بر این نکته تاکید میشود  استفاده می

معنای این گفته این است که با  [37].یابد سال افزایش می 1کم  دستِ افرادماندنِ  زنده

، بسیاری از زنان قادر خواهند بود در مراحل انجامِ آزمایشی مرتب و مداوم برای  مراجعه

 وقتی بیماری در مراحلِاما این امری بدیهی است که . این بیماری از آن باخبر شوند ابتداییِ

خود را از دست  آن فرد جانِ سال متعاقبِ 1اینکه طی   تر تشخیص داده شود احتمالِ ابتدایی

، ی ظریف این است که نکته. نظر از اینکه بیماری درمان شود یا نشود صرفبدهد کمتر است، 

 در روندِ یابد، صرفاً به این دلیل که زنان سال بعد افزایش می 1ماندنِ افراد تا  زنده احتمالِ

ها موثر  ین خاطر که درمان، نه به اشوند می شان زودتر متوجه بیماری پیشرفت این بیماری،

 [38].اند بوده

دیگر نیز برای جلوگیری از  های غیرغذاییِ گیری، برخی روش آزمایش های کنونیِ غیر از روش

ی  سابقه ی زنانی است که به علتِ ها به ویژه مورد عالقه این روش. اند پستان رایج شده سرطانِ

باالیی برای ابتال به سرطان پستان در معرض خطر  BRCAهای  یا حضور ژن/خانوادگی و

 .پستان یا برداشتنِ/ها عبارتند از استفاده از داروهایی نظیر تاموکسیفن و این روش. قرار دارند

 [40][39]جلوگیری از سرطان پستان است، تاموکسیفن یکی از مشهورترین داروها برای

در ایاالت متحده  ستردهگ یک تحقیقِ. تاما مزایای این روش در درازمدت چندان روشن نیس

چهار سال برای زنانی که در خطر باالی ابتال به  به مدتِ ،نشان داد در مواقعی که تاموکسیفن
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ابتال به سرطان را  مواردِ% 33سرطان پستان قرار داشتند تجویز شده است توانسته است در 

 شان استروژن ه سطحِک استمحدود به زنانی  عمدتاًبا این وجود، این مزایا،  [41].منتفی کند

غذا و داروی آمریکا  سازمانِتا بود که منجر شد  آمار و ارقامهمین اصوالً . بسیار باال است

اما  [42].د معیارهای معینی بودند تایید کنندجاستفاده از تاموکسیفن را برای زنانی که وا

دو مثالَ . عقول نیستدهد که این میزان توجه و اشتیاق به این دارو م ها نشان می پژوهش سایرِ

بین  91یمعنادارآماراً  نتوانست هرگونه ارتباطِ [44]تر که در اروپا انجام شد ی کوچک مطالعه

 سودمندیِ میزانِ این موضوع به تردیدها در موردِ ؛پستان بیابند تاموکسیفن و سرطانِ مصرفِ

 های دیگری نیز وجود دارد که تاموکسیفن خطرِ نگرانیعالوه بر این، . ین دارو دامن زدواقعی ا

را های ریوی  رگ انسدادِو  پاهای  رگدر  هلخت ایجادِ، مروارید آب ادرار، مجاریِ سکته، سرطانِ

مزایای این دارو در  ،در مجموعافزایش بدهد، اگرچه همچنان این باور وجود دارد که 

هایی نیز برای یافتنِ داروهای  تالش [42].چربد پستان بر خطراتش می جلوگیری از سرطانِ

یا در /اند و بدیل برای تاموکسیفن صورت گرفته است، اما این داروهای بدیل چندان موثر نبوده

  [46][45].اند مشابهی داشته سازِ مشکل وارضِ جانبی اثراتِی ع زمینه

ن در نظر ضداستروژ داروهای به عنوانِ ،های جدیدترش تاموکسیفن و معادل داروهایی نظیرِ

کنند؛ یعنی  استروژن عمل می کاستن از فعالیتِ این داروها از طریقِزیرا . شوند گرفته می

من ساده  پرسشِ [5][4].شود پستان دانسته می انِسرط خطرِ هورمونی که مرتبط با افزایشِ

قدر باالست چیست؟  اینکه استروژن این پرسیم که دلیلِ چرا پیش از هر چیز از خود نمی: است

گردد، چرا به دنبال  ی ما برمی این موضوع به نوع تغذیه و زمانی که دانستیم که علتِ

اضر اطالعات کافی داریم که نشان رویم؟ ما در حال ح اصلی نمی اندیشی برای علتِ چاره

                                      
32 Statistical_significance 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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دهد یک رژیم غذایی که از نظر میزان پروتئین و چربیِ حیوانی پایین باشد و سرشار از  می

اما ما به جای . ایین بیاورداستروژن را پ نشده باشد قادر است سطحِ گیاهی فراوری محصوالتِ

مصرف  سازیِ تولید و عمومی صرفِ، صدها میلیون دالر غذایی برویم ر رژیمِتغییبه دنبالِ  آنکه

تقریباً به طور قطعی دانیم که  میممکن است موثر باشند یا نباشند و که کنیم  داروهایی می

 .  ناخواسته هستند جانبیِ دارای عوارضِ
علمی  هاست که در اجتماعاتِ های زنانه مدت هورمون سطحِ غذایی برای کنترلِ عواملِ تواناییِ

ای برخوردار  ویژه از اهمیتِ ه استا پژوهشی که اخیراً صورت گرفتشناخته شده است، ام

ای که برای هفت سال به  ساله 22تا  4این تحقیق نشان داد که در دخترانِ  [47].است

زنانه که به  چندین هورمونِسطحِ حیوانی پرداخته بودند  چرب و کم مصرفِ رژیمِ نسبتاً کم

تر از  پایین%!( 12ترون پروژس حتی در موردِ)% 92 تا 12بین بخشند،  بلوغ سرعت می آغازِ

 :استبسیار غیرعادی به دو دلیل این نتایج  [47].دیگران بود

ای کلیدی از  هدور ی نسبتاً دیر و در بحبوحهدر رژیمِ غذایی این دختران، تغییر   .2

 پستان در جسمِ بود، یعنی زمانی که اولین بذرهای سرطانِ صورت گرفته شان زندگی

 . شدن بودندکاشته در حالِ  آنها

بر  به عبارت دیگر،. غذایی داده بودند ای در رژیمِ روانه صرفاً تغییرِ میانه ،این دختران .1

چربی مصرف % 14روزانه نباید بیش از طورِ این دختران به  ،غذایی مبنای این رژیمِ

و : بود گرم می میلی 212تر از  بایستی پاییننیز شان  مصرفی ِ کلسترول کردند و میزانِ می

 . گیاهی نیمه این یعنی یک رژیمِ

کامالً گیاهی اتخاذ کرده بودند و یا این  یک رژیمِ ،من بر این باورم که چنانچه این دختران

مزایای بیشتری باشند،  توانستند شاهدِ تری آغاز کرده بودند، حتی می های پایین رژیم را از سال
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های بعدی  پستان در سال برای ابتال به سرطانِ ی کمتربلوغ و خطر از جمله تاخیر در آغازِ

 . زندگی

 : شود پستان قرار دارند سه راه پیشنهاد می به زنانی که در خطر باالیی برای ابتال به سرطانِ

 بنشینند و منتظر بمانند، برای باقیِ عمر از داروی تاموکسیفن استفاده کنند یا از طریق عملِ

 یک رژیمِ مصرفِ: کنم اما من راهکار چهارمی را پیشنهاد می. خود را بردارند ، پستانِجراحی

و به . های فراوری شده هیدراتکربو مصرفِ میزانِ حیوانی و پایین آوردنِ عاری از محصوالتِ

های منظم را نیز  آزمایش پستان قرار دارند انجامِ باالیی برای ابتال به سرطانِ که در خطرِ کسانی

پستان  برداشتنِ عملِ من حتی برای آن دسته از زنانی که تا به حال یکبار تحتِ. کنم یتوصیه م

حتی برای غذایی  استفاده از رژیمِ .کنم اند نیز این راهکار چهارم را پیشنهاد می قرار گرفته

قلبی پیشرفته  در مورد بیمارانِاش  سودمندیکسانی که مبتال به بیماری هستند چیزی است که 

کبد  و سرطانِ [50]پوست ، سرطانِ(1فصل)دوم  نوعِ ، مبتالیان به دیابتِ[49][48]

 . ثابت شده است ( [51]آزمایشگاهی در حیواناتِ)

 

موادشیمیاییمحیطی

های اخیر مطرح شده  دیگر نیز وجود دارد که در سال پستان یک مبحثِ ی سرطانِ در زمینه

 شیمیایی است که این موادِ مطرح شده. مربوط استشیمیایی محیطی  این مبحث به موادِ. است

اگرچه  -سازند ها را دچار اختالل می رمونهو عملکردِ اند، شده  گستردهدر محیط وسیعاً  که

 این موادِ. شوند اختالل می ها دچارِ در انسان یهای هنوز معلوم نیست که دقیقاً چه هورمون

دوم  های تولد و نوعِ های تولیدمثلی، نقص شیمیایی همچنین ممکن است منجر به نابهنجاری

 . دیابت شوند
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های صنعتی  زا وجود دارد، و اکثر آنها با آلودگی آسیب شیمیاییِ انواع بسیار متفاوتی از موادِ

باقی در محیط که ، شود می ها PCBو  دیوکسینیک گروه از این مواد، شامل . مرتبط هستند

این مواد در بدن متراکم شده و با . )آنها نیست دفعِ ساز وو به سوختمانند زیرا بدن قادر  می

  ( م-گردند مرگ انسان دوباره به محیط بازمی

بدن و  در چربیِاز بدن دفع نشده و ، این مواد وساز این مواد بدن در سوخت ناتوانیِ به دلیلِ

شیمیایی  برخی از این موادِ شوند؛ و گویا از همین طریق، مادرانِ شیرده انباشت می پستانِ شیرِ

باالیی  هایی که مقادیرِ با این وجود، جز انسان. شوند های سرطانی می سلول رشدِ منجر به

در واقع، . خطر معناداری قرار ندارند کنند سایرین در معرضِ هی مصرف میشیر و ما گوشت،

و این  -حیوانی است محصوالتِ شیمیایی ناشی از مصرفِ موادِ ما با این از تماسِ% 31تا   32

 . حیوانی محصوالتِ دیگری است برای خطرناک بودنِ مصرفِ دلیلِ

آنها نیز تاثیر معناداری  رسد دارد که عموماً به نظر می ی دومی از این مواد شیمیایی وجود دسته

 99هاPAHاین دسته از مواد . ها داشته باشند سرطان و سایرِ [52]پستان در ابتال به سرطانِ

ی  بیش از همه در لوله ،ی صنعتی فرایندهای رایج در یک جامعه شوند و در میانِ نامیده می

سیگار یافت  قطرانِ نفتی و دودِ ها، محصوالتِ های کارخانه ها، دودکش اگزوز اتوموبیل

بلعیم،  ها را میPAHغذا یا آب،  ها، وقتی ما از طریقِ ها و دیوکسینPCBبرخالف . شود می

بدن در همان حال که : اما یک مشکل وجود دارد یم؛آنها هست ساز و دفعِ و قادر به سوخت

  DNAکنند که با  تولید میمیانجی  ها است، آنها یک محصولPAHِساز و سوخت مشغولِ

نامیده  93«های اضافی ترکیب»که  کند های مختلط و سختی تولید می  مجموعه و برهمکنش داده

در ابتال به سرطان اولین گام  «های اضافی ترکیب»این .( نگاه کنید 9به فصل . )شوند می

                                      
33 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
34 adducts 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dioxins_and_dioxin-like_compounds
http://en.wikipedia.org/wiki/Polychlorinated_biphenyl
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 این موادِاهی، در شرایط آزمایشگدر واقع، اخیراً نشان داده شده است که  .شوند محسوب می

 های مبتال به سرطانِ در سلول ،را BRCA-2و   BRCA-1های ژن قادرند شیمیایی

 [53].تاثیر قرار دهند زا تحتِ پستان به شکلی آسیب

زای  ی سرطان داد وقتی یک ماده هایی اشاره کردم که نشان می سوم، من به پژوهش در فصلِ

شود بیش از همه  ی آن به بدن وارد می آسیبی که در نتیجه شود، میزانِ بسیار قوی وارد بدن می

 از طریقِ ،در بدن اهPAHبنابراین میزانی که . شود تغذیه کنترل و تعیین می نوعِ توسطِ

زیادی بستگی به آنچه  شوند تا حدِ می« های اضافی ترکیب»تولید  باعثِ DNAواکنش با 

رژیم غذایی متداول در غرب، میزانی را که  ماجرا بسیار ساده است، مصرفِ. خوریم دارد می

گیری  شکل شوند و در نتیجه میزانِ متصل می DNAها به PAHزایی نظیر  سرطان موادِ

 . دهد را افزایش می زا سرطانترکیباتِ 

صورت گرفته  آیلند نیویورک ی النگ که در جزیره اخیر به این ترتیب، هنگامی که پژوهشِ

در زنانی که  PAH-DNAناشی از «ِ های اضافی ترکیب»دریافت که میزان  [54]بود

توان حدس زد که این زنان رژیمی نسبتاً  پستان هستند اندکی بیشتر است، می مبتال به سرطانِ

 .شده است DNAها به PAHاتصال  ، و همین منجر به افزایشِنی مصرف کرده بودندحیوا

 شوند و با این فرد ها وارد بدنPAHِ شدنی است که این امری کامالًاما جالب اینجاست که 

تعداد  نشان داد که این پژوهش در واقع، .در او افزایش نیابد حال میزانِ ابتال به سرطانِ پستان

شده  مصرف PAH تقریباً هیچ ربطی به میزانِ PAH-DNAهای اضافی  ترکیب

تقریباً تمامی . گردد برمیعلت به تغذیه چطور چنین چیزی ممکن است؟ اما  [54].نداشت

ها مصرف کرده PAHزنانی که در این پژوهش شرکت کرده بودند مقدار نسبتاً مشابهی از 

ن شده بودند که رژیمی پرچرب و بودند، و در بین آنها تنها زنانی متعاقباً دچار سرطان پستا
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غذایی باعث شده  یمِاین نوع رژ در واقع، آنها با مصرفِ. حیوانی مصرف کرده بودند پروتئینِپُر

 .شان متصل شودDNAشده به  های مصرفPAHبودند تا میزانِ بیشتری از 

ها  ها و دیوکسینPCB با میزانِ ،نپستا دیگری از همین پژوهش نشان داد که سرطانِ بخشِ

موادی هستند که بدن قادر به و این در حالی ست که اینها نیز همبستگیِ معناداری ندارد، 

 از هیاهوها پیرامونِِ یبسیار ،آیلند النگ ی پژوهشِ در نتیجه [55].آنها نیستساز و سوخت

ها  این یافته و سایر یافته. پستان تا حدودی آرام گرفت محیطی با سرطانِ مواد شیمیاییِ ارتباطِ

کمتری در ابتال به  تاثیر به مراتبِ ، یی در مقایسه با الگوی تغذیهشیمیا دهد که موادِ نشان می

 . کند ان پستان ایفا میسرط

 

سازیهورمونیجایگزیندرمانبهروشِ
 

آیا درمان : مرتبط با سرطان پستان کنم مباحثِی کوتاهی نیز به یکی از آخرین  بد نیست اشاره

پستان را افزایش  ابتال به سرطانِ تواند خطرِ می( HRT)سازی هورمونی  جایگزینبه روشِ 

 خالصی از اثراتِ ناخوشایندِ به منظورِ HRT زنان از روشِبسیاری از در حال حاضر، دهد؟ 

با این  [56].کنند کرونر قلبی استفاده می استخوان و جلوگیری از بیماریِ یائسگی، سالمتِ

ود سودمند ش به آن اندازه که پنداشته می HRTکه  هایی نیز هست وجود، حرف و حدیث

چه  HRT باالخره تکلیفِ. باشدداشته نیست، و ممکن است عوارض جانبیِ ناگواری 

 شود؟ می
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 [56].صورت گرفته است HRTدر مورد  یوسیع تحقیقاتِ های اخیر، خوشبختانه در سال

 92HERSو  91WHI  [57]تحقیق : توجه از این تحقیقات عبارتند ازِ ی جالب دو نمونه

استفاده کرده بودند،  HRT زنانی که از روشِ در میانِ، WHI پژوهشِ بر اساسِ .[58]

 بر اساسِ. ه استافزایش یافت% 12پستان  ابتال به سرطانِ میزانِ ،سال 171 پس از گذشتِ

بتال به این سرطان افزایش در ا% 92 و رقمِ تر است اوضاع از این هم وخیم HERSپژوهش 

رسد  به نظر می. ها با یکدیگر هماهنگ است نتایجِ این پژوهش [59].گزارش شده است

ابتال خطرِ  -افتد اتفاق می HRT روشِی  که به واسطه -های زنانه ماس با هورمونت افزایشِ

 .دهد پستان را افزایش می به سرطانِ

کرونر  ابتال به بیماریِ میزانِ همراه است با کاهشِ HRTگمان رفته است که استفاده از 

 22 در بینِ نشان داد WHIعظیم  پژوهشِ. این مسئله لزوماً صحیح نیست اما [56].قلب

در مقایسه با گروهی  ،استفاده کرده بودند HRT از روشِ که پس از یائسگی هزار زنِ سالم

نفر بیشتر  4شدند،  قلبی دچار  نفر بیشتر به بیماریِ 1که از این روش استفاده نکرده بودند، 

درست  -[57]های ریوی را تجربه کردند انسدادِ رگ نفر بیشتر 4شدند، و  دچار سکته 

عروقی را -قلبی بیماریِ تواند خطرِ می HRTاز اینها گذشته، . رفت آنچه انتظار می برعکسِ

 HRT ها نشان داد که این پژوهش ،در سوی دیگری ماجرا نیست و  اما این همه .افزایش دهد

که از  هزار زنی 22 در میانِ. استخوان دارد شکستگیِ روده و مقعد و میزانِ اثر مثبتی بر سرطانِ

                                      
35 the Women's Health Initiative 
36 the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study 
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مورد شکستگیِ استخوان  1و مقعد -روده مورد سرطانِ 2استفاده کرده بودند،  HRTروش 

 [57].خورد کمتر به چشم می

ی ساده  توان دست یافت؟ با یک محاسبه ای می ها به چه نتیجه بر مبنای این داده. بسیار خوب

توانیم به زنان  ما می. بیش از آنکه سودمند باشد مضر است HRTتوان دید که استفاده از  می

ناخوشایندتر است در این مورد  اینکه چه بیماری و عوارضی برایشانبگوییم که بر مبنای 

اما واقعیت آن است که . کنند طور که بسیاری از پزشکان چنین می همان -ندتصمیم بگیر

کار  -ای همچون یائسگی ویژه هم در دورانِ آن -زنان دشواری به خودِ واگذاری چنین تصمیمِ

و  یائسگی پیامدهای تنانی و روانیِ این زنان بایستی بین تحملِ. رسد درستی به نظر نمی

الر صرفِ ما میلیاردها دبه این ترتیب، . یکی را انتخاب کنند HRTاستفاده از پیامدهای 

الً ما را گرفته است احتما ایم و حال آنچه دستِ کرده HRT اندازیِ تکنیکِ پژوهش و راه

 . ا مزایابیشتر مضرات است ن

. ی خود بازنگری کنید من این است که در الگوی تغذیه پیشنهادِ HRT به جای تکیه بر روشِ

 : استدالل من این است

 جز در مورد زنانی که از البته . )ها باالست هورمون های تولیدمثلی، سطحِ طی سال

 .(دگیرن گیاهی بهره می رژیمِ

  کامالً ی زنان امری  در همه رسند، این خود می تولیدمثلیِ عمرِ زنان به پایانِوقتی

 .کاهش یابند  «پایه» تا سطحِ های تولیدمثلی هورمون که سطحِطبیعی است 

  در زمانِ یائسگی، به شدتِ افرادی که از رژیمِ  خوار زنانِ گیاههای  هورمون سطحِاما

عددی  مثالِ ،موضوع برای فهمِ .کند کنند سقوط نمی میتغذیه   حیوانیعمدتاً 
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، در سقوط کند 21به  32خوار ممکن است از  هگیا های افرادِ هورمون سطحِ. زنم می

 . است 21به  22اند مثالً  حالیکه این رقم برای افرادی که رژیم حیوانی داشته

 ِهای یائسگی  انهنش پیداییِ علتِ ،بدنهای  در سطحِ هورمون ناگهانی این تغییر

 .است

  ،تر در وضعیتِ منجر به تغییری متعادل ،گیاهی یک رژیمِبکار بستنِ به این ترتیب 

 . شود ی کمتر ناخوشایندی از یائسگی میا هورمونی و تجربه

 اگرچه انجامِ -مان از مسئله، این استدالل کامالً معقول است کنونی با توجه به دانشِ

های ِآینده نتوانند جزئیات  اما حتی اگر پژوهش. تواند سودمند باشد میهای بیشتر نیز  پژوهش

سرطان باز هم در سودمندیِ کلیِ یک رژیم گیاهی برای مقابله با این استدالل را تایید کنند، 

کاری را برای شما انجام  ،الگوی غذایی تغییرِ. قلبی تردیدی وجود ندارد پستان و بیماری

 . ادر به انجامش نیستدهد که هیچ دارویی ق می

گیرد،  سرطانِ پستان صورت می برای مواجهه باکه در حال حاضر  یمختلف در تمامیِ اقداماتِ

 محیطی، و عملِ مواد شیمیاییِ، تا پرهیز از HRTتاموکسیفن گرفته تا استفاده از  از مصرفِ)

 رفاً ما را از راهکارِام که این اقدامات ص من به این نتیجه رسیده( گیرانه پیش برداریِ پستان

اقدامِ صحیح آن . سازد منحرف میی سالم است  صحیح که همانا انتخابِ یک الگوی تغذیه

من در این کتاب نیز همین بوده  تالشِ نگاه خود را به این بیماری تغییر دهیم و تمامِاست که 

 .است
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(ومقعدیبزرگرودهشاملِ)سرطانروده
 

ریاست جمهوری  تِمَسِ ،دو ساعتبرای ، جورج دابلیو بوش تقریباً 1221 ژوئنِ در پایانِ

کولونوسکوپی عملِ  تحتِ چنی واگذار کرد؛ طی این دو ساعت او ایاالت متحده را به دیک

 خبرساز شد و مبحثِکولونوسکوپی  عملِاین موضوع،  سیاسیِ اهمیتِ به دلیلِ. قرار گرفت

ای  در سرتاسر کشور، خواه عده. خبرها قرار گرفت صدرِ به ناگزیر در ،ی بزرگ و مقعد روده

خواندند مسئله این بود که انگیز  ای آن را یک رویداد غم در مورد آن لطیفه ساختند، خواه عده

وکیف آن شده  صحبت از کولونوسکوپی و کم به ناگهان، و به طور مختصر در حالِهمگان 

به یکی از مرگبارترین را توجه خود  ،کشورمردمِ این آن ای نادر بود که طی  لحظهاین . بودند

 .ی بزرگ و مقعد سرطان روده ند؛ها جلب کرده بود بیماری

طور به  هستند، و همین  روده سرطانِنوعی ی بزرگ و مقعد هر دو  روده از آنجا که سرطانِ

 91«مقعد-ی بزرگ سرطان روده» به عنوانِبه یکدیگر، غالباً از آن  دو هایشان  سایر شباهت دلیلِ

 [60].رایج در جهان است سرطانِ ومیر چهارمینِ مرگ از نظر میزانِ این سرطان،. شود د مییا

از % 2ها است و  سرطان میر در بینِو مرگ دومین عاملِدر ایاالت متحد آمریکا، این سرطان 

برخی محققان حتی  [37].شوند شان به این سرطان دچار می زندگی ها در طولِ آمریکایی

خود  ی بزرگِ کشورهای غربی در روده سالگی، نیمی از جمعیتِ 12 که تا سنِ اند عنوان کرده

خطرناک  موارد تبدیل به مواردِ از این% 22کنند و  کم یک تومور را تجربه می دستِ

  [61].شود می
 

                                      
37 Colorectal cancer 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
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توزیعجغرافیایی

ابتال به  میزانِ ،(ژاپن، سنگاپور)آسیا  در آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و کشورهای ثروتمندترِ

های مرکزی  بخش مقعد بسیار باالست، در حالیکه در آفریقا، آسیا و اکثرِ-ی بزرگ روده سرطانِ

میر بر اثر  و مرگ میزانِبرای نمونه، . این سرطان بسیار پایین است ابتال به زانِو جنوبی آمریکا می

هزار مرد است، در حالیکه در بنگالدش این  222در هر  93723چک  در جمهوریِ این سرطان

 ی میزانِ به مقایسه 479 جدولِ [63][62]!هزار مرد است 222نفر در هر  2729رقم 

پردازد؛ این ارقام از نظر سنی  یافته می یافته و کمتر توسعه میر در کشورهای توسعهو مرگ

 .یافته است تطبیق

 

مقعد در کشورهای  -ی بزرگ ی میزانِ مرگ و میر بر اثر سرطانِ روده مقایسه – 479نمودار 

 یافته یافته و کمتر توسعه بیشتر توسعه
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مقعد در بین کشورها بسیار متغیر است -ی بزرگ روده ابتال به سرطانِ این واقعیت که میزانِ

پرسش همچون همیشه این است که . شناخته شده است تر ها پیش ای است که از دهه مسئله

 های ژنتیکی است یا به عواملِ تفاوت ها به دلیلِ این موضوع چیست؟ آیا این تفاوت دلیلِ

 گردد؟  محیطی برمی

تال به این سرطان ترین عامل در اب غذایی، مهم جمله رژیمِمحیطی، از  رسد عواملِ به نظر می

این سرطان  افراد از مناطقی که میزانِ که با مهاجرتِ داده استمیگرانت نشان  پژوهشِ. باشد

به ابتال  میزانِ ،طی دو نسلتنها پایین است به مناطقی که این سرطان در آنجا متداول است، 

که رژیم غذایی  کند این موضوع تایید می [64].یابد افزایش می در بینِ این افراد این سرطان

د که ان سایر مطالعات نیز نشان داده. ستندهای اصلی ابتال به این سرطان ه زندگی علت و سبکِ

زندگیِ یک جمعیت به  غذایی یا سبکِ رژیمِ با تغییرِ مقعد-ی بزرگ روده ابتال به سرطانِ میزانِ

 ،یک جمعیت در ابتال به سرطان سریع در میزانِ این تغییراتِ [64].کند سرعت تغییر می

ی  در یک جامعهچرا که . های موروثی توضیح داده شود تغییرات در ژن تواند از طریقِ نمی

هایی که در یک جمعیت از نسلی به نسل بعد  انسانی، هزاران سال زمان الزم است تا در ژن

واضح است که در اینجا موضوع به عوامل . د شودمنتقل شود تغییراتی گسترده و دائمی ایجا

شود؛ یعنی عواملی که هم قادر به کاهش و هم  محیطی و تغییر در سبک زندگی مربوط می

 .مقعد هستند-ی بزرگ ال به سرطان رودهافزایشِ خطر ابت

 زانِمحیطی و می ی برجسته که تقریباً سی سال پیش منتشر شد، محققان عواملِ در یک مقاله

ترین  یکی از قوی [65].دررسی کردنبکشور از سرتاسر جهان  91ال به سرطان را در ابت

ی  روده ها بین هر نوع سرطان و هر نوع عامل غذایی عبارت بود از ارتباط بین سرطانِ ارتباط

 .دهد مختلف نشان می شورِک 19 زنانِ دراین ارتباط را  473نمودار . گوشت بزرگ و مصرفِ

 



ای    تردید در جایگاه اسطوره: یپروتئین حیوان 115  

 

 ی گوشت ی بزرگ در زنان و میزانِ مصرفِ روزانه میزانِ وقوع سرطان روده -473نمودار 
 

 
 

 قند باالتر، حیوانی، و گوشت، پروتئینِ ، کشورهایی که در آنها مصرفِداد نشان می این گزارش

