ﭼﺮا آروغ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
آروغ زدن ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ آور ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﯾﻪ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ .اﻣﺎ
دﻟﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
»آﻧﺘﻮاﻧﺖ ِ
ِ
وﯾﺘﺮ« ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﭙﯽ ﮔﺎت دوﺑﻠﯿﻦ آروغ زدن در واﻗﻊ روﺷﯽ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن از ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﻌﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او آروغ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮردن ﺳﺮﯾﻊ ﻏﺬا و
ﺑﻠﻌﯿﺪن ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎرﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻻ ،اﺳﺘﺮس ،ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آروغ زدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ »آﻧﺘﻮن اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ« از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﯿﺘﯽ ﮐﺎﻟﺞ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮا از روده ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ و
ﻧﻪ آن ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻧﺪارد .در واﻗﻊ آروغ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﻣﯽ ﺑﻠﻌﯿﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺎز دار ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آروغ ﺑﯿﺸﺮﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در واﻗﻊ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺎ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ از ورود ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

ﺑﻪ رﯾﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد در رﯾﻪ ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم در ﺑﺪن
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آروغ زدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ آروغ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﮐﻪ ﮔﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن از
روده آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﯾﺎ آروغ زدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻠﻪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن از زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ،رﻓﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه ،ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آروغ ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮارش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
از دﻻﯾﻞ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آروغ ﻣﯽ زﻧﯿﺪ
ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن از ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

