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کانون انس��ان پاک، زمين پاک، تش��کلي غير دولتي، زيس��ت محيطي و غير انتفاعي 

در ايران اس��ت. هدف اين کانون عبارت اس��ت از اطالع رساني جهت کاهش معضالت 

زيس��ت محيطي با توجه به گرمايش جهاني زمين و حفظ ميراث زمين. فعاليت آن از طرق 

گوناگون نظير توليد و نش��ر اخبار زيس��ت محيطي، برگ��زاري همايش و پخش فيلم هاي 

موج��ود در مورد گرمايش جهاني، پخش اطالعيه و اعالميه هاي هش��دار دهنده در مورد 

وضعيت کنوني تغييرات آب و هوايي کره زمين، برگزاري گش��ت هاي علمي و آموزشي 

صورت مي گيرد. 

ب��ا توجه به وضعيت بحراني زمين به عل��ت وقوع گرمايش زمين و در پي آن تغييرات 

اقليمي، کمبود آب و مواد غذايي، جنگل زدايي، نابودي اقيانوس هاي جهان و از بين رفتن 

تنوع زيس��تي، تصميم گرفتيم تا به راه حل هاي اساسي و موثر براي مقابله با اين بحران ها 

بپردازيم، و با توجه به تحقيقات بسيار و با استفاده از منابع علمي معتبر به اين نتيجه رسيديم 

که مصرف گوش��ت، ماهي و لبنيات و در کل صنعت دامپروري و بعد از آن کش��اورزي 

مدرن، يعني استفاده از کودهاي شيميايي و آفت کش ها از داليل اصلي وقوع اين بحران 

ها هس��تند. البته آلودگي هاي ناشي از سوختن سوخت هاي فسيلي را نيز مد نظر قرار داده 

ايم و در تالش هس��تيم تا تمام مردم به شيوة زندگي زيست پايدار روي آورند تا در مسير 

زندگي خود، از زمين و منابع آن محافظت نمايند و آنرا براي آيندگان حفظ کنند.

م��ا با تهي��ة مقاالتي در خص��وص محيط زيس��ت و همچني��ن با تهي��ة کتابچه هايي 

جه��ت آش��نايي عموم با گرمايش زمي��ن و پيامدهاي آن و اثر مصرف گوش��ت و لبنيات 
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ب��ر  محي��ط زيس��ت و راه حل هاي زيس��ت پايدار ب��راي توقف گرماي��ش جهاني و رفع                                   

بحران ها، سعي داريم تا مردم را از موثرترين و سريع ترين راه حل ها براي بر طرف کردن 

اين بحران ها آگاه گردانيم.

براي مطالعه و دانلود کتاب ها در زمينه گرمايش زمين و تغييرات اقليمي، لطفا به اين 

آدرس ها در سايت کانون مراجعه نمائيد: 

با توجه به فوريت اين مس��اله، بر آن ش��ديم تا کتابچه اي را با عنوان آشنايي با تغذيه 

س��الم گياهي  تهيه کنيم تا ش��ما عزيزان را در اتخاذ ش��يوة زندگي زيس��ت پايدار و سالم    

ي��اري نماييم. در اين کتابچه ما از اطالعات ارزش��مند دکتر زرين آذر و کميتة پزش��کان 

براي طب پاسخگو که براي برخورداري از سالمت مطلوب به پيروي از رژيم گياهخواري 

تاکيد دارند، اس��تفاده کرده ايم. اين کتاب راهنماي شما براي شروع گياهخواري است و 

در آن تمام مضرات گوشت و لبنيات و چگونگي تامين تمام مواد غذايي مورد نياز بدن از 

گياه��ان، چند رژيم غذايي گياهي نمونه و در آخر چند نمونه غذاي گياهي و خام گياهي 

ايراني و فرنگي آورده شده است. 