ی بزرگ  چار سرطان رودهتر بود بیش از همه د غالت و حبوبات پایین و مصرفِ

چهارم از او یاد کردم، دنیس برکیت، این  دیگری که من در فصلِ محققِ [65].شدند می

هاضمه  دستگاهِ برای سالمتِ ،فیبر غذایی فرضیه را پیش کشید که به طور کلی مصرفِ

فیبر در آفریقا و اروپا  مصرفِ و میزانِ های مدفوع ی نمونه او به مقایسه .ضروری است

توجهی ناشی از  قابلِ ی بزرگ و مقعد به شکلِ های روده که سرطان نشان دادپرداخت و 

گیاهی یافت  به یاد داشته باشید که فیبر تنها در محصوالتِ [66].فیبر است پایینِ مصرفِ

مشهور  یک پژوهشِ. آن نیست ما قادر به گواردنِ فیبر بخشی از گیاه است که بدنِ .شود می

که  دهد تلف پرداخته بود، نشان میی در هفت کشور مخی رژیمِ غذای که به مقایسه ،دیگر
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ی بزرگ را در درازمدت  ابتال به سرطان روده میزانِ ،غذاییِ بیشتر در روز گرم فیبرِ 22مصرفِ 

قرمز، یک  یک فنجان تمشکِاست با معادل  ،گرم فیبر 22 [67].دهد می کاهش% 99تا 

، مسلماً بسیار لوبیا رِ یک فنجان از هر نوعمقدار فیب .فرنگیفنجان نخودآسیایی یا یک  گالبیِ

 .استگرم  22بیشتر از 

رژیم غذایی در  توان بر اهمیتِ رسد که می ها، به نظر واضح می این پژوهش بر مبنای تمامیِ

 ابتال به سرطانِ دقیقاً چه چیزی مانعِباید دید اما . مقعد تاکید کرد-بزرگ ی روده ابتال به سرطانِ

 ،گیرانه پیش عاملِاین گردد؟ آیا  میشود؟ آیا این موضوع به فیبر بر یی بزرگ و مقعد م روده

گردد؟ یا به شیر؟ معلوم شده  ها بر می ها و سبزیجات هستند؟ آیا موضوع به کربوهیدرات میوه

دالت بر مجا. در این موضوع نقش دارند ،غذایی غذایی یا عناصرِ ز این موادِاست که هر یک ا

 . عمومی وجود دارد توافقِ ،یکی از موارد ، و به ندرت بر سرِاین موضوع جدی است سرِ



ویژهبهروشیدرمان

 ی بزرگ اخیر بر سر فیبر غذایی و ارتباطش با سرطان روده سالِ 11 مجادالتی که در اکثرِ

ت، بسیاری شهرتِ برکی به دلیلِ. تاثیرِ تحقیقاتِ برکیت در آفریقا بوده است وجود دارد تحت

شاید پیش از این به گوشتان . مقعد است-بزرگ روده سالمتِ عاملِ فیبراند که  کرده افراد قبول

کم ممکن  دستِ. ی کولون مفید است روده خورده باشد که فیبر برای جلوگیری از سرطانِ

آیا به همین دلیل  ".هاضمه خوب کار کند دستگاهِ" تا کند است شنیده باشید که فیبر کمک می

 معروف شده است؟  که آلونیست 

یک ابزارِ جادویی برای  ،نتوانسته نشان دهد که فیبر کس نوز هیچهبا این وجود باید بدانید که 

آن  از تکنیکی مهمی وجود دارد که مانع دالیلِ. مقعد است-ی بزرگ روده جلوگیری از سرطانِ

هر یک از این دالیل به شکلی مستقیم  [68].شودفیبر روشن  ها در موردِ شود که واقعیت می
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ی منفرد، و ساده نیست که  غذایی یک ماده یا غیرمستقیم به این واقعیت مرتبط است که فیبرِ

 ی مختلف تشکیل شده است، و فوایدِ فیبر از صدها ماده. ی واحد و ساده داشته باشد یک فایده

کردشناختی به بدن  شیمیایی و تن زیستدهای از رخدا  ای به شدت پیچیده مجموعه آن از طریقِ

پردازند، باید تصمیم بگیرند که کدام  هر بار که محققان به تحقیق در موردِ فیبر می. رسد می

ی فیبر مورد سنجش قرار گیرد و کدام روش برای سنجش  دهنده ی تشکیل د از صدها مادهموا

استاندارد وضع کرد،  موضوع یک روندِتقریباً غیرممکن است که بتوان برای این . انتخاب شود

ه عملی ی فیبر در بدن چ دهنده ک از اجزای تشکیلزیرا عمالً غیرممکن است بدانیم که هری

 . دهند انجام می

فیبر از  برای سنجشِ ،چین یک روند استاندارد ما را واداشت تا در پژوهشِ ناتوانی در تعیینِ

 دم، با افزایشِبندی کر چهارم جمع همانطور که در فصلِ. های متعددی بهره بگیریم روش

 [69].یابد ی بزرگ و مقعد کاهش می روده ابتال به سرطان فیبر، میزانِ تقریباً هر نوع مصرفِ

 .است تر اهمیتکه کدام نوع فیبر از همه پر [70] یم به روشنی دریابیما هنتوانستهنوز اما ما 

مبنی  -[66]برکیت ی ابتداییِ قطعیت، من همچنان بر این باورم که فرضیه عدمِ این با وجودِ

؛ و دیدگاهی صحیح است -شود می  روده ابتال به سرطانِاز فیبر مانع  های حاویِ بر اینکه رژیم

در واقع، . تمامیِ انواع فیبرها است 94«گردآورندگی»بخشی از این موضوع به دلیلِ ویژگیِ 

تر به  شود معقول ی بزرگ می روده سرطانِاز غذایی مانع  این فرضیه که فیبرِگذرد  هرچه می

ی مختلف که در  مطالعه 22 گران به مرورِ ، یک گروه از پژوهش2332در سال . رسد نظر می

 نشان دادند کهآنها  [71].ی بزرگ صورت گرفته بود پرداختند روده مورد فیبر و سرطانِ

 . دکن ی بزرگ حکایت می مقابله با سرطان رودهدر از نقشِ سودمندِ فیبر ها  پژوهش اکثرِ

                                      
38  aggregate 
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  :داد شواهد و مدارک نشان می این بندیِ جمع

 کنند در مقایسه با کسانی که کمتر از همه فیبر  افرادی که بیش از همه فیبر مصرف می

  [71].ار دارندقری بزرگ  سرطان روده در خطر ابتال بهکمتر % 39کنند  مصرف می

 کنند در مقایسه با کسانی که کمتر از همه  کسانی که بیش از همه سبزیجات مصرف می

ی بزرگ قرار  روده ابتال به سرطانِ تر در خطرِکم% 11کنند  سبزیجات مصرف می

  [71].دارند

با این "گسترده بر شواهد و مدارک، محققان خاطرنشان کردند که،  این مرورِ پس ازاما حتی 

ها ناشی از تاثیراتِ  فیبر و کدام مصرفِ توان تعیین کرد که کدام اثرات به دلیلِ ها نمی داده

هنوز ما  2332ال بینید در س طور که می به این ترتیب، همان ".است عمومیِ مصرفِ سبزیجات

 .شود یا نه یا این اثرات به فیبر مربوط میدانستیم که آ نمی

 پیرامونِ شده پژوهشِ انجام 29 دیگر از محققان به مرورِ روهِ، یک گ2331دو سال بعد، در سال 

آنها [72] 93.مقعد پرداختند-ی بزرگ مبتال به سرطانِ روده ی افراد سالم و افرادِ مقایسه

دریافتند کسانی که بیش از همگان فیبر مصرف کرده بودند در مقایسه با کسانی که کمتر از 

مقعد قرار -بزرگ ی در خطر ابتال به سرطان رودهکمتر % 31همه فیبر مصرف کرده بودند 

البته فیبرِ )گرم بیشتر فیبر  29ها به طور روزانه  که اگر آمریکایی و نشان دادند [72].داشتند

سوم از  کردند، یک مصرف می( ها ها و مکمل قرص موجود در فیبرِ و نهموجود در منابعِ غذایی 

اگر  [72].داد ایاالتِ متحد آمریکا رخ نمی رمقعد د-بزرگ ی روده سرطانِ تمامی مواردِ

یک فنجان از ترکیبی از  به معنی چیزی حدودِ ،گرم فیبر در دنیای واقعی 29خاطرتان باشد، 

 .حبوبات است

                                      
 نویسنده -ها به روش کنترلِ موردی صورت گرفته بود این پژوهش  93
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فیر و ابتال  ها در مورد مصرفِ داده آوریِ به جمع، EPICعظیم به نام  یک پژوهشِنیز اخیراً 

این  [73].هزار نفر در سرتاسر اروپا پرداخت 123 بین درمقعد -ی بزرگ ن رودهبه سرطاِ

کنند،  درصدی از افراد که بیش از همگان فیبر غذایی مصرف می 12که  پژوهش نشان داد

درصدی که از همه کمتر فیبر غذایی مصرف  12کمتر از % 31، (گرم فیبر در روز 93حدود )

مهم  [73].شوند مقعد می-رگی بز دچار سرطان روده( گرم فیبر در روز 29حدود )کنند  می

غذایی بوده  مورد بحث فیبرِ است که یکبار دیگر تاکید کنیم که در تمامی این تحقیقات، فیبرِ

 . ها ها و قرص بدست آمده از مکمل است و نه فیبرِ

غذایی فیبردار ظاهراً به طور معناداری  توان گفت که رژیمِ ها می وهشبا تکیه بر تمامیِ این پژ

توانیم بگوییم که دقیقاً کدام  ما همچنان نمی. دهد خطر ابتال به این نوع سرطان را کاهش می

ها برای  که تالش معنای این جمله این استو . دهد یا نوع از فیبر این کار را انجام می بخش

 مصرفِ در حالیکه. دان اثربخش باشدتواند چن نمیعناصر معینی از فیبر به غذا  افزودنِ

این محصوالت عبارتند از  .پرفیبر به طور واضح سودمند است و طبیعی گیاهیِ محصوالتِ

 .نشده فراوری ها و غالتِ ، میوه(ای های غیرریشه بخش)سبزیجات 

این نوع سرطان به علتِ  که چه میزان از کاهش در ابتال بهدر حقیقت، ما حتی در مورد این

 زیرا وقتی افراد مقدارِ. توانیم با اطمینان سخن بگوییم مواد غذایی فیبردار است نیز نمی مصرفِ

خورند معموالً این به معنای مصرفِ مقدارِ کمتری محصوالتِ  بیشتری غذاهای پرفیبر می

ها،  حمایتیِ میوه نقشِ به روشنی معلوم نیست که آیا علت،به عبارت دیگر، . حیوانی نیز هست

 گوشت؟ یا هر دو؟  نشده است یا مضر بودنِ فراوری ت و غالتِسبزیجا

. کند این معما کمک می در آفریقای جنوبی صورت گرفته است به حلِ یک پژوهش که اخیراً

 پوستانِ آفریقای جنوبی به سرطانِ برابر بیش از سیاه 21 ،های جنوبی سفیدپوستانِ آفریقایی

 بیشتر فیبر مصرفِ ،این موضوع شد که علتِ در ابتدا گمان می. شوند ی بزرگ مبتال می روده
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با این  [74].نشده است فراوری ی خوردنِ ذرتِ به واسطه پوستان آفریقای جنوبی توسطِ سیاه

مصرف  به طور روزافزونی در حالِنیز پوستانِ آفریقای جنوبی  های اخیر، سیاه وجود، در سال

آنها امروزه در به این ترتیب، . منهای فیبر یعنی ذرتِ :ستندشده ه وریجاری و فرآذرت ت

ابتال  با این وجود، میزانِ. کنند مصرف میفیبرِ کمتری  ،آفریقای جنوبی مقایسه با سفیدپوستانِ

این  [75].تر استآفریقای جنوبی کم پوستانِ سیاه ی بزرگ همچنان در میانِ روده به سرطانِ

این سرطان  در مقابلِ ن از مصونیتکشد که به راستی چه میزا ن پرسش را پیش میمسئله ای

  .فیبر است مصرفِ صرفاً به دلیلِ

 میزانِ که باالتر بودنِ دهد مینشان  [76]که اخیراً صورت گرفته استنیز یک پژوهش دیگر 

 مصرفِ به دلیلِ دتوان می ی،آفریقای جنوب ِسفیدپوستان ی بزرگ در میانِ  روده ابتال به سرطانِ

روز  در /گرم 221)چربی ، (روز/گرم 11 روز در مقابلِ/گرم 11)حیوانی  پروتئینِ روزافزونِ

 . ایشان باشد توسطِ (روز/گرم122روز در مقابل /گرم 324)و کلسترول  ،(روز/گرم 12مقابل 

نِ سفیدپوستانِ در میا پستان ابتال به سرطانِمیزانِ باالتر بودنِ  اند که محققان عنوان کرده

بیشترِ پروتئینِ حیوانی و چربی است تا کمبودِ فیبر  مصرفِآفریقای جنوبی، عمدتاً به دلیلِ 

 [76].غذایی

آنچه روشن است این است که رژیمِ غذایی سرشار از فیبرِ طبیعی، و اندک از نظرِ محصوالتِ 

ها،  با تکیه بر این داده. وگیری کندمقعد جل-بزرگ ی حیوانی قادر است از ابتال به سرطانِ روده

. ی مهم و همگانی پرداخت توان به این توصیه تر، می و حتی در نبودِ اطالعات بیشتر و جزئی

 به طرزِ دتوان نشده می گیاهی و فراوری غذاییِ دهد که یک رژیمِ ها به روشنی نشان می این داده

نیازی به آن نداریم که بدانیم کدام ما . ابتال به این نوع سرطان را کاهش دهد چشمگیری میزانِ

فیبر در این کار مسئول است، یا چه سازوکاری در این موضوع دخیل است یا حتی چه مقدار 

 .  شود از این اثر منحصراً به فیبر مربوط می
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 و پروتئینِ حیوانی  کلیمیزانِ مصرفِ کلسترول، چربیِ  -1.8نمودار 

 پوستان و سفیدپوستانِ آفریقای جنوبی در میانِ سیاه
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سایرعوامل
 

مقعد -ی بزرگ روده خطرناکی که منجر به سرطانِ اخیراً عنوان شده است که همان عواملِ

حیوانی و  محصوالتِ و غنی از نظرِ ،ها و سبزیجات فقیر از نظرِ میوه یعنی رژیمِ -شود می

 «انسولین مقاومتِ» تواند منجر به اختاللِ همچنین می -شده های فراوری کربوهیدرات

 این مقاومتِشاید اند که  ، دانشمندان این فرضیه را مطرح کردهاین مبنابر  [79-77].شود

از این  [82-77].شود مقعد می-ی بزرگ که منجر به ابتال به سرطان روده استانسولین 

انسولین  مقاومتِ مشکلِ برای کنترلِی سالم هم  تغذیه من بر این باورم کهفرض که بگذریم، 

  .ی بزرگ سرطان روده کنترلِبرای و هم سودمند است 

ی کربوهیدراتمحصوالتِ از  مملو پرکربوهیدرات، یک رژیمِ رژیمِکنم که منظور از  میتاکید 

 که در موردِ از آنجا. نیست -خورد چشم میبه به وفور ا ه فروشگاهدر که اخیراً  -شده فرآوری

مختلف از  کربوهیدرات سردرگمی وجود دارد، الزم است یادآوری کنم که دو نوعِ

 . 32مرکب و کربوهیدراتِ 32فراوری شده کربوهیدارتِ: کربوهیدارت وجود دارد

 ِو قندهایی که از گیاهان  ها 31نشاسته شده عبارت است از فرآوری کربوهیدرات

. دستگاه از آنها جدا شده است توسطِ شان یهای بیرون و الیه  پوستو  ،بدست آمده

ها و  این نشاستهمعدنی، پروتئین و فیبرِ  ها، موادِ ویتامین اکثرِ این در حالی است که

از همین روست که  .های بیرونی قرار دارد همین پوست و الیهدر  قندها

غذایی بسیار  ارزشِ..( سفید و  معمولی، آردِ قندِ) شده های فرآوری کربوهیدرات

 های ماکارونیِ رشته نظیرِ- این نوع مواد غذاییاز  از این رو بهتر است. دندار پایینی

                                      
40 refined carbohydrates 
41 complex carbohydrates 
42 starch 
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های  ها و نوشیدنی سفید، شیرینی قندی، نانِ شده، غالتِ تهیه شده از آردِ فراوری

 . کرد دوریتا حد ممکن  -قندی

  ها و  یوهتوان به م مینشده و مرکب  راوریهای ف مواد غذاییِ حاویِ کربوهیدراتاز

 نظیرِ ،نشده صوالتِ تهیه شده از غالتِ فرآورینشده، مح سبزیجاتِ تازه و فراوری

نشده، به  های فرآوری این کربوهیدرات. دو سر اشاره کرد یجو ای و آردِ قهوه برنجِ

آیند، به شدت برای سالمتی مفید  ها و سبزیجات بدست می ویژه آنهایی که از میوه

 . هستند

ی  روده کلسیم در مبارزه با سرطانِ سودمندِ همچنین ممکن است چیزهایی در موردِ اثراتِ

شیر گاو  از مصرفِ ،این استداللبرخی با تکیه بر و البته که . تان خورده باشد بزرگ به گوش

های پرکلسیم  این فرضیه مطرح شده است که رژیم. کنند ای مبارزه با این سرطان حمایت میبر

های  یکی از طریقِ ممانعت از رشدِ سلول: دنکن به دو شکل از ابتال به این سرطان جلوگیری می

 اسیدهای صفراویِ به دام انداختنِ ریقِو دیگری از ط [84] [83]ی بزرگ الزم در روده

به روده  آنگاهآیند،  ی در کبد به وجود میشود که این اسیدهای صفراو اشته میچنین پند. روده

و . شوند ی بزرگ می روده ی بزرگ شده و منجر به سرطانِ روده شوند و سپس واردِ منتقل می

ی بزرگ یاری  روده جلوگیری از سرطانِی به اندختنِ این اسیدهای صفراو به دامکلیسم با 

 .رساند می

 یعموماً مترادف با رژیمکه  -پرکلیسم پژوهشی نشان دادند که رژیمِ یک گروهِدر این راستا، 

ی  در روده های معین سلول رشدِاز مانع   -شود در نظر گرفته می لبنی مملو از محصوالتِ

های  وجه با شاخص این اثر به هیچ اند که محققان یادآور شده اما، [84]شود بزرگ می

این  نیست که آیا ممانعت از رشدِواضح عالوه بر این،  .خوانی ندارد سلول هم رشدِ مختلفِ

 یک گروهِ [85][83].دهد یا نه ابتال به این سرطان را کاهش می واقعاً خطرِ ها سلول
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خطرناک را کاهش  مفروضاً یِاسیدهای صفراو اثرِ ،نشان دادند که کلسیمنیز دیگر  پژوهشیِ

انجام  از کلیسم حتی بهتررا ندم این کار گَمشاهده کردند که یک رژیمِ پُراما همچنین دهد،  می

 وقتی که ترکیبی از رژیمِ -ماجراست ترین بخشِ و این واقعاً عجیب –اما [86].دهد می

تر از  ضعیف ،یآن دو بر اسیدهای صفراو شد، اثر مقیدسازِ رگندم مصرف میپرکلیسم و پُ

این موضوع نشان  [86].زمانی بود که هر یک از این دو به طور منفرد مصرف شده بودند

 . ی آن لزوماً مثبت نخواهد بود شوند، نتیجه مغذی منفرد با یکدیگر ترکیب  دهد وقتی اثراتِ می

 شیرِ های کلیسم یا از طریقِ مکمل مصرفِ پرکلیسم، که از طریقِ من تردید دارم که یک رژیمِ

 در بخشِ. باشدی بزرگ داشته  روده سرطانِ دست آید، بتواند اثر سودمندی برپرکلسیم ب

لبنی مصرف  محصولِنوع است و تقریباً هیچ  تر پایینکلیسم  جایی که مصرفِ ،روستایی چین

بسیار  ه نیست بلکهالت متحدای بزرگ نه تنها بیشتر از ای روده سرطانِ میزانِ [87]شود، نمی

مصرف  هایی از جهان که بیش از همه کلیسم بخشدر واقع، جالب است بدانید که . استکمتر 

 . کنند مقعد را تجربه می-ی بزرگ روده کنند، اروپا و آمریکای شمالی، بیش از همه سرطانِ می

ورزش  برای مقابله با این بیماری اهمیت دارد که آشکارا ،زندگی سبکِدر  دیگر تغییرِیک 

ابتال به این سرطان را  میزانِ ،بدنی و ورزش فعالیتِ میزانِ افزایشِمعلوم شده است که  .ستا

 ی  موسسه»و  «جهان های سرطانِ پژوهش بنیادِ» بندی که توسطِ در یک جمع. دهد کاهش می

شده در  انجام پژوهشِ 12پژوهش از  21ارائه شد، نشان داده شد که  «آمریکا سرطانِ تحقیقاتِ

 [64].کند ابتال به این سرطان محافظت می در مقابلِ ، از افراداند که ورزش وزه دریافتهاین ح

این ارتباط در  چرایی یا چگونگیِ کافی برای توضیحِ شواهد و مدارکِحاضر  در حالِمتاسفانه، 

 .دست نیست
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آزمایشانجامِ

از بابتِ داشتنِ او هنوز . من را دوباره به موضوع جورج بوش برگرداند ،مزایای ورزش کردن

شک یکی از دالیلی است که  مشهور است، و این بدونِ های مداوم و دویدن بدنی متناسب

 اما به راستی ماهیتِ. کولونوسکوپی او درخشان باشد ی آزمایشِ باعث شد کارنامه

 انجام دادن دارد؟ وقتی افراد برای انجامِ ش ارزشِکولونوسکوپی چیست و آیا واقعاً این آزمای

ی مقعدی به بررسیِ وضعیت  روند، پزشک با استفاده از یک میله کولونوسکوپی نزد پزشک می

ترین  شایع. کند این منطقه را معاینه می ،نابهنجار بافتِ وجودِ پردازد و از نظرِ ی بزرگ می روده

اگرچه هنوز دقیقاً واضح نیست که تومورها چطور . است 39«پولیپ»نابهنجاری در این منطقه 

که  [89][88]دان بر سر این موضوع توافق دارندها مرتبط هستند، اما اکثر دانشمن با پولیپ

جالب است . هستند شبیه به یکدیگرهای ژنتیکی و ارتباطشان با تغذیه  یاز نظر ویژگ ،این دو

ابتال به  ی بزرگ دارند، نظیرِ غیرسرطانی در روده که مشکالتِ بدانید که آن دسته از افراد

 . شوند تومورهای سرطانی می دچارِها، غالباً همان افرادی هستند که بعدها  پولیپ

رزیابی معقول برای ا راهِ یک ،ها یا سایر مشکالت پولیپی  معاینهبنابراین انجامِ آزمایش برای 

اگر شما یک پولیپ اما . شوند ی بزرگ در آینده محسوب می سرطان روده میزانِ خطر ابتال به

جراحی  عملِ توانید انجام دهید چیست؟ آیا انجامِ چیست؟ بهترین کاری که می  دارید تکلیف

دهد؟ یک  ی بزرگ را کاهش  روده خطر ابتال به سرطانِ ، قادر استبرای برداشتنِ پولیپ

ابتال خطرِ شود،  ها برداشته می ملی نشان داده است که وقتی پولیپ شده در سطحِ پژوهش انجام

قطعاً  ،این موضوع [90][89].یابد کاهش می% 32 تا 12ی بزرگ بین  روده به سرطانِ

ه افراد توصیه عموماً ب [91][89].دهد های منظم را نشان می انجامِ آزمایش سودمندیِ

                                      
43 polyp 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%BE
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اگر . سالگی به بعد هر ده سال یک آزمایش کولونوسکوپی انجام دهند 12شود تا از سن  می

مقعد قرار -ی بزرگ باالیی برای ابتال به سرطان روده شما جزء کسانی هستید که در خطرِ

 . بیشتری انجام دهید سالگی و به دفعاتِ 32 شود که این آزمایش را از سنِ دارند، توصیه می

ابتال به این نوع سرطان برای شما چه مقدار است؟ ما به  توانید بفهمید که خطرِ اما چطور می

در رابطه با این سرطان ژنتیکی خود را  قادریم وضعیتِ شکلی حدودیبه  روش وچند 

ابتالی فرد به این نوع سرطان را بر مبنای تعداد افرادی از  احتمالِ توان میمثالً . ارزیابی کنیم

فرد را توان  عالوه بر این، می. اری دچار هستند برآورد کرداو که به این بیم ی نزدیکِ انوادهخ

های  امروز قادریم افراد را از نظر دارا بودنِ ژنهمچنین، . نظر داشتنِ پولیپ معاینه کرد از

 [92].معاینه کنیماین بیماری به طور کلینیکی  مستعدِ

منجر به فهم  دتوان ژنتیک می دهد چگونه تحقیقاتِ می است که نشانی عالی  این یک نمونه

ی مبنای  با این وجود، در هیاهوی اشتیاق برای مطالعه. های پیچیده شود بهترِ ما از بیماری

ی  روده ابتال به سرطانِ اوالً، درصدی از مواردِ. افتد ژنتیکی این سرطان، دو موضوع از قلم می

 [89].است% 9تا  2شود تنها حدود  شده نسبت داده می شناخته های موروثیِ بزرگ که به ژن

و به  [89]دهد ها بیش از سایرین رخ می دیگر از این موارد در برخی از خانواده% 92تا  22

ژنتیکی  املِوعبه ای  تا اندازهاحتماالً این موارد نیز . ودش گفته می 33«بندیِ خانوادگی خوشه»آن 

 دهند رخ می« ها به دلیلِ ژن فاًصر»هایی را که  اد و ارقام، میزان سرطانالبته این اعد. مرتبط باشد

 . دهند ی واقعی جلوه می بیش از اندازه

های  ژن ی بزرگ در آنها به طور جدی توسطِ سرطان روده معدودی که خطرِ افرادِ جز در موردِ

مرتبط با ی بزرگ  دهرو سرطانِ ی کهموارد اکثرِدر ، (از موارد% 9تا2)شود  موروثی تعیین می

                                      
44 familial clustering 
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ابتال به  دلیلِهمچنان به طور عمده ( صدِ دیگردر 92تا  22آن یعنی )خانوادگی است  عواملِ

 مکانِ نباید فراموش کنیم کهاز هرچه بگذریم، . هستندمحیطی و غذایی  عواملِاین سرطان، 

 .غالباً بین اعضای یک خانواده مشترک استنیز غذایی دگی و الگوی زن

حتی اگر شما از نظر ژنتیکی، در خطر باالیی برای ابتال به این سرطان قرار ی دیگر آنکه،  نکته

نه -قادر به مقابله با ها،  این ژن بیانِجلوگیری از  از طریقِسالم  گیاهیِ داشته باشید، یک رژیمِ

به  گز منجرفیبر اضافی هر از آنجا که مصرفِ. است ناکخطر مواردِاین اما اکثر  -ی موارد همه

 این نوع رژیمِ غذایی، حتی به افرادی که از نظر ژنتیکی در خطرِ شود، ابتال به این سرطان نمی

 .شود قرار ندارند نیز توصیه میبرای این سرطان باالیی 

 

 

سرطانپروستات
 

شود اما اکثر  می های زیادی در مورد سرطانِ پروستات چه صحبتمن این است که اگر حدسِ

پروستات یک عضو تولیدمثلی مردانه است که تقریباً  . دانند که پروستات چیست افراد دقیقاً نمی

تولید  مسئولِ ،این عضو. ی بزرگ قرار دارد ی یک گردو است و بین مثانه و روده به اندازه

 .رسانند ه یاری میست که به اسپرم در تالشش برای بارور ساختنِ تخمکِ زنان برخی از مایعاتی

