موضوعات بهداشتی
در خصوص فراوردههای لبنی
نوشته کمیته پزشکان طب پاسخگو ،ترجمه کانون انسان پاک ،زمین پاک
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بسیاری از آمریکاییها ،از جمله برخی از
گیاهخواران ،علیرغم این اثبات علمی که
سالمت آنها را به زیر سئوال برده و خطراتی
را نشان میدهد که به طور بالقوه سالمتی آنها
را تهدید میکند ،هنوز از مقادیر قابل توجهی
فراوردههای لبنی استفاده میکنند و سیاستهای
دولتی نیز هنوز آنها را ترویج مینماید.

در کودکان و پیشگیری از پوکی استخوان در
افراد مسنتر مورد توجه است .اما ،پژوهش
بالینی نشان میدهد که فراوردههای لبنی برای
استخوانها مزیت کمی داشته و یا اصالً دارای
هیچ مزیتی نیست .در سال  ،2005مقالهای که
در نشریه پزشکی کودکان منتشر گردید ،نشان

پوکی استخوان

داد که مصرف شیر ،استحکام استخوانها را در

ویژگی اصلی شیر ،کلسیم آن است و نوشیدن
آن ،برای ساخته شدن استخوانبندی محکم

1

کودکان بهبود نمیبخشد 1.همچنین ،مطالعه
سالمت پرستاران دانشگاه هاروارد 2که به مدت
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 18سال ،مطالعه بر روی بیش از  72000زن

غذایی 9-6،افزایش جذب میوهها و سبزیها،

را دنبال مینمود ،هیچ گونه تأثیر محافظتی را

ورزش 11،4و اطمینان یافتن از جذب کلسیم کافی

به دلیل افزایش مصرف شیر بر خطر شکستگی

از طریق مصرف غذاهای گیاهی مثل کلمپیچ،

استخوان به اثبات نرساند .در حالی که کلسیم

کلم بروکلی و سایر سبزیجات سبز برگدار

برای سالمت استخوان اهمیت دارد ،اما بررسیها

و انواع لوبیا کاهش دهید .همچنین میتوانید

نشان میدهند که افزایش مصرف کلسیم ،تقریباً

از محصوالت غنی شده با کلسیم ،نظیر غالت

بیشتر از  600میلی گرم در روز -مقداری که

فرآوری شده صبحانه و آبمیوهها استفاده کنید،

به آسانی بدون استفاده از فراوردههای لبنی و

اگرچه این فراوردهها بیشتر از مقدار مورد نیاز،

یا مکملهای کلسیم ،دست یافتنی است -به

کلسیم بدن را تأمین میکنند.

استحکام استخوان کمکی نمیکند.

10،9

2

مقدار چربی و ارتباط آن با بیماری
قلبی-عروقی
فراوردههای لبنی ،شامل پنیر ،بستنی ،شیر ،کره
و ماست ،مقادیر قابل توجهی کلسترول و چربی
اشباع به رژیم غذایی میافزایند.

12

رژیمهای

سرشار از چربی و چربی اشباع میتوانند خطر
بیماری قلبی و دیگر مشکالت جدی برای
سالمتی را ،افزایش دهند .یک رژیم گیاهی
کمچربی که عاری از فراوردههای لبنی باشد ،به
همراه ورزش ،ترک سیگار و مدیریت استرس،
در مطالعات انجام گرفته بر روی کودکان و
بزرگساالن ،مشخص شده است که ورزش،
تأثیر عمدهای بر تراکم استخوان دارد.

5-3

شما میتوانید خطر پوکی استخوان را در خود با
کاهش جذب سدیم و پروتئین حیوانی در رژیم

2

نه تنها میتواند از بروز بیماری قلبی جلوگیری
نماید ،بلکه همچنین آن را از بین میبرد.

14،13

هرچند فراوردههای لبنی بدون چربی در بازار
موجودند؛ اما ،همان طور که در زیر مالحظه
میشود ،سایر خطرات را برای سالمتی شما
موجب میشوند.
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سرطان

پروستات نشان داده اند.

سرطانهای پروستات و سینه ،با مصرف
فراوردههای لبنی در ارتباط بودهاند ،که
این احتماالً به افزایش ترکیبی که عامل
رشد شبهانسولین ( )IGF-Iنام دارد مربوط
میشود IGF-I 15.در شیر گاو یافت میشود و
اثبات شده است که در سطوح افزایش یافتهای،
در خون افرادی که به طور منظم ،فراوردههای

17

یکی از بررسیها

نشان داده ،مردانی که از باالترین سطوح IGF-I
برخوردار بودند ،بیشتر از چهار برابر در مقایسه
با مردانی که سطوح پایین تری داشتند ،با خطر
سرطان پروستات روبرو بودند 18.سایر یافتهها
نشان میدهند که خطر سرطان پروستات ،با
مصرف زیاد شیر کم چربی افزایش یافت ،که
این نکته بر این مسأله اشاره دارد که کلسیم
لبنی بسیار زیاد میتواند خطر بالقوهای برای

لبنی مصرف میکنند ،وجود دارد 16.سایر مواد

سالمت پروستات باشد.