کانون انسان پاک، زمين پاک

ويرايش دوم: آذر 1390

 www.phce.org :وب سايت

http://www.phce.org/books.htm
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دکت��ر زرين آذر ،متخصص ام��راض داخلي و داراي بورد فوق تخصص��ي در بيماري هاي 

دستگاه گوارش،کبد و کيسة صفرا مي باشند.

دکتر آذر که معتقد به خام گياهخواري بوده و خود نيز از اين روش زندگي پيروي مي کنند، 

به درمان بيماري ها از طريق تغذيه ،تغيير روش زندگي و پيش��ه کردن روش طبيعي اصول سالمتي 

اعتقاد دارند. 

عالوه بر تحصيالت آکادميک و بيش از بيست سال تحقيق و مطالعة مداوم در مسائل تغذيه، 

دکتر آذر در بس��ياري از س��مينارهاي آموزش تغذيه و سالمت نيز شرکت نموده و همچنين تجربة 

درمان و بهبود بيماري هاي مختلف توسط تغذيه و روزة آب را دارند.

  Physicians( دکت��ر آذر عض��و م��ادام العم��ر کميتة پزش��کان ب��راي ط��ب پاس��خگو

  Committee for  Responsible Medicine) بوده، از سال 1995 در زمينه هاي مختلف 

با آنان همکاري نزديک داش��ته اند .اين گروه ش��امل بيش از نه هزار عضو پزشک و صد و بيست 

هزار عضو ديگر است که در مورد پيشگيري بيماري ها از طريق تغذيه و همچنين در مورد حمايت 

از حيوانات و مشکالت استفادة آنان در آموزش ها و تحقيقات پزشکي فعاليت مي کنند. 

           National Health( دکت��ر آذر عض��و م��ادام العم��ر انجم��ن مل��ي س��المت آمري��کا

Association) هستند که باور به گياهخواري و درمان بيماري ها از طريق تغذية درست دارند.

ايش��ان همچني��ن عضو موسس��ة گرس��ون Gerson Institute ب��وده، با اين موسس��ه نيز                 

در ارتباط و همکاري نزديک مي باش��ند .تخصص اين موسسه بر روي درمان سرطان ها و بيماري 

هاي بحراني با تغذيه، بخصوص مصرف مواد خام گياهي است.

دکتر آذر گواهينامه هاي )Certificates) مختلفي در امور تغذيه از گروه ها و سازمان هاي 

مختل��ف تغذي��ه از جمل��ه Our Place International دارند ک��ه در آن اصول روزة آب و 

درمان بيماري ها توسط اين متد و سپس تغذية سالم را آموخته اند.

دکت��ر آذر که به مدت بيش از پانزده س��ال در يکي از بيمارس��تان هاي ب��زرگ کاليفرنياي 

ذر:
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جنوبي با س��مت مشاور مشغول به کار پزشکي و درمان بيماران بود، تصميم گرفت که کلية دانش 

و تجربه و وقت خود را صرف درمان طبيعي و پزشکي بدون دارو از طريق تغذيه و رعايت اصول 

طبيعي سالمت نمايد.  ايشان اکنون در مطب خصوصي خود در کاليفرنياي جنوبي به درمان طبيعي 

بيماران مش��غول بوده ،همچنين سمينارها و مجالس بحث و گفتگو در مورد تغذيه و درمان طبيعي 

را براي عموم مردم در کتابخانه ها و مراکز عمومي و انجمن ها برگزار مي کنند.

 " (David Klein(دکتر زرين آذر همچنين در سمت مشاوره با کلينيک دکتر" ديويد کلين

که خام گياهخوار بوده و بيماران را با روش تغذيه درمان مي کنند، همکاري دارند.

www.ourplaceinternational.com

www.nationalhealthassociation.com

www.colitis-crohns.com

www.gerson.org

www.pcrm.org

وب سايت دکتر زرين آذر:

      http://www.zarinazar.com/

وبگاه پرسش و پاسخ با دکتر زرين آذر:

      http://drzarinazar.blogfa.com/



کميتة پزشکان براي طب پاسخگو، يک سازمان غير انتفاعي است که در سال 1985، توسط 

دکتر نيل بارنارد تاسيس گرديد. 

