
پرسش اول: آيا مصرف دمنوش گل گاوزبان 
واقعا در كاهش استرس هاى روزانه و رسيدن 

به آرامش موثر است؟ 214****0918

پرسش دوم: لطفا درباره فوايد گل هوفاريقون 
توضيح دهيد. 561****0938

پرسش سوم: ميان داروهاى گياهى، دارويى 
براى كم كردن وزن وجود دارد كه عارضه 

نداشته باشد؟ 640****0936

پاسخ

دكتر محمدحسين 
صالحى سورمقى

متخصص داروهاى گياهى و استاد 
دانشگاه علوم پزشكى تهران

پاسخ اول: بله، گياه گاوزبان از گياهان دارويى 
آرامبخش است. البته در هر گياهى حداقل 
600-500 ماده وجود دارد بنابراين هر گياهى 
مى تواند چند خاصيت داشته باشد. يكى از 
خواص اصلى گياه گاوزبان هم آرامبخشى آن 
است كه هم استرس ها و اضطراب ها را كاهش 
مى دهد و هم اعصاب قلب را آرام مى كند و 
روى آن اثر تسكينى دارد. خاصيت ديگر گل 
است،  بهبود عالئم سرماخوردگى  گاوزبان 
به خصوص اگر با ليموعمانى مخلوط شود، 
خاصيت خلط آور، ضدسرفه، ضدخشونت صدا 
و عرق آورى خوبى دارد و هر دمنوشى كه 
عرق آور باشد براى سرماخوردگى مفيد است 
و عالئم آن را كاهش مى دهد. يكى ديگر از 
خاصيت هاى خوب گل گاوزبان كه مردم كمتر 
از آن اطالع دارند مربوط به رنگ بنفش موجود 
در گل آن است. اين مواد «آنتوسيانين» نام دارند. 
آنتوسيانين ها براى خنثى كردن آلودگى هاى 
به واسطه  به خصوص  كه  بدن  در  موجود 
آلودگى هوا وارد بدن مى شوند بسيارخوب 
هستند. درواقع تمام رنگ هاى قرمز، بنفش، 
نارنجى و خانواده آنها در مواد غذايى طبيعى 
مختلف همان آنتوسيانين ها هستند كه به شدت 
آنتى اكسيدان هستند و ضدسموم عمل مى كنند.
جالب است بدانيد ليمو عمانى هم خاصيت 
آرامبخشى دارد و باعث تقويت اثر آرامبخشى 
گل گاوزبان مى شود. اين فرموالسيون كامال 
ايرانى است و ايرانيان سال ها پيش دريافتند وقتى 
گل گاوزبان و ليمو عمانى را با هم دم مى كنند، 
اثرشان تقويت مى شود. يادتان باشد گل گاوزبان 
را نبايد به صورت جوشانده مصرف كرد، بلكه 
بايد روى گل هاى خشك شده آن آب جوش 
ريخت و سپس قورى يا ظرف مورد نظر را 
30 دقيقه روى بخار آب كترى قرار داد. اگر 
گل گاوزبان بجوشد، مواد رنگى و موثر داخل 
آن به دليل حساس بودن به حرارت مى شكنند 

و خاصيت شان كاهش مى يابد.

پاسخ دوم: هوفاريقون نام يونانى گياه «علف 
چاى» است. جالب اينكه نام هوفاريقون در كتاب 
ابوعلى سينا هم آمده است. اين گياه از قديم و از 
زمان هاى بسيار دور به عنوان يكى از قوى ترين 
و بهترين آرامبخش ها و ضدافسردگى ها شناخته 
شده و براى درمان دلهره، اضطراب و تشويش 
بيماران تجويز مى شده است. اين گياه در مزارع 
چاى به عنوان علف هرز مى رويد و احتماال به 
همين دليل نام علف چاى را بر آن گذاشته اند. 
يكى از مناطق رويش اين گياه ايران است و 
دارويى كه از آن تهيه شده به افتخار نام ايران 
«هايپيران» نامگذارى شده است. از آنجا كه 
اين گياه به آفتاب و باران خوبى نياز دارد، نوع 
ايرانى آن به دليل تابش آفتاب زياد در ايران 
نسبت به انواع اروپايى اش كيفيت بيشترى دارد 
بنابراين داروى تهيه شده در ايران بسيار باكيفيت 
است، به طورى كه صادرات اين گياه هم در 

ايران انجام مى شود. 

