دکتر فرشته شکیبایی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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از زحمات آقای دكتر اسدالهی استاد راهنما،
دکترمنصور مالكی فوق تخصص گوارش
آقای دكتر مسعود امینی فوق تخصص غدد كه با معرفی منابع اطالعاتی
راهگشا و راهنمایم بودند
از آقای دكتر محمدحسن امامی كه در ویرایش وهمتاسازی با علم نوین و
تكمیل این پایاننامه مرا یاری كردند
از خانم صفوی و خانم جابری روانشناسان محترمی كه در مصاحبه با
بیماران سهم بسزایی داشتند و نیز
از خانم میرلوحیان كارشناس تغذیه بسیار سپاسگزارم.
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اعتقاد به تأثیرمواد غذایی برروی خواب ،احساس ضعف و قدرت و از این قبیل،
امری متداول دربین مردم است.
متخصصان روانپزشكی با تعداد زیادی از بیماران مبتال به
افسردگی،
وسواس و یا
شبادراری
برخورد میكنند كه معتقدند مصرف غذاهایی كه در طب قدیم آنها را "غذای سرد"
تلقی میكردهاند باعث بدتر شدن مشکل آنها میشود و برعكس "غذاهای گرم"
باعث بهبود آنان میگردد.
همچنین متخصصین اعصاب با تعداد زیادی
بیمار مبتال به صرع مواجه هستند كه اعتقاد و تجربه مشابهی دارند.
آیا اینها واقعیت دارد؟ اگر اینگونه باشد
باید در علم تغذیه تعدادی از دیدگاههای اطبای قدیم مد نظر قرار گیرند
و از این رهگذر به بهبود حال بیماران و حتی افراد سالم كمك گردد.
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در این رابطه دو نكته اساسی وجود داشته است:
1ـ میبایست بررسی آماری دقیقی انجام میشد و رابطه آماری
غذاهای سرد مزاج با افزایش افسردگی و یا
افزایش حمالت صرع رد یا تأیید میشد.
 2ـ اگر چنین رابطه آمارییی محقق میشد چه ساز و كار و یا بهعبارت
دیگر فیزیوپاتولوژی خاصی میتوان برای آن در نظر گرفت.
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این مبحث شامل قسمتهای زیر است :

 مرور کتب طب سنتی درباره ساختاربدن و سردی وگرمی و رطوبت
وخشکی وتفسیر آنها با علم نوین

 بررسی گزارش مردم از تاثیر غذاهای سردی وگرمی روی روحیه شان
 مرورمقاالت وکتب طب جدید درباره رابطه غذا وخلق وواسطه های
شیمیایی مغز
 نظریه هایی راجع به مکانیسم بروز سردی وگرمی
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تعریفاصطالحات
سردی:

به غذاهایی كه پس از مصرف عالیمی مانند:
 سستی بدن ،كندی حركات،
 سستی مفاصل ،سنگینی پلكها،
 سستی زبان ،غش رفتن بدن،
 خمیازه ،خواب آلودگی ،كمحوصلگی،
 افزایش اضطراب ،خلق گرفته و دلتنگی،
 افكار وسواسی ،سرگیجه ،سردرد،
 آبریزش از دهان ،تهوع ،سوزش و نفخ معده (بهخصوص بدون سابقه قبلی این
بیماری)،
 لینت مزاج ،افزایش حجم و دفعات ادرار ایجاد كنند،
غذاهای سرد میگویند.
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گرمی:
غذاهایی كه پس از مصرف شدن عالیمی مانند:
 حركات سریعتر از حد متوسط و معمول فرد،
 سرعت در سخن گفتن و پیوستگی گفتار،
 سرعت در برهم نهادن و گشودن پلكها،
 رسایی صدا و بلندی صوت،
 بیتابی و آشفتگی ،خشم ،چاالكی ،بیشرمی،
 سنگدلی ،بیخوابی ،زرنگی و زودفهمی،
 بزرگی و نیرومندی نبض و نمایان شدن رگها،
 سرخی پوست ،تشنگی زیاد ،تلخی دهان ایجاد كنند،
غذاهای گرم نامیده میشوند.
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مروریامجالیبردیدگاههایطبقدمی

 عناصروموجوداتزمینیبراثرگردشافالكبهوجودآمدهاند.
 درگردشاولطبیعتهایمفردهیعنیحرارتـبرودتـیبوستورطوبتبهوجودآمده
(دو طبیعت حرارت و برودت را طبیعت فاعله و یبوست و رطوبت را طبیعت منفعله یا قابله گویند).

 درگردشدوماینچهارطبیعتبههمممزوجشدهوازامتزاجدوبهدویآنهاباهمآتش،
هوا،آبوخاكبهوجودآمدهاند.


در گردش سوم موجودات مركب به وجود آمدهاند كه در مرحله اول معادن تولید شدهاند یعنی "اولین مركب"  ،در مرحله بعد نباتات و حیوانات به وجود آمدهاند كه آنها را
"دومین مركب" ،میخوانند .در چهارمین گردش افالك یعنی آخرین مرحله تكامل حیوان ناطق "سومین مركب" ،یعنی انسان به وجود آمد.

 امورطبیعیكهاساسبقایحیاتراتشكیلمیدهند،هفتتاهستند :








اركان
اخالط
اعضا
ارواح
مزاج
قوا
افعال

 كهچهارتایآنهایعنی اركانواخالطواعضاوارواحدرتركیببهجای"مادهاند"
 ودوتایدیگر كهمزاجوقواباشندبهجای"صورت"آنهستند،مزاجصورتاولیوقواصورتدومیاست،
 باالخرهافعالكهغایتوغرضتركیببدناست.
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)1اركان(عناصر):
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از نظر ظاهری (فیزیكی) موجودات به چهار عنصر تقسیم میشوند.
خاك :جسمیاستسادهودارایسنگینیمطلق.مزاجخاكسردوخشكاست،یعنی
چنانچهعلتیبیرونیآنراتغییرندهد،سردیمحسوسوخشكیازآنپدیدمیآید .
وجودخاك(مزاجخاكی)درموجوداتبرایبههمپیوستگیوپایداریونگهداری
هیئتها(اَشكال)است.
 - ۱اركاندرحقیقتموادخامتشكیلدهندهجسمانسانیرامیگفتهاندكهعبارتاند از:جامدات،
مایعات،گازهاوانرژی .
در موردهریكازاینهاتوضیحاتیازكتبطبسنتیآوردهشدهاستكهقابلتوجیهودركوتطبیق
باعلمروزاست.خاك(جامدات)،آب(مایعات)،هوا(گازها)،آتش(نیروها)
"- 2مزاجخاكسردوخشكاست".میدانیممینرالها:سدیم،پتاسیم،كلسیم،فسفر،منیزیم،مس،
آهنوغیرهاگرچهقسمتمهمیازساختمانبدنراتشكیلمیدهندودرسوختوسازبدننقش
دارنداماافزایشنسبیآنهادرحقیقتازدهیدراتاسیون یاخشكیاستوازانجاكهمستقیما عامل
تولیدانرژینیستندسرد اطالقشدهاند.
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آب:

 جسمیاستسادهودارایسنگینیزیاد.مزاجآبسردوتراست.
سردیوتریجزئیازخویسرشتیآباست.
آبهرشكلیرابهخودمیگیردولیآنراحفظنمیكند.
 وجودآبدرموجوداتبرایایجادنرمیدراَشكالیاستكهبهشكلگیری،
طرحریزیوراستوهموارشدننیازمندهستند.
ترنمیگذاردخشكازهمبپاشدوخشكنمیگذاردترسیالنكند.
 "-۳ مزاجآبسردوتراست" میدانیمآبمهمترینعاملكاهشدهندهوتنظیمكننده
حرارتبدناستوحرارتاضافیناشیازسوختوسازبدنرادفعمیكند.پسبهبدن
سردیمیدهدوتراستیابهعبارتدیگررطوبتوآببدنراتأمینمیكند
 "-4 خشكازترشكلگیریآسانرامیگیرد "...اینهمانچیزیاستكهدرطبجدید
بافتنرموعضالتراعاملاتصالوحركتواسكلتراعاملفرمگیریوشكلبدن
میدانیم.
11

wwww.drshakibaei.com

wwww.drshakibaei.com

12

هوا:
 جسمیاستسادهودارایسبكیزیاد.وجودهوادرموجوداتبرای
نفوذ،نرمكردن،سبكگردانیدنوسهولتبلندكردنآنهاست.