آش��نايي با تغذيه س��الم گياهي، توسط کميته پزش��کان براي طب پاس��خگو، 5100 خيابان 

ويسکانس��ين، W.N.، سوئيت شماره 400، واشينگتون، دي سي 20016، 6862210 )202)، انتشار 

يافته اس��ت. کميتة پزشکان براي طب پاسخگو متشکل از تقريبًا 5 هزار پزشک و 100 هزار عضو 

غير متخصص مي باش��د. کميتة پزش��کان براي طب پاس��خگو، تغذيه، طب پيشگيري، روش هاي 

تحقيقاتي اخالقي و سياست پزشکي دلسوزانه را ترويج مي نمايد.  

کميتة پزش��کان ب��راي طب پاس��خگو، طب پيش��گيري 

کن��د: م��ي  تروي��ج  ابت��کاري  ه��اي  برنام��ه  طري��ق  از  را 

• "پي س��ي آر ام" هدايتگر ش��يوه اي براي بهسازي 	

سياست هاي تغذية فدرال است.

• برنام��ه هاي تحقيقات��ي کلينيکي ما، پايه و اس��اس 	

جدي��دي را در دياب��ت، س��رطان و بيم��اري هاي ح��اد ديگر      

ايجاد کرده است. 

• پروژة سرطان "پي سي آر ام"، اطالعات حياتي را براي ده ها هزار نفر فراهم کرده است.	

• چهار گ��روه غذايي جديد، طرح ابتکاري "پي س��ي آر ام" براي يک سياس��ت تغذيه 	

فدرال است که اولويت جديدي را در امر سالمتي قرار مي دهد. 

ما استانداردهاي واالتر را براي اصول اخالقي و اثر بخشي در تحقيقات تشويق مي کنيم.

• ما مخالف آزمايش هاي غير اخالقي بر روي انس��ان هس��تيم. اگرچه گام هاي بلند در 	

حذف چنين آزمايش هايي انجام گرفته، اما مشکالت همچنان باقي است.
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• م��ا بجاي تحقيق��ات و آزمايش ب��ر روي حيوانات 	

جايگزي��ن هاي��ي را ترويج مي کنيم و ت��الش کرده ايم تا 

آزمايش هاي وحش��ت آور را متوقف کنيم. ما روش هاي 

غير حيواني را در آموزش پزش��کي ترويج مي کنيم. اخيرا، 

بيش از س��ه چهارم از تمام دانشکده هاي پزشکي آمريکا، 

آزمايش��گاه ه��اي حيوانات را براي دانش��جويان پزش��کي 

حذف کرده اند.

دکتر نيل برنارد، رئيس کميتة پزشکان براي طب  

پاسخگو است.

    هيات مش��اور کميتة پزش��کان براي طب پاسخگو از 11 متخصص مراقبت هاي سالمتي با 

تخصص هاي مختلف تشکيل شده است:
 

T. Colin Campbell, Ph.D. Cornell University 
Caldwell B. Esselstyn, Jr., M.D. The Cleveland Clinic 
Suzanne Havala Hobbs, Dr.PH., M.S., R.D. University of North Carolina 
at Chapel Hill 
Henry J. Heimlich, M.D., Sc.D. The Heimlich Institute 
Lawrence Kushi, Sc.D. Division of Research, Kaiser Permanente  
Virginia Messina, M.P.H., R.D. Nutrition Matters, Inc. 
John McDougall, M.D. McDougall Program, St. Helena Hospital 
Milton Mills, M.D. Gilead Medical Group 
Myriam Parham, R.D., L.D., C.D.E. East Pasco Medical Center 
William Roberts, M.D. Baylor Cardiovascular Institute 
Andrew Weil, M.D. University of Arizona 

آش��نايي با تغذيه س��الم گياهي، به عنوان توصيه پزش��کي فردي در نظر گرفته نش��ده است. 

