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:خالصة مترجم  

 منتشر كرده اند با ارائة موارد متعددي از بيماران دكتر پروكه اخيرا كتابي در  2»وينس آن آدامز«و  1»ميشل پرو«

انواع حساسيت ها، آسم،  از جملهنشان مي دهند كه بسياري از بيماري هاي كودكان و بزرگساالن  )متخصص اطفال(

ي بي گسترش اخيراكه در آمريكا  كنهمشخصا بيماري هاي قابل انتقال توسط (اوتيسم، ام اس، انواع بيماري هاي عفوني 

دراين مصاحبه نويسندگان در . سالمت دستگاه گوارش ارتباط داردبه طور مستقيم و غير مستقيم، با ) سابقه داشته است

 يكي آسيب به جمعيت هاي ميكروبي مفيد ساكن در روده ها و ،مورد دو آسيبِ كلي به روده ها صحبت مي كنند

وار نتايج اميد منتشر شده توسط دانشمندان مستقل وايشان توضيح مي دهند كه بر اساسِ داده هاي . نشت روده ديگري

است، عوامل اصلي اين آسيب ها آنتي  به دست آوردهدر بيماران خود  غذايي رژيم كننده اي كه دكتر پرو با اصالح

غذايي تراريخته و سموم دفع آفات به ويژه يكي از ، محصوالت صنعتيضدعفوني كننده شوينده ها و مواد بيوتيك ها، 

محصوالت است )»رانداپ«با نام تجاريِ (نام گليفوسات تراريخته به  پرمصرف ترينِ آفت كش هاي مرتبط با كشت .

براي درمان اين بيماري ها، دكتر پرو، رويكرد طب غربي را ناكافي يافته و از تجاربِ پزشكي و دانش طب سنتي از 

به تجربه  ،سال اخير، با درمان هزاران كودك مبتال به بيماري هاي حاد و مزمن 11111111وي در . جوامع كهن بهره برده است

 عاري از اياهغذيعني [اُرگانيك رژيم غذايي با تاكيد بر مصرف محصوالت خوراكيِ تازه و  تغيير آموخته است كه

معتقد است كه موفقيت  وي. شرط الزم براي بهبود بيماري هاي نامبرده است حداقلِ، ]شيميايي و ژنتيكي گي هايلودآ

بسياري از بيماري هاي ص وي در ريشه يابي يلمي بر درستي تشخخود بهترين گواه ع ،او در معالجه اين تعداد بيمار

تاكيد دارد كه جامعة  ، استاد دانشگاه و متخصصِ مردم شناسي طب،دكتر آدامز. استامروز  شرتسگمزمنِ رو به 

در حال ه است و عقب افتادبين خاك سالم، تغذيه سالم و بدن سالم  از علم روز پيرامون ارتباطدر آمريكا پزشكي 

ناخالصي  غذا به شدن هوي معتقد است كه آلود. بيماري هاي نامبرده نداردبراي عالج قطعيِ  ياضر هيچ راهكارِ مؤثرح

يد بالذا و  است يك اپيدمي ي شبيه بهدر مقياس يك فاجعة بزرگ در بهداشت عمومي در جامعه، هاي ژنتيكي و شيميايي

كليه پانوشت  .كوشيد رفع آندر صدد  ،عالمانه توسط مسئولينهاي  سياستبا اتخاذ آگاهي رساني به عموم مردم و  با

                                                                                                             .از مترجم است ي اين متنها

محسوب مي ها شورر كدبا توجه به تهديدي كه نهاده هاي شيمياييِ كشاورزي و بذرهاي تراريخته براي سالمت تغذيه 

 ،مردر ماشقا عميي جابر توليد و توزيع محصوالت كشاورزيِ سالم با قيمت مناسبطرحي پيشنهادي براي تسهيل شود، 

و  لمع راكتبا اب حرن طيا يراجا .تدوين شده است» در خدمت اصالح الگوي مصرف«از سوي سايت اطالع رسانيِ 

                                                           
1 Michelle Perro 
2 Vincanne Adams 



 

2 

 

 لين،وسئم ،انيوزو، حانهيگانشدا ،انرزشاوكله مز جا معه،اج دنم هغدغد اي رنظباحص ايه هورگ زا كي ره نِدش ماگيشپ

 ،نيك انديشانِ جامعهين انقش آفرينيِ  ينكه،ا هتوج قابل .ددرمي گ سريم ،هندكن فرصه معماجاز  ييها هروگا ي انكزشپ

 زارانه مقيير مستستقيم و غرت مه صوب ،ن هاستاامامي تر دم لاس ايذغليد تو و يشاورزك طقنام ازيِالم سس نمض

 كليات اين طرح، بهبراي آگاهي از  .هدي ديد مون يزا نكشور ر قتصادا در يدهبوب كه دكن يمد اايجيز يد ندج لشغ

                                                                                                                :مراجعه نماييد يرزآدرس 

www.eabbassi.ir/epochmakers_healththrufood.htm 

 

:مصاحبهمعرفي   

زي مي دانيد؟ آيا سالمت دستگاه گوارش چيما چه حال و روزي دارد؟ آيا در مورد بهداشت و معدة ش

 چه چيزي كودكان ما«كتاب با خواندن چيست؟ همين قدر به شما بگويم كه من » ميكروبيوم«مي دانيد 

ني و حاال قرار است كه با نويسندگان اين كتاب يع. چيزهاي زيادي يادگرفتم 3»را بيمار مي كند؟

در رشتة مردم  پژوهشگركه استاد دانشگاه و » وينس آن آدامز«و دكتر » ميشل پرو«پزشك اطفال، دكتر 

بيماري هاي بسياري است كه آنچه آنها در اين كتاب نشان داده اند اين . شناسيِ طب است آشنا شويم

س با انواع سمومِ به عواملي چون رژيم غذايي، محيط زيست و تما به آن دچار اندكه كودكان امروز 

اين كتاب واقعا چشم مرا به خيلي چيزها باز . مربوط است» رانداپ«يا » گليفوسات«دفع آفات مثل 

                                             .كرد و فكر مي كنم كه به آگاهي شما هم در اين مورد اضافه كند

:مصاحبه  

چه چيزي كودكان ما را بيمار مي «اخيرا كتاب مهمي با عنوانِ  االن در استوديو دو بانو كه: 4پيتر كالينز

ال طبابت در تخصص س 30303030 خانم ميشل پرو با سابقة بيش از. منتشر كرده اند حضور دارند» كند؟

                                                           
3 Michelle Perro and Vincanne Adams. 2017. What's Making Our Children Sick?: How Industrial Food 

Is Causing an Epidemic of Chronic Illness, and What Parents (and Doctors) Can Do About It. White 
River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing. 

:اين مصاحبه و ديگر مصاحبه هاي او را در آدرس زير بيابيد. روزنامه نگار مستقل آمريكايي  Peter B. Collins 4   

https://tinyurl.com/y8n7uv8o 
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او خود را از پيروان رويكردي در پزشكي مي داند كه . يكي از ميهمانان ماست بيماري هاي اطفال

و استفاده از [، پزشك تنها به راهكارهاي طب غربي در اين رويكرد .رفته استنام گ 5»فراگيرطب «

مثل دانش طب سنتي  ،و پيشگيري[بلكه از ديگر سنت هاي درماني  اكتفا نمي كند،] داروهاي شيميايي

قرار  6»طب خوراكي«بر روش خود را ] تمركز[دكتر پرو  به طور كلي،. بهره مند است] از سراسر جهان

 8»اُكلند«بيمارستان ضمن اينكه او با  7كاليفرنياست شهرستان مارين درهمينجا در  مطب او. داده است

                                                            . دكتر پرو، خيلي خوش آمديد. يز همكاري مي كندن

                                                           .متشكرم كه مرا دعوت كرديد. پيتر ،ممنونم: ميشل پرو

يك بار ديگر هم ميهمان ما بوده، استاد دانشگاه قبال ميهمان ديگرمان، خانم وينس آن آدامز، كه : كالينز

سه سال و نيم پيش او در . و معاون كرسيِ مردم شناسي در دانشگاه كاليفرنيا در سانفرانسيسكو است

دكتر آدامز . به صحبت نشستبا ما پيامدهاي توفان كاترينا مصاحبه اي در مورد كتاب خود پيرامون 

                                                                     .چقدر خوب است كه شما را مجددا مي بينم

                                                             .من هم خوشحالم. پيتر ،سپاسگزارم: وينس آن آدامز

پس ورود . بايد بگويم كه مصاحبه هاي من معموال در مورد رويدادهاي روز و سياست است: كالينز

بايد در همين طور . پيدا كردن به مقوالتي چون تغذيه، پزشكي و علم براي من نادر و نامانوس است

. طلسم شده استابتدا چيزي را به شنوندگان اعتراف كنم و آن اين است كه زندگي من به نحوي 

مثل سرطان يا بيماري هاي جديِ . منظورم اين است كه من هرگز بيماري حادي نداشته ام. طلسمِ خوب

پس براي كسي كه با مقولة بيماري تا اين حد بيگانه بوده، اين كتاب مرا نسبت به . دستگاه گوارش

چيست، » ميكروبيوم«نمي دانستم مثال قبل از اينكه اين كتاب را بخوانم من . مطالب بسياري بيدار كرد

بنابراين خوب است كه مصاحبة . چه رسد به اينكه بخواهم در مورد آن كنجكاوي و تحقيق كنم

                                                           

و  شناخت ريشه ايِ بيماري هايند لزوم همچنين معتقد به مندنداطبايي كه از اين رويكرد به درمان بهره   integrative medicine 5  

. توسط دارو و عمل جراحي را كافي نمي دانند »عوارض بيماريكنترلِ «صرفا   
6 food-based medicine 
7 Marin County, California 
8 Benioff Children's Hospital, Oakland, California, USA 
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كه ممكن است براي شنوندگان هم تازگي داشته [خودمان را با چندي از تعاريف و توصيف چيزهايي 

يعني چه؟ 9»ميكروبيوم«دكتر پرو، . زيممحتواي كتاب بپردا آغاز كنيم و بعد از آن مفصال به بحث] باشد  

بدن . در حال حاضر خط مقدم پژوهش در علم پزشكي را تشكيل مي دهد» ميكروبيوم«. حتما ،بله: پرو

با اين ميكروب ها ] انسان ها[ما . ما انسان ها ميزبان تعداد كثيري از موجودات ميكروسكوپي است

از موجودات  هاين مجموع. وجود دارد 10»همزيستي«ه بين ما و اين موجودات رابط. تكامل يافته ايم

بدن ما عهده  ميكروبيومِميكروسكوپيِ بسيار متفاوت  موجودات. ميكروسكوپي را ميكروبيوم مي گويند

نوعي از  و توليد برخي ويتامين ها و مواد مغذي ،11»سم زدايي«دار وظايف بسيار گوناگوني است مثل 

آنها همچنين نقشي بي بديل در كليد زدنِ  .12»پيام رسانِ عصبي«به وم مواد شيميايي مورد نياز بدن موس

اي اهميت دارد كه اگر اين  هميكروبيوم در بدن ما به انداز. سيستم ايمني بدن در هنگام تولد دارند

                                   .بيماري ايجاد مي كنند] به جاي سالمتي[موجودات از تعادل خارج شوند، 

فرق دارد يا ] مثال شما[و دكتر آدامز، با اين وصف آيا ميكروبيوم بدن من با ميكروبيوم ديگران : كالينز