"- 5 هواگرموتراست" اكسیژننیازاساسیبرایسوختوسازموادوتولید
انرژیبهصورتسنتز ATPاستوطیآنحرارتوآبایجادمیشود.
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آتش:
 جسمی استسادهودارایسبكیمطلق.مزاجآتشگرموخشكاست.
 وجود آندرمیانموجوداتبرای


پختن( ) Catabolismو

 نرمكردنوآمیختن( ) Anabolismو


درخودنفوذدادن( ) Diffusionاست

گوهرهواییاستكهبتواندسردیدوعنصرسنگینوسردرابشكندو
ایندرهمشكستنسردیدوعنصرسردبهاینمنظوراستكهازحالتعنصریبهحالتمزاجیبازآیند.

 آب وخاككهسنگینترنددرپیدایشاندامهاوثباتكارآنهامددكارترند،آتشوهواكهدوعنصرسبكترنددرپیدایشو
جنبشروانهاواندامهامؤثرترند.
 "- آتشگرموخشكاست" مصرف ATPسببایجادحرارتشده،اگرهمراهبادریافتآبنباشددزهیدراتاسیون میشود..
 "- ازحالتعنصریبهحالتمزاجیبازآیند" موادخامواردشدهبهبدنبایددرتركیببدنواردشوندوبرایاینكارانرژیواكسیژنالزم
است.بنابراینانرژیواكسیژندرتحوالتوتغییراتوحركاتهیأتظاهریبدنمیتواندموثرباشد.
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صفت
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خون
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آتش
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نامركن(عنصر)
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مکانیسماجیادمزاجگرمومزاجسرد
 از تحقیقاتی دانشمندان معلوم شده است که فعالیت بعضی از غدد مترشحه
داخلی مخصوصا ً تیروئید ،هیپوفیز و سورنال باعث شدت احتراق مواد
غذائی و به عبارتی سرعت اکسیداسیون سلولی و بالنتیجه افزایش حرارت
کلی بدن گردیده و درجهی حرارت بدن را باال میبرد و کندی عمل آنها
بالعکس باعث کندی احتراقات و نقصان تولید حرارت کلی و کاهش درجه
حرارت می گردد.
 اعمال مختلف غدد مترشحه داخلی تحت تاثیرعوامل گوناگون تحریک و یا
متوقف می گردد.
 میتوان پی برد که اختالل تولید حرارت و افزایش یا کاهش درجه حرارت
بدن در بین افراد بشر تا چه اندازه زیاد است.
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 از طرف دیگر می دانیم که این اختالل تولید حرارت و افزایش و کاهش
درجه حرارت ایجاد اختالالت گوناگون در اعضاء بدن نموده و می تواند
انواع بیماری ها را به وجود آورد.
 پزشک برای تشخیص دقیق این اختالالت باید قبل از هر چیز ،میزان
حداقل حرارت تولیدی هر فرد را که نمودار کاملی از فعالیت های حیاتی
و شخصیت فردی خاص اوست و به نام متابولیسمبازال معروف است
بدست آورد تا بتواند به درمان اختالالت مزبور بپردازد.
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 ولی همان طور که در امتحان نبض و قلب و اندازه گیری فشار خون عواملی
از قبیل
 حرکات بدنی و
 تحریکات عصبی و
 هیجانات روحی و
 مصرف بعضی از غذاها و داروها
دخالت کرده و مانع تشخیص صحیح می گردد و برای امتحانات بالینی دقیق باید
بدن را از دخالت آن عوامل بر کنار داشت،
به همین ترتیب برای تعیین حداقل حرارتی که بدن در مدت یک ساعت یا 24
ساعت شبانه روز تولید می کند ،باید از عواملی که باعث اخالل هستند احتراز
نمود.

20
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مکانیسم های اصلی اجیاد حرارت در بدن به ترتیب امهیت عبارتند از:
-1
-2
-3
-4
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فعالیت عضالنی (ورزش ویا لرز)
تونوس عضالنی
عمل دینامیک مخصوص مواد غذایی
تغییرات متابولیسم بازال
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یکی از این عوامل حرکات بدنی
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است .طبق آزمایشی که به عمل آمده معلوم شده است که یک شخص سالم
و طبیعی به وزن  65کیلوگرم ،اگر فعالیتش منحصر به حرکات عادی و
الزم در منزل باشد ،در مدت  24ساعت  2500کالری بزرگ حرارت
تولید مینماید،
ولی یک کارگر آهنگری که حرکات بدنی شدید دارد در همین مدت خیلی
بیشتر از  2500کالری حرارت ایجاد می کند و بالعکس
شخصی که در تمام مدت شبانه روز در روی بستر آرمیده و استراحت
بدنی کامل داشته باشد ،خیلی کمتر از  2500کالری حرارت تولیدنموده و
اگر سایر شرایط هم رعایت شود حرارت مزبور به میزان حداقل میرسد.
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عامل دوم درجه حرارت حمیط









23

است .اگر محیط خارج سرد یا گرم شود بدن برای این که حرارتش در
حدود  37درجه ثابت بماند ،علیه این سرما و گرما مبارزه می کند.
برای مبارزه با سرما بر احتراقات داخلی خود افزوده و برای مبارزه با
گرما بر تعریق جلد و تبخیر ریوی میافزاید تا بدن خنک شود.
ولی کار این دستگاه خنک کننده همیشه همراه با تولید حرارت می باشد،
پس بدن چه در سرما و چه در گرما بر میزان تولید حرارت میافزاید.
به تجربه معلوم شده است که اگر شخصی با لباس بوده و درجهی حرارت
خارجی  18درجه باشد هیچ گونه احتیاجی به مبارزه با سرما و گرما
نداشته و بدنش نسبت به موقعی که هوا سرد یا گرم است کمترین مقدار
حرارت را تولید می کند.
این درجهی حرارت را نقطهیخنثیحرارتیمی نامند.
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سومنی عامل مصرف مواد داروئی و غذائی

 که باعث تغییر در حرارت تولید شدهی بدن می گردد ،عبارت است از مواد
داروئی و غذائی مثالً اگر شخصی در شرایط معینی قرار گرفته باشد ،میزان
حرارتی که در  24ساعت تولید می کند ،مقدار مشخصی خواهد بود.
 حال اگر این شخص را در همان شرایط قراردهند ،با این تفاوت که مقداری از
مواد داروئی از قبیل استریکنین ،تیروکسین ،آدرنالین و غیره مصرف نماید،
خواهیم دید که در همان مدت مقدار بیشتری حرارت تولید می کند و نیز اگر در
سایر شرایط مساوی باشد و فقط نوع غذاهایش تغییر نماید ،میزان حرارتی که
تولید می کند متفاوت خواهد بود.
 ولی باید توجه داشت که این تغییر مقدار حرارت که از غذاها حاصل می شود
نه به واسطهی این است که حرارت احتراق مواد غذائی در بدن مختلف میباشد.
میدانیم که از سوختن یک گرم چربی در بدن  9کالری و از احتراق یک گرم
مواد پروتیینی  4کالری و از سوختن یک گرم مواد نشاستهای  4کالری حرارت
ایجاد می شود.
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 ولی مواد غذائی عالوه بر این حرارت هایی که از احتراق آن ها حاصل
می شود اثر حرارتی دیگری نیز دارند و آن این است که در موقع جذب
غذا به علت تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک و بعضی از غدد مترشحه
داخلی حرارتی تولید میکنند که بر حسب نوع غذاها فرق می کند و
 این حرارت از سوختن ذخائرغذائی بدن به وجود میآید نه از احتراق
مستقیم غذاهائی که وارد بدن می شود و این اثر را "عملدینامیک
مخصوصغذاها" نام گذاشتهاند و به تجربه ثابت شده است که مواد
پروتیینی خیلی بیش از سایر مواد غذایی این حرارت اضافی را به وجود
میآورد.
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عامل چهارم متابولیسم بازال
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معمو الً متابولیسم بازال را بر حسب متر مربع سطح بدن حساب میکنند وآن مقدار حرارتی است که یک متر مربع سطح بدن در مدت یک ساعت در تحت شرایط مخصوص که فوقاً ذکر شد تشعشع می نماید.