افرادي که تحت درمان قرار داشته و يا دارو مصرف مي کنند، در مورد هر رژيم غذايي و تغييرات 

شيوه زندگي بايد با پزشک متخصص خود مشورت نمايند. 

WWW.PCRM.ORG                         :وب سايت کميته پزشکان براي طب پاسخگو
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غذاهاي گياهي 

           ابزارهايي قدرتمند براي سالمتي

و                      قدرتمن��د  روش  گياه��ي،  غذاي��ي  رژي��م 

لذت بخش��ي جهت دستيابي به س��المتي کامل است. 

الگوي غذايي گياهخواري، مبتني بر انواع گسترده اي 

از غذاهايي است که مطبوع، خوشمزه  و سالم اند. 

افراد گياهخوار از خوردن گوشت و مرغ و ماهي 

پرهيز مي کنند. کس��اني که فراورده هاي لبني و تخم 

مرغ را در رژيم غذايي خود مي گنجانند، گياهخواران 

"الکتو- اوو" ناميده مي ش��وند. افراد وگان )گياهخواران مطلق) به هيچ وجه گوشت، ماهي، مرغ، 

تخ��م مرغ و محصوالت لبني مصرف نمي کنند. ع��الوه بر اينکه رژيم غذايي وگان )گياهخواري 

مطلق) مزيت قابل مالحظه اي نس��بت به يک الگوي گياهخواري "الکتو- اوو" دارد، س��الم ترين 

رژيم غذايي بوده و خطر بروز ميزان وسيعي از مشکالت سالمتي را نيز به حداقل مي رساند.

يک قلب سالم 

افراد گياهخوار نس��بت به افراد گوشتخوار، سطح کلسترول بسيار پايين تري داشته و بيماري 

قلبي در گياهخواران کمتر ش��ايع اس��ت. يافتن داليل آن کار دشواري نيست. غذاي گياهخواران 

معمواًل داراي ميزان پاييني از چربي اشباع شده بوده و عمومًا حاوي کلسترول پايين و يا اصال بدون 

کلس��ترول مي باشد. از آنجايي که کلس��ترول تنها در فراورده هاي حيواني نظير گوشت، لبنيات و 

تخم مرغ يافت مي ش��ود، افراد وگان )گياهخواران مطلق) از يک رژيم غذايي عاري از کلسترول 

استفاده مي کنند.

ن��وع پروتئي��ن در يک رژيم غذايي گياهي مي تواند مزيت مهم ديگري باش��د. بس��ياري از 

بررس��يها نش��ان مي دهند که جايگزين نمودن پروتئين حيواني با پروتئين گياهي، سطح کلسترول 

خون را پايين مي آورد – حتي اگر ميزان و نوع چربي در رژيم غذايي يکس��ان بماند. آن بررسيها 

نش��ان مي دهند که يک رژيم غذايي گياهي کم چربي، مزيت آشکاري نسبت به ساير رژيم هاي 

غذايي دارد. 

غذاهاي گياهي ابزارهايي قدرتمند براي سالمتي   
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فشار خون پايين تر

تع��داد قابل توجهي از بررس��يهايي که به اوايل دهه 1920 برمي گردند، نش��ان مي دهند که 

افراد گياهخوار، فش��ار خون پايين تري نسبت به افراد غير گياهخوار دارند. در حقيقت، پاره اي از 

بررس��يها نش��ان داده اند که افزودن گوشت به يک رژيم غذايي گياهي، فشار خون را به سرعت و 

بطور چش��مگيري باال مي برد. از جمله مزاياي يک رژيم غذايي گياهي، کاهش ميزان س��ديم در 

غذاهاي مصرفي نيز مي باش��د. هنگامي که بيماراني با فشار خون باال، يک رژيم غذايي گياهي را 

آغاز مي کنند، بسياري از آنها مي توانند مصرف داروي خود را قطع کنند.  

