هوالشافي
محيط ضد سرطان
توجه :اين مطالب تنها جنبه اطالعرساني دارد توصيه ميشود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.
بخش اول :همهگيري سرطان
دکتر مايکل لرنر پس از تدريس در دانشگاه ييل در دهه هفتاد به کاليفرنيا رفت آنهم با يک ايدهاي به ظاهر بيگانه :او ميخواست
مرکزي بوجود آورد که براي کساني که بيماري سختي دارند از جنبههاي جسمي و روحي شفابخش باشد.
در اين محيط خاص و آرامشبخش ،که در حاشيه پاسيفيک و شمال سانفرانسيسکو قرار دارد ،غذاها تماماً ارگانيکاند .افراد دوبار
در روز يوگا انجام ميدهند و آزادانه با همديگر صحبت مي کنند .پزشکان متخصص سرطان هرازگاهي به اين مرکز ميآيند تا
پاسخ سواالتي را که در مدرسه پزشکي نيافتهاند ببينند.
در سي سال گذشته لرنر و همکارش راشل ريمن ،به بيماران بسياري کمک کردهاند .بسياري از بيماران با هم دوست شدهاند،
برخي هم در حاليکه به شکل شگفتانگيزي خوب شده بودند آنجا را ترک کردهاند و برخي شفا يافته و برخي از دنيا رفتهاند.
در طول اين سالها ،تعداد بيشتري از فوت شدگان از بين افراد جوان بوده است .سرطان اکنون به جان مردمي افتاده است که
هيچگاه سيگار نکشيدهاند و زندگي نسبتاً متوازني داشتهاند .گويي عللي که خارج از فهم و دانش ما هستند ،زني سي ساله را به
سرطان پستان با متاستاز دچار ميکند.
دليلي منطقي براي اينکه چرا بيماران جوانتر شدهاند در دست نيست .چيزي که مايکل و راشل مشاهده ميکنند هماني که
آمارها نيز آن سخن ميگويند .از  1940تعداد سرطانها در تمام کشورهاي صنعتي زياد شده است .اين روند از  1975سرعت
فزاينده به خود گرفته بخصوص که جوانها در برميگيرد.
در امريکا بين  1975و  1944نرخ سرطان در زنهاي زير چهل و پنج سال هر سال  1/6درصد افزايش يافته است ،اين آمار در
مورد مردان بيشتر است ( 1/8درصد) ) 1( .در بعضي کشورهاي اروپايي مثل فرانسه در بيست ساله گذشته سرطان  60درصد
افزايش داشته است )2( .در نتيجه نميتوانيم بگوييم که با يک همهگيري مواجه نيستيم.
هنگامي که سه سال پيش ،اين سوال را از يک پروفسور برجسته پرسيدم با پاسخهايي که براي عموم اطمينانبخش بودند ،مواجه
شدم .وي ميگفت :هيچ چيز شگفت آوري در مورد اين پديده وجود ندارد .امروزه نسبت به سال  ،1940مردم عمر طوالنيتري
دارند ،پس طبيعي است که نرخ سرطان باال رود.
به عالوه زنان در سن باالتري بچهدار ميشوند ،بنابراين بيشتر به سرطان سينه دچار ميشوند .در ضمن با توجه به اينکه امروزه
سرطانها زودتر ثبت ميشوند ،پس در آمار و ارقام تعداد بيشتري نشان داده ميشود.
پيام صحبتهاي او ساده است :ما نبايد تحت تأثير هشدارهايي قرار بگيريم که مشخص نيست از کجا منشاء گرفتهاند .برعکس ،ما
نياز به پژو هش براي بهبود درمان و تشخيص زودهنگام داريم و اين دو ،ستونهاي اصلي سرطانشناسي مدرن هستند .من هم
مانند بسياري از همکارانم و بسياري ديگر از بيماران ،دلم ميخواست اينها را باور کنيم ،اين حالت ،آرامش بيشتري ميداد.
امروزه حتي اين سرطانشناس محافظهکار نيز تغيير عقيده داده است .دکتر آنيساسکو براي شش سال رياست واحد پيشگيري
از همه گيريِ سرطان در سازمان بهداشت جهاني را بعهده داشته است ،وي به مواردي اشاره ميکند که احتماالً منجر به تغيير
فکر کساني خواهد شد که نميخواهند با واقعيت روبرو شوند.
افزايش سرطان را به وضوح نمي توان فقط با پير شدن جمعيت توضيح داد .سازمان فوق در نشست  Lancet, 2004به اين
موضوع پرداخت :سرطان در کودکان و بزرگساالن بيشترين افزايش را از سال  1970دارا بوده است)5( .

درست است که افزايش اندکي در ريسک مادراني که پس از سي سالگي بچهدار ميشوند وجود دارد ،امّا سن مادر شدن فقط
بخش کوچکي از افزايش سرطان را دربرمي گيرد .سرطان پروستات که مربوط به مردان است بيش از سرطا سينه در کشورهاي
غربي افزايش داشته است)6( .
اين سرطان بين سالهاي  1978تا  2000در چند کشور اروپايي  200درصد افزايش داشته و در همان محدوده زماني 258
درصد در امريکا افزايش داشته است ) 7 -8( .و باالخره بحث مربوط به تشخيص زودهنگام براي توجيه اين ارقام کافي نيست.
افزايش سرطان هايي که معموالً تشخيص زودهنگام برايشان مطرح نيست مثل پانکراس ،شش ،مغز ،بيضه و بافتهاي لنفاوي ،اگر
بيشتر نشده باشد در همين حد مانده است)9 -11( .
در واقع يک همهگيري سرطان در غرب وجود دارد .حتي ميتوان تاريخ دقيقي براي آن تعيين کرد :درست پس از جنگ جهاني
دوم .براي مثال پژوهشهايي که در مجله  Scienceچاپ شده نشان مي دهد ،براي زناني که حامل ژن با ريسک باال هستند
 BRCA- 1يا  BRCA- 2و پس از جنگ بدنيا آمدهاند در مقايسه با آنها که قبل از جنگ متولد شدهاند ريسک سرطان
پستان قبل از پنجاهسالگي سه برابر شده است)12( .
پزشکان قديمي که من با آنها صحبت کردهام مات و مبهوت شدهاند .در زمان آنها سرطان جوانان نادر بوده است .يکي از آنها
از زمان تحصيل در مدرسه پزشکي ،زن سي و پنج سالهاي را به ياد ميآورد که سرطان پستان داشته است :همه دانشجويان
پزشکي براي معاينه او دعوت شده بودند.
در دهه پنجاه ،او نمونهاي استثنايي تلقي ميشد .چهار يا پنج دهه بعد من در سي و يک سالگي سرطان گرفتم و دو تا از دختر
داييهايم يکي در اروپا و يکي در امريکا در چهل سالگي مبتال شدند.
همچنين در چهل سالگي همکالسي دوران بچگي ام ،از سرطان سينه فوت کرد .افسوس ،که نمودارهاي ارائه شده توسط
اپيدميولوژيستها ديگر به مفهوم اعداد و ارقا ِم خالصه شده نيست و مفاهيم جدي در خود نهفته دارند.
بيماري ثروتمندان
ژنرال دوگل ،با پيشبيني موثر خود اولين مرکز بينالمللي «تعيين علل سرطان» را در سازمان بهداشت جهاني بنيان نهاد .در
سال  1964و در شهر ليون اين مرکز با نام آژانس بينالمللي تحقيقات سرطان ) (IARCبوجود آمد .امروزه اين محل بزرگترين
مرکز همهگيرشناسي سرطان ميباشد.
همه گيري مطلبي است که در مورد هر بيماير بايد کشف شود .اين مرکز با تجزيه و ترکيب و استتناج ،سعي در تعيين علتهاي
بيماريها و سير پيشرفت آنها دارد .علم واگيرشناسي در زماني پا گرفت که وبا شهرهاي اروپا و امريکا را بدون سکنه ساخته
بود.در اواسط قرن نوزدهم هنوز ميکروبها شناخته نشده بودند و علتي براي بيماري وبا نبود و اين سبب افزايش وحشت ميشد.
در زماني که همهگيرشناسان (اپيدميولوژيستها) علت يک بيماري را تعيين نکردهاند ،مسئوالن سالمت جامعه ،توضيحاتي را ارائه
ميکنند تا براي عموم مردم الهامبخش و اعتمادساز باشد.
در سال  ،1832امريکاييها با همهگيري و با مواجه شدند و مسئوالن پزشکي شهر نيويورک نتوانستند کمکي بکنند .در آن موقع
يک خبرنامه چاپ ميشد که نوشته بود قربانيان وبا «يا در استفاده از دارو زيادروي کردهاند و يا بعلت بياحتياطي با مصرف
داروهاي نامتناسب مستعد بيماري شدهاند».
اين مسئوالن گفته بودند براي اينکه وبا نگيريد نبايد الکل بنوشيد ،از مصرف مواد غذايي پسمانده اجتناب کنيد ،ساالد نخوريد
و بهداشت را رعايت کنيد )14( .کشف بايسل وبا در سال  1883توسط رابرت کخ تائيدي براي انتقال بيماري از طريق ساالد
خام بود ،بقيه دستورها بيفايده بود.
آنيساسکو به ياد دارد که در دوازدهسالگي در يادداشت روزانه اش نوشته بوده است :روزي پزشک خواهم شد و براي سازمان
بهداشت جهاني کار خواهم کرد .شايد هم مي خواسته به پدرش که عضو مقاومت فرانسه بود بگويد که قادر است با مشکالت
بزرگ بجنگد.
وي مدرسه پزشکي را در فرانسه گذراند و دکتراي همهگيري شناسي را از دانشگاه هاروارد گرفت و بيست و دو سال در آژانس
پژوهشي سرطان در سازمان بهداشت جهاني کار کرد .وي براي تکميل پژوهشها و اطالعاتش به چين ،برزيل ،امريکاي مرکزي و
افريقا سفر کرد.