اگر متابولیسم بازال صد شخص سالم و طبیعی را اندازه گیری کنیم ،خواهیم دید
که با یکدیگر در حدود  ٪ 10اختالف دارند.
باال بودن آن دلیل بر افزایش احتراقات بدن و پائین بودن آن عالمت نقصان
احتراقات میباشد.
علت اختالف متابولیسم بازال در اشخاص این است که غدهی تیروئید ،هیپوفیز و
سورنال آن ها اندکی کمتر یا بیشتر از میزان طبیعی کار می کند و به طوری که
می دانیم ،بندرت کسانی یافت می شوند که کلیه ی غدد مترشحه داخلی آنها به
طور موزون و متعادل با یکدیگر کار کند،
معموالً در هر فرد غلبهی عمل و فعالیت یک یا چند غده مشاهده میشود ولی تا
وقتی که این غلبهی عمل ،خفیف و ناچیز است ،نتیجهاش همان اختالف ٪ 10
متابولیسم بازال در اشخاص بوده و اختاللی دراعضاء و جهازات بدن پیدا نمی
شود.
اما اگر این اختالفات بیشتر و غلبهی عمل بعضی از غدد شدیدتر شود
اختالالتی کم و بیش شدید عارض می گردد.
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کسانی که غدد فوق الذکر و مخصوصا ً تیروئید در آن ها زیادتر از عادی کار کند ،متابولیسم
بازالشان زیادتر از حد طبیعی و اشخاصی که این غدد و مخصوصا ً تیروئید در آن ها کمتر از
میزان عادی فعالیت نماید متابولیسم بازالشان کمتر از حد طبیعی خواهد بود و چون متابولیسم
بازال نمایندهی شدت احتراقات بدن ،یعنی شدت اکسیداسیونهای سلولی است ،بدن آن ها در
واحد زمان حرارت بیشتری تولید کرده و بالنتیجه درجهی حرارت بدنشان اندکی بیشتر از سایر
اشخاص میباشد.
مثالً اگر بدن کودک خردسالی را لمس کنیم ،به طور محسوس گرمتربودن او را نسبت به
اشخاص بزرگسال و مخصوصا ً کهنسال احساس می کنیم زیرا متابولیسم بازال در کودکان بیشتر
است و به نسبتی که سن باال می رود کم میشود.
در کسانی که نارسائی تیروئید یا نارسائی هیپوفیز و وسورنال دارند ،شدت احتراقات بدن کمتر
و سرعت اکسیداسیون های سلولی آن ها بطئی تر بوده ،متابولیسم بازالشان کمتر از عادی است.
به این جهت اگر بدن این قبیل اشخاص را لمس کنیم ،به نسبتی که درجهی حرارت در آنان کمتر
است ،به همان نسبت سردی حس می کنیم.
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 از آنچه ذکر شد ،به طور اجمال آثار حیاتی حرارت در بدن انسان و لزوم
شناسائی حداقل حرارت تولید شده که به نام متابولیسم بازال موسوم است
معلوم گردید.
 پزشکان قدیم ایران به اهمیت حرارت در اعمال حیاتی بدن به خوبی
واقف بوده و مخصوصا ً به مفهوم متابولیسم بازال کامالً پی برده بودند و
کسانی را که متابولیسم بازال کمتر از میزان عادی است دارای مزاج سرد
و افرادی که متابولیسم بازالشان متوسط است معتدل المزاج می نامیدند.
 عالئمی که قدما برای مزاج های گرم و سرد قائل بودند و به تفصیل هر
چه تمامتر در کتب طب قدیم دیده می شود ،کامالً با عالئمی که امروزه
در کتاب ها برای شدت و ضعف عمل غدهی تیروئید ،هیپوفیز ،سورنال
و Testisذکر شده و شدت عمل همهی این غدد باعث افزایش و ضعف
عمل آن ها سبب کاهش متابولیسم بازال میشود مطابقت دارد.
28
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مطالب مندرج در کتاب کامل الصناعه تالیف علی بن مجوسی اهوازی را که هزار و صد سال پیش تالیف شده ،با مطالب نظیر آن در کتاب غدد مترشحه داخلی
و بیماریهای آن ،تالیف دکتر نصرت هللا کاسمی استاد دانشگاه تهران تطبیق می نماییم و چون بعدا ً نیز از این مطالب کتاب این استاد زیاد ا ستفاده خواهیم کرد،
برای سهولت کالم آن را به نام کوتاه «کتاب علم الغدد» ذکر خواهیم نمود .

 در کتاب علم الغدد جلد  3صفحه ی  256چنین می خوانیم :
 هوش تند و تیز و دقیق مربوط به شدت عمل یا حسن علم عمل تیروئید است ،به
همین سبب تیروئید را غدهی هوش(Glande de I intelligence) :
لقب دادهاند.
در برابر کندی و رخوت روحی و جسمی را که ممکن است تا بالهت و
حماقت ) ( Imbecilite et idiotieپیش رود از آثار ضعف عمل تیروئید
میدانند.
 و در کتاب کامل الصناعه صفحه ی  33ضمن شرح عالئم مزاج های گرم و
سرد چنین می خوانیم :


فمن عالمات البدن الحاران،یکون صاحبه ذکیا ً فطنا ً ومتی کان البدن باردافان صاحبه یکون بلیدا ً قلیل الفهم

 کسی که مزاجش گرم است ،ذکی (باذکاوت)و فطن (دارای هوش تند وتیز )
میباشد و کسی که مزاجش سرد است بلید(کند ذهن)و قلیل الفهم (که همان
رخوت روحی و بالهت است) می باشد.
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میدانیم که قسمت اعظم بدن انسان از آب تشکیل شده و مقدار آن در سنین مختلفه و در طول عمر به تدریج
کم می شود .چنانکه در جنین سه ماهه  94در صد ،در نوزاد  70درصد ،در شخص بالغ  64درصد وزن
بدن را تشکیل میدهد و در کهولت و پیری این نسبت اندکی کمتر می گردد.
در حالت فیزیولوژیک برای هر فرد ،مخصوصا ً در اشخاص بالغ ،مقدار آب بدن ثابت بوده و تغییرات آن
بسیار اندک میباشد.
به طور متوسط روزانه  2500گرم آب از بدن به وسیله ی مجاری ادرار و تنفسی و عرق و در زنان
شیرده از شیر دفع شده و به طور فرعی نیز به وسیله ی اشک چشم ،ترشحات بینی ،دهان ،مجاری
تناسلی ،قی و اسهال دفع می گردد.
بنابراین روزانه همین مقدار آب باید به بدن برسد .آب به وسیلهی آب آشامیدنی و خوراکیهای مختلف که
همیشه دارای مقدار زیادی آب هستند وارد بدن میشود و به این ترتیب تعادلی بین مقدار آبی که داخل بدن
می شود با آنچه خارج می گردد پیدا شده ،نسبت آب در بدن ثابت میماند.
آدولف در اینباره می گوید ،یک اصل کلی که حاکم بر موجودات زنده است این است که سعی می کنند آب
زیادی را از بدن خارج کرده و در موردی که مقدار ورودی آن کم است ،در نگاهداری آن بکوشند .
با این حال چنان که قب ً
ال گفتیم ،مقدار آب در سنین مختلف عمر یکسان نبوده و به نسبت ب اال رفتن سن رفته
رفته کم میشود.
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 در سن معین نیز مقدار آن در اشخاص مختلف کامالً یکی نیست .در
بعضی افراد کمی بیشتر و در برخی اندکی کمتر و باالخره در عدهیی
متوسط است.
 قدما از این حقیقت علمی باخبر بوده و میگفتند افراد دستهی اول
مزاجشان تر و دستهی دوم خشک و دسته سوم مزاجشان از حیث تری و
خشکی معتدل می باشد.
 این زیادی و کمی مقدار آب در بدن تا وقتی که اخاللی ایجاد نکند و
ضایعاتی به وجود نیاورد و به عبارتی دیگر مادامی که فیزیولوژیک
باشد ،قدما به آن لفظ مزاج تر و مزاج خشک اطالق میکردند ولی
هنگامی که اختالالت عملی و ضایعات تشریحی در اعضاء بدن به وجود
آورده و پیدایش بیماری های گوناگونی را سبب شود ،به لفظ سوء مزاج
تر و سوءمزاج خشک مینامیدند.
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امروز در کتاب های طب میبینیم ،در مورد بیماریهای ناشی از سوء تغذیه،
یک سری امراض را شرح می دهند که علت آنها ازدیاد یا نقصان مواد موجود
در بدن میباشد ،مثالً
زیادی و کمی قند خون،
زیادی و کمی چربی و کلسترول و
حتی اسید اگزالیک که به مقدار فوق العاده ناچیزی درخون وجود دارد،افزایش
آن مرضی بنام  oxalemiaایجاد می کند،
ولی در هیچکدام از کتب طب جدید دربارهی بیماریهائی که علت آن ها کمی و
زیادی آب بدن باشد بحث نشده است ،در صورتی که این امر حقیقتا ً وجود دارد
و اگر در کتابها بحثی از آن به عمل نیامده ،فقط و فقط به این جهت بوده است
که علت بروز بیماری مزبور را به عوامل دیگری نسبت داده و ازدیاد و نقصان
آب بافت های بدن را مورد توجه قرار ندادهاند.
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 در این جا باید یادآوری کنیم ،که در طول تاریخ پزشکی ،در هر عصر و زمان،
یک عده اصطالحات و مطالب طبی به صورت مد روز و همه جا در محافل
پزشکی شایع می گردد ،و در زمان دیگر همان اصطالحات ومطالب کهنه شده
وارزش واعتبار خود را از دست میدهد ،و پس از چندی ممکن است مجددا ً مورد
توجه واقع شده ،ولی با عبارات و کلمات دیگری بیان گردد.
 مسئلهی تری و خشکی مزاج نیز ازاین قبیل است و برای این که معلوم شود اوالً
مفهوم این حقیقت علمی امروز نیز واقعا ً وجود دارد و ثانیا ً ثابت گردد که کمی و
زیادی آب در بافت ها و مایعات بدن مبداء بروز یک عده از بیماریها می گردد
به بررسی تجربیات و تحقیقاتی که دانشمندان جدید در این باره کردهاند می
پردازیم :
 هوسه فیزیولوژیست معروف آمریکائی در جلد  1کتاب فیزیولوژی خود ازدیاد و
نقصان آب بدن و اختالالت حاصله از آن را به این ترتیب شرح میدهد:
(رجوع به ترجمه ی

