
واحد گوش��ت به همراه درصد پروتئینی که در اختیار 
مصرف کنن��ده ق��رار می دهد، مق��دار قابل توجهی 
اس��یدهای چرب اش��باع شده را نیز به همراه دارد،  در 
صورتی که منابع پروتئین گیاهی فاقد این اسیدهای 
چرب اش��باع ش��ده می باش��ند. همچنی��ن از طریق 
مصرف گوش��ت های قرمز، م��واد معدنی مثل آهن، 
روی و س��ایر مواد معدنی انتقال داده می ش��وند و به 
ط��ور کلی هیچ گونه فیبری چ��ه محلول و نامحلول 
)ک��ه به طور کلی بادارنده بروز بعضی از س��رطان ها 
می باش��ند(، نیز به همراه ندارند که بازدارندگی بروز 

بعضی از سرطان ها را به عهده دارند.
 در مقاب��ل آن مناب��ع پروتئی��ن گیاهی ب��ه موازات 
پروتئین های��ی ک��ه به همراه دارند، اغلب سرش��ار از 
فیبره��ای محل��ول و نامحل��ول بوده ک��ه نه تنها در 
عملکرد دس��تگاه گوارش بس��یار مفی��د فایده تلقی 
می گردند، بلکه به عنوان بازدارنده ای از بروز بعضی 
از س��رطان های مختل��ف و رقیق کنن��ده ترکیب��ات 
سرطان زا مثل نیتروزآمین ها و غیره عمل می نمایند 
و از س��وی دیگر چنین پروتئین هایی یک اثر جدید 
ثابت شده دیگر دارند که از سرعت پیری سلول های 
ب��دن می کاهن��د. البت��ه ناگفته نمان��د در بین منابع 
پروتئین حیوانی به دو منبع بسیار پرارزش باید اشاره 
گردد که نه تنها تأمین کننده و تثبیت کننده سالمتی، 
بلکه حافظ جوانی و شادابی نیز به حساب می آیند. 

یکی از آنها ماس��ت های طبیع��ی و بدون افزودنی و 
دیگ��ری انواع ماهیان دریا و رودخانه می باش��ند. در 
اینج��ا از ماس��ت ش��روع می کنم. ماس��ت گرچه به 
خانواده لبنیات تعلق دارد که از ش��یر ساخته می شود، 
ولی در پروسه تهیه آن از طریق باکتری های خاصی 
تخمیر و پیش هضم می گردد، به طوری که قس��متی 
از قند الکتوز شیر را به اسید الکتیک تبدیل می کنند 
و الکتوباسیلوس های مختلف در لخته شدن شیر به 
ص��ورت ماس��ت افزایش پیدا می کنند. ماس��ت یک 
م��اده غذای��ی مفید و حیات بخش اس��ت که تفاوت 
زیادی با ش��یر اولیه فراهم ش��ده از پستانداران دارد. 

دوغ کفیر نیز از جمله نوش��یدنی های لبنی تخمیری 
بسیار با ارزش با خواص سالمتی افزایی می باشد که 
از  پروبیوتیک ه��ای ش��فابخش  ب��ا غنی س��ازی 

ماست های طبیعی و بدون افزودنی تهیه می گردد.

نتای���ج به دس���ت آمده از سلس���له 
در  ش���ده  انج���ام  پژوهش ه���ای 

*)MIT( موسسه فناوری ماساچست
در بررس��ی و تحقیق��ات ب��ه عمل آم��ده، گروهی از 
موش های آزمایش��گاهی را با یک رژیم غذایی غنی 
ش��ده با چرب��ی و کربوهیدرات )فس��ت فودها( قرار 
دادن��د و در طول زمان بررس��ی ن��ه تنها تمامی این 
حیوانات از نظر کلی چاق ش��ده بودند، بلکه تراکم و 
انباشتگی چربی های ذخیره شده در حفره شکم آنها 
نیز بس��یار افزون تر گردیده بود. همان طور که بارها 
در نوش��تارهای گذش��ته در مورد خطرات و صدماتی 