نقشه هاي سرطان که نتيجه اين پژوهشها را روي صفحه مانيتور کامپيوترش باز ميکند ،تا بتواند کشورهاي با کمترين تعداد
مبتال و بيشترين تعداد مبتال به بيماري را ،مقايسه کند .اولين نقشه بطور حيرتآور و بوضوح نشان ميدهد :در گروههاي سني
يکسان ،سرطانهاي پستان ،پروستات و روده در کشورهاي صنعتي بخصوص در کشورهاي غربي شايع ميباشند .اين بيماريها در
امريکا و اروپاي شمالي  9برابر چين ،الئوس يا کره بوده و  4برابر ژاپن هستند.
پس از مطالعه نقشهها انسان شک ميکند که آيا ژنهاي آسياييها نقش محافظتي در برابر سرطان دارند .امّا ژنها در اينجا
نقشي ندارند .وقتي آني در چين بود از يکي از همکارانش پرسيد ،چرا سرطان سينه در انجام اينقدر کم است و وي با لبخندي
پاسخ داد «اين بيماري متعلق به زنان ثروتمند است .در هنگکنگ ديده ميشود ،امّا اينجا نه».
در واقع نرخ سرطان بين چينيها و ژاپنيهاي هاوايي و يا در بخش چينينشين سانفرانسيسکو به سرعت به غربيها نزديک
ميشود )17 -18( .در دهه گذشته نرخ سرطانپستان در شهرهاي عمده چين و هنگکنگ سه برابر شده است)19( .
دبير کل سازمان بهداشت جهاني در مقدمه گزارش آژانس بينالمللي پژوهش سرطان مينويسد 80« :درصد سرطانها بر اثر
عوامل خارجي مثل شيوه زندگي و محيطزيست ميباشند ».بيشترين موفقيت داروهاي غربي در جنگ عليه سرطان مربوط به
محو سرطان معده در کشورهاي صنعتي ميباشد.
در حاليکه تمام دانشجويان پزشکي سال  1960بطور با سرطان معده با عنوان بيماري شايع و جدي آشنايي داشتند ،اکنون اين
بيماري بندرت در دانشکدههاي پزشکي مورد بحث قرار ميگيرد.
کاهش بروز سرطان معده براي مدت چهل سال ،مربوط به نگهداري بهتر غذا در يخچال و استفاده کمتر از نيترات و نمک براي
ال مربوط به محيط زندگيمان است)21( .
نگهداري غذاها ميباشد و اينهم موضوعي است که کام ً
امروزه در بيولوژي و داروسازي اين امر شناخته شده است که بسياري از مواد سمي که در محيط زيست وجود دارند در پيدايش
اولين سلولهاي سرطان در موجود زنده و تبديل آن به تومور تهاجمي نقش دارند .اين روند را تحت عنوان سرطانزايي
مي شناسند .در گزارش اخير انستيتو ملي سرطان امريکا ،تاکيد شده که سرطانزايي شروع کننده بيماري نيست ،بلکه پس از
شروع بيماري سبب ادامه روند سرطان ميشود)22( .
بنابراين ضروريست خود را در برابر سمومي که رشد تومور را باعث ميشوند محافظت کنيم ،چه در سالمتي باشيم چه بيمار.
سم زدايي مفهومي اساسي در بسياري از سنتهاي پزشکي است ،از بقراط گرفته تا آيووردا و امروزه شديداً مورد نياز است.
من هم مانند هر کس ديگري پس از درمان سرطان ميخواستم بدانم چه کاري ميتوانم انجام دهم تا جلوي بيماري را بگيرم و
چه کاري انجام دهم تا سرطان مجدداً باز نگردد .با شگفتي تمام دريافتم که تمام پاسخها به نوعي از سر واکُني و غيرمسؤالنه
است« ،ما علت بيماري تو را نمي دانيم .سيگار نکش .اينها همه چيزهايي است که ما به توصيه ميکنيم».
اين واقعيت دارد که :بجز ارتباط تنباکو و پنبهنسوز با سرطان ريه ،فقط چند مورد از غذاهاي مشخص يا روش زندگي و يا حرفه
مشخص وجود دارند که جرقهاي براي بروز سرطان محسوب ميشوند.
امّا همانطور که مالحظه خواهيم کرد ،توصيههاي موکّد براي جلوگيري از شروع سرطان و محافظت خود در برابر آن به قدر کافي
موجود ميباشد -که همگي به حدي زياد هستند که به تالش زيادي جهت رسيدن به آنها نياز نيست.
نقطه عطفي در قرن بيستم
امروزه در غرب با همهگيري سرطان مواجهيم و اين روند از  1940رو به افزايش است .پس بايد چيزي را که در کشورهاي غربي
از زمان جنگ دوم جهاني تغيير کرده است بيابيم .سه فاکتور اصلي محيطزيست ما را خيلي شديد از هم گسيخته است:
افزوده شدن مقادير زياد شکر تصفيه شده به رژيم غذايي
تغيير روشهاي کشاورزي و دامداري و در نتيجه تغيير رژيم غذايي
عدم حفاظت در برابر تعداد زيادي از محصوالت شيميايي که قبل از  1940وجود نداشتند.
اينها تغييرات کمي نيستند .داليل زيادي هست که باور کنيم اين سه پديده نقش اصلي را در افزايش بروز سرطان دارند .براي
محافظت از خود اول بايد اينها را بشناسيم.
بخش دوم :بازگشت به غذاهاي سالهاي گذشته

ژنهاي ما هنوز عالئم تکامل چند صد هزار سال پيش را با خود دارند .در آن زمان اسنان شکارچي و انبارکننده غذا بوده است.
در طول زمان نياکان ما با اين ژنها و مخصوصاً منابع غذايي سازش پيدا کردهاند ،و از آن زمان نيز تغيير زيادي در آنها حاصل
نشده است )23( .امروزه نيز بدن ما غذاهايي را ميطلبد که آن زمان آنها را پس از شکار و انبارسازي به مصرف ميرساند .آن
غذاها را ميطلبد که آن زمان آنها را پس از شکار و انبارسازي به مصرف ميرساند.
آن غذاها شامل مقدار زيادي ميوه و سبزي بودند و گهگاه هم گوشت يا تخمپرندههاي وحشي .پس ،توازني بين اسيدهاي چرب
ضروري (امگا 6 -و امگا )3 -وجود داشت و اندکي هم شکر ،در حاليکه اصالً توام با آرد نبود .تنها منبع شکر تصفيه شده براي
نياکان ما عسل بود ،آنها غالت و شير نميخوردند.
امروزه  56درصد کالري روزانها ما از سه منبع تامين ميشود که در هنگام تکامل ژنهاي ما وجود نداشتند)24( :
 شکر تصفيه شده :نيشکر ،چغندر ،شربت ذرت و غيره. آرد سفيد :نان سفيد ،خمير سفيد و غيره. روغنگياهي :لوبياي ژاپني ،آفتابگردان ،ذرت و چربيهاي ترانس.ال حاوي پروتئين ،ويتامين و مواد معدني يا اسيدهاي چرب امگا  3که باري عملکرد بدن ضروريست نميباشند.
اين سه منبع اص ً
در عوض سوختي مستقيم براي رشد سرطاني هستند.
سرطان از شکر تغذيه ميکند.
مصرف شکر سر به فلک زده است .حداکثر  2کليوگرم عسل در سال در عصر حجر و  5کيلوگرم در  1830و در پايان قرن بيستم
 70کيلوگرم.
اوتو هنريش واربرگ ،براي کشف خود که ن شان داد متابوليسم تومورهاي خطرناک به مقدار زيادي وابسته به مصرف گلوکز
ميباشد ،جايزه نوبل را دريافت کرد .گلوکز شکل هضم شده شکر در بدن است.
در واقع اسکن  PETکه براي شناسايي سرطان بکار ميرود برخي نواحي از بدن را که گلوکز بيشتري مصرف ميکنند ،شناسايي
و اندازهگيري ميکند .اگر مشخص شود ناحيهاي خاص مقدار زيادي شکر مصرف ميکند به احتمال زياد سرطان همانجا است.
هنگامي که شکر يا غذاهاي ساخته شده با آرد سفيد را که حاوي مواد قندي با اندکس باال است مصرف ميکنيم ،سطح گلوکز
خون به سرعت باال ميرود و بدن بالفاصله يک عدد انسولين ترشح ميکند تا گلوکز وارد سلول شود.
ترشح انسولين همراه ماده ديگري بنام  IGFمي باشد که فاکتور رشد انسولين (شبه انسولين) است و نقش آن برانگيختن رشد
سلولي است .بطور خالصه شکر بافتها را تغذيه کرده و آنها را وادار به رشد سريع مينمايد.
انسولين و شبه انسولين يک اثر عمومي ديگر نيز دارند و آن تشديد فاکتورهاي التهاب است .همانگونه که در فصل  4ديديم اين
موضوع سبب مکانيسمي جهت باروري تومور تلقي ميشود.
امروزه مي دانيم که انسولين باال و تشرح شبه انسولين نه تنها رشد سلولهاي سرطاني را باعث ميشوند )26( ،بلکه به بافتهاي
مجاور نيز هجوم ميآورند)27( .
پژوهشگران نشان دادهاند که پس از تزريق سلولهاي سرطان پستان به موش و تحريک سيستم انسولين موش با شکر ()28
شيمي درماني کمتر موثر است ،پس به کالس جديدي از داروها نياز است تا سطح انسولين و شبه انسولين را کاهش دهد.
بدون اينکه در انتظار اينگونه داروها باشيم ،ما ميتوانيم مصرف شکر و آرد سفيد را قطع کنيم .ثابت شده است که کاهش مصرف
اين دو ماده غذايي تأثير سريعي روي سطح انسولين و شبه انسولين خون دارد .اين کاهش مصرف تاثير ديگري نيز دارد و آن
اينکه پوست بدن سالمتر خواهد بود.
وجود يک ارتباط بين سطح قند خون و التهاب ممکن است بعيد به نظر برسد .چگونه شکالت ،يک قاشق شکر در فنجان قهوه
يا يک باريکه نان سفيد با مربا مي ـوانند روي فيزيولوژي بدن اثر بگذارند؟ اين رابطه به وضوح آشکار است بطوريکه بدنبال مصرف
آنها جوش در پوست بدن ظاهر ميشود.
دکتر لورن کوردين ،پژوهشگر موادغذايي در دانشگاه کلورادو است .وقتي او گفته بود که گروههاي جمعيتي معيني وجود دارند
که روش زندگي آنها با ما متفاوت است و بين آنها آکنه يا جوش وجود ندارد (اين عارضه به علت التهاب در اليه اپيدرم پوست
بوجود ميآيد) ،وي بر آن شد که تحقيق کند چگونه چنين امري ممکن است.