فرانسوی فیزیولوژی هوسه ص  679شود):
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 - 1 هر گاه مقدار آب بدن زیادتر از اندازهی عادی شود حالی به وجود می
آید که آن را مسمومیت ازآب میگویند .توضیح آن که اگر کلیه سالم و
طبیعی باشد ،آشامیدن آب به مقدار زیاد هیچ گونه اختاللی ایجاد نمیکنند،
زیرا درست است که ابتدا آب خون اندکی زیاد می شود ،ولی این هیدرمی
بالفاصله به وسیلهی دفع مقدار زائد آب جبران می گردد ،اما اشخاصی که
ظرفیت دفع آب از کلیه ی آن ها کم است ،اگر مقدار زیادی آب بیاشامند،
اختالالتی در آن ها بروز می کند که روی هم رفته به نام «مسمومیت از
آّب» نامیده میشود و عالئم آن به قرار زیر است:
 بی حالی و سستی ،سردرد ،قی ،انقباض دردناک عضالت ،ازدیاد وزن
بدن و ازدیاد فشار خون.
 تمام این عالمات در کتب طب قدیم تحت عنوان سوء مزاج رطب یا(غلبه
رطوبت در بدن) ثبت شده و پزشکان قدیم برای درمان آن ها غذاها و
داروهائی به کار می برند که آب زائد را از بدن دفع و غلظت مایعات و
نسوج بدن را به حال عادی بر می گرداند.
35
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 - 2 هرگاه مقدار آب بدن کمتر از میزان عادی شود عالئمی ظهور می کند که
هوسه آن ها را چنین شرح میدهد:






کم شدن وزن بدن ،تشنگی،
خشکی لب و دهان و گلو و پوست بدن،
فرورفتن چشم ها در حدقه ،و
غالبا ً اسیدوز و تب بروز کرده،
در حاالت وخیم کالپس قلب مشاهده میگردد.

 باید دانست که دفع آب از بدن توام دفع الکترولیتها میباشد وعلت اختالالت
حاصله دفع همین الکترولیتهاست.
 کارهای عضالنی سخت در مناطق گرم و خشک تولید عرق مفرط کرده،
 و اگراین حرکات شدید بدنی هرروز تکرار شود ،منجر به اتالف امالح بدن و
نقصان آب گردیده وزن بدن کم می شود .در این حال آب ،کلرورسدیم و پالسما
کم شده و غلظت گلوبولهای قرمز خون و پروتئینهای پالسما زیاد می گردد (به
اصطالح  dehydrateمیشود) و از عالئم واضح آن ،بی خوابی ،انقباض
دردناک عضالت وضعف بدن است.
36
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 کلیهی این عالئم (کم شدن وزن بدن ،تشنگی،






خشکی حلق ،دهان ،لب ها،
پوست بدن،
بی خوابی،
انقباض دردناک عضالت و
ضعف بدن)

 که امروزه علت آن ها به کمی مقدار آب بدن نسبت داده شده است ،در
کتب طب قدیم نیز تحت عنوان سوء مزاج خشک ثبت شده است.
 مثالً بدون استثناء کلیهی پزشکان قدیم معتقد بودند که یکی از علل خواب
مفرط ازدیاد مقدار آب بدن و یکی از علل مهم بی خوابی ها خشکی مغز
(کمتر بودن میزان آب در مغز) میباشد.
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عالوه بر این ها بسیاری از بیماری ها به علت ازدیاد و نقصان آب بدن و به
عبارت دیگر سوء مزاج تر و سوء مزاج خشک پیدا میشود ،اگر به کتب طب
قدیم مراجعه کنیم ،خواهیم دید در مبحث امراض معده ،چندین علت برای بروز
سوء هاضمه قائل اند.
یکی از آن ها سوء مزاج تر و دیگری سوء مزاج خشک است ،یعنی هم ازدیاد
و هم نقصان آب در بدن ایجاد سوء هاضمه می کند.
و همچنین در بیماریهای کبدی قدما عده ای از اختالالت و عوارض مربوط به
کبد را به علت سوء مزاج تر و سوء مزاج خشک می دانستند و به طور کلی
پیدایش بسیاری از بیماری ها را در اعضاء مختلفه ی بدن به همین عامل
مربوط دانسته اند.
در صورتیکه اگر ما به کلیهی کتب طب جدید مراجعه کنیم متوجه میشویم که
در هیچ یک از بیماری ها ،تری و خشکی اعضاء بدن را علت بروز بیماری
ذکر نکرده اند.
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تشخیص سردی و گرمی مزاج:

شناسایی حاالت مزاجی مبتنی بر  10روش است:
 1ـوضعیتخوابوبیداری
 2ـوضعیتكُنشها
 3ـوضعیتكنشوواكنشقواینفسانی
 4ـوضعیتموادزاید
 5ـوضعیتشكلاندامها
 6ـوضعیتتأثیرپذیریاندام
 7ـعالیمرنگپوست
 8ـتشخیصبهوسیلهگوشتوچربیزیرپوست
 9ـمعاینهمونشانههاییبهدستمیدهد
 10ـلمسكردن(بسودن)
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مزاجمراحلخمتلفعمروجنس


خداوند احوال انسانی را كه خلقت بر آن را بنا كرد بر چهار حالت قرار داده:
ـ حالت اول كه تا پانزدهسالگی است و در آن جوانی و حسن و بهار اوست و پادشاه جسم او
خون است.
ـ حالت دوم كه از  25سالگیگاه تا  35سلطان بدن او صفرا است.
ـ سپس وارد حالت سوم میشود كه تا تكامل عمر یعنی  60سالگی ادامه مییابد و سلطان بدن او
ت و در این سن ،سن حكومت و پند و شناسایی و آگاهی و فهم و انتظام امور و صحت نظر در عاقبت و عاقبتاندیشی و رای درست و ثابت
در این مدت سوداس 
است.
ـ سپس وارد حالت چهارم میشود كه سلطنت بدن او با بلغم خواهد بود و برای او پیری و
شكستگی و كمقوه شدن و فساد بدن و خواب آلودگی در روز و بیخوابی در شب و فراموشی



و ترك عادات و از بین رفتن رونق و بهای او و كمی رشد ناخن و موی او سقوط قوای بدنی و گراییدن به سردی و جمود است كه تا آخر عمر و فنای او ادامه مییابد.







 اعتدال مزاج جوانان بیشتر از اعتدال مزاج خردساالن است ولی جوان در مقایسه با خردساالن
خشك مزاجتر و در مقایسه با پیران و نوپیران گرممزاجتر است.
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جنس زن و مرد:

 مزاج جنس ماده از مزاج جنس نر سردتر است و همین امر موجب میشود در
خلقت ،او موجود ضعیفتر باشد.