                                                                                                          يكسان است؟

تفاوت بين ميكروبيوم بدن . ها بسيار متفاوت اند در برخي قسمت ها مشابه و در برخي قسمت: آدامز

افراد به عوامل متفاوتي چون محل زندگي، ويژگي هاي ژنتيكي آنها، خانواده و رژيم غذايي بستگي 

و [در حال حاضر، چيز زيادي در مورد ميكروبيوم دانسته نيست، اما به سرعت در حال يادگيري . دارد

اين است كه غذايي كه مي خوريم، تاثيري متوجه شده ايم ا آنچه كه م. ديد ايممعلومات ج] كشف

                                                                                            .قطعي بر ميكروبيوم دارد

                                                           
9 microbiome  
10 symbiosis  
11 detoxification 
12 neurotransmitter 
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، دممي خوان] با تمام اطالعات شگفت انگيز آن در مورد ميكروبيوم[شما را كتاب  داشتموقتي : كالينز

مي كرد، به خودم مي گفتم كه واقعا چه عالمي در معده و روده  قار و قورگهگاه كه شكمم صدا و 

                                                                               . هاي ما هست كه ما از آن غافل ايم

در مورد اين عالم ناشناخته ياد  بايدزها ما هنوز خيلي چي. يك عالم و همين طور يك دانشگاه: آدامز

                                                                                                                 . بگيريم

، شما چه گوارش بدن انسان را به چيزي تشبيه كنيم دستگاهاگر قرار باشد كه ما پيچيدگي : كالينز

بسياري از مردم اين روزها با ميزان پيچيدگي چيزهايي مشابه آن در پيچيدگي قرار مي داديد؟  چيزي را

 دستگاه گوارش با چيزهاي آشنا تر شايدبا مقايسة . مثل رايانه ها و سيستم هاي ديجيتالي آشنايي دارند

                                                                    .پيچيدگي آن براي شنوندگان بهتر مجسم شود

] با اين تفاوت كه در اين عضو. [بدن عمل مي كند هاي اندامديگر ميكروبيوم خيلي مثلِ يكي از : پرو

دائم با هم، سيستمي دقيق و متفاوت، از طريق حفظ ارتباط ميكروسكوپي تعداد كثيري از موجودات 

و ديگر اندام [كبد  ،بدن ما را تنها قلب، كليه هاپس اعضاي . واحد و بسيار حساس را تشكيل مي دهند

اما در كامپيوترها ما فقط روابط . من تمثيلِ رايانه را مي پسندم. نمي سازد] بيشتر شناخته شدههاي 

داريم در صورتي كه ارتباط اجزاي سيستم ميكروبيوم در بدن ما شامل كنش ها و ] و تك بعدي[خطي 

اين موجودات . ثيري است كه همزمان در حال وقوع استواكنش هاي بسيار بين موجودات ك

عملكرد اين مجموعة عظيم حاصل نوعي اجماعِ . ميكروسكوپي همواره در حال ارتباط با هم اند

از آنجاييكه كه بسيار دانا و كارآمد اند، چنانچه ما . حاصل از مجموع اين ارتباطات با هم است

ن موجودات راه ديگري براي ادامة حيات خود پيدا مي كنند ميكروبيوم خود را درست تغذيه نكنيم، اي

                                                                            .]كه لزوما سازگار با سالمتي ما نيست[

ي و در كتاب شما مطرح مي كنيد كه استفادة گسترده از آنتي بيوتيك ها چه در توليد  مواد غذاي: كالينز

آنتي بيوتيك ها عمال به ميكروبيوم حمله مي . به ميكروبيوم ما صدمه مي زند ها،چه در درمان بيماري 

                                                                           آيا اين نكته را درست بيان كردم؟. دنكن
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ان دادن ميزان پيچيدگيِ عملكرد ميكروبيوم مي تمثيلي كه من براي نش] به همين خاطر. [بله: آدامز

 من فكر مي كنم اين تمثيل هم ارزش تشبيهي دارد و هم واقعيت. خاك است] حيات درونِ[پسندم 

خاك را وقتي سالم مي دانيم كه جانداران ريز و درشت بسياري را در خود داشته دارد چرا كه  عيني

همان اين . ند و در ادامة حيات يكديگر مؤثر باشندباشد و اين موجودات با هم در ارتباط باش

و وقتي تعادل بين اين موجودات برهم مي خورد، خاك . ست كه ميشل به آن اشاره كردا» همزيستي«

 ارتباط دارد چون خاك] و جامعه[سالمت خاك مستقيما با سالمت انسان . محيط ناسالمي مي شود

                                                      .رشد مي كند 13محيطي است كه در آن غذاي سالم ]سالم[

كداميك از شما مي . پرسش كنم »همزيستي«تعريف مي خواستم از شما در مورد ] اتفاقا: [كالينز

                                                                                خواهيد به اين پرسش پاسخ بدهيد؟

اين . همان رابطة متقابل است كه ما با موجودات ميكروسكوپي ميكروبيوم خودمان داريم يستيهمز: پرو

. موجودات فقط به باكتري ها محدود نيستند، بلكه انواع ويروس ها و قارچ ها را نيز در بر مي گيرند

بطة اجتماعي بين پس اين يك را. است، يعني ما آنها را تغذيه مي كنيم و آنها ما را 14»هم افزا«رابطة ما 

همانطور كه وينس آن . گونه هاي مختلف جانداران است كه ما بايد براي حفظ تعادل آن بكوشيم

 اثراتگفت، نتايج تحقيقات جديد هر روز در اين مورد منتشر مي شود و به آگاهي هاي ما در مورد 

هر چيزي كه ما : قين مي دانيماما يك چيز را ما به ي. تغيير در ميكروبيوم بر سالمت ما اضافه مي كند

                       . آنها بسيار حساس اند. درون دهان خود مي گذاريم بر اين موجودات اثر مي گذارد

و . آگهي هاي تجاري در تلويزيون اينچنين به ما القا مي كنند كه تمام باكتري ها بد و مضر اند: كالينز

اما بر اساس آنچه شما مي . وي دستانمان استفاده مي كنيمما از صابون هاي ضد باكتري براي شستش

                                .گوييد، ما به مجموعة متعادلي از باكتري ها در ميكروبيوم خودمان نياز داريم

                                                           

يغذا .تسا يكانگراُ ةيذغتو ا ذغر ونظم د،آي يم انميه ب »لمساه يذتغ«يا  »لمساي ذاغ« زا خنس كها جر ه ،هبحاصم ينا رد  13  

 ايي هدنوفزايا  نمووره و،ار، ديييميام شومس و اهكودز ها انآ ريآورو ف ليدوت ،شتر ككه د ودمي ش هفتگ اييه يراكخو هب كنيگاراُ
 كاريستاز داشي ن يِكتيني ژاي هدگلواري از آت كه عاس يياهكي وراخ لامين شچنمك هينارگاُ توالحصم .اشدب شدهن ادهستفيي ااييمش
.ستهاربذ يِكيتنژ  

14 synergistic  
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 تقاعد كرده ايم كه زندگي در محيطه اين سو، خودمان را مب 1950195019501950ة ، از ده]آمريكايي ها[ما . دقيقا: آدامز

ما امروز مي دانيم كه هر چه محيط استريل تر . اما در واقع عكس اين درست است. ستريل سالم استا

 مان راميكروبيوم بدن ]از اين طريق[و باشد، احتمال اينكه ما در معرض باكتري هاي مفيد قرار بگيريم 

                                                                             . كمتر است نگه داريم در حال اعتدال

ضد عفوني  409409409409راستش را بخواهيد، من اين ميز قشنگي كه شما پشتش نشسته ايد را با محلول : كالينز

                                            .ا چه اشتباهي مرتكب شده امبه من بگوييد كه با اينكار دقيق. كردم

همگي مي ! [درس خوبي به تو بدهيم كه ديگر از اين كارها نكني بايد يك پيتر، ما] به شوخي: [پرو

عالوه بر آفت كش ها و علف كش ها كه بعدا در مورد آنها به تفصيل صحبت خواهيم كرد، ]. خندند

من دقيقا از . مواد سمي ديگري هم در محيط زندگي ما هست كه با سالمت ميكروبيوم سازگار نيست

باخبر نيستم اما حدس مي زنم كه هر چه در اين محصولِ شيمياييِ ضد عفوني  409409409409محتويات محلولِ 

به صالحِ ماست كه از بار سميِ محيط زندگي خود تا . كننده هست، ميانة خوبي با ميكروب ها ندارد

با . مي توانيم بكاهيم چون ميكروبيوم در خط مقدم رويارويي بدن ما به سموم و سم زدايي قرار دارد

و در . ، كار سنگينِ سم زدايي به گردن كبد مي افتد]مفيد و سخت كوش[دن از اين موجودات كاسته ش

و معموال بزرگساالن در مقايسه با . ندنبهتر از برخي ديگر سم زدايي مي ك ، برخي كبدهابين افراد

ده سالمت همه اعضاي خانواحفظ پس براي . خردساالن توانِ مقاومت بيشتري در برابر سموم دارند

      . مهم است كه سموم موجود در محيط و احتمالِ آلودگي به اين سموم در حداقل ممكن قرار گيرد

ناگفته نماند كه پرهيز از باكتري هاي بيماري زايي كه ما مي دانيم براي سالمت ما خطرناك اند : آدامز 

ينكه به غذا دست بزنيد و يا قطعا اگر در باغچه با كود حيواني مشغول بوده ايد، قبل از ا. ضروري است

پس شكي نيست كه . از محصوالت باغچه بخوريد، بايد دستتان و آن محصوالت را خوب بشوييد

. باكتري هاي مضر هم وجود دارد و ما از آنتي بيوتيك ها و مواد ضد عفوني كننده كامال بي نياز نيستيم

و حاال داريم به تجربه . اط را رفته ايمدر اين خصوص راه افر يي هامسئله ما اين است كه ما آمريكا
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ما عمال قادر به . مي آموزيم كه براي تامين ميكروبيوم بدنمان نياز به تماس با باكتري هاي مفيد داريم

                                                                               . زندگي بدون اين باكتري ها نيستيم

حتما از كلوراكس استفاده كنيد تا مبادا ذره اي از آن «: اما پيام هاي تجاري مي گويند. هبل: كالينز

ما چگونه » .پليد كه سراسر آشپزخانة شما را پوشانده اند وارد بدن شما شوند موجودات ميكروسكوپيِ

فونيِ افراطي مي توانيم مردم را به رعايت اعتدال در پاكيزه نگه داشتن محيط فرا بخوانيم؟ چون ضد ع

                                        .از حد تبليغ مي شود شچيزي است كه به بهانة بهداشت و سالمتي بي

در تا كنون شواهد نشان مي دهد كه  19191919ن از قر. شستشوي دست ها كار بسيار مفيد و خوبي است: پرو

و براي . وامع را كاهش داده استاين مدت، شستن دست ها نرخ ابتال به بيماري هاي عفوني در ج

پس ما بايد به كودكان خود بياموزيم كه قبل از . شستشوي دست ها، آب و صابون كفايت مي كند

قبل [تميز كردنِ سطوح آشپزخانه نيز قبل از آماده كردن مواد غذايي . خوردن غذا دستانشان را بشويند

و ضد عفوني كننده چيزي است كه ما به آن اما نوع مواد شوينده . كار درستي است] و بعد از پخت

