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سرطان

شماره ویژه پانصدوچهارده نوروز نودوچهار

مرغ سوخاری بدتر است
یا سوسیس و کالباس؟

پرسشی از دكتر غالمرضا جاهد متخصص بهداشت موادغذايي

سوخاری سرطانزاست؟
اگرچه سرطان یک بیماری
چند عاملی است که
مریم
مجموعهایازعللوعوامل
منصوری
خطرساز در بروز آن نقش
دارند و به عبارت دیگر نمیتوان سرطان را
فقط ناشی از یک دلیل مشخص دانست ،اما
کسی در این نکته تردید ندارد که تغذیه ناسالم
میتواند زمینهساز ابتال به سرطان باشد .رواج
انواع و اقسام غذاهای حاضر و آماده موسوم به
فستفود ،یکی از مصادیق بارز تغذیه ناسالم
است و در این میان ،یکی از بدترین انواع آن،
غذاهای سوخاری هستند.
مادربزرگ پیری داشتم که همیشه میگفت:
«قدیمها قابلمه غذایمان را روی چراغ
خوراکپزی میگذاشتیم و میرفتیم دنبال
کارمان .یکی دوباری هم به آن سر میزدیم
و نمک و چاشنیاش را اضافه میکردیم.
خودش آرامآرام میپخت .کی ما این همه
غذای سرخشده میخوردیم؟» علت مرگ او
ی
هم کهولت سن بود و هیچ مشکل گوارش 
نداشت .امروز اما غذاهای متنوع و خوشمزه
فراوانی وجود دارند که با روشهای پخت
گوناگونودرکمترینزمانممکنپیشرویتان
قرار میگیرند و به همان اندازه روز به روز
بر آمار مبتالیان به بیماریها و سرطانهای
دستگاه گوارش افزوده میشود .یکی از این
روشهای پخت ،سوخاریکردن موادغذایی
است .بسياري از افراد عالقهمند هستند برخي
موادغذاييمثلنان،مرغ،گوشتوحتيبعضي
از سبزيها را سوخاري کنند .اين روش پخت
بهخصوص در رستورانها برای جذب بيشتر
مشتري كاربرد زيادي دارد .با دكتر غالمرضا
جاهد،متخصصبهداشتموادغذاييوعضو
هياتعلميدانشگاهعلومپزشكيتهراندرباره
معایب و عواقب این روش پخت و تغذیه
گفتوگو کردهایم.

 :عیب سوخاری کردن چیست؟
يكي از معايب سوخاریکردن استفاده از روغن
زياد براي طبخ است بنابراين مصرف این قبیل
غذاها به همین دلیل و بدون درنظر گرفتن
ساير معايب باعث چاقی میشود ،اما مشكل
مهمتر اين است كه در اثر حرارت زيادي كه
به روغن و موادغذايي غوطهور در آن داده
ميشود ،تركيبهای ناسالمی بهوجود میآید
که پس از ورود به دستگاه گوارش بهراحتی
جذب بدن ميشوند .يكي از اين ترکیبهای
ناسالم ،آكريالميد است .آكريالميد يك ماده
سرطانزاست كه هنگام سوختن ،برشته شدن
زياد يا پختن با حرارت باالی مواد قندي و
كربوهيدراتی مثل غالت ،سيبزميني ،نان و ...
ايجاد ميشود .حتي ورود ميزان كم آكريالميد
به بدن هم ميتواند خطرناك باشد .نان يكي از
موادكربوهيدراتهاياستكهحرارتدادنزياد
آن باعث سوختگي قسمتهايي از آن میشود
و اين ماده خطرناك و سرطانزا (آکریالمید)
را ايجاد ميكند بنابراين بههيچوجه نبايد
قسمتهاي سوخته يا بسيار قهوهاي نانها را
مصرف كرد .اگرچه نانها در اثر برشته

شدن معموال طعم و ظاهر بهتری پیدا میکنند
ولي ميزان زيادي آكريالميد وارد بدن ميكنند.
مثال بارز اين قبيل نانها هم تهديگ است که
متاسفانه طرفدارهای زيادي دارد اما بهدليلي كه
ذكر شد ،بسيار مضر است.
 :آكريالميد چه عوارضي دارد؟
آكريالميد روي سلولها و ساختار ژني افرادی
كه زياد از موادغذايي برشته يا سوخاري استفاده
يكهميتواند
ميكنند،تاثيرسوءميگذارد،بهطور 
حتي باعث جهش ژني در ،DNAبروز سرطان،
تضعيفسيستمايمنيوعصبيبدن،ايجادزمينه
برايبروزانواععفونتها،تغييردررفتار،اختالل
درهوشياري،ضعفوبيحالي،تحريكپذيري،
بروز بيماريهاي مزمن قلبي-عروقي و ديابت،
تحريك و تغيير رنگ پوست به سمت قرمز
شدن ،افزايش چين و چروك پوست ،قرمز شدن
چشمهاو...شود.همچنيناينمادهميتواندروي
باروري تاثير بگذارد و باعث تغيير در رفتارهاي
جنسي ،ناباروري و حتي سقط شود .اين تركيب