من  چندین نفر از دوستانِ. ایجاد کندتواند دردسرهای بزرگی  یکوچک م این عضوِبا اینحال، 

مطمئناً آنها نزدیک به آن قرار دارند، و  پروستات دارند یا در وضعیتِ حاضر سرطانِ در حالِ

 . تنها نیستند در این موضوع

ترین  سرطان پروستات یکی از شایع"د، ده گزارشی که اخیراً منتشر شده است نشان می

از % 11کند و حدوداً  هایی است که مردان را در ایاالت متحد آمریکا به خود دچار می سرطان
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 ساله و سالمندتر دچارِ 12 مردانِ نیمی از تمامِ [93]"...شود  تمامی تومورها به آن مربوط می

خاموش از  یک شکلِ ،نهفته پروستاتِ سرطانِمنظور از  [94].نهفته هستند پروستاتِ سرطانِ

پروستات یک  سرطانِاگرچه . است که هنوز رو به وخامت نگذاشته است پروستات سرطانِ

 از قربانیانِ% 1تنها . سرعتِ پیشرویِ آن در فرد بسیار کند است سرطانِ شدیداً رایج است، اما

این  [95]دهند سال پس از ابتال به آن جان خود را از دست می 1مبتال به این سرطان طی 

. سازد را دشوار میاین سرطان  درمان چگونگیِضرورت و  گیری در موردِ موضوع، تصمیم

آیا این سرطان پیش از آنکه فرد به دلیلی : اصلی برای پزشک و بیمار این است که پرسشِ

 .او را به خطر اندازد یا نه ت جانِدیگر بمیرد قادر اس

رود سطحِ  ت بکار میمرگبار شدنِ سرطان پروستا احتمالِ هایی که برای تعیینِ یکی از شاخص

پروستات در  سرطانِ یکی از معیارهای تشخیصِ. در خون است (PSA)پروستات  ژنِ آنتی

تواند به  به ندرت می اما این تست. دباش 3آنها باالتر از  PSA سطحِ مردان، زمانی است که

تنها کمی  PSA ، به ویژه اگر سطحِاین سرطان باشد قاطعِ تشخیصِتنهایی مالکِ خوبی برای 

گیری در این مورد را بسیار دشوار  تصمیم ،موجود در این تست ابهامِ. باشد 3باالتر از 

احی کوچک یا باید یک جرآ. پرسند گاهی دوستانِ من در این مورد از من سوال می. سازد می

باشد او در  2فرد  PSAیا این موضوع مستلزم یک جراحی بزرگ است؟ آیا اگر  انجام دهیم

وخیمی قرار دارد یا این تنها یک هشدار است؟ اگر این وضعیت وخیم است این فرد  وضعیتِ

هایی که صورت  برای کاهش این عدد چه کارهایی باید انجام دهد؟ من با توجه به پژوهش

  . کند ایفا می  ی کلیدیتغذیه در این زمینه نقش نوعِتوانم بگویم که  میگرفته است 
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غذایی و این سرطان همچنان بحث وجود  رژیمِ ارتباط میانِ اگرچه در مورد برخی جزئیاتِ

 هاست در بینِ که مدت اعتماد و معتبر های قابلِ توان موضوع را با برخی یافته ارد، اما مید

 : محققان و پژوهشگران پذیرفته شده است آغاز کنیم

 ِیگر د از کشوری به کشورِ توجهی قابل به شکلِ ،پروستات ابتال به سرطانِ میزان

 بیش از سرطانِدر کشورهای مختلف، آن  تفاوتِ نرخِ وقوعِمتفاوت است، حتی 

 . پستان است

 ِی تغذیه و سبک زندگیِ بیش از همه در جوامعی با الگو ،پروستات ابتال به سرطان

 . خورد غربی به چشم می

 ِغذایی غربی دارند یا به کشورهای  در کشورهای در حال توسعه، مردانی که عادات

 . برند پروستات رنج می اند بیش از دیگران از سرطانِ غربی مهاجرت کرده

 

. است ثروتهای  شبیه به الگوی مربوط به سایر بیماری، ی توزیع جغرافیاییِ این بیماری نحوه

پروستات مطمئناً با عواملِ ژنتیکی در  دهد که اگرچه سرطانِ این الگو نشان می بیش از هر چیز

 بهعوامل محیطی شاید بپرسید که . محیطی نقشی تعیین کننده دارند ، اما عواملِارتباط است

خواهم  می زده باشیدممکن است حدس  طور که همان؟ شکل در موضوع دخیل استچه 

. تاثیری منفی داردحیوانی  و رژیمِ در ابتال به این سرطان تاثیری مثبتگیاهی  رژیمِکه بگویم 

ترین پیوندها  ترین و دقیق خوان شاید تعجب کنید، اما یکی از هم .ی ماجرا نیست اما این همه

 . لبنیات مشاهده شده است ر مورد مصرفِپروستات، د رژیم غذایی و ابتال به سرطانِ نوعِ بینِ

به خوبی صورت گرفت  1222در سال  که ها هاروارد بر روی پژوهش شده در بندیِ انجام جمع

 : [96]گواه این موضوع است
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وجودِ حاکی از انجام شده،  گروهیِ ی مطالعه 3تا از  1ی موردی و  مطالعه 23از .. تا  21... 

ترین  این یکی از قاطع .پروستات بودند یات و ابتال به سرطانِلبن مصرفِمثبت بین  همبستگیِ

کنون منتشر شده پروستات است که تا ی غذایی و سرطانِ کشف شده بین یک مادهپیوندهای 

در مقایسه با دند رک لبنی مصرف می در این مطالعات، مردانی که بیش از همه محصوالتِ. است

ابتال بیشتر در خطرِ برابر  تقریباً دوکردند  لبنی مصرف می ی که کمتر از همه محصوالتِمردان

 قرار داشتند، و نزدیک به چهار برابر بیشتر در خطر ابتال به سرطانِ خفیف به سرطان پروستاتِ

 [96].ساز پروستاتِ مرگبار یا بیمار

در متونِ علمی، مصرف لبنیات یکی از ": تر بررسی کنیم بگذارید این موضوع را دقیق

و کسانی که بیش از  "پروستات است، های غذایی برای ابتال به سرطانِ ترین شاخص خوان هم

ابتال به این سرطان قرار  کنند دو تا چهار برابر بیش از دیگران در خطرِ همه لبنیات مصرف می

 . دارند

ی مشابهی  انجام شد به نتیجه 2334که در سال  ،منتشر شده علمیِ دیگر بر متونِ یک مرورِ

 : دست یافت

 ِمیر بر اثر و مرگ و میزانِ ،گوشت و لبنیات مصرفِ محیطی، بین میزانِ عواملِ در بین

 ( مورد استناد یک مطالعه. )وجود دارد معناداری پروستات همبستگیِ سرطانِ

 ِلبنی و  حیوانی، گوشت، محصوالتِ پروتئینِ اساسیِ بارها نقشِ ،موردی در مطالعات

 19تایید شده در ... )مرغ در ابتال به این سرطان مورد تایید قرار گرفته است تخم

 (  ی جداگانه مطالعه

 ِاما ( مطالعه 2مورد استناد در )سالمند  اند که در مردانِ فراوانی از مطالعات دریافته تعداد

ای  تواند حداقل تا اندازه این همبستگی می( مطالعه 2 در مورد استناد)ی مردان  نه همه

  [97].حیوانی باشد کلیسم و فسفر موجود در محصوالتِ به دلیلِ
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 محصوالتِمصرفِ ، کوهی از شواهد و مدارک حاکی از آن است که بینید طور که می همان

به علتِ  توان این موضوع میلبنیات،  دِدر مور. دپروستات ارتباط دار حیوانی با ابتال به سرطانِ

 . کلیسم و فسفر موجود در لبنیات باشد

گذارند؛ هریک از مطالعاتی که در باال ذکر شد،  جای اندکی برای تردید باقی می نتایج،این 

های موردی است و منبعی قوی از شواهد و   فراوانی پژوهش تعدادِ تجزیه و تحلیلِ حاصلِ

 . شود محسوب میمدارک 

 

سازوکارها

حیوانی، به ویژه لبنیات و  محصوالتِ دیدیم، بین مصرفِ  ها سرطان مورد سایرِ طور که در همان

سازوکارهایی که  فهمِ در این راستا، .توجهی وجود داردِ پروستات ارتباطِ قابل ابتال به سرطانِ

استدالل ضروری  روندِ سازد برای تحکیمِ لبنیات مربوط می پروستات را به مصرفِ سرطانِ

 . است

های سرطانی را افزایش  سلول رشدِ زوکار چیزی نیست جز یک هورمون که میزانِاولین سا

 این هورمونِ. شود بدن و به مقداری که مورد نیاز باشد ساخته می این هورمون توسطِ. دهد می

به . شود نامیده می( IGF-1)نام دارد که به اختصار  «مانند انسولین 2رشدِ  عاملِ»رشد، 

پروستات  خوبی برای ابتال به سرطانِ شاخصِ دتوان که این هورمون میشود  تدریج آشکار می

در . رود بی به شمار میقل خوبی برای ابتال به بیماریِ طور که کلسترول شاخصِ باشد، همان

در واقع، این . کند را مدیریت میها  سلول میزانِ رشدِ یک فرد سالم، این هورمون با موفقیت

یر و های پ ها خود را تکثیر کنند و چگونه سلول ور این سلولچطکند که  هورمون تنظیم می

 . فرد از سالمت برخوردار است ،در این شرایط. فرسوده را از دور خارج شوند
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های  تولید و رشد سلول شود، میزانِ تر می فعال IGF-1اما در شرایطی که فرد ناسالم است، 

هر  کند، و کهنه را از دور خارج نمی یها دهد اما به طور همزمان سلول جدید را افزایش می

این داستان چه ارتباطی  حال باید دید[98] .سرطان است ایجادِ دوی این رویدادها به نفعِ

هورمون را این  سطحِ ،حیوانی محصوالتِ ی ما دارد؟ معلوم شده است که مصرفِ با نوع تغذیه

 معلوم شده استپروستات،  و درمورد سرطانِ [101-99].دهد در خون افزایش می

برابر بیش از دیگران  172عادی است  در خون آنها باالتر از میزانِ IGF-1 افرادی که سطحِ

در مردانی : طور و همین [98].ی سرطانِ پروستات قرار دارند فتهپیشر در خطر ابتال به مراحلِ

 خطر [102]کند پایین است، رفعال و درگیر میرا غی IGF-1که  یک پروتئین که سطحِ

مسئله اینجاست که  [98].برابر بیش از دیگران است 371پیشرفته  پروستاتِ ابتال به سرطانِ

ما میزان باالتری از  کنیم بدنِ حیوانی نظیر گوشت و لنبیات مصرف می وقتی ما محصوالتِ

IGF-1 [101-99].کند تولید می 

ی  یک ماده ،ویتامین این. شود مربوط می Dویتامین سازِو ی سوخت دومین سازوکار، به شیوه 

نیاز خود به  ما قادر است تمامِ بدنِبلکه . آن نیاز داشته باشیم مغذی نیست که ما به خوردنِ

 92تا  21 هر چند روز یکبار قرار گرفتن در زیرِ نورِ خورشید به مدتِ این ویتامین را تنها با

نور خورشید است، به نوع  تاثیرِ عالوه بر آنکه تحت Dویتامین اما تولیدِ. دقیقه تامین کند

فرایندی ، Dگیری اکثر اشکالِ فعالِ ویتامین شکل. کنیم نیز بستگی دارد غذایی که مصرف می

فرایند، ی اصلی در این  مولفه 31.شود بدن ما نظارت و کنترل می دقیقی توسطِ است که به شکلِ

                                      
ی عالی از مواردی است که تعادلِ طبیعیِ بدن ما نه تنها بر سرطانِ پروستات، بلکه بر  این فرایند، یک نمونه  31

به . گذارد ظیر دیابتِ نوع اول تاثیر میهای دستگاهِ ایمنی ن ی بزرگ، پوکی استخوان و بیماری سرطان پستان، روده

طور به دلیل پیچیدگیِ موجود در توضیح چگونگیِ عملکردِ بدن،  های مختلف، و همین دلیلِ اهمیت آن برای بیماری
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از غذا یا که  Dویتامین آن نوع از است که در بدن و به کمکِ  Dیک شکلِ فعال از ویتامین

برای ، Dناز ویتامی« شده غنی»این شکل فعال یا . شود تولید می بدست آمده است خورشید نورِ

های دستگاه ایمنی و  آورد، نظیر پیشگیری از سرطان، بیماری بدن مزایای فراوانی به ارمغان می

زی نیست که شما چی Dغنی شده از ویتامین این شکلِ. هایی نظیر پوکی استخوان بیماری

قرص یا در واقع باید بدانید که . خوراکی یا قرص و دارو بدان دست یابید بتوانید از طریقِ

پزشکی بسیار قدرتمند و  باشد برای مصارفِشده اما منفرد  غنی Dحاویِ ویتامیندارویی که 

و  ها ای از برنامه مجموعه شما قادر است از طریقِ اما در مقابل، بدنِ. خطرناک است

 . مناسب تولید کند را در زمانِ Dمعینی از این نوع ویتامین سازوکارهای پیچیده، دقیقاً میزانِ

شده از  غذایی ما قادر است تعیین کند که چه میزان از این نوعِ غنی معلوم شده است که رژیمِ

پروتئین حیوانی  مصرفِ. تولید شود و پس از تولید به چه شکل استفاده شود Dویتامین 

اندک این  ی سطحِ ، و بدن به واسطهشده را مختل کرده غنی تولید این شکلِ فرایندِ تواند می

چنانچه  Dیین بودنِ سطحِ این نوع ویتامینپاو بدتر آنکه، . ماده در خون دچار مشکل شود

باالی کلیسم به  عالوه بر این، مصرفِ. پروستات شود تواند منجر به سرطانِ مداوم باشد، می

  Dشده از ویتامین  این شکل غنی آورد که منجر به تنزلِ طور مداوم، محیطی را فراهم می

 . افزاید شود و به این طریق بر وخامتِ مشکل می می

حیوانی است و هم مقادیر  ی غذایی است که هم حاوی پروتئینِ حال باید پرسید کدام ماده

این . لبنی شیر و سایر محصوالتِ: رد؟ پاسخ روشن استباالیی از کلیسم در خود نهفته دا

دهند  پروستات نشان می لبنیات را با سرطانِ مصرفِ موضوع با شواهد و مدارکی که ارتباطِ

                                                                                                                   
ها نشان  ی شدیداً یکپارچه از واکنش این شبکه. ام با استفاده از تصاویر نشان داده Cمن این موضوع را در پیوست 

 نویسنده -گذارند واد غذایی چگونه بر سالمتِ ما تاثیر میدهد که م می
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و نشان  شناختی این ادعا دارد زیست این اطالعات نشان از مقبولیتِ. خوانی دارد کامالً هم

 بد نیست یکبارِ. خوانی دارند ر هماهنگی و هممشاهداتی با یکدیگ های دهد که چطور داده می

 : دیگر این سازوکارها را مرور کنیم

 ِشود تا بدن مقدار بیشتری  حیوانی باعث می پروتئینIGF-1  تولید کند، که این

ه های فرسود سلول سازیِ خارج زند و فرایندِ سلولی دامن می ی خود به رشدِ به نوبه

 . رساند سرطان یاری می به ایجادِ دو طریق،هر  سازد، و به را دچار مشکل می

 ِی ویتامینِ «شده غنی» شکلِ حیوانی، تولیدِ پروتئینD کند را دچار اختالل می. 

 ِی ویتامین «شده غنی»شکل  باالی کلیسم، مثالً در شیر، نیز تولیدِ همچنین، میزانD 

 . کند را مختل می

 ِی ویتامین «شده غنی» شکلD ،ِا برای سالمتیِ فرد به همراه متنوعی از مزای طیف

 های دستگاهِ سرطان، بیماری ، زمینه را برای ابتال به انواعِکمبودِ مداومِ این ماده. دارد

 . کند ها فراهم می بیماری استخوان و سایرِ ایمنی، پوکیِ

 

قادر  -مثبت و هم منفی هم به شکلِ –ی مهم در اینجا این است که چگونه مواد غذایی  مسئله

های مختلفی از جمله  ها بر بیماری نگی از واکنشهی پیچیده و هما طریق مجموعهز ااست 

شویم که  ی پیچیده، گاهی سرگردان می کشف این شبکه هنگامِ. پروستات تاثیر بگذارد سرطانِ

داده در این شبکه را  های رخ متاسفانه ما واکنش. معین علت است و کدام معلول کدام کارکردِ

 .سازد موضوع منحرف می صحیحِ گیریم و این ما را از فهمِ از یکدیگر در نظر میغالباً مستقل 

های متعددی است که در هماهنگی با یکدیگر و برای  دارد واکنش آنچه مرا به حیرت وا می

 . انجامد گیرد، و در این مورد به پیشگیری از بیماری می یک اثر واحد صورت می ایجادِ
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سرطان را  هایی نظیرِ ابتال به بیماری  د ندارد که بتواند علتِواحدی وجو« سازوکار»هیچ 

آنچه تا . فکرانه خواهند بود اگر به این شکل به موضوع نگاه کنیم در واقع، کوته. توضیح دهد

لبنیات و گوشت به طریقی بسیار پیچیده و چندجانبه  ایم این است که مصرفِ به امروز فهمیده

 .دهد پروستات را افزایش می ابتال به سرطانِ خطرِ

 

بندیجمع

شود  روند و به آنها گفته می در حال حاضر، هر ساله تقریباً نیم میلیون آمریکایی نزد پزشک می

از کل جمعیتی که هر ساله % 32. ی بزرگ هستند که مبتال به سرطان پستان، پروستات و روده

این سه سرطان نه .  دهند ان تشکیل میشوند را مبتالیان به همین سه نوع سرط دچار سرطان می

ایشان را  گذارند، بلکه زندگی خانواده و دوستانِ شان تاثیر ناگواری می قربانیان تنها بر زندگیِ

 .  دنده شعاع قرار میِ نیز به شدت تحت

سالگی درگذشت، هیچ یک از  12ی بزرگ در سن  روده من بر اثر سرطانِ ی مادرخواندهوقتی 

مسئله این نبود که ما از سالمت . دانستیم تغذیه و اهمیتش چیزی نمی شِما در مورد نق

. کافی در دست نداشتیم کردیم، بلکه مشکل این بود که ما اطالعاتِ مان مراقبت نمی عزیزان

چه تعداد از کسانی . سی سال موضوع چندان تغییر نکرده است متاسفانه امروز پس از گذشتِ

شان  خطر ابتال به آن قرار دارند به فکر تغییر رژیم غذایی که دچار سرطان هستند، یا در

این خیلِ  متاسفانه. زنم که تعداد اندکی از آنها چنین کاری انجام داده باشند افتند؟ حدس می می

 . صحیح دسترسی ندارند به اطالعاتِ عظیم همچنان

های سرطان، هم  ازمانحتی س. اند ن وضعیت کردهای ها و نهادهای خبررسان ما را دچارِ سازمان

دلیلش روشن . در سطح ملی و هم محلی، از بحث و حتی دقت به شواهد و مدارک گریزانند

، چرا که کشد را به شدت به چالش میپزشکی مرسوم  سالمتی، تغذیه به عنوان کلیدِ: است
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 های انجمن.(  نگاه کنید سومبه بخش ) .بر داروها و جراحی تکیه داردعمدتاً مرسوم  پزشکیِ

اند به کلی از این  گران تشکیل شده ی تغذیه که از پزشکان، متخصصان و پژوهش شده شناخته

، همین دلیلبه . دهند اعتنایی نشان می خبرند یا نسبت به آنها بی شواهد و مدارک بی

 . خبرند بیشان را نجات دهد  تواند جان از اطالعاتی که می ها آمریکایی

به عنوان یک  غذایی رژیمِ به قدر کافی وجود دارد تا پزشکان از تغییرِ امروز شواهد و مدارک

 دولتِبه قدری هست که  شواهد و مدارک. سرطان بهره بگیرند برای پیشگیری و درمانِ گزینه

شواهد و . ابتال به سرطان است بزرگترین علتِناسالم  غذاییِ رژیمِآمریکا بپذیرد  ایاالت متحد

پستان، پروستات و  سرطانِ مربوط به های محلیِ ست که سازمانه مدارک، به قدری روشن

 یک رژیمِ که اتخادِ رسانی در مورد آنها بپردازند و تاکید کنند به اطالع ی بزرگ روده

 . سرطان سودمند باشد انگیز در جنگ بر علیهِ تواند به شکلی اعجاب نشده و گیاهی می فراوری

ر، شمارِ بسیار کمتری از هزار نف 122 آینده، به جای سالِ اگر چنین اتفاقی بیافتد، آنگاه در

ی  پستان، پروستات یا روده سرطانِابتال به پزشک خواهند رفت و خبر  به مطبِ مردمانِ آمریکا

های بعد، این رقم کمتر و کمتر خواهد شد و  و در سال. بزرگ را از پزشک خواهند شنید

 . خواهند شد دار های کمتری از این بابت داغ خانواده

و تا زمانیکه چنین امکانی برای سالمتی . امکان اینکه آینده چنین رقم بخورد واقعاً وجود دارد

 . دارد که بر روی این ایده کار کنیم ش راافراد در سرتاسر جهان وجود دارد، ارزش
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 ایمنی-خودهای  بیماری          
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این  درمانِ. موذی نیستند ایمنی-های خود بیماری ی ها به اندازه دیگری از بیماری هیچ گروهِ

 روزافزونی ها به شکلِ ی این بیماری غالباً افراد در نتیجهها دشوار است و  دسته از بیماری

بیماری قلبی، سرطان، چاقی یا  برخالفِ. دهند های بدنی و ذهنی خود را از دست می واناییت

مند شروع به حمله به خویش  بدن به طور نظامایمنی، -های خود وم، در بیمارینوع د دیابتِ

 .دهد خود را از دست می جانِتقریباً همیشه  ،بیمار مبتال به این بال. کند می

 هزار نفر به یکی از چهل بیماریِ 112متحد آمریکا، هر ساله حدود  حاضر در ایاالتِ در حالِ

برابر بیش از  171ها  احتمال ابتالی زنان به این بیماری [2][1].شوند ایمنی مبتال می-خود

ایمنی است؛ -خود دچار بیماریِ( نفر 92یک نفر از هر )ها  از آمریکایی% 9حدود . مردان است

برخی . برند از این نوع بیماری رنج میدر آمریکا میلیون نفر  471یب مجموعاً به این ترت

 [3].اند میلیون نفر اعالم کرده 29تا  21دهنده را بین  ها نیز این رقمِ تکان گزارش

اول در  بیماریِ 3 [2].اند لیست شده 372در نمودار  ها متداول از این دسته بیماری انواعِ

 [2].شوند ایمنی را شامل می-های خود ابتال به بیماری مواردِاز % 31، مجموعاً لیست

روماتیسم ، 32MSاند عبارتند از  هایی که بیش از همه مورد پژوهش قرار گرفته بیماری

این موارد همچنین . قلبی روماتیسمی نوع اول، و بیماریِ دیابتِ ،34لوپوس منتشر، 31مفصلی

 .بررسی قرار گرفته است شان با تغذیه موردِ ایمنی هستند که رابطه-های خود بیماری اولینِ

، 33[4]روده یالتهاب بیماریِاند عبارتند از  ذکر نشده 372هایی که در نمودار  سایر بیماری

  [5].پارکینسون روماتیسم قلبی، و احتماالً بیماریِ ، بیماریِ[4]12کرون بیماریِ

                                      
46 multiple sclerosis (MS )اسکلروز چندگانه   یا        
47 rheumatoid arthritis 
48 lupus 
49 inflammatory bowel disease 
50 Crohn's disease 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86_%28%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
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 (به ترتیبِ میزانِ شیوع)ایمنیِ شایع -های خود بیماری -1.2نمودار 

 

 

یک پژوهش اخیراً یادآور که طور  ها تعجب کنید، اما همان های این بیماری شاید از تنوع نام

ها به عنوان یک دسته در نظر گرفته  این بیماری. . . بسیار مهم است که . . . " [2]شده است،

، و گاهی به طور همزمان بر [7][6][3]ی کلینیکی مشابه هستند آنها دارای زمینه ".شوند

برای نمونه،  [2].شوند مشابهی گزارش می شوند و غالباً در جمعیتِ د عارض مییک فر

 [8]".یکسانی دارند شناختی و جغرافیاییِ قوم تقریباً توزیعِ"نوع اول،  و دیابتِ MSبیماری 

. گیرد ایمنی فزونی می-های خود رتر شویم شیوع بیماریاستوا دو به طور کلی، هرچه از خطِ

شمالی در  در مناطقِ، MS برای مثال، بیماریِ [9].این مسئله اطالع داریم از 2311ما از سال 

   [10].تر است شایع برابر 222بیش از استوا  مقایسه با مناطقِ
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ایمنی را به -های خود بیراه نیست اگر بیماریهای مشترک، خیلی  به دلیل برخی از این ویژگی

ی بدن به  کند و در هر نقطه مختلف بدن فرد زندگی می عنوان یک بیماریِ بزرگ که در نقاطِ

به همین نیز سرطان را  ما بیماریِفراموش نکنید که . شود در نظر بگیریم یک نام خوانده می

گیریم، و بسته به اینکه در کدام بخش بدن ایجاد شده باشد نامی به آن  شکل در نظر می

 .دهیم می

درست  -کننده هستند ز یک گروه از سازوکارهای مختلایمنی ناشی ا-های خود بیماری تمامیِ

های  ایمنی فرد است که به اشتباه سلول دستگاهِ ،در این مورد، این سازوکار. همانند سرطان

 ها در پانکراس خواه این سلول. برد گیرد و به آنها یورش می بدنِ خود فرد را هدف می

میلین  افتد یا غالفِ نوع اول اتفاق می بتِآن طور که در دیا -قرار داشته باشند( لوزالمعده)

طور که در آرتریت اتفاق  مفاصل باشد آن دهد، یا بافتِ رخ می  MSطور که در آن -باشد

این .  این دستگاه ایمنی است که دچار مشکل شده است ،ها ی این بیماری اما در همه. افتد می

ما به غلط تبدیل به دشمنِ  است که طی آن بدنِ -از بدترین نوعش -یک اختاللِ داخلی

 .شود خویش می

 

 مهاجماندربرابرایمنی

شنوم که افراد طوری در مورد  غالباً می. آوری پیچیده است حیرت دستگاه ایمنی به شکلِ

این نوع نگاه . شناسایی نظیر ریه است کنند که گویی یک اندامِ قابلِ ایمنی صحبت می دستگاهِ

  .ایمنی یک نظام است و نه یک اندام دستگاهِ. به کلی اشتباه است

مهاجمان  ی نظامی است که برای دفاع در مقابلِ ایمنی ما شبیه به یک شبکه در اساس، دستگاهِ

های سفید خون هستند، که از  همان سلول ،این شبکه« سربازانِ». خارجی طراحی شده است

ها  این زیرگروه. متفاوتی دارد اند، و هر یک ماموریتِ های متنوع تشکیل شده بسیاری زیرگروه
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 نظام، نیروی هوایی، نیروی دریایی یک ارتش هستند که هر گروه در انجامِ شبیه به نیروی پیاده

 .بسیار تخصصی مهارت دارد یک کارِ

این تولید  مسئولِ ،استخوان مغزِ. هایمان است مغز استخوان ،سربازگیری برای این دستگاه محلِ

در مغز استخوان، این  .شود فته میگ های بنیادی سلول ه به آنهااست کهای تخصصی  سلول

  :شوند ها به دو بخش تقسیم می سلول

 بدن موردِ مختلفِ شوند تا در نقاطِ می ریخته خون ها به جریانِ بخشی از این سلول 

 .شود گفته می( ها برای استخوان) Bهای  ها سلول استفاده قرار بگیرند؛ به این سلول

  نابالغ یا غیرتخصصی  استخوان به شکلِ شوند در مغزِ هایی که تولید می سایر سلول

ی تیموس سفر  ی تخصصی به غده مانند، تا زمانی که برای گذراندنِ دوره باقی می

به . ی سینه و درست باالی قلب قرار دارد دامی است که در قفسهان تیموس. کنند

 . شود گفته می( برای تیموس) Tهای  حاً سلولها اصطال این سلول

  های دفاعیِ پیچیده ند تا برنامها های تخصصی، آماده سلول همراه با سایرِ« سرباز»های  این سلول