فرمول Harris-Benedictبرای سوخت و ساز بازال نشانه پایینتر بودن سوخت و ساز بازال در زنان است.
)) Men:665+13.8 * Wt(kg)+5 * Ht(Cm)-6.8 * Age(yr
Women: 655+9.6 * Wt+1.8 * Ht- 4.6 * Age

 برطبق طب قدیم مزاج سرد كه مزاج بلغمی و سودایی است همراه با عالیم
افسردگی است ،بهخصوص در مزاج سودایی .و هنگامی كه به اپیدمیولوژی
افسردگی در دو جنس توجه كنیم شیوع افسردگی در زنان  26ـ  %9و در
مردان  12ـ  %5است.
 مطالعات بینالمللی  -بدون ارتباط باکشورتحت مطالعه  -افسردگی در زنان را
دو بار شایعتر از مردان نشان داده است .از طرف دیگر طب قدیم مزاج زن را
سردتر از مرد دانسته و سردمزاجی را عامل موثر در افسردگی دانستهاند .در
طب امروز سوخت و ساز بازال در زن پایینتر از مرد و شیوع افسردگی در
زنان دوبار بیشتر از مردان تشخیص داده شده است.
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سردیخبشها(سردیخبشندگان تن)
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ـ خوردن و نوشیدن بیش از حد الزم
ـ امساك در خوردن و نوشیدن
ـ غذای سرد
ـ دوای سرد
ـ زیادهروی در برخورد با گرمیدهندهها مانند هوای گرم ،ضماد گرم و آب گرم حمام
ـ انبساط زیاد عروق سطحی بدن (تخلخل) كه در حرارت غریزی ایجاد پریشانی
میكند.
ـ سفت بستن اندامها برای مدت طوالنی زیرا موجب بند آمدن راه حرارت میشود.
ـ اندوه زیاد از حد
ـ ترس مفرط
ـ شادی بیش از حد
ـ هرگونه جنبش مفرط ،زیرا بر اثر افراط در جنبش حرارت غریزی تحلیل میرود.
ـ آرامش در حد افراط ،زیرا حرارت غریزی بر اثر افراط در آرامش خفه میشود.
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ـ نارسی كه مقابل عفونت است.
ـ فعالیت جنسی بیش از حد
ـ حرفه سردیبخش
ـ مسدود شدن مجاری بدن به وسیله مواد زاید
ـ زیادهروی در احتباس یعنی نگهداشتن مواد بیرون راندنی از جسم كه بر
اثر آن حرارت غریزی جمع و متوقف میشود.
ـ تخلیه در حد افراط ،زیرا روح (ارواح در صفحه  18توضیح داده شد) در پی تخلیه
بیرون میآید و ماده حرارت از بین میرود.
ـ برخورد با چیزهایی كه از كنش آنها سردی حاصل میشود.
ـ برخورد با چیزهایی كه از نیروی آنها سردی نتیجه میشود هر چند در
حال حاضر گرم باشند.
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گرمیخبشها
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
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ـ غذاهایی كه از نظر مقدار در حد اعتدال هستند.
ـ حركات معتدل ،ورزش معتدل نیز در این رده قرار دارد.
ـ ماساژ (دلك) مالش دادن به وسیله دست (غمز) در حد اعتدال و دور از افراط
ـ حجامت گرفتن بدون نیشتر زدن و شكاف دادن پوست.
حجامتی كه با نیشتر همراه است به بدن سردی میدهد ،زیرا بدن به تخلیه خون
گرفتار میشود.
ـ جنبش حتی اگر خارج از اعتدال باشد ولی نه در حد افراط و تفریط ،گرمی
بخش است.
ـ غذای گرم
ـ دوای گرم
ـ استحمام در حد اعتدال (هوای حمام گرمادهنده است)
ـ حرفهای كه انجام آن با ایجاد حرارت در بدن توأم است.
ـ تماس بدن با گرمكنندههای معتدل مانند هوا و ضماد و مرهم كه بر بدن گذاشته میشود.
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ـ خواب و بیداری در حد اعتدال
ـ حالت خشم چه كم و چه زیاد فرقی نمیكند.
ـ غم و اندوه كه خیلی بیشتر از حد نباشد .زیرا اندوه به حد افراط سردی به بار
میآورد.
ـ شادی و نشاط در حد اعتدالش
ـ تراكم در سطح بدن كه موجب تجمع و توقف بخار میشود.ش
ـ تخلخل در درون بدن كه موجب گسترش بخار در بدن میگردد.
ـ عفونت
ورزش منظم – فعال بودن در سالن ورزشی یا در طبیعت:سطح پیامرسانهایمهم مانند سروتونین و دوپامین را باال میبرد.فقط  20تا  30دقیقه در روز برای
ترشح این هورمونهای "خلق خوب" كافی است .
خواب خوب هر شب.وجوداستراحت كافی ضروری است زیرا سروتونیندرطی خواب دوباره ذخیره میشود.
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رطوبتخبشها

ـ آرامش و خواب
ـ ماندگاری موادی كه باید تخلیه شوند.
ـ تخلیه خلط خشكی افزا
ـ پرخوری
ـ غذای رطوبتبخش
ـ داروی رطوبتبخش
ـ تماس با مواد رطوبتبخش بهویژه استحمام با شكم سیر
ـ تماس با سردیدهندهها كه رطوبت را متوقف و جمع میكنند.
ـ تماس با چیزهایی كه گرمی لطیف میدهند و رطوبت را به جریان
میاندازند.
ـ شادی معتدل
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خشكیخبشها
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ـ جنبش
ـ شب زندهداری (بیخوابی به افراط) برای آنكه دماغ آسایش نیابد و رطوبت آن
تحلیل پذیرد.
ـ تخلیه زیاد
ـ جماع
ـ كمی غذا
ـ غذای خشك
ـ داروی خشكیدهنده
ـ حركات نفسانی از هر نوع كه بهطور متوالی و به حد افراط باشد و بسیاری
خشم .چون حركات نفسانی حرارت را بر افروزاند و رطوبت را تحلیل كند.
ـ تماس با خشكیدهندهها
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"بررسیرابطهغذاهایسردیوگرمیباشدت
افسردگی"
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جدو نشاندهنده رابطه م ر غذاهای گرمی و سردی و ت ثیر آن بر شدت ا سردگی بیماران
غذا/افسردگی

دد

ب ر

سردی
گرمی
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جدو

ع یمی که به دنبا م ر سردی ای اد یا تشدید می شوند
داد

داد



ا زای ا سردگی

نفر

تهو

نفر

می رن

نفر

رزش

نفر

سردرد

نفر

کاه اشتها

نفر

ع بانیت

نفر

درد بدن

نفر

سستی زبان

نفر

سرگی ه

نفر

خوا دیدن

نفر

غ ر تن بدن

نفر

ا زای خوا

نفر

کلید شدن دندان

نفر

گریه کردن

نفر

آبریزش از دهان

نفر

سن ینی کردن قلب

نفر

دست و ا درد

نفر

ا کار وسواسی

نفر

نفر

خمیازه

نفر

احسا
گر گر ت ی

نفر

ای اد ع یم سردی
از زمان شرو
ا سردگی
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نفر

ط

قلب

نفر

سفتی بدن
سوزن سوزن شدن
بدن

ناراحتی م ده

نفر
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داد

نفر

جدو

نو

غذاهایی که بیماران به نوان سردی و گرمی بیان کردهاند نشان داده شده

سرد ا

داد

ماست

رات
نفر

گرم ا
و کی نبات

اینبات آبنبات

رات
نفر

خیار

نفر

شیره و عسل

نفر

هندوانه

نفر

شیرینی

نفر

برن

نفر

خرما

نفر

ترشی

نفر

مربا

نفر

گوجه

نفر

غذاهای گوشتی

نفر

بادم ان

نفر

 +کشم

نفر

نفر

موز

نفر

نفر

حلوا ارده

نفر

سیب زمینی

نفر

شربت قند

نفر

ماهی
گی

برن

رتقا

نفر

ت ممر

نفر

عدسی

نفر

گردو

نفر

نفر

داروهای گیاهی

نفر

آش رشته

نفر

خربزه

نفر

گوشت گوسا ه

نفر

گ بی

نفر

کوکو سبزی

نفر

سیر

نفر

یمو شیرین

نفر

ماش

نفر

دو
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داد

آبلیمو

نفر

اسفنا

عرقیات (بیدمش

)

نفر

نفر

روغن

نفر

کاهو

نفر

خورش سن ان

نفر

ساالد

نفر

هل

نفر

آبغوره

نفر

ای بدون قند

نفر

ای
انار
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نفر
نفر

"

54

رغذابرافسردگیوپ امرسانهای صبی"
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اثرغذاروینوروترانسمیرتها(تغذیهونوروشیمی)
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هنگامی كه آثارغذاهای غنی از پروتئین در مقابل غذاهای غنی از كربوهیدرات
روی
نسبت ( Trp/LNAAاسیدامینه های طویل خنثی/تریپتوفان) در افراد جوان و
پیر بررسی شد ،نتایج زیر بهدست آمد.
در افراد جوان متعاقب مصرف اجزاء غذایی متفاوت (شكر  120گرم ـ نشاسته
گندم  120گرم  -پروتئین  80گرم كه با افزودن چربی ایزوكالریك شد) هر دو
غذای كربوهیدراتی افزایش مشابه در نسبت تریپتوفان ایجاد كردند.
البته نشاسته بعد از گذشت  4ساعت بیشتر از شكر نسبت تریپتوفان را باال برد.
غذای پروتئینی این نسبت را كاهش داد .واكنش افراد پیر بهخصوص نسبت به
غذای پروتئینی خیلی مشابه ولی كمی كند و كمتر ( ) bluntedبود.
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 این مطالعه نشان میدهد كه هم در افراد جوان و هم در افراد پیر نسبت
 Trp/LNAAبا مصرف غذای غنی از كربوهیدرات باال میرود .مصرف
غذای غنی از پروتئین مخالف این اثر را ظاهر میكند.
 سروتونین از اسید آمینه تریپتوفان شكل میگیرد.
 گزارش شده است كه تریپتوفان همانند سروتونین
 مقاومت به تحریكات دردناك راافزایش داده،
 خلق را بهبود میبخشد و
 شروع خواب را سریع میكند(.)sleep latency decrease
 تریپتوفان یك اسیدآمینه بزرگ خنثی )) Large neutral Amino acid