جوش يا آکنه  80تا  95درصد بزرگساالن غربي را گرفتار ميکند .کوردين براي پژوهش خود تيمي در گينه نو  130نفر از
بوميان آچه که بصورت ايزوله در پاراگوئه زندگي ميکردند ،بهمراه خود برد.
در اين دو گروه هيچگونه جوش در صورت يافت نشد .نيتجه اين تحقيق در مجله  Archives of Dermatologyچاپ شده
و کشف مبهوت کننده آنها نشان ميداد که اين اتفاق به تغذيه اين افراد مربوط است.
رژيم غذايي اين افراد مانند نياکان ما فاقد شکر و آرد سفيد بوده و بنابراين انسولين و شبه انسولين باال در خوشان وجود ندارد.
()29
در استراليا پژوهشگران ،تعدادي بزرگسال را متقاعد کردند تا شکر و آرد را به سه ماه از رژيم غذاييشان حذف کنند .ظرف چند
هفته انسولين و شبه انسولين خونشان کاهش يافت و همچنين جوشهاي صورتشان نيز برطرف گرديد)30 -31( .
در نيمه دوم قرن بيستم تر کيب جديدي از شکر ظاهر شد و مانند علف هرز در رژيم غذايي غربيها وارد شد :سيروپ يا شربت
با قند باال (ترکيبي از فروکتوز و گلوکز) که از ذرت گرفته مي شود .بدن ما با شکر مشکل داشت ،حاال اين شربت هم به عنوان
غذاي آماده و همه جا حاضر ،ما را در خود غرق کرد.
نحوه فرآوري اين شربت اندکي شبيه به فرآوري شيره ترياک که از خشخاش جدا ميشود ،است .پس از جدا شدن اين نوع شکر
از ماده زمينهي طبيعي (در تمام ميوهها فروکتوز وجود دارد) و مخلوط شدن با گلوکز ،اين شربت ديگر نميتواند به مدت طوالني
تحت تأثير انسولين ترشح شده در بدن باشد ،يا حداقل بدون اثر جانبي بعد از آن تبديل به مادهاي سمّي ميشود.
دليل موجهي وجود دارد که باور کنيم شکر عامل همه گيري سرطان است ،چرا که با افزايش انفجاري انسولين و شبه انسولين
در بدن ما رابطه دارد .از موشهايي که سلول سرطان پستان به آنها تزريق شده بود براي مقايسه رشد تومور بر اثر غذاهاي مختلف
با درصد قند متفاوت استفاده شد.
پس از دو و نيم ماه ،دو سوم (شانزده) از بيست و چهار موش که قند خونشان هميشه باال بود ،در مقايسه با يک موش که غذا با
قند پايين دريافت ميکرد ،مردند)32( .
واضح است که اين آزمايش را نميتوان روي انسان انجام داد ،امّا مقايسه آسياييها و غربيها نتيجهاي شبيه به اين را بدست
ميدهد :کساني که رژيم آسياييها و غربيها نتيجهاي شبيه به اين را بدست ميدهد :کساني که رژيم آسيايي کم شکر دارند
پنج تا ده بار کمتر از کسانيکه رژيم غني از شکر دارند ،به سرطانهاي وابسته به هورمون دچار ميشوند و اين بحث دومي درباره
اکثر کشورهاي صنعتي صادق است)33( .
بعالوه آنهايي که ديابت دارند (ديابت با قند خون باال مشخص مي شود) داراي ريسک باالتر از متوسط براي ابتال به سرطان
ميباشند )34( .دکتر سوزان هانکينسون ،از مدرسه پزشکي هاروارد در يک پژوهش امريکايي -کانادايي نشان داد که گروهي از
زنان زير پنجاه سال و آنهايي که بيشترين شبه انسولين را در خونشان داشتند هفت بار بيشتر از آنهايي که داراي کمترين مقدار
شبهانسولين بودند و به سرطان پستان مبتال ميشدند)35( .
تيم ديگري از پژوهشگران دانشگاه هاروارد و مکگيل در کانادا به نتيجه مشابهي براي سرطان پروستات رسيدند :ريسک سرطان
در مردان با باالترين سطح شبه انسولين 9 ،بار بيشتر از ديگران بود)36 -37( .
پژوهشهاي ديگر نشان مي دهند ،همين نتايج در مورد قند خون باال و سرطانهاي پانکراس ،روده ،تخمدان صادق است-41( .
)38
تمام دانش پزشکي به اين امر اشاره ميکند :کساني که مي خواهند خود را در برابر سرطان حفظ کنند ،بايد بطور جدي مصرف
شکر و آرد را کم کنند .اين يعني نوشيدن قهوه بدون شکر (در مورد چاي حذف شکر راحتتر است) ،و همچنين يک يا دو دسر
در هفته.
براي ميوهها مادام که با شکر يا شربت شيرين نشدهاند منعي نيست .راه ديگر ،انتخاب مواد طبيعي ديگر بجاي شکر ميباشد که
گلوکز خون يا انسولين را باال نميبرند( .جدول)4 -
خوردن نان هاي چند غله (آرد مخلوط شده با جودوسر ،چاودار ،کتان و غيره) براي کاستن از زيان گندم ضروريست .همچنين
ميتوان ناني که از خمير مايه سنتي يا خمير ترش درست شده به جاي ناني که در نانواييها با خمير مايه صنعتي درست ميشود
و قند نان را افزايش ميدهد ،استفاده کرد.

به همين دليل از برنج سفيد معمولي بايد اجتناب کرد و انرا با برنج سفيد يا قهوهاي باسماتي جايگزين نمود ،چرا که اندکس قند
اين برنجها کمتر است .از همه مهمتر همانگونه که در فصل غذاهايي که با سرطان ميجنگند ذکر شده خيلي بهتر است که از
سبزي و دانهها مانند باقال ،نخود ،لوبيا ،عدس استفاده شود که نه تنها اندکس قند آنها پايين است ،بلکه نيروي حاصل از انرژي
شيميايي نباتي موجود در آنها نيز قدم به قدم با رشد سرطاني ميجنگد.
اجتناب از شيريني و اسنک بين وعده هاي غذايي ضروريست .وقتي شيريني يا نوع ديگري از شکر بين غذا مصرف شود ،چيزي
نميتواند جلوي افزايش انسولين را سد کند.
فقط در ترکيب با ديگر غذاها مخصوصاً سبزيها يا فيبرهاي ميوه يا چربيهاي خوب مثل روغن زيتون يا کره ارگانيک است که
جذب شکر کم و پيک انسولين پايين ميآيد .بهمين ترتيب برخي مواد مثل پياز ،سير ،زغالاخته ،آلبالو ،گيالس و تمشک قند
خون را کاهش ميدهند.
جدول 4 -انتخاب غذا بر اساس اندکس قندي ()42
اندکس قند باال (اجتنناب کنيد)
شکر (سفيد يا قهوهاي) ،عسل ،شربتها

اندکس قند پايين (استفاده کنيد)
شيرينکنندههاي طبيعي مثل شهد آگاوه (گياهي از خانواده
آماريليس يا کاکتوس) ،استويا (گياهي از پاسيفيک) ،زيليتول
 Xilitolو شکالت تلخ يا سياه يا بيش از  70درصد کاکائو

آرد سفيد تصفيه شده ،نان سفيد ،باستا سفيد ،و برشته دانههاي گياهي مخلوط ،نان چند غله ،نان يا خمير ترش
(خمير پخته شده يا آماده) ،کلوچه ،شيريني ،کيک برنج سنتي ،برنج باسماتي يا تايلندي ،خمير پخته شده چند غله،
ماکاروني ،تخم غاز پاي ،جو دو سر ،ارزن ،گندم سياه.
پفکي ،نان شيريني حلقوي
سيبزميني ،پوره سيبزميني (بجز نوع نيکوال)

عدس ،نخود ،لوبيا ،سيبزميني شيرين ،سيبزميني هندي

کورن فلکس ،رايس کوريسپي و بيشتر غلههاي صبحانه حريره جو دو سر ،سبوس ،موزلي
شيرين شده يا تصفيه شده
مربا و ژله و ميوه پخته شده در شکر و ميوههاي در شربت

ميوههاي طيبعي مخصوصاً زغال اخته ،گيالس ،تمشک که
سطح شکر خون را تنظيم ميکند و شربت آگاوه

الکل (بجز همراه غذا)

يک ليوان شراب قرمز در روز همراه غذا
سير ،پياز ،موسير (هنگامي که با غذاهاي ديگر مخلوط شوند
پيک انسولين را پايين ميآورند)

منبع www.lanutrition.fr :و وب سايت تيم پژوهشي دانشگاه سيدنيwww.glycemicindex.com ،
مخاطره زنجيره غذايي
هر کس همزادي دارد و آن وزن باال است .خانمي از بچگي گوشتالو بود .عليرغم رژيمهاي متعدد و ورزش منظم ،هيکل او هيچگاه
«طبيعي» نبود .او نگران رانهاي سنگين خود بود .حتي زماني که رژيم غذايي سختي را بشدت مراعات ميکرد ،چندان از وزنش
کاسته نميشد .به محض اينکه رژيم را کنار مي گذاشت به وزن قبلي باز ميگشت.
در مصرف کره خيلي دقيق بود و از مصرف آن اجتناب ميکرد (در بيست سال فقط مارگارين مصرف کرده بود) .حتي فقط روغن
آفتابگردان غيراشباع را که متخصصين تغذيه توصيه ميکنند مصرف ميکرده است.
يکي از همهيگريهاي مدرن غير از سرطان ،همهگيري چاقي است .بعد از تنباکو دومين فاکتور با ريسک باال براي سرطان ،چاقي
است .ارتباط بين چاقي و سرطان اخيراً کشف شده است .دانشمندان اخيراً شروع به کسب دانش در مورد اينکه اين دو عامل
داراي يک منشاء ميباشند کردهاند .اجازه بدهيد اول چاقي را بررسي کنيم.
بين سالهاي  1976و  ،2000امريکاييها مصرف چربي را  11درصد و مصرف کالري دريافتي را  4درصد کاهش دادند .با اينهمه
چاقي به سرعت افزايش مييابت و در اين دوره زماني شيوع آن  31درصد افزايش يافت)44( .

دکتر والتر ويل ،رئيس بخش بزرگترين دپارتمان همهگيرشناسي و تغذيه در دنيا که در هاروارد قرار دارد ،در مقالهاي اشاره
ميکند که :آيا چربيهاي رژيم غذايي نقش عمدهاي در چاقي ايفا ميکنند؟ جواب منفي است )45( .پديده افزايش چاقي به
همراه کم کردن مصرف چربي به تناقض امريکايي معروف است و در واقع در مورد تمام اروپا و اسراييل (با شدت بيشتر) صادق
است)46( .
اولين گروه پژوهشگران ،تيمي از فرانسه بودند که ميخواستند راز تناقض امريکايي را بگشايند .جرارد ايلهود که نسبتاً هم چاق
بود ،در دهه ششم زندگي خود در حاليکه چشمانش نشان از تيزهوشي و کنجکاوي داشت با يک بينش ساده در اين تيم شروع
بکار کرد.
در حالي که همگان ،نبود فعاليتهاي ورزشي و غذاهاي بُنجل را علت همهگيري چاقي عنوان ميکردند ،او با يک تناقضي مواجه
شد .در امريکا حجم بافتهاي چربي کودکان زير يک سال بين سالهاي  1970و  1990دو برابر شدها ست.
پييرويل ،متخصص بيوشيمي و مهندس کشاورزي که ماجراي کشفياتش را در يک کتاب جذاب ،بازگو ميکند ،به ياد دوست
خودش ايلهود نقل ميکند« :بين  6و  11ماهگي نميتوانيد ادعا کنيد ساندويچ مکدونالد ،تلويزيون و عدم انجام فعاليتهاي
ورزشي ،علت چاقي است»)47( .
نه ،به کودکان غذاي زياد نداده بودند .آنها به مقدار مشابهي شير دريافت کرده بودند ،شير مادر يا شيرخشک .ايلهود و هماکرش
نشان دادند که تغيير در کيفيت شير از  1950به بعد عامل چاقي کودکان است )48 -49( .اين عدم تعادل سبب رشد بافت
چربي و سلولهاي سرطاني ميشود.
غذاهاي بنجل براي گاوها و ماکيان
در يک سيکل طبيعي گاوها در بهار زايمان ميکنند ،هنگامي که علف به فراواني وجود دارد و ميتوانند تا پايان تابستان براي
چند ماه شير توليد کنند .علف بهار ،مخصوصاً از اسيدچرب امگا 3 -غني است ،بنابراين در شير و کره و خامه و ماست و پنير
هم يافت ميشود .امگا 3 -همچنين در گوشت حيوان علف خوار و ماکياني که بطور آنرا پرورش يافتهاند و علوفه بجاي گندم
خوردهاند ،موجود است.
در دهه پنجاه تقاضا براي شير و فراورده هاي آن و گوشت ،چنان باال رفت که کشاورزان تالش کردند که سيکل طبيعي توليد
شير را کوتاه کنند و اينکه ميزان چراي گاوهاي  750کيلويي را کاهش دهند.
مراتع رها شدند و کشاورزي با تجهيزات برقي (مکانيزه) جايگزين چراي طبيعي شد .ذرت ،سويا ،گندم که منبع اصلي تغذيه گاو
ال فاقد اسيد چرب امگا 3 -ميباشند .برعکس ،اين دانهها غني از امگا« 6 -ضروري» خوانده ميشوند ،اين
در اين روشها است عم ً
است که بدن انسان قادر به ساختن آنها نيست.
بنابراين بايد مستقيماً از غذاها وارد بدن شوند .به همين ترتيب اسيدهاي چرب امگا 3 -و امگا 6 -بستگي به خوراک دامهايي
ال متعادلي از اين دود
دارد که ما آنها را ميخوريم .اگر علف بخورند ،آنگاه گوشت و تخممرغ و ديگر فراوردههاي آنها مقدار کام ً
اسيد چرب را دارد (اين تعادل ،تقريباً يک به يک است) .اگر ذرت و سويا بخورند ،عدم تعادلي به نسبت يک پانزدهم حتي يک
چهلم در بدن بوجود ميآيد)50( .
امگا 3 -و امگا 6 -بطور مداوم بر سر کنترل عملکرد بدن ،با هم رقابت ميکنند .امگا 6 -به ذخيره چربي کمک ميکند و باعث
استحکام سلول ميشود و همينطور در پاسخ به تعرض خارجي سبب انعقاد و التهاب ميشود.
امگا 3-باعث نمو سيستم عصبي شده و اندامها را نرم و منعطف ميسازد و التهاب را کاهش ميدهد .امگا 3 -همچنين توليد
بافت چربي را محدود ميکند)51 -54( .
تعادل فيزيولوژيک بدن ما تا حد زيادي به تعادل امگا 3 -و امگا 6 -و بنابراين به رژيم غذايي ما بستگي دارد .نتيجه اينکه در
پنجاه سال گذشته اين تعادل بيشترين تغيير را داشته است.
گاوها تنها دامهايي نيستند که از اين وضع تأثير پذيرفتهاند .غذاي مرغ و خروسها نيز به همين ترتيب عوض شده است.
تخممرغها -شکلي از يک غذاي طبيعي -ديگر حاوي اسيد چرب ضروري مانند پنجاه سال پيش نيستند.
دکتر آرتميس سيموپلوس ،کارشناس تغذيه در مرکز پژوهش تغذيه اسنتيتو سالمت ملي آمريکا در مجله New England
 Journal of Medicineنشان داده است ،تخممرغهايي که مرغ آنها با ذرت تغذيه شدهاند (امروزه اين تغذيه تقريباً جهاني