 تر در سمتِ چپِ کمی پایین)طحال،  بدن، نظیرِ پراهمیتِ آنها در نقاطِ. را به اجرا بگذارند

کنترل و  شبیه به مراکزِ ،دیدار این نقاطِ. کنند یدار مییکدیگر را دو گره لنفاوی ( ی سینه قفسه

های جدید و  تیم خود را در قالبِ« های سرباز سلول»های فرماندهی است؛ جایی که  قرارگاه

 .کنند خارجی متحد می برای حمله به مهاجمانِ

آنها قادر به . پذیر و منعطف هستند سازشبه شدت ها  تیم گیریِ شکل هنگامِاین سربازان، 

هستند، حتی با خارجی  موادِطیفِ متنوعی از های متفاوت و مقابله با  گویی به موقعیت پاسخ

یک  ،ایمنی به این بیگانگان واکنشِ. اند آن موادی که پیش از آن هرگز با آنها برخورد نکرده

 .انگیزِ طبیعت دانست حیرت عجایبِ توان آن را یکی از فرایند شدیداً خالقانه است و می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B3
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نامیده  ژن آنتیاصطالحاً های پروتئینی هستند که  در واقع مولکولنیز خارجی  مهاجمانِ 

چنانچه دستگاهِ  .باشنداز نوع باکتری یا ویروس توانند  میهای خارجی  این سلول. شوند می

، شروع به تخریب رچگی بدن هستنداخالل در یکپا ایجادِ به دنبالِایمنی تشخیص دهد که آنها 

توالی  های بیگانه هویتی مستقل دارند، که از روی ژن هر یک از این آنتی. کند و انهدامِ آنها می

ها  انسان آنها همانندِ. وندش می هایشان را شکل داده است شناسایی آمینواسیدهایی که پروتئین

شماری در  که آمینواسیدهای بی از آنجایی. ای منحصر به فرد دارند هستند که هر یک چهره

 .شماری وجود دارد نیز تنوعِ بی ها« چهره»در بینِ  ها شرکت دارند،  پروتئین ساختنِ

را برای هر حمله اش  نیروی دفاعیایمنی  دستگاهِالزم است تا ها،  ژن این آنتی برای شمارشِ

تصویری »ایمنی این کار را از طریق ساختنِ پروتئینی که در واقع  دستگاهِ. تنظیم کندمجدداً 

ای قادر است به شکلی عالی به  آینه تصویرِ. دهد انجام می کند از هر مهاجم تولید می« ای آینه

ی هر یک از  هرهایمنی برای چ در اساس، دستگاهِ. ژن درآید و آن را تخریب کند شکل آنتی

ها مواجه  ی اولیه، هر زمان که با یکی از این چهره پس از محاسبه. سازد مهاجمان یک قالب می

این قالب . کند اش استفاده می مهاجم و نابودی« دستگیریِ»ساخته برای  های پیش شود، از قالب

 .باشد Tسلول  از نوعِ  یا یک پروتئینِ گیرنده B بادیِ سلولِ یک آنتی دتوان می

خاطرسپاریِ هر  شود نیز دقیقاً همین به گفته می« واکسیناسیون»یا « سازی ایمنی»آنچه که به آن 

برای  ،آبله مرغان ویروسِ با اولین مواجههبرای نمونه، . دفاع علیهِ هر مهاجمِ معین است

شود که دقیقاً  فرد با ویروسی مواجه می رد بسیار دشوار است، اما بار دوم،یک نبایمنی  دستگاهِ

تر خواهد  تر و بسیار موفق آسیب تر، کم داند چطور با آن برخورد کند، و از این رو نبرد کوتاه می

 .دفرد اصالً ناخوشی را تجربه نکنحتی ممکن است . بود

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%98%D9%86
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خویشایمنیدربرابرِ
 

طبیعت  های بیگانه، یکی از عجایبِ پروتئین دفاع از بدن در مقابلِ اگرچه این دستگاه هنگامِ

کند که برای حفاظت از آنها طراحی شده  هایی حمله می اما گاهی نیز به همان بافتاست، 

شبیه به  ایمنی مشترک است و-های خود تمامی بیماری در بینِ ،خودتخریبی این فرایندِ. است

 .زند آن است که گویی بدن دست به خودکشی می

نامیده  12«تقلید مولکولی»یادی برای این رفتار خودتخریبی اصطالحاً بن یکی از سازوکارهای

سلولی ما به  خارجی که سربازانِ دهد که برخی از مهاجمانِ این مورد زمانی رخ می. شود می

های  «قالب»از این رو، . های خودمان دارند نابودی آنها هستند ظاهری شبیه به سلول دنبالِ

خودمان نیز متناسب های  با سلولمنی که متناسب با این مهاجمان طراحی شده است ای دستگاهِ

ایمنی، در برخی شرایط، هرچه را که با این قالب متناسب باشد  دستگاهِ به این شکل. است

ی بسیارشدیداً است که سازوکارهای  این یک فرایندِ. های خودمان را حتی سلول-کند نابود می

های مهاجمِ  پروتئین از این نظر مشترکند که در تشخیصِ یِ این سازوکارهاتمام. در آن دخیلند

 .شوند خطایی مرگبار می بدنِ خودمان دچارِ های از پروتئین« خارجی»

 ی ما دارد؟  ی تغذیه ی اینها چه ربطی به شیوه اما همه

اندازند در  اه میهای خودی به اشتب ما را در حمله به سلول هایی که بدنِ ژن آنتی رسد به نظر می

آنکه  ها بی برخی پروتئین هضم، فرایندِ برای مثال، حینِ. کنیم غذایی وجود دارند که مصرف می

وارد  شکسته شوند، از روده به جریانِ خونشان  های سازنده به طور کامل به اسیدامینه

خارجی  هاجمانِم ایمنی به عنوانِ دستگاهِ نشده، توسطِ های هضم بقایای پروتئین این .شوند می

                                      
51 molecular mimicry 
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 قالب کرده و فرایندِ آنها شروع به ساختنِ ایمنی برای نابودیِ شوند، و دستگاهِ در نظر گرفته می

 .شود خودتخریبی آغاز می

ما  ایمنی مواقع، دستگاهِ در اکثرِ. شیر گاو استزند  به این خطا دامن میکه  موادییکی از 

حتی . کند کند و در تشخیصِ خودی از بیگانه بسیار ماهرانه عمل می بسیار هوشمندانه عمل می

ایمنی  ماست، دستگاهِ های بدنِ مهاجم کامالً شبیه به یکی از سلول ژنِ زمانی که یک آنتی

 در واقع، دستگاهِ. های خودمان تمایز قائل شود همچنان قادر است بین آن مهاجم و سلول

قالب علیه مهاجمان استفاده کند  های خودمان برای ساختنِ ما حتی قادر است از سلول ایمنیِ

  .های خودی بپردازد سلول بدون آنکه در این بین واقعاً به تخریبِ

های  خودی برنامه در کمپِ ،مهیاشدن برای جنگ این موضوع مثل این است که به منظورِ

های بدنِ  ما سالم است، قادر است از بخشی از سلول ایمنیِ وقتی دستگاهِ. آموزشی برگزار شود

آنکه آنها را تخریب  های تمرینی استفاده کند، بی دفه ها هستند به عنوانِ ژن ما که شبیه به آنتی

این یک مثالِ . تر کند های مهاجم آماده ژن آنتی به این شکل، خود را برای دفعِ کند؛ و

 .خویش است طبیعی در تنظیمِ گاهِیک دست آورِ حیرت از تواناییِ [1]دیگر

ها باید به حال خود  ها باید منهدم شوند و کدام اینکه کدام پروتئین برای تعیینِایمنی  دستگاهِ

 ای که این فرایندِ هنوز شیوه [11].گیرد بهره میاز محاسباتی بسیار حساس رها شوند 

ما . افتد مشخص نشده است ایمنی از کار می-های خود ی بیماری هآور و پیچیده به واسط حیرت

های بدن و  خود را برای تمایزگذاری بین سلول تواناییِ دانیم که دستگاهِ ایمنی تنها می

های  هدف» های بدن به عنوانِ دهد و به جای استفاده از سلول های مهاجم از دست می ژن آنتی

 . ازدپرد آنها نیز می ، عالوه بر مهاجمان به تخریبِ«تمرینی
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دیابتنوعاول

تولید  های پانکراس که مسئولِ ایمنی به سلول دستگاهِافتد که  زمانی اتفاق می دیابت نوع اول

که کودکان را قربانی  ناپذیر ناگوار و درمان این بیماریِ. انسولین هستند حمله کرده باشد

آنچه اکثر افراد . کند ایجاد میای دردناک و دشوار  تجربههای این افراد نیز  برای خانواده کند، می

دهد این بیماری  خبرند، این است که شواهد و مدارک معتبری وجود دارد که نشان می از آن بی

 تواناییِ. لبنی محصوالتِ مصرفِ تر، با میزانِ به عبارت دقیق. با نوع تغذیه در ارتباط است

خوبی در تحقیقات معلوم شده به  [14-12]دیابت نوع اول اندازیِ شیر گاو در راه پروتئینِ

 : توانند منجر به ایجاد این بیماری شوند فرایند زیر می لبنی از طریقِ محصوالتِ. است

  شیر گاو  توسطِاز آن پس و  شود از شیر مادر گرفته  زودتر از زمان الزمکودک

 .شود، شاید در قالب شیرخشکِ نوزاد تغذیه 

 های  ینهبه اسیدامقرار است رسد، جایی که  ی کوچک می شیر به روده

 . شوداش شکسته  دهنده تشکیل

 های  شود، و برخی زنجیره در برخی نوزادان، شیر گاو به طور کامل هضم نمی

 . ماند از پروتئین اصلی در روده باقی می یهای اسیدآمینه یا بخش کوچکِ

 توانند جذب خون شوند نشده می کامالً هضم های پروتئینیِ این بخش. 

 دهد و آغاز  اجمان خارجی تشخیص میمه ها را به عنوانِ این بخش ایمنی دستگاه

 . کند آنها می به نابودیِ

 های  نشده کامالً شبیه به سلول های پروتئینیِ هضم ی از این مولفهمتاسفانه، بخش

 .انسولین هستند ساختنِ هایی که مسئولِ پانکراس هستند؛ یعنی سلول
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 ِهای پروتئینی شیر گاو و  گذاری بین بخش اش برای فرق ایمنی توانایی دستگاه

سازد، و  دهد، و هر دو را به یک شکل منهدم می های پانکراس را از دست می سلول

 . برد انسولین را از بین می کودک برای تولیدِ بدنِ به این ترتیب تواناییِ

 پنجه و عمر با این بیماری دست شود، و در باقیِ نوزاد به دیابت نوع اول مبتال می

 . کند نرم می

تواند  گاو می شیرِ مصرفِی پراهمیت را عنوان کرد،  توان این جمله بر مبنای این فرایند می

این یکی از و  .تواند تجربه کند هایی شود که یک کودک می منجر به یکی از ناگوارترین بیماری

 .رود ه شمار میتغذیه ب برانگیزترین مباحثِ امروزِ علمِ جنجال

و  2331حدوداً یک دهه پیش، در سال  ،تاثیر شیر گاو ترین تحقیقات در بابِ یکی از برجسته

تا  3خون کودکانِ  محققانی از فنالند به بررسیِ [12].ورنال پزشکی نیوانگلند منتشر شددر ژ

هایی که برای مقابله با  بادی آنتی آنها سطحِ. ی مبتال به دیابت نوع اول پرداختند ساله 21

به این  .گیری کردند ند را اندازهی شیر گاو در خون آزاد شده بود نشده کامالً هضم پروتئینِ

انجام  غیردیابتی را برای کودکانِ کارهمین سپس  .شود گفته می BSA11ها اصطالحاً  بادی آنتی

 . ی دو گروه پرداختند به مقایسه سرانجامدادند و 

از یک  «شده ریزی قالب»ای یا  آینه تصویرِ ،بادی آنتی تر گفتیم که به یاد داشته باشید، پیشاگر 

در بدن کودکان شیر گاو  های مخصوص به پروتئینِ بادی آنتی وجودِ .ژن خارجی است آنتی

عناصر  به عبارت دیگر،. ندا دهکر گاو مصرف تر شیرِ پیش آن کودکان د کههد خبر از آن می

کودک در  اند و بدنِ ی پروتئینِ شیرِ گاو وارد جریانِ خون نوزاد شده نشده هضم پروتئینی

 .ها کرده است بادی آنتی واکنش به آنها اقدام به تولیدِ

                                      
52 bovine serum albumin 
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سنجش قرار  دیابتی که موردِ کودکِ 231از . ی مهمی را کشف کرده بودند محققان واقعاً نکته

کودک  13از در حالیکه،  .قرار داشتند 9711ز بادی باالتر ا آنتی سطحِ از نظرِ گرفتند، همگی

به . بودند 9711کمتر از  بادیِ آنتی سالمی که مورد بررسی قرار گرفتند، همگی دارای سطحِ

. سالم و دیابتی وجود ندارد های کودکانِ بادی ای بین آنتی پوشانی هیچ هم که بودوضوح معلوم 

 های شیر گاو بودند که باالتر از سطحِ بادی دیابتی دارای سطحی از آنتی تمامی کودکانِ

 : این موضوع به دو معناست .سالم بود کودکانِ  های مشابه در بادی آنتی

ی مصرف کرده ها بودند شیر گاو بیشتر بادی باالتری از آنتی کودکانی که دارای سطحِ .2

 بودند، 

 {م-های پانکراس ی تخریبِ سلول به واسطه} ،ها بادی باال بودنِ سطح این نوع آنتی .1

 .داد احتمالِ ابتال به دیابت نوع اول را نیز افزایش می

بیش از همه به چشم  آنچه. علمی به پا کرد دهنده در اجتماعاتِ ها موجی تکان این یافته

، [12]این مطالعه. ها در کودکان دیابتی و سالم بود بادی آنتی واکنشِ آمد، تمایزِ صریح در می

ها آغاز  سال پس از آن موجی از پژوهش 1باعث شد تا طی  [17-15]ها و سایر پژوهش

 [19][18][13]. شوند که تا به امروز نیز ادامه دارند

صورت  BSAبادی  آنتی های متعددی در مورد تاثیر شیر گاو بر سطحِ از آن هنگام پژوهش

بادی  آنتی افزایشِ دهند که شیر گاو باعثِ ها جز یکی نشان می این پژوهش تمامیِ .گرفته است

BSA ِمیزانِ ،اگرچه در این تحقیقات [18]شود، اول می نوعِ مبتال به دیابتِ در کودکان 

 .ای متنوع بود بادی تا اندازه این آنتی افزایشِ
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اند، و  اکتفا نکرده BSA های بادی ی اخیر، دانشمندان تنها به مطالعه بر روی آنتی طی دهه

به طور مختصر، چنین فرایندی در جریان . اند تری از موضوع بدست داده تصویر جامع

 :بسیار خردسال که زادان یا کودکانِآن دسته از نو [19][13]:است

 [21][20] ی ژنتیکیِ معینی هستند دارای زمینه ، 

 ؛شود و در عوض به آنها شیر گاو داده می [22]شوند و بسیار زود از شیر گرفته می  

 شان  شوند که منجر به اختالل در دستگاه ایمنی احتماالً مبتال به ویروسی میطور  نیمو ه

 ّ،[19]شود می

به  [23]وهش در شیلیژیک پ. قرار دارنددر خطر باالیی برای ابتال به دیابت نوع اول 

کودکانی که از نظر ژنتیکی دارای  .ها ابتدایی پرداخت؛ یعنی شیر گاو و ژن ی دو عاملِ مطالعه

برابر  2972زمینه بودند و بسیار زود از شیر مادر گرفته شده و به آنها شیر گاو داده شده بودند 

ی ژنتیکی نداشتند و حداقل برای سه ماه از شیر مادر تغذیه کرده  بیش از کودکانی که زمینه

در خطر ابتال به دیابت ( این شکل تغذیه از شیر گاو در آنها به حداقل رسیده بودو به )بودند 

در ایاالت متحد آمریکا صورت گرفت و به رقم نیز ی مشابه  یک مطالعه. نوع اول قرار داشتند

بسیار بزرگی  رقمِ ،برابر خطرِ بیشتر برای ابتال به دیابت 29تا  22 [24]. دست یافت 2279

برابر بیشتر بودن  3یا  9این در حالی است که حتی ! بیشتر% 2122تا  2222 دِیعنی حدو. است

 22سیگاری تقریباً  بدانید که افرادِبرای نمونه بد نیست . شود میمعموالً بسیار پراهمیت قلمداد 

و ( برابر 29تا  22همچنان کمتر از )ریه قرار دارند  دیگران در خطر ابتال به سرطانِ برابرِ

 برابر بیش از دیگران در خطرِ 9تا  171 تنها باال و کلسترول هستند خونِ فشارِ ه دچارِافرادی ک

 [18](371نمودار .)بتال به بیماری قلبی قرار دارندا
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 های مختلف خطر نسبیِ عواملِ مختلف برای ابتال به بیماری -1.1نمودار 
 

 
 

 بیشتر برای ابتال به دیابت نوع اول، به دلیلِ برابر خطرِ 29تا  22حال باید دید چه مقدار از این 

محبوب آن است  این روزها، دیدگاهِگردد؟  ها برمی و چه مقدار به ژنمصرف شیر گاو است، 

بد  اما. کنند می تبلیغاین دیدگاه را  نیز نوع اول علتی ژنتیکی دارد، و اکثر پزشکان که دیابتِ

نکته . دهند ژنتیکی رخ می این بیماری صرفاً به دلیلِ ،از موارد در اندکیتنها  نیست بدانید که

چکان  ماشه کنند؛ آنها برای عمل کردن نیاز به عواملِ ها در انزوا عمل نمی ژناینجاست که 

های یک جفت دوقلوی همسان  یکی از قُل عالوه بر این معلوم شده است که چنانچه. دارند

حتمال دارد که قُلِ دوم نیز به این بیماری مبتال ا% 99تا 29شود تنها  دیابت نوع اول می دچارِ

ست که دوقلوهای همسان از نظر ژنتیکی کامالً در وضعیت یکسانی قرار  و این در حالی شود،

بود، آنگاه  ها می ی موضوع ناشی از ژن اگر همه [26][25][21][20][13].دارند
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 29ین، کامالً ممکن است که عالوه بر ا. بود می% 222بایستی % 99تا29این احتمال به جای 

قرار داشتن در شرایط محیطی و غذایی مشابه با قُلِ اول  خطر برای قُلِ دوم به علتِ% 99تا

 .ها باشد و نه ناشی از ژن

مصرف شیر )یک جنبه از محیط  میانِ ارتباطِ ،این نمودار. دقت کنید 379برای مثال، به نمودار 

 23صفر تا گاو توسط کودکان  شیرِ مصرفِ. دهد شان مینوع اول را ن دیابتِ و بیماریِ( گاو

مصرف شیر  دهد که تقریباً همبستگی کاملی بینِ نشان می [27]کشور مختلف 21ساله در 

شود،  شیر گاو بیشتر می مصرفِ هرچه میزانِ [28].تال به دیابت نوع اول وجود داردگاو و اب

برابر بیش از  92نوع اول،  در فنالند، دیابتِ. دیاب اول نیز افزایش می نوعِ دیابتِ شیوعِ میزانِ

شود  مصرف میبه وفور لبنی  محصوالتِ ،در فنالندو جالب آنکه  [29]ژاپن متداول است

 [27].تر است در حالیکه در ژاپن این رقم بسیار پایین

  

 و میزانِ شیوعِ دیابتِ نوع اول در کشورهای مختلف شیر ارتباطِ بینِ مصرفِ–1.2نمودار 
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جهان  ی ثروت دیدیم، وقتی آدمیان از یک نقطههای  تر در مورد سایر بیماری طور که پیش همان

آن بیماری  وقوعِکنند که  ای مهاجرت می نطقهیک بیماری پایین است به م که در آن وقوعِ

ابتال به  سبک زندگی و الگوی تغذیه، از نظر میزانِ ی تغییرِ به واسطهباالست، آنها سریعاً 

دهد  این موضوع نشان می [32-30].شوند جدیدشان می مذکور نیز شبیه به کشورِ بیماریِ

ی ژنتیکی هستند، اما بیماری  ها دارای زمینه که اگرچه برخی افراد برای ابتال به این نوع بیماری

 . ندک یا محیطی آنها نیز تغییر می/افتد که شرایط غذایی و غالباً تنها زمانی اتفاق می

 دیابتِ شیوعِ میزانِ. ها در طولِ زمان نیز گواهِ دیگری از این موضوع است میزانِ وقوعِ بیماری

این  [33].افزایش است در سال در حالِ% 9ی  هشداردهنده با آهنگِ ،نوع اول در جهان

 میزانِ حاضر از نظرِ های مختلفی است که در حالِ جمعیت افزایش، در حالِ وقوع بر میزانِ

عوامل  تواند به علتِ نمی نسبتاً سریع این افزایشِ. متفاوتی قرار دارند افراد بیمار در شرایطِ

نسبتاً پایداری  زمان مقدارِ در طولِ ،معین در یک جمعیت هر ژنِ میزانِزیرا . ژنتیکی باشد

به یک گروه امکان دهد تا خود را  های محیطی متغیری صورت گیرد واست، مگر اینکه فشار

هایی که عضوی مبتال به  برای مثال، اگر تمامی خانواده. ها تکثیر کنند تر از سایر گروه فقمو

نوع  هایی که فردی مبتال به دیابتِ خانواده آوردند و تمامیِ چه میدیابت نوع اول دارند دوازده ب

ع اول سهم هایی که در ابتال به دیابت نو مردند، آنگاه ژن یا ژن تولیدمثل می اول نداشتند بدونِ

اما قطعاً این آن اتفاقی . توانستند بسیار بیش از گذشته در جمعیت منتشر شوند داشتند می

  ساالنه نیست که در حال حاضر در جریان است، و این واقعیت که دیابت نوع اول با سرعتِ

ابتال به این بیماری  ها به تنهایی مسئولِ در حال افزایش است گواه محکمی است که ژن% 9

 . نیستند

رسد که ما در حال حاضر به قدر کافی شواهد و مدارک در اختیار داریم که نشان  به نظر می

وقتی . رود دهد شیر گاو احتماالً یک علت پراهمیت برای ابتال به دیابت نوع اول به شمار می
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عوامل مربوط به  هم مطالعاتِ)شود  ی تمامی این مطالعات در کنار یکدیگر قرار داده می نتیجه

که کودکانی که بسیار زود از شیر مادر گرفته  توان دید می، (ژنتیکی و هم سایر مطالعات

بیش از دیگران در خطر ابتال % 22تا  12شوند، به طور میانگین،  شود و با شیر گاو تغذیه می می

 [34] (برابر بیش از دیگران 272تا  271. )گیرند به دیابت نوع اول قرار می

برانگیز بود که  ابتدایی در مورد ارتباط بین تغذیه و دیابت نوع اول به قدری تاملاطالعات 

، در آمریکا پزشکی کودکان، آکادمی 2333در سال . باعث شد دو تحول بزرگ اتفاق بیفتد

تر است  آیند که در آنها دیابت شایع هایی به دنیا می تاکید کرد که نوزادانی که در خانواده« قویاً»

دوم اینکه، بسیاری از . گاو تغذیه نشوند های شیرِ شان از مکمل ال اولِ زندگیدر دو س

 منظور مطالعاتی است که وضعیتِ –نگری کردند نجامِ مطالعاتِ آیندهشروع به ا [19]محققان

غذایی و  تا بفهمند آیا مراقبتِ دقیقِ -کند های بعدی زندگی نیز بررسی می فرد را در سال

 .مناسب قادر است بر ابتال به دیابت نوع اول تاثیر بگذارد یا نه انتخابِ سبکِ زندگی

یکی در اواخر . اند ترین تحقیقات در این زمینه در فنالند صورت گرفته شده دو مورد از شناخته

یکی از این تحقیقات نشان داده . [35]2332ی  ی دهه و دیگری در میانه [15]2342ی  دهه

، در [36]دهد برابر افزایش می 2تا  1نوع اول را  ابتال به دیابتِ خطرِ ،است که مصرف شیر گاو

میزانِ رشد دستِ کم سه یا چهار  ،دهد که مصرف شیر گاو نشان می [35]حالیکه تحقیق دوم

در یک . دهد افزایش می -اند هایی که از قبل حضور داشته بادی عالوه بر آنتی -بادی را آنتی

( یک پروتئین دیگر که  در شیر گاو موجود است)های بتاکازئین  ادیب پژوهش جداگانه، میزانِ آنتی

در نوزادانی که با بطری شیر داده شده بودند در مقایسه با نوزادانی که از پستان شیر خورده بودند، 

باالتری از  کودکانی که مبتال به دیابت نوع اول بودند نیز سطحِ: توجهی باالتر بودِ قابل به شکلِ

به طور خالصه، بر مبنای مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته  [37].ها داشتند ادیب این آنتی
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ی  شیر گاو به ویژه برای کودکانی که دارای زمینه توان گفت که مصرفِ به محکمی می است،

 .دهد ژنتیکی هستند خطر ابتال به دیابت نوع اول را افزایش می



  دلیلبیچالشکشیدنِمجادالتِبه

: شیر گاو": تان بخورد مقابل به چشم ی اول یک روزنامه نگاه کنید و تیترِ صفحه بهتصور کنید 

ها بسیار جدی  از آنجا که واکنش ."ال به نوع مرگبارِ دیابت نوع اولمحتمل برای ابت علتِ

ها چنین تیتری به  واهد داشت، شما به این زودیشگرفی خ خواهد بود، و پیامدهای اقتصادیِ

. علمی آن را تایید کنند کِنظر از اینکه چه مقدار شواهد و مدار صرف -خوردنخواهد  چشمتان

این است که هنوز بر سر این موضوع  ،چنین تیتری از انتشارِ ممانعتیک توجیه قدرتمند برای 

پیچیدگی  به دلیلِمتاسفانه،  .خورد وجود دارد و به قدر کافی توافقِ نظر به چشم نمی« مجادله»

  .آسانی است کارِ کاذب«ِ مجادالت» ایجاد و حفظِ موضوع،بودنِ  و تخصصی

از خاستگاهی در بسیاری مواقع، مجادالت با این وجود، . بخشی طبیعی از علم است مجادالت،

. گیرد تحقیقات صورت می تاخیر و تحریف در نتایجِ ایجادِ ، بلکه به منظورِخیزند علمی برنمی

برای نمونه، اگر من بگویم که سیگار برای شما ضرر دارد و کوهی از شواهد و مدارک در 

و دست بر روی یک توانند وارد عمل شوند  های سیگار می ام ارائه کنم، کمپانی تایید گفته

زا  ی آسیب دهعنوان کنند که کلِ ای با تحریفِ مسئلهنشده بگذارند و سپس  حل ی جزئیِ مسئله

های من را باطل  گیری نتیجه کلِ ،بحث و مجادله است، و به این شکل بودن سیگار هنوز محلِ

نشده وجود دارد؛ این در  انجامِ این کار ساده است، زیرا همواره برخی جزئیات حل. اعالم کنند

ها بهره  یدهبرخی ا از مجادله برای ممناعت از انتشارِ ،ها برخی از گروه. است «علم» سرشتِ

کنند و توجه  شوند، افکار عمومی را دچار سردرگمی می سازنده می راه تحقیقاتِ گیرند، سدِ می

موضوع  کنند و از اصلِ پرت می ای مسائلِ حاشیه سمتِهای عمومی را به  گذاری سیاست
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ن ابزاری برای سرکوبِ آ به عنوانِصرفاً  ،زدن به مجادله دامنتالش برای . کنند منحرف می

شود یکی از بزرگترین  اقتصادی یا اجتماعی می تالطمِهای علمی که منجر به  از یافته  دسته

 . رود گناهان در علم به شمار می

ارتباط  ی کامالً تخصصی نظیرِ غیرمتخصص دشوار بتواند ارزیابی کند که یک مجادله یک فردِ

این موضوع حتی در مورد آن . نوع اول تا چه اندازه به جا و برحق است شیر گاو و دیابتِ بینِ

 .نیز صادق استاما غیرمتخصص  مقاالت علمی مند به خواندنِ عالقه دسته از افرادِ

نوع اول  شیر گاو و ابتال به دیابتِ بینِ که اخیراً بر روی ارتباطِ [38]مثالً یک مرور علمی

ی انجام شده بر روی  ده مطالعه بندیِ بر مبنای جمع .یدصورت گرفته است را در نظر بگیر

 جنجالی بخشی از مجموعه مباحثِ که به عنوانِ( موردیی  مطالعههمگی از نوع )ها  انسان

دهند که از نظر  مطالعه نشان می 22تا از این  1ند که ا ه، نویسندگان نتیجه گرفته استمنتشر شد

 در حالیکه. وجود دارد« معنادار» مثبتِ وع اول همبستگیِن گاو و دیابتِ شیرِمصرفِ آماری بین 

در دهد که  طور جلوه می ماجرا را ایناین گفته . اند های نرسید ی دیگر به چنین نتیجه مطالعه 1

ای  درازی تا دستیابی به نتیجه راهِهنوز توجهی وجود دارد، و  قطعیت قابلِ عدمِ ،موضوع موردِ

  .باقی مانده است کننده قانع

ند ا هند مدعی نبودا همعرفی شد نتیجه مواردِ بی ای که به عنوانِ مطالعه 1اما، نکته اینجاست که 

صرفاً مطالعه  1بلکه این . دهد می کاهشنوع اول را  ابتال به دیابتِ که مصرفِ شیر گاو خطرِ

به این بیماری شیر و ابتال  مصرفِبینِ  -منفیخواه مثبت، خواه  -«معناداری»آماراً  هیچ ارتباطِ

اند و  ای آماراً معنادار رسیده مطالعه داریم که همگی به نتیجه 1در سوی دیگر، ما . دان نیافته

خطر ابتال به دیابت نوع  با افزایشِ زودهنگام شیر گاو ن هستند که مصرفِهمگی حاکی از آ

 23یک در ی  اندازهبه تنها مطالعه،  22جالب است بدانید که با توجه به این . اول ارتباط دارد

 . ی اتفاقی یا شانسی باشد احتمال دارد که این یک نتیجه
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 دالیلِاند باید بگویم که  دست نیافته« معناداری»ی آماراً  ای نیز که به نتیجه مطالعه 1در مورد آن 

حتی  -یابدآماراً معناداری بین دو متغیر ب ارتباطِ ارد که یک مطالعه نتواندبسیار زیادی وجود د

برخی از این دالیل معلوم و برخی . آن دو متغیر ارتباط وجود داشته باشد زمانی که واقعاً بینِ

 : برای نمونه .نامعلوم هستند

 افراد صورت نگرفته است، و از این  از ی مذکور بر روی تعداد کافی شاید مطالعه

 . آماری غیرقابل حصول است رو قطعیتِ

 ِتغذیه در نوزادی  نوعِ از نظرِ ،ی مذکور مطالعهکننده در  شرکت افرادِ شاید اکثر

شناسایی ارتباطی که در غیر این صورت  اند و این امکانِ هم بودهبه بسیار شبیه 

 . حدود ساخته استمدید را شُ آن می موفق به کشفِ

  های ابتدایی  که موضوعی مربوط به سال -ی نوزاد الگوی تغذیه سنجشِشاید

ای که  که بتواند رابطه صورت نگرفته استکافی دقیق به قدر  -زندگی افراد است

 . واقعاً وجود دارد را تایید کند

 ندباش  یک نوزاد را بررسی کرده ی اشتباهی از زندگیِ شاید محققان دوره . 