خوراكي براي ضد عفوني سطوح  ةمخلوطي از آب و سرك. نيازي به مواد شيميايي نيست. معترض ايم

هر چه . همان سركه اي كه روي ساالد مي ريزيم و از خوردن آن لذت مي بريم. آشپزخانه كافي است

نكته قابل توجه اين است كه . نندة سطوح استسركه بهترين مادة ضدعفوني كهمان  .كهنه تر، بهتر

بسياري از مواد شيميايي ضدعفوني كننده هرگز جهت كسب اطمينان از ايمني آنها براي استفادة عموم 

يعني با . چندين مادة مؤثرِ شيميايي اند حاويبرخي از اين محصوالت تجاري . مردم آزمايش نشده اند

ر معرض جذب سموم از طريق تنفس، دهان و پوست قرار مي استفاده از اين محصوالت ما خود را د

پس . به اندازة كافي مطالعه نشده است] به تنهايي يا به صورت تركيبي[تاثير اين سموم در بدن . دهيم

چرا از عقل سليم ]. نه افزايش آنها[هدف ما بايد كاستن از اين سموم در محيط زندگي خودمان باشد 

اما استرليزه كردن آنها با انواع . و پاكيزه بشوييم بت كه سبزيجات را خواستفاده نكنيم؟ معقول اس

                                                                                          .مواد شيميايي لزومي ندارد
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. ملكرد روده هاستع نكات بيادماندنيِ كتاب براي من درك بهترِيكي ديگر از . بسيار خوب: كالينز

شايد مرا به خاطر جهالتم مسخره كنيد اما من پيش از اين فكر مي كردم كه رودة كوچك و رودة 

بنا به توضيحات [اما . ، كارشان رساندن محتويات آنها از نقطه اي به نقطة ديگر استلولهبزرگ، مثل 

 زهكشِ«بيشتر شبيه به  ،وچكبه نظر مي رسد كه اين اندام ها در بدن ما، به ويژه رودة ك] كتاب

دكتر پرو، قبل از اينكه من بيش از اين با ناداني ام . ندعمل مي ك فاضالب سيستم هاي 15»صحراييِ

                                                         .خودم را خجالت بدهم، توضيحات بيشتر را شما بدهيد

كل اين سيستم به يك نظام حمل و نقل و . قعد ختم مي شودگوارش از دهان آغاز و به م دستگاه: پرو

خيلي از مردم اين دستگاه را مثل لولة مقوايي داخل دستمال ] از اين لحاظ. [جابجاييِ چيزها شبيه است

. رخ نمي دهد] اين لوله دراز[كاغذيِ توالت تصور مي كنند، انگار كه اتفاق زيادي از اين سر تا آن سرِ 

. تغيير و تحوالت بسيار پيچيده اي در اين فاصله براي آنچه ما مي خوريم رخ مي دهد .نه، چنين نيست

گوارش يا هضم غذا عمال از داخل . مي شود» هضم«و در هر مرحله از اين عبور، غذا به اصطالح 

مري وظيفة گوارشيِ . سپس از طريق مري به معده مي رسد] جويده شده[غذاي . دهان آغاز مي شود

انواع آنزيم ها، ضمن زير و رو كردن و چرخاندن  و 16اسيد هيدروكلريكمعده با ترشح . اردخاصي ند

ان مي رسد مربوط به همين از معده به گوشم گاهصداهايي كه . آن، غذا را بيشتر گوارش مي كند

روده داراي سطحي . غذا سپس از معده وارد رودة كوچك مي شود. جابجا شدنِ غذا در معده است

بخش عمده اي از جذب . را به عهده دارند مغذيكه كار جذب مواد  17»پرز روده«يده از است پوش

] كه جاذب آب از روي پوست است[صورت مي گيرد كه به سانِ حوله  پرزهامواد مغذي از طريق اين 

ميكروب هاي ويژه اي درون رودة كوچك ساكن اند كه كارِ جذب را ممكن ] همچنين[. عمل مي كنند

مثل يك . رودة بزرگ پسماند فرآيند گوارش را تحويل مي گيرد و در خود نگه مي دارد. دمي سازن

مادامي كه غذاي هضم شده از روده ها عبور مي [. مخزن نگهداري، قبل از اينكه از مقعد خارج شود

                                                           

  leach field 15  براي بخشي از سيستم فاضالب استفاده مي شود كه در آن فاضالب در محوطه اي پخش مي شود ناماين   

. دگرداز آب جدا و ذرات معلق آن  تا ناخالصي ها  
16 hydrochloric acid 

.افزايدبرابر مي  600تا روده  جاذبِ اين پرزهاي ديوارة رودة كوچك، بر سطوحِ    villies 17  
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ي و كبد برا روده هابين [تعاملي عادي . هدرخ مي د 18»هپاتيكانترو گردشِ«فعاليتي موسوم به  ]كند

اما با مكث طوالني مدفوع در رودة بزرگ، سموم دفع . وجود دارد] بدن همراه با مدفوعسموم از  دفع

پس ضروري است كه مدفوع به موقع از رودة . مي گردد ]و به كبد باز[مجددا جذب ] توسط كبد[شده 

. وسيعي انددر واقع سطوح جاذب بسيار ] كه به شكل لوله طراحي شده اند[روده ها . بزرگ دفع شود

تصور . اخيرا در جايي خواندم كه سطوح جاذب در كل روده ها برابر با مساحت دو زمين تنيس است

     .در مورد روده ها صحبت مي كنيم با چه سطح عظيمي از جذب مواد سرو كار داريمما وقتي  ،كنيد

                                       .عمل مي كنندفاضالب زهكشِ صحراييِ بله، روده ها واقعا مثل : آدامز

سيستم ] عملكرد درست[سرمنشا . و به همين دليل بايد ما از سالمت آنها مراقبت كنيم. بله، دقيقا: پرو

درصد عملكرد سيستم ايمني  70707070 .ايمني بدن، مثل ساير سيستم هاي بدن ما، در سيستم گوارش است

يعني اگر سيستم گوارش مريض باشد، قطعا سيستم ايمني . گوارش دارد دستگاهبدن ارتباط مستقيم با 

مغز هم ] گوارش مريض باشد دستگاهاگر [و چون همة اعضاي بدن به هم مرتبط اند، . نيز مريض است

                                                                             . درست كار نمي كند] و مريض است[

گفتگو » مي كند؟ بيمارچه چيزي كودكان ما را «جديد با عنوان  يالن داريم در مورد كتابما ا: كالينز

چگونه غذاي صنعتي به اپيدمي امراض منجر شده و پزشكان و والدين «: عنوان فرعي كتاب. مي كنيم

وراكي نقش خ«: اما كتاب شما زير عنوانِ ديگري هم دارد» .چگونه مي توانند با اين مسئله مقابله كنند

پس ما امروز مطلب براي توصيف  » .گوارش دستگاهدر امراض  گليفوساتهاي تراريخته و آفت كشِ 

اين كتاب به زبان آكادميك و تخصصي نوشته نشده و عامة مردم مي ] خوشبختانه. [و تشريح كم نداريم

ب حاوي شرح حالِ به ويژه اينكه كتا. د با خواندن آن چيزهاي سودمندي در اين مورد فرابگيرندنتوان

                                . بيماراني است طي سال ها به دكتر پرو مراجعه كرده اند و معالجه شده اند

                                                           
18 Enterohepatic circulation 
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در بسياري از مثال . كرديد اشارهدكتر پرو، چند لحظه پيش شما به مسئلة يبوست به صورت گذرا 

، همزمان با عوارض كه بسياري از آنها دهايي كه در كتاب از بيماران خود آورده ايد به نظر مي رس

مي داند كه چقدر  بودههر كسي كه دچار يبوست . بيماري هاي گوناگون، مبتال به يبوست هم بوده اند

حس مي . جنبه هاي سالمتي و زندگي آدم را تحت الشعاع قرار مي دهداست كه واقعا همه  بديتجربة 

تاثير يبوست چنان دامنه دار است كه حتي . قي رخ نمي دهدكنيد كه بايد عمل دفع انجام بشود، اما اتفا

آنها در بين بيماري هاي ديگري كه با ذكر مثال . فكر آدم را مختل مي كند و ذهن را به هم مي ريزد

اين بيماري هم حاكي از ارتباط مسايل گوارشي . جلب توجه مي كند هم 19»اوتيسم«، صحبت كرده ايد

برآيند آنچه از مطالعة اين مثال هاي واقعي دستگير من شد . اري استبا طيف وسيعي از مسايل رفت

هستيم كه مي  يهمان] از لحاظ افكار و رفتار[ما «: البي اما در عين حال بسيار آشكارچيزي است انق

تاثير غذايي كه مي خوريم بسيار ماندگار تر از زماني است كه طول مي كشد ] عالوه بر اين[و . خوريم

دكتر پرو، براي ما تعريف كنيد كه طي سال هاي طبابت، شما . گوارش ما عبور كند دستگاه از درون تا

                                                      .چگونه به نتايجي رسيده ايد كه حاال در كتاب آمده است

يعني من با روشِ . است 20پزشكي باليني در شرايط اورژانس سابقة حرفه اي من در. بله، حتما: پرو

ال س 24242424اما از . بيگانه نيستم] بدون پرداختن به عوامل ريشه اي آنها[متداولِ معالجة عوارض بيماري ها 

مايل پيدا كردم تا بتوانم از دليل ت »فراگيرطب «سوي كم كم صاحب فرزند شدم، به من خودم پيش كه 

شدم كه طب غربي واقعا براي عالج  من به تجربه متوجه. آورمدر  م سربيمار شدن بچه هاي خود

و بدينصورت بود كه من با رويكردي جامع تر در طبابت آشنا . ندارد اي قطعي بيماري ها درمانِ ريشه

                                                            .اين جواب كوتاه و خالصه به پرسش شما بود. شدم

ما  ،ي كه با بچه هاي خودم متحمل شدم فهميدم كه در طب غربيمن طي مصايب: بيشتر توضيح بدهم

و . فقط به رفع عوارض بيماري ها بسنده مي كنيم و به عالج قطعي و ريشه يابي بيماري ها بي اعتناييم

مسلما اگر ندانيم كه چرا كودك يبوست دارد، ] مثال[. كافي نيست] براي حفظ سالمت جامعه[اين 

                                                           
  19 autism 
20 acute care medicine 
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بگذاريد همين مسئلة يبوست . هدف پزشك بايد ريشه يابي امراض باشد. نيستدرمان قطعي امكانپذير 

يبوست در اطفال يكي از بيماري هايي است كه بيشترين مراجعه به مطب را موجب . را بيشتر بشكافيم

» پي پي«كار من عمدتا معالجة كودكاني است كه مسئلة ] بي اغراق[من متخصص اطفال ام و . مي شود

ميزان سم در . باال بودن سطح سموم ديده مي شود] و پيامدهاي[نشانه ها  ها مامي اين بچهدر ت !دارند

همراه با [و چون قادر به دفع نيستند، توانايي دفع سموم . اين كودكان مستمرا در حال افزايش است

دليل و . پس قبل از درمان ديگر بيماري ها بايد فكري به حال يبوست آنها كرد. را ندارند] مدفوع

ما . است] صيفي جات تامين مي شود سبزيجات و با خوردنِ عموما كه[كمبود فيبر  ،يبوستاصليِ 

معموال بچه ها از خوردن سبزيجات و صيفي جات عاجز ] مي دانيم كه[زماني بچه بوديم و ] خودمان[

