فصل ۱۵

آیا خوردن سویا ضرری ندارد؟
یروند .اما در حال حاضر
توفو ،شیر سویا ،میسو و تمپه قررناهاست که از عناصر اصلی آشپزی آسیایی به شمار م ر
خکرده ،شبه ننناگت
تاهای چر ر
یشود .غذااهایی مانند شبه گوش ر
یاها از لوبیای سویا تولید م ر
نسل جدیدی از خوراک ر
تداگ سویا ،پنیر و خامه سویا به این دسته تعلق دارند.
شاهای کالباس ،اها ر
مرغ ،شبه بر ر
یشود گفت که استفاده از محصولت غذایی تهیه شده از سویا ،چه انواع سنتی و چننه
یاهیچ تردیدی م ر
ب ر
انواع مدرن آن ،پیروی از تغذیه وگن را آسننارنتر از اهمیشننه کننرده اسننت .علوه بننر آسننایش و سننادگی پخننت
محصولت سویا ،این غذااها از خواص مغذی ارزشمندی برخوردارند ،اما در عین حننال پرسننش اهننم در مننورد
سالم یا مضر بودن آنها مطرح شده است.
این مسأله کوچکی نیست ،و اهر سال حدود  2000مقاله در ارتباط بننا محصننولت سننویا در مجلرهاهننای
تاهننای غننذایی سننودمند سننویا ،و اهمچنیننن تردیننداها و
یشود .در این فصل به قابلی ر
بهداشتی و پزشکی منتشر م ر
یپردازیم ،تا بهتر بتوانید در مننورد گنجاننندن سننویا در رژیننم غننذایی خننود
مباحثی که در مورد آن وجود دارد م ر
تصمیم بگیرید.

مواد مغذی سویا
لوبیای سویا در میان گیااهان دولپرهای موقعیت خاصی دارد ،نسبت به آنها از پروتئین و چربی بیشتری برخننوردار
است و کاربواهیدرات کمتری دارد .چربی موجود در سویا بیشتر از نوع چربی غیراشباع پلی امگننا  6اسننت ،امننا
درصدی از آن اهم از نوع امگا  3است و باید توجه داشت که سویا یکی از معنندود غننذااهای گیننااهی اسننت کننه
حاوی این نوع چربی است .کاربواهیدرات موجود در لوبیای سویا بیشننتر از اولیگوسنناکاریداها ،iیعنننی قنننداهایی
یکنند.
یاهای مفید در روده کمک م ر
تشکیل شده است که به رشد باکتر ر
اما شهرت لوبیای سویا به خاطر پروتئین موجود در آن است .قابلیت اهضننم پروتئیننن سننویا بالسننت و
الگوی آمینواسید آن با آمینواسید مورد نیاز بدن انسان شبااهت زیادی دارد .بر اساس نظام درجرهبندی پروتئین که
یشننوند ،پروتئیننن موجننود در
یشان طبقرهبندی م ر
ناها بر اساس الگوی آمینواسید و اهضرمپذیر ر
در آن اقسام پروتئی ر
بترین پروتئینن بنا منشنأ گینااهی
یگینرد ،و مرغنو ر
ناهای موجود در غذااهای حیوانی قرار م ر
سویا در کنار پروتئی ر
یشود .1برهعلوه لوبیای سویا منبع خوبی برای آاهن ،پتاسیم ،فولت و تا حنندودی کلسننیم اسننت .بننا
محسوب م ر
وجود آنکه در لوبیای سویا عوامل مانع جذب مثل فیتات و اوکسالت وجود دارد ،آاهن2و کلسننیم 43موجننود در
آن برهراحتی قابل اهضرماند .در واقع آاهن لوبیای سویا به شکل فریتینiiاست ،و اهمین مسأله باعث شده است کننه
شاهای مقدماتی فریتین از قابلیت جذب بسننیار
غذااهای تهیه شده از سویا بسیار منحصربرهفرد باشند . 5بنا بر آزمای ر
ioligosaccharides
iiferritin

یشده اهم به راحتی کلسیم موجود در شننیر گنناو جننذب
بالیی برخوردار است .کلسیم موجود در شیرسویای غن ر
یشود.76
بدن م ر

ناهای سویا
ایزیوفلیوی ه
ناها به
ناها است .ایزوفلوی ر
لوبیای سویا تنها غذای پرمصرفی است که حاوی مقدار قابل ملحظرهای از ایزوفلوی ر
یشوند.
گرواهی از ترکیبات تعلق دارند که فیتواستروژن ،iیا استروژرناها گیااهی نامیده م ر
یشوند )و این دریافت بخشی مهم از عملکرد
ناها در بدن توسط اهمان گیرندرهاهایی دریافت م ر
ایزوفلوی ر
بیولوژیک بدن است( که مسئولیت دریافت اهورمون استروژن را برعهده دارند .اهمین امر بناعث ایجناد بندفهمی
ناها با استروژرناها یکی اهستند ،کننه
یکنند که ایزوفلوی ر
ناها شده است ،و عدرهای تصور م ر
بزرگی درباره ایزوفلوی ر
ناها به گرواهی از ترکیبات پیچیننده تعلننق دارننند کننه آنهننا را
البته چنین چیزی درست نیست .در واقع ایزوفلوی ر
ینامیم.8
لکنندرهاهای انتخابی گیرنده استروژنiiم ر
 SERMSیا تعدی ر
ناها با استروژن فرق دارند .دو نوع گیرنده استروژن در
صفت »انتخابی« نشارنداهنده اینست که ایزوفلوی ر
ناهنا تنهنا جنذب ینک ننوع از اینن
یشود .اما ایزوفلوی ر
سلورلاها وجود دارند ،و استروژن جذب اهر دوی آنها م ر
شاهایی از بدن ،با عملکرد استروژن بسیار متفاوت
یشوند ،و در نتیجه عملکرد آنها در بخ ر
گیرندرهاهای استروژن م ر
iphytoestrogens
iiSelective estrogen receptor modulators