پاسخ سوم: متاسفانه در فضاهاى مجازى و 
ماهواره اى تبليغات غيرواقعى فراوانى درمورد 
داروهاى گياهى كاهنده وزن ديده مى شود و از 
آنجا كه تعداد افرادى كه اضافه وزن دارند شيوع 
گسترده اى پيدا كرده بازار خوبى براى بسيارى 
از سودجويان فراهم شده است. از نظر علمى 
دارويى با عنوان كاهش دهنده وزن وجود ندارد 
و هر آنچه شنيده ايد فقط در حد تبليغات است 
و مصرف موادى كه توصيه مى شوند نه تنها فايده 
ندارد، بلكه بسيارى از آنها براى بدن مضر هم 
هستند. البته بعضى  گياهان دارويى مى توانند تا 
حدى ميزان سوخت وساز بدن را افزايش بدهند 
يا روى متابوليسم تاثير بگذارند اما اين داروها 
به هيچ وجه نمى توانند معجزه كنند. از مهم ترين 
گياهانى كه مى توانند كمى روى متابوليسم اثر 
بگذارند مى توان به زيره، رازيانه، فلفل و ساير 
ادويه ها اشاره كرد. چاى سبز هم مى تواند تا 
حدى در كاهش وزن موثر باشد اما تبليغات 
اغراق آميزى كه در مورد چاى سبز و الغرى 
وجود دارد به هيچ وجه درست نيست. همچنين 
در مورد نقش قهوه سبز در الغرى افراد هنوز 

مدارك علمى مستدلى وجود ندارد.

با خوانندگان شماره هفتصدوهشت سى ويك فروردين نودوهشت10

پرسش اول: خانمى 45 ساله هستم. چند ماهى 
است دچار اضطراب شده ام و حالم بسيار بد 
است. بدنم مى لرزد، تپش قلب شديدى دارم، 
به حدى كه حتى در انجام كارهاى روزمره ام 
به مشكل مى خورم. به پزشك مراجعه كردم، 
برايم داروهاى ضدتپش قلب تجويز كرد. با 
اينكه داروها را مرتب مصرف كردم، بهتر نشدم. 

لطفا مرا راهنمايى كنيد. 197****0912

كارى  هر  انجام  براى  من  دوم:  پرسش 
استرس دارم. فرزندم از كنارم دور مى شود 
دچار استرس مى شوم، همسرم دير به منزل 
فرامى گيرد  را  وجودم  استرس  برمى گردد 
و باالخره در هر شرايطى استرس دارم و 
كنيد  راهنمايى  مى كنم  خواهش  نگرانم. 
مديريت  را  استرس هايم  مى توانم  چطور 

كنم؟ 918****0910

پرسش سوم: مردى 57 ساله هستم. به تازگى 
دچار تپش قلب مى شوم و حالت خفگى به من 
دست مى دهد. همچنين به تازگى دست ها و 
پاهايم زود خسته مى شود و هنگام غذا خوردن 
فكم درد مى گيرد. آيا اين عالئم مى توانند 
نشان دهنده استرس باشند؟ 281****0915

پاسخ

دكتر على باغبانيان
روا ن پزشك و عضو هيات علمى 

دانشگاه علوم پزشكى ايران

پاسخ اول: گاهى افراد نگران موضوع خاصى 
هستند، مثال دائم نگرانند كه اتفاقى براى فرزندشان 
پيش نيايد، شغلشان را از دست ندهند، به بيمارى 
خاصى مبتال نشوند، دچار فقر و تنگدستى نشوند 
و... يعنى موضوع نگرانى فرد كامال مشخص 
است. عامل نگرانى اين افراد واضح است بنابراين 
درمان آن هم بهتر و سريع تر انجام مى شود. اگر 
اضطراب تان پس از استرس خاصى ايجاد شده 

باشد بايد به آن عامل توجه بيشترى كنيد و آن را 
از بين ببريد اما حدود 60 درصد بيمارانى كه به 
ما مراجعه مى كنند علت نگرانى و استرس شان 
را نمى دانند. اين نوع اضطراب ناشى از برخى 
مسائل روان شناختى درونى انسان است كه حتما 

بايد درمان شود.
توجه داشته باشيد عالئم جسمى اضطراب چرخه 
معيوبى در فرد ايجاد مى كند؛ يعنى بيمار در اثر 
استرس و اضطراب دچار تپش قلب مى شود، 
بعد نگران بيمارى هاى قلبى، سكته و مرگ 
مى شود و اين نگرانى دوباره بيمارى  و تپش 
قلبش را تشديد مى كند. توصيه مى كنم در اولين 
فرصت به روان پزشك يا روان شناس مراجعه 
كنيد و مطمئن باشيد عالئمتان قابل درمان و 

قابل رفع است.