به نحوي با عنوان ايجادكننده پيري نيز مطرح
است و عمر انسان را كوتاه ميكند.
:دراثربرشتهشدنموادغذاييگوشتي
چه تركيبهای خطرناكي ايجاد ميشود؟
در درجه حرارتهای بیش از  200درجه
سانتيگراد،دلیل شكسته شدن يا تجزيه ساختار
پروتئيني موادغذايي پروتئيندار و غذاهايي كه
حاوي اسيدهايآمينه تريپتوفان ،فنيلآالنين،
لیزین و اسيدگلوتاميك خيلي بااليي هستند،
مثل گوشت قرمز و گوشت مرغ ،تك آمينهاي
حلقوي ايجاد ميشود که اثرسوئی بر سالمت
انسان دارد و حتی ميتواند باعث جهش ژني
در سلول شود .بررسيهاي انجام گرفته نشان
ميدهد كه سرخ كردن داخل ماهيتابه يا كباب
كردنبهگونهايكهباعثسوختگيسطحگوشت
شود هم ميتواند ميزان زيادي از این تركيبها
را بهوجود بياورد در حالي كه روشهايي مانند
پختنمعموليبادرجهحرارتكمهیچگاهچنين
مشكلي ايجاد نميكند.
 :در مورد ماهی هم
همینطور؟
بله ،برشته يا بريانكردن

آكريالميد يك ماده
سرطانزاست كه
در هنگام سوختن،
برشته شدن زياد يا
پختن با حرارت باالی مواد قندي و
كربوهيدراتی مثل غالت ،سيبزميني،
نان و ...ايجاد ميشود
ماهي ،بهخصوص ماهيهايي كه پروتئين بااليي
دارند مانند ساردين هم ميتواند در حرارت
بسيار باال باعث شكسته شدن اسيدهاي آمينه
و ايجاد تركيبهای مضر شود .از اين رو در
كشورهايي مثل ژاپن به علت مصرف زياد ماهي
سوخاري يا برشته شده ،ميزان بروز سرطان
معده باال است.
 :هیچ راهی برای کاهش جذب این
مواد در بدن وجود ندارد؟
چرا ،استفاده از فيبرها باعث كاهش جذب
تركيبهای سرطانزای موجود در غذاها
ميشود بنابراين مصرف ميوه و سبزي و ادويهها
ميتواند در كاهش ميزان اثر اين تركيبها بر
بدن تاثير زیادی داشته باشد؛ مثل استفاده از آب
هويج ،آبليمو ،آب گريپفروت ،آب پرتقال.
بهطورکلیميوههاييباويتامينCبیشتر،بيشترين
اثرضدسرطانیرادارند.آبميوههايتازه،ويتامين
 Cيا تركيبهای آنتياكسيداني بااليي دارند و
بيشتر ميتوانند اثر سوء موادمضر را در بدن
كم كنند .با پخته شدن سبزيها هم موادمغذي
موجود در آنها كاهش مييابد اما آبپز كردن
يا بخارپز كردن اثر كمتري در كاهش مواد
مفيد و ويتامينهاي آنهادارد اما همين سبزيها
وقتي سوخاري ميشوند ،تركيبهای مضري
در آنها بهوجود میآید .پس كسي نبايد فكر
كند با سوخاري كردن سبزيها و خوردن آنها
به خودش لطف كرده است.

نوعمادهايكهازحرارتديدنسوسيس
و كالباس ايجاد ميشود با مواد مضر
حاصلازسوخاريكردنمتفاوتاست.
حرارتدادنزيادبهسوسيسوكالباس
به علت داشتن نيترات و نيتريت باعث
ايجاد تركيبات نيتروزآمين در دستگاه
گوارشيارودههاميشود.اينتركيبها
نیز سرطانزا هستند .هرچند هر دو اين
موادمضرندامامضراتسوخاريكردن
غذاهاحتيميتواندبيشترازتركيبهای
نيتريت و نيتراتي كه در سوسيس و
كالباس وجود دارد ،باشد .البته سرخ
كردن سوسيس و كالباس ميتواند
مضراتآنرابيشتركندووجودتركيبات
نامطلوب را به میزان  2برابر افزايش
دهد؛ از اين نظر كه هم تركيبهای
نيتروزآمين در بدن بهوجود ميآورد و
هم تركيبهای آميندار حلقوي را كه
حاصل از سوخاري كردن است .وقتي
دو ماده مضر در بدن در كنار يكديگر
قرار ميگيرند ،ميتوانندآاثار نامطلوب
يكديگرراتشديدكنند.بنابراینغذاهای
سوخاری شده و فرآوردههای گوشتی
را در یک وعده باهم میل نکنید.
مصرف مقادير كم اين مواد هم در
طوالنيمدت ميتواند خطرناك باشد
و در بروز سرطان بهخصوص سرطان
دستگاه گوارش ،سرطان پستان و ايجاد
ناراحتيهاي قلبي -عروقي ،ديابت و...
نقش مهمي داشته باشد.
بههمیندالیلاستکهتوصیهمیشود
عالقهمندانبهاینروشپختحداکثر
یک تا دو وعده در ماه (و نه بیشتر)
غذایسوخاریبخورند.ضمناینکه
بهتر است همراه با این موادغذایی
حتما سبزیهایی مثل سبزی خوردن،
کاهو،اسفناج،سبزیهاینارنجیمثل
هویج و آبمیوههای تازه مصرف
شود تا از عوارض مواد مضر در
بدن بکاهد.