یتوانند
تاهای اندامی بدن فعال باشندSERM ،اها م ر
است .بسته به اینکه چه نوعی از گیرندرهاها در اهر یک از باف ر
ل اهیچ اثری نداشته باشند.
تأثیراتی مشابه با استروژن ،یا متفاوت با آن ایجاد کنند ،یا اص ه ً
ناها SERMاهای طبیعی اهستند ،اما بعضی از دارواهای مورد اسننتفاده در درمننان سننرطارناها و
ایزوفلوی ر
ل داروی رالوکسیفن iکه برای درمان پوکی استخوان بننه کننار
یشوند .مث ه ً
ی استخوان اهم  SERMمحسوب م ر
پوک ر
یرود ،تأثیری اهمانند استروژن بر روی استخوارناها و احتماه ًل کلسترول  LDLدارد ،کننه عملکننرد اسننتروژن در
م ر
شاهای دیگری مثل پستارناها عملکننرد غیننر-
تکننده و سودمند است .اما ریلوکسیفن در بخ ر
این دو بخش محافظ ر
یتواند خطر ابتل به سرطان پستان را کااهش داهد.9
استروژنی دارد و به اهمین دلیل م ر
ناها مفید باشد این است که سوخت
یتواند برای گیااهخواران و وگ ر
یاهای ایزوفلوین که م ر
یکی از ویژگ ر
یگینرد ،و اهمیننن امننر بننر سنلمت آنننان تننأثیر
ناها در بدن افراد به شیورهاهای متفنناوتی انجننام م ر
و ساز ایزوفلوی ر
یشود و بننه ترکیننبی بننه نننام اکننول iiتبنندیل
یاهای روده اهضم م ر
ل نوعی از ایزوفلوین توسط باکتر ر
یگذارد .مث ه ً
م ر
یشود که برای سلمت انسان مفید است .اما تنها  25درصد از جمعیت نیمکره غربی در رودرهشان اکول تولینند
م ر
یرسد .10جالب است بدانید کننه بننر اسنناس یننک
یشود ،درحالی که این آمار در مناطق آسیایی به  50درصد م ر
م ر
تخواراها برای سنناخته شنندن اکننول در رودرهشننان
تحقیق کوچک ،گیااهخواران از شانس بیشتری نسبت به گوش ر
ناها ،به نسبت سایر افرادی که از رژیرماهای غذایی سنتی امریکایی
برخوردارند . 11به این ترتیب گیااهخواران و وگ ر
یکنند.
یکنند ،مواد مغذی بیشتری را از طریق خوردن غذااهای تهیرهشده از سویا مصرف م ر
پیروی م ر

iraloxifene
iiequol

سویا یو سلمت
یاهای قلبی
بیمار ه
غذااهای تهیرهشده از سویا حاوی مقدار کمی چربی اشباع اهستند ،و به اهمین دلیل استفاده از آنها به جای گوشت
یاهننای قلننبی بننه
یتواند  3تا  6درصد از مقدار کلسترول خون بکااهد .12اما ارتباط میان سویا و بیمار ر
و لبنیات م ر
صننرف
یگننذارد ،و رِ
یشود .پروتئین موجود در سویا به طور مستقیم بر مقدار کلسترول خون تأثیر م ر
اینجا ختم نم ر
یشننود .13اهمینطننور در مطالعننات انجارمشننده در
افزودن این ماده به رژیم غذایی باعث پایین آمنندن کلسننترول م ر
انگلستان 14و آسیا 15رابطه میان مصرف بیشتر پروتئین سویا با پایین آمدن کلسترول خون مشخص شده است.
بیشتر تحقیقات نشان دادرهاند که مصرف  25گرم پروتئین سویا در روز )که برابر با سه واحد محصولت
یشود ،اما مصرف کمتر این ماده اهم خننالی از
سنتی تهیرهشده از سویا است( باعث پایین آوردن کلسترول خون م ر
فایده نیست .تأثیر مصرف سویا بر سطح کلسترول خون خیلی زیاد نیست و فقط  4درصد مقدار  LDLرا پایین
یاهننای قلننبی
یشود که در دراز مدت به میزان  10درصد از خطر ابتل بننه بیمار ر
یآورد ،اما اهمین مقدار باعث م ر
م ر
کاسته شود.17 16
تأثیر سویا ،زمانی که با ترکیبات غذایی دیگری که برای قلب مفیدند اهمراه شود ،بیشننتر اسننت .رژیننم
پورتفولیو iیک رویکرد آزمایشی است که در آن مقدار زیادی پروتئیننن سننویا اهمننراه بننا مقنندار زیننادی فیننبر،
یشده با استرورلاهای گیااهی )که ترکیباتی بننا خننواص طننبیعی بننرای پننایین آوردن
دانرهاهای روغنی و غذااهای غن ر
یشود از مقدار کلسننترول  LDLخننون حنندود  30درصنند
یشود .این رژیم باعث م ر
کلسترول اهستند( مصرف م ر
iThe Portfolio Diet