و شبكه انتقالی سد خونی مغزی)  ) BBBرا همانند سایر اسیدآمینههای با ساختمان
شیمیایی مشابه مثل :تیروزین ،والین ،لوسین ،ایزولوسین و میتونین مشغول میكند.
 چون این اسیدآمینهها برای دستگاه جذب مغزی رقابت میكنند ،جذب مغزی
تریپتوفان نه فقط با غلظت تریپتوفان پالسما بلكه به وسیله غلظت پالسمایی سایر
 LNAAكه با آن برای دستگاه جذب مغز رقابت میكنند ،تعیین میشود.
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• فنیل آالنین ،تیروزین ،والین ،لوسین ،ایزولوسین  ،متیونین ،تریپتوفان=LNAA
• این موضوع بهصورت نسبت پالسمایی تریپتوفان به سایر اسیدامینه های طویل
است

Trp/phe+Tyr+Val+ileu+leu+met
)Tryptophan/Large Neutral Amino Acid (LNAA

•
•
•
•
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نسبت  Trp/LNAAممكن است به وسیله
افزایش صورت كسر (به وسیله مصرف یا تجویز تریپتوفان)
یا به وسیله كاهش مخرج كسر (سایر  ) LNAAافزایش یابد.
برای مثال مصرف كربوهیدرات سبب ترشح انسولین میشود و انسولین تغییر
شاخههای زنجیره اسیدآمینههای والین ـ لوسین ـ ایزولوسین در عضالت را افزایش
میدهد ،بنابراین سطح تریپتوفان مغز را افزایش میدهد اگرچه هیچ تریپتوفانی
مصرف نشده است.
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 آنزیم محدودكننده میزان سنتز سروتونین و تریپتوفان ،هیدروكسیالز است.
این آنزیم به وسیله فراهم بودن تریپتوفان در غلظتهای فیزیولوژیكال
غیراشباع است و محدود میشود.
 بنابراین تجویز مصرف تریپتوفان یا سایر درمانهایی كه نسبت
 Trp/LNAAرا افزایش میدهد ،ممكن است سنتز سروتونین در مغز را
افزایش دهد.
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 كاتهكوالمینها  :كاته كوالمینها (نوراپینفرین ـ اپی نفرین ـ دوپامین) از اسیدآمینه
تیروزین شكل میگیرند.
 گزارش شده است كه همانند كاته كوالمینها ،تیروزین هم یك گروه وسیعا ً مختلف
اعمال فیزیولوژیكی مثل
 عمل كاردیوواسكوالر،
 خلق و
 ترشح پروالكتین را تحت تأثیر قرار میدهد.
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تیروزین یا مستقیما ً از رژیم غذایی ،یا از سوخت و ساز كبدی اسیدآمینه فنیلآالنین
بهدست میآید.
تیروزین مثل تریپتوفان دستگاه انتقال  LNAAدر ( BBBسد خونی مغزی) را اشغال
میكند.
دقیقا ً همانطور كه نسبت  Trp/LNAAجذب تریپتوفان مغزی را تعیین میكند ،نسبت
تیروزین به  ) Tyr/LNAA( LNAAبه جای غلظت تنهای تیروزین پالسما تعیینكننده
است.
آنزیم محدودكننده میزانسنتزكاته كوالمین "تیروزین هیدروكسیالز" است این آنزیم
همانند تریپتوفان هیدروكسیالز با غلظتهای نرمال اسیدآمینهای كه رویش كار میكند
یعنی تیروزین غیراشباع میشود.
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برعكس ارتباط تریپتوفان ـ سروتونین ،تجویز تیروزین همیشه سنتزكاته كوالمین را
افزایش نمیدهد.
در سلولهای در حال استراحت محتوی كاته كوالمین ،تیروزین هیدروكسیالز به
وسیله محصوالت نهایی مهار میشود و از كوفاكتورش ـ تتراهیدروبیوپترین اشباع
میشود.
بنابراین تجویز تیروزین در این شرایط سنتز كاتهكوالمین را افزایش نمیدهد .وقتی
یك نرون محتوی كاته كوالمین مرتبا ً فعالیت میكند ،آنزیم تیروزین هیدروكسیالز
فسفریله میشود و تغییراتی كینتیكی میكند كه اشباع آن با كوفاكتورش افزایش
مییابد و از مهار آن توسط محصوالت انتهایی جلوگیری میكند.
بنابراین تجویز تیروزین در نرونهای محتوی كاته كوالمین كه بهطور مكرر در حال
فعالیتاند ،ایجاد كاته كوالمین بیشتری میكند.
چون نرونهای محتوی كاتهكوالمین در  CNSاعمال فیزیولوژیك مختلفی را هدایت
میكنند ،بسته به وضعیتشان بعضی نرونها بیفعالیت هستند ،در حالی كه بقیه بهطور
مكرر كار میكنند.
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 استیلكولین:استیل كولین از تركیبات كولین شكل میگیرد ،نرونهای
كولنیرژیك پیامهایی برای نرونهای حركتی ،نرونهای سمپاتیك پره گانگلیونیك
و نرونهای خاص در  CNSبهخصوص آنهایی كه مسؤول حافظه و
هوشیاری هستند را منتقل میكنند.
 كولین میتواند در كبد و مغز ساخته شود ،به هر حال بخش عمدهای از كولین
در گردش از لستین ( ) Lecithinرژیم غذایی است كه یك فسفولیپید محتوی
كولین است و با غلظت باال در غشاهای سلولی ماهی ،كبد ،تخمها یافت
میشود مصرف كولین یا تركیبات لستین میتوانند سبب افزایش ریلیز استیل
كولین از نرونهای داخل  CNSشوند.
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اسناد تجربی وجود دارد كه پیشنهاد میكند ساكارز میتواند یا یك اثر
مستقیم از طریق تداخل با ساختمانهای كاته كولینرژیك داشته باشد
( )smith 1947یا یك اثر غیرمستقیم با واسطه اثر غلظت انسولین  /گلوكز و
نسبت  LNAAروی فراهمی پره كورسور(ماده اولیه) داشته باشد.
ممكن است از راه دیگری تغذیه روی وضعیت نوروترانسمیترها اثر
بگذارد و آن وضعیت كوآنزیمهای واكنشهای سنتز نوروترانسمیترها
است كه این كوآنزیمها گروهی از ویتامینها و میزالها هستند.
اختالالت نورولوژیكال اغلب به همراه یك نقص تغذیه آشكار مثل پالگر
(نیاسین ،پریدوكسین ،ریبوفالوین) بریبری ایجاد میشود.
چون برای عملكرد گابا وجود سروتونین ضروری است ،افزایش سطح
سروتونین در بدن اثر مثبت روی سنتز و عملكرد گابا  GABAدارد
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نروترانسمیتر