پاسخ دوم: مديريت استرس يا باال بردن سطح 
تاب آورى در افراد يك معنا دارد. بسيارى اوقات 
شدت استرس هاى پيرامون ما آنقدر نيست كه 
روى روح و روان ما تاثير سوء بگذارد، بلكه 
تعبير و تفسير ما از استرس است كه به آن شدت 
مى بخشد. برخى افراد دائم به همه رويدادهاى 
اطرافشان با ديد منفى نگاه مى كنند. به عنوان مثال 
اگر فرزند يا همسرشان كمى ديرتر از هميشه 
به منزل برگردد، مطمئن هستند كه حتما اتفاقى 
افتاده و مثال شايد تصادف كرده است. جالب 
اينكه برخى حتى صحنه تصادف را هم در 
ذهنشان تجسم مى كنند و عزيزشان را خون آلود 
روى زمين مى بينند. تصوير همين اتفاق هاى بد، 
استرس زيادى به فرد تحميل مى كند، در حالى 
كه مى توان با كمك مشاور و روان شناس از اين 
ذهنيت و تصاوير ذهنى منفى دور شد و ديد 

مثبتى به زندگى پيدا كرد. 
جالب است بدانيد در پژوهشى كه در كاليفرنيا 
و چند شهر آمريكايى انجام شد همسران را از 
نظر استرس و تاب آورى تحت مطالعه قرار 
دادند. نتايجى كه به دست آمد نشان داد اگر 
زنى استرس داشته باشد، همسرش ديگر استرس 

خاصى نخواهد داشت و برعكس اگر مرد استرس 
داشته باشد، همسرش استرس چندانى را تجربه 
نخواهد كرد. علت اين مساله آن است كه وقتى 
مرد يا زن مى بيند كه همسرش مراقب امور منزل 
و خارج از منزل هست و همه كارها سروقت 
انجام مى شود، از پذيرفتن مسووليت شانه خالى 
مى كند و كمتر هم تحت استرس كارها قرار 
مى گيرد، در حالى كه پذيرفتن همه مسووليت ها 
توسط يك نفر نتيجه اى جز استرس و اضطراب 
براى آن فرد نخواهد داشت بنابراين الزم است 
همسران در انجام همه امور مشاركت داشته باشند 
و همه وظايف را به دوش ديگرى نيندازند تا 

از بودن كنار هم به آرامش بيشترى برسند.

پاسخ سوم: بسيارى اوقات علت اضطراب 
افراد ابتال به بيمارى هاى جسمى است. به 
عنوان مثال مصرف  بعضى از داروها به شكل 
روزمره، مانند داروهاى گوارشى يا داروهاى 
فشارخون و ديابت، بيمارى پركارى تيروئيد، 
بيرون زدگى دريچه ميترال، بيمارى هاى غدد 
فوق كليوى و بسيارى از بيمارى هاى ديگر 
مى توانند برخى از عالئمى كه به آنها اشاره 
كرديد را به دنبال داشته باشند. اگر تاكنون به 
پزشك مراجعه نكرده ايد بهتر است ابتدا به 
پزشك عمومى يا متخصص داخلى مراجعه 
كنيد و بررسى هاى الزم را با توجه به شرايط 
سنى تان انجام دهيد زيرا عالئمى كه به آنها 
به  ابتال  دنبال  به  مى توانند  كرده ايد  اشاره 
برخى بيمارى هاى جسمى هم ديده شوند. 
اگر بررسى ها مشكل جسمى خاصى نشان 
ندهند مى توان به استرس شك كرد و عالئم 
ايجادشده را با مختصرى درمان دارويى تحت 
كنترل درآورد. كنار درمان دارويى هم مى توان از 
روش هاى غيردارويى و روان درمانى براى رفع 
كامل استرس و عالئم ناشى از آن بهره گرفت. 
اگر هم بررسى ها  حاكى از وجود بيمارى، 
اختالل يا كمبود خاصى در بدن بود، با رفع 

و درمان آن عالئمتان بهبود خواهند يافت.