یشود آن را به جای دارو در درمان کلسترول بال به کار برد .18برهعلوه تأثیر پروتئیننن سننویا بننر
کاسته شود ،و م ر
لاهننا باشند ،و بنرای جلنوگیری از تشنکیل تنوده در
یضررتر از سایر رارهح ر
یتواند به شکلی ب ر
کلسترول  LDLم ر
گاهای خونی مفیدتر باشد.19
ر ر
یاهننای
اهمچنین شوااهدی وجود دارند مبنی بر اینکه خننواص سننویا در حفننظ سننلمت قلننب بننه ویژگ ر
یشوند .تحقیقات متعددی در چین و
پروتئین یا چربی آن ،و نقش آن در پایین آوردن کلسترول خون محدود نم ر
یکنننند ،نسننبت بننه افننراد دیگننری کننه از ایننن
ژاپن نشان دادرهاند افرادی که در روز دو واحنند سننویا مصننرف م ر
یکنند ،خیلی کمتر )حدود 50درصد( در معرض خطر دچار شدن به سکترهاهای
محصولت گیاه و بیگاه استفاده م ر
قلبی قرار دارند . 23 22 21 20چنین تأثیری ااهمیت زیادی دارد و از حد خاصیت سویا برای کنترل کلسترول خننون
ناهای موجود در آن که برای
یرود و باید این نقش حفاظتی را نه به پروتئین یا چربی سویا ،که ایزوفلوی ر
فراتر م ر
یشننوند سننطح
گاهای خونی مفیدند ،مرتبط بدانیم .24برهعلوه بیشتر افرادی که به حمله قلبی دچننار م ر
سلمت ر ر
یداهد که ایننن
کلسترول خورنشان بال نیست ،و تأثیر غذااهای تهیه شده از سویا در جلوگیری از سکترهاها ،نشان م ر
یتواند برای سلمت افرادی که مقدار کلسترول خورنشان کم است ،سودمند باشد.
ماده غذایی حتی م ر

سویا یو سلمت استخواهناها
استروژرنتراپی باعث جلوگیری از کااهش بافت استخوانی و پایین آوردن خطر شکستگی استخوان در زنان یائسه
یتواند چنیننن تننأثیری
یشود ،به اهمین دلیل بعضی از محققان در پی آن بودرهاند که بفهمند آیا ایزوفلوین اهم م ر
م ر
در استخوارناها داشته باشد یا خیر . 25در بیش از بیست و پنج کارآزمایی بالینی به بررسی تأثیرات ایزوفلوین بننر
شاهننا بننه ایننن نننتیجه
سلمت استخوانی ،خصوصه ًا در زنان یائسه پرداخته شده است .28 27 26بعضی از این آزمای ر

یتوانند باعث تراکم مواد
لاهای حاوی ایزوفلوین م ر
رسیدرهاند که غذااهای تهیرهشده از سویا ،پروتئین سویا و مکم ر
معدنی استخوانی شوند ،و بعضی دیگر نتوانسترهاند خاصیتی برای این مواد کشف کنند.
ناهای موجود در سویا برهتنهایی در حفاظت موثر نیستند .اگننر یادتننان باشنند گفننتیم کننه
شاید ایزوفلوی ر
یکنننند و در نننتیجه ممکننن اسننت
ناها از دسته SERMاها اهستند ،یعنی اهمیشه مثل استروژن عمل نم ر
ایزوفلوی ر
شاهننا
لاهای خوراکی ایزوفلوین که در این آزمای ر
اثری مانند استروژن بر استخوارناها نداشته باشند .شاید اهم مکم ر
استفاده شده است ،از غذااهای واقعی سویا تأثیر کمتری داشترهاند ،زیرا گااهی ترکیباتی که از یک غننذا بننه دسننت
یکنند .حتی یک توضیح دیگر اهم وجود دارد و آن اینکه ممکننن اسننت
یآیند ،به شکلی متفاوت از قبل عمل م ر
م ر
ل تمام مدت عمر(
برای فعال شدن اثر حفاظتی یک ماده ،لزم باشد که آن ماده در مدت زمان خیلی طولنی )مث ه ً
یکردند.
تکننده در این تحقیقات بالینی ،فقط دو سال سویا مصرف م ر
مصرف شود .در حالی که زنان یائسه شرک ر
شاها ،مطالعات اپیدمولوژیکی که با شرکت  35000نفننر از سنننگاپور ،و  24000نفننر از چیننن
برخلف این آزمای ر
یکردننند ،سننی
انجام شده بود ،نشان داد زنانی که از بیشترین مقدار سویا )حنندود دو واحنند در روز( اسننتفاده م ر
درصد کمتر از زنان دیگر در معرض خطر شکستگی استخوان قرار داشتند .30 29طبیعی است که فرض کنیم این
زنان در تمام طول زندگی خود از سویا تغذیه کردرهاند.
بیشتر محصولت غذایی تهیه شده از لوبیای سویا سرشار از پروتئین اهستند و منابع خوبی برای کلسننیم
ناها اهنننوز باینند
یشوند ،پس طبیعته ًا در سلمت استخوان موثرند .اما در مورد نقش حفاظتی ایزوفلوی ر
محسوب م ر
منتظر تحقیقات بعدی باشیم.

