ﺧﻤﺎری
در ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ،ﺷبﻧوﺷﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻﺑﺣﯽ رﻧﺞآور و اﺛرات وﺣﺷﺗﻧﺎک
ﺧﻣﺎری ﻣﻧﺟر ﺷود.
ﻋﻠم در ﻣورد اﯾن ﭘدﯾده ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد؟
ﭼﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻋﻼﺋم ﺧﻣﺎری ﻣﯽﺷوﻧد؟
و ﺷﺎﯾد ﻗدﻣت اﯾن ﺳؤال ﺑﮫ اﻧدازه ﺧود ﺧﻣﺎری ﺑﺎﺷد  -آﯾﺎ راهﺣﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﺑرای آن وﺟود
دارد؟

ﺧﻣﺎری ﭼﯾﺳت؟
ﺧﻣﺎری ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧوﺷﯾدن ﺑﺳﯾﺎر رخ ﻣﯽدھد .ﻋﻼﺋم
ﻣﻌﻣول ﺷﺎﻣل ﺧﺳﺗﮕﯽ ،ﺿﻌف ،ﺗﺷﻧﮕﯽ ،ﺳردرد ،دردھﺎی ﻋﺿﻼﻧﯽ ،ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ،درد
ﻣﻌده ،ﺳرﮔﯾﺟﮫ ،ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﮫ ﻧور و ﺻدا ،اﺿطراب ،ﺗﺣرﯾﮏﭘذﯾری ،ﺗﻌرﯾﻖ و اﻓزاﯾش
ﻓﺷﺎر ﺧون اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧﻣﺎری در اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.

ﭼﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻋﻼﺋم ﺧﻣﺎری ﻣﯽﺷوﻧد؟
ﺗﻌدادی از ﻋواﻣل ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺧﻣﺎری ﻧﻘش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد:
« ﮐمآﺑﯽ ﺧﻔﯾف :اﻟﮑل ﺗرﺷﺢ وازوﭘرﺳﯾن را ﺳرﮐوب ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھورﻣوﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻐز ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﺷود و ﺳﯾﮕﻧﺎلھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫھﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧد و
ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﺑدن ﺣﻔظ ﮔردد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﻟﮑل ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ادرار
و از دﺳت دادن ﺑﯾش از ﺣد ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽﺷود .ﮐمآﺑﯽ ﺧﻔﯾف ﺣﺎﺻل از اﯾن
وﺿﻌﯾت در اﯾﺟﺎد ﻋﻼﺋم ﺧﻣﺎری ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺷﻧﮕﯽ ،ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﺳردرد ﻧﻘش دارد.
« اﺧﺗﻼل در ﺧواب :ﺷﺎﯾد اﻓراد ﺑﻌد از ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﮫ ﺧواب ﺑروﻧد ،اﻣﺎ
ﺧواب آﻧﮭﺎ ﻣﻧﻘطﻊ اﺳت و ﻣﻌﻣوﻻً زودﺗر از ﺧواب ﺑﯾدار ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺧﺳﺗﮕﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎھش ﺑﮭرهوری ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود.
« ﺗﺣرﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش :اﻟﮑل ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻣﺧﺎط ﻣﻌده را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﮐﻧد و
ﺗرﺷﺢ اﺳﯾد ﻣﻌده را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع و
ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﻌده ﺷود.

ﺳﺎﯾر ﻣوادی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻼﺋم ﺧﻣﺎری ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷوﻧد
اﻟﮑل ﻣﻘﺻر اﺻﻠﯽ ﺧﻣﺎری اﺳت ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾر اﺟزای
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻋﻼﺋم
ﺧﻣﺎری ﻧﻘش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺧﻣﺎری را ﺑدﺗر ﮐﻧﻧد.
« ﻣواد ھﻣﺟﻧس ﺗرﮐﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑﺟز اﺗﯾل اﻟﮑل ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ در طﯽ ﺗﺧﻣﯾر ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﻣواد ﺑﮫ
اﯾﺟﺎد طﻌم و ﺑوی ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﺗﯾره ﺗر ،ﻣﺎﻧﻧد
ﺑورﺑن ﮐﮫ دارای ﺗرﮐﯾﺑﺎت ھﻣﺟﻧس ﺑﯾﺷﺗری
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی اﻟﮑﻠﯽ زﻻل ھﺳﺗﻧد،
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﻼﺋم ﺧﻣﺎری را در ﺑرﺧﯽ اﻓراد
ﺑدﺗر ﮐﻧﻧد.
« ﺳوﻟﻔﯾت ھﺎ ﺗرﮐﯾﺑﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎده
ﻧﮕﮭدارﻧده ﺑﮫ ﺷراب اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻓرادی
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوﻟﻔﯾت ﺣﺳﺎﺳﯾت دارﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌد
از ﻧوﺷﯾدن ﺷراب دﭼﺎر ﺳردرد ﺷوﻧد.

« اﻟﺗﮭﺎب :اﻟﮑل ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﻟﺗﮭﺎب در ﺑدن ﻣﯽﺷود .اﻟﺗﮭﺎب ﺑﮫ اﺣﺳﺎس
ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی ﮐﮫ اﻓراد در ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎری دارﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻣﮑن
اﺳت در ﻋﻼﺋم ﺧﻣﺎری ﻧﯾز ﻧﻘش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
« ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض اﺳﺗﺎﻟدﺋﯾد :ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم اﻟﮑل ﮐﮫ در درﺟﮫ اول ﺗوﺳط ﮐﺑد ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ﺗرﮐﯾب اﺳﺗﺎﻟدﺋﯾد را اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻣﺣﺻول ﺟﺎﻧﺑﯽ و ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺳﻣﯽ ﺑوده و ﺑﮫ اﻟﺗﮭﺎب ﮐﺑد ،ﻟوزاﻟﻣﻌده ،ﻣﻐز ،دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش و ﺳﺎﯾر اﻧدامھﺎ ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد.
« ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑودن اﺛرات :اﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻓراد در ھﻧﮕﺎم ﻧوﺷﯾدن اﺣﺳﺎس آراﻣش ،آﺳودﮔﯽ و ﺣﺗﯽ ﺳرﺧوﺷﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻣﻐز در
ﺗﻼش ﺑرای ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺧود را ﺑﺎ اﯾن اﺛرات ﻣﺛﺑت ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﮐﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳرﺧوﺷﯽ از ﺑﯾن ﻣﯽرود ،ﻣﻣﮑن
اﺳت اﻓراد ﺑﯾﺷﺗر از زﻣﺎن ﻗﺑل از ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل اﺣﺳﺎس ﺑﯽﻗراری و اﺿطراب ﮐﻧﻧد.

از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻓراد ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎ ھم ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد ،ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧد ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﺧﻣﺎری ﻣﯽﺷود دﺷوار اﺳت .ھر وﻗت ﮐﮫ اﻓراد ﺗﺎ ﺳرﺣد ﻣﺳﺗﯽ
اﻟﮑل ﻣﯽﻧوﺷﻧد ،اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ روز ﺑﻌد دﭼﺎر ﺧﻣﺎری ﺷوﻧد.

ﺧﻣﺎری ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اوج ﻣﯽرﺳد و ﭼﮫ ﻣدت طول ﻣﯽﮐﺷد؟
ﻋﻼﺋم ﺧﻣﺎری وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اوج ﺧود ﻣﯽرﺳﻧد ﮐﮫ ﻏﻠظت اﻟﮑل ﺧون در ﺑدن ﺑﮫ ﺣدود ﺻﻔر
ﺑرﺳد .ﻋﻼﺋم ﻣﯽﺗواﻧﻧد  24ﺳﺎﻋت ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

آﯾﺎ ﺧﻣﺎری ﺧطرﻧﺎک اﺳت ﯾﺎ ﻓﻘط درد و رﻧﺞ دارد؟
ﺧﻣﺎری ھم ﻣﯽﺗواﻧد دردﻧﺎک و ھم ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد .در طول ﺧﻣﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻗدرت ﺗوﺟﮫ ،ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻋﺿﻼﻧﯽ ﻓرد ﻣﺧﺗل ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ
اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﮭم ﻣﺎﻧﻧد راﻧﻧدﮔﯽ ،ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت از دﯾﮕران ﻧﯾز
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﺑﮕﯾرد.

آﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺧﻣﺎری وﺟود دارد؟
اﮔرﭼﮫ در اﯾﻧﺗرﻧت و در ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روشھﺎی درﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑرای رﻓﻊ
ﺧﻣﺎری ذﮐر ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن روشھﺎ از ﻧظر ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ
اﺛﺑﺎت ﻧرﺳﯾده اﺳت .ھﯾﭻ ﻣﻌﺟون ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﺧﻣﺎری وﺟود ﻧدارد -
و ﻓﻘط زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ
ﺑدن ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻣواد زاﺋد ﺳﻣﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم اﻟﮑل را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧد ،آب ﺧود را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد ،ﺑﺎﻓتھﺎی
ﺗﺣرﯾﮏ ﺷده را اﻟﺗﯾﺎم ﺑﺑﺧﺷد و ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﻐز را ﺑﮫ ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ
ﺑرﮔرداﻧد .ھﯾﭻ راھﯽ ﺑرای ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﮭﺑودی وﺿﻌﯾت ﻣﻐز ﭘس از ﻣﺻرف اﻟﮑل
وﺟود ﻧدارد  -ﻧوﺷﯾدن ﻗﮭوه ،دوش ﮔرﻓﺗن ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل در ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد
ﺧﻣﺎری را درﻣﺎن ﻧﻣﯽﮐﻧد.

ﺧراﻓﺎت راﯾﺞ در ﻣورد ﺧﻣﺎری
ﺧراﻓﮫ :ﺑرﺧﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﻧوﺷﯾدن ﻗﮭوه ﯾﺎ دوش ﮔرﻓﺗن
ﻣﯽﺗواﻧد از ﺧﻣﺎری ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرده ﯾﺎ آن را ﺑرطرف ﮐﻧد.
واﻗﻌﯾت :ﺗﻧﮭﺎ راه ﭘرھﯾز ﮐﺎﻣل از ﺧﻣﺎری ،ﻋدم ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﻣﺻرف اﻟﮑل اﺳت .ﺧﻣﺎری ھﯾﭻ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺟز زﻣﺎن ﻧدارد.
ﺧراﻓﮫ :ﺗرﺗﯾب ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎ ﺑر روی ﺧﻣﺎری ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد -
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾن ﻋﺑﺎرت آﻣده اﺳت" :اول آﺑﺟو ﺑﻌد
ﻋرق ،ﺗﺎ ﺣﺎﻟت ﺑدﺗر ﻧﺷود".
واﻗﻌﯾت :ﺑﮫطور ﮐﻠﯽ ھرﭼﮫ ﻓرد اﻟﮑل ﺑﯾﺷﺗری ﺑﻧوﺷد ،ﺣﺎﻟت
ﺧﻣﺎری ﺑدﺗری ﺧواھد داﺷت .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺻرف ﻧظر از
اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺧص آﺑﺟو ،ﺷراب ،ﻋرق ﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﯾﻧﮭﺎ را
ﺑﻧوﺷد ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد.
ﺧراﻓﮫ :ﻧوﺷﯾدن ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺻﺑﺢ ﺑﻌد از ﺷبﻧوﺷﯽ ﺑﮫ
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﻣﺎری ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد  -روﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن "ﺧﻣﺎرﺷﮑن" ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
واﻗﻌﯾت :اﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن روش ﺑرﺧﯽ از ﻋﻼﺋم
را ﺑﮫطور ﻣوﻗت ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث
اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ و طوﻻﻧﯽ ﺷدن آن و ﺳﺎﯾر ﻋﻼﺋم
ﺧﻣﺎری ﺷود.

ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﻗﺑل از ﺧواب از ﻣﺳﮑنھﺎی ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ )اﻏﻠب اﺳﺗﺎﻣﯾﻧوﻓن( اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺧﻣﺎری را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺗرﮐﯾب اﻟﮑل و اﺳﺗﺎﻣﯾﻧوﻓن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﮐﺑد ﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﮑنھﺎی ﺑدون ﻧﺳﺧﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ آﺳﭘﯾرﯾن و اﯾﺑوﭘروﻓن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ھﻣﺎﻧﻧد اﻟﮑل ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﺳﯾد ﻣﻌده ﺷوﻧد و ﻣﺧﺎط ﻣﻌده را ﺗﺣرﯾﮏ
ﮐﻧﻧد .ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن داروھﺎ ﻗﺑل ﯾﺎ ﺑﻌد از ﻣﺻرف اﻟﮑل اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻧﯾد.

ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻋﻼﺋم ﺧﻣﺎری ﺧود ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻋدم ﺗﻌﺎدل اﻟﮑﺗروﻟﯾﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓزاﯾش ادرار و از دﺳت دادن ﻣﺎﯾﻌﺎت در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل را ﺑﺎ ﻣﺻرف ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎی ورزﺷﯽ ﺳرﺷﺎر از اﻟﮑﺗروﻟﯾت ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﺎ ﺣﺗﯽ درﻣﺎنھﺎی داﺧل ورﯾدی ) (IVﺑرطرف
ﮐﻧﻧد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن ﻣﯾزان اﺧﺗﻼﻻت اﻟﮑﺗروﻟﯾت و ﺷدت ﺧﻣﺎری ،ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻓزاﯾش اﻟﮑﺗروﻟﯾتھﺎ ﺑر ﺷدت ﺧﻣﺎری را ﻧﺷﺎن دھد.
در اﮐﺛر اﻓراد ،ﺑدن ﺑﺎ ﮐﺎھش اﺛرات اﻟﮑل ﺑﮫﺳرﻋت ﺗﻌﺎدل اﻟﮑﺗروﻟﯾتھﺎ را ﻣﺟددا ً ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧد.
در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺗﻧﮭﺎ درﻣﺎن ﻣطﻣﺋن ﺑرای ﺧﻣﺎری اﺟﺗﻧﺎب از دﭼﺎر ﺷدن ﺑﮫ آن از راه ﻧوﺷﯾدن اﻧدک ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻧوﺷﯾدن اﺳت.
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