يبوست و اگر فيبر به بدن آنها نرسد، عمل دفع با دشواري صورت مي گيرد و با رخداد ولي . اند

انباشته شدن سموم در بدن آنها ما شاهد مسايل ديگري از جمله دل درد، نفخ، بهانه گيري و رنجوري 

اهميت ريشه ] با ذكر مثال هاي متفاوت[من و وينس آن در اين كتاب سعي كرده ايم كه . مي شويم

 ؤثر است و از نتايجيابي بيماري ها و درمان قطعي آنها را مكررا تاكيد كنيم و اين الزمة طبابت م

                                                                                           .فراگيرطب رويكرد  ]مفيد[

تخصص شما در مطالعة سنت . دكتر آدامز، شما پيشينة بسيار متنوعي در تحقيقات علمي داريد: كالينز

شما همچنين . و مقايسة آنها با روش طبابت در غرب رقي استهاي پزشكيِ فرهنگ هاي آسيايي و ش

كتاب قبلي شما در مورد سودجويي صنايع . را مورد مطالعه قرار داده ايد رويكرد پزشكيِ تبتي ها

از اين سابقة مطالعاتي و تخصصيِ . بود ]2005200520052005در سال [ان ئدر نيواورلبزرگ در پيامدهاي توفان كاترينا 

                            كشيد؟ بخصوص را به سوي پژوهش و نگارش اين كتابِ متنوع چه عاملي شما

 ار لايسم ،لماك و بوخ لالستدا .مدنسي پم اربه طور كلي من يك استدالل خوب و كامل : آدامز

وقتي با ميشل آشنا شدم، او چنين استداللي براي توجيه  .ابهامات را برطرف مي كند وي ابي شهير

به عنوان يك مردم شناسِ طب من سال هاي زيادي را صرف مطالعة . شتبيماري هاي كودكان دا

به نوشتن مقاله يا ] در هر مورد[سالمت در جوامع مختلف كرده ام كه بعدا ] نظام[ارتباط بين سياست و 

در بدو آشنايي ما، چيزهايي كه ميشل در مورد مسايل بهداشتي و سالمت . كتاب منجر شده است



 

13 

 

اما مثل . جربه خود من با فرزندانم مطابقت داشت و نظرم را كامال جلب كردكودكان مي گفت با ت

خيلي ديگر از مردم، نظرات او در مورد محصوالت تراريخته كه توسط علم ژنتيك در آنها دستكاري 

پس . شك داشتم. شده است و اينكه اين محصوالت تهديدي براي سالمت جامعه است را باور نكردم

پس از مطالعات اوليه متوجه شدم كه همانطور كه خيلي از . موضوع تحقيق مي كردم بايد در مورد اين

دانشمندان اين محصوالت را بي ضرر مي دانند، دسته ديگري از دانشمندان هم هستند كه آنها را مضر 

الزم  ،اين بحث داراي اليه هاي متعددي استو فهم اين مطلب كه پس از مطالعه بيشتر . مي دانند

قصد كردم كه كتابي در مورد ] بعد از كسب آگاهي بيشتر. [م كه مطالعات عميق تري انجام دهمدانست

محصوالت ] دستكاري ژنتيكي و[عد سياسيِ يافته هايم بنويسم، نه تنها در مورد تئوريِ ميشل و ب

ل برايم در عين حال كار ميش. تراريخته، بلكه در مورد رويكرد متفاوت در پزشكي و درمان بيماري ها

درمان كودكاني را قبول مي كند كه پزشكان ديگر از درمان آنها عاجز كارِ دشوارِ او . بسيار جذاب بود

پس يك روز به او گفتم كه او بايد كتابي در مورد . اين بچه ها بسيار مريض و درمانده اند. بوده اند

توب كردنِ تجاربش را است كه آرزوي مك ياديمدت زو او در جواب گفت كه او . ويسدكارش بن

به اين صورت بود كه بعد از گفتگوي بيشتر، به ويژه در مورد پيشينة مطالعاتي من در . داشته است

مورد طب تبتي، كه در آن ريشة بيماري ها را در بدو امر هميشه در چيزي كه بيمار خورده است مي 

ن گذاشتم كه مي خواهم در نوشتن و اينكه من روش طبابت او را بسيار مي پسندم با او درميا جويند

اين كار مشاركتي انجام  به و از آن به بعد مشغول. كنم شكتابي كه آرزوي نگارش آن را دارد كمك

] تحقيقاتيِ - علمي[به همايش ها و ديگر رويدادهاي . من با خيلي از بيماران او مصاحبه كردم. شديم

مطالبي را ] به نوبة خودم[رفتم و سعي كردم  مرتبط با طب و دستكاري ژنتيكي و محصوالت تراريخته

ي را هايتدوين كنم كه به ما اجازه مي داد كه بدانيم چه چيزي را مي توانيم به يقين بگوييم و چه چيز

                      . هنوز نمي توانيم با يقين و اطمينان كامل بيان كنيم چون نياز به تحقيقات بيشتر دارد

                       

. من خودم هميشه از جمله افرادي بوده ام كه از محصوالت تراريخته دل خوشي نداشته ام: كالينز

. اعتراف مي كنم كه نوعي تعصب در قضاوت من هست و موضع من برخاسته از مطالعه علمي نيست
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تراريخته اما باور دارم كه شركت مونسانتو و ديگر شركت هاي مشابه توليد كنندة بذرهاي محصوالت 

خيلي سعي كرده اند كه در افكار عمومي ابهام ايجاد كنند، مثل صنعت دخانيات كه با ايجاد شك و 

ايجاد شك  ]تاكتيك[و توسل به . شبهه در افكار عمومي پايان كار خود را فعال به تعويق انداخته است

. منكر اند نيز مي بينيم در اذهان عمومي را در ميان افرادي كه تغييرات آب و هوايي كره زمين را

همانطور كه گفتم، بينش من بينشي تعصب آلود است چون من اساسا به صنايع بزرگ بي اعتماد ام، اما 

شما كه يك دانشمند ايد و اين موضوع را از ديدگاه علمي تحقيق كرده ايد توضيح بدهيد كه چه 

ب شما براي من بسيار شنيدني جوا. چيزي باعث شد كه شك شما از بين برود و به يقين بدل شود

                                                                                                                    .است

مي كنم كه اين موضوع به خودي خود مستحق نوشتن كتاب  فكر. اين سوال بسيار خوبي است: آدامز

.] و دستكاري ژنتيكي يك تكنولوژي البراتواري است[مند البراتواري نيستم من دانش. جداگانه اي باشد

كه در مطالعة متون تخصصي اين حوزه با دانشمندان  ديدملذا من براي درك عميق اين موضوع الزم 

شك و ابهام اوليه من در اينكه محصوالت تراريخته تهديدي براي سالمت جامعه . ديگر مشورت كنم

نظر ايشان عموما اين بود . بت هايي بود كه قبال با همكارانم در  نظام پزشكي داشتمباشد ناشي از صح

بهره گيري از اين  دمتون بسيار زيادي در مور. كه شواهد كافي براي قبول اين احتمال وجود ندارد

فناوري تغيير ژن ها و در مورد آفت كش هايي كه با اين محصوالت براي تغذيه دام، در مورد 

آنچه در تمامي اين متون به خواننده القا . ت در زمان كشت استفاده مي شود منتشر شده استمحصوال

اما تحقيق بيشتر معلوم مي كند كه متون . مي شود اين است كه اين محصوالت كامال بي خطر اند

ديگري نيز هست كه اين محصوالت را به هيچ وجه بي خطر نمي دانند و آنها را ] علمي و تحقيقاتي[

توسط  محققين و دانشمندان دستة دومبسياري از ] قابل توجه اينكه. [يك تهديد محسوب مي كنند

سازمان ها و افراد مرتبط با صنايع و محققيني كه از سوي اين شركت هاي بزرگ حمايت مالي مي 

                                                         . قرار گرفته اند ]و تخريب شخصيتي[شوند مورد حمله 

] و برخورد خشونت آميز و غير علميِ صنايع مرتبط[ مستقل پس وقتي كه من با نظرات اين محققينِ

و آسيب [و وقتي از طريق ميشل با ميكروبيوم . آشنا شدم، تا حدي، شك و ابهام اوليه ام بر طرف شد
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اني كه در مورد ارتباط سالمت غذا آشنا شدم و آثار پژوهشگر] پذيري آن در برابر محصوالت تراريخته

مطالعه را دستگاه گوارش تحقيق مي كنند  شيمياييِ-بيوبا مشكالت دستگاه گوارش و نيز فرآيندهاي  

اما . كردم، برايم مسلم شد كه محصوالت تراريخته قطعا تهديدي براي سالمت دستگاه گوارش ماست

بوده ايم كه از ذكر شواهدي كه قبال توسط  خيلي محتاط] در نگارش كتاب[مي خواهم تاكيد كنم كه 

و هر جا كه خود در اين مورد . رسيده است فرا تر نرويم پپژوهشگران در نشريات معتبر علمي به چا

ما همچنين . استنباط هايي داشته ايم و آن را در كتاب آورده ايم، خواننده را از اين امر آگاه كرده ايم

 ]در اين مورد[ بايد انجام شود تا بر معلومات علمي همگانبيشتري م كه قطعا مطالعات تاكيد مي كني

                                                                                                            . اضافه شود

دكتر پرو، در . ستاعتدال را حفظ كرده ا موضعي قرين بهكتاب ] به عنوان خواننده[از نظر من : كالينز

به تجارب حرفه اي و ديدنِ شواهد  با توجه[كرديد كه نحس هرگز نگارش محتاطانة اين كتاب، آيا 

                                       كوتاه آمده ايد؟كمي ] قطعيِ آسيب از اين محصوالت در بيماران خود

 ]يعني دليلِ ريشه اي اين بيماري ها[ موردين ابا توجه به آنچه من در . قطعا همين طور استبله، : پرو

يكي از  ،21»آرپاد پوستي«دكتر . مي دانم، آنچه ما در كتاب آورده ايم بسيار محافظه كارانه است

نخستين دانشمندان اروپايي است كه براي بررسي علمي و اعالم نظر كارشناسي در مورد فرآيند 

او  فرصت را يافتم كه به اساليدهاي آسيب شناسيمن اين . دعوت شدبه همكاري دستكاري ژنتيكي 

در . زميني تراريخته تغذيه شده بودند نگاه كنم يباز دستگاه گوارش موش هاي آزمايشگاهي كه با س

شباهت وضع وخيم روده هاي اين موش ها و . آن زمان اين محصول تازه در اروپا معرفي شده بود

به  ،براي من شكي باقي نگذاشت كه هر دو آسيبآنچه من قبال در بيماران خودم ديده بودم 

با صداقت و [كه او معتقدم . من دوباره به ديدن دكتر پوستي رفتم. محصوالت تراريخته باز مي گردد

در ميان  به طور مفصلدر اين ديدار دوم، محتواي كتاب را با او . يك قهرمان است] شجاعتي كه دارد

واقعا آنچه به سر او . انتشارِ نتايج تحقيقاتش با من صحبت كرد] ارناگو[گذاشتم و او در مورد پيامدهاي 

پس از اعالم عمومي نظرات كارشناسي خود، زندگي دكتر . آمده است تاسف آور و باور نكردني است
                                                           