ُگر گرفتگی

گرگرفتگی iعارضه شایعی میان زنان در حال یائسگی در کشوراهای غربی است ،در حالی که به ننندرت در بیننن
ناهننا باشنند .حندود پنجنناه
یتواند تأثیرات شبه اسننتروژنی ایزوفلوی ر
یشود .یکی از دلیل آن م ر
زنان ژاپنی دیده م ر
لاهای ایزوفلوین بر میزان شیوع گرگرفتگی و/یننا
تحقیق در مورد تأثیر غذااهای تهیرهشده از سویا و تأثیرات مکم ر
شدت آن انجام گرفته است ،اما نتایج واحدی به دست نیامده است .33 32 31در بعضی موارد زنان با مصرف ایننن
یشدند ،و در مواردی دیگر میزان درمان پایین بود یننا اهیننچ
لاها تا حدود زیادی از شر گرگرفتگی خلص م ر
مکم ر
یشد .شاید دلیل اختلفات در این باشد کنه سنوخت و سنناز ایزوفلویننن در افننراد مختلنف،
تأثیری مشااهده نم ر
متفاوت است . 34شاید زنانی که به مصرف ایزوفلوین پاسخ مثبت دادرهاند ،بدرنشننان شننیوه بهننتری بننرای اهضننم
ایزوفلوین داشتره است.
یشود برای این اختلف ارائه کرد ،فایده بعضی از محصولت تهیه شننده از سننویا
توضیح دیگری اهم م ر
در مقدار کم و درمان گرگرفتگی ،از محصولت دیگر سننویا بیشننتر اسننت .در تحلیننل مفصننلی کننه روی اهفننده
لاهایی که الگوی ایزوفلوین موجود در آنها مشابه ایزوفلویننن لوبیننای
آزمایش انجام گرفت معلوم شد که مکم ر
ل غذااهای تهیرهشده از سویا عمومه ًا حاوی ننوعی ایزوفلوینن بنه ننام
سویا بوده است ،از اهمه موثرتر بودرهاند .مث ه ً
لاهای به کار رفته در این تحقیقات کنه نیمننی از ایزوفلوینن موجنود در آنهننا بنه شنکل
جنیستئین اهستند .مکم ر
جنیستئین بود ،از سایر انواع خود موثرتر بودند .مصرف آن مقدار از ایزوفلوین که حدوده ًا با دو واحد غننذااهای
تهیرهشده از سویا برابر بود ،توانست میزان و شدت ابتل به گرگرفتگی را تا حد  50درصد کااهش داهد ،و کااهش
یتواند مایه آرامش باشد.
یشوند ،م ر
 50درصدی برای زنانی که اهفت تا ده بار در روز به گرگرفتگی دچار م ر
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سرطان پستان
ناهننا را بننه
در سال  1990موسسه ملی سرطان iتحقیق در مورد محصولت غذایی تهیه شده از سویا و ایزوفلوی ر
عنوان رارهحلی برای کاستن از ابتل به سرطان آغاز کرد .35اهدف این موسسننه اقسننام مختلننف سننرطان بننود ،امننا
یشننود،
تحقیقات آنها بیشتر بر مطالعه سرطان پستان متمرکز بود .استروژن باعث رشد بیشتر توموراهای پستانی م ر
ناها تأثیرات غیر-استروژنی بر بافت پستان دارند .37 36
یکرد ایزوفلوی ر
و شوااهد اولیرهای به دست آمد که اثبات م ر
شاهای شرقی آسیا ،این حدس را تقویت
برهعلوه مشااهده درصد پایین ابتل به این سرطان در تاریخ جمعیت بخ ر
تکننده در برابر این بیماری وجود دارد.38
یکرد که در سبک زندگی این مردمان عاملی حفاظ ر
م ر