پرسش اول: همسرم حدود 6 ماه كم كارى تيروئيد داشت. بعد 
از 2 ماه درمان، تيروئيدش پركار شد و در حال حاضر دوباره 
كم كار شده است. دليل اين نوسانات چيست؟ 753****0914  

پرسش دوم: آيا استفاده از داروهايى كه با عنوان داروهاى الغرى 
به فروش مى رسند را براى نوجوانان چاق صالح مى دانيد؟ 

0912****542

پرسش سوم: كدام يك از آزمايش  هاى قندخونى كه مى دهيم 
براى كنترل قندخون بيماران ديابتى اهميت دارد؟ قندخون 
ناشتا يا قندخون 2 ساعت پس از صبحانه؟ 332****0936

پرسش چهارم: دخترى 17ساله هستم و 157 سانتى  متر قد دارم. 
آيا هنوز احتمال افزايش قد دارم يا نه؟ آيا آزمايشى در اين باره 

وجود دارد؟ 437****0915

پاسخ

دكتر سيدمحسن خوش نيت
فوق تخصص بيمارى هاى غدد و متابوليسم

عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران

پاسخ اول: نوسانات كم كارى و پركارى تيروئيد داليل مختلفى 
دارد، مثال ممكن است دوز داروى ايشان مناسب نبوده و بيش از 
نياز واقعى برايش دارو تجويز شده باشد، درنتيجه تيروئيد پركار 
شده است. نكته ديگر اينكه بسيارى اوقات بيمارى هاى تيروئيد 
منشاء خودايمن دارند و ممكن است بيمارى به طور متناوب از 
فاز كم كارى به پركارى و بعد از فاز پركارى به كم كارى تغيير 
كند. اين حالت را در بعضى بيمارانمان مى بينيم و اصال مساله 
عجيبى نيست. گاهى اين تغيير فاز بيمارى به قدرى زياد مى شود 
كه مجبوريم تيروئيد را به روشى ريشه كن كنيم. در اين مواقع يا 
از يد راديواكتيو استفاده مى كنيم يا با عمل جراحى غده تيروئيد را 
به طور كلى برمى داريم تا اينقدر تغيير فاز پيدا نكند زيرا تا درمان 
كم كارى را شروع مى كنيم، تيروئيد پركار مى شود و تا مى خواهيم 
پركارى تيروئيد را درمان كنيم، تيروئيد به سمت كم كارى مى رود 
بنابراين مجبوريم غده تيروئيد را برداريم تا بيمارى به كلى ريشه كن 
شود. اگر اين حالت 3-2 بار ديگر اتفاق بيفتد، نياز به چنين درمانى 
براى همسر شما هم هست كه با توجه به اندازه تيروئيد و شرايط 
بيمار تصميم گرفته مى شود كه از يد راديواكتيو استفاده شود يا با 

جراحى، تيروئيد را برداريم. 

پاسخ دوم: در ايران فقط يكى- دو نوع قرص مجاز براى افراد 
چاقى كه مى خواهند الغر شوند وجود دارد. مهم ترين عملكرد 
قرص هاى الغرى اين است كه مانع جذب حدود 40 تا 50 
درصد چربى غذاها در دستگاه گوارش مى شوند. مصرف اين 
داروها به هيچ وجه براى كودكان و نوجوانان داراى اضافه وزن 
باال يا چاق مجاز نيست بنابراين تمام مواد يا داروهايى كه در 
باشگاه هاى ورزشى، عطارى ها يا حتى داروخانه ها با عنوان 
داروى الغرى فروخته مى شوند غيرمجاز هستند و مصرف 
آنها فرد را دچار عوارض گوناگونى خواهد كرد كه مهم ترين 
آنها شامل افزايش فشارخون، عوارض قلبى- عروقى، عوارض 
عصبى- روانى و... است. يكى- دو دارويى كه براى الغرى 
مجاز شناخته شده حتما بايد با تجويز و نظر پزشك استفاده 
شود، آن هم نه در دوره كودكى و نوجوانى، بلكه در سنين 
اينكه استفاده از داروى مجاز الغرى در همه  باالتر. ضمن 
افراد بالغ هم جايز نيست زيرا مصرف اين داروها در برخى 
افراد باعث دفع مدفوع چرب يا اسهال چرب مى شود بنابراين 
تجويز دارو بايد در شرايط خاص و پس از بررسى هاى الزم 
داروهاى  بگيرد. مصرف طوالنى مدت  انجام  پزشك  توسط 
مجاز الغرى به هيچ وجه توصيه نمى شود. طول مدت مصرف 

اين داروها حدود 2 تا 3 ماه است. 