است) حاوي امگا 6 -بمقدار بيست برابر امگا 3 -ميباشند .در تخممرغهاي مزارع يونانيها که اين خانم در آنجا بزرگ شده است،
اين نسبت يک به يک است)55( .
دامهاي اهلي نه تنها غذايشان عوض شده بلکه گاهي به آنها هورمونهايي مثل استراديول و زرانول داده ميشود تا زودتر چاق
شوند.
اين هورمونها در بافتهاي چربي تبديل و تغيير يافته و به شير حيوان وارد ميشوند .اخيراً هورمون جديدي معرفي شده بنام
 Rbghکه روي غدههاي شيري پستان گاو اثر ميکند و توليد شير را به مقدار زيادي افزايش ميدهد .اين هورمون در اروپا و
کانادا ممنوع است ،امّا در امريکا بطور وسيعي استفاده ميشود.
به خاطر تعامالت تجاري ،اين هورمون توسط شيرهاي امريکايي راه خود را از طريق واردات محصوالت به سفرههاي مردم در
سراسر دنيا باز کرده است.
تأثير اين هورمون روي انسان هنوز ناشناخته است ،امّا ميدانيم سطح سرمي شبه انسولين گاوها را افزايش ميدهد و اينکه در
شير گاو يافت ميشود و با پاستوريزه کردن از بين نمي رود .همانگونه که ديديم شبه انسولين ،فاکتور اصلي تحريک و رشد
سلولهاي چربي و سرعت دهنده رشد تومورهاي بدخيم است.
باالخره جايگزيني علف به ترکيب ذرت -سويا يک اثر جانبي بد ديگر نيز دارد .يکي از ترکيبات نايات در غذاي ما که از منبع
دامي اخذ ميشود و ضد سرطان نيز ميباشد ،اسيدچرب ( CLAيا اسيد لينولئيک جفت) ميباشد)56( .
دکتر فليپ بوکنوکس و تيم ( INRAانستيتو ملي پژوهش کشاورزي در توره ،فرانسه) جزو پيشگامان کشف نقش  CLAدر
جنگ با رشد سلولهاي سرطاني است )57 -58( .ماده  CLAفقط وقتي که حيوان با علف تغذيه شده باشد ،در پنير يافت
ميشود .بنابراين با تغيير رژيم غذايي در گاوها ،بزها و گوسفندها ،تنها ماده ضدسرطاني آنها را از بين بردهايم.
مارگارين خطرناکتر از کره
از دهه شصت ،آخرين فاکتوري که رژيم غذايي ما را بدتر کرده است ،مارگارين و روغنهاي «هيدروژنه» يا «قسمتي «هيدرژنه»
ميباشد .در دهه پنجاه ،هنگامي که ارتباط بين چربي حيواني و امراض قلبي مشخص شد ،بسياري از کارشناسان تغذيه و صنعت
غذايي ،همه توان خود را براي ترغيب ديگران به استفاده از مارگارين «گياهي» بجاي کره بکار بردند.
امّا آن ها اين حقيقت را ناديده گرفتند که مارگارين موجود در روغن آفتابگردان (که در آن امگا 6 -هفتاد برابر امگا 3 -است)،
روغن سويا (امگا 6 -هفت برابر امگا )3 -و کانوال (حداقل عدم تعادل :امگا 6 -سه برابر امگا )3 -نسبت نامتعادلي از امگا 3 -و
امگا 6 -دارند.
اگر چه مارگارين سطح کلسترول خون را پايين ميآورد ،ليکن باعث افزايش ناگهاني در بروز اختالل التهابي ميشود و حتي در
ال حذف شده و پخت و پز با استفاده از مارگارين و روغن آفتابگردان
برخي کشورها باعث بروز حمله قلبي مي شود .بنابراين کره عم ً
که بسيار ارزانتر از روغن زيتون است ،صورت ميگيرد.
غذاهاي آماده ،بحران چربيهاي ترانس
ما نه فقط با مارگارين ،بلکه با غذاهاي آماده مثل شيرينيها ،کراکرها ،خميرهاي آماده ،پيتزاها ،چيپسها که حاوي روغن
«هيدروژنه» يا «بخشي هيدروژنه (چربي ترانس» هستند ،نيز محاصره شدهايم ،اينها حاوي روغنهاي امگا 6 -هستند (سويا،
خرما ،کانوال) و در دماي اتاق جامد ميباشند ،اين روغنها در اصل مايع (حتي در يخچال) هستند ،اين تغيير وضعيت از مايع به
جامد ارزش غذايي آنها را کم کرده و آنها را بيشتر التهابآور ميسازد ،حتي بيشتر از امگا 6 -در وضعيت طبيعياش.
امّا در مقابل اين روغنها سود عملي دارند ،اينها کهنه نمي شوند و اين دليل استفاده از آنها در بسياري از غذاهاي آماده است و
بنابراين ،اينگونه غذاها ميتوانند هفتهها و حتي ماهها در قفسههاي فروشگاهها بمانند .پس تنها توجيه اقتصادي و صنعتي ،براي
اين روغنهاي پر ضرر است که باعث اشغال بازار شده است.
اين روغنها قبل از جنگ جهاني دوم وجود نداشتند و توليد و مصرف آنها از سال  1940به وضع انفجارآميزي رسيده است.
برچسب نسب شده بر روي هر بسته غذايي که شما آن را ميخوانيد ،نشان ميدهد که مواد اوليه اين غذا در همه جا حاضر و
موجود است .چطور است که در همين جا يک پيتزاي پپروني و پنير يک نفره را بررسي کنيم؟ وزنش  192گرم (معادل 18
اونس) است و  490دارد -بيش از  0/25انرژي روزانه يک فرد -و حاوي  %39چربي مورد نياز روزانه فرد است.

اين فقط يک وعده غذا است .اين غذا از پنير و گوشت حيواني که با ذرت تغذيه شده درست ميشود و چربيهاي آن غني از
اسيدهاي چرب امگا 6 -و در مقابل و در مقابل امگا 3 -کم است .عالوه بر اين يک پنجم آن ( 4/5گرم) چربي ترانس دارد و
همچنين حاوي  48گرم ( 2اونس) کربوهيدرات است ،که يک هشتم مصرف روزانه است.
اين پيتزاي ساده نه تنها داراي کالري باال بلکه سه برابر بيش از يک استيک معمولي چربي دارد و اين چربيها براي سالمتي مضر
هستند .براي شناخت اين خطر کافيست اشاره کنيم از تابستان  2007استفاده از جربيهاي ترانس در رستورانهاي نيويورک و
فيالدلفيا و در صنايع غذايي دانمارک ممنوع شده است.
تا اينجا مروري داشتهايم از همه گيري همزمان سرطان و چاقي .توجه به رژيم غذايي ما انسانها در نيمهي دوم قرن بيستم ،به
نکتهاي اساسي اشاره ميکند :عدم تعادل در نسبت اسيدهاي چرب در غذاها به مصرف نگرانکنندهي امگا 6 -ميانجامد ،تيم
پروفسور برگ نوکسي در فرانسه نشان داده است که اين عدم تعادل دقيقاً فاکتور همراه با سرطانهاي معيني است.
راهحل ساده با پخت و پز
گله هاي ما در شرايطي که هم براي ما انسانها و هم براي خود حيوانات زيانآور است ،پرورش مييابند .مايکل پوالن ،مسؤول
تغذيه گاوها در نتيجه کاوشها عالي خود ميگويد :حيوانات يقيناً بيشتر از ما رنج ميبرند)65 -67( .
بهرحال تيم پژوهشي جرالد اليهود با موفقيت نشان داده است که سطح امگا 3 -و امگا 6 -در بدن انسان را ميتوان نه با تغيير
رژيم غذايي انسانها بلکه با تغذيه اي متفاوت براي حيواناتي که غذاي مصرفي ما هستند تغيير داد .خيلي ساده آنها نيز نياز به
تعادل در تغذيهشان دارند.
دانه بزرک (يا بذر کتان) که از زمانهاي قديم کشت مي شده بخشي از نان مردمان يونان بوده است .بذر کتان تنها گياه موجود
در سلسله گياهان است که در آن امگا 3 -سه برابر امگا 6 -ميباشد .گوشت حيواناتي که با دانه بزرک تغذيه شدهاند ،حتي اگر
 5درصد غذاي حيوان را تشکيل دهد ،امگا 3 -موجود در گوشت ،کره و تخممرغ حاصل از آن حيوان (بعد از پخت مناسب) نيز
افزايش مييابد.
تيم متشکل از جرالد ايلهود ،پيير ويل و فيليپ گنست ،که در مورد تناقض آمريکايي پژوهش ميکرد توسعه پيدا کرد و پزشکان
و متخصصين بيشتري در رشتههاي کشاورزي ،زيستشناسي و آمار را در خود جاي داد.
اين گروه پژوهشي ،مخلوط مشابهي از نژادهاي حيوانات را که در شرايط يکسان بزرگ شده بودند انتخاب و آنها را به دو گروه
تقسيم نمودند :گروه اول با تغذيه معمولي يا «مدرن» که شامل ذرت ،سويا و گندم است تغذيه شدند .گروه دوم با غذاهاي
«قديمي»؛ همان تغذيه حيوانات ديگر ولي  5درصد اين غذا حاوي بذر کتان پخته بود.
بعد ،تيم پژوهشي دو مجموعه از داوطلبان مقدار مشابهي از محصوالت مشابه را دريافت ميکردند ،امّا يک مجموعه غذاي خود
را از گروه اول و مجموعهي ديگر از گروه دوم غذا دريافت ميکرد .از داوطلبان ،بعد از سه ماه آزمايش خون به عمل آمد.
داوطلباني که از گروه اول محصوالت استاندارد دريافت کرده بودند ،نسبت امگا 3 -به امگا 6 -برابر  1به  15نشانهي عدم سالمت
است داشتند که مشابه ديگر مشاهدات پژوهشي در تغذيهي غربي بود.
برعکس مجموعهاي که از گروه دوم جيرهي خود را دريافت کرده بودند ،نسبت امگا 3 -به امگا 6 -آنها سه برابر گروه قبلي بود.
ظرف سه ماه اسيد چرب در خون افراد گروه دوم قابل مقايسه با آنها که رژيم غذايي مديترانهاي داشتند گرديد ،درست مانند
مدلي که در پژوهشهاي تغذيهاي بدست آمده بود.
چيزي که باعث اطمينان افرادي که عاشق غذا هستند مي شود ،اين است که در اين مطالعه محدوديتي براي هيچ يک از
فراودههاي دامي منظور نگرديده است.
در سال بعد ،هنگامي که اين آزمايش در مورد بيماران ديابتي که بطور قابل مالحظهاي چاق بودند ،انجام گرفت ،پژوهشگران با
شگفتي ديگري مواجه شدند ،بيماراني که با روش قديمي تغذيه شده بودند  1/3کيلوگرم ( 3پوند) بطور متوسط الغر شده بودند،
اگر چه ،دقيقاً همان اندازه فرآورده هاي حيواني مصرف کرده بودند که بيماران تغذيه شده با روش استاندارد مصرف نموده بودند.
درس سادهايست :هنگامي که به نياز بدن حيواناتي که پرورش ميدهيم توجه کنيم ،بدن ما نيز به تعادل بهتري ميرسد.
شگفتانگيز است که بدن ما مي تواند اين تعادل را حس کند .پژوهشگران در آزمايشگاهي تست چشم بستهي مزه انجام دادند:
پنجاه داوطلب هر يک در يک کابين ،مزهي گوشت ،کره و پنير را که در آنها امگا 3 -و امگا 6 -متعادل بود چشيدند.