شده قادر به یافتنِ ارتباطی  ی انجام مطالعه 22مورد از  1ی این بحث این است که چنانچه  نکته

 ی دیگر حاکی از آن هستند که مصرف شیر گاو با افزایشِ مطالعه 1اند و  آماراً معنادار نشده

اند که  نبودهآن ط است، و هیچ یک از مطالعات حاکی از خطرِ ابتال به دیابتِ نوع اول مرتب

اول ارتباط دارد، آنگاه به سختی بتوان قضاوتی  نوعِ ابتال به دیابتِ کاهشِگاو با  شیرِ مصرفِ

 همچنان به دلیلِ"این فرضیه،  انجام داد و مدعی شد که صحتِ این مقاله همچون نویسندگانِ

 [38]".ای از ابهام قرار دارد ها در هاله ناهماهنگی در یافته

اند که به  دیگری پرداخته مطالعاتِ بندیِ نویسندگان همچنین به جمع [38]در همین تحقیق،

شیر گاو و ابتال به دیابت  تان را با مصرفِالگوی شیرخواری از پس میانِ ارتباطِ غیرمستقیم طورِ
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 تا از آنها آماراً 12ی ممکن است، که  مقایسه 11 شاملِ ،این مجموعه. اند نوع اول بررسی کرده

شیر و  مصرفِ ارتباط بینِ تا حاکی از وجودِ 23، «معنادار»آماراً ی  یافته 12از این . معنادار بود

 دیگر نیز احتماالت به نفعِ یک بارِ. ای نرسیده بود نتیجه ، و تنها یکی به چنیناین بیماری بود

 .اند آن سر باز زده بار نیز نویسندگان از ذکرِ اند، اما این قبولِ ارتباط مفروض بوده

کنم که نشان  اد کردم نه فقط به این خاطر که به شواهد و مدارکی اشارهمن به این مثال استن

بلکه همچنین برای آنکه یک حقه  ل ارتباط وجود دارد،دیابت نوع اوو دهد بین شیر گاو  می

چنین کاری متاسفانه، . رود را به شما نشان دهم بکار می کاذب مجادالتِ که غالباً برای ایجادِ

ی ایجاد  عمده تر از آن چیزی است که باید باشد و یک عاملِ متداول( کاذب مجادالتِ ایجادِ)

ی آن  دهنده ند این غالباً نشانکن وقتی محققان چنین کاری می. سردرگمی در افکار عمومی است

در واقع، مدتِ . دارای تعصب هستند است که آنها پیش از هر چیز، نسبت به آن فرضیه

ای گوش کردم که  ملی به مصاحبه را نوشتم، در رادیویمطلبِ حاضر کوتاهی پس از آنکه من 

 [38].باال صورت گرفته بود«ِ مرور»نوع اول با یکی از نویسندگانِ ارشدِ  در مورد دیابتِ

 ای به شواهد و مدارکِ هایش هیچ اشاره ست همین را بگویم که نویسنده در صحبت کافی

 . شیر گاو نکرد ی مصرفِ مربوط به فرضیه

آمریکا  رزی و دامپرویِکشاوصنعتِ شگرفی بر  پیامدهای اقتصادیِ ،از آنجا که این مبحث

شخصیِ شدیدی برعلیه این موضوع  دارد، و از آنجا که بسیاری از افراد دارای چنین تعصباتِ

های آمریکایی راه  به رسانه ،یابتها در مورد د ها این یافته ن زودیدانم که به ای هستند، بعید می

حال حاضر به قدری است ی این شواهد و مدارک در  با این وجود، عمق و گستره. پیدا کنند

اگرچه هنوز  -مهم در ابتال به دیابت نوع اول است دهد شیر گاو یک عاملِ که نشان می

ای که در این ماجرا دخیل هستند به طور کامل کشف نشده  سازوکارهای پیچیده جزئیاتِ

زا  دهد مصرف شیر گاو آسیب ما نه تنها به شواهد و مدارکی دسترسی داریم که نشان می. است
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دهد ارتباط بین  است، بلکه همچنین شواهد و مدارک قابل توجهی در اختیار داریم که نشان می

 پستانِ شیرِ. نیز قابل تبیین و پذیرفتنی است شناختی زیستها و مصرف شیر گاو از نظر  دیابت

زاترین کارهایی که یک  شود، و یکی از آسیب ادر یک غذای عالی برای نوزاد محسوب میم

شیر  شیر گاو را جایگزینِبرای او انجام دهد این است که نوزادش  در حقِتواند  میمادر 

 .خودش کند

 

ایمنی-هایخودوسایربیماری MSبیماریِ

ساز و  به طور ویژه مشکل MSایمنی، بیماریِ -های خود بیماری توان گفت که در بینِ می

شوند و هم برای کسانی که از این افراد  هم برای کسانی که به آن مبتال می. فرسا است طاقت

های  آن مبتال به ناتوانی العمر است که فرد بر اثرِ مادام یک نبردِ ،این بیماری. کنند مراقبت می

 حمالتِ دچارِ غالباً در مقاطعی MSمبتال به  بیمارانِ. شود ناپذیرِ جدی و متنوع می بینی پیش

 21تا  22پس از . دهند راه رفتن یا بینایی را از دست می شوند و به تدریج تواناییِ بحرانی می

تا زمانِ  عمر خود را شوند، و پس از آن باقیِ سال، غالباً آنها ناگزیر به استفاده از ویلچر می

 . گذرانند بر روی تخت می مرگ

هزار نفر به این بیماری  322اً متحد آمریکا حدود آمریکا، تنها در ایاالتِ MS انجمنِ آمارِ طبقِ

سالگی تشخیص  32تا  12 سنینِ بیماری است که در ابتدا بینِنوعی  MS [39].دچارند

 . شوند زنان سه برابر بیش از مردان به آن دچار میشود و  داده می

 ای به این بیماری صورت گرفته است، اما اکثرِ گسترده علمی و پزشکیِ اگرچه توجهِ

های  طور راه ابتال به این بیماری و همین عللِ ما در موردِ اند که دانشِ متخصصان مدعی

اند که این بیماری  های مشهور در این زمینه، مدعی سایت تمامی وب. درمانش بسیار اندک است

 احتمالیِ عواملِ ی، ویروسی و محیطی را به عنوانِآنها عموماً متغیرهای ژنتیک. یک معما است
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تغذیه در  احتمالیِ کنند اما تقریباً هیچ توجهی به نقشِ دخیل در ابتال به این بیماری لیست می

 موادِ تاثیرِ ای که در موردِ های یکپارچه این مسئله با توجه به یافته. کنند ابتال به این بیماری نمی

 یکبارِست که  این در حالی [42-40].نماید ی عجیب میغذایی بدست آمده است قدر

 . کند گاو نقشی پراهمیت در ماجرا ایفا می شیرِرسد  دیگر به نظر می

اختالل  عصبی فرد دچارِ حاکی از آن است که دستگاهِ ،ی این بیماری« چندگانه» عالئمِ

و ( مغز و نخاع شوکی)مرکزی  عصبیِ دستگاهِ ها را بینِ های الکتریکی که پیام پیغام شود، می

خود را از دست  کنند از کنترل خارج شده و هماهنگیِ پیرامونی رد و بدل می عصبیِ دستگاهِ

 ی فیبرهای عصبی، میلین، بر اثرِ نندهپوشا این موضوع این است که غالفِ دلیلِ. دهند می

افتد اگر  اتفاقی میتصور کنید چه . شود فرد منهدم می ایمنیِ دستگاهِ ایمنیِ-خود واکنشِ

آنگاه . های برق لُخت شوند شما از بین برود، و سیم ی خانه برقِهای  مسیِ سیم پوششِ

 این همان چیزی است که در بدنِ. شد خواهند کوتاه اتصالِ ایجادِ باعثِهای الکتریکی  پیغام

ها را  انند سلولتو های الکتریکی می پیغامدر این حالت، . افتد اتفاق می MSبیمارانِ مبتال به 

های کوچکی از  تنها بخش ،به این شکل. های همسایه را نیز بسوزانند تخریب کنند و بافت

توانند حاد شوند و نهایتاً به نابودیِ  می« ها سوختگی»این . ماند های متصلب سالم باقی می بافت

 .  فرد بیانجامند بدنِ

طی این . گردد به بیش از نیم قرن پیش برمی MSتغذیه و  بینِ ارتباطِ اولین تحقیقات در موردِ

 در طور در نروژ و همین  19صورت گرفت دکتر روی اسوانک 2332ی  تحقیقات که در دهه

ریاستِ  ،های بعد او در سال. ال به بررسی این موضوع پرداختئمونتر شناسیِ ی عصب موسسه

 [43].آرگون را به عهده گرفت پزشکیِ دانشگاهِ شناسیِ عصب بخشِ

                                      
53 Roy Swank 
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در  MS شد که دریافت بیماریِ MSتغذیه و  ارتباطِ مند به بررسیِ دکتر اسوانک زمانی عالقه

عظیمی در  تفاوتِ با دور شدن از استوا، شاهدِ [43].است  های شمالی بیشتر شایع اقلیم

برابر بیش از  222در نواحی کامالً شمالی بیش از  MS بیماریِ:  هستیم MS شیوعِ میزانِ

برابر  1( جنوب تر به قطبِ نزدیک)استرالیا  و در جنوبِ [10]است استوایی شایع نواحیِ

بسیار شبیه به  ،این نوع توزیعِ جغرافیاییِ بیماری [44].استرالیا متداول است بیش از شمالِ

 های مفصلی دیابت نوع اول و روماتیسم ایمنی نظیرِ-ی خودها بیماری سایرِ الگوی توزیعِ

 [46][45].است

های مغناطیسی بر این  میدان تاثیرِ هایی پیرامونِ حدس و گمان ،رچه برخی از دانشمنداناگ

ویژه طورِ به و بیماری مطرح کرده بودند، اما دکتر اسوانک بر این باور بود که تغذیه، 

او متوجه شد  [43].این موضوع هستند مملو از چربیِ اشباع مسئولِ حیوانیِ محصوالتِ

لبنی  در مناطقِ داخلیِ نروژ که افراد میزانِ بیشتری محصوالتِ MS یماریِابتال به ب میزانِ

کنند  کنند در مقایسه با مناطقِ ساحلی نروژ که افراد میزانِ بیشتری ماهی مصرف می مصرف می

 .بسیار باالتر است

ی  در موسسه MSمبتال به  بیمارِ 233مشهورترین آزمایشش را بر روی  ،دکتر اسوانک

سال بعد دنبال  93آمده از این بیماران را تا  های بدست او داده. مونترئال انجام داد شناسیِ عصب

از نوع )چرب  طی این پژوهش، او از بیمارانش خواسته بود تا رژیمی کم [47].کرد

ی عمل پوشاندند، اما بسیاری  ی او جامه اکثر این بیماران به توصیه. مصرف کنند( شده اشباع

بندی این بیماران پرداخت و  به طبقهی مصرفی،  تغذیه او سپس بر مبنای نوعِ .نیز چنین نکردند

ها  اند و کدام کرده اشباع مصرف می روز چربیِ/گرم 12مشخص کرد که کدام بیماران کمتر از 

 خوک به همراهِ تهیه شده از گوشتِ برای مقایسه، یک چیزبرگرِ. )روز/گرم 12بیش از 
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 زده از گوشتِ ی کوچک و یخ یک تکه اشباع است و گرم چربیِ 22 جات حدوداً حاویِ ادویه

 .(اشباع دارد گرم چربیِ 22رغ تقریباً م

از  با کاهشِ مصرفِ چربیِ اشباع، دکتر اسوانک متوجه شد کهبا جلو رفتنِ این آزمایش، 

حتی این موضوع در مورد بیمارانی که در . بیماری به شدت کاسته شد رویِ پیش سرعتِ

او در .  ای از این بیماری بودند نیز صادق بود های پیشرفته ین پژوهش مبتال به حالتا شروعِ

در آن دسته از و نتیجه گرفت که  [47]تحقیقاتش پرداخت، بندیِ به جمع 2332 سالِ

 " . . .چرب کرده بودند، رژیم کم بیماری شروع به مصرفِ ابتداییِ که در مراحلِ یبیماران

ه زندگی ادامه ناتوانی نسبی ب سی سال بعد همچنان در وضعیتِ حدودِ از ایشان تا% 31حدود 

ابتداییِ  از بیمارانی که در مراحلِ% 42در مقابل، . از این ایشان از بین رفتند% 1و تنها  "دادند

بر ( نی رژیمی مملو از چربی اشباعیع)تغذیه کرده بودند « فقیری»غذاییِ  از رژیمِ MSابتال به 

بیمار، از  233این پژوهش بر روی تمامی  نتایجِ، 373در نمودار . از بین رفتند MSابتال به  اثرِ

ی خود را تغییر داده بودند ارائه شده  بیماری الگوی تغذیه بعدیِ جمله کسانی که در مراحلِ

 . است

 MSبیمارِ مبتال به  144و میر در بینِ  ی میزانِ مرگ مقایسه -1.2نمودار
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سال  93بیماران برای  وضعیتِ دنبال کردنِ. است تحقیق، از ارزشِ بسیار باالیی برخورداراین 

بر تغذیه، به ین، اگر این تحقیق به جای تمرکز عالوه بر ا. دشوار و ستودنی است یک تالشِ

داروسازی  هایش در هر بنگاهِ بود، تاکنون یافته ی معینیک قرص یا دارو تجویزِ دنبالِ

 نتایجِبه هر تقدیر، . های دکتر اسوانک را پر از پول ساخته بود انداز شده بود و جیب طنین

و طی چهل سال بعد  [48]سال پیش منتشر شدند، 12اسوانک بیش از  پژوهشِ دکتر ی اولیه

 . مجدداً منتشر شدند [47]و بارها [50]و بارها [49]نیز بارها

اسوانک صورت تحقیقاتِ  در تایید و گسترشِ [52][51][42]بیشتری اخیراً، مطالعاتِ

 .شده استواقع  توجهبیش از پیش مورد شیر گاو  تاثیرِِی این تحقیقات،  ر نتیجهاند و د گرفته

 هم هنگامِ MSشیر گاو قویاً با ابتال به  دهند که مصرفِ جدید نشان می این مطالعاتِ

 های مختلفِ ی ایالت قایسهمم هنگام و ه [52]ی کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه

رانسوی محققان ف که توسطِ 371نمودار  [51].ارتباط دارد با یکدیگر ایاالت متحد آمریکا

جمعیتِ  12در  MSشیر گاو با ابتال به  مصرفِ منتشر شده است به بررسیِ ارتباطِ میانِ

 [52].کشور پرداخته است 13مختلف از 

، که عمالً بسیار شبیه به ارتباطِ تغذیه با بیماریِ دیابتِ نوع MSالگوی ارتباط میانِ تغذیه و 

برانگیز است، و علتِ این موضوع متغیرهایی نظیر میزانِ دسترسی به  اول است، بسیار تامل

 [51].های جغرافیایی نیست خدمات پزشکی یا عرض
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 MSارتباطِ میانِ مصرف شیر و ابتال به بیماریِ  -1.8نمودار 

 

 

ی  تازه شیرِ قوی با اند که این همبستگیِ محققان عنوان کرده [53][52]مطالعاترخی در ب

اند  عنوان کردهاین مطالعات همچنین . ر باشدنوعی ویروس در شی وجودِ تواند به علتِ گاو می

فرهنگی  در این مطالعاتِ بین. شوداشباع مربوط  چربیِکه موضوع صرفاً به که بعید است 

 MSبیماریِ شیر با ابتال به  اشباع نیز همانندِ گوشتِ مملو از چربیِ مصرفِمعلوم شد که 

 9مقدارِ بیشتری چربیِ امگا ماهی، از آنجا که حاویِ در حالیکه مصرفِ [54]ارتباط دارد،

 [55].همراه است با ابتالی کمتر به این بیماریاست، 

نشان داده شده است، اگرچه  371 طور که در نمودار ، آنMSشیر گاو و بیماری  میانِ ارتباطِ

ها و  ژن برای نمونه، باید دید نقشِ. موضوع نیست قابل تامل است اما به معنای اثباتِ
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ی نظری،  کم در حیطهِ ی چیست؟ هر یک از این عوامل، دستها در ابتال به این بیمار ویروس

 . توزیعِ جغرافیاییِ نابرابرِ این بیماری باشند ممکن است علتِ

طیفی از . ی قطعی در دسترس نیست حاضر هیچ نتیجه ها، در حالِ ورد ویروسدر م

مختلف  اند و ممکن است به اشکالِ موارد مشکوک مطرح شده های متفاوت به عنوانِ ویروس

 .ای ارائه نشده است کننده ی قانع کنون نتیجهبا این وجود، تا. نی اثر بگذارندبر دستگاه ایم

در بدن  ای است که بیشتر های ویروسی بادی آنتی رک مربوط بهبرخی از این شواهد و مدا

 MS ی پراکنده وقوعِن شواهد و مدارک از ، برخی دیگر از ایخورند به چشم می MSبیماران 

های مربوط به  یافتهاساسِ بدست آمده است، و برخی نیز بر  جدافتاده اجتماعاتِ در میانِ

 [56][19][13].اند مطرح شده MSافراد مبتال به  بینِمانند در  های ویروس ژن

برای افرادی : توان پرسش معمول را مطرح کرد می MS شان با بیماریِ ها و رابطه در مورد ژن

افتد؟ آنها کسانی هستند که  کنند چه اتفاقی می که از یک کشور به کشور دیگری مهاجرت می

این پرسش  پاسخِ. کند شان تغییر می زندگی غذایی و سبکِ ماند اما رژیمِ هایشان ثابت می ژن

ها نظیر سرطان، بیماری قلبی و دیابت نوع دوم  شبیه به پاسخی است که در مورد سایر بیماری

های شایع در آن کشور را نیز کسب  افراد با مهاجرت به کشوری جدید، بیماری. عنوان شد

اجرت صورت گرفته های پیش از نوجوانی این مه کنند، به ویژه اگر در سال می

ها  دهد که این بیماری بسیار بیش از آنکه به ژن این موضوع نشان می [58][57].باشد

 [59].ی ربط داردشد به عوامل محیطمربوط با

گزارشی  اند؛ بر اساسِ مطرح شده MSنامزدهای احتمالی برای ابتال به  های معینی به عنوانِ ژن

به این . ژن در ابتال به این بیماری نقش دارند 11بیش از  [3]که اخیراً منتشر شده است،

ها یا  زیادی طول خواهد کشید تا بتوان به طور دقیق تعیین کرد که کدام ژن ترتیب، زمانِ
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ی ژنتیکی ممکن است بتواند در  زمینه. کند می MSابتال به  ها فرد را مستعدِ ترکیبی از ژن

فاوت ایجاد کند، اما حتی در بهترین حالت، ت شود در بین افرادِ MSاینکه چه کسی مبتال به 

 [60].ماری هستندابتال به این بی مواردِ چهارم از کلِ یک چیزی در حدودِ ها تنها مسئولِ ژن

ها و  ها، ژن ی نقشِ برخی ویروس نوع اول، هر دو از زاویه و دیابتِ MS اگرچه بیماریِ

برند، اما همچنین معلوم شده است که الگوی تغذیه  مشابهی بسر می ایمنی در وضعیتِ دستگاهِ

در مورد هر دو بیماری، الگوی تغذیه به . ها تاثیری قابل توجه دارد نیز بر هر دوی این بیماری

های کسانی که ترجیح  عالرغم تالش. ها ارتباط دارد قویاً با ابتال به این بیماری« غربی»سبک 

آمیز جلوه دهند، واقعیت آن است  ابهامرا نادیده گرفته و یا متناقض و این تحقیقات دهند  می

مداخالتی که بر روی  مطالعاتِ. اند تصویری روشن از موضوع بدست دادهکه این مطالعات 

دکتر اسوانک . کنند ها صورت گرفته است نیز این نتایج را تایید می افراد مبتال به این بیماری

به خاطر بیاورید دکتر  1انجام داد، و اگر از فصل  MS یماریِبدرخشانی بر روی  پژوهشِ

رژیمِ  دارو و در عوض اتخاذِ مصرفِ جیمز آندرسون نیز با موفقیت نشان داد که با کاهشِ

این پزشکان  یباید دقت کنیم که هر دو. نوع اول رفت دیابتِ توان به جنگِ غذاییِ مناسب می

 خود درخواستِ سخت استفاده کرده بودند و از بیمارانِو تِ متعادل و نه سف ک رژیمِ غذاییاز ی

مبتال  معلوم نیست اگر بیمارانِ. نشده و گیاهی را نکرده بودند کامالً فرآوری یک رژیمِ رعایتِ

ای  نشده استفاده کرده بودند چه نتیجه از رژیمی کامالً گیاهی و فرآوری خودایمنی به اختالالتِ

 .شد ه موفقیتِ حتی بیشتری نصیبشان میبندم ک شرط می. شد حاصل می
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ایمنی-هایخودهایمشترکدربیماریویژگی

مختلفی از  دانیم انواعِ طور که می توان گفت؟ همان های خودایمنی چه می در مورد سایر بیماری

تر  ها که از بقیه شایع این نوع بیماری وجود دارد و من تا اینجا تنها به دو مورد از این بیماری

 ایمنی مطرح کرد؟ -های خود توان حکمی کلی در مورد بیماری اما آیا می. بودند اشاره کردم

ا چه اندازه ها ت برای پاسخ به این پرسش، الزم است تا معلوم کنیم که اصوالً این بیماری

های آنها با یکدیگر اشتراکِ بیشتری داشته باشد،  هرچه ویژگی. های مشترک دارند ویژگی

 این موضوع مثل این است که دو نفر .مشترکی ناشی شوند نیز بیشتر است احتمال آنکه از عللِ

های صورت، مشخصات  م، ویژگیمو، رنگ چش مشاهده کنید که از نظر الگوی بدنی، رنگِرا 

مشترکی به  آوایی و سنی شبیه به هم باشند، سپس نتیجه بگیریم که آنها از پدر و مادرِ نی،بد

نظیر  های ثروت فرض کردیم که بیماری اگر یادتان باشد در فصل چهارم چنین. اند دنیا آمده

شوند و دلیلمان این بود که آنها از نظر  های واحدی ناشی می سرطان و بیماری قلبی از علت

به همین شکل، در مورد . مشابهی دارند پزشکی وضعیتِ ای جغرافیایی و زیسته شاخص

-های خود و سایر بیماری لوپوس منتشر، دیابت نوع اول، روماتیسم مفصلی ،MSبیماری 

توان نتیجه گرفت که علل  مشابهی دارند می ایمنی نیز اگر بتوانیم نشان دهیم که آنها مشخصاتِ

 :گر استیکدی ابتال به آنها نیز شبیه به

   ،ًایمنی  اختالل در دستگاهِ ها شاملِ ی این بیماری تعریف، همهبا بق اطماوال

های  که این دستگاه دچار مشکل شده و به آن دسته از پروتئین طوری شوند، به می

 .شود ور می های خارجی هستند حمله که شبیه به پروتئین« خودش»

  ِاند  که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته ایمنی-های خود بیماری دوماً، در تمامی

 باالتر یعنی جایی که نورِ های جغرافیاییِ معلوم شده است که میزان ابتال در عرض

 [61][10][9].تر است کمتری وجود دارد شایع خورشیدِ



ای    تردید در جایگاه اسطوره: یپروتئین حیوان 166  

 