پاسخ سوم: اشتباه شايعى كه بيشتر بيماران مبتال به ديابت انجام 
مى دهند اين است كه فقط قندخون ناشتايشان را اندازه گيرى مى كنند 
و فكر مى كنند اگر قندخون ناشتا كه در منزل يا آزمايشگاه گرفته 
مى شود، خوب باشد؛ يعنى اينكه ديابت شان كنترل است، در حالى 
كه اين طور نيست. ما در طول 24 ساعت شبانه روز فقط حدود 
8 ساعت در حالت ناشتا هستيم و 16 ساعت بقيه در حالت غذا 
خوردن يا پس از غذا خوردن قرار داريم بنابراين بيماران ديابتى 
بايد قندخون هاى 2 ساعت پس از غذا خوردن را اندازه گيرى 
كنند. اگر اين ميزان خيلى باال باشد روى بدن اثر سوء مى گذارد. 
عالوه بر اين اندازه گيرى معدل قندخون 2 تا 3 ماه گذشته كه 
با عنوان آزمايش هموگلوبين A1C شناخته مى شود نيز براى ما 
مهم است بنابراين همه بيماران ديابتى بايد ميزان قندخون ناشتا، 
قندخون 2 ساعت پس از غذا و ميزان هموگلوبين A1C خود 
را اندازه گيرى كنند. بررسى همه اينها مى تواند نشان دهد بيمارى 

تحت كنترل است يا نه.

پاسخ چهارم: اگر يكى- دو سال از شروع عادت ماهانه دخترى 
بگذرد و تغييرات جسمانى بلوغ كامال اتفاق افتاده و تكميل شده 
باشد؛ يعنى ديگر افزايش قدى نخواهد داشت و رشد قدى به 
پايان رسيده چون صفحات رشد استخوان بسته شده است. گاهى 
براى اطمينان از اين مساله از مچ دست يا زانو عكس راديوگرافى 
گرفته مى شود تا صفحات رشد استخوان مورد بررسى قرار بگيرد 
اما معموال در سنين بعد از بلوغ صفحات رشد بسته مى شود 
و افزايش قدى نخواهيم داشت. توجه داشته باشيد قد تحت 
تاثير عوامل مختلفى قرار دارد كه حدود 70 تا 80 درصد آن 
به ژنتيك و مهم تر از همه به قد پدر و مادر مربوط است. براى 
به دست آوردن ميانگين قد فرزندان مى توان قد پدر و مادر را 
با هم جمع كرده و بر 2 تقسيم كرد. سپس قد به دست آمده را 
در مورد دختران منهاى 6/5 و در مورد پسران به اضافه 6/5 
مى كنيم. مقدار به دست آمده قد نهايى فرزندان خانواده را به طور 
تقريبى به ما نشان مى دهد. از همين فرمول مى توان متوجه شد 
اختالف قد دختران و پسران يك خانواده از يك محيط ژنتيكى 
يكسان تقريبا 13 سانتى متر است. به عبارت ديگر، معموال در 
يك خانواده، پسران 13 سانتى متر از دختران همان خانواده بلندتر 
هستند و علت اين  است كه پسران جهش رشدى طوالنى تر و 

بيشترى را در دوران بلوغ تجربه مى كنند.

پرسش اول: خانمى 35 ساله هستم. مدتى 
است روى بينى و زير ابرويم جوش هاى 
ريزى مى زند و پس از مدتى خشك مى شود 
و مى ريزد. علت ايجاد اين جوش ها چيست 

و چه درمانى دارد؟ مريم از تهران

پرسش دوم: حدود 15 سال است روى شانه 
راستم به سمت پشت، خارش دارم كه البته 
هميشگى نيست. به پزشك مراجعه كرده ام 
اما گفتند مشكلى نيست، در حالى كه اين 
مرا  لطفا  آزارم مى دهند.  بسيار  خارش ها 

راهنمايى كنيد. 792****0916

پرسش سوم: آيا ضايعات گوشتى كه بيشتر 
در ناحيه گردن ايجاد مى شوند خطرناك 

هستند؟ 628****0911

پاسخ

دكتر سيدمهدى طبايى
متخصص پوست و رئيس 

مركز تحقيقات ليزر در 
پزشكى جهاد دانشگاهى

درماتيت  از  نوعى  به  احتماال  اول:  پاسخ 

سبورئيك مبتال هستيد كه صورت را درگير 
و  جوش  صورت  به  را  خودش  و  كرده 
پوسته ريزى نشان مى دهد. با اين حال بهتر 
است براى معاينه دقيق و تشخيص درست 
به پزشك متخصص پوست مراجعه كنيد. 
درمانى  دوره  بتوان طى يك  است  ممكن 
جوش ها را با استفاده از شامپوهاى ضدقارچ 

كنترل كرد.