پرهکرسور

سروتونین

تریپتوفان

نوراپینفرین

تیروزین

استیلکولین

کولین

هدفدرمان
درد مزمن
کاهش مقاومت به اوپیوئید
افسردگی

اختالالت خواب
پرفشاری خون
کم فشاری خون
سندرم مرگ ناگهانی

افسردگی
هیپر پروالکتینمیا
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اثرنوعغذارویخلقوروحیه
 افرادی كه از كربوهیدرات بهعنوان غذای میان وعده ( ) Snackاستفاده میكنند
اغلب افسردگی و خستگی كمتر و توجه و هوشیاری بیشتری پس از خوردن غذا
احساس میكنند .مصرف زیاد كالری از طریق كربوهیدرات توسط افراد چاق
ممكن است به همین دلیل باشد.
 در افراد مبتال به نشانگان پره منستورال مصرف یك وعده غذای عصرانه
آزمایشی با پروتئین كم و كربوهیدرات زیاد ،طی مرحله لوتئال دوره قاعدگی،
افسردگی و همچنین تنش ( ، ) Tensionعصبانیت ،گیجی ،غمگینی ،خستگی،
حساسیت ( ) alertnessو خمودگی ( ) calmnessرا كاهش میدهد.
 در این بیماران طی مرحله فولیكوالرویا در افراد گروه گواه طی هیچ مرحلهای
این اثر تغذیه دیده نمیشود .مبتالیان به این نشانگان میتوانند برای رفع
وضعیت خلقی ملول و كسل ( ) dysphoricخود مصرف كربوهیدرات را
افزایش دهند.
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زمان مصرف غذا
 همچنین به نظر میرسد زمان مصرف غذا یك متغیر مهم در تعیین پاسخ به نوع
غذاست.
 طی یك مطالعه  double-blindافراد صبحانه یا شام ایزوكالریك غنی از
كربوهیدرات و یا غنی از پروتئین مصرف كرده و سپس در یك سری تكالیف
رفتاری شركت میكردند.
 در این مطالعه ارتباط واضح و مشخص بین نوع غذای مصرفی (كربوهیدرات
در مقابل پروتئین) و زمانی كه غذا خورده میشد (صبحانه در مقابل شام) مشاهده
شد.
 یك صبحانه پروتئینی در مقایسه با یك صبحانه ایزوكالریك غنی از كربوهیدرات
خستگی و خواب آلودگی بیشتری ایجاد نمود.
 تأثیر غذا روی خستگی و خواب آلودگی موقع شام برعكس است ،یعنی شام غنی
از كربوهیدرات در مقایسه با شام غنی از پروتئین ،خستگی بیشتری ایجاد میكند.
ـ احتماالً این تأثیر متغیر زمان در نوع پاسخ به غذا مربوط به ویژگیهای ریتمهای
بیولوژیك است) Circadian Rhythms( .
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اثراختالالتخلقیرویحنوهغذاخوردن

سروتونین :سروتونینیك اثر مهاری روی جذب ماكرونوترینتهای خاص از جمله كربوهیدراتها
دارد.
هنگامی كه در اختالالت خلقی مثل
•
•
•
•

اختالالت خلقی فصلی
چاقی ناشی از اشتیاق زیاد به كربوهیدرات
نشانگان پیش از قاعدگی(سندرم پره منستورال)
mild depression-

•

Atypical depression

•

در افراد مسن

میزان سروتونین كاهش مییابد ،فرد اشتیاق و عالقه به خوردن كربوهیدرات پیدا میكند.
افراد با سندرم پره منستورال بهطورمؤثری جذب كالری را طی اواخر مرحله لوتئال افزایش
میدهند.
مصرف پروتئین تغییر نمیكند و مصرف چربی بهعنوان یك جزء همراه تمام غذاهای مورد استفاده
در آزمایش با افزایش جذب كالری ،افزایش مییابد.
در افراد مسن ممكن است بیاشتهایی نه فقط بهصورت اختالل جذب كالری بلكه اختالالت جذب
ماكرونوترینتها تظاهر كند.
در افسردگی خفیف ،مصرف بیش از اندازه كربوهیدرات به بهای كاهش پروتئین ممكن است منجر
به جذب ناكافی پروتئین در افراد مسن مبتال به چنین اختالالتی شود.
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ارتباطاختاللخلقواختاللخوردن
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در سالهای اخیر توجه زیادی بر روی این هیپوتز كه آنوركسی نوروزا
وبولیمیانوروزا ممكن است در ارتباط با اختالل دو قطبی و
 depression Majorباشد ،شده است .این هیپوتز به وسیله  4مدرك حمایت
میشود:
 1ـ بهطور غیرعادی شیوع باالی اختالل خلق در تاریخچه بیماران با آنوركسی
و بولیمیا نوروزا دیده میشود.
 2ـ شیوع اختالل خلق ( ) Moodدر وابستگاه درجه یك مبتالیان به آنوركسی و
بولیمیانوروزا بیشتر از جمعیت معمولی است و همچنین در مقایسه با آنكه در
وابستگان افراد مبتال به افسردگی و اختالل دو قطبی دیده میشود.
 3ـ اختالالت آنچه دراختالل خلق ( ) Mood disorderتوضیح داده شده در
بیماران پراشتهایی عصبی (بولیمیك) وکم اشتهایی عصبی( آنوركسیك) دیده شده
است.
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به نشانگان پیش ازقاعدگی(سندرم پره منستورال)،
اختالالت خلقی فصلی و چاقی ناشی از
ولع به کربوهیدرات ( Carbohydrate Carving Obesity ) CCOبه
وسیله حمالت افزایش مصرف كربوئیدرات و خلق افسرده مشخص
میشود.
به نظر میرسد تغییرات سروتونین مسئول خلق غیرطبیعی و اختالل
جذب غذاست و علت شكست در كاهش وزن مبتالیان به  CCOاست.
رژیمهای درمانی یا داروهایی كه انتقال نوروترانسمیتر سروتونین را
افزایش میدهد سبب طبیعی شدن جذب غذا و خلق شده است.
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مکانیسمهایاحتمالیمسئولدربروزطبعسردی
وگرمیموادخوراكی
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مکانیسمهایاحتمالیمسئولدربروزطبعسردیوگرمیموادخ وراكی
 غذاها آثار فیزیولوژیك ،فارماكولوژیك و تأثیرات بیوشیمیایی عدیدهای
ایجاد میكنند.
 همه میدانند كه غذاها از پپتیدها ،كربوهیدرات ،لیپتیدها ،ویتامینها و
امالح تشكیل یافتهاند.
 اما غذاها قبل از آنكه به كوچكترین اجزاء ساختمانی خود تجزیه شوند
آثار مختلفی روی اعمالعصبی (نورولوژیك) و هورمونی بدن میگذارند.
بهخصوص مواد غذایی گیاهی دارای آلكالوئیدهای مختلفی هستند كه هر
یك آثار فیزیولوژیك و فارماكولوژیك متفاوتی خواهند داشت.
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 حكمای قدیم براساس نشانههایی ( ) symptomsكه پس از خوردن غذا در فرد ظاهر
میشده سردی و گرمی را توضیح میدادند و ایجاد این نشانهها با واسطه ساز و كارهای
مختلف ممكن است باشد كه عبارتاند از:
 ـ پلیپپتیدهای مصرفی اسیدآمینههای مختلفی آزاد میكنند
 بعضی از این اسیدآمینهها پیشساز نوروترانسمیترها هستند ،مثل تیروزین و تریپتوفان و
بعضی به این اسیدآمینههای پیشتاز تبدیل میشوند ،مثل فنیل آالنین كه به تیروزین تبدیل
میشود.
غذاها ممكن است با تأثیر روی
 نسبت  Tryptophan/ LNAAیا
 نسبت  Tyrosine/LNAAدر خون یا
 روی میزان كولین مغزی
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روی سنتزنوروترانسمیترها
و در نتیجه روی اعمالی كه توسط این نوروترانسمیترها هدایت میشوند اثر
كنند .از جمله اثرروی
•
•
•
•
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خواب،
افسردگی،
فشارخون،
حافظه.
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چرا عسل گرم تلقی شده است ،نبات گرم تلقی شده است .اما شكر متعادل
متمایل به سرد (خنك) تلقی شده است؟
شكری كه حكمای قدیم معتقد بودند خنك است ،شكر تهیه شده از نیشكر
بوده است.
اگر مطالعه نظارت شدهای ثابت كند نبات سوخت و ساز بدن را باال
میبرد و شكر مختصراً آن را كاهش میدهد آنگاه براساس دانش فعلی
شكر نیشكر حاوی مواد غذایی یا
میتوان چنین تصور كرد كه احتماالً ِ
آلكالوئیدهای دارویی دیگری نیز هست كه همراه بودن آنها باعث سرد
بودن آن شده است.
اما پختن آن و تبدیل آن به نبات آن مواد همراه را از بین میبرد و اثر
افزایش سوخت و ساز بازال ناشی از گلوكز واضح و بارز میشود.
wwww.drshakibaei.com






75

چرا ماست سرد است؟ شاید بهخاطر وجود اسیدالكتیك فراوان باشد و شاید
موارد دیگر.
در هر صورت باید مطالعه نظارت شدهای روی جزءجزء مواد
تشكیلدهنده آن انجام شود تا علت اصلی مشخص شود.
یك لیوان دوغ به خاطر وجود مواد حاصل از تخمیر به اندازه یك لیوان
آبجو الكل دارد.
چرا برنج سرد است؟ برنج دارای مقادیر زیادی اسیدآمینه لوسین میباشد
كه محرك ترشح انسولین است و لذا علیرغم داشتن مقادیر زیاد نشاسته
ممكن است قند را حتی مختصراً كاهش دهد و شاید عوامل دیگری دخیل
باشند.
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ساز و كارهای احتمالی سبب بروز حاالت سردی و
گرمی پس از مصرف غذا به اختصار عبارتاند از:
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ساز و كارهای احتمالی سبب بروز حاالت سردی و
گرمی پس از مصرف غذا به اختصار عبارتاند از:
 ـ میدانیم مواد قندی باعث فعال شدن آنزیم  T4 deiodinazeمیشود و
تبدیل به  T4به  T3افزایش یافته سبب افزایش سوخت و ساز بازال
میگردد و بدین دلیل عموما ً مواد شیرین گرم مزاج هستند اما در مواردی
كه یك ماده شیرین خنك تلقی شده احتمال دارد كه موادی همراه داشته كه
به شدت سردمزاج هستند و در مجموع آن غذا خنك تلقی شده است.
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 ـ غذاهایی مثل جگر ،تخممرغ ،ماهی سرد تلقی شدهاند این سه غذا
بیشترین میزان لستین را در بین غذاها دارا هستند ،لستین در بدن به كولین
و كولین به استیل كولین تبدیل میشود .افزایش كولین در مغز باعث
افزایش قدرت حافظه و همچنین خوابآلودگی میگردد.

78

wwww.drshakibaei.com








79

خوردن كربوئیدرات منجر به آزاد شدن انسولین به درون جریان خون
میشود.انسولین باعث خارج شدن تمام اسید آمینه ها به جز تریپتوفان از
خون میشود.
تریپتوفان اسیدآمینه ای است كه بطور طبیعی در تراكم سایر اسید امینه
هایی كه برای عبور ازسد خونی – مغزی رقابت میكنند بازنده میشود.
اما وقتی رقبا(سایر اسید آمینه ها)از این مسیر دور میشوند میتواند وارد
مغز شود -سپس در مغزتریپتوفان تبدیل به سروتونین میشود.
سروتونین اسید آمینه ای است كه روی كاهش درد اثر دارد.
اشتها را كاهش میدهد وایجاد احساس آرامش میكند ودرمقادیربسیارزیاد
ایجاد خواب میكند.
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 ـ بعضی از غذاها از طریق تغییر در  PHخون عمل كرده و در نتیجه
تغییرات مختصر در گازهای خونی و الكترولیتها و اثر روی هدایت
عصبی و احتماالً تروموژنز اثر میكنند.
 ـ بعضی از غذاها به دلیل دارا بودن موادی كه محرك ترشح انسولین و یا
شبه انسولینی (  ) insulin likeهستند باعث كاهش قند خون میشوند.
 ـ سرد بودن و گرم بودن غذا از نظر حرارت هم روی حرارت بدن مؤثر
است.
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 الزم به توضیح است كه بسته به ساز و كار مسئول در بروز نشانههای
سردی و گرمی زمان شروع عالیم متفاوت است .مثالً در موردی كه از
طریق سنتزیك پپتید مثل سروتونین و یا آدرنالین باید عمل كند چندین
ساعت وقت الزم است .اما در مواردی كه از طریق تغییر  PHعمل
میشود غذا اثر خود را سریعتر ظاهر میكند( .مقایسه مطالب فوق با
تأثیر خوراكیها و آشامیدنیها كه در صفحه  42آمده میتواند بسیار مفید
باشد).
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 ـ امروزه دانشمندان علم تغذیه بر این عقیدهاند كه
"غذا میتواند بهعنوان یك ماده دارویی باشد"
 و در درمان و یا پیشگیری بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار گیرد.
این همان چیزی است كه علما وطب قدیم ابرازمیداشتهاند.
 و خالصه بررسی آثار غذاهای مختلف در بیماریهای مختلف با استفاده از
كتب سنتی .در پایان ذكر این جمله كتاب مجدداً به جا بنظر میرسد :
" بیاییدبهغذاهابهعنوانداروبنگریم".
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این كار یك بررسی موضوعی بوده و برای مشخص شدن تأثیر غذاها ،كارهایی
باید انجام شود از قبیل:
ـ متخصصهای اعصاب بنا به اعتقاد و تجربه بیماران معتقدند سردی باعث باال
رفتن احتمال وقوع تشنج در بیماران مصروع میشود.
میتوان بیماران را تحت رژیم غذاهای سردی قرار داد و  EEGقبل و بعد از
مصرف آن گرفته شود.
ـ آیا شكر واقعا ً خنك است و نبات گرم است؟
برای چند روز افراد را تحت رژیم نبات در مقایسه با رژیم شكر قرار بدهیم
(افراد در ضمن یك رژیم ثابت و مساوی روزانه ،دریافت كنند) و سوخت و
ساز بازال قدرت عضالنی ،ایمپالسهای مغزی ،میزان خواب ،وضعیت خلقی و
رفتاری ،نوروشیمی مغز (از طریق اندازهگیری متابولیتهای نوروترانسمیترها)
در هر دو گروه اندازهگیری و مقایسه شود.
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 ـ تغییر در  PHبهعنوان یك عامل در بروز عالیمی كه بهعنوان سردی و
گرمی میشناسیم جای تحقیق دارد.
 آیا تغییر مختصر در  PHدر یك فرد میتواند تغییرات مختصر
الكترولیتی و تغییر در سوخت و ساز بازال را به همراه داشته باشد ؟ آیا
مصرف غذاها با مقادیر متداول چنین نوسانات  PHرا ایجاد میكنند؟
میتوان با تجویز مقادیر استاندارد شده مواد مختلف غذایی به افراد و
اندازهگیری دورهای گاز خون الكترولیتها،
 اندازهگیری  Visual Evoked potentia1و همچنین اندازهگیری قدرت
عضالنی  Exercise tolerance test-EMG-DTRو همچنین بررسی
وضعیت روحی و خلقی ـ بررسی  EEGبیماران ،تغییرات  PHرا بهطور
محسوس با تغییرات فیزیولوژیك و خلقی و رفتاری ارتباط داده ،همچنین
باید تغییرات مختصر  PHدر ارتباط با سوخت و ساز بازال مورد مطالعه
قرار گیرد.
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 در عدهای از بیماران خاطره یك غذای شناخته شده را زنده كرد و به
عدهای دیگر تصویر و یا خود آن غذا را نشان داد و در گروهی دیگر
طعم و بوی غذا را به وسیله موادی غیر از آن در فرد ایجاد نمود و سپس
تغییرات نوروهمورال را در بیمار بررسی كرد.
 ـ اینكه آیا درصد امالح موجود در مواد غذایی در مزاج غذا نقشی دارد یا
نه را با تجویز یك رژیم غذایی ثابت به بیماران و اندازهگیری قدرت
عضالنی ،وضعیت خلقی ،رفتاری و سوخت و ساز بازال و سپس اضافه
كردن الكترولیتهای مختلف و پیگیری تغییرات احتمالی در متغیرهای
فوق میتوان اثبات یا رد نمود.
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 دقیقا چگونه غذا روی پیامرسان ها اثر میگذارند؟ برطبق نظر دكتر
ریچارد ورتمن كه مطالعات متعددی روی تغذیه ومغز داشته –مواد مغذی
در غذاها
پره كورسورنروتراسمیتر هستند وبسته به مقادیر پره كورسورهای موجود
در غذای خورده شده –مقدار بیشتر یا كمتر از نروترانسمیتر تولید میشود.
اگر چه این روند ممكنست بنظر مستقیم برسد – ولی بدلیل اینكه اغلب غذاها
از بیش از یك ماده مغذی تشكیل میشوند این روند پیچیده میشود.چگونه مواد
مغذی مختلف تعامل میكنند نیز روی تولید ورهش نروترانسمیترها تاثیر
میگذارد .
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ـ در افراد مبتال به چاقی ناشی از اشتیاق به مصرف كربوهیدرات ( ) CCOعلت
این اشتیاق احتماالً احساس خوشی و رفع خستگی متعاقب خوردن است ،با
تجویز تریپتوفان و تیروزین و یا سایر غذاهای گرمی غیرقندی آیا میتوان این
احساس را ایجاد كرد و به عنوان یك جایگزین مناسب برای كربوهیدرات در
این افراد مورد استفاده قرار گیرد.
ـ بررسی و مطالعه اثر غذاهای گرم در بیماران هیپوتیروئیدی ،افسرده،
پرخواب و در افرادی كه اشكال در تمركز حواس دارند و در صرع و...
ـ بررسی و مطالعه غذاهای سرد در بیماران هیپرتیروئیدی همچنین در
اضطراب و مانیا و اسكیزوفرنی در انواع پرخاشگر آن.
و خالصه بررسی آثار غذاهای مختلف در بیماریهای مختلف با استفاده از كتب
سنتی .در پایان ذكر این جمله كتاب مجددا ً به جا بنظر میرسد " :بیاییدبهغذاها
بهعنوانداروبنگریم".
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