21 Árpád Pusztai 
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ببينيد موضوع تا . [دو روز بعد از انتشار نتايج تحقيقاتش، آزمايشگاه او بسته شد. پوستي زير و رو شد

بيل كلينتون الزم ديد در ارتباطي تلفني موضوع را با توني بلر مورد ] بود و نه علمي كه چه حد سياسي

اين حمالت به قدري شديد بود كه . دكتر پوستي از همه جهت مورد حمله قرار گرفت. بحث قرار دهد

. تقرار گرف 22»دانشمندان تحت حمله«مصائبي كه بر اين دانشمند تحميل شد موضوع فيلمي با عنوان 

. بعد از دكتر پوستي، جمعي ديگر از دانشمندان كه نظرات مشابهي داشتند نيز مورد حمله قرار گرفتند

چرا چنين «نه به عنوان يك پزشك، بلكه به عنوان فردي كه مي انديشد، قطعا من از خودم پرسيدم، 

را طبق روال چ. ما قابليت هاي زيادي در انجام پژوهش هاي علمي داريم» !واكنش خشونت آميزي؟

عاديِ پژوهش هاي علمي، تكرار اين آزمايش ها براي كسب اطمينان از درستي نتايج درخواست نشد؟ 

                             . دكتر پوستي به حدي مورد تعرض و شماتت قرار گرفت كه دچار بيماري شد

عاري از آلودگي هاي شيميايي و  اُرگانيك به غذاهايِ[ما چاره اي جز تغيير رژيم غذايي كودكان خود 

برخي از . معالجات من تنها به خوراك درماني محدود نمي شود. ساده انديش نباشيم. نداريم] ژنتيكي

كودكاني كه به مطب من آورده مي شوند به قدري مريض اند كه من چاره اي جز دارو درماني ندارم 

نوع غذاي آنها، ما نه تنها بهبود حال اين كودكان، اما با تغيير . تا با دارو از شدت عوارض آنها بكاهم

چشمگير براي  اين بهبوديِ. بلكه بازگشت سالمتي به ديگر اعضاي خانوادة آنها را نيز مشاهده كرده ايم

بارها، با شگفتي از ميزان بهبودي اين كودكان، نتايج آزمايشات . من مشاهده اي بيدار كننده بوده است

اين آزمايشات به زبان داده . آنها را براي نشان دادن به شوهرم، كه او هم پزشك است، به خانه برده ام

چه حد در بيماري و در كه غذا، تا  نشان مي دهد] به صورتي روشن و غير قابل انكار[هاي علمي، 

و اين اتفاقي است كه مكررا براي بيماران من افتاده است و . سالمتي اين كودكان، تاثير داشته است

                                                                       . ذره اي ترديد براي من باقي نگذاشته است

بي خطر بودن  حمايت از موضعِ در كه[ ي كه با چند ده موش آزمايشگاهيتحقيقاتبراي من، نتايج 

لِ گذشته با تغيير سا 11111111كه در م در برابر هزاران تن از بيماران] محصوالت تراريخته منتشر شده است

                                                           

  Scientists Under Attack 22 .اين فيلم در آدرس زير قابل تماشاست 

https://archive.org/details/ScientistsUnderAttack2009 
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بهبود يافته اند ] و غير شيميايي اُرگانيكاز محصوالت تراريخته و شيميايي به محصوالت [رژيم غذايي 

                                                                                           . ندارد] و اعتباري[سنديت 

ما چه مي ] و سالمتي[عات زيادي در مورد محصوالت تراريخته و اينكه با بدن اطال 2006200620062006ل تا قبل از سا

به طور [تخصصيِ اطفال ] به طور اعم وپزشكي [دليل اين عدم آگاهي اين بود كه متون . كند نداشتم

با . پس تغيير در شيوة طبابت براي من بسيار عميق و بنيادين بود. فاقد اين اطالعات است] اخص

. بهبودي حال بيمارانم من و آنها كامال به اين حقيقت واقف شده ايم و شكي براي ما باقي نمانده است

براي . است] و ذيربط[اي آگاهي گسترده همة اقشارِ ذينفع اگر من و ويسن آن اين كتاب را نوشته ايم بر

                                      . آنهايي كه هنوز در مورد خطرِ محصوالت تراريخته شك و ابهام دارند

اگر چه تمركز اين كتاب بر اطفال است، من خواندن آن را به جميع بزرگساالن توصيه مي كنم : كالينز

ري هايي كه در اين كتاب مطرح شده، از جمله نارسايي هاي دستگاه گوارش، صدمه به چرا كه بيما

و البته مطالعة اين كتاب براي . ريبانگر بسياري از بزرگساالن نيز هستگ 23نشت رودهميكروبيوم و 

كودكان بسيار مريض،  اردي را شرح داده ايد كه چگونه والدينِدر كتاب مو. والدين بسيار مفيد است

كودكشان كوشيده اند و  يه ويژه مادران، با عزمي راسخ و اميدي خلل ناپذير براي بازگرداندن سالمتب

در برابر بي اطالعيِ اطباي عادي از تالش باز نايستاده اند و كودكان بيمار خود را از مطبي به مطب 

وال من اين است كه اما س. است] و ستودني[شهامت و پشتكار اين مادران قابل توجه . ديگر برده اند

چند تن از مادران جامعه واقف اند كه خود آنان در بيمار شدنِ كودكان خود از طريق تغذيه نادرست 

نقش دارند؟ در مواردي كه شما توصيف كرده ايد انگار توضيحات ] با محصوالت تراريخته و مسموم[

يا  25و 24گلوتنساسيت به ح ]كه اين غذاها به وجود مي آورند مثل ييحساسيت ها[شما در مورد 

                                                           
23 leaky gut syndrome  

 Gluten 24  
شده از اين پروتئيني است كه در گندم و جو وجود دارد كه باعث كش آمدن خمير و ترد شدن نان و ديگر فراورده هاي توليدگلوتن نام   

. غالت مي شود  
25 gluten sensitivity 
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خود را در تشديد بيماري  لبنيات و ديگر چيزها واقعا اين مادران را به خود مي آورد و ايشان نقش

                                                                                            .فرزندان خود در مي يابند

غالبا وقتي مادران . بين پزشك و والدين همين جا به درد مي خورد رابطه روشنبرقرار كردنِ : پرو

همراه با كودك مريض خود به من مراجعه مي كنند واقعا درماندگي را در آنها مي بينم چون همه درها 

به درد دل آنها در مورد دشواري هاي بيماري كودكشان گوش مي دهم . را زده اند و نتيجه نگرفته اند

جواب آزمايشات و . موضوع را خوب براي آنها بشكافم چند آزمايش تجويز مي كنمو براي اينكه 

بعد از آنها مي خواهم كه به . را براي آنها توضيح مي دهم دارداينكه هر كدام از شاخص ها چه معني 

به آنها مي گويم . ه خودشان را به معالجه اي كه براي كودكشان تجويز مي كنم متعهد كنندهفت 4444 مدت

فته با اين معالجه پيش بروند و بعد دوباره كودك را به مطب بياورند تا با هم ببينيم شرايط او به ه 4444 كه

بچه ها حالشان  باز مي گردند و در اين مواردهفته  4444 غالب مادران بعد از. چه صورت تغيير يافته است

غير قابل «] يگر پزشكانتوسط د[بهبودي اين بچه ها دقيقا در همان عوارضي است كه . بهتر شده است

الزم است كه بيمار بداند . رابطه بين پزشك و بيمار بسيار مهم است. استتشخيص داده شده » درمان

. رصد موارد اين صدق نمي كندد 100100100100در ] البته. [كه پزشك بيماري را خوب تشخيص داده و مي شناسد

به آنها مي گويم كه بر . يان مي گذارمگاه در تشخيص بيماري مطمئن نيستم، اما اين را با بيمار در م

اساس تجارب قبلي، مطالعات حرفه اي و گفتگو با ديگر متخصصين و همايش هايي كه در آنها شركت 

. در مواقعي الزم مي بينم كه پيرو طب غربي دارو تجويز كنم. كرده ام، بهترين حدس من چنين است

داروهايي تجويز مي كنم كه يا . ودك بي خطر باشداما انتخاب دارو را چنان انجام مي دهم كه براي ك

ما از داروي هاي سنگين يا داروهاي مربوط به . مؤثر باشد يا نباشد اما عوارض جانبي نداشته باشد

داروهايي انتخاب مي كنم كه ريسك كمي داشته باشد و قابل . سرطان به هيچوجه استفاده نمي كنيم

                                                                                                        .استطاعت باشد

كودك مبتال به  1111كودك آمريكايي،  13131313هر كه در ازاي  در مقدمه كتاب شما اشاره مي كنيد: كالينز

درصد  9999. درصد رشد داشته است 50505050سال اخير  20202020اين آمار در . حساسيت هاي حاد غذايي است

تا كنون افزايش چشمگيري داشته  1980198019801980ن در آمريكا دچار بيماري آسم اند و ابتال به آسم از سال كودكا
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تقريبا در . ندا 27و التهاب رودة بزرگ 26»كرون«ار نفر در آمريكا مبتال به بيماري هز 600600600600ميليون و  1111. است

نيم برابر شده و  4444اخير  سال 50505050در ست و اين آمار ا 28»لياكس«تن مبتال به بيماري  1111آمريكايي  140140140140هر 

. ندارمحساسيت صحبت از حساسيت شد اين را بگويم كه من خودم نسبت به هيچ مادة غذايي . است

از  آنها و وقتي برخي از دوستانم به من مي گفتند كه به گلوتن حساسيت دارند من فكر مي كردم كه

صبحگاهي برنامه هاي ويزيونيِ تليا اينكه حرف هاي مجريان  خودشان زيادي حساسيت نشان مي دهند

به من يك ارزيابي . را بيش از حد جدي گرفته اند غلو مي كنندخيلي كه در مورد برخي از موضوعات 

بدهيد و اينكه چه كساني بايد در مورد گنجاندن گلوتن در رژيم غذايي  سلياكصادقانه از جدي بودن 

                                                                                                   . خود محتاط باشند

د از خوردن گلوتن درص 100100100100بيماري بايد يك بيماري ژنتيكي است و مبتاليان به اين  سلياك: پرو

از جمله بيماري هاي سيستم ايمني بدن محسوب مي شود كه نه تنها مي تواند در  سلياك. بپرهيزند

و ديگر بيماري هاي  وارش اثر تخريبي داشته باشد، بلكه به امراضي چون ديابتعملكرد دستگاه گ

پس اين بيماران بايد پرهيز كامل از گلوتن را رعايت . ط داردرب 29سورايسيسسيستم ايمني بدن مثل 

نسبت به گلوتن حساسيت پيدا ] امانيستند  سلياكمبتال به [اما در عين حال ما افرادي داريم كه . كنند

 يا نشت روده موسوم بهما اين عدم توانايي فرد به خوردن گلوتن را به علت عارضه اي  30.ده اندكر

نفوذپذيري روده ها از عارضه هاي رو به گسترش در جامعه . تشخيص مي دهيم 31نفوذپذيريِ روده

 32»اتگليفوس«] سم آفت كشِ[است و از پيامدهاي مستقيم مصرف خوراكي هاي تراريخته و استفاده از 

اين دو عامل نه تنها اثري ويرانگر بر ميكروبيوم دارد بلكه موجب تخريب دستگاه گوارش مي . است

استفاده مي ] در هنگام كشت[ ترا ريخته با محصوالت غالباكه  ،گليفوساتمحصوالت تراريخته و . شود