بعد از گذشت بیست سال ،اهنوز اهم پاسخی به این سوال که آیا مصرف سویا در پیشننگیری از سننرطان
تأثیری دارد یا خیر ،داده نشده است .مخالفان سویا معتقدند که این ماده غذایی فاقد اهرگونه اثر حفنناظتی اسنت،
یتواند برای زنانی که در معرض خطر ابتل به سرطان پستان اهستند ،مضر باشند .بنا اینن وجنود ،اکنثر
و حتی م ر
یتواند برای بیمارانی که از سرطان
یپردازیم ،نشان دادرهاند که مصرف سویا م ر
شوااهد جدید ،که در ادامه به آنها م ر
یبرند ،مفید باشد.
پستان رنج م ر
شاها باعث تردید در مورد سودمندی مصرف سننویا بننرای زننان دچننار
چند آزمایش انجارمشده روی مو ر
توموراهای پستانی دارای گیرنده پروژسترون مثبت )یعنی نوعی که استروژن بنناعث بننروز بیمنناری شننده اسننت(
ناهننا یکننی نیسننت ،و بننه اهمیننن دلیننل
شاها و انسارناها به ایزوفلوی ر
خاهای فیزیولوژیک بدن مو ر
شدرهاند . 39اما پاس ر
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شاهای انجام شننده روی مننوش را در مننورد انسننان اهننم صننادق دانسننت .برهعلوه حننتی در ایننن
یشود آزمای ر
نم ر
شاها اهم مصرف غذااهای تهیرهشده از دانه کامل سویا باعث بروز نتایج منفی نشننده بودننند .40مهرمتننر آنکننه
آزمای ر
چیک بننر
لاهای حاوی ایزوفلوین ،اهی ر
مطالعات درباره زنان نشان داد غذااهای تهیرهشده از دانه کامل سویا یا مکم ر
نشانگراهای خطر ابتل به سرطان پستان ،مانند ازدیاد سلولی در پستان یا تجمع بافت پستانی ،تأثیری نداشنننتند.41
یتوانننند در روز تننا سننه واحنند از
نظر موسسه ملی سرطان اهم این است که بیماران مبتل بننه سننرطان پسننتان م ر
غذااهای سنتی تهیرهشده از سویا استفاده کنند.42
درواقع تحقیقات اپیدمولوژیک جدید نشان دادرهاند در زنانی که بعد از تشخیص ابتل به سننرطان پسننتان
یشود .یک تحقیق چینی که در مورد
از غذااهای تهیرهشده از سویا استفاده کردند ،نشانرهاهایی از بهبودی مشااهده م ر
 5000زن مبتل به سرطان پستان انجام شده بود ،نشان داد زنننانی کننه بعنند از تشننخیص بیمنناری خننود سننویای
بیشتری مصرف کرده بودند )حدود دو واحد در روز( ،یک سوم زنان دیگری که سویا را به مقندار کنم مصنرف
یکردند ،در معرض خطر عود مجدد بیماری یا فوت در اثر سرطان بودند .43بنا بر ایننن تحقیننق مصننرف سننویا
م ر
برای این زنان درست به اندازه مصرف دارو موثر بوده است.
کتر که آن اهم در چین انجام گرفته بود ،شوااهد مشابهی را در مورد زنننان یائسننه مبتل
یک تحقیق کوچ ر
به سرطان پستان نشان داد . 44اهمچنین این آزمایش اثبات کرد که خوردن سویا باعث افزایش اثربخشننی یکننی از
یشود .این تحقیقات از نوع اپیدمولوژیک بودند و بنر روی
جترین دارواهای تجویز شده برای درمان سرطان م ر
رای ر
یکردند ،به اهمین دلیل باید در تطننبیق دادن
زنان چینی انجام گرفته بودند که در تمام عمر خود از سویا تغذیه م ر
یداهند که مصننرف سننویا
نوجود ،شوااهد بیش از پیش نشان م ر
این نتایج بر زنان غربی با احتیاط عمل کنیم .با ای ر
یتواند برای زنان مبتل به سرطان پستان سودمند باشد.
ضرری ندارد و حتی م ر

یرسیم :آیا افزودن سویا بننه رژیننم غننذایی از ابتل بننه سننرطان پسننتان پیشننگیری
به یک سوال حیاتی م ر
یکند؟ متأسفانه تحقیقات بالینی نشان دادرهاند که خطر ابتل به سرطان پستان در بین افرادی که در بزرگسالی به
م ر
یداهننند مصننرف
خوردن سویا روی آوردرهاند ،پایین نیامده است .اما شوااهد مهمی به دست آمدرهاند کننه نشننان م ر
یتواند از خطر
متعادل سویا )در حد یک واحد محصولت تهیرهشده از سویا در روز( در کودکی و/یا نوجوانی م ر
یشننود توضننیح داد چننرا
ابتل به سرطان پستان در بزرگسالی ،به میزان  50درصد بکااهد .4645بننه ایننن ترتیننب م ر
یخورند ،کمتر در بزرگسالی به سرطان
یکنند و از کودکی سویا م ر
دخترانی که در کشوراهای شرق آسیا زندگی م ر
یشوند.
پستان دچار م ر
یتوانیم بگوییم که مصرف سویا برای زنان بالغ خطری به اهمراه ندارد ،و شاید خوردن
در حال حاضر م ر
نترین یافته اینست که دختران کوچک
آن منافعی برای زنان مبتل به این نوع سرطان داشته باشد .بهترین و مطمئ ر
یتوانند با خوردن سویا ،از خطر ابتلی احتمالی خود به این سرطان در سارلاهای آینده بکااهند.
م ر

سرطان پریوستات
یکااهد .اول اینکننه
یداهند مصرف سویا از خطر ابتل به سرطان پروستات م ر
شوااهدی به دست آمدرهاند که نشان م ر
نرخ ابتل به سرطان در کشوراهایی که خوراک سنتی آنها سویا است ،نسبت به جمعیت کشوراهای غربننی پننایین
یکنننند ،حنندود  30درصنند کمننتر از مننردان
است . 47مردان کشوراهای آسیایی که مقدار بیشتری سویا مصننرف م ر