کنترل بيماري ديابت

جديدترين بررس��يها و مطالعات در زمينه ديابت نش��ان داده اند که يک رژيم غذايي گياهي 

سرش��ار از کربوهيدرات هاي مرکب و فيبر )که تنها در غذاهاي گياهي يافت مي ش��وند) با چربي 

پايين، بهترين رژيم غذايي تجويز ش��ده براي کنترل ديابت مي باش��د. يک رژيم غذايي مبتني بر 

س��بزيجات، حبوبات، ميوه جات و غالت کامل که چربي و قند پاييني نيز دارد، مي تواند س��طوح 

قن��د خون را پايي��ن آورده و غالبًا ني��از به مص��رف دارو را کاهش داده و يا حت��ي حذف نمايد.                

از آنج��ا که افراد مبتال به ديابت با ريس��ک ب��االي بيماري قلبي مواجه هس��تند، پرهيز از چربي و 

کلسترول اهميت داشته و يک رژيم غذايي گياهي، بهترين راه براي انجام آن است. 

پيشگيري از سرطان

يک رژيم غذايي گياهي، به پيشگيري از بسياري از سرطان ها کمک مي کند. 

هنگاميکه گوش��ت قرمز، مرغ و يا ماهي حرارت داده مي شوند، در اثر تغييرات مولکولهاي 

پروتئين، ترکيباتي بنام آمينهاي هتروس��يکليک ساخته مي شوند. تحقيقات مختلف، سرطان زايي 

اين ترکيبات را ثابت کرده اند.

هرچه ميزان حرارت باالتر بوده )مانند کباب گوش��ت و يا کباب جوجه) و طول زمان پختن 

بيشتر باشد، ميزان اين مواد سرطان زا نيز بيشتر خواهد بود! 

مرغ کباب ش��ده در حقيقت بيش��ترين ميزان توليد آمينهاي هتروس��يکليک را دارد. گوشت 

گاو، گوساله و گوسفند مقام دوم را در اين زمينه احراز مي کنند و ماهي قزل آالي کباب شده در 

مقام سوم قرار گرفته و باالخره همبرگر در ردة چهارم مي باشد. ولي فراموش نکنيد که بطور کلي 

همة اين گوشت هاي پخته شده يا کباب شده، داراي اين مادة سرطان زا هستند.
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عالوه بر اين در رودة اش��خاصي که گوش��ت قرمز مصرف مي کنند، مادة سرطان زايي بنام 

ترکيبات "ِان- نيتروز" به وفور مش��اهده مي ش��ود. اين ترکيبات ب��ر روي دي ان اي )DNA) اثر 

گذاشته و در آن تغييرات سرطان زا توليد مي کنند.

اين ماده در رودة گياهخواران و کس��اني که مصرف فيبر غذايي بااليي دارند، به ميزان بسيار 

اندک وجود داشته يا اصال موجود نمي باشد.

جالب است بدانيم که يک کيلوگرم گوشت کبابي خوب پخته شده، مقدار مواد سرطان زايي 

معادل 600 نخ سيگار توليد مي کند. اين ميزان در مرغ کباب شده حتي بيشتر از اين نيز مي باشد!

ميزان س��رطان سينه در کش��ورهايي با رژيم غذايي معمواًل گياهي بطرز چشمگيري پايين تر 

است. هنگامي که مردم آن کشورها، يک رژيم غذايي گوشتخواري را مي پذيرند، ميزان سرطان 

س��ينه در ميانش��ان بطور تصاعدي افزايش مي يابد. همچنين ميزان س��رطان روده بزرگ در افراد 

گياهخوار بطور چش��مگيري پايين تر از افراد گوش��تخوار است. س��رطان روده بزرگ، با مصرف 

گوشت و در نتيجه عدم مصرف فيبر غذايي موجود در گياهان، ارتباط مستقيم دارد. 