                                                           
26 crohn's disease نوعي بيماريِ التهاب روده  
27 colitis 
28 celiac 

  Psoriasis 29 .را بپوشاند ،)شورة سر(ه مي تواند سراسر بدن، از جمله سر نوعي از حساسيت كه عارضه اي پوستي ايجاد مي كند ك 
30 gluten intolerant 
31 intestinal permeability  

.اين سم كشاورزي در ايران با نام هاي گليفوسيت و گليفوزيت هم شناخته مي شود  glyphosate 32  
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 كرده يداپ هابلتكه اهايي  هدر رود. و سپس نفوذپذيري آنها مي گردد 33هاه رود التهابشود موجب 

م اوبي انجه خا بود رار خد كننكي مل مع انبگهنورت ه صلم باوده هاي سر ره دكيي ها لولس اند،

، از منافذي كه در شود، گلوتن قبل از اينكه كامال هضم ذيرنفوذپ وب تهمل يِدر روده ها .دمي دهنن

 34آمينو اسيد به محض ورود اين. روده به وجود آمده خارج مي شود و وارد جريان خون مي گردد

يمه هضم شده به خون، توسط سيستم ايمني بدن به عنوان مهاجم شناسايي مي شود و ما واكنش ن

 غذايي تجربه حساسيتيك را به صورت  ز خود نشان مي دهداسيستم ايمني بدن خفيفي كه ] نسبتا[

در جريان  37»آي جي اي«و  36»آي جي جي«هاي موسوم به  35»پادتن«در اين واكنش خفيف،  .مي كنيم

و كل بدن را تحت تاثير [ملكول هاي اين پادتن ها در سراسر بدن پخش مي شوند . خون آزاد مي شود

اين مولكول ها خود را به  ،در مغز. بگذرند 38»سد خوني مغزي«، حتي قادر اند از ]قرار مي دهند

كه مواد مخدر خود را به  از همان نوع اند گيرنده هااين . خاصي وصل مي كنند 39گيرنده هاي حسيِ

لذا ما شاهديم كه افرادي . آن وصل مي كنند و معتادان از حالي كه به آنها دست مي دهد لذت مي برند

درست يدا كرده اند در عين حال از خوردنِ خوراكي هايي كه از آرد گندم كه به گلوتن حساسيت پ

. ، از جمله انواع پيراشكي و شيرينيجات، لذت وافر مي برند و حاضر نيستند از آنها بپرهيزندمي شود

بيماري هاي مزمن كه به من  مبتال به رصد كودكانِد 95959595، كار مي كردمدر يك كلينيك كه قبال در آن 

اين پادتن ها در خون آنها ميزان بااليي از ي كردند دچار عارضة نفوذپذيري روده بودند و مراجعه م

                                                                                                       . شاهده مي شدم

                                                           
33 intestinal inflammation  

  amino Acid 34  .تركيبات شيميايي آلي و واحد تشكيل دهندة پروتئين ها شناخته مي شوند) دآمينو اسي(اسيد هاي آمينه  

ئين هاست كهتپرو عپادتن نام كلي براي انوا   شناسايي سيستم خودكار ايمني بدن براي بي اثر ساختن آنچه جسم خارجي antibody 35  

.مي كند در خون رها مي سازد  
36 IgG 
37 IgA 

نفوذپذير، مغز و مايع مغزي نخاعي را از ورود عوامل نامطلوب خارجي از خون حفظ اين پردة نيمه   blood-brain barrier 38  
. مي كند  

39 receptors  
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اجازه بدهيد اضافه كنم كه واكنشِ غذايي افراد به گلوتن مي تواند با چيزهاي ديگري كه فرد : آدامز

يدا كند، احتماال چيزهايي كه به سالمت دستگاه گوارش كمك مي كند و آن را مي خورد تعديل پ

نام برديم، الزم است كه در مورد آن كمي توضيح بدهيم چون  گليفوساتاما چون از . مقاوم مي سازد

از جمله سموم كشاورزي است كه عمدتا با نام  گليفوسات. در مورد آن نشنيده باشندقبال شايد همگان 

و محصوالت كشاورزي تراريخته كه مصرف خوراكي دارند را . شناخته مي شود» رانداپ«تجاري 

يعني اين محصوالت را مي توان در حين رشد در . توصيف مي كنند 40»رانداپسازگار با «عموما 

علف هاي هرز از بين مي روند اما به محصول آسيبي . [كشتزار با مقادير عظيمي از اين سم اسپري كرد

در برابر آفت كش ها بيشتر مي شود، بر مقدار مصرف آفات و سال به سال كه مقاومت  ].نمي رسد

پس مي توان گفت كه اگر ما از غذاهاي . سمومي كه در كشاورزي استفاده مي شود افزوده مي گردد

 را از طريق غذا وارد گليفوساتاستفاده نمي كنيم، مطمئنا مقادير قابل توجهي ] غيرشيميايي[اُرگانيك 

                                                                                                   . بدن خود مي كنيم

و  رانداپاست كه چگونه استفاده از نكتة جالب توجه ديگري كه در كتاب آورده ايد اين : كالينز

                         .ل به آفت كش كرده است، خود غذا را تبديرانداپسازگار با ] تراريختة[بذرهاي 

يكي دستكاريِ ژنتيكي . هاي تراريخته از دو فناوري متفاوت استفاده مي شودردر توليد بذ. بله: آدامز

و اين بذرها در آمريكا شاملِ كاالهاي عمده و پرمصرفي . است رانداپبراي توليد بذرهاي سازگار با 

اينها از جمله نخستين بذرهاي . است) براي علوفة دام(ر قند و يونجه دچغن ،41لزاُكچون سويا، ذرت، 

شناخته مي  42»بي تي«دومين فناوري با نام .] كه وارد چرخة غذايي ما شده اند[اند  رانداپسازگار با 

اين . بذرهاي بي تي را با هدف كاهشِ مصرف آفت كش توليد كرده است 43»مونسانتو«شركت . شود

                                                           
40 RoundUp Ready 

.استفاده مي شود روغن نباتي در صنعت ظيمو در ابعاد عاست روغني  كلزا دانه اي   canola 41  

است كه در خاك و در برخي از حشرات به صورت »تورنژيانسيسباسيلوس «سم بي تي مرتبط با باكتري   Bt Technology42  

چون اين سم برخاسته از عاملي طبيعي است گاه با اشاره به آن به عنوانِ سمي بيولوژيكي ايجاد ابهام مي شود كه . طبيعي يافت مي شود
كتاب نشان مي دهد، اين سم خارج از موضع و مقدار  اما همانطور كه پيامدهاي توصيف شده توسط نويسندگان اين. بي خطر است

.   بيماري زاست ،طبيعي آن  

43 Monsanto Corporation 
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گياه مي ] ساختار سلولي[سمِ حشره كش را وارد  ، اينكرده است كه از طريق آن شركت راهي پيدا

محصوالت [كاري كرده است كه تمام سلول هاي ] از طريق دستكاري ژنتيكي[يعني اين شركت . دكن

اين پروتئين . حاوي پروتئيني است كه به محض خورده شدن توسط حشرات، آنها را مي كشد] بي تي

سوراخ ايجاد مي كند و حشره بر  اودن توسط حشره، در ديواره هاي دستگاه گوارش پس از بلعيده ش

 متفاوت 45»پ هاش«ادعا مي شد كه به خاطر ] از سوي مونسانتو[در ابتدا . مي ميرد 44»ميس پتيس«اثر 

 ما امروز مي دانيم كه سماما . امكان نداردمسموميت بي تي براي انسان ها  ،در دستگاه گوارش انسان

دستگاه در اسيدي يا بازي  ينياز به فعال شدن در واكنش به محيط و 46»از پيش فعال شده«بي تي 

مشغول انجام تحقيقات بيشتر در اين مورد اند و  ]مستقل[ هم اكنون برخي از دانشمندانِ. نداردگوارش 

قيقات حاكي نتايج برخي از اين تح. همگي آماج حمالت صنعت محصوالت تراريخته قرار گرفته اند

                                   . از اثرات سوء بر سالمت انسان است ياست كه سم بي تي موجب شمار

او . ، عضو هيئت مديرة آب و فاضالب شهرستان مارين»لَري بِرگمن«اخيرا مصاحبه اي داشتم با : كالينز

                            . قه را پايان دهددر حوزة آبريز اين منط گليفوساتتالش مي كند كه استفاده از 

و استفاده از رانداپ واقعا ضروري [ وجود دارد رانداپمحصوالت جايگزين براي ] خوشبختانه: [پرو

 750750750750بيش از در تركيب  گليفوسات] سمِ[، رانداپعالوه بر . .]نيست كه مردم چارة ديگري نداشته باشند

است حاوي سركه  ،برخي از كاالهاي بي خطرِ جايگزين. ه استگنجانده شدنيز ول تجاري ديگر محص

روش هاي جايگزيني نيز ابداع شده كه مصرف كنندگان را از . [كه عاملي بي خطر و مؤثر است

كاالي . شامل بهره گيري از آب داغ و بخار است روش هااز اين برخي .] گليفوسات بي نياز مي كند

است كه  47»ليگروهاوارد «مخترع اين محصول . ر خواهد آمدجايگزين ديگري هم به زودي به بازا

                                                           

.عارضه اي است مرگبار كه از واكنش سيستم ايمني بدن به عفونت ها رخ مي دهد ،»گندخوني«همچنين موسوم به   Septicemia44  

.ستسيدي يا بازي بودن محيط هاميزان ا ، شاخصي براي سنجشِهمچنين موسوم به پي اچ  pH 45  
46 preactivated 

.در آدرس زير مهياست پژوهشگر مصاحبه اي با اين كشاورزِ  Howard Vlieger 47  

https://tinyurl.com/l877hze 
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او از صاحبنظرانِ بنامِ بين المللي و . بوديم با او مالقات داشتيم 48»نتوساكرام«اتفاقا ما ديروز كه در 

ما همگي به . است] و تبعات سوء استفادة از آن[ گليفوساتيكي از مطلع ترين پژوهشگران در مورد 

در  گليفوساتفته بوديم تا از قانونگذاران بخواهيم كه اليحه اي براي ممنوع كردنِ پارلمان ايالتي ر

جاهايي مثل مدارس، مهد . اماكن عمومي كه محل تردد و استفادة كودكان است به تصويب برسانند

] گليفوساتاز آلودگي به [آبراه ها هم مورد ديگري است كه مي بايد ] قطعا. [كودك ها و پارك ها

روي گياهان، كردن اين تصور كه بعد از اسپري . طوالني است 49داراي نيمه عمر گليفوسات. دشو حفظ

و ما . روز است 35353535سم ميانگين نيمه عمر اين . از محيط خارج مي شود، نادرست است گليفوسات

مي سال دوام  22222222تا  احتماالي، اثر سميِ اين مادة شيميايي در محيط ديروز پي برديم كه تحت شرايط

اختراع  2003200320032003مونسانتو در سال شركت . اين سم وارد خاك مي شود و خاك را ناسالم مي كند. ابدي

تاثير آن بر ] نبايد تعجب كنيم كه[لذا . را به عنوان يك آنتي بيوتيك به ثبت رساند گليفوسات

ه درون دستگاو همين تاثير كشنده را بر ميكروبيوم . ميكروبيومِ خاك مثل يك آنتي بيوتيك است