داوطلبان سپس مزهي فرآوردههاي استاندارد که در سوپر مارکتها به فروش ميرسد را چشيدند ،البته آنها منبع غذاها را
نميدانستند .اکثر داوطلبان مزهي فرآوردههاي دامي را که با تغذيهي سالم و متعادل پرورش يافته بودند را ترجيح دادند.
انگار که سلولهاي تشخيص مزه ميفهمند که چه چيزي براي سلولهاي بدن ما خوب است و اين حس را با واکنش به آنچه
ميخوريم به ما نشان ميدهند.
غذاهاي غيرسمي
دکتر آني ساسکو ،هنوز مبهوت اسرار نهفته در نقشه سرطان دانيا که توسط سازمان بهداشت جهاني تنظيم شده است ،ميباشد:
« پس از اين همه سال کار ،ما هنوز کامالً مطمئن نيستيم .امّا به وضع عجيب برزيل نگاه کنيد».
ميزان توسعهي آن هنوز پائين است امّا نرخ سرطان سينه در آن برابر کشورهاي صنعتي غيربي است .وي ميگويد بسياري از ما
بر اين باوريم که اين پديده نتيجهي مصرف سه بار در روز گوشت است و ديگر اينکه در حال حاضر هر گونه هورموني را براي
رشد سريع گلههاي خود بکار ميگيرند.
واضح است که در هر کشور ارتباط مستقيمي بين نرخ سرطان و مصرف گوشت ،غذاهاي سرد و فرآوردههاي شيري وجود دارد.
برعکس هر چه رژيم غذايي کشور غني از سبزي و دانهها (نخود ،لوبيا و عدس) باشد ،نرخ سرطان پائينتر است.
گر چه مطالعه روي حيوانات و همهگيري روي انسانها راهحلي ارائه نميدهد ،امّا شاهدي قوي است :آنها ميگويند با به هم زدن
تعادل در رژيم غذايي شرايط بيشينهاي براي رشد سرطان پائينتر است.
گر چه مطالعه روي حيوانات و همهگيري روي انسانها راهحلي ارائه نميدهد ،امّا شاهدي قوي است :آنها ميگويند با به هم زدن
تعادل در رژيم غذايي شرايط بيشينهاي براي رشد سرطان ايجاد کردهايم .اگر بپذيريم که رشد سرطان به مقدار زيادي وابسته
به سمومي است که در اطراف ماست ،آنگاه براي جنگ با سرطان بايد غذاهايي را که ميخوريم سمزدايي کنيم.
در صورت قبول اين نظريه ،راهکارهاي زير سرعت را کُند ميکنند:
شکر و آرد سفيد را با احتياط مصرف کنيد .شکر را با شهد آگاوه (براي شيريني) و آرد چند غله را با خير پاستا و نان جايگزين
کنيد.
از چربيهاي گياهي هيدروژنه -چربي ترانس -اجتناب کن يد ،اينها در نان شيريني صبحانه و لبنياتي که از کره ساخته شدهاند
وجود دارند .از همهي چربيهاي حيواني که پر از امگا 6 -هستند پرهيز کنيد ،روغن زيتون چربي گياهي عالي است که التهاب
ايجاد نميکند .کره (نه مارگارين) و پنير که داراي امگا 3 -و امگا 6 -متعادل باشند نيز التهاب به وجود نميآورند.
امگا 3 -در فرآوردههاي ارگانيکي که از حيوانات علفخوار و يا حيواناتي که با بذر کتان تغذيه شدهاند ،وجود دارد .بايد اين
چربيهاي را به شکل سيستماتيک وارد رژيم غذايي کنيم و به بدن خود در جنگ با بيماريها کمک کنيم.
با انجام عمل رژيم غذايي سالمترين را به حيوانات که بخشي از زنجيرهي غذايي ما هستند ،ميدهيم .سود ديگر اين عمل ،کم
کردن وابستگي ما به مزارع ذرت و سوياي الزم براي تغذيهي دامهاست .ذرت و سويا بيشتر از اکثر فراوردههاي ديگر کشاورزي
به آب و کود و سم آلودهکننده محيطزيست نياز دارند.
باالخره براي تکميل برنامه سم زدايي ،بايستي خود را در برابر دومين پديده مضر که مرتبط با گسترش سرطان است مجهز نماييم
و آن ساخت مواد شيميايي سرطانزا در محيط اطرافمان است.
بخش سوم :نميتوان روي سيارهاي بيمار ،سالم بود!
خرسهاي قطبي دور از تمدن زندگي ميکنند .پهنهي وسيع يخ و برف که براي بقاي آنها الزم است اجازه همسايگي با مناطق
توسعهيافتهي صنعتي را نميدهد .با اين همه از بين حيوانات روي زمين اين خرسهاي قطبي هستند که توسط مواد شيميايي
سمي آلوده شدهاند تا جايي که بر روي سيستم ايمني و توليد مثل آنها تاثير گذاشته است.
اين حيوان بزرگ از فُکها و ماهيهاي بزرگ که غذاي اينها نيز ماهيهاي کوچکتر و پالنکتونها و علفهاي دريايي هستند،
تغذديه ميکنند .مواد زايدي که به رودخانهها ميريزيم ،عاقبت به دريا ميرسد .بسياري از اين مواد «مقاوم» بوده يعني تجزيه
نميشوند و جزئي از طبيعت زيستي زمين يا اقيانوس ميشوند.
آنها ظرف چند سال به گرد سياره ميچرخند و در قعر اقيانوسها جمع ميشوند .همچنين اينها وارد بدن هر حيواني که از
آنها تغذيه کند ،ميشوند( .اينها آالينده زيستي هستند) و تأثير عمدهي آنها روي بافتهاي چربي است.

دانشمندان آنها را «محلول در چربي» ميدانند و بنابراين در چربي حيوانها ديده ميشوند .اول راه خود را به بدن ماهيهاي
کوچک ميگشايند .و بعد وارد بدن حيواناتي که از اين ماهيها تغذيه ميکنند ،ميشوند.
هر چه جانور بزرگتر باشد مقدار « »POP+يا مواد آالينده ارگانيک موجود در بافت چربي آنها بيشتر است .خرس قطبي رد قله
اين زنجيره ي غذايي سرتاسر آلوده قرار دارد .پس لزوم ًا با بيشترين آلودگي زيستي محيطي مواجه هستند .گونهاي ديگر از
پستانداران نيز وجود دارد که قله زنجيرهي غذايي خود قرار دارد و حتي کمتر از خرسهاي قطبي در برابر آاليندهها محافظت
شده است و آن انسان است.
دانيل ريچارد ،رئيس بخش فرانسوي بزرگترين گروه زيست محيطي دنيا يا سازمان حياتوحش ) (WWFاست .او عاشق طبيعت
است .دوازده سال در کمارگو و در کنار ناحيهاي محافظت شده زندگي کرده است.
هنگامي که سازمان جهاني حياتوحش در سال  2004پژوهش غيرمعمول خود را در زمينه اندازهيگري مقدار سموم شيميايي
که مردم در بدن خود حمل ميکنند ،مطرح کرد ،وي داوطلب شرکت در آن طرح به عنوان نمونه پژوهشي شد.
او با حيرت متوجه شد که بدن او تقريباً نيمي ( 42روي  )109از مواد سمي که در بدن خرس قطبي يافت ميشود را در خود
دارد .چرا؟ وي مي گويد :چون من گوشتخوارم .در همين پژوهش همچنين سي و نه عضو پارلمان اروپا و چهارده وزير از کشورهاي
اروپايي مورد آزمايش قرار گرفتند
همهي آنها حامل مقادير قابل توجهي آاليندههاي سمي بودند .سيزده نوع مادهي شيميايي (ترکيبات فتاليتها و پرفلورو) مرتب ًا
در بدن اعضاي پارلمان اروپا شناسايي شد .همينطور در مورد وزرا ،مقادير مشابهي از مواد يافت شده در ديگر افراد ،يافته شد ،از
جمله بيست و پنج مادهي شيميايي :يک ماده التهابزا ،دو ماده آفتکش و بيست و دو مادهي خطرناک ( PCBپلي کلرين
بيفنيل).
اين آلودگي محدوده به سناتورها و وزيران نيست .در آمريکا پژوهشگران مرکز کنترل بيماري 148 ،ماده شيميايي سمي را در
خون وادار آمريکاييها شناسايي کردهاند.
همانند جهشي که در مصرف شکر به وجود آمد و باعث بهم خوردن نسبت امگا 6 -به امگا 3 -شد ،بحراني بودن و فوريت توجه
به مواد سمي موجود در ميحط زيست و بدن ما پديدهاي جديد است.
اين پديده نيز پس از جنگ جهاني دوم به وجود آمده است .توليد ساالنه ي مواد شيميايي صناعي از يک ميليون تن در سال
 1930به  200ميليون تن در حال حاضر رسيده است.
وقتي براي اولين بار در سال  1979مقالهي دکتر لي ديويس ،همهگيرشناس جوان ،چاپ شد ،او را حيوان بيصاحب ناميدند .او
با شهامت عنوان مقاله را که در مجلهي  Scienceچاپ شد «سرطان و توليد مواد شيميايي صنعتي» گذاشته بود.
اين موضوعي بود که هيچکس حاضر به تحمل آن نبود و تهديدي براي توليدکنندگان به شمار ميرفت .امّا او مقاومت نمود .پس
از چاپ تعداد ديگري مقاله و دو کتاب که دنيا را تحت تاثير قرار دادند ،باالخره از خانم ديويس در سال  2005خواستند اولين
مرکز سرطانشناسي زيستمحيطي را که در دانشگاه پيتزبورگ ساخته شده بود ،راهاندازي کند .امروز ارتباط بين سرطان و
محيطزيست به ندرت مورد شک واقع ميشود.
آژانش پژوهشي سرطان در سازمان بهداشت جهاني ) ،(IARCليستي را نگهداري ميکند که در آن مواد آاليندهي محيط
زيست درج شده است .در سي سال گذشته 900 ،ماده مورد آزمايش واقع شده است (از بيش از صد هزار ماده که از سال 1940
توسط بخش صنعت به صورت پسماند در محيط رها شده ،اين مواد ساالنه به چندين ميليون تن باغل ميشوند).
در بين  900مادهي ثبت شده در آژانس فوق -که معموالً توسط سازمانهاي دولتي ،مجامع پزشکي و يا اتحاديهها به ثبت
ميرسند( -يعني مطالعات و پژوهشهاي همهگيرشناسي کافي روي حيوانات براي تعيين اثر و علت آنها انجام شده است).
سيصد و هفت مورد «احتماالً و يا «ممکن» است سرطانزا باشند (يعني آزمون روي حيوان انجام شده ليکن روي انسان انجام
نشده است و يا مدارک مستدل بر سمي بودن آنها کافي نيست).
 497عدد هم «بدون دستهبندي» آمدهاند (که به معني سالم بودن آنها نيست ،بلکه فقط تأثير آنها به قدر کافي مطالعه نشده
است ،که غالباً به دليل نبود منابع مالي کافي بوده است).