چرا رژيم غذايي گياهي به محافظت در برابر سرطان کمک مي کند؟ 

نخس��ت اينکه، گياهان چربي بسيار کمتر و فيبر غذايي بس��يار باالتري دارند. ارتباط سرطان 

هايي مانند سرطان پروستات، سينه، تخمدان و رودة بزرگ با مصرف مواد حيواني و چربي موجود 

در آن، امروزه کامال به اثبات رس��يده اس��ت؛ عدم مصرف فراورده هاي لبني خطر ابتال به سرطان 

پروستات، سينه و تخمدان را کاهش مي دهد.

عالوه بر اين، گياهان حاوي مواد ضد سرطان ديگري هستند که فيتوکميکال ناميده مي شوند. 

ب��راي مثال، افراد گياهخوار معمواًل مقدار بيش��تري از رنگدانه هاي گياهي بتاکاروتن و ليکوپن را 

مصرف مي کنند. اين امر مي تواند به توضيح اين مس��أله کمک کند که چرا آنها کمتر به سرطان 

ريه و پروس��تات مبتال مي ش��وند. گياهان همچنين، داراي ويتامين "ث" فراوان، س��لنيوم و ويتامين 

"ايي" )E) هستند که همگي بصورت آنتي اکسيدانها عمل کرده و از تغييرات DNA سلولها توسط 

راديکالهاي آزاد جلوگيري مي کنند.

برخي از جنبه هاي ضد س��رطان رژيم غذاي��ي گياهخواران را هنوز نمي توان توضيح داد. به 

عنوان مثال، پژوهشگران کاماًل نمي دانند که چرا افراد گياهخوار مقدار بيشتري گلبول سفيد دارند 

که "سلول هاي کشندة طبيعي" نام گرفته و قادرند به جستجوي سلول هاي سرطاني پرداخته و آنها 

را تخريب نمايند. 

غذاهاي گياهي ابزارهايي قدرتمند براي سالمتي   
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افسانه پروتئين

در گذش��ته، برخي از مردم بر اي��ن باور بودند که 

يک انسان هرگز نمي تواند مقدار بسيار زيادي پروتئين 

دريافت کند. در اوايل دهه 1900، چنين گفته مي ش��د 

که مردم آمري��کا در هر روز بيش از 100 گرم پروتئين 

مص��رف مي کنن��د و جديدت��ر از آن در ده��ه 1950، 

اف��رادي که نگران س��المتي خ��ود بودند، ب��ه افزايش 

مصرف پروتئين تش��ويق مي ش��دند. امروزه، برخي از 

کتابهاي نوشته شده در زمينه رژيم هاي غذايي، مصرف 

پروتئي��ن باال را براي کاهش وزن توصيه مي کنند و هنگام��ي که افراد چنين رژيم هاي غذايي را 

دنبال مي کنند، گاهي اوقات به موفقيت کوتاه مدتي در کاهش وزن دس��ت مي يابند، اما اغلب از 

خطراتي که يک رژيم غذايي داراي پروتئين باال، سالمتي شان را تهديد مي کند، آگاهي ندارند. 

پروتئين اضافي با پوکي اس��تخوان، بيماري کليه، س��نگ هاي کلسيم در مجاري ادرار و برخي از 

انواع سرطان ها مرتبط است. 