استفاده از اين سم بايد . پس ما از تالش هاي آقاي لري برگمن حمايت مي كنيم. دارد نيز گوارش ما

براي مصارف خانگي، صنعتي، [به ويژه وقتي جايگزين هاي بي خطر . در شهرستان ما ممنوع شود

                                                                                   . وجود دارد] شهري و كشاورزي

اما . براي سوال بعد مي خواهم به بخشي از كتاب بپردازيم كه براي من فوق العاده جالب بود: كالينز

شما ارتباطي مسلم بين غذا و . مي خواهم موضوع را طوري مطرح كنم كه موجب سوء تفاهم نشود

من . اوتيسمي از سوي ديگر يافته ايد دستگاه گوارش از يك سو و برخي از بحراني ترين رفتارهاي

قصد اين را ندارم كه روش طبابت شما را به عنوان معالجة اوتيسم معرفي كنم، كما اينكه شما هم در 

اما شما چند مورد از بيماران مبتال به اوتيسم از مطالعات علمي و از . كتاب چنين كاري را نكرده ايد

مي تواند برخي از ] با محصوالت اُرگانيك[غذيه سالم تر تجارب خودتان آورده ايد كه حاكي است ت

                           آيا اين برداشت درستي از كتاب است؟. رفتارهاي مرتبط با اوتيسم را تعديل كند
                                                           

.مركز ايالت كاليفرنيا   Sacramento48  

است كه  اين زمان برابر با مدتي. اده مي شوددر محيط از آن استف موادتاثير و كميتي است زماني، كه براي نشان دادن دوام   half-life 49  

. از بين برود مادة مورد نظرطول مي كشد تا نصف   
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اما قطعا . پيتر، ما در نگارش كتاب مراقبت كرده ايم كه از تجويز راه حل هاي درماني بپرهيزيم: پرو

. اوتيسم گريبانگير تعداد كثيري از كودكان است. ه بيماران مبتال به اوتيسم كمك مي كندتغذيه بهتر ب

 1111در ميان پسران اين تعداد . كودك آمريكايي، يكي به اوتيسم مبتالست 68686868در هر ] بنا بر آخرين آمار[

ب من از ميان كودكاني كه به مط. مال بسيار اين آمار در حال افزايش استو به احت. است 43434343در 

و به اين . مراجعه مي كنند، مريض ترين دستگاه هاي گوارش متعلق به بچه هاي مبتال به اوتيسم است

حساسيت نسبت  حاد، التهابِ. در متون تحقيقاتي نيز اذعان شده است ،بچه هاي مبتال به اوتيسم ويژگيِ

اد مغذي و سوء تغذيه به به گلوتن و لبنيات، مسايل مرتبط با آنزيم هاي گوارشي، مسئله با جذبِ مو

. واسطة فقدان جذب كامل، از جمله عوارضي است كه در اين گروه از بيماران همزمان ديده مي شود

د، وقتي اين كودكان پرهيز از گلوتن و لبنيات را آغاز مي كنند، ميكروبيوم خود را بازسازي مي كنن

را انجام مي دهند، حالشان بهبود مي  جذب غذا را اصالح مي كنند، و سم زدايي و دفعِ فلزات سنگين

موردي از اين كودكان را در كتاب . اين ميزان از بهبودي، چشمگير و غير قابل انكار است. يابد

اين پسر بچة مبتال به اوتيسم، شمار ديگري از مسايل مثل عفونت رودة بزرگ داشت . حكايت كرده ايم

چار نارساييِ كليوي است به طوري كه كليه هاي او بعد فهميدم كه پدر او نيز د. كه به مطب من آمد

آنها در منطقه اي كشاورزي در مركز ايالت كاليفرنيا سكونت داشتند كه . درصد كار مي كرد 20202020 در حد

بعد از تجويز يك درمان . پدر اين كودك مجبور به انجام دياليز شده بود. به شدت اسپري مي شود

 80808080درصد به  20202020براي تمامي خانواده، توان كليه هاي پدر از ] رگانيكبا محصوالت اُ[تغذيه سالم  ابكلي 

پس ما به . كودك توانست به راحتي داروهاي بيش فعالي خود را كنار بگذاردو . ارتقا پيدا كرددرصد 

                                               . چشم ديديم كه هم حال پسر و هم سالمت پدر بهبود پيدا كرد

. اين درست نيست. پسر فقط با تغيير رژيم غذايي بهتر شدآن ساده لوحانه است كه بينديشيم كه حال 

اما . كه من به معالجة اين كودك مشغول بودم، درمان هاي متعددي را با او داشتيمدر طي دو سالي 

در كتاب آورده  را هم] او هم مبتال به اوتيسم[مورد دختر جواني . چشمگير و قطعي بودبهبودي در او 

                                                                      .ايم كه به همين منوال حالش بهبود پيدا كرد
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شما به صورت گذرا . در مورد عوامل محيطي چه مي گوييد؟ مثل در معرض اسپري قرار گرفتن: كالينز

] كه مرتب اسپري مي شود[كه در مناطق كشاورزي ند هستافرادي . به اين مسئله جلوتر اشاره كرديد

با چمنكاري در سطح [ گلف در مجاورت زمينِ] در مناطق اعيان نشين[يا افرادي كه . زندگي مي كنند

فكر مي كنند كه ديگر خيلي خودشان سكني گزيده اند، اگر چه  ]وسيع كه مكررا اسپري مي شود

ويالهاي  زندگي دريا افراد و خانواده هايي كه به قصد . خوشبخت اند و همه چيز بر وفق مراد است

 در اراضيِ كشاورزي كه سابقه اي طوالني از آلودگي شيميايي دارند ساخت ،اشرافيبزرگ و قصرهاي 

                                                         . ]غافل از اينكه جانشان در خطر است[ ساز مي كنند و

. ميشل در مورد بيماراني صحبت مي كند كه بسيار مريض اند. مسئله اي بسيار بزرگ استاين : آدامز

حال  بهتر كردنِاقدام به  ،در منزل اُرگانيكاين افراد مي توانند با تغيير رژيم غذايي خود از ناسالم به 

نظر محيطي در افرادي كه در محيط هاي آلوده زندگي مي كنند كماكان از ] آن دسته از[خود كنند، اما 

تاثير آسيب هاي گسترده اي كه هم اكنون در محيط هاي آلوده مردم را . معرض اين سموم قرار دارند

لذا نادرست است كه بينديشيم آلودگي . مريض مي كند مشابه شيوع يك اپيدمي، همه جا گير است

شاورزي به در ك گليفوساتمسلما استفاده از . يك موضوع كشاورزي است صرفامحيط به سموم 

 .اما اين سم به بسياري از محصوالت مصرفيِ خانگي نيز راه يافته است. شدت افزايش يافته است

و از طريق خاك وارد چرخة آب و . در فضاي سبز شهري، در پارك ها نيز استفاده مي شود گليفوسات

از ] ديگر سموم و[ميزان افزايش و چگونگي تماس مردم با اين سم . سيستم آبرساني شهري مي گردد

ش، به علت نازل بودن سال پي 20202020آنچه مثال . جمله حوزه هايي است كه نيازمند به تحقيق بيشتر است

مواد ميزان مصرف سموم، بي خطر و قابل اغماض پنداشته مي شد، امروزه به علت افزايش مصرف اين 

نكه در حال حاضر، تهديد ، قطعا آسيب پذيري جمعيت بيشتر شده است، مضافا اي]در ميزان و گستره[

     . را متاثر مي كند همگانسالمت  ،]، آب، محيط شهري و خانگيغذا[از مباديِ مختلف مسموم شدن 

در ميان دوستان و . يز اشاره كرده ايدن 50بيماري اليمدر كتاب به عفونت هاي مرتبط با : كالينز

ال است كه از س 6666، 5555ن ايالت مونتانا، كه االشنوندگانِ من افرادي هستند، به ويژه يكي از شنوندگان از 
                                                           
50 lyme disease 
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بين غذا و سموم آيا ارتباطي . اين نوع عفونت رنج مي برد كه زندگي او را كامال فلج كرده است

                                                                      رده ايد؟بيماري مزمنِ اليم پيدا كشيميايي با 

اتفاقا ديشب با گروهي از دوستان نشسته بوديم و صحبت به اين موضوع . اطي هستقطعا ارتب: پرو

اقل ن 51كنه عفونت هايي كهمي پرسيدند كه چرا اينروزها شاهد چنين انفجاري از ابتال به . كشيده شد

و ديگر  گليفوساتت كه با توجه به افزايش مهيب در استفاده از تشخيص من اين اس. آنهاست هستيم

گسترده ترِ محصوالت غذايي تراريخته، نارسايي هاي ] توزيع و مصرف[ها و حشره كش ها،  آفت كش

 سيستمِ واكنش هاي، از آنها رنج مي بريم و در نتيجه مختلف دستگاه گوارش، كه همة ما، به درجات

مثل [ شرايطي را به وجود آورده است كه ما توانايي مقابله با عفونت ها را ،ايمني بدن، همگي با هم

، اما به طور خودكار يمچه بسا در گذشته نيز ما در معرض عفونت ها قرار مي گرفت. نداريم ]سابق

خفيف  التهاباما امروزه به علت . توسط سيستم ايمني بدن، اين حمالت با موفقيت دفع مي شده است

حمالت نيستيم و و نارسايي هاي سيستم ايمني بدن كه عموميت پيدا كرده است، ما قادر به دفع اين 

آنان از مرضي مي دانم كه . پس من كامال موقعيت اين بيماران را درك مي كنم. طعمه قرار مي گيريم

اگر . رنج مي برند كه به اندازه كافي به آن توجه نمي شود، معالجه ها ناكافي و درمان ها ناقص است

و غير  اُرگانيكن غذاهاي چه تغذيه سالم براي اين بيماري درمان محسوب نمي شود، اما خورد

تراريخته به سالمت دستگاه گوارش كمك مي كند و هر چيزي كه سالمت معده و روده هاي ما را 

            .بهبود ببخشد شرايط الزم براي بهبود هر گونه بيماري كه به آن مبتال هستيم را فراهم مي كند

آنتي بيوتيك ها يكي از منابع مؤثر درماني است  فراموش نكنيم كه براي  بيماري هايي مثل اليم،: آدامز

اينطور نيست كه او همة بيماري . و ميشل براي اين نوع عفونت ها از آنتي بيوتيك ها استفاده مي كند

اما همزمان به ياد داشته باشيم كه . ها را بخواهد فقط با اتكا به سالم سازيِ دستگاه گوارش معالجه كند

                                               .ما نياز به دستگاه گوارش سالم داريمبراي جذب مؤثر دارو هم 

                                                           
51 tick 
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قطعا كتاب شما داراي دانستني هاي بسيار در مورد بيماري هايي است كه خردساالن و : كالينز

 چه نكات و ،تحقيق و نگارش اين اثر به ما بگوييد كه دربزرگساالن هر دو از آن رنج مي برند، اما 

؟ آيا شما تعهد، عزم و منابع كافي در نظام يافتيدموضوعاتي را هنوز ناشناخته و نياز به پژوهش 

ما براي رويارويي با اين نيازهاي تحقيقاتي مي بينيد؟ اينطور كه به نظر مي رسد ما ] كنوني[پزشكي 

آيا . رار گرفته ايمقتازه در آستانة شناخت بيشتر ميكروبيوم و نقش بنيادين آن در سالمتي تمام بدن 