که به سوخت و ساز کلی بدن وارد می سازد، ذکر شد، 
همانند یک غده درون ریز چربی های انباش��ته ش��ده 
در حفره شکم ترکیبات التهابی زای متعددی را تولید 
و ترش��ح ک��رده و در جریان خون رها می س��ازد که 
مش��کالت عدیده و در هم تنیده ای را در به هم زدن 
کل س��المتی موج��ب می گردن��د. در این بررس��ی 
تجربی به جیره گروه دیگری عالوه بر فست فودها، 
ماس��ت اضافه ش��ده بود که به ط��ور حیرت آوری از 
تجمع چربی در حفره ش��کم آنها جلوگیری ش��ده بود 
که طبعًا این عمل حفاظتی از انباش��ت چربی مربوط 
به پروتئین یا کلس��یم یا س��ایر مواد مغذی موجود در 
ماست نبود، بلکه عوامل تاثیرگذار این بازدارندگی با 
الکتوباس��یل های موجود در ماست ارتباط داشت. در 
گ��روه دیگری، الکتوباس��یلوس روت��ری، به جای 
افزودن ماس��ت، از طریق آب آش��امیدنی داده ش��ده 
بود و همین عمل بازدارندگی را به وجود آورده بود.

  رون���د چاق���ی و ی���ا الغ���ری اف���راد فقط به 
میزان انرژی دریافتی بستگی ندارد

در پژوهش ه�ای دهه ه�ای اخیر ای�ن نظریه قوت 
گرفته که کاهش یا افزایش وزن در ارتباط مستقیم 
ب�ا ان�رژی دریافت�ی نمی باش�د، بلک�ه فرآیندی از 
عوام�ل و فاکتورهای تاثیرگذار اس�ت که بارزترین 
آنها عبارتند از فرمان های کد ش�ده به ارث رس�یده 
ژنتیک�ی از پ�در و م�ادر در مرحل�ه نخس�ت و 
دودمان ه�ای پ�دری و م�ادری ب�ه ط�ور ثانوی�ه و 
اپی ژنتی�ک ش�امل ع�ادات غذایی مرس�وم محیط 
زندگ�ی و ف�ردی و ترکیب�ات تک ت�ک گروه ه�ای 
غذای�ی مصرفی و س�بک زندگی، س�اعات و زمان 
خ�واب بع�د از غروب و می�زان و نوع فعالیت، تعداد 
وعده ه�ا و میان وعده ه�ا و وضعیت فیزیولوژیکی از 
زوای�ای متع�دد و مختل�ف از جمل�ه نس�بت تأمین 

ان�رژی کل روزان�ه از درش�ت مغذی های س�ه گانه 
پروتئین ها، چربی ها و قندها. برای روش�ن ش�دن 
بح�ث آغ�از گردیده ب�ه طور مث�ال در ادامه مطالب 
من�درج قبل�ی، ب�از ه�م ب�ه م�واد غذای�ی ح�اوی 
الکتوباس�یل های مناب�ع لبن�ی و روغن ه�ای حاوی 
آبزی�ان  طری�ق  از   3 ام�گا  چ�رب  اس�یدهای 
برمی گردی�م. در قس�مت آغازی�ن ب�ه اث�رات ضد 
التهابی الکتوباس�یل ها در دس�تگاه گوارش اشاره 
می کنی�م که چه س�ان این اثرات فقط در دس�تگاه 
گوارش پدیدار نمی شوند، بلکه در تمامی التهابات 
ناش�ی از عملک�رد سیس�تم دفاع�ی و ایمنی باعث 
تعدی�ل و تس�کین می ش�وند که اثرات ب�ارز آن در 
س�المندان و تنومن�دان دیده می ش�ود که عملکرد 
کندت�ری در قب�ال دف�اع در تهاجمات ویروس�ی و 
میکروب�ی دارن�د و ق�درت تمی�ز و ش�ناخت آنها به 

س�ردرگمی دچ�ار آم�ده و خ�ودی را از بیگان�ه 
تشخیص نمی دهند و از نظم و نظام جنگ و گریز و 
آغ�از و پای�ان مب�ارزه تدوی�ن گردی�ده تبعی�ت 
نمی نماین�د و چ�ه بس�ا در ناخودآگاهی های پدیدار 
ش�ده ناش�ی از تحری�کات اولی�ه ب�ه س�لول ها و 
بافت های خودی نیز حمله ور گردیده و بیماری های 
خ�ود ایمن�ی متع�ددی را ب�ه وج�ود می آورن�د و 
ناب�ودی  و  تخری�ب  و  ف�راوان  آش�فتگی های 
جبران ناپذی�ری را موج�ب می ش�وند و از ای�ن رو 
الکتوباس�یل ها ارزش  باالت�ری در تغذی�ه چاق ها و 

سالمندان دارند.

