ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ :وﮔﺎنﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻌﺮض ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺮار دارﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۹
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از رژﯾﻢﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﺼﺮف
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار در ﻣﻌﺮض ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺮار

دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﮐﺜﺮ رژﯾﻢﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ از ﺟﻤﻠﻪ وﮔﺎن ،وﺟﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺎﻫﯽﺧﻮاری را
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ،رﯾﺴﮏ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ وﮔﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ »ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری ﻣﻄﻠﻖ« ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮد از
ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻋﺴﻞ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪِ .و ِﺟﺘﺮﯾﻦﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻟﺒﻨﯿﺎت را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .رژﯾﻢ
اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺷﺖ را از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ً
ﻣﺎﻫﯽﺧﻮاری ﯾﺎ ﭘﺴﮑﺘﺎرﯾﺎﻧﯿﺴﻢ ) (Pescetarianismﻧﯿﺰ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻫﻤﺎن رژﯾﻢ وﺟﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ

اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻓﺮد ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ را در رژﯾﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و دادهﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺣﺪود  ۵۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
از اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را در ﯾﮏ ﺑﺎزه  ۱۸ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﺣﺪود ۲۹
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ،ﺣﺪود  ۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻫﯽﺧﻮار ،ﺣﺪود  ۱۵ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻧﻔﺮ وﺟﺘﺮﯾﻦ و ﺣﺪود ۱۹۰۰
ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه وﮔﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺑﺎزه ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮع  ۳ﻫﺰار و  ۹۴۱ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ۹۴۵ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ران،
 ۳۶۶ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎ ۵۲۰ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮزک ﭘﺎ ۵۶۶ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﺳﺖ و  ۴۶۷ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺮﻗﻮه ،ﻣﻬﺮهﻫﺎ و دﻧﺪهﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﮔﺎنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
وﺟﺘﺮﯾﻦﻫﺎ و ﻣﺎﻫﯽﺧﻮارﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آنﻫﺎ رﯾﺴﮏ
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ران در وﮔﺎنﻫﺎ  ۲.۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دارای دو ﮐﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﺼﺎدف ﯾﺎ ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ
ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ژورﻧﺎل  BMC Medicineﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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