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 شده کشنده استمصرف زیاد گوشت قرمز و گوشت فرآوری

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

شده برای مؤسسه ملی مبارزه با سرطان در آمریکا با انتشار مقاله جدیدی تأکید کرد که مصرف زیاد گوشت قرمز و فرآوری

 دهد.کنندگان را افزایش میخطرناک است و خطر مرگ و میر مصرفسالمتی 

 کند.های کشنده را تشدید میدر این مقاله تأیید شده که مصرف گوشت قرمز خطر ابتال به بیماری

های فرآوری شده براساس تحقیقات مؤسسه ملی مبارزه با سرطان آمریکا، افرادی که به مقدار بیشتری از گوشت قرمز و گوشت

های کنند، در مقایسه با سایر افراد بسیار بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماریسود مصرف میمانند سوسیس، کالباس و گوشت نمک

 خطرناک قلبی و سرطان قرار دارند.

زار ه 500سال مطالعه و تحقیق گردآوری و منتشر شده است. در این تحقیقات نوع رژیم غذایی بیش از  10این مقاله بر اساس 

 نفر از مردم مختلف، مورد آزمایش قرار گرفت.

های فوق را کاهش داده و در نتیجه خطر مرگ و میر کند: مصرف بیشتر گوشت سفید خطر ابتال به بیماریها تأیید میبررسی

کننده مصرف"ن کردند، به عنواگرم گوشت قرمز مصرف می 160دهد. در این پژوهش، افرادی که روزانه به طور متوسط را کاهش می

 اند.مشخص و شناخته شده "کننده حداقلمصرف"خورند، با عنوان گرم گوشت قرمز می 25و کسانی که روزانه حدود  "حداکثر

پژوهشگران این مؤسسه آمریکایی براساس تعریف فوق تأکید کردند: اگر همه مردم بتوانند میزان مصرف روزانه گوشت قرمز را 

درصد  16درصد و در زنان تا  11برسانند، خطر مرگ ناشی از سرطان و بیماری قلبی در مردان تا  "لکننده حداقمصرف"به حد 

 کند.کاهش پیدا می

شوند. به عالوه گوشت قرمز زا در جریان طبخ گوشت قرمز در حرارت باال تولید میدهد: مواد سرطانهای علمی نشان میبررسی

 که با ابتالی به سرطان پروستات و سرطان روده بزرگ ارتباط مستقیم دارد. یکی از منابع اصلی چربی اشباع شده است

 کند.مصرف گوشت قرمز همچنین فاکتورهای ایجادکننده امراض قلبی، مانند افزایش فشار خون و کلسترول را تشدید می



برای حفظ سالمت بدن ضروری شود و کنند مصرف گوشت قرمز به مقدار الزم و کافی توصیه میمحققان در حالی که توصیه می

شده است اما در عین حال نسبت به مصرف بیش از حد آن هشدار داده و بارها بر خطر استفاده زیاد این محصول غذایی و انواع فرآوری

 اند.آن تأکید کرده

در رژیم غذایی  دهد: انتشار این خبر در مورد مضرات گوشت قرمز باعث شده مردم به میزان قابل توجهیتحقیقات نشان می

درصد از مردم این کشور مصرف ژامبون  10خود تجدیدنظر کنند. برای مثال در پژوهشی که اخیراً در انگلیس انجام شده، معلوم شد 

 داده است.ها را تشکیل میاند، در حالی که این ماده در واقع بخش اصلی صبحانه سنتی انگلیسیرا کاهش داده

 که فواید مصرف گوشت قرمز تازه و بدون چربی بیش از زیان آن است.شود از سوی دیگر تأکید می
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