  پی آمده���ای س���المندی و اضاف���ه وزن و 
چاقی ها در عملکرد سیستم دفاعی بدن

بای�د در آغ�از ب�ه ای�ن واقعی�ت اش�اره ای به عمل 

آوریم. تا این زمان به طور مشخص و کاماًل قابل استنادی نحوه 
رویکرده�ای مختل�ف افراد در قبال عملکرده�ای در هم تنیده و 
و  س�خت کوش  سیس�تم  ش�گفت انگیز  و  پیچی�ده  بس�یار 
خستگی ناپذیر همیشه بیدار نیروهای دفاعی به طور کامل عیان 
و بیان نگردیده است و در حال حاضر پژوهش های آغاز گردیده 
در دانش�گاه های متعدد و کش�ورهای مس�تقر در اکثر قاره های 
جه�ان از دهه ه�ای گذش�ته کم�اکان ادامه داش�ته و ب�ا فرضیه 
آزمای�ی ب�رای اع�الم نتیج�ه نهایی ب�ا جد و جهد بررس�ی های 
مختلف�ی را ب�ا امکان�ات مدرن ت�ر و حتی ب�ا بهره گیری از هوش 
مصنوع�ی ادام�ه می دهن�د و با وجود همه این م�وارد آنچه که به 
طور کامل و قابل استناد به خرد جمعی دانشوران و پژوهشگران 
مش�خص و معل�وم و م�ورد قبول واقع گردیده عبارت اس�ت از: 
دق�ت و ق�درت تش�خیص و تفکی�ک سیس�تم دفاع�ی و نحوه 

عملکرد متفاوت نیروهای دفاعی.
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نقش و اثر متیونین
اثرگذارتری��ن  و  مهم تری��ن  از  یک��ی 
اس��یدهای آمینه ضروری، متیونین تلقی می ش��ود. در 
س��اختار آن گوگرد وجود دارد و به عنوان کدون آغازگر 
در فرآین��د ترجم��ه پیام ژنتیکی و ش��کل گیری به هم 
دوخته ش��دن اس��یدهای آمینه از طریق عبور از درون 

ریبوزوم ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
در ص��ورت ع��دم وجود و یا ناکافی بودن میزان نس��بت 
متیونین ادامه ش��کل گیری و ساخت و ساز پروتئین های 

م��ورد نی��از بدن متوقف می ش��ود. بر مبن��ای یافته های 
دهه های گذش��ته که مش��خص نموده بود، می توان با 
کاس��تن از می��زان انرژی روزانه و گرس��نگی دادن های 
هدفمن��د در پاره ای از حیوانات آزمایش��گاهی مثل کرم 
خاکی و پاره ای از میکروزیس��تان تک س��لولی به طول 
عمرش��ان اف��زود، ولی یافت��ه دهه های اخی��ر به اثبات 
رس��انیده که در جهت افزایش امید به زندگی آنها نیازی 
به گرسنگی دادن شان نبوده، بلکه با کاهش دادن میزان 
ح��اوی  پروتئین ه��ای  ان��رژی  از  درص��د حاص��ل 

اس��یدآمینه های ضروری به ط��ور اخص متیونین بدون 
گرسنگی دادن طول عمر حیوانات نام برده شده افزایش 
پیدا می نماید. با تأیید این موضوع در گستره جهان افراد 
فرصت طلب و س��ودجو به تولی��دات پودرهای پروتئینی 
خوراک��ی فاق��د متیونی��ن و تقلی��ل می��زان درص��د 
اسیدآمینه های ضروری رو آورده و به عنوان افزون کننده 
عمر و کاهنده وزن به افراد ناآگاه و راحت طلب و زودباور 
عرضه نمودند. این بار از زاویه دیگری منابع پروتئین های 

حیوانی و گیاهی را مورد توجه قرار می دهیم. 

واکنش های متفاوت در شرایط متفاوت

عملکرد ا قتضایی
در سیستم ایمنی
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