 ها ماجرا از این قرار است که همان فردی که  سوماً، در مورد برخی از این بیماری

برای مثال، معلوم شده . شود شود به دیگری نیز دچار می ا میمبتال به یکی از آنه

یکسانی ایجاد  در افرادِعمدتاً و دیابت نوع اول  MS است که بیماریِ

با اینکه یک حتی به همین شکل، بیماری پارکینسون،  [65-62].شوند می

های  هایش شبیه به بیماری خودایمنی نیست، اما از آنجا که مشخصه بیماریِ

مشابهی شایع  جغرافیاییِ و در نواحیِ MSهمراه با منی است، غالباً خودای

به همین  [5].سازند واحدی را مبتال می و در آن نواحی نیز افرادِ [66]است

با ابتال به  -فردی و هم در سطحِجغرافیایی  هم در سطحِ -نیز MSشکل، بیماریِ 

بیماری ، 13عضالنی ، سستیِمنتشر لوپوسِهای خودایمنی نظیر  سایر بیماری

علوم شده همچنین م [63].همبستگی دارد 12های خونی و التهاب رگ 11زگریو

دیگر ایمنی -خود نوجوانی، که یک بیماریِ دورانِ است که روماتیسمِ مفصلیِ

  [67].قویاً همبستگی دارد 11«التهابِ تیروئید هاشیموتو»با ابتال به است، نیز 

 که ارتباطشان با تغذیه مورد پژوهش  ایمنی-ی خودها چهارم، در آن دسته از بیماری

  -به ویژه شیر گاو -حیوانی محصوالتِ ی موارد مصرفِ قرار گرفته است، در همه

 . خطر ابتال به آن بیماری همبستگی داشته است با افزایشِ

 از   یا یک مجموعه)دهد یک ویروس  پنجم، شواهدی در دست است که نشان می

 .ها را رقم بزنند توانند آغازِ چندین تا از این بیماری می( ها ویروس

                                      
54 Myasthenia gravis 
55 Graves' disease 
56 eosinophilic vasculitis 
57 Hashimoto thyroiditis 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2
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  ها را به یکدیگر مرتبط  ی این بیماری ای که همه ترین مشخصه و مهم ،ششم

زیادی با  تا حدِ ،ها این بیماری یافته است که سازوکارهای عملِ سازد، این می

 ها بسیار این بیماری گیریِ شکل« چگونگیِ»به عبارت دیگر  -یکدیگر مشترک است

باید  عملِ مشترک پیش از هر چیز سازوکارهای در بینِ این. شبیه به یکدیگر است

های  خورشید با ابتال به بیماری نور خورشید اشاره کنیم، چرا که ظاهراً نور به تاثیرِ

  .است مرتبطایمنی -خود

تواند اهمیت داشته  یابد، می جغرافیایی کاهش می عرضِ خورشید، که با افزایشِ نورِ میزانِ

مصرفِ محصوالت  میزانِ. اند دیگری نیز در ماجرا دخیل باشد، اما واضح است که عواملِ

در حقیقت، در یکی از . یابد استوا افزایش می حیوانی، به ویژه شیر گاو، نیز با دور شدن از خطِ

یا همان نور )ی عرضِ جغرافیایی  تر، معلوم شد که شیر گاو به اندازه گسترده مطالعاتِ

 در مطالعاتِ دکتر اسوانک در [51].است MSشاخصی مناسب برای ابتال به ( خورشید

ماهی بیشتر است  مصرفِ در نواحی ساحلی و نزدیک به آن که میزانِ MS شیوعِ نروژ، میزانِ

که در ماهی موجود است  9امگا کشد که چربیِ این موضوع این ایده را پیش می. کمتر بود

شود، این است  با این وجود، آنچه تقریباً هیچگاه ذکر نمی. تواند اثر محافظتی داشته باشد می

. ماهی بیشتر است بسیار کمتر است در مناطقی که مصرفِ( و چربیِ اشباع)لبنیات  فِکه  مصر

مشابهی بر  ، اثرِمشابهسازوکاری ی  خورشید به واسطهآیا ممکن است شیر گاو و کمبودِ نور 

های خودایمنی داشته باشد؟ اگر چنین باشد، ماجرا بسیار  بیماری و سایرِ MSابتال به بیماری 

 . شود جالب می

مشابه چیزی  این سازوکارِ. هم احمقانه نیست هاشود که این ایده آنقدر به تدریج معلوم می

و  مفصلی روماتیسمِ، MS، منتشر لوپوسِهای  هایی از بیماری مدل. Dنیست جز ویتامین 

آزمایشگاهی و بر روی حیوانات مورد  در شرایطِ (روده زخمِ کرون، نظیر بیماریِ)  روده التهابِ
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این  دهد که در تمامیِ این تحقیقات نشان می [68][7][6].بررسی قرار گرفته است

سازوکار  از طریقِ Dویتامین( شوند ایمنی محسوب می-های خود که همگی بیماری)ها  بیماری

ها در شرایط آزمایشگاهی جلوگیری  هر یک از این بیماری کند، و از رشدِ مشابهی عمل می

 .بیاندیشیم Dمواد غذایی بر ویتامین شود که به اثرِ تر می زمانی جالباما این موضوع . کند می

وقتی . شوید افتد که به مکانی آفتابی وارد می زمانی اتفاق می Dاولین مرحله از داستانِ ویتامین

نگاه آ. کند می Dند، پوست شروع به تولیدِ ویتامینک شما برخورد می نور خورشید به پوستِ

های خودایمنی  بیماری رشدِ لیه به شکلی درآید که بتواند ازدر ک Dویتامینالزم است تا 

تواند به  ی کلیدی و پراهمیت می تر دیدیم، این مرحله طور که پیش همان. جلوگیری کند

تولید  اسیدِبه دلیلِ یا  ،کلیسم هستند مقادیر باالییِ هایی که حاویِ خوردنی ی مصرفِ واسطه

نباید فراموش کنیم البته . )گاو متوقف شود های حیوانی نظیر شیرِ ئینپروت شده در اثر مصرفِ

شده  فعال Dِآزمایشگاهی، ویتامین در شرایطِ.( کنند افی تولید میاض برخی غالت نیز اسیدِکه 

فعالی که محصولِ  معین و عواملِ Tهای  سلول این ویتامین از رشدِ: کند به دو شکل عمل می

 کنند اندازی می ایمنی را راه-خود و واکنشِ (شوند ها نامیده می یتوکینو س)ها هستند  این سلول

که اثری مخالف دارند را تقویت  Tهای  سلول سایرِ یا تولیدِ/، وکند جلوگیری می

 ظاهراً این سازوکارِ.( این مراحل نشان داده شده است Cدر پیوست ) [70][69].کنند می

ای است که تاکنون  ایمنی-های خود بیماری مامیِت یک ویژگیِ بسیار مشترک در بینِ ،عمل

 .اند مطالعه شده

و دیابت نوع اول،  MSبه ویژه شیر گاو بر بیماری  ،حیوانی محصوالتِ منفیِ با اطالع از نقشِ

تغذیه  ، معقول است تا به نقشِبه یکدیگر ایمنی-های خود باالی بیماری و با اطالع از شباهتِ

که  شکی نیست. تر بیاندیشیم ایمنی جدی-های خود تری از بیماری وسیع اش با گروهِ و رابطه

اما شواهد و مدارکی که . بیشتری نیاز داریم برای رسیدن به نتایجی قطعی همچنان به تحقیقاتِ
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در حال حاضر در اختیار داریم نیز به قدری هست که بتوان بر مبنای آنها دست به 

  .گیری زد تصمیم

ها به گوش مردم نرسیده  بخشی از ارتباطِ موجود بین تغذیه و این بیماری هنوز تقریباً هیچ

خوانید، هنوز هیچ شواهد و مدارک  می «MSالمللی  بین بنیادِ»سایت  برای نمونه در وب. است

ی نادرست یا کمبودهای غذایی رخ   تغذیه توان به دلیلِ می MSموثقی که نشان دهد بیماری 

« پرهزینه»های غذایی از نظر اقتصادی  شوند که اتخاذِ رژیم متذکر میآنها . دهد در دست نیست

رژیم  دانم اگر تغییرِ نمی [71].را تغییر دهند« توازن غذایی طبیعیِ فرد»است و ممکن است 

ها  غذایی را امری پرهزینه قلمداد کنیم، آنگاه در مورد بستری شدن در بیمارستان و معلولیت

کنیم باید روشن کنیم منظورمان از  می« توازن غذاییِ طبیعی»وقتی صحبت از  .چه باید بگوییم

بودنِ یک رژیمِ غذایی چیست؟ آیا منظور این است که رژیمی که در حال حاضر « طبیعی»

در ابتال به  عظیمی رژیمی که نقشِباید به راستی آیا است؟ « طبیعی»کنیم  مصرف می

شود را  ها نفر در آمریکا می میلیون ارد و ساالنه منجر به مرگِساز یا مرگبار د  های ناتوان بیمایی

ایمنی، چاقی و -های خود باالی ابتال به بیماری قلبی، سرطان، بیماری طبیعی نامید؟ آیا نرخِ

 گوییم؟ پس به چه چیزی غیرطبیعی میدانیم  ها را طبیعی می ها طبیعی است؟ اگر این دیابت

هستند و  MSهزار نفر قربانیِ بیماری  322حدوداً ساالنه تنها در ایاالت متحد آمریکا، 

اگرچه من برای دفاع از بخشِ عظیمی . ایمنی-های خود قربانیِ دیگر بیمارینیز ها نفر  میلیون

 اهمیتِ کنم اما برای فهمِ ینیکی استناد میکل ها و توصیفاتِ م به آمارها، پژوهشهای از دیدگاه

هریک از واقعیت آن است که . ِ افراد نیز بهره گرفت شخصیی  عات باید از تجربهاین اطال

تغییر را  یک انسان تواند برای همیشه زندگیِ هایی که در این فصل مطرح کردم می بیماری

  .دهد
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بینانه و  خود را کنار بگذاریم و با دیدی واقع که تعصبِ بر این باورم که زمان آن رسیده

علمی، پزشکان و نهادهای دولتی بایستی از خواب بیدار  اجتماعاتِ. عقالنی به موضوع بنگریم

شاید بتوانیم از این پس کودکانی داشت باشیم که . ی واقعی خود عمل کنند شوند و به وظیفه

آن هم زمانی که برای ما امکانِ پیشگیری از این فجایع  -اسفناک دچار نشوند به این وضعیتِ

 . وجود دارد
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گیاهی این واقعیت است که این  رژیمِیک  ها برای انتخابِ ترین استدالل کننده یکی از قانع

 یک بیماریِ اگر من در موردِ. ها را پیشگیری کند وسیعی از بیماری رژیم قادر است طیفِ

ها و سبزیجات بر  میوه محافظتیِ دادم که تاثیرِ کردم و به او نشان می منفرد با شخصی گفتگو می

ها و  قلبی چیست، آن شخص ممکن بود پاسخ دهد که اگرچه مصرفِ میوه مثالً بیماریِ

 .گوشت و لبنیات ادامه دهد سبزیجات بسیار عالی است اما او همچنان دوست دارد به مصرفِ

اهمیتی ندارد که آن مطالعه تا چه اندازه گسترده بوده است یا نتایجِ آن تا چه اندازه برای او 

. اند تا چه اندازه معتبر هستند کننده هستند یا دانشمندانی که این تحقیق را انجام داده قانع

ه مردم نسبت به نتایجی که تنها از یک پژوهش بدست آمده است ب واقعیت آن است که اکثرِ

 . و باید هم چنین باشد – نگرند میی تردید  دیده

دهد کشورهایی که  اما اگر به آن شخص بگویم که کوهی از مطالعات وجود دارد که نشان می

حیوانی  اندکی پروتئینِ قلبی در آنها پایین است کشورهایی هستند که مقدارِ بیماریِ وقوعِ نرخِ

دهد افرادی که از غذاهای  دارد که نشان میکنند، و انبوهی از مطالعات وجود  مصرف می

شوند و سپس به آن  قلبی می کنند کمتر مبتال به بیماریِ نشده استفاده می گیاهی و فرآوری

بیماری قلبی را کند کرده یا حتی  تواند روندِ این نوع رژیم می شخص نشان دهم که مصرفِ

 . ته به سخنِ من توجه کندبه کلی بهبود ببخشد، آنگاه ممکن است آن شخص بیش از گذش

قلبی، بلکه  خود ادامه دهم و همین موضوع را نه تنها در مورد بیماریِ به سخنِ همچناناما اگر 

 MSی بزرگ، سرطان پروستات،  دیابت، سرطان پستان، سرطان روده دومِ چاقی، نوعِ موردِ در

 حاضر به مصرفِ ایمنی نشان دهم، آنگاه ممکن است فرد دیگر-های خود و سایر بیماری

 . گوشت و لبنیات نشود

وسعت و  نماید کننده و پذیرفتنی می را بسیار قانعتغذیه بر سالمتی  تاثیرِ ی مسئلهآنچه 

گیاهی  رژیمِ این همه شواهد و مدارک در سودمندیِ وجودِ. شواهد و مدارک است گستردگیِ
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آمار و ارقام یا  غلطِ تفسیرِی از اتفاقی یا ناشامری تواند  حیوانی نمی رژیمِ زا بودنِ و آسیب

 . باشد« و ارقام بازی با اعداد»

برای آنکه . ام آمده را ارائه کرده بدست کوچکی از شواهد و مدارکِ من تا به اینجا تنها بخشِ

ظاهراً نامرتبط و شایع  نشان دهم این شواهد و مدارک تا چه حد گسترده است به پنج بیماریِ

 شناختی و بیماریِ کلیه، نابینایی، اختالالتِ استخوان، سنگِ پوکیِ: مکن در آمریکا اشاره می

پیری  ناپذیرِ پیامدهای اجتناب این اختالالت غالباً مرگبار نیستند و عموماً به عنوانِ. آلزایمر

 که نباید از اینکه پدربزرگمان دچارِ از این رو بسیاری از افراد بر این باورند. ندشو معرفی می

لگن دارد  آورد، یا نیاز به جراحیِ دوستانش را به خاطر نمی شود، یا نامِ ینایی میب مشکالتِ

اما همانطور که . ناپذیر پیری بپذیریم پیامدهای اجتناب بلکه باید آنها را به عنوانِ. تعجب کنیم

 . تغذیه در ارتباط هستند ها نیز با نوعِ خواهیم دید، حتی این بیماری

 

پوکیاستخوان
 

  که اگر استخوان نداشتید، همچون یک تکه اید تان شنیده ی ابتدایی همدرس معلمِ احتماالً از

د؟ در همان زمان احتماالً به شما گفته شده که برای دیش شکل بر روی زمین پخش می خمیرِ بی

به از آنجا که هیچ یک از ما دوست ندارد تبدیل . هایتان شیر بنوشید ها و دندان استخوان تقویتِ

تا در  شود های مشهور پول داده می شکل شود، و از آنجاییکه به شخصیت یک تکه خمیرِ بی

 کنیم که شیر نوشیدن به نفعِ مصرف شیر شرکت کنند، ما فکر می تبلیغاتِ مربوط به مزایایِ

 تولیدِ برایضروری است، که زنبور  برای سالمتِ استخوانهمانقدر شیر . ماست سالمتیِ

  .عسل

گاو و محصوالتِ  در جهان شیرِ یدیگر تقریباً بیش از هر کشورِ ایاالت متحد آمریکا مردمِ

 ها ترینِ استخوان قوی ایالت متحده صاحبِ مردمِ رود پس انتظار می. کنند ی مصرف میلبن
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یک پژوهش نشان داد که زنان . وجه چنین نیست هیچ اما متاسفانه باید بگویم که به. باشند

 [1].شکستگیِ لگن را در جهان دارند هایتر یکی از باالترین آمار ساله و مسنآمریکاییِ پنجاه 

اند اروپا، استرالیا  متحد آمریکا ربوده ایاالتِاز تنها کشورهایی که در این رابطه، گوی سبقت را 

حتی باالتر از شیر برابر و یا  مصرفِ که از نظر میزانِ هستند یعنی کشورهایی [1]و نیوزلند

 به راستی ماجرا از چه قرار است؟ . قرار دارند متحدهایاالت 

استخوان در  اعتماد برای پوکیِ یک شاخصِ قابلِ غالباً به عنوانِ ،لگن باالی شکستگیِ میزانِ

 استخوان است که به ویژه زنان را پس از دورانِ استخوان یک بیماریِ پوکیِ. شود نظر گرفته می

 مصرفِ استخوان به دلیلِ شود که پوکیِ طور عنوان می لباً اینغا. دهد تاثیر قرار می یائسگی تحت

 د که میزانِنکن های سالمتی به افراد غالباً توصیه می بنابراین، سیاست. دهد کلیسم رخ می ناکافیِ

 کلیسم غنی لبنی به ویژه از نظر میزانِ محصوالتِو از آنجا که . بیشتری کلیسم مصرف کنند

. کند کلیسم حمایت می مصرفِ ها برای افزایشِ از تالش تمام جدیتِلبنیات با  صنعتِ هستند،

 . سخن خواهیم گفت سیاسیِ این موضوع بیشتر-های اقتصادی در جلد سوم، در موردِ جنبه

زیرا در آن کشورهایی که بیش از . ی کوری در این ماجرا وجود دارد رسد نقطه به نظر میاما 

سالمت  استخوان نیز از همه باالتر است و وضعیتِ یِشکستگ کنند میزانِ همه شیر مصرف می

دهد بین  شود که نشان می یک تبیینِ ممکن در گزارشی یافت می. بار است استخوان اسف

شکستگی استخوان در زنانِ کشورهای مختلف همبستگیِ  حیوانی و میزانِ پروتئینِ مصرفِ

ی میانِ  طهدانشگاه ییل در مورد راب پزشکیِ بخشِ محققانِ 2331در سال  [2].باالیی وجود دارد

 بندیِ این محققان به جمع. ی انجام دادندشکستگی استخوان مطالعات پروتئین و میزانِ مصرفِ

این . صورت گرفته بود پرداختند کشور 22مستقل که در  پژوهشِ 93های بدست آمده از  یافته

کننده در این  شرکت افرادِ تمامیِ. ندژورنال پژوهشی منتشر شده بود 13ها در  پژوهش



ای    تردید در جایگاه اسطوره: یپروتئین حیوان 175  

 

نشان داد که آوری  حیرت بندی به شکلِ این جمع. تر بودند ساله یا مسن 12ها زنانِ  پژوهش

 . حیوانی نسبت داد پروتئینِ توان به مصرفِ های استخوان را می شکستگی از میزانِ% 12بیش از 

گیاهی، ظرفیتِ اسید را در  پروتئینِ حیوانی، بر خالفِ این محققان توضیح دادند که پروتئینِ

تر  هایمان اسیدی افزایش ظرفیتِ اسید به این معناست که خون و بافت [3].دهد بدن افزایش می

به . کند و شروع به مقابله با آن می دهد ح نمیاسیدی را ترجی این محیطِنیز بدن . شوند می

 به عنوانِ یک بازِ ا که کلیسمکند، چر استفاده می کلیسمذخایرِ اسید، بدن از  سازیِ منظور خنثی

این کلیسم از . با این وجود، این کلیسم باید از جایی تامین شود. کند بسیار موثر عمل می

ها  استخوان رفتن کلیسم منجر به تضعیفِ شود و به این ترتیب از دستِ ها گرفته می استخوان

 .دهد شکستگی قرار می شود، و آنها را بیشتر در خطرِ می

 مصرفِ دادند ایم که نشان می داشتهبیش از یکصد سال به شواهد و مدارکی دسترسی ما برای 

حیوانی  برای مثال، این تبیین که پروتئینِ. دهد پروتئین حیوانی سالمتِ استخوان را کاهش می

و   [4].ه استنشان داده شد 2442 شود اولین بار در سالِ اضافی می وساز اسیدِ باعثِ سوخت

حیوانی  دانستیم که پروتئینِ ها قبل می ما به همین شکل از مدت [5].ستند شدم 2312در سال 

وساز اسید در بدن  اهی منجر به افزایشِ میزانِ سوختگی بسیار بیشتر از پروتئینِ

 [8][7][6].شود می

کلیسم به این طریق دهد و  اسید را افزایش می سازِو سوخت حیوانی میزانِ هنگامی که پروتئینِ

ما از هشتاد سال پیش . یابد کلیسم در ادرار افزایش می کشد، میزانِ ها بیرون می استخوانرا از 

ها نشان  با برخی جزئیات در پژوهش 2312ی  از دههاین موضوع و  [5]از این موضوع باخبریم

منتشر  [11]2332و  [10]2342،  [9] 2313در سال  ،این تحقیقات بندیِ جمع. شده است داده

ای که توسط  پروتئین حیوانی دهد که میزانِ ها به روشنی نشان می بندی از این جمعهر یک  .شد
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موجود در ادرار را به طور اساسی  کلیسمِ شود قادر است میزانِ بسیاری از ما مصرف می

 . افزایش دهد

 

 ارتباطِ میانِ میزانِ کلیسمِ موجود در ادرار و میزانِ مصرفِ پروتئینِ غذایی -2..2نمودار 

 

 
 

دوبرابر شدنِ  [10].منتشر شده است 2342 مربوط به تحقیقی است که در سالِ 2272نمودار 

میزان % 12ی  روز به اندازه/گرم 14روز به /گرم 91از ( اکثراً از نوع حیوانی)مصرفی  پروتئینِ

همان میزان پروتئینی که اکثر ما در  مصرفِ اثرِ این اثرات بر. دهد ایش میکلیسم را در ادرار افز

تا  12آمریکایی به طور متوسط بین  شوند؛ یک فردِ کنیم ایجاد می روزمره مصرف می زندگیِ

یک  در فصلِ چهارم دیدیم کهاتفاقاً اگر یادتان باشد  .کند روز پروتئین مصرف می/گرم 222

وجود در ادرارِ آن دسته از لیسمِ مک آتکینز دریافته بود که میزانِ ی شش ماهه در مرکزِ مطالعه

افزایش یافته % 12بودند تا  ماه از رژیم پیشنهادی آنها استفاده کرده 2که به مدت  افراد

  [12].بود
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پروتئین حیوانی و میزانِ شکستگی استخوان  ی بین مصرفِ اولین مشاهدات در مورد رابطه

دهد که  ایم که نشان می قبولی دست یافته های قابل دهنده بود، و امروزه ما به تبیین بسیار تکان

 . این همبستگی به چه دلیل است و چه سازوکارهایی در این بین نقش دارند

در . گیرد فرایندِ بیماری به ندرت توسط یک سازوکارِ منفرد صورت میباید متذکر شوم که 

این . تشر شدفرانسیسکو پژوهشی من کالیفرنیا در سان دانشگاهِ پزشکیِ در بخشِ 1222سال 

م شده بود کشور مختلف انجا 99جداگانه که در  تحقیقِ 41 نتایجِ بندیِ پژوهش به جمع

های استخوان  شکستگی گیاهی به حیوانی را با میزانِ محصوالتِ مصرفِ و نسبتِپرداخته بود 

 باالی مصرفِ معلوم شد که نسبتِطبق این تحقیق،  [1]( 2271 نمودارِ).ه بودمقایسه کرد

 شکستگیِ مواردِ گیاهی به محصوالت حیوانی، همبستگی بسیار باالیی با کاهشِ والتِمحص

 .استخوان دارد
 

 ارتباط بینِ نسبتِ مصرفِ پروتئینِ گیاهی به حیوانی، و میزانِ شکستگی استخوان –1722نمودار 
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بسیار معتبر های  یکی اینکه آنها در ژورنال. این نتایج به چندین دلیل بسیار ارزشمند هستند

ها بسیار دقیق  ها و تفسیرِ داده گرانِ فوق در تحلیل اند، دیگر آنکه پژوهش تحقیقاتی چاپ شده

های تحقیقات موردی نیز استفاده  اند، سوم آنکه آنها از تعداد فراوانی گزارش عمل کرده

بسیار باال استخوان  پروتئین حیوانی و شکستگیِ رفِند، و چهارم اینکه همبستگی بین مصا کرده

اهمیت  ین تحقیقات را نادیده گرفت یا کمتوان ا به این ترتیب، نمی. و کامالً معنادار است

تحقیق  41بندی  طور که گفتم این پژوهش که اخیراً منتشر شده است به جمع همان. شمرد

 !جداگانه پرداخته است

به مطالعه بر روی یک گروه تحقیقاتی دیگر در دانشگاه کالیفرنیا در سن فرانسیسکو که 

این  [13].ی دیگری منتشر کردند پردازند مطالعه استخوان می های ناشی از پوکیِ شکستگی

فرهنگی،  میان همچون مطالعاتِ. سال به باال انجام گرفته است 21 زنِ 2222مطالعه بر روی 

 ای میزانِمحققان به بررسی رژیمِ غذاییِ این زنان پرداختند و الگوی غذاییِ آنها را بر مبن

سال مشاهدات، معلوم شد زنانی  1پس از . بندی کردند حیوانی و گیاهی دسته پروتئینِ مصرفِ

شان از همه باالتر است در مقایسه با زنانی که  پروتئین حیوانی به گیاهی مصرفِ که نسبتِ

 برابر بیشتر دچارِ 971تر است  شان از همه پایین پروتئین حیوانی به گیاهی مصرفِ نسبتِ

برابر  3ل ی او دسته های زنانِ عالوه بر این معلوم شد که استخوان. شوند شکستی استخوان می

 .رود تحلیل می ی دوم تر از دسته سریع

 اصول آزمایشگاهی، این مطالعه از ارزش باالیی برخوردار است، زیرا این مطالعه میزانِ از منظرِ

و شکستگی استخوانی را بر روی افراد مشابهی بررسی کرده  استخوان مصرف پروتئین، تحلیلِ

برابر رقم بزرگی است، و بسیار اهمیت دارد زیرا حتی زنانی که در این پژوهش  971. است

کردند همچنان به طور متوسط نیمی از پروتئین  کمترین مواردِ شکستگی استخوان را تجربه می

کسانی را  توانستیم وضعیتِ جالب بود اگر می. ردندک حیوانی تامین می شان را از منابعِ مصرفی
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کردند از نظر  حیوانی تامین می شان را از منابعِ مصرفی از پروتئینِ% 22تا  2بلکه % 12که نه 

روستایی  در پژوهشی که ما در مناطقِجالب است بدانید . استخوان بررسی کنیم شکستگیِ

 -است% 22وتئین حیوانی به گیاهی حدوداً پر مصرفِ یعنی جایی که نسبتِ-چین انجام دادیم

به همین شکل در . مردمِ ایاالت متحد آمریکا است پنجمِ استخوان تنها یک شکستگیِ میزانِ

 دهمِ آلمان است، و میزانِ حدوداً یک یپروتئین حیوانی به گیاه مصرفِ نسبتِ ،نیجریه

  [1]!کمتر است% 33های لگن نیز به میزان  شکستگی

 اند مصرفِ مدعیکه ای است  گسترده تبلیغاتِ جدی در برابرِ یک چالشِ ،این مشاهدات

 طور در برابرِ و همین. ندک های ما محافظت می سرشار از پروتئین از استخوان لبنیِ محصوالتِ

کلیسم و  لبنی برای تامینِ نیاز بدنِ ما به محصوالتِ هشدارهایی که تقریباً هر روز در موردِ

دهند که  آسا به ما هشدار می سیل به طورِ ،این تبلیغات. کنیم ا دریافت میه شدن استخوان قوی

با این وجود، . کنیم، به ویژه زنان باردار یا شیرده ی کافی کلیسم مصرف نمی به اندازهاکثر ما 

در یک مطالعه که در ده کشور صورت . باید بدانید که این تاکید بر کلیسم هیچ توجیحی ندارد

خطرِ   -و نه کاهش -باالتر کلیسم همراه است با افزایش  وم شد که مصرفِمعل [14]گرفت،

از میزانِ کلسیمِ مصرفیِ افراد که  دقت کنید که سهمِ زیادی( 2279نمودار . )شکستگیِ استخوان

ناشی از  -کلیسم باالست به ویژه در کشورهایی که مصرفِ -در نمودار نشان داده شده است،

 . دارِ غیرلبنی های کلیسم یا منابعِ کلیسم مکمل ست، و نه مصرفِلبنی ا محصوالتِ مصرفِ

ها پروفسور هاروارد  حاصل پژوهش اوست، برای مدت 2279نمودار  که نتایجِ 14مارک هگستد

اولین  اصلیِ او واضعِ. آغاز کرد 2312ی  او مطالعاتِ خود را بر روی کلیسم در اوایل دهه. بود