در مواردي از اين مواد بطور گسترده استفاده ميشود ،مثل بنزن که مادهاي سرطانزا در گازوئيل ،برخي مواد پالستيکي ،چسبها،
بعضي از روغنهاي روانساز ،رنگها ،مواد شوينده و آفتکشها يافت ميشود.
دفاعي که اهالي صنعت ميکنند اين است که ميگويند مقدار مواجه بشر با اين آاليندههاي سمّي يک صدم حيوانات است .دکتر
ساندرا اشتاينگرابر ،متخصص محيطزيست با يک محاسبه جزيي اين استدالل را رد ميکند :در سال  ،1995برنامه سمّشناسي
ملي 400 ،ماده شيميايي را روي حيوانات آزمود.
اين تعداد تحت عنوان «نمونه نماينده» از هفتاد و پنج هزار ماده شيميايي موجود در آن زمان بود .پژوهشگران نتيجه گرفتند
که پنج تا ده د رصد اين مواد آالينده براي انسان مضر هستند .پنج تا ده درصد ،يعني ما بطور متوسط در معرض  3750تا 7500
آالينده قرار داريم.
بنابراين وقتي مي گويند که اين يک صدم دوز سمّي حيوانات است نبايد باور کنيم .در مجموع ،کل تأثيرات سمّي آنها به سي
و هفت تا هفتاد و پنج برابر مقداري که براي حيوانات برآورده شده ،ميرسد.
در اروپا گروه زيادي از پزشکان ،پژوهشگران و سازمانهاي زيست محيطي به همين نتيجه رسيدهاند .آنان همگي سند «جلب
نظر پاريس» را امضا کرده اند .اين سند در نشستي که توسط دکتر دومينيک بل پوم ،پروفسور سرطانشناس بيمارستان ژرژ
پمپيدو برگزار شد به امضا رسيد.
اين سند فراخواني براي بکارگيري اصول پيشگيري براي توليد ماده شيميايي جديد قبل از اينکه وارد بازار شود ،است .در اين
سند آمده است که قانونگذاري براي مواد شيميايي مانند بسياري چيزهاي ديگر زندگي است.
بسيار بهتر است که ا کنون عمل کنيم و محفوظ بمانيم تا اينکه بعد ًا تاسف بخوريم که براي محافظت از خود بقدر کافي تالش
نکرديم .اين اصلي است که بيشتر ما هر روزه در مورد خود و کودکانمان بکار ميگيريم .امّا تاکنون براي مواد شيميايي چنين
نکردهايم.
مواد سرطانزا معموالً در چربي جمع ميش وند .مثل موادي که در دود سيگار هستند و يکي از آنها ماده افزوني فوقالعاده
بنزوپيرين است که يکي از خطرناکترين سموم شناخته شده است .سرطانهايي که در پنجاه سال گذشته در غرب شيوع
داشته اند عبارتند از :پستان ،تخمدان ،پروستات ،روده بزرگ ،کولون و سيستم لنفاوي .اينها سرطانهاي ارگانهايي هستند که يا
حاوي بافت چربياند يا محصور در چربي.
برخي از اين سرطانها به هورمونهايي که در بدن ما گردش مي کنند حساس هستند ،لذا به آنها وابسته به هورمون ميگويند.
به اين علت است که در درمان آنها از ضدهورمون استفاده ميشود ،مثل تاموکسيفن براي سرطان پستان يا آنتياندروژن براي
سرطان پروستات.
هورمونها چگونه به رشد سرطان کمک ميکنند؟ اين کار با اتصال به گيرندههاي معين در سطح سلولها رخ ميدهد ،که همانند
کليد انداختن براي باز کردن قفل در ميباشد .اگر سلولهاي مذکور سرطاني باشند ،مثل هورمونها مجموعهاي از زنجيره واکنشها
را بوجود ميآورند ،که رشد تخريبي آنها را جرقه ميزند.
تعدادي از آاليندههاي محيط زيست «مغشوشکننده هورمونها» هستند .يعني ساختار آنها شبيه يکي از هورمونهاي انساني
است ،بنابراين ميتوانند وارد گيرنده شوند و آنها را بطور غيرطبيعي فعال کنند .چند تايي از آنها شبيه استروژن هستند.
ليديويس ،آنها را «زينو استروژن» ناميده است (زينو مشتق از  Xenosيوناني به معني غربيه است).
اينها از طريق علفها و آفتکشها خود را به چربي دامها ميچسبانند .برخي از زينواستروژنها از مواد پالستيک ميآيند و بعضي
ديگر از طريق پس مانده هاي صنعتي ،که همه روزه در معرض آنها هستيم .آنها حتي بطور وسيعي در لوازم آرايش و هر محصول
خانگي يافت ميشوند( .ليستي از محصوالت و موادي که بايد از آنها اجتناب کرد در صحفه  88آمده است).
در دپارتمان همهگيرشناسي هاروارد ،در پژوهشي دوازده ساله  91000پرستار مورد مطالعه قرار گرفتند .اين پژوهش نشان داد
در زنان (قبل از يائسگي) و آنها که در روز بيش از يک وعده گوشت ميخورند ريسک سرطان پستان را ميتوان با کم کردن
که سه بار در هفته گوشت مصرف ميکنند.
بنابراين ريسک سرطان پستان و تغذيه اروپا ) (EPICدر پژوهشي اساسي از  470000نفر از ده کشور مختلف ،در مورد سرطان
روده بزرگ نيز به همان نتيجه رسيد :ريسک اين سرطان براي کساني که مقدار زيادي گوشت قرمز در روز مصرف ميکنند دو

برابر کساني است که خود را محدود به مصرف  20گرم در روز گوشت قرمز کردهاند .با مصرف منظم ماهي که غني از امگا3 -
ميباشد ،ريسک اين سرطان پنجاه درصد کاهش مييابد.
هنوز نميدانيم ريسک خوردن گوشت قرمز مربوط به چربي ذخيره شده در آن و يا آاليندههاي گوشت ميباشد ،چرا که ترکيبات
بکار رفته براي انبار کردن آنها نيز موادي سرطانزا ميباشند.
پالستيکهاي زينواستروژنيک که براي بستهبندي و نگهداري گوشت بکار ميرود ،موضوع را پيچيدهتر ميکنند و البته طرز
ال مولکولهايي که آمينهاي هتروسايکليک خوانده ميشوند ،هنگام کباب کردن گوشت
پختن گوشت نيز بايد بحساب آيد .مث ً
روي باربکيو بوجود ميآيند .اين احتمال هم هست که کساني که زياد گوشت مصرف ميکنند غذاهاي ضدسرطان ديگر مثل
سبزيها را مصرف نميکنند.
آنچه بطور مشخص ميدانيم اين است که گوشت و فرآوردههاي لبني (همينطور ماهي بزرگ در قلّه زنجيرهي غذايي) علت نود
درصد آلودگيها در انسان هستند .اين آاليندهها ديوکسينPCB ،ها و بعضي آفتکشها که در محيطزيست وجود دارند را
شامل ميشود ،حتي اگر سالها هم ممنوع باشند.
همچنين واضح است که سبزيها بطور کلي حاوي يکصدم آاليندهها در مقايسه با گوشت هستند و اينکه شير ارگانيک از شير
معمولي کمتر آلوده است.
آفتکشها منبع اصلي مواد سمّي محيطزيست هستند ،امريکا بزرگترين مصرفکننده آفتکش است ،ژاپن در مقام دوم فرانسه
سوم است .يکبار ديگر خاطر نشان ميکنيم که اين فراوردهها قبل از  1930وجود نداشتند.
اتحاديه اروپا توليد کننده اصلي آفتکشها در جهان است و هفتاد و دو درصد اين فراورده در اروپا مصرف ميشود .محدوديتي
براي مصرف آنها در کشاورزي و صنعت وجود ندارد .برآورد شده است که هشتاد تا نورد درصد مردم در معرض سه تا چهار نوع
آفتکش قرار دارند.
همانند د.د.ت .در چهل سال پيش ،از اترازين آفتکشي است که داراي صرفه اقتصادي است و براي مدتها فکر ميکردند درصد
آاليندگي آن براي محيطزيست و انسان «قابلقبول» است.
امّا اترازين هم زينواستروژني قوي است و پس از آلوده کردن رودخانهها باعث تغيير جنسيت قورباغه ميشود .تنها در سال 2003
و پس از بحث و جدل هاي بيشمار بين دانشمندان و اهالي صنعت ،اترازين در فرانسه و سپس در سال  2006در تمام اتحاديه
اروپا ممنوع شد .اين ماده از سال  1962و بيش از  40سال بطور گسترده در اروپا و امريکا مصرف شده است.
تعداد قابل توجهي از تومورهاي مغزي از جمله تومور خود من ،به زينواستروژن حساساند .پژوهشهاي اخير نشان داده است که
کارگران مزرعه شراب که بطور منظم در معرض آفتکشها و قارچکشها قرار دارند داراي ريسک و تومور مغزي بااليي هستند.
بين سالهاي  1963تا  1970من در مزرعه ذرت که در آن اترازين مصرف ميکردند و خانه ما را در نرماندي احاطه کرده بود،
بازي مي کردم .در تمام زندگيم تا روزي که سرطان را در مغزم کشف کردم ،شير ،تخممرغ ،ماست و گوشت دامهايي که با ذرت
حاوي آفتکش تغذيه شده بودند ،استفاده ميکردم.
سيب پوست نکنده ميخوردم که قبل از اينکه به سوپرمارکت برسد  18بار با آفتکش اسپري شده بود .از آب شيري مصرف
ميکردم که از رودخانه آلوده ،تهيه ميشد( .اترازين را بسياري از تصفيهخانهها حذف نميکردند).
دو دخترخاله من که سرطان سينه گرفتند ،در همان مزرعه بازي ميکردند و همان غذاها و همان آب را استفاده ميکردند.
هيچگاه نقش اترازين و ديگر محصوالت شيميايي کشاورزي را که ممکن است در روند ابتال به سرطان در ما نقش داشته باشند،
درک نخواهيم کرد .درست است که بسياري از کودکان اين منطقه مريض نشدهاند ،امّا چگونه خطر اين آفتکش را «قابل قبول»
بدانيم؟
و غذاهاي ارگانيک
واشنگتن يکي از زيباترين ايالت هاي امريکا ،در شمال غربي اين کشور و بين ساحل پاسيفيک و رشته کوهها واقع شده است.
همانگونه که اغلب اتفاق ميافتد ،در جاهايي که زيبايي طبيعت غوغا ميکند ،مردم آن مناطق نيز پيشرفته هستند.