جامعه پزشكي در حال حاضر پرداختن به سالمت ميكروبيوم را به اندازه اي كه شما جدي مي دانيد 

                                                                                          ضروري تشخيص مي دهد؟

. حال جالب ترين پديده ها از نظر درك و شناخت است اين يكي از بزرگترين موانع و در عين: آدامز

درصد دانشمندان باور دارند كه خوردنِ محصوالت خوراكيِ تراريخته براي  90909090، 80808080حال حاضر در 

عامة مردم مي خواهند كه روي محصوالت صد در 90909090در عين حال شاهديم كه . سالمتي خطرناك نيست

پس در جامعه ما . با آگاهي از غذاهاي تراريخته بپرهيزند تا ايشان بتوانند زده شودتراريخته برچسب 

                                                          .وجود دارد] از آگاهي و خواسته[چنين طيف متضادي 

برچسب براي اين . به ويژه براي گوجه فرنگي هاي تراريخته. من از طرفداران برچسب ام: كالينز

                                                         »!اينجا دنبال مزه نگرديد«: بايد بگويد] هبي مز[محصول 

و . پس مي بينيم كه شكافي عظيم بين جامعه علمي و افكار عمومي به وجود آمده است !واقعا: آدامز

ر اين باره نگران و جامعه پزشكي قطعا بايد د. به علم است ، بي اعتماد شدنِ مردممعني اين شكاف

دغدغه مند باشد چون در حال حاضر با تعداد بااليي از خردساالن و بزرگساالن روبروييم كه دچار 

درمان براي [جامعه پزشكي هم راه حل مؤثري . اند و به درمان خود اميدي ندارندبيماري هاي مزمن 

در بينش و روش در جامعه پزشكي، پس بازانديشي بنيادين . ندارد] اين جمعيت رو به رشد از بيماران

پيرامون موضوعاتي چون ميكروبيوم، اكوسيستم، ] و آموزش[تحقيقات . است] و فوري[نيازي ضروري 

رابطة سالمت ما با سالمت خاك، كيفيت غذا و اينكه غذا در بدن ما چه مي كند از جمله حوزه هاي 

اينها توقعات ] با توجه به شرايط موجوددر عين حال، [. پرداختبيشتر علمي است كه بايد به آنها 
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آن را ] پزشكان جوان[عادي و با نوشتن كتاب، اميد من حداقل اين بوده است كه مردم . بااليي است

اين . با اين مباحث و سپس مطالعه بيشتر بيابند مقدماتي آشناييبه دست آوردنِ ابزاري راهنما جهت 

در ميان [راريخته پرداخته و خواننده را آگاه مي كند كه به معرفي محصوالت ت] از منظر سالمت[كتاب 

گردآوري اين . اختالف نظر و مناظره اي شديد در اين مورد وجود دارد] دانشمندان و صاحبنظران

من هر سال . بيشتر و آگاه سازي خود تشويق مي كند مطالعةخواننده را به  ،اطالعات در يك مرجع

مشتاقم كه آنها با استفاده از اطالعات اين كتاب ذهن خود را خيلي . تعداد زيادي دانشجو دارم

. نهادهاي مرتبط با جامعه پزشكي خيلي به كندي تغيير را قبول مي كنند. بگشايند و بيشتر مطالعه كنند

اما در . استانداردهاي خوبي در طب وجود دارد كه طبيب را ملزم به توجه به شواهد تجربي مي كند

، جامعه پزشكي از آخرين كشفيات و تحقيقات علمي بسيار عقب صحبت كرديممورد موضوعاتي كه 

ما هر چقدر كه بتوانيم اين آگاهي را در ميان عموم مردم و . افتاده است و بايد خود را برساند

. باال ببريم بهتر است] كه در خط مقدم خدمت رساني به مردم اند[ بالينيدانشجويان پزشكي و پزشكان   

اما نمي . بيماري زايند ،ربه دريافته ام كه به طور كلي محصوالت تراريخته و آفت كش هابه تج: پرو

. در بيمارانم مشاهده مي كنم من ست كهيي امسئولِ كداميك از آسيب ها] تا چه حد[دانم دقيقا هر يك 

افراد همچنين براي من كامال روشن نيست كه چرا برخي از . پژوهش بيشتر در اين زمينه مطلوب است

با مقدار نسبتا اندك از تماس با آلودگي ها مريض مي شوند در صورتي كه برخي ديگر از افراد مقدار 

ويژه هر فرد را  به عبارت ديگر، سطح تحملِ. بيشتري را مي توانند تحمل كنند و مريض نمي شوند

مدهاي مسموميت پژوهش در مورد پيا. در اين مورد تحقيق بيشتر الزم است ؟چگونه مي توان سنجيد

يعني وقتي ما با . نيز الزم است مختلفهاي چندگانه ناشي از چند مادة شيميايي مختلف از مبادي 

، آلودگي هوا، دود سيگار بابا و مامان، غذاهاي حالل هاي شيمياييكه همزمان در معرض  كودكي

 ةها مي آورد؟ دادتراريخته و آفت كش ها قرار دارد، اين سوپ سمي چه باليي سر كالبد كوچك آن

، ي خواهند مثال عوارض سموم آفت كشيك چيز ديگر اينكه، وقتي م. كافي در اين مورد وجود ندارد

. علف كش، حشره كش و غيره را در آزمايش هاي علمي بسنجند، از فرمول اصلي استفاده نمي كنند
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همين . است 52»رفكتانتسو«آزمايش ها از فرمولي استفاده مي شود كه فاقد در ، يفوساتدر مورد گل

. باعث مي شود كه گليفوسات بتواند غشاء سلولي را تجزيه كند و وارد سلول شوداست كه افزودني 

] كه به دست مصرف كننده مي رسد[اين افزودني دقيقا چيزي است كه فرمول نهايي گليفوسات  يعني

ليفوسات قادر است با سلول واقعا آنچه گ. را از فرمول آزمايشگاهي آن سمي تر و مهلك تر مي كند

از آن چيزي است كه از مطالعة نتايج تحقيقات آزمايشگاهي قابل [موجود زنده كند بسيار شديدتر  

ليگر، شخصي كه جلوتر به او اشاره كردم، داده هاي مرتبط با آسيب اين سم به وهاوارد . است] فهم

بعد . هم اين داده ها را مرور كرديم ما با. دستگاه گوارش خوك، گاو و اسب را گردآوري كرده است

و عاري از محصوالت  اُرگانيكداده هاي مرتبط با اين حيوانات پس از تغيير علوفة آنها به علوفة 

. تفاوت بين اين داده ها تفاوت بين مرض و سالمتي است. تراريخته و گليفوسات را مطالعه كرديم

با ديگر ما گاو نيستيم اما سيستم هاي بيولوژيكي ما . نيدببينيد تا باور ك] اين داده ها را[واقعا بايد 

ي درصد اشتراك كامل ژنتيك 90909090انسان با موش تا ] تا اندازه اي كه[حيوانات شباهت هاي زيادي دارد 

                                                          .] پس تحقيقات ايمنيِ سموم بايد واقعي تر باشد. [دارد

اما در عين حال حس . ا تجاربي كه با درمان بيمارانم به دست آورده ام مي توانم بگويم خيلي مي دانمب

چون در برخي موارد كه حال بيمار كامال بهبود پيدا مي كند و . مي كنم كه هنوز خيلي چيزها نمي دانم

دقيقا كدام بخش از مي پرسد، دكتر چه كردي كه حال من از اين رو به آن رو شد، واقعا نمي دانم 

آيا رژيم غذايي بود، آيا مكمل هايي كه تجويز كردم يا ويتامين . ه استمداواي من كارساز واقع شد

اين [ .اما مي بينم كه مجموع آنها حال او را بهبود بخشيده است ؟هايي كه توصيه كردم كارگر واقع شد

                                                      .]                نيز مورد ديگري براي تحقيقات بيشتر است

تحقيقات علمي «: شنومو آخرين نكته اينكه، پاره اي از اوقات من از افراد واكنش هايي نظير اين مي 

مطمئن ] و ارتباط بين سالمت غذا و سالمت مردم درستيِ تجارب شمابه [نياز است تا ما  يبيشتر

با پرهيز از [يا هزاران مورد از بيماران من كه آ«: ن واكنش ها مي گويمايبه من در جواب » .باشيم

                                                           

.ضد عفوني است شويندگي و اين مواد داراي خواص  surfactants 
52
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محسوب نمي شود؟ آيا » تحقيق علمي« پيدا كردندحال بهتري ] غذاهاي تراريخته و سموم كشاورزي

 با 53»آزمايشات كور«] خارج از محيط جامعه[حتما بايد با موش هاي آزمايشگاهي در البراتوار 

به رساني به جاي اين كار، من با كمك » تا چيزي به طور علمي ثابت شده باشد؟ دهمانجام  54پالسيبو

                    .هزاران كودك كه حالشان به طرز چشمگيري بهتر شده است اين نكته را ثابت كرده ام

من در نگارش اين كتاب اين بوده كه خوانندگان دريابند كه اين يك ] كلي[يكي از اهداف : آدامز

تحقيقات ما نشان مي دهد كه ما با فاجعه اي عظيم . وع فردي و سليقه اي در انتخاب غذا نيستموض

از مردم مريض اند و  يبسيار. روبروييم] و ايمن اُرگانيكناشي از فقدان غذاي [در بهداشت عمومي 

                       .اين موضوع بايد در صدر اولويت ها در گفتمان اجتماعي و سياستگذاري قرار گيرد

من شخصا . وينس آن آدامز، ميشل پرو، از اينكه امروز در برنامة ما شركت كرديد سپاسگزارم: كالينز

                       . را به همگان توصيه مي كنم» مي كند؟ بيمارچه چيزي كودكان ما را «مطالعة كتابِ 

.ممنونم: آدامز  

. ممنونم كه ما را دعوت كرديد: پرو  

                                                           

  blinded experiments  53  د تامي كوش) يك سو كور، دو سو كور و سه سو كور(آزمايشات كور به صورت هاي مختلف  

 پيش دانسته ها بر نتيجه گيري آزمايشات علمي اثرگذاريِ احتمالِ ، ازاز شركت كنندگان جزييات آزمايشمخفي نگه داشتن برخي  با 
شده معتبر  از اين رو اينچنين فرض مي شود كه آزمايشي كه به صورت دو سو كور انجام شده از آزمايشي كه يك سو كور انجام. بكاهد

.تر است چرا كه احتمالِ اعمال پيش داوري و تعصب در نتيجه گيري هاي آن كمتر است  
  placebo 54 براي درك واقعي تاثير داروها، به يكي از گروه هاي كنترل،. استفاده مي كنند پالسيبويي از رومعموال در آزمايشات دا 

آن به  به واسطة مادة مؤثرة) در گروه اصلي(هند تا بتوانند تغييراتي كه خود دارو مي د )همان پالسيبو(به جاي داروي واقعي، دارونما 
در اينجا، مصاحبه شونده از اين . دهند تميزايجاد مي كند تغييراتي كه دارونما در گروه كنترل به واسطة تلقين  وجود مي آورد را از

راي ادراك و بررسيِ علميِ پديده ها، عالوه بر يكي دو روشِ معروف كه اصطالح و اصطالح باال با كنايه نام مي برد تا بيان كند كه ب
.امروزه بين دانشمندانِ البراتواري متداول است، راه هاي ديگري نيز وجود دارد  

 