یشوند .48تحقیقات بالینی جدید که بننر
دیگری که مصرف سویای آنها کمتری است ،به سرطان پروستات مبتل م ر
روی بیماران مبتل به سرطان پروستات اهم انجام گرفترهاند ،این حدس را قوت بخشیدرهاند که شنناید ایزوفلویننن
یکند .یعنی محصولت غذایی تهیه شننده از
موجود در این ماده خوراکی از انتشار سرطان پروستات جلوگیری م ر
یتوانند اهم در پیشگیری ،و اهم در درمان سرطان پروستات مفید باشند .49سننرطان پروسننتات بننه کننندی
سویا م ر
یشود ،پس اهرعاملی که در جلوگیری از تولینند تومننور یننا رشنند آن
یکند و معموه ًل در افراد مسن دیده م ر
رشد م ر
یتواند از کشندگی این بیماری بکااهد .اهمارنطور که در فصل  12گفننتیم ،رژیننم غننذایی سرشننار از
موثر باشد ،م ر
یتواند به بروز این سرطان بیانجامد .پس مردانی که رژیم غذایی وگن را انتخاب کننرده ،و بننه
محصولت لبنی م ر
یکنند ،از خود در برابر سرطان پروستات محافظت کردرهاند.
جای شیر از شیر سویا استفاده م ر

عملکرد ادراکی
یتوان گفننت کننه
یرسد استروژن در محافظت از عملکرد ادراکی در زنان مسن نقش داشته باشد ،پس م ر
به نظر م ر
یتوانند چنین نقشی داشته باشند .به اهر رو نتایج حاصل از تحقیقی که بر روی مردان
ناهای سویا اهم م ر
ایزوفلوی ر
ژاپنی ساکن اهاوایی انجام گرفت )تحقیق  ( Honolulu Heart Studyنشان داد که نشانرهاهای نقصان عقل در
یخننورد .50ایننن تحقیننق بننرای
یخورند ،کمتر بننه چشننم م ر
سنین  70تا  90سال ،در افرادی که سویای بیشتری م ر
مطالعه عملکرد ادراکی طراحی نشده بود ،و محققان مصرف چند نوع معدود غننذا )یعنننی فقننط دو فنناکتور کننه
یکرد( مورد مطالعه قرار داده بودند .برهعلوه در طول تحقیق شیوه اندازرهگیری مصرف
تفسیر یافترهاها را محدود م ر
یتواند سننودمند باشنند،
سویا تغییر داده شد .این موارد بر نتیجرهگیری در مورد اینکه مصرف چه میزان از سویا م ر
تأثیر زیادی گذاشت .در تحقیقی دیگر که بر روی زنان اندونزیایی صورت گرفت ،نسبت مصرف توفو بننا زوال

یآینند و از ارکننان رژیننم
حافظه سنجیده شد ،اما مصرف تمپه )محصولی که از تخمیر لوبیای سننویا بننه دسننت م ر
غذایی اندونزیایی است( تأثیرات معکوسی را نشان داد .دلیل معکوس بودن این تأثیرات شاید در آن باشد که در
یتواننند بننر عملکننرد
یشود که نوعی ترکیب سمی است و م ر
تهیه تمپه در اندونزی معموه ًل از فرمالدئید استفاده م ر
شاهای مننوفقی در جهنت حنذف فرمالدئیند از مراحنل تهینه تمپنه در
مغز تأثیر سوء داشته باشد .البته اخیره ًا تل ر
اندونزی صورت گرفته است.51
گکنگ انجام گرفت ،اهیچگونه نتیجرهای ،چه مثبت یا منفی در جهننت تننأثیر
در تحقیق دیگری که در اهن ر
تاهایی در نتیجه
مصرف سویا بر عملکرد شناختی به دست نیامد . 52مهرمتر آنکه در بیشتر تحقیقات بالینی ،پیشرف ر
مصرف سویا در عملکرد شناختی مشااهده شده است.53

عملکرد تیریوئید
خیلی از مواد غذایی مانند محصولت غذایی تهیرهشده از سویا ،ارزن ،گیااهان خانواده کلم و بعضی از سبزیجات
یشوند )و در موارد
معطر حاوی ترکیبات گواترزا اهستند .این ترکیبات باعث ایجاد اختلل در عملکرد تیروئید م ر
یگوییم( .عمومه ًا این مشننکلت
حاد ممکن است به بزرگ شدن غده تیروئید بیانجامند که به این اختلل گواتر م ر
یشوند ،به این دلیل کننه ینند منناده
شاهایی از مناطق کررهزمین که مصرف ید در آن خیلی کم است ،دیده م ر
در بخ ر
ضروری برای عملکرد تیروئید است .اما تأثیرات ناشی از کمبود ید در صننورت اسننتفاده از مننواد غننذایی پننر از
یشننان حنناوی
یشود .این مسأله برای گیااهخواران ساکن کشوراهای غربی که رژیرم غذای ر
ترکیبات گواترزا ،بدتر م ر