تعاونيها و سوپرمارکت هاي عرضه کننده مواد غذايي ارگانيک بوفور در سياتل وجود دارند .بخش بزرگي از مردم ،اين نوع غذاها
را انتخاب مي کنند .مانند اروپا فراوردهاييکه برچسب ارگانيک دارند با کودهاي طبيعي پرورش يافته و براي دفاع آفات در آنها
از آفتکشهاي شيميايي استفاده نشده است.
باري ،از غذاهاي ارگانيک انتقاد ميشود ،که گران هستند و گاهي آلودگي آفتکشهاي مزارع کناري در آنها وجود دارد آيا اين
غذاها واقعاً کمتر آلودهاند؟
دکتر سينتيا کرل ،از دانشگاه واشنگتن ،ميپرسد ،آيا غذاهاي ارگانيک که دوستانش به فرزندان خود ميدهند واقعاً سالمتر است؟
او موفق مي شود پژوهشي را با شرکت چهل و دو کودک در سنين بين دو تا پنج ساله ،که نزديک يکي از اين سوپرمارکتها يا
تعاونيهاي ارگانيک ساکناند ترتيب بدهد.
پدر و مادرها بايستي براي سه روز دقيق ًا مينوشتند که چه خوراک و نوشابهاي به کودک خود دادهاند .رژيم اين بچهها در
صورتيکه هفتاد و پنج درصد خوراک آنها برچسب ارگانيک داشت ،رژيم ارگانيک محسوب ميشد و اگر بيش از هفتادوپنج
درصد غذاي مصرفي اين برچسب را نداشت ،رژيم آنها عادي بحساب ميآمد.
بعد از آن ،دکتر کرل ،آفتکش ارگانوکلرين را در ادرار بچهها رديابي کرد و آن را اندازهگيري کرد (اين آفتکش فراوانترين
آفتکش است) ،وي دريافت که سطح اين آفتکش در بچههاي «ارگانيک» بطور محسوسي زير حداقل تعيين شده توسط آژانس
حفظ محيطزيست است.
همچني اين مقدار يک ششم کودکان «عادي» بود .در کودکان عادي ،سطح اين آفتکش چهار برابر حد مجاز بود .واضح است
که غذاهاي ارگانيک اختالف مهمي را بوجود ميآورند و سطح سم آنها بطور اساسي پايينتر است.
نيويورک تايمز گزارش داد که عکسالعمل نسبت به پژوهش کرل جانبدارانه بوده است .دکتر کلورفلد متخصص تغذيه از دانشگاه
ايالتي وين ) (Wayneدر ديترويت ميگويد ،دليل واضحي براي تأثير اين مقدار آفتکش بر سالمتي در دست نيست ،نميگويم
احتمال آلودگي وجود ندارد ،امّا بايد واقعگرا باشيم و از اين مسئله ناراحت نشويم .من بر اساس اين پژوهش عادت غذايي خود و
خانوادهام را تغيير نميدهم.
بهرحال کارشناساني هستند که موارد را طور ديگري ميبينند .دکتر جان وارگو از دانشکده پژوهشهاي زيستمحيطي دانشگاه
ييل ، ،سالها شاهد تأثير تغييرات زيستمحيطي روي سالمت کودکان بوده است.
واکنش او درست برعکس است« :اين پژوهش ارزش غذاهاي ارگانيک را نشان ميدهد و اينکه با استفاده از آنها کودکان در
معرض آلودگي کمتري هستند .اهالي صنعت ميگويند :فردي را پيدا کنيد که فوت کرده باشد .من نميخواهم آنها به اين نحو
با زندگي کودکانمان قمار کنند».
بعدها پژوهش ديگري از همان دانشگاه يافتههاي پژوهش اولي را تاييد کرد .بيست و سه کودک چندين روز غذاي عادي دريافت
کردند و مورد آزمايش قرار گرفتد .ادار آنها داراي آفتکش بود.
سپس به آنها فقط ارگانيک دادند .ظرف چند روز آفتکش از ادرار آنها محو شد .هنگامي که دوباره به آنها غذاي معمولي
دادند سطح مزبور بسرعت به حالت قبل بازگشت
فرض کنيد مادهاي هست که شما ميتوانيد به آساني آن را روي استيک يا ميوه يا ليواني شير بپاشيد .حال اگر تغيير رنگ دهد
نشاندهندهي وجود آفتکش در آن غذاست.
صنايع غذايي بايستي يک شبه چنان ريشهاي تغيير کند که مواد مشکوکي را که از سال  1940روانه بازار کرده است را معرفي
کند .امّا اين مواد سمّي ،بيبو ،بيرنگ و بدون مزه هستند.
آيا فقط به اين علت که پنهاناند «قابلقبول» اند؟ آيا اين مسئله تنها مربوط به کساني است که با سرطان دست و پنجه نرم
ميکنند؟
چه موقع همگيرشناسان «مطمئن» خواهند بود...
امروزه با وسيع شدن قلمرو «فعاالن» سبز ،فعاليت در حوزه پژهش در زمينه ارتباط بين سرطان و محيطزيست فعال و قانوني
است .پزشکان  ،Insermشوراي پژوهش پزشکي فرانسه ،در سال  ،2005بر اساس اطالعات بدست آمده ،هشدار دادند« :ثابت
شده است که مواجهه با آاليندههاي محيطي علت بخش اعظم سرطانها ميباشد».

تنباکو علت سي درصد سرطانهاست .براي بقيه توضيح رسمي وجود ندارد .سرطان معموالً بين پنج تا چهل سال طول ميکشد
تا بروز کند .اغلب پژوهش هاي علمي موجود ،روي حيواناتي که عمر بسار کمتري دارند ،انجام شده است.
برخي اعضاي جامعه علمي ،استدالل ميکنند که پژوهش روي حيوانات بطور دقيق ثابت نميکند که بگوييم سرطان در انسان
نيز مربوط به محيطزيست است.
در سال  ، 2002قربانيان سرطان پستان در ويکتورياي کانادا ،گرد هم آمدند و در آن کنفرانس کارشناسان همهگيرشناسي و
بيولوژي شرکت کردند .دکتر آني ساسکو ،ديدگاه خود را تشريح کرد و نتيجه بيست و پنج سال کار در سطح بينالمللي را ارائه
داد.
در مقابل اين همه زن ،که منتظر توضيحي در مورد بيماريشان بودند ،چنين نتيجهگيري نمود :گر چه اطالعات پنجاه سال
گذشته ،ارتباط بين سرطان و محيطزيست را اعالم ميکند ،امّا هنوز دليل قطعي براي اين ارتباط نداريم.
يکي از حاضران ميکروفون را گرفت و گفت :اگر از قبل کاري نکنيم و منتظر شويم تا همهگيرشناسان در اين رابطه به اطمينان
برسند ،همگي خواهيم مرد .و آنيساسکو با او موافق بود.
موانع بر سراه تغيير
در سال  ،1950هشتاد درصد مردان غربي تنباکو مصرف ميکردند .اين عادت حتي توسط پزشکان بيضرر تلقي ميشد .در
مجلههاي پزشکي آگهي سيگارهاي وينستون و مارلبورو وجود داشت.
اوارتز گراهان و ريچارد دال ،پزشکان دانشگاه آکسفورد ،که خود نيز مانند بسياري ديگر از پزشکان ،سيگاري بودند ،نشان دادند
که تنباکو عامل مستقيم افزايش سريع سرطان ريه ميباشد .مرداني که يک بسته در روز سيگار ميکشيدند ،ريسک سرطان
آنها سي درصد بيشتر بود.
بيست و دو سال طول کشيد تا دولت انگليس اولين واکنش را نسبت به تنباکو نشان داد .امروزه نيز توليد ،مصرف و صادرات
سيگار در همه جا قانوني است.
ارتباط بين چربي حيواني و سرطان که بسيار غني از امگا 6 -و پر از مواد شيميايي سمي است ،حتي به اندازه سيگار نيز هشدار
دهنده نيست .افزايش ريسک سرطان ناشي از اين مواد براي سيگاريها ،بيست تا سي برابر است.
ازدياد ريسک حاصل از مصرف نامتعادل و سميّت چربيهاي حيواني بين يک و نيم تا هشت است (بسته به نوع پژوهش و مقدار
مواجهه) .امّا اين مقدار در بحث بيماريهايي که زندگي را تهديد ميکنند ،ناچيز نيست.
همانند تنباکو داليل اقتصادي قوي براي ناآگاهي مردم وجود دارد .بسياري از سياستمداران باور دارند که آفتکشها توليد
محصوالت را زياد ميکنند ،گرچه شواهد اندکي براي اين ادعا وجود دارد.
بعضيها استدالل مي کنند که بکارگيري مواد شيميايي در کشاورزي سنتي ،فعاليتهاي اقتصادي و بدست آوردن کار در مزارع را
تضمين ميکند و همچنين صنايع شيميايي را سرپا نگه ميدارد.
هر گونه تغيير در روش کشاورزي که سالمت انسان و طبيعت را تحت تأثير قرار دهد فوراً سرنگون ميشود ،بنابراين بايد قوانين
موجود را تغيير دهيم.
پس چنين تغييراتي نياز به روشهاي عملي براي پشتيباني از کشاورزي ارگانيک دارد .اين تغيير هم مانند تنباکو سود
اقتصادياش -همانند کم شدن هزينههاي درماني -در درازمدت اتفاق ميافتد .ديگر تغييرات مثل کيفيت آب و سالمتي کودکان،
زودتر از قابل دسترسي هستند.
در رابطه با واقعه گرم شدن زمين ،با عنوان حقايق ناراحت کننده ،ال گور( ،معاون رييس جمهور امريکا) ميگويد« :مشکل است
به فردي چيزي را بفهمانيم ،وقتي که درآمد او وابسته به نفهميدن او باشد».
نمي توانيم از سياستمداران و اهالي صنعت انتظار داشيته باشيم که در اين باره تدابير سختي اتخاذ کنند .زني که در کنفرانس
ويکتوريا ،ميکروفون را به دست گرفت و آن گفتهها را بر زبان آورد رسات ميگفت :اگر صبر کنيم ،تا همهگيرشناسان «مطمئن»
شوند ،ممکن است قبل از کسب اطمينان آنها ،بمريم.
اگر سوي ديگر ما توان اين را داريم که هشدارها را خودکان بکار ببريم .ميتوانيم چيزي را که مصرف ميکنيم انتخاب کنيم.
وقتي فراوردههاي ارگانيک در فروشگاه نزديکمان وجودندارد ،ميتوانيم آنرا سفارش دهيم .و وقتي بسياري از ما متقاضي اين

