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 حمید عبدالوهابی
کارشناس تغذیه

راه های بدون مصرف 
قرص برای کاهش 
خطر بیماری قلبی )12(

تغییرات کوچک 
در خانه باعث کاهش 
آاليندگی  ها می شود )16(

 گفت وگوي موفق
)15( 

ويروسی  که امسال 
شايع شده است
)13( 

مصرف يک مشت گردو 
هر روز و کاهش چشمگیر 
خطر ابتال به سرطان پستان

محققان دانشگاه مارشال ويرجينياي 
غربي طي گزارشي در مجله تغذيه 
خوردن  كردند  اعالم  سرطان  و 
مقدار كمي گردو در روز مي تواند 
به صورت چشمگيري خطر ابتال به 
سرطان پستان را در زنان كاهش دهد. 
گردو منبع عظيمي از عناصر غذايي 
چربي هاي  قبيل  از  مهم  و  طبيعي 
و  ويتامين ها  معدني،  مواد  امگا3، 
طوالني  رابطه  كه  پروتئين هاست 

و موثري با سالمت دارند. 
نه تنها  امگا3  كه  است  اين  جالب 
خطر ابتال به سرطان پستان را كاهش 
مي دهد، بلكه مي تواند همراه ساير 
مغزها مانند فندق، بادام و... تاثير 
همگوني بين آنها و سالمت شخص 

ايجادكند.
مصرف  كردند  تاكيد  دانشمندان 
عالي  موادغذايي  اين  روزانه 
به صورت  مي تواند  )مغزها( 
چشمگيري خطر پيشرفت سرطان 
و ساير امراض كشنده بي سروصدا 

دهد.  كاهش  را  غافلگيركننده  و 
در اين مطالعه ها از موش هايي كه 
آماده  و  مستعد  ژنتيكي  به صورت 
گسترش تومورها و سرطان پستان 

استفاده شد.  بودند، 
هاردمن«  »دكتر  تحقيقات  رهبر 
براي  تحقيق  اين  »در  مي گويد: 
متفاوت  رژيم غذايي   2 موش ها 
بدون  و  نمونه  رژيم غذايي  يكي 
با  رژيم غذايي  ديگري  و  گردو 
را  عمر  همه  براي  زياد  گردوي 

گرفته اند.  نظر  در 
غذايي  رژيم هاي  اين  دانشمندان 
را در مادران در دوران بارداري، 
شيردهي و سپس در باقي عمر آنها 
مورد  گردو  مستقيم  خوراندن  با 

تحقيق و آزمايش قرار دادند. 
روي موش ها بارها و بارها تحقيق 
شد زيرا اين ميزان از لحاظ عوامل 
شباهت هاي  پستان  سرطان   مولد 
دانشمندان  دارد.  انسان  به  زيادي 
اين  افزايش  يا  حذف  كاهش،  با 
رژيم  اين  مزاياي  نتوانستند  رژيم 
را در جلوگيري يا كاهش ابتال به 

كنند.  تعيين  سرطان 
بهتر  نتيجه گيري  براي  آنها 
جاي  به  را  امگا  چربي هاي 
چربي هاي ناسالم قرار دادند و و 
برقرار  تعادل  امگا6  و  امگا3  بين 
كاهش  باعث  كار  اين  كه  كردند 
و  بدن  سيستماتيك  التهاب هاي 
كلسترول هاي  اكسيدشدن  كاهش 
)LDL( )كه باعث گسترش سرطان 

مي شود( شد.
گردوها  مورد  در  ديگر  تحقيقات 
نشان مي داد مغزهاي كامل اين ميوه 
مزاياي متعدد تغذيه اي و تركيب هاي 
ويتامين ها  چربي ها،  از  بي نظيري 
 )E به خصوص ويتامين هاي گروه(

و موادمعدني دارد. 
استفاده  و  تحقيقات  اين  نتيجه 
و  طبيعي  موادغذايي  ديگر  از 
سوپرفودها در رژيم غذايي مدارك 
با  ارتباط  در  را  محكمي  علمي 
شركت اين مواد مغذي ها در روند 

سالمت ما در اختيار قرارداد. 
»غذاها  مي گويد:  »هاردمن«  دكتر 
دارو  مانند  ما  غذايي  رژيم   در 
نشان  مطالعه  اين  نتيجه  هستند. 
داد افزايش مصرف گردو در رژيم 
روزانه غذايي به سالمت انسان و 
سرطان  به  ابتال  خطر  كاهش  نيز 
در نسل هاي آينده كمك مي كند.«
اضافه كردن 2 اونس گردو )حدود 
رژيم غذايي  به  كامل(  گردوي   7
روزانه كار بسيار ساده اي است كه 
مانند  بزرگي   كمك هاي  مي تواند 
جلوگيري از ابتال به سرطان پستان 
سر  بر  بزرگي  مانع  و  دهد  انجام 
راه ابتال به امراض مزمن ديگر از 

اين گروه باشد.    
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دکتر بابک بهنام، متولد شیراز، دانش آموخته پزشکی در ایران است که تخصص ژنتیک خود را از دانشگاه 
لندن و پس از آن، در موسسه ملی سالمت آمریکا فلوشیپ، مطالعات تکمیلی، ژنتیک خود را گرفته و 7 سال 

در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سمت استاد تدریس کرده است و امروز محقق ژنتیک در موسسه ملی 
آمریکاست. او عقیده دارد نظام سالمت ما آزمایش ها و بررسی های ژنتیکی را جدی نمی گیرد. دکتر بهنام در 

این گفت وگو سعی کرده  برخی نکات تاریک درباره ازدواج های فامیلی را روشن کند. .. صفحه 14

دکتر بابک بهنام، متخصص ژنتیک، 
درباره اهمیت علم ژنتیک و نقش ژن ها در بروز بیماری می گوید

شیوع بیماری های ژنتیکی در ايران
 4 تا 6برابر کشورهای پیشرفته است