یشود این مقدار کم را به آسانی از طریق مصرف روزانه نمک یددار ،یا خننوردن مکمننل
مقدار کافی ید است )م ر
یآورد.
خوراکی حاوی ید تأمین کرد( مشکلی به وجود نم ر
شاهننای انجارمشننده روی
ناها بر عملکننرد تیروئینند ،عمنندته ًا از آزمای ر
یاها در باب تأثیرات ایزوفلوی ر
نگران ر
یبینیم که محصولت غذایی تهیرهشده از سننویا،
حیوانات ریشه گرفترهاند . 54با مشااهده انسارناها و مطالعه شوااهد م ر
شاهای منفی در عملکرد تیروئید افراد سننالم شننوند .55ایننن تحقیننق،
یتوانند باعث بروز واکن ر
ناها نم ر
یا ایزوفلوی ر
یشود که اخیره ًا منتشر شدرهاند ،در دوررهاهای زمانی سه سال و بیشتر انجام شدرهاند و
یتر م ر
شامل دو تحقیق طولن ر
اهیچ تأثیر منفی ناشی از مصرف زیاد ایزوفلوین بر عملکننرد تیروئینند نیافترهاننند .در یکننی از ایننن دو تحقیننق از
صرف اهورمورناهای تیروئید
تشان از اندازرهگیری رِ
قحساسی استفاده شده است که درجه حساسی ر
صاهای فو ر
شاخ ر
یرود ،و با این وجود اهنوز اهم اهیچ نوع تأثیر منفی در طی این تحقیق کشف نشده است .56در بسیاری از
فراتر م ر
یخورننند اهننم بیشننتر
یاها به طور معمول م ر
این تحقیقات ،مقدار ایزوفلوین مصرف شده حتی از مقداری که ژاپن ر
بود ،و با اینحال اهیچگونه تأثیر منفی در عملکرد تیروئید افراد آزمایش شونده مشااهده نشد.
یتواننند در کنااهش جنذب
غنذااهای سرشنار از فینبر مثنل محصنولت غنذایی تهینه شنده از سنویا م ر
اهورمورناهای تیروئید مصنوعی توسط بدن موثر باشند ،ایننن اهورمورناهننای مصنننوعی را افننرادی کننه از کرمکنناری
یشود دارواهای اهورمونی برای درمارناهای
یکنند .به اهمین دلیل است که توصیه م ر
یبرند ،مصرف م ر
تیروئید رنج م ر
تیروئیدی را با معده خالی مصرف کنید .کلینند متعننادل نگنناه داشننتن دریننافت ایننن منناده از طریننق مصننرف یننا
دارودرمانی ،خوردن پیوسته آن است .یعنی باید اهر روز ،مقدار معینی از غذااهای حاوی سویا را مصرف کنید ،و
اهمین امر در مورد سبزیجات حاوی ترکیبات گواترزا اهم صادق است.

در آخر باید گفت که حدود  10درصد از افراد مسن دچار کرمکاری تیروئید غیرقابل تشننخیص اهسننتند
)حالتی که میان تیروئید سالم و کرمکاری تیروئید قرار دارد( .این افراد باید پیش از اضافه کردن بر حجم غذااهای
سویای مصرفی خود ،برای آزمایش عملکرد تیروئید به پزشک مراجعه کنند ،چرا که اهنننوز تحقیقنناتی در مننورد
تأثیر محصولت غذایی تهیرهشده از سویا بر این دسته از افراد انجام نشده است.

سلمت بارآیوری یو زنانههسازی

i

داستارناهایی که در مورد تأثیر منفی ایزوفلوین بر تستوسترون و آثار زنانرهکننده آن در اینننترنت منتشننر شنندرهاند،
اهیچگونه مبنای علمی ندارند .یک تحلیل جامع که در سال  2010منتشر شد نشننان داد کننه محصننولت غننذایی
ناها ،اهیچگونه تأثیری در مقدار تستوسترون ندارند .57به اهمین ترتیب شوااهدی اهم
تهیرهشده از سویا یا ایزوفلوی ر
ناها ،حتی اگننر بنه میننزان زینناد و بیشننتر از مقندار
مبنی بر تأثیر محصولت غذایی تهیرهشده از سویا یا ایزوفلوی ر
مصرف معمول در تغذیه ژاپنی مصرف شوند ،بر میزان استروژن در مردان مشااهده نشده است.58
در یک تحقیق که در مورد تأثیر مصرف سویا بر خصوصیات اسپرم انجام شد ،محققان مشننااهده کردننند
یخوردند ،اهیننچ
ل سویا نم ر
یکردند ،با اسپرم افرادی که اص ه ً
که میان اسپرم مردانی که مقدار زیادی سویا مصرف م ر
یخورند کمتر بود ،و دلیل آن اهم حجم بیشننتر
تفاوتی وجود ندارد .فقط میزان تراکم اسپرم در مردانی که سویا م ر
مایع منی در این افراد بود.59

iFeminization

در تحقیقات بالینی اهم اهیچگونه نشانرهای مبنی بر تأثیر ایزوفلوین بر اسپرم یا مانع منی مشننااهده نشننده
شاها ،ده برابر بیشتر از مقداری بوده اسننت کننه
است ،با وجود آنکه مقدار ایزوفلوین مصرف شده در این آزمای ر
یکنند .60حتی در یک تحقیق ،از مشااهدات چنیننن نننتیجه گرفتننه شننده
مردان ژاپنی به صورت معمول مصرف م ر
یتوان ایزوفلوین را به عنوان درمانی برای تمرکز پایین اسپرم به کار بست.61
است که م ر
محصولت غذایی تهیرهشده از سویا قررناها غذای اصلی مردمان آسیا را تشکیل دادرهاند ،و اهرگز نشانرهای
مبنی بر تأثیر منفی آنان بر تولید مثل در جمعیت این کشوراهای مشننااهده نشننده اسننت .تحقیقنناتی کننه در حننال
یکنند.
یشود اهم نتایج حاصل از این مشااهده تاریخی را تأیید م ر
حاضر در این مورد انجام م ر