نوع کاالها باشيم ،قيمتها کاهش مي يابند .مانند بسياري از بازارهاي امريکا که اجناس ارگانيک همپاي کاالهاي سنتي وجود
دارند.
سه اصل سمّزدايي
سيگاريها هنگامي که سيگار را ترک ميکنند ،ريسک سرطان آنها بسرعت پايين ميآيد .اگر ما کمک کنيم رشد سرطان در
بدن ما متوقف شود ،مکانيزم طبيعي کنترل سرطان فعال شده و با دخالت آن انتشار سرطان نيز تحت کنترل درميآيد.
براي محافظت از خود در برابر سرطان ميتوانيم تماس خود را با فاکتورهاي سمّي محيطزيست محدود کنيم .در ميان آنچه
تاکنون مشخص شده و يا بشدت مشکوکاند من سه عامل که بنظرم بيشترين درگيري و راحتترين تغيير را دارند انتخاب
کردهام:
 -1مصرف زياد شکر و آرد سفيد که التهاب ايجاد ميکند و باعث رشد سلول از طريق انسولين و شبه انسولين ميشود.
 -2مصرف زياد امگا 6 -موجود در مارگارين و روغنهاي گياهي (شامل چربيهاي ترانس) ،چربي حيواني (گوشت ،فراوردههاي
شيري و تخممرغ) که با روشهاي کشاورزي بعد از جنگ جهاني دوم بعمل آمدهاند و داراي عدم تعادل در ترکيب هستند.
 -3تماس با آاليندههاي محيطزيست که از سال  1942وارد زندگي شدهاند و در چربي حيواني جمع ميشوند.
دو تاي اول تا حد زيادي سبب بروز التهاب و ايجاد سرطان بحساب ميآيند .پس اولين قدم سمّزدايي ،مصرف بسيار اندک شکر،
آرد سفيد ،چربي حيواني ،و کاهش هر چه بيشتر غذاهاي غيرارگانيک ميباشد.
غذاهاي غيرارگانيک را الزم نيست بطور کامل حذف کنيم امّا آنها نبايد به عنوان منبع اصلي تغذيه ما باشند ،بلکه فقط گاهگاهي
از آن ها استفاده کنيم .بجاي استيک با کمي سبزي در کنار آن ،بايد هر از گاهي اندکي گوشت (با امگا 3 -متعادل) را در بشقابي
پر از سبزي مصرف کنيم .اين کاريست که ويتناميها ،هنديها و چينيها انجام ميدهند.
«هر چه بر سرزمين آيد بر سر فرزندان زمين آيد»
اگر ما روش تغذيه متعادل ارگانيک را اختيار کنيم ،نه تنها به سمزدايي بدن کمک کردهايم ،بلکه به بازيابي تعادل سياره نيز
ياري رساندهايم .گزارش سازمان ملل در سال  ،2006درباره غذا و کشاورزي ميگويد ،روش فعلي پرورش دام براي مصرف انسان
يکي از علل گرم شدن زمين است.
تأثير دامداري با اثر گلخانهاي حتي بيشتر از حمل و نقل است .روش دامپروري عامل  65درصد توليد اکسيدنيتروز است ،گازي
که  296بار بيشتر از دياکسيدکربن باعث گرم شدن زمين ميشود.
متان حاصل از هضم ناقص ذرت توسط گاوها ،بيست و سه برابر اکسيدکربن باعث گرمي زمين ميشود .سي و هفت درصد متان
جهان از دامهاست .يک سوم زمين قابل کشت و ذرت و سويا براي خوراک دام اختصاص يافته است.
از آنجا که اين مقدار هنوز تکاپوي مصرف را نميکند ،جنگلها را از بين ميبرند و در نتيجه جذب دياکسيدکربن زمين کاهش
مييابد .گزارش سازمان ملل همچنين ميگويد دامپروري جزو فعاليتهايي است که بيش از همه ،منابع آب را آلوده ميکند و اني
بعلت ورود حجم عظيمي از کودهاي شيميايي ،آفتکشها و سرگين دامها به رودخانهها و نهرهاست.
هنديها بطور متوسط در سال پنج کيلوگرم گوشت مصرف ميکنند و سالمتر از غربيهاي همسن خود هستند .براي امريکاييها،
اين مقدار صد و بيست و سه کيلوگرم است و يا بيست و پنج برابر هنديها.
مدل توليد و مصرف فراوردههاي گوشتي ما سياره را نابود ميکند .همهچيز گواهي ميدهند که اينها بطور همزمان باعث نابودي
بشر ميشوند.
در پايان هر روز هر آنچه را که باعث شادي من شده است ،در دفتر خاطرات خودم مينويسم .معموالً نکات سادهاي از کار
درميآيد .از اينکه فقط سبزي ،دانهها و ميوه مصرف کردهام و اندکي هم نام چند غله ،خوشحال ميشوم .به اين نکته نيز توجه
کردهام که تمام روز سبکتر و هوشيارتر بودهام .خوشحالم که وزن کمتري را به سيارهاي که مرا بر روي خود حمل ميکند تحميل
ميکنم.
جدول 5 -قدمهاي اصلي که براي حفظ رژيم روزانه بايد برداشت.
کاهش دهيد

با اينها جايگزين کنيد

غذاهاي با اندکس قند باال (شکر ،آرد سفيد و غيره) (جدول ميوه ،آرد و نشاسته با اندکس قند پايين (جدول  4صفحه
)117
 4صفحه )117
روغنهاي هيدروژنه يا نسبتاً (چربي ترانس)

روغن زيتون روغن بزرک ،روغن کنوال

روغن آفتابگردان ،سويا و ذرت

فراوردههاي ارگانيک ،فراوردههاي لبني بدست آمده از
دامهاي تغذيه شده با علف (متعادل از نظر امگا 3 -و امگا-
 ،6فاقد  ،)BGHشير سوي ،ماست سوي
ادويه چيني ،زيتون ،گوجهفرنگي ،گيالس
سبزيها ،دانهها (نخود ،عدس ،لوبيا)Tofu ،

گوشت و تخممرغ غيرارگانيک

ماکيان ارگانيک و تخممرغ ارگانيک

پوست ماکيان

گوشت قرمز ارگانيک حداکثر  200گرم در هفته ماهي
(ماکارل ،ساردين ،آزاد حتي پرورشي)

پوست ميوهها و سبزيها غيرارگانيک (از آنجا که آفتکشها ميوه و سبزيهاي ارگانيک ،شسته و پوت کنده
به پوست ميچسبند).
آب شير در مناطقي که کشاورزي گسترده دارند به علت وجود آب شير محلي تصفيه شده ،فيلتر شده با فيلتر کربن يا بدست
آمد هبا روش اسمز معکوس (فيلتر را ميتوان روي سينک
نيترات و آفتکشها
آشپزخانه نصب کرد)
آب معدني يا چشمه در بطري پالستيک که زير آفتاب داغ
نشده باشد و مزه پالستيک ندهد (در اين صورت حاوي پلي
وينيل کلرايد است)
مايکل لرنر ،پس از بيست سال جستجو و کنکاش در بيماران سرطاني ،بسياري از افراد سي تا چهل ساله را ديده است که در
برنامههاي او شرکت نداشتهاند.
البته امروزه نيز اين برنامه ادامه دارد ،امّا مايکل بيشترين سعي خود را براي حفظ محيطزيست متمرکز کرده است .او تالش
ميکند با ريشه يابي مسئله جلوي بيماري را بگيرد .وي وضعيت موجود را با جمله سادهاي بيان ميکند «روي سيارهاي بيمار
نميتوانيم سالم زندگي کنيم».
در سال  1854رئيس قبيله  Puget Suquamishدر سياتل بطور رسمي اين شهر را به شهر اياالت متحده تحويل داد .او در
نطقي نافذ به سفيدپوستان ساکن آنجا ،که يک قرن بعد اين سخنان سرلوحه تالشهاي زيستمحيطي قرار گرفت ،اين چنين
عنوان کرد:
به کودکانتان چيزي را بياموزيد که ما به کودکانمان ياد داديم و آن اينکه ،زمين مادر ماست .هر چه بر سر زمين آيد بر سر
فرزندان زمين آمده است .اگر انسان روي زمين تف کند به خود تف کرده است.
ما ميدانيم که زمين مال انسان نيست ،انسان مال زمين است .آري ،ما ميدانيم .همه چيز خون يک فاميل به هم وابسته است،
همه چيز بهم وابسته است.
جدول 7 -فراوردههاي مورد استفاده روزانه که بايد از آنها اجتناب کرد و آنهايي که بايد ترجيح داد
تا حد ممکن اجتناب کنيد
پرکلرواتيلن ،تتراکلرواتيلن (استفاده در خشکشويي)

با اينها جايگزين کنيد
لباسهاي خشکشويي شده را چندين ساعت در هواي آزاد پهن
کنيد و بعد بپوشيد و يا از رختشويي تر (شستشو با آب بجاي
خشکشويي) CO2 ،مايع يا سيليکون استفاده کنيد

دئودورانت و ضدعرق حاوي آلومينيوم (خصوصاً براي دئودورانت طبيعي بدون آلومينيوم بکار ببريد
خانمهايي که زير بغل خود را اصالح ميکنند که عمل نفوذ
آلومينيوم را تسهيل ميکند)
لوازم آرايش ،شامپو ،لوسيون ،ژل ،رنگ مو ،الک ناخن ،فراوردههاي طبيعي و ارگانيک مصرف کنيد که فاقد پارابنها،
کرمهاي ضدآفتاب حاوي استروژن يا فراوردههاي با منشاء فتاليتها و استروژنها باشند.
جفت (در فراوردههاي مدل موي افريقايي معمول است) يا
حاوي پارابن يا فتاليت ميباشند .فتاليتهايي که اجتناب تعداد معدودي از لوازم آرايش ارگانيک فاقد پارابنها و
شوند شامل  BBPو  DEHPاست .پارابنهايي که اجتناب فتاليتها هستند.
شوند شامل متيل پارابن ،پلي پارابن ،ايزو پارابن و بوتيل
برخي کارخانهها مثل  Body Shopو  Avedaفراوردههاي
پارابن است.
بدون فتاليت توليد ميکنند.
عطرهاي حاوي فتاليت (تقريب ًا همه عطرها)

حشرهکشها و آفتکشهاي خانگي و شيميايي

عطر نزنيد و يا فقط  Toilet waterاستفاده کنيد که فتاليت
کمتري دارد.
آفتکشهاي ساخته شده از روغنهاي پايه ،اسيد بوريک و
غيره.
براي ليست کامل به آدرس www.panna.org :مراجعه
کنيد

غذا يا مايع داغ (قهوه ،چاي ،شيرخشک کودک) در ليوان از ظرف شيشهاي با سراميک استفاده کنيد (که ميتوان در
پالستيک که از پيويسي ،پلياستايرن و فوم ساخته شده مايکروفر هم قرار داد)
باشد (وقتي گرم شود وارد غذا ميشود)
تهيه غذا در ظرف تفلون خراشيده

تفلون سالم يا ظرف غيرتفلون مثل استيل ضدزنگ

تميزکنندهها مثل شويندههاي مايع ،ضدباکتري ،پاککننده فراوردههاي سبز ،با برچسب  Ecolableاروپا و يا با سرکه
توالت ،با الکيل فنلها (نانوکسينول ،اوکتوزينول ،نانيل فنل ،سفيد (براي شستشو قفسهها و زمين) بکينگ سودا يا صابون
سفيد
اکتيل فنل)
استفاده بيش از حد از تلفن همراه و در معرض ميدان از  head setبا تيوب استفاده کنيد.
مغناطيسي آن قرار گرفتن
منبع مورد استفاده :مبارزه با سرطان
نوشته :سروان -شرايبز
ترجمه :دکتر مسعود ايرواني -مهندس ابراهيم کنه
ناشر :آفريدگار قلم1389 -
تلفن مرکز پخش66467305 :