پاسخ دوم: يكى از بيمارى هاى شايعى كه 
به صورت خارش و تغيير رنگ در پشت كتف 
تظاهر پيدا مى كند نوعى خارش عصبى است 
كه در افراد داراى پوست خشك و مستعد 
اگزما ديده مى شود به نام بيمارى «نوتالژيا 

پارستتيكا». 
اين بيمارى نسبتا شايع است و به دليل خاراندن 
لك هاى  دچار  است  ممكن  پوست  مكرر، 

طوالنى مدت شود. 
تاكنون  بيمارى  اين  اصلى  زمينه اى  علت 
گاهى  اين رو،  از  است.  نشده  مشخص 
علت هاى عصبى را براى آن مطرح مى كنند. 
افرادى كه دچار اين مشكل هستند بايد بيشتر 
از پوست شان مراقبت كنند، از شوينده هاى 

خيلى قوى استفاده نكنند و هر روز كرم هاى 
نرم كننده و مرطوب كننده مناسب به پوست شان 
بزنند. دوره هاى درمانى خوراكى و استفاده از 
داروهاى ضدخارش هم مى تواند در تسكين 
خارش ها موثر باشد. گاهى هم  پزشك معالج 
استفاده از كرم هاى ضدالتهاب موضعى را براى 

فرد تجويز مى كند.

پاسخ سوم: ضايعات گوشتى كه با نام هاى 
«اسكين تگ» يا «منگوله هاى پوستى» شناخته 
مى شوند معموال در استعداد ژنتيكى خاص 
ممكن است بروز كنند و با عواملى مانند 
افزايش وزن و باال رفتن سن ارتباط دارند. 
ضايعات  پوستى  منگوله هاى  خوشبختانه 
اين  از  و  نيستند  پيش بدخيمى  يا  بدخيم 
جهت نبايد نگران آنها بود اما گاهى اوقات 
به  ناحيه سر و صورت  در  زگيل هايى كه 
وجود مى آيند با منگوله هاى پوستى اشتباه 
گرفته مى شوند بنابراين الزم است ضايعات 
حتما از نزديك معاينه شوند زيرا زگيل ها به 
عنوان يك بيمارى مسرى و واگيردار عفونى 
حتما بايد تحت درمان قرار بگيرند و هرگز 

نبايد آنها را به حال خود رها كرد.

پرسش: چرا متخصصان تغذيه در مورد مصرف 
محصوالت پروبيوتيك تاكيد مى كنند؟ مگر 
در گذشته كه اين محصوالت نبوده مردم 

سالم نبودند؟ 632****0912

پاسخ

دكتر كوروش جعفريان
متخصص تغذيه و عضو 

هيات علمى دانشگاه علوم 
پزشكى تهران

به  نزديك  انسان  گوارش  دستگاه  در  پاسخ: 
100 بيليون ميكروارگانيسم زندگى مى كنند كه 
اگر  بد هستند.  ميكروب هاى خوب و  شامل 
افراد بتوانند بين باكترى هاى خوب و بد دستگاه 
گوارش شان تعادل مثبتى ايجاد كنند و بيش از 
85درصد باكترى ها را با رژيم غذايى مناسب به 
سمت باكترى هاى خوب پيش ببرند، به ندرت 
به بيمارى هاى مختلف مبتال خواهند شد زيرا 
نتيجه مطالعات نشان مى دهد انواع بيمارى ها مانند 
چاقى، بيمارى هاى مزمن، مشكالت روانى، ضعف 
سيستم ايمنى، ناراحتى هاى گوارشى، به خصوص 
كوليت كه افراد زيادى را درگير كرده، نفخ، يبوست، 
اسهال و... با نسبت ميكروب هاى خوب و بد 
موجود در دستگاه گوارش و روده ها ارتباط دارند 
و بسيارى از اين بيمارى ها را مى توان با تغيير 
دادن فلور باكترى هاى روده بهبود بخشيد. جالب 
اينكه قسمت عمده اى از اين ميكرو ارگانيسم ها به 
مادر ما بستگى دارد. در واقع اين مادر است كه 

