ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ :رژﯾﻢ وﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﻓﺮاد وﮔﺎن در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ« ) (BfRﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،

دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۳۶وﮔﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و اﻟﺒﺘﻪ  ۳۶ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺎدی ﻫﻢ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮن و ادرار داوﻃﻠﺒﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎﺷﻨﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از رژﯾﻢ

وﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ داوﻃﻠﺒﺎن دارﻧﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﺳﻄﺢ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﻢ در اﻓﺮاد وﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ از
دﯾﮕﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻦ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎﻦ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aو  B6ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﭘﺎﻦ در

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮ  BfRﺑﻪ ﻧﺎم »آﻧﺪرﯾﺎس ﻫﻨﺴﻞ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور ﻋﻤﻮم ﮐﻪ رژﯾﻢ وﮔﺎن
را ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

»ﯾﮏ رژﯾﻢ وﮔﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻼﻣﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻤﯽ روی ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد«.
اﮔﺮﭼﻪ رژﯾﻢ وﮔﺎن ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ را در
ﭘﯽ دارد ،اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﻧﻘﺺﻫﺎی آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢﻫﺎﯾﯽ روی ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان اﺷﺎره دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