پروفسور . منتشر کرد 2342بود و این نمودار را در سال  2342ی کشور در  راهنمای تغذیه

هگستد بر این باور بود که مصرفِ حجمِ باالیی از کلیسم در درازمدت منجر به ناتوانی بدن در 
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اده از در این شرایط، بدن شروع به استف. شود کلیسم می استفاده از ذخایرِ میزان و زمانِ کنترلِ

کلیسم از مواد غذایی،  جذبِ کند تا بتواند میزانِ ، می13، کالسیتریولDی ویتامین شده فعال شکلِ

ول یک هورمون است که کالسیتری. آن را تنظیم کند میزانِ استخراج کلیسم از استخوان و توزیعِ

دهد  زایش میکلیسم را اف جذبِ بیشتری نیاز است، این هورمون میزانِ به کلیسمِدر مواقعی که 

 . سازد کلیسم را محدود می و دفعِ

بسیار باال باشد، بدن ممکن است توانایی خود برای به طور مداوم کلیسم  مصرفِ میزانِاگر 

از دست بدهد، و به این شکل به طور دائم یا مقطعی وضعیتِ تنظیمِ را کالسیتریول  تنظیمِ

کننده باعث  ریبِ این سازوکارِ تنظیمتخ. کلیسم با اختالل مواجه شود میزانِ جذب و دفعِ

این در . یائسگی و پس از آن دچار پوکی استخوان شوند خواهد شد که زنان در دورانِ

ه الزم از کلیسم استفاد زن در این مرحله از زندگی بایستی بتواند در مواقعِ بدنِست که  حالی

این در . کند تغذیه میو از پروتئین حیوانی رژیمی مملبه ویژه اگر آن زن به از  -کند

ی شناخته شده است که چنانچه سازوکارهای بدن به طور مداوم در  شناسی یک پدیده زیست

این سازوکارها را از  ِ تنظیم و مدیریتِ ی نادرست قرار بگیرند،  بدن توانایی استفاده معرضِ

 .دهد دست می

وقتی  -حیوانی و حتی کلیسم پروتئینِآید که  ها، به نظر کامالً پذیرفتنی می با توجه به این یافته

متاسفانه، لبنیات تنها . خطر پوکی استخوان را افزایش دهند قادرندِ -به مقدارِ باال مصرف شوند

پروفسور . است -پروتئین حیوانی و کلیسم -ای است که سرشار از هر دو عنصر  ی غذایی ماده

 2342سال  داده است در گزارشِی کلیسم انجام  شمند را در زمینهارز هگستد که این پژوهشِ

لبنی رایج است و  محصوالتِمصرفِ هایی که  لگن در جمعیت شکستگیِ. . .  "گوید، می

 ".تر است کلیسم نسبتاً باالست متداول مصرفِ
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 ارتباط میانِ میزانِ شکستگی استخوان و میزانِ مصرفِ کلیسم  -2..2نمودار 
 

 
 

لبنیات همچنان  ، صنعتِاند نکه سالهاست که نتایجِ این تحقیقات پرده از واقعیت برداشتهبا ای

هایشان مقدار بیشتر و  ها و دندان استخوان شدنِ کند که افراد بایستی برای قوی میپافشاری 

شایعاتِ موجود در این  آشفتگی، مجادالت و. مصرف کنند این صنایع بیشتری از محصوالتِ

و البته که . دهد تا در این زمینه به اظهارنظر بپردازد به هرکسی امکان می ،قیقاتحوزه از تح

که -پوکی استخوان یکی از مشهورترین متخصصانِ. هنگفتی پول نیز در میان است پای مقادیرِ

هایی که  که یافته [15]یکبار با عصبانیت نوشته بود -شود بودجه می لبنی تامینِ صنایعِ توسطِ
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دهند  محصوالت حیوانی را نشان می گیاهی و اندک از نظرِ از محصوالتِ رژیمِ مملوسودمندیِ 

. که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته راه افتاده است هایی هستند «جریان»تاثیر  مدتاً تحتع

فِ محصوالتِ مصر های طرفدارانِ حقوقِ حیوانات بود که علیهِ فعالیت ،ها «جریان»منظور او از 

 . کردند یغ میلبنی تبل

طرفی  استخوان وجود دارد، خواه از روی بی پوکیِ حاضر پیرامونِ اکثر مجادالتی که در حالِ

برای  .ی کلی حولِ جزئیاتِ موضوع در جریان هستند و نه ایدهعمدتاً صورت بگیرد یا جز آن، 

مربوط  ابتداییِ جزئیاتِتوان به مجادالتی اشاره کرد که در در حال حاضر در موردِ  نمونه، می

 .وجود دارد (BMD) استخوان معدنیِ به تراکمِ

چه زندگی  غذایی و سبکِ اند که عواملِ باره پرداخته ری از دانشمندان به تحقیق در اینبسیا

برای از آن استخوان است که غالباً  تراکمِ معیاری برای سنجشِ BMD. ددارن BMDبر تاثیری 

تر  معینی پایین استخوانِ شما از سطحِ اگر تراکمِ. شود می سالمت استخوان استفاده تشخیصِ

به عبارت یا . استخوان قرار دارید پوکیِ ی آن باشد که شما در خطرِ نشانه دتوان بیاید، این می

استخوان قرار  شکستگیِ ی باالتری برای تجربه دیگر، معنایش این است که شما در خطرِ

 برخی جزئیاتِ ،پوکی استخوان وسیع پیرامونِ تحقیقاتِ  اما در این مجموعه [18-16].دارید

 : برای نمونه به موارد زیر دقت کنید. متناقض قرار داردکننده و  گیج
 

 ِباالبودنBMD  (تراکمِ معدنیِ استخوان) ِرا افزایش  22آرتریتِ استخوان خطر

 [19].دهد می

  ِباال بودنBMD ِ[21][20].استپستان همراه  ی برای ابتال به سرطانِباالتر با خطر 
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 باال بودنِ  با اینکهBMD  خطر  کاهشِپستان و هم  خطر ابتال به سرطانِ افزایشِهم با

یکسانی از  استخوان در مناطقِ رتبط است، اما سرطان پستان و تحلیلِتحلیل استخوان م

 [22].دهند مشابهی رخ می جهان و حتی در افرادِ

 ِی  به همان اندازهنیز استخوان  تحلیلِ سرعتBMD [23].اهمیت دارد 

 ِتراکمِ معدنی ی استخوانی کلی توده جهان، مناطقی وجود دارد که حجمِ در سطح ،

 است، اما میزانِ« غربی»تر از کشورهای  استخوان یا کیفیتِ موادِ معدنیِ استخوان پایین

ذیرفته شده در پ منطقِموضوع،  اینتر است؛  یز در آن مناطق پاییناستخوان ن شکستگیِ

 [26-24].برد را زیر سوال می «بزرگ و قوی های استخوان» مورد معیارهای تشخیصِ

 ِچاق بودن با باالتر بودن BMD با این وجود در مناطقی  [27][24]،همبستگی دارد

 .پوکی استخوان نیز باالتر است از جهان که میزانِ چاقی باالتر است میزانِ

 

استخوان است  پوکیِشاخصِ مناسبی برای  BMD ین دیدگاه کهرسد ا بنابراین، به نظر می

 الگویی از تغذیه که میزانِ طور دیدگاهِ افراد در موردِ آنقدرها هم صحیح نیست، و همین

 بر خالفِگویم که  اما من به شما می. نیز اشتباه است آورد استخوان را پایین می شکستگیِ

BMDِحیوانی به گیاهی در رژیمِ  پروتئینِ نسبتِ ،برای پوکیِ استخوان بهتر ، یک شاخص

استخوان نیز  ابتال به پوکیِ هرچه این نسبت باالتر باشد، میزانِ [13][1].غذایی افراد است

« نسبت»معناداری با این  هیچ همبستگیِ BMDو جالب است بدانید که . باالتر است

 [13].ندارد

اتی که در موردِ محصوالتِ حیوانی، لبنیات و ها و تبلیغ توصیهدر اعتبارِ علمیِ به طور واضح، 

گیرد به طور جدی  روز توسطِ صنایعِ لبنی صورت می تراکمِ معدنیِ استخوان به طور شبانه

  .محل تردید است
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آنچه من با تکیه بر این تحقیقات، برای به حداقل رساندنِ خطر پوکی استخوان به شما توصیه 

 : کنم به قرار زیر است می

 ها به جای  از پله. بدنی فعال نگاه دارید زندگی، خود را از نظرِ در طولِ همواره

هر چند روز . سواری بروید ، نرمش، دوچرخه روی آسانسور استفاده کنید، به پیاده

یکبار شنا کنید، یوگا کنید یا حرکات ایروبیک انجام دهید و چند وزنه تهیه کنید تا 

با  ی ورزشی انتخاب کنید یا ک رشتهی. کنید پایین-هرچند وقت یکبار آنها را باال

های  گزینه. دهند همراه شوید های ورزشی انجام می یک گروه اجتماعی که فعالیت

بخش نیز  تواند برای شما فرح ها می بسیاری برای شما وجود دارد و این فعالیت

های شما نیز در  بهتری خواهید داشت، و استخوان احساسِبه این شکل، . باشد

 . تر خواهند بود ها بسیار سالم ی این فعالیت یجهنت

 ِنشده تغذیه کنید، و از محصوالتِ  گیاهیِ فرآوری متنوعی از محصوالتِ از طیف

 فراوانی کلیسم در طیفِ مقدارِ. وانی به ویژه لبنیات تا حد ممکن دوری کنیدحی

رد، از جمله در حبوبات و سبزیجاتِ گیاهی وجود دا وسیعی از محصوالتِ

شده،  های فرآوری از کربوهیدرات توانید خاطرجمع باشید که مادامیکه می. دار برگ

و پاستاهای معمولی ها و  ها، رشته شیرینی (م-گندمک مثالً شیرین)نظیر غالتِ قندی 

 . نانِ سفید استفاده نکنید، دچار کمبودِ کلیسم نخواهید شد

 ِشده و به شدت  بندی بسته یِاز مواد غذای. به حداقل برسانید نمکِ خود را مصرف

شواهد و مدارکی وجود . نمکِ فراوان هستند دوری کنید شده که حاویِ فراوری

 . ساز شود تواند مشکل دارد که مصرفِ زیادِ نمک می
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هاکلیه

کلیه  توانید بخوانید که ابتال به سنگ می UCLA،[28]ی  کلیه سنگِ درمانِ سایتِ مرکزِ در وب

 : تواند با عالئم زیر همراه باشد می

 ِتهوع، استفراغ حالت 

  (تالش برای قرار گرفتن در حالتی که درد تسکین یابد)خستگی. 

 ِ(  متناوب کمری، شکمی، دردِ نواحیِ در دردی مبهم)خفیف  درد 

  (مثانه اضطرار برای خالی کردنِ)احساسِ اضطرار 

 (ادرار تکررِ)کرر ت 

 ِ22(خون در ادرار به شکلی بارز وجودِ)خونین همراه با درد  ادرار 

  ( باشد همراه با عفونتوقتی )تب 

 جدیِ شکمی در پهلوها که تا نواحیِ دردِ)ی کلیوی  گرفتگی و دردِ حاد در ناحیه 

 .(های فرج نیز گسترش دارد ی بیضه و لوب ی ران، کیسه کشاله

کریستالی است  یک سنگِوجودِ ناشی از  ی کلیوی ناحیه گرفتگی و درد دراین موردِ آخر، یعنی 

 21«میزنای» ی باریکاین مجرا. یک مجرای باریک از بدن خارج شود که در تالش است از طریقِ

سایت این درد  در این وب. ل کندتقها به مثانه من نام دارد و کارش این است که ادرار را از کلیه

تواند دچارش  این شاید یکی از بدترین دردهایی است که انسان می"شود،  چنین توصیف می

ین برای کنترلِ ا...اند هیچگاه آن را فراموش نخواهند کرد  ای داشته کسانی که چنین تجربه. شود

توان با داروهایی نظیر  گمان نکنید می. های بسیار قوی استفاده شود سکندرد شدید بایستی از مُ

خبر کنید یا خود را به یک درمانگاه یا اورژانس  یک پزشک. آسپرین از چنگالِ این درد گریخت

  [28]".برسانید

                                      
61 gross hematuria 
62 ureter 

fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%A7%DB%8C
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متاسفانه، . کند ر میدانم، اما صرفاً اندیشیدن به این چیزها مرا منزج من در مورد شما نمی

 ای از زندگیِ در دوره -بیشتر مردان تا زنان -ایاالت متحد آمریکا از مردمِ% 21نزدیک به 

  [29].شوند کلیه میِ خویش دچارِ سنگ

داشته  [30]کلیه خاستگاهِ ژنتیکی مواردی که سنگِ. کلیه وجود دارد مختلفی از سنگِ انواعِ

کلیه ناشی از  سنگِ ،مواقع ادراری باشد نادر است، و در اکثرِ یا ناشی از عفونتِباشد 

های  این سنگوقوعِ . اسید اُکسولیت هستند م و نمکِکلسی هایی است که از جنسِ سنگ

در در کشورهای  است؛ در حالیکه یافته نسبتاً متداول توسعه در جوامعِ ،سیمی و اُکسولیتیکل

 ،های غربی بیماری سایرِ این بیماری نیز همانندِ [31].حالِ توسعه این پدیده نسبتاً نادر است

 .شایع و در برخی دیگر نادر است جهانِ در برخی نقاطِ

ی پزشکیِ  الگوی تغذیه و این بیماری شدم در دانشکده ارتباط بینِ اولین باری که متوجهِ

به آنجا دعوت  چین های پژوهشِ ی سمینار در مورد یافته من برای ارائه. تورنتو بود دانشگاهِ

مالقات  انگلستان لیدزِ پزشکیِ تحقیقاتِ از بخشِ 29در آنجا با پروفسور رابرتسون. شده بودم

. ی تغذیه و سنگ کلیه است پروفسور رابرتسون یکی از مشهورترین متخصصان در زمینه .کردم

رتباط تیم تحقیقاتی او تحقیقاتِ ارزشمندی هم در سطح نظری و هم در سطح عملی، در بابِ ا

های خود را بیش از سی سال  این گروه پژوهش. بینِ موادغذایی و سنگ کلیه انجام داده است

تیمِ او  منتشر شده توسطِ نگاهی به تحقیقاتِبا . اند پیش آغاز کردند و تا امروز آن را ادامه داده

توسط او و همکارانش  2322ی  ی دهه ی عملی از میانه مقاله 222کم  شویم که دست متوجه می

 . منتشر شده است

ی موجود بین مصرفِ  ی پیچیده در یکی از نمودارها، پروفسور رابرتسون به بررسی رابطه

این نمودار نشان  [32]( 2273نمودار . )گیریِ سنگِ کلیه پرداخته است پروتئین حیوانی و شکل
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حیوانی در  پروتئینِ مصرفِ 2319تا  2314های  گلستان و ایرلند بین سالدر اندهد که  می

 22و ساالنه  داشتهکلیه  ابتال به سنگِباالیی با  همبستگیِ ،گرم در روز 12سطحی باالتر از 

  .برانگیز است تامل این یک رقمِ. کرده است میهزار نفر را مبتال 

 

 

 گیری سنگ حیوانی و میزانِ شکل پروتئینِ میزانِ مصرفِارتباط بینِ  -2..2نمودار 

(calculi ) در ادرار 
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مسئله این ی  کمتر محققی همچون پروفسور رابرتسون و همکارانش به این دقت به مطالعه

گیریِ سنگ  خطر شکل میزانِ مدلی برای تخمینِ ،پروفسور رابرتسون و همکارانش. اند پرداخته

 سنگِتشکیلِ عامل را برای  2اگرچه آنها  [33].باالیی برخوردار است ابداع کردند که از دقتِ

ترین  پروتئین حیوانی مهم مصرفِدر این بین، اما  [35]34]ند،ا هکلیه خطرناک شناسایی کرد

خورد  ثروتمند به چشم می در سطحی که عموماً در جوامعِ ،مصرفِ پروتئین حیوانی .عامل بود

 [35][34].شود کلیه می مرتبط با سنگِ ملِعا 2تا از  3منجر به ایجاد 

کلیه در آینده مرتبط است، بلکه بر  سنگِ، نه تنها با عوامل دخیل در تشکیلِ حیوانی پروتئینِ

های پروفسور رابرتسون نشان  یافته. پذیر نیز تاثیرگذار است های بازگشت وضعیتِ سنگ

 توان صرفاً با تغییرِ ، را میدان هسنگ کلیه شد دهد که مشکلِ بیمارانی که دچار بازگشتِ می

 [36].حیوانی رفع کرد پروتئینِمصرفِ غذاییِ ایشان و دورنگاه داشتنِ ایشان از  رژیمِ

و پروتئین حیوانی چگونه بر ابتال به این  سازوکار این ماجرا از چه قرار استباید دید اما 

از حد معینی فزونی حیوانی  ئینِپروتمصرفِ  میزانِمختصر آنکه، وقتی  .گذارد بیماری تاثیر می

کلیسم و اُکسولیت در ادرار به شدت افزایش  معموالً ظرفِ چند ساعت، تراکمِ، گیرد می

 [35]. دهد چشمگیر را نشان می این تغییراتِ 2271نمودار  .یابد می

 گرم پروتئینِ 11افرادی که در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفته بودند در هر روز تنها 

تُنِ ماهی  در قالبِنیز حیوانی  پروتئینِگرم  93به آنها  کردند و عالوه بر آن، حیوانی مصرف می

ها  آمریکایی تقریباً معادل با مقداری است که اکثرِ ،حیوانی این میزان پروتئینِ. شد داده می

ف گرم پروتئین مصر 222تا  32به طور روزانه، مردان مجموعاً چیزی بین . کنند مصرف می

 32تا  12آید؛ این رقم برای زنان نیز بین  حیوانی بدست می آن از محصوالتِ کنند که اکثرِ می

 . گرم است
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فشار مداوم و درازمدتِ ناشی از سطح باالی کلیسم و اُکسولیت قرار  تحتِ ،هنگامی که کلیه

سور ای که از تحقیقاتِ پروف گزیده [35].کلیه شود سنگِ تواند دچارِ داشته باشد، می

حیوانی در ابتال به این  در زیر آورده شده است به نقش ِ تغذیه به ویژه پروتئینِ [37]رابرتسون

 : بیماری اشاره دارد

لبنی،  باالی محصوالتِ شایع در جهان است که ظاهراً با مصرفِ یک مشکلِ 23سنگ کلیه گیریِ شکل

. . . کشورهای صنعتی متداول است در ارتباط است فیبر و پرکالری که در اکثرِ و مواد غذاییِ کم

تواند برای این  دهد که بیش از هر چیز، مصرفِ باالی پروتئینِ گوشت می شواهد و مدارک نشان می

شود که  بینی می پیش ،شیمیایی گیرشناختی و زیست همه با تکیه بر مطالعاتِ. . . بیماری خطرساز باشد

سنگ کلیه را در جمعیت  کالری، و غنی بتواند خطرِ ژیم گیاهی، کمرژیم غذایی به سمتِ یک ر تغییرِ

 .کاهش دهد
 

 تاثیرِ مصرف پروتئین حیوانی بر میزان تجمعِ کلیسم و اُکسلیت در ادرار – 8..2نمودار 

 

                                      
64 Urolithiasis 
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توجهِ محصوالت  معنادار و قابل در حال حاضر، شواهد و مدارک به روشنی حاکی از تاثیرِ

 گیریِ دهد که شکل همچنین نشان می ،اخیر تحقیقاتِ. کلیه است سنگِ گیریِ حیوانی بر شکل

توان با  و از این رو می [38]های آزاد آغاز شود، فعالیتِ رادیکال تواند از طریقِ کلیه می سنگِ

به فصل چهارم نگاه . )گیری کرد اکسیدان از آن پیش یآنت حاویِ گیاهیِ محصوالتِ مصرفِ

تا  ،حیوانی و گیاهی التِمحصو کنیم که مصرفِ ار دیگر مشاهده میبه این ترتیب، یکب.( کنید

 .دارند( سنگ کلیه گیریِ در این مورد شکل)ها  ها و بیماری متضادی بر اندام چه اندازه تاثیرِ



 

مشکالتبینایی
 

به  خود عموماً ما با چشمِ. دانند ببینند غالباً دیدن را امری بدیهی میکسانی که قادرند به خوبی 

و این طور فکر  زنده از بدن؛ کنیم تا یک بخشِ یک تکنولوژیِ کوچک برخورد می عنوانِ

 .چشم انجام داد توان برای سالمتِ بهترین کاری است که می لیزراز کنیم که استفاده  می

کوچک  «ِتکنولوژی»معلوم شده است که این ی تحقیقات  ی گذشته به واسطه اما طی چند دهه

بسزایی بر دو  تاثیرِ ،صبحانه، نهار و شامِ ما. خوریم اثیر چیزهایی است که میعمیقاً تحتِ ت

ها  میلیونه، تنها در ایاالت متحد. 22«ماکوالزوالِ »و  21«مروارید آب»: متداولِ چشم دارند بیماریِ

 . ها دچارند تر به این بیماری مسن نفر از افرادِ

گیاهی، از محصوالت  محصوالتِخواهم به شما بگویم که اگر به جای  می. بلی، درست است

 . حیوانی تغذیه کنید، ممکن است نابینا شوید

                                      
65 Cataract 
66 Macular degeneration 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7
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 272بیش از . است سال 21باالی  ناپذیر در افرادِ ، علتِ اصلیِ نابیناییِ بازگشتماکوال زوالِ

به همین برند، و بسیاری از ایشان  ایاالت متحده از این بیماری رنج می میلیون نفر از مردمانِ

 زوالِاین بیماری معلوم است، این وضعیت شامل  طور که از نامِ همان [39].شوند می نابینادلیل 

نوری که به  که انرژیِ ست جایی ی شیمیایی در چشم است و یک واسطه ماکوال. است ماکوال

برای اینکه فرایند این ترتیب، به  .شود عصبی می یک سیگنالِشود تبدیل به  چشم وارد می

  . نقشی محوری دارد الماکو رخ دهد« دیدن»

به چشم، شده  وارد ند با نورِنتوا اسیدهای چرب قرار دارند که می، ماکوالدر پیرامونِ 

این  [40].شدیداً واکنشی تولید کند های آزادِ پایینی از رادیکال کنش داده و سطحِ برهم

های  بافت زوالِ، یا توانند منجر به تخریب می( ه کنیدبه فصل چهارم نگا)های آزاد  رادیکال

آزاد  های های ناشی از رادیکال اما خوشبختانه برای ما، آسیب. شوند -ماکوالاز جمله  -همسایه

 . ها سرکوب شود های موجود در سبزیجات و میوه ی آنتی اکسیدان تواند به واسطه می

 ماکوال والِز تغذیه قادر است از افراد در مقابلِکه دهد  نشان میی معتبر  مطالعههای دو  یافته

 به سنجشِ ،ی اول مطالعه. ی اخیر منتشر شده است هر دو مطالعه طی دهه. محافظت کند

ه در خون پرداختغذاییِ موجود  عناصرِی دیگر، به سنجشِ  ، و مطالعه[41]الگوی تغذیه

نابینایی بر اثر  از مواردِ% 44 تا 12دهد که بین  مطالعه، نشان می های این دو یافته [42].است

 . تغذیه پیشگیری شود تواند از طریقِ می ،ماکوالزوالِ 

ه که دچارِ درجاتِ سال 42تا  11فرد  921، [41]ی بر روی الگوهای غذایی یک مطالعه

گروه )های چشم بودند  بیماری سایرِ فردی که دچارِ 112بودند را با  ماکوال والِای از ز پیشرفته

 . پزشکی شرکت داشتند چشم کزِمر 1 ،در این مطالعه. مقایسه کرد( کنترل
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 ابتال به زوالِ ترِ پایین همراه بود با میزانِ 21کاروتنویدهاباالتر  محققان دریافتند که مصرفِ

ها و  های رنگیِ میوه که در بخش ها هستند اکسیدان آنتیکاروتنویدها یک گروه از . ماکوال

کاروتنویدها سنجیده شد، معلوم شد کسانی که  مصرفِ وقتی میزانِ. شوند سبزیجات یافت می

بیش از همه از این ماده مصرف کرده بودند در مقایسه با کسانی که کمتر از همه از این ماده 

ی  ماده 2تا از  1که  تعجبی ندارد. ندا شدهدچار  کمتر به این بیماری% 39ند بود مصرف کرده

کلم بروکلی، . )همبستگی داشت ماکوال با میزانِ کمترِ ابتال به زوالِ موردِ سنجش نیز گیاهیِ

 توانِ محافظتیِ (.زمینیِ شیرین ، کدوی زمستانی و سیبcollard greensهویج، اسفناج یا 

محصول گیاهی  1آن دسته از افرادی که از این . ر بوداز همه بیشت collard greenاسفناج و 

% 44کردند  بیشتری در هفته از این محصوالت مصرف می یا تعداد دفعاتِ ،کردند تغذیه می

ن کمتر از یکبار در ماه مصرف کرده بودند دچار ایکمتر از کسانی که از این محصوالت 

کلم؛  ؛ گلِها کلم تنها گروهی از مواد غذایی که دارای اثر پیشگیرانه نبود گروهِ. بیماری شدند

 [43].دیگر رنگی بودند غذاییِ گروهِ 2های بروکسل، بودند که کمتر از  گروه جوانه

ابتال به  بر میزانِ ،کاروتنوید 1ی هر یک از این  جداگانه تاثیرِ این محققان همچنین به بررسیِ

غیر از یکی دارای تاثیری چشمگیر  ،غذایی تمامی این موادِنتیجه آنکه، . این بیماری پرداختند

های سبزِ تیره یافت  با برگ بر این بیماری بودند، به ویژه کاروتنویدهایی که در سبزیجاتی

و  Cتامین ، وی(Aی ویتامین  ماده پیش)رتینول  های ویتامینی نظیرِ در مقابل، مکمل .شود می

در بینیم  یکبار دیگر نیز می. بر این بیماری بودندتاثیر یا دارای اثری ناچیز  یا بدونِ، Eویتامین 

آورند، قادر به  به همراه می شان های تولیدکننده انهزیادی برای کارخ ها ثروتِ حالیکه این مکمل

 که خطرِین مطالعه نشان داد در مجموع ااز اینها که بگذریم، . من و شما نیستندسالمتیِ  تامینِ

  [41].کاهش یابد% 44الگوی تغذیه تا  تواند صرفاً با تغییرِ می ماکوال زوالِ

                                      
67 carotenoids 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
http://en.wikipedia.org/wiki/Collard_greens
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 سبزیجاتِ« م؟یم این کاروتنویدها را بدست آوریتوان از کجا می»شاید در این لحظه بپرسید که 

ای  با این وجود، در اینجا نکته. خوبی از کاروتنویدها هستند منابعِ مرکباتسبز، هویج و  برگ

 ، تنها تاثیرِکاروتنوئید حاویِ اکسیدانِ آنتی( شاید هزاران)صدها  در میانِ. وجود دارد

 های این موادِ توانایی. تحقیق قرار گرفته است ی از آنها موردِاندک شناختیِ تعدادِ زیست

های آزاد به خوبی نشان داده  صدماتِ رادیکال و کاهشِ تخریب از شیمیایی برای جلوگیری

به شدت متفاوت است  ،به طور جداگانههای هریک از این کاروتنویدها  شده است، اما فعالیت

در عملکرد  چنین تنوعیوجودِ . زندگیِ افراد بستگی دارد سبکِ تغذیه و نوعِ و به وضعیتِ

ی فعالیتِ مثبت یا منفیِ هریک از این کاروتنویدها را  بینیِ نحوه عمالً پیش کاروتنویدها،

گرایانه  بسیار تخیلی و تقلیل ،مکملقرص و  ی استفاده از آنها به عنوانِ ایده. سازد ناممکن می

معقول آن است که این اقدامِ  .گیرد را نادیده می این موادی  پویا و پیچیده است و ماهیتِ