از کدام محصول سویا یو چه مقدار مصرف کنیم
ینشننده انتخنناب کنیننم ،و سننپس انننواعی از
بهترین گزینه اینست که مبنای رژیم خود را از مواد کامل و فرآور ر
غذااهای دیگر را در اهر وعده به این غذااها بیفزاییننم .محصننولت غننذایی تهیرهشننده از سننویا در ایننن میننان چننه
یتوانیم برای پاسخ به این سوال به سراغ رژیرماهای غذایی سنتی آسیا برویم ،البته باینند تننوجه
جایگااهی دارند؟ م ر
داشته باشیم که دو تصور رایج در مورد مصرف سویا در کشوراهای آسیایی )یکی اینکه سویا بیشتر بننه صننورت
یکننند( در واقننع
یشود ،و دیگر اینکه سویا نقش نوعی چاشنی را در این نوع تغذیه ایفننا م ر
تخمیر شده مصرف م ر
حقیقت ندارند.
اولین غذااهای سویا که در آسیا متداول شدند ،غذااهای حاصل از تخمیر لوبیای سویا ،مانند میسو بودند،
اما این حقیقت به معنای آن نیست که بیشتر سویای مصرفی در کشوراهای شرق آسیا به شکل تخمیر شده است.

غذااهای غیرتخمیری سویا مانند توفو اهم به مدت بیش از اهزارسال بخشی از فراهنگ تغذیه این کشوراها بودرهاند
یکنند .در چین ،شیر سویا و توفو سهم عمده مواد غننذایی تهیرهشننده
و اهنوز اهم نقشی مهم در فراهنگ آنها ایفا م ر
از سویا را به خود اختصاص دادرهاند .در ژاپن ،نیمی از سویای مورد مصرف به شننکل غننذااهای تخمیننری مانننند
یشود.62
میسو و ناتو ،و نیم دیگر به شکل غذااهای غیرتخمیری مثل توفو خورده م ر
تاها از پروتئین جنندا شننده از سننویا ،یننا
بخشی از غذااهای وگن مثل برگراهای گیااهی و سایر شبرهگوش ر
یشنندرهاند ،سننالم
یشوند .بعضی از افننراد ایننن غننذااها را بننه دلیننل آنکننه فرآور ر
پروتئین کنستانتره سویا درست م ر
یدانند ،اما در حقیقت اهیچ شوااهدی مبنی بر ناسالم بنودن آنهنا بنه دسنت نیامنده اسنت .در واقننع در بیشننتر
نم ر
شاهای انجارمشده بر کیفیت پروتئینی سویا )که به منظور بررسی قابلیت سویا در برقراری تعننادل پروتئینننی
آزمای ر
در بدن انسان انجام شدرهاند( از پروتئین جدا شده سویا استفاده شده است.63
یاها و اهمچنین ساکنان مناطق شهری چین مثل شانگهای ،در روز حدود یک و
بر اساس مشااهدات ،ژاپن ر
یکنند ،و در سایر مناطق آسیا مقنندار مصننرف ایننن مننواد
نیم واحد محصولت غذایی تهیرهشده از سویا استفاده م ر
متفاوت است . 64جالب است که بدانید منافع سلمتی در رابطه با خوردن سویا بیشتر در مناطقی دیده شده است
که بیشترین حد مصرف را داشترهاند.
نحال اهیننچ
اهیچ اجباری برای افزودن محصولت غذایی تهیرهشده از سویا به رژیم غذایی نیست ،در عی ر
دلیلی اهم برای خودداری از مصرف این مواد وجود ندارد .اما از آنجا که تنننوع در مصننرف مننواد غننذایی رکننن
یکنیم حداکثر به مقدار سه تننا
یداهد ،به شما توصیه م ر
اصلی برنامرهریزی برای یک رژیم غذایی سالم را تشکیل م ر
چهار واحد از این غذا در روز استفاده کنید .برگراهای گیااهی و سایر غننذااهای درسننت شننده از پروتئیننن سننویا

یتوانند بخشی از یک رژیم غذایی سلمت باشند ،اما برای بهررهبردن از خواص مغذی و اهمچنین متنوع
اهمگی م ر
یتوانینند بننا مطننالعه بخننش
یتر سویا مثل توفو و تمپه اهم استفاده کنینند .م ر
سویا در آشپزی ،حتمه ًا از غذااهای سنت ر
»مزایای محصولت غذایی تهیرهشده از سویا«  ،با تعدادی از این غذااها آشنا بشوید.

مقدار ایزوفلوین ،پروتئین و کالری موجود در محصولت غذایی تهیرهشده از سویا
غذااهای تهیرهشده از سویا
توفو

توفوی سفت ،نیرمپیمانه
توفوی معمولی ،نیرمپیمانه

توفوی نرم )ابریشمی( ،نیرمپیمانه

ناتو ،نیرمپیمانه
شیر سویا 1 ،پیمانه
میسو 1 ،قاشق غذاخوری
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10

31.5
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10
8.6

کالری
88
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65
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