ميكروارگانيسم ها را به فرزندش منتقل مى كند. 
وقتى نوزاد به دنيا مى آيد باكترى ها و مخمرهايى 
كه فلور باكتريايى بدن مادر را تشكيل مى دهند، 
از او مى گيرد و آنها را در خود پرورش مى دهد 
و سال هاى سال با آنها زندگى مى كند، در نتيجه 
تغيير دادن فلور ميكروبى بدن كارى بسيار سخت 
اما شدنى است. يكى از اين راه هاى تغيير دادن 
بار ميكروبى دستگاه گوارش، رژيم غذايى است. 
اگر فردى بتواند از الگوهاى غذايى سالم تبعيت 
كند، قطعا مى تواند سيستم ايمنى بدنش را تقويت 
كند و خطر ابتال به بسيارى از بيمارى هاى مزمن 
و خطرناك را كاهش دهد. به عبارت ديگر، ما 
بايد غذاهايى را انتخاب كنيم كه با مصرف آنها 
بتوانيم باكترى هاى مفيد دستگاه گوارشمان را 
افزايش بدهيم. همچنين بايد از خوردن غذاهايى 
كه تعادل ميكروبى را به ضرر بدن به هم مى ريزند، 
خوددارى كنيم. در اين ميان مصرف محصوالت 
پروبيوتيك مى تواند به برقرارى تعادل مناسب بين 
باكترى هاى خوب و بد روده كمك كنند. جالب 
است بدانيد وقتى دانشمندان الگوى زندگى و ميزان 
سنى مردم برخى كشورها مانند بلغارستان كه عمر 
طوالنى ترى دارند را بررسى كردند، متوجه شدند 
مردم اين كشورها غذاهاى فراورى شده فراوانى 
استفاده مى كنند. يكى از اين غذاها نان هاى خوب 
تخميرشده است. وقتى خمير نان با مخمر طبيعى و 
نه با مواد صنعتى به خوبى تخمير مى شود، انواعى 
از باكترى ها داخل نان رشد مى كنند كه باعث 
توليد گاز و برخى تركيبات شيميايى مى شوند كه 

اين تركيبات مى توانند خوراكى براى باكترى هاى 
داخل روده باشند. از سوى ديگر، باكترى هاى 
توليدشده در نان، خود وارد روده شده و جايگزين 
باكترى هاى بد در سيستم گوارش مى شوند بنابراين 
نانى كه به خوبى تخمير مى شود و اين فرايند 
را به درستى طى مى كند، مى تواند منبع بسيارى 
خوبى از پروبيوتيك ها باشد يا در مورد لبنيات، 
مشك هايى كه در روستاها مورد استفاده قرار 
مى گيرد و ماست و شير داخلشان ريخته مى شود 
مخزنى از انواع باكترى هاى مفيد هستند. از اين رو، 
دوغ هايى كه در اين مشك ها تهيه مى شود با 
دوغ هاى عادى كامال تفاوت دارد. اگر اين دوغ ها 
حتى در يخچال نگهدارى شوند پس از چند روز 
گاز توليد مى كنند و بسيار ترش مزه مى شوند. اين 
ترشى به منزله فساد نيست، بلكه نشانه وجود 
مقادير بسيار باالى ميكروارگانيسم هاى مفيد؛ هم 
به شكل باكترى و هم به شكل مخمر است كه در 
سالمت دستگاه گوارش نقش مهمى ايفا مى كنند 
بنابراين محصوالت پروبيوتيك مخصوص امروز 
نيستند و اين قبيل محصوالت حتى پيش از ميالد 
حضرت مسيح(ع) در رژيم غذايى مردم وجود 
داشته اند و ضامن سالمتشان بوده اند. خوشبختانه 
امروزه صنعت مواد غذايى نيز در اين راه قدم 
برداشته و در حال توليد محصوالت پروبيوتيك 
است كه انواع لبنيات آنها بيشتر شناخته شده و 
به مردم توصيه مى شود براى حفظ سالمت كلى 
بدن و به خصوص دستگاه گوارششان از اين 

محصوالت استفاده كنند.