 . های پُررنگ و سبزیجات یعنی در میوه -شان مصرف کنیم، طبیعی کاروتنویدها را در شکلِ

 1. سالم پرداخت فردِ 221با  ماکوال مبتال به زوالِ بیمارِ 312ی  به مقایسه [42]ی دوم مطالعه

. شان در این مطالعه مشارکت داشتند های چشم و محققان بیماریی  مشهور در زمینهی  موسسه

سطحِ  ها، به سنجشِ اکسیدان گیریِ میزانِ مصرفِ آنتی محققان به جای اندازهدر این مطالعه، 

را مورد تحقیق قرار اکسیدان  چهار نوع آنتیآنها سطحِ . افراد پرداختند ها در خونِ اکسیدان آنتی

سلنیوم، بین  نتیجه آنکه، جز در موردِ.  E، سلنیوم و ویتامین C کاروتنویدها، ویتامینِ: دادند

همبستگی وجود داشت،  ماکوال ابتال به زوالِ سطحِ هر یک از این مواد در خون و میزانِ

 برای کسانی که سطحِ. بود« معنادار»کاروتنویدها این همبستگی  هرچند تنها در موردِ

کاروتنویدها در  در مقایسه با کسانی که سطحِ -شان باالتر از دیگران بود کاروتنویدها در خون

 . سوم کمتر بود-به میزانِ دو ماکوال ابتال به زوالِ خطرِ -تر از دیگران بود شان پایین خون

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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درصدی است  44 درصدی که در این تحقیق آشکار شد، شبیه به کاهشِ 12تا  21این کاهشِ 

 ی مزایای مصرفِ دهنده به روشنی نشان ،این دو مطالعه. ی اول بدست آمده بود که از مطالعه

ما تنها قادر به های تجربی،  با توجه به محدودیت .ویدها در قالب مواد غذایی استکاروتن

ایجاد ی عاداتِ غذایی ناسالم  هستیم که به واسطه ماکوالزوال  میزانی از مواردِ تخمینِ

. ها در این موضوع دخیل هستند اکسیدان توانیم دقیقاً روشن کنیم که کدام آنتی شوند، و نمی می

به  -اکسیدان مواد غذایی حاویِ آنتی توانیم بگوییم این است که مصرفِ با این وجود، آنچه می

 ماکوالزوال  اثرِ نابینایی بر مواردِ از اکثرِاست قادر  -کاروتنویدها هستند ویژه آنهایی که حاویِ

 .ی پراهمیت است خود یک توصیه به خودیِ ،این .جلوگیری کند

برای بازگرداندنِ بیناییِ زیرا  ؛است ماکوال تر از زوالِ اهمیت ای کم تا اندازه ،مروارید بیماریِ آب

آمار و به اما زمانی که . های جراحیِ موثری موجود است رفته بر اثر این بیماری، روش از دست

 42تا سن . ی ماست مروارید یک مشکل بزرگ در جامعه یابیم که آب کنیم درمی م نگاه میرقاا

 ،در حال حاضر [39].شوند سالگی، نیمی از مردمِ ایاالت متحد آمریکا به این بیماری دچار می

 . به این بیماری دچارند ،ایاالت متحد آمریکا چهل سال به باال در میلیون نفر از افرادِ 12

جراحی شاملِ  درمان از طریقِ. است همراه های چشم عدسی تار شدنِمروارید با  بیماریِ آب

این  گیریِ شکل .کردن آن با یک عدسیِ مصنوعی است ِ تارشده و جایگزین برداشتنِ عدسی

به صدماتی مربوط ، تا حد زیادی ها و بسیاری دیگر از بیماری ماکوالزوال  بیماری، همانندِ

 جا نیز، مصرفِندر ای [44].شود واکنشی به بدن وارد می های آزادِ وسطِ رادیکالشود که ت می

 . ثمر باشد تواند مثمرِ اکسیدان می آنتی غذاهای حاویِ

چشم و  ویسکانسین شروع به مطالعه بر روی سالمتِ دانشگاهِ ، محققان2344ِدر سال 

ده سال . زمودنی صورت دادندآ 2922آنها این تحقیق را بر روی . ارتباطش با تغذیه کردند

ها، افرادی که بیش از  طبق این یافته [45].هایشان گزارشی منتشر کردند بعد، آنها در مورد یافته
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مصرف کرده بودند در مقایسه با کسانی که کمتر ( اکسیدان خاص از آنتی یک نوعِ)همه لوتئین 

ی  ، یک مادهلوتئین. شدندآب مروارید  کمتر دچارِ% 12از همه لوتئین مصرف کرده بودند 

توجه است زیرا عالوه بر اینکه به طور حاضر و آماده در اسفناج و سایر  شیمیایی جالبِ

 چشم تشکیل دهنده از بافتِ عدسیِ سبزِ تیره موجود است، همچنین یک بخشِ سبزیجاتِ برگ

% 32 کردند به طور مشابه، آنهایی که بیش از همه اسفناج مصرف می [47][46].نیز هست

 . شدند آب مروارید می کمتر دچارِ

دهند که  وارید هر دو زمانی رخ میو آب مر ماکوالاین دو بیماریِ چشم، زوال به این ترتیب، 

های  در هر دو مورد، رادیکال. پررنگ مصرف نکنیم دار و سبزِ کافی سبزیجات برگ ما به قدرِ

های کافی  اکسیدان آنتی اند و نبودِ شدهوارد بدن  حیوانی به محصوالتِ فراوان، که از طریقِ آزادِ

 .دهند ها را افزایش می گیاهی، احتمالِ ابتال به این بیماری ی مصرفِ اندکِ محصوالتِ در نتیجه

 

 

ذهنبرعملکردِتغذیهتاثیر
 

برخی  24.ها قرار بگیرد، من هفتاد ساله خواهم بود فروشی ی کتاب زمانی که این کتاب در قفسه

دهم  اما من ترجیح می. بخوانند« جاافتاده بزرگسالِ»نیت ممکن است مرا یک  نِاز روی حس

 روز ی معنای پیر بودن چیست؟ من همچنان هربه راست. خطاب کنم« پیر» خود را یک فرد

من همچنان زندگیِ کاریِ فعالی . کیلومتر و گاهی حتی بیشتر 22دوم، گاهی اوقات  صبح می

برم که در گذشته  من همچنان از همان تفریحاتی لذت می. تر از هر زمانِ دیگر دارم، شاید فعال

                                      
68 I recently went to my high school's fiftieth reunion, where I learned that many of 
my classmates had died, I receive the AARP magazine, get discounts on various 

products for being advanced in age and receive social security checks every month. 
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، لفنشینی با دوستان، یا باغبانی، مسافرت، بازی گُ هایم باشد، یا شب خواه دیدنِ نوه. بردم می

 -مختلف وسایلِ ساختِ پرچین برای دور باغ یا تعمیرِ ،سخنرانی یا کارهای بیرون از خانه

با این وجود، برخی چیزها تغییر . دادم در مزرعه انجام میاین کارها را طور که در کودکی  همان

من در . تفاوت وجود دارد واضح است که بینِ من در بیست سالگی و هفتادسالگی. کرده است

های کمتری در روز قادر به  هستم، و ساعت ام جوانیدورانِ تر از  ضعیف تر وندحاضر کُ حالِ

 .زنم کار کردن هستم و بیش از گذشته چُرت می

. یابد های افراد در پیری در مقایسه با جوانی کاهش می دانیم که بسیاری از توانایی ی ما می همه

توانایی اندیشیدن چیزی نیست که دهد  ن میدر اختیار است که نشاکافی  اما شواهد و مدارکِ

از دست دادنِ حافظه، به عبارت دیگر،  .آن را از دست دهیمناگزیر باشیم لزوماً در پیری 

پیری نیستند، بلکه مشکالتی هستند که به ناپذیرِ  پیامدهایی اجتناب گیجیو  23گشتگی گم

 . شوند تغذیه مربوط می ترین عاملِ محیطی یعنی نوعِ مهم

صِ عملکرد ذهنی دسترسی حال حاضر ما به تحقیقاتی در مورد تاثیر تغذیه بر دو نوع نق در

. نامیم می 12«شناختی نابهنجاریِ»یا  12«شناختی اختاللِ» این نقص را اصطالحاً خفیفِ شکلِ. داریم

این . این وضعیت اشاره دارد به کاهشِ تواناییِ فرد برای یادآوری یا تفکر در مورد چیزها

ذهنی  های خفیف در عملکردِ شود و از ناتوانی ای از بیماری را شامل می گسترده طیفِ ،حاصطال

رسد  می 11«های ذهنی نابهنجاری»پس از آن نوبت به .گیرد را در بر می ترو آشکار ترتا موارد حاد

موارد اصطالحاً  به این. کنند تر هستند و حتی گاهی زندگی فرد را تهدید می که بسیار جدی

 . عروقی و بیماری آلزایمر دمانسِ: شود به دو نوعِ کلی تقسیم میخود که  گوییم، می« انسدم»

                                      
69 disorientation 
70 cognitive impairment 
71 cognitive dysfunction 
72 mental dysfunctions 
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 ی  ی کوچک که به واسطه چندین سکته پیش از هر چیز به دلیلِ ،دمانس عروقی

برای این باید بدانید که . شود اند ایجاد می های خونی در مغز رخ داده رگ پارگیِ

 ،یک سکته. شوند« خاموش»های  سکته رِااتفاقی شایع است که دچ ،سالمند افراد

با این . تشخیص داده نشودتوسط فرد شود که  در نظر گرفته می «خاموش»زمانی 

 .برد های کوچک بخشی از تواناییِ مغز را از بین می هر یک از این سکتهحال، 

  یک : از این قرار است ی ابتال به این بیماری نحوه. تنوع دیگرِ دمانس، آلزایمر اس

پالک  مغز به صورتِ حیاتیِ در نواحیِ، 19«آمیلوید-بتا» ی پروتئینی به نامِ ماده

منجر به نهایتاً های ناشی از تجمعِ کلسترول که  تقریباً شبیه به پالک -شود انباشته می

 .  شوند عروقی می-های قلبی بیماری

از % 2توان گفت  می. جمعیت شایع است انگیزی در میانِ حیرت به شکلِ ،امروزه آلزایمر

ن سن، هر و این رقم پس از آ. هایی از ابتال به آلزایمر دارند سالگی نشانه 21 در سنِ ،جمعیت

را « شدن خرفت»ه همین دلیل است که بسیاری کنم ب گمان می [48].شود سال دو برابر می 1

 .گیرند پیری در نظر می ناپذیر از فرایندِ جزئی اجتناب

 خفیف هستند، با گذرِ ت شناختیِاختالال از افرادی که دچارِ% 21تا  22شود که بین  برآورد می

 از افرادی که دچارِ% 1تا  2شوند، در حالیکه تنها  تری از دمانس دچار می جدی زمان به انواعِ

ه این این موضوع ب [50][49].شوند تر مبتال می این مواردِ جدیاند به  اختالالت شناختی نبوده

ابتال  ضِشناختی هستند ده برابر بیش از دیگران در معر اختالالتِ معناست که افرادی که دچارِ

 . به آلزایمر قرار دارند

شود،  تری از دمانس می جدی شناختی منجر به ابتال به مواردِ اختالالتِ ،موارد نه تنها در اغلبِ

دوم  نوعِو  [54]، سکته[53-51]عروقی-های قلبی بلکه همچنین این اختالالت با بیماری

                                      
73 beta-amyloid 



ای    تردید در جایگاه اسطوره: یپروتئین حیوان 198  

 

و  -واحدی ها در جمعیتِ این بیماری تمامیِ. ددارهمبستگی نیز  [56][55]دیابتِ بزرگساالن

این اشتراک به این معناست که آنها در برخی . خورد به چشم می -یکسانی غالباً در افرادِ

خون یکی از این عوامل  برای مثال، فشارِ. ها با یکدیگر مشترک هستند علت

و البته  [53].خون است، باال بودنِ کلسترولِ ، یکی دیگر از این عوامل[58][57][51]است

 . تغذیه کنترل شوند توانند از طریقِ که هر دوی این عوامل می

زندگی دست به  های آخرِ های آزاد است که در سال میزانی از رادیکال ،خطرساز عاملِسومین 

 ،های آزاد رادیکال های صورت گرفته توسطِ از آنجا که تخریب. دزن مغز می دِعملکر تخریبِ

باالیی برخوردار است، محققان بر این باورند  شناختی و دمانس از اهمیتِ نابهنجاریِ در فرایندِ

این آسیب محافظت  تواند از مغز در برابرِ اکسیدان است می آنتی غذاهایی که حاویِ که مصرفِ

اکسیدان است و از این  های آنتی حفاظ حیوانی فاقدِ محصوالتِ. ها سایر بیماری ندِبه مان -کند

ست  در حالیاین . زند های آزاد و آسیبِ سلولی دامن می محصوالتِ رادیکال سازیِ رو به فعال

ها جلوگیری  های سرشاری که دارند، از این آسیب اکسیدان گیاهی، با آنتی که محصوالتِ

تواند از آسیب  تواند منجر به آسیب شود و هم می ست که تغذیه هم میجالب ا. کنند می

 . نیز ماجرا از همین قرار بود ماکوال اگر یادتان باشد در مورد زوالِ. جلوگیری کند

اند که  های معینی شناسایی شده ژنتیکی نیز در موضوع نقش دارند، و ژن البته که عواملِ

محیطی هستند که  اما این عواملِ [52].شناختی را افزایش دهند ابتال به زوالِ توانند خطرِ می

 :به پژوهش زیر دقت کنید .کنند کلیدی ایفا می نقشِ

متحد آمریکا در هاوایی  که در ایاالتِ  ژاپنی در یک پژوهش معلوم شد که آن دسته از مردانِ

ی دیگر  یک مطالعه [59].دشون های مقیمِ ژاپن مبتال به آلزایمر می کنند بیش از ژاپنی زندگی می

های ساکن در  های ساکن در آفریقا به طور قابل توجهی کمتر از آفریقایی آفریقایینشان داد 



ای    تردید در جایگاه اسطوره: یپروتئین حیوان 199  

 

این هر دو تحقیق، به روشنی نشان  [60].شوند دمانس و آلزایمر می ایندیانای آمریکا دچارِ

 . ندکن شناختی ایفا می نقشی کلیدی در اختالالتِ ،محیطی دهد که عواملِ می

« های ثروت بیماری» شبیه به سایرِ شناختی، الگوهای شیوعِ اختالالتِجهان نیز،  در سطحِ

یک مطالعه  [61].تر است یافته پایین در کشورهای کمتر توسعه ،ابتال به آلزایمر میزانِ است؛ و

مختلف  ورِدر یازده کش تغذیه و ارتباطش با نوعِ ابتال به آلزایمر ی میزانِ اخیراً به مقایسهکه 

غالت و  ها در جوامعی که رژیمِ پرچرب و کم ابتال به این بیماری دریافت که نرخِه بود پرداخت

 [62][63].کنند بیشتر است می حبوبات مصرف کم

سالمتِ ذهنی ما در  باالیی در تعیینِ اهمیتِ ،ی ما تغذیه آنچه روشن است این است که نوعِ

تواند در این راستا برای ما سودمند  ای می اما چه نوع تغذیه. ی زندگی دارد های آینده دهه

 باشد؟

 سطحِ باال بودنِاند که  اخیر نشان داده شناختی، تحقیقاتِ خفیفِ اختالالتِ در رابطه با مواردِ

باال بودنِ سطح  [64].رتباط دارداحتمالِ از دست دادنِ حافظه ا با کاهشِ ،در خون E ویتامینِ

فعالیتِ  میزانِ، ، چرا که هر دوی این موادو سلنویم نیز تاثیری مشابه دارند Cویتامین 

هایی هستند که تقریباً  اکسیدان آنتی، Cو  Eویتامین  [65].دهند های آزاد را کاهش می رادیکال

حیوانی و هم  م در محصوالتِشوند، در حالیکه سلنیوم ه گیاهی یافت می تنها در محصوالتِ

 . خورد گیاهی به چشم می در محصوالتِ

الگویی از تغذیه که حاویِ "ساله، معلوم شد که،  32تا  21سالمندِ  122در یک مطالعه بر روی 

به )ها  ، فیبر و ویتامین ربوهیدراتاشباع و کلسترول باشد و سرشار از ک سطحِ پایینی از چربیِ

باشد نه تنها برای ( آهن و روی)و مواد معدنی ( و بتاکاروتن Eو  Cویژه فوالت، ویتامین 

شناختیِ ایشان را نیز تقریت  سالمند مفید است بلکه عملکردِ سالمتِ عمومی در افرادِ بهبودِ

کسانی که  های ذهنی در میانِ های آزمون نشان داد نمرهنیز دیگر  یک پژوهشِ [66]".کند می
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ها نیز  سایر پژوهش [67].کنند باالتر است تاکاروتن مصرف میو ب Cبیش از دیگران ویتامین

تر در  عیفشناختیِ ض با عملکردِ ،در خون Cویتامین نشان داده است که پایین بودنِ سطحِ

از جمله B [69]  های گروهِ طور ویتامین و همین [69][68].است باال همراه سنینِ

 . تندهسشناختی بهتر همراه  با عملکردِ [70]بتاکاروتن

  که یک یا بیش از یک عنصرِ غذاییپژوهشی که در باال ذکر شد حاکی از آن هستند  1تمامی 

های  شناختی در سال خطر زوالِ شود با کاهشِ گیاهی یافته می که تقریباً فقط در محصوالتِ

نه تنها نشان داده  ،آزمایشگاهی بر روی حیوانات مطالعاتِ. زندگی در ارتباط است انتهاییِ

 مغز سودمند است، بلکه در موردِ گیاهی برای سالمتِ محصوالتِمصرفِ است که 

کنند نیز شواهدی بدست داده  غذایی از طریقِ آنها عمل می سازوکارهایی که این موادِ

  [72][71].است

تفاوت  از برخی جهات با یکدیگر ،ها یافتهاین در اینجا باید متذکر شوم که گاهی نتایجِ 

و این  Cویتامین  همبستگی بینِ تنها موفق به کشفِ ،مثالً یکی از این مطالعات -داشتند

ها همبستگی  بتاکاروتن و این بیماری ی دیگر تنها بینِ ها شده بود، در حالیکه مطالعه بیماری

. یماما نباید با تمرکز بر یک یا دو درخت، جنگلی از درختان را نادیده بگیر -کشف کرده بود

اکیسدانِ غذایی، روند از دست دادنِ  آنتی هیچ پژوهشی وجود ندارد که نشان دهد مصرفِ

 . بخشد حافظه را سرعت می

شود، این به معنیِ پایان ماجرا نیست و هنوز  وقتی یک همبستگی کشف میی دیگر آنکه،  نکته

« معنادار»ن همبستگی عالوه بر آن، باید معلوم شود که آیا ای. کارهای زیادی باقی مانده است

اختالالتِ شناختی تا چه حد که  تعیین کرد دقیقاًآنکه بتوان به همین شکل، برای . است یا نه

 . بیشتری صورت گیرد شود باید تحقیقاتِ ربوط میتغذیه م به نوعِ
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توان گفت؟ الگوی تغذیه تا  و آلزایمر چه می( دمانسِ عروقی)های حادتر  اما در مورد دمانس

که بر اثر همان مشکلِ عروقی که به سکته ختم  ،ها تاثیر دارد؟ دمانس اندازه بر این بیماریچه 

در پژوهشِ مشهور . پذیرد تغذیه تاثیر می شود به طور آشکار از نوعِ شود ایجاد می می

ها و سبزیجاتِ  فرامینگهام، محققان نتیجه گرفتند که به ازای هر سه واحدی که به مصرفِ میوه

سه واحد  [73].یابد کاهش می% 11ی  سکته به اندازه این نوع شود، خطرِ افزوده می روزانه

برای مثال، موارد زیر بر روی هم . کنید میوه و سبزیجات، کمتر از آن چیزی است که گمان می

فرنگی، یک  چهارم فنجان سُسِ گوجه فنجان هلو، یک نیم: آیند یک واحد به حساب می

در . زیادی نیست ، مقدارِی غذایی یک مادهنیم فنجان از  [73].ن بروکلیفنجا زمینی یا نیم سیب

واحد  23واقع، برخی از مردانی که در این مطالعه شرکت کرده بودند به طور روزانه حتی تا 

خطر % 11اگر مصرفِ هر سه واحد میوه و سبزیجات تا  .کردند میوه و سبزیجات مصرف می

. از این هم بیشتر به تغذیه تکیه کرد ،ن برای کاستن از خطرتوا دهد، پس می سکته را کاهش می

 .( بیماری را منتفی کرد روندِ% 222توان به طور  هرچند همواره نمی

 ی حمل و نقلِ که وظیفه عروقها و  این شواهد و مدارک حاکی از آن است که سالمتِ شریان

بر این مبنا، . فرد در ارتباط است ی تغذیه ی آنهاست با نوعِ برعهده خون از مغز به دیگر نقاطِ

مواردی از  ها و سبزیجات، از فرد در برابرِ وهمی عجیب نیست اگر فرض کنیم که مصرفِ

شواهد و مدارک از . کند محافظت می افتد عیف اتفاق میض سالمت عروقیِ دمانس که به علتِ

 و طی آن به مدتِ دانشمندان یک آزمونِ سالمتِ ذهنی برپا کردند. کند این فرض حمایت می

این . مند را بررسی کردندالس هزار فردِ 1الگوی تغذیه و وضعیت سالمتیِ بیش از  ،دو سال

ف کرده بودند بیش از همه مصر اشباع تحقیق نشان داد افرادی که بیش از همه چربی و چربی

 [74].ابتال به دمانسِ ناشی از مشکالتِ عروقی قرار داشتند در معرضِ
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 شود؟  تکلیف آلزایمر چه می

تغذیه در ارتباط است و غالباً با بیماریِ قلبی  آلزایمر نیز با نوعِ بیماریِباید بدانید که 

مشترکی  از عللِ احتماالً دهد که این دو بیماری این موضوع نشان می [53].همبستگی دارد

دانیم چه عاملی بیش  می طور و همینبیماری قلبی چیست  دانیم که عللِ ما می. شوند ناشی می

آزمایشگاهی بر روی  مطالعاتِ. نوع تغذیه: از همه قادر به جلوگیری از بیماریِ قلبی است

دامن  «بتاآمیلوید» پرکلسترول به تولیدِ ن داده است که رژیمِای نشا کننده ، به شکل قانعحیوانات

 وه بر این تحقیق، تحقیقِعال [53].کند زده و به این شکل فرد را به سوی آلزایمر هدایت می

 مصرفِ دهد با افزایشِ نفر صورت گرفته است که نشان می 1222دیگری بر روی بیش از 

و تمامیِ انواعِ دمانس به ، [75]آلزایمر به طور ویژه ابتال به بیماریِ احتمالِ ،چربی و کلسترول

  [74].یابد طور کلی افزایش می

از  سوم  به این بیماری در میانِ یکابتال خطرِ [76]ی دیگر بر روی آلزایمر، در یک مطالعه

برابر و در میانِ  979بود  تر پایینشان از دیگران  ها که سطحِ اسیدفولیکِ خون آزمودنی

برابر  371دیگران بود  از باالترخونشان  13ها که سطحِ هوموسیستینِ سومی از آزمودنی یک

 شاید بپرسید که اسیدفولیک و هوموسیستین چه هستند؟ . بیشتر بود

 ِسبزیجات برگدار  گیاهی نظیرِ اسیدفولیک یک ترکیب است که فقط در محصوالت

 . شود و سبز یافت می

  هوموسیستین نیز یک اسیدآمینه است که عمدتاً در محصوالتِ حیوانی یافت

  [77].شود می

  

                                      
74 Homocysteine 
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هوموسیستینِ  مطالعه نشان داد که وضعیتِ مطلوب برای سالمتی آن است که فرد سطحِاین 

به عبارت دیگر، ترکیبی از رژیمِ . خونش را پایین و سطحِ اسیدفولیکِ خونش را باال نگاه دارد

به  ابتال به بیماریِ آلزایمر را خطرِ ،محصوالت گیاهی حیوانی و فقیر از نظرِ غنی از محصوالتِ

  [78].دهد افزایش می بهترین نحو

کند و او را از  فرد ایجاد نمی چندان مشکلی برای سالمتِ ،اگرچه اختالالتِ شناختیِ خفیف

فرسا بوده و تقریباً  دمانس و آلزایمر بسیار طاقت هایی نظیرِ بیماریسازند، اما  کار افتاده نمی

خفیف  از مواردِ -قادر است بر تمامیِ این مواردی سالم  تغذیه. اندازند از پا میبه کلی بیمار را 

 .توجه داشته باشد ابلِتاثیری ق -گرفته تا مشکالت ذهنیِ حاد

هایی که در این فصل مطرح کردم اگرچه عموماً مرگبار نیستند اما نقشی شگرف در  بیماری

ها عموماً  یاز آنجا که این بیمار. کنند ی ما ایفا می ی زندگیِ همه های آینده سرنوشتِ دهه

 کیفیتِمانند؛ با این وجود،  ها زنده می به آنها سالمبتال  مرگبار نیستند، بسیاری از افرادِ

سازد  به کلی وابسته به دیگران میتا زمانیکه بیماری آنها را  کند، شان به تدریج افت می زندگی

 .کند سلب می های حیاتی را از ایشان اری از تواناییو بسی

عمر نکنم،  ی شما ترسوها است من به اندازه ممکن"گویند،  می ام که شنیده یسیارمن از افراد ب

وقت  هر. ی را که بخواهم تجربه کنمهر نوع لذتتوانم  میام  اما در عوض مطمئنم تا وقتی زنده

هر  ،که هوس کنم استیک خواهم خورد، هر وقت که بخواهم سیگار خواهم کشید و در کل

ام،  افراد بزرگ شدهقبیل من با این باید بگویم که  ".نجام خواهم دادکاری که دلخواهم است ا

چندی پیش، یکی از . ام ام و با آنها پیوندهای دوستیِ عمیقی برقرار کرده با آنها به مدرسه رفته

ی ابتال به سرطان، ناگزیر به انجامِ یک جراحیِ  به واسطهبود بهترین دوستانم این افراد که از 

ی سالمندان با  اش را به شکلِ فلج و در یک خانه های انتهاییِ زندگی دشوار شد و سال

من بارها به عیادتِ او رفتم و هیچگاه نشد که پس از ترکِ آنجا . های خاص سپری کرد مراقبت
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هر از گاهی وقتی به این . حساسِ خرسندی نکنمعمیقاً ا -سالمندی در عینِ -ام از سالمتی

ز، یکی دیگر از شوم که یکی از بیمارانِ جدید این مرک روم متوجه می ی سالمندان می خانه

 اند و در بخشِ در اغلبِ موارد، آنها به بیماریِ آلزایمر دچار شده. است ام دوستانِ قدیمی

 . شوند های ویژه نگهداری می مراقبت

ی دومِ زندگی، چنانچه نتوانیم ببینیم، فکر کنیم، یا چنانچه  زندگی، به ویژه نیمه لذتِبه راستی، 

و از  شود هایمان سست و شکننده شوند به شدت زایل می های ما از کار بیفتند یا استخوان کلیه

، بلکه همچنین در زندگی را نه فقط امروز امیدوارم بتوانم لذتِمن شخصاً . رود مان می کف

درستی و سربارِ دیگران  تن از طریقِ تنها اینواقعیت آن است که و  ،آینده بچشمهای  سال

 . پذیر است نبودن امکان
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who are deficient in these vitamins may have higher homocysteine levels. People 

who do not consume animal based foods are at risk for having low Bn levels, and 

thus high homocysteine levels. However, as described in chapter eleven, this has 

more to do with our separation from nature, and not a defiCiency of plant-based 

diets. 
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 :منتشر شده است مترجم از همین
 

 1221 -چهارم ویراستِ دیوید باس، ؛ اثرِ(اول جلدِ)تکاملی  شناسیِ روان 

 ِ1222، تونی آلن ؛ اثرِ(اول جلدِ)واقعی  آب 
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