یافت شده است.

مصرف فراوردههای لبنی باشد .قند الکتوز شیر

مغذی افزایش دهنده  IGF-Iنیز در شیر گاو
بررسیهای کنترل موردی در جمعیتهای
مختلف ،رابطه تنگاتنگ و پایداری را میان
غلظتهای سرم  IGF-Iو خطر سرطان

3

20،19

سرطان تخمدان نیز ممکن است در ارتباط با

در بدن تجزیه شده و به قند دیگری موسوم به
گاالکتوز تبدیل میشود .پژوهش نشان میدهد
که قند گاالکتوز لبنی ممکن است برای سلولهای
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تخمدان س ّمی باشد 21.در یک بررسی انجام شده
در سوئد ،مصرف الکتوز و فراوردههای لبنی ،با

و گاالکتوز .کودکان شیرخوار از آنزیمهای
فعالی برخوردارند که گاالکتوز را تجزیه

سرطان تخمدان رابطه مستقیم داشت 22.بررسی

میکند .همزمان با افزایش سن ،بسیاری از ما

مشابهی ،تحت عنوان بررسی سالمت زنان Iowa

بخش اعظم این توانایی را از دست میدهیم.

دریافته زنانی که بیشتر از یک لیوان شیر در روز

از این گذشته ،افرادی که شیر مینوشند ،عالوه

مصرف میکردند ،نسبت به زنانی که کمتر از

بر نشانههای ناخواسته ،خودشان را در معرض

یک لیوان شیر در روز مینوشیدند 73 ،درصد

خطر ایجاد سایر امراض و بیماریهای مزمن

بیشتر به سرطان تخمدان مبتال میشوند.

25

قرار میدهند.

23

ویتامین D

عدم تحمل الکتوز

افراد غالباً شیر را به منظور دریافت ویتامین D
در رژیم غذایی خود مینوشند ،بی آنکه بدانند،
میتوانند ویتامین  Dرا از طریق منابع دیگر
عدم تحمل الکتوز ،در میان بسیاری از افراد
رایج است ،که این مسأله تقریباً بر  95درصد
از افراد آسیایی آمریکایی 74 ،درصد از
آمریکایی تبارها 70 ،درصد از افراد آفریقایی
آمریکایی 53 ،درصد از مکزیکی آمریکاییها
و  15درصد از کاناداییها تأثیر گذار است.

24

نشانههایی که شامل ناراحتی معده و روده،
اسهال و نفخ شکم است اتفاق میافتد ،زیرا
این افراد از آنزیم الکتوز که قند الکتوز شیر
را هضم نماید ،برخوردار نیستند .برای کسانی
که میتوانند الکتوز را هضم کنند ،فراوردههای
تجزیه شده آن شامل دو قند ساده است :گلوکز

4

نیز دریافت نمایند .منبع طبیعی ویتامین  Dنور
خورشید است .پنج تا پانزده دقیقه قرار دادن
بازوها و پاها یا دستها و صورت در معرض
آفتاب ،میتواند برای برآورده ساختن نیازهای
بدن به ویتامین  ،Dبسته به رنگ پوست فرد،
کافی باشد 26.پوست تیره تر به منظور دریافت
سطوح کافی از ویتامین  ،Dنیازمند این است
که مدت زمان طوالنی تری در معرض نور
خورشید قرار بگیرد .در آب و هواهای سردتر،
در طول ماههای زمستان ،خورشید ممکن است
قادر نباشد ویتامین  Dکافی را تأمین نماید .در
این زمان ،رژیم غذایی باید بتواند ویتامین D
را فراهم نماید .غالت غنی شده ،غالت ،نان،
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آبپرتقال و شیر سویا یا شیر برنج ،غذاهای
مفیدی هستند که ویتامین  Dرا تأمین میکنند.

مضری افزایش یابد که میتواند
است تا سطوح
ّ

سیستمهای ایمنی و تولید مثل بدن را نیز تحت

همه مولتی ویتامینهای معمولی نیز ویتامین D

تأثیر قرار دهد .سیستم عصبی مرکزی نیز

را فراهم میکنند.

میتواند تحت تأثیر قرار بگیرد .عالوه بر این،
PCBها و دیوکسینها با سرطان نیز در ارتباط

آلوده کنندهها

میباشند.

28

شیر حاوی آلوده کنندههایی است که از

پروتئینهای شیر و دیابت

میگیرد .شیر به طور طبیعی حاوی هورمونها

دیابت وابسته به انسولین (دیابت نوع یک یا

آفتکشها گرفته تا داروها همه را در بر
و عوامل رشد تولید شده در درون بدن یک
گاو است .از این گذشته ،هورمونهای ترکیبی
نظیر هورمون رشد گاوی (recombinant
 ،)rBGHمعموالً برای گاوهای کارخانههای
لبنیاتسازی مورد استفاده قرار میگیرند تا
بر تولید شیر بیفزایند.

27

از آنجا که گاوهای

تحت این عمل قرار گرفته ،مقادیری شیر تولید
میکنند که طبیعت هرگز قصد تولید آن مقدار
را نداشته است ،نتیجه نهایی میتواند ورم غدد
پستانی و یا التهاب آنها باشد .معالجه این شرایط،
مستلزم استفاده از آنتی بیوتیکهاست و آثار و
نشانههای آنتی بیوتیک ،گهگاه در نمونههای
شیر و سایر فراوردههای لبنی یافت شده است.
آفت کشها ،بی فنیلهای ترکیب شده با کلر
(PCBها) و دیوکسینها ،سایر نمونههای آلوده
کننده ی یافت شده در شیر میباشند .این سموم
به آسانی از بدن خارج نشده و سرانجام ممکن

5

دیابت آغاز کودکی) با مصرف فراوردههای
لبنی در ارتباط میباشد.

29

در سال ،2001

مطالعهای که در کشور فنالند از  3000کودکی
که به طور ژنتیکی در معرض خطر ابتال به
دیابت قرار داشتند ،صورت گرفت ،نشان داد
که استفاده زودرس از شیر گاو ،آمادگی ابتال به
دیابت نوع یک را افزایش داده است.

30

سالمت نوزادان و کودکان
پروتئینهای شیر ،قند شیر ،چربی و چربی اشباع
در فراوردههای لبنی ،کودکان را در معرض
خطرات سالمتی قرار داده و ایجاد چاقی ،دیابت
و بیماری قلبی را افزایش میدهد.
آکادمی پزشکی کودکان در آمریکا ،توصیه
میکند که به نوزادان زیر یک سال نباید شیر
کامل گاو داده شود،

31

زیرا کمبود آهن ،به

احتمال زیاد در یک رژیم غذایی سرشار از
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لبنیات وجود دارد .محصوالت شیر گاو آهن

سبزیجات ،حبوبات و غذاهای غنی شده شامل

اگر فراوردههای لبنی،

غالت غنی شده و آبمیوههاست .این غذاهای

بخش عمده رژیم غذایی فرد را تشکیل دهند،
احتمال کمبود آهن بیشتر میشود .قولنج یا

ممل ّو از مواد مغذی میتوانند به شما در برآورده
ساختن نیازهایتان به کلسیم ،پتاسیم ،ریبوفالوین

شکم درد ،مسأله دیگری است که مرتبط با

(ویتامین  )B2و ویتامین  ،Dبه راحتی و بدون

مصرف شیر است .تا  28درصد از نوزادان در

خطرات تهدید کننده سالمتی کمک نمایند.

بسیار کمی دارند.

32

طول اولین ماه زندگی خود از شکم درد رنج
میبرند 33.پزشکان اطفال از مدتها قبل متوجه
شدهاند که غالباً شیر گاو دلیل آن بوده است.
ما در حال حاضر میدانیم که مادران شیرده
در صورتی که شیر گاو مصرف نمایند ،ممکن
است نوزادانشان مبتال به قولنج یا شکم درد
شوند .آنتی بادیهای بدن گاو میتواند از طریق
جریان خون مادر به شیر پستانش وارد شده و
سپس وارد بدن نوزاد شود 35،34.از این گذشته،
به نظر میرسد که حساسیتهای غذایی ،دالیل
عمومی مصرف شیر گاو ،به خصوص در کودکان
باشد.

37،36

مصرف شیر گاو همچنین با یبوست

مزمن در کودکان مرتبط بوده است .محققان
خبر داده اند که مصرف شیر ،منجر به زخمهای
مقعد و درد شدید به هنگام خروج مدفوع و در
نهایت موجب یبوست شده است.

38

شیر و فراوردههای لبنی برای رژیم غذایی
ضروری نبوده و در حقیقت میتوانند برای
مضر باشند .بهترین روش ،مصرف
سالمتی
ّ
یک رژیم غذایی سالم حاوی غالت ،میوهها،

6
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با تشکر از کمیته پزشکان طب پاسخگو برای ارائه
:چنین مقاالت و کتابهایی در زمینه تغذیه سالم
http://www.pcrm.org/factsheets/
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