
 
 

તદુંયસ્તી ને રગતી લામકાઓ અને લાસ્તવલકતાઓ બાગ-1 

 

નભસ્કાય વભત્રો  
આણા ળયીય અને સ્લાસ્્મ ફાફતે ઘણી ફધી લામકાઓ છે,જેભનો લાસ્તવલકતા વાથે ભે જાભતો 
નથી.અમકુ તદ્દન ખોટી છે,તો અમકુ ભા ંઅવતળમોક્તત ના સ્લરૂે ઘણી ખોટ યશી જલા ાભી છે.તબફમત અને 
તદુંયસ્તી અંગે વ્માક યીતે પેરામેરી લામકાઓ ને અશી લાસ્તવલકતા વાથે યજુ કયલાભા ંઆલી છે. 
 

લામકા નફંય-1 

 

ગી ચીજો ખાલાથી ડામાફીટીવ ની ળક્યતા લધે છે...... 
 

લાસ્તવલકતા  
 

ડામાફીટીવ એ લખતે થામ છે કે જમાયે શગુય ને ચાલલા ભાટે ળયીય ભા ંજરૂયી ઇન્સસ્યરુીન ેદા કયી ળકાત ુ ં
નથી અથલા તો ેદા થત ુ ંઇન્સસ્યરુીન સગુય ને ન્સમામ આી ળકત ુ ંનથી.આ યોગ આનલુળંીક છે તેથી એ યોગ 
ના લાયવાગત જીન્સવ ન ધયાલતી વ્મક્તત ગભે તેટરી ગી લસ્ત ુખામ અને લજન વપ્રભાણ જાલે તો એને 
ડામાફીટીવ થામ નહશ.જીન્સવ શોમ તો આ યોગ થલાનો ચાન્સવ ઘણો લધી જામ છે. 

 
 

 

ડામાફીટીવ થલા ભાટે ખાડં કયતા ભેંદો લધ ુગનેુગાય ગણામ તેભ છે.ઘઉં ના અત્મતં ફાયીક દેરા અને 
વપેદી ભાટે શાનીકાયક યવામણો લડે બ્રીચ કયેરા રોટ નો ડામાફીટીવ વાથે વીધો વફંધં શોલાથી ચીને 2011 

ભા ંભેંદા ય કાનનૂી પ્રવતફધં મકૂી દીધો.યયુોવમન યવુનમન ના ઘણા ફધા દેળો તો રોટ ના બ્રીચીંગ ને 
ક્યાયના ગેય કામદેવય ઠયાલી ચકુ્યા છે.જમાયે અશી બાયત ભા ંઘઉં નો 50% કયતા લધ ુયુલઠો Wheat flour 

ને ફદરે White flour એટરે કે ભેંદા તયીકે લયામ છે.વઝા,બફસ્કીટ થી ભાડંી નડુલ્વ લગેયે ના સ્લરૂે ભેંદો 
ખાલાભા ંબાયતીમો નફંય લન છે. 
 