عناصر سازنده حيات

مردم ماهيچه ها و س��اير پروتئين هاي بدن خود را از اس��يدهاي آمينه اي مي س��ازند که از 

طريق پروتئين هايي که مي خورند تأمين مي ش��ود. يک رژيم غذايي متنوع که متشکل از لوبياها، 

عدس، غالت و س��بزيجات اس��ت، در برگيرنده همه اسيدهاي آمينه ضروري مي باشد. ابتدا چنين 

تصور  مي ش��د که غذاهاي گياهي مختلف بايد با هم خورده ش��وند تا مقدار پروتئين کامل آنها            

جذب شود، اما اين مورد بنا بر پژوهش هاي اخير، صحيح نيست. بسياري از دانشمندان علم تغذيه، 

از جمل��ه انجمن آمريکايي رژي��م غذاي��ي )Association Dietetic American)،  بر اين 

عقي��ده اند که نياز به پروتئين را مي توان به آس��اني با مصرف انواع��ي از منابع پروتئين گياهي در 

يک روز کامل برطرف نمود. به منظور سود بردن کامل از پروتئيني که مصرف مي کنيد، خوردن 

مقدار کافي کالري براي برطرف کردن نياز انرژي بدن تان اهميت دارد. 
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مص�رف مق�دار بي�ش از حد 

پروتئين دردسرساز است

ي��ک رژيم غذايي متداول ش��امل 

گوش��ت و فراورده هاي لبني است. در 

نتيجه، رژيم غذاي��ي مردم غالبًا پروتئين 

بسيار زيادي دارد. اين امر مي تواند سبب 

مش��کالت جدي براي س��المتي ش��ود:

بيم�اري کلي�ه: هنگامي که مردم بيش از ح��د پروتئين مصرف مي کنن��د، بيش از مقدار 	•

نيازش��ان نيتروژن جذب مي کنند. جذب بيش از اندازه نيتروژن به کليه ها فشار مي آورد زيرا بايد 

نيت��روژن اضافي را از طريق ادرار دفع نمايند. افراد مبت��ال به ناراحتي کليه، به خوردن غذاهاي کم 

پروتئين تش��ويق مي ش��وند. چنين رژيم غذايي، ميزان اضافي نيت��روژن را کاهش داده و همچنين     

مي تواند به پيشگيري از بيماري کليوي کمک نمايد. 

س�رطان: اگرچه چربي در يک ماده غذايي اس��ت که همواره به عنوان افزايش دهنده خطر 	•

س��رطان بحس��اب مي آيد، اما پروتئين نيز در اين ميان نقش دارد. افرادي که بطور مرتب گوشت   

مي خورند، در معرض خطر ش��ديد س��رطان روده بزرگ قرار دارند و پژوهش��گران معتقدند که 

چربي، پروتئين، مواد س��رطان زاي طبيعي و نبود فيبر در گوش��ت، همگي در بروز سرطان مؤثرند. 

گزارش س��ال 1997 صندوق تحقيقات جهاني سرطان و مؤسسه آمريکايي پژوهش سرطان، غذا، 

تغذيه و پيش��گيري از س��رطان، يادآور شده است که رژيم هاي غذايي حاوي گوشت و سرشار از 

پروتئين، با برخي از انواع سرطان مرتبط مي باشند. 

پوکي اس�تخوان و س�نگ هاي کليه: رژي��م هاي غذايي سرش��ار از پروتئين حيواني 	•

موجب مي ش��وند تا مردم بيش از حد معمول از راه کليه هايش��ان کلسيم دفع نموده و خطر پوکي 

اس��تخوان در آنها افزايش يابد. در کش��ورهايي با رژيم هاي غذايي کم پروتئين تر، ميزان پوکي 

استخوان و شکستگي مفصل ران، کمتر است.

افزايش دفع کلس��يم، خطر ابتال به سنگ کليه را افزايش مي دهد. محققان انگليسي دريافتند 

که زماني که مردم حدود 141 گرم ماهي )حدودًا 34 گرم پروتئين) به يک رژيم غذايي معمولي 

اضافه کردند، خطر تشکيل سنگ هاي مجاري ادرار به اندازه 250 درصد افزايش يافت. 

مدت زمان زيادي، چنين تصور مي ش��د که افراد ورزش��کار به پروتئين بس��يار بيش��تري در 

افسانه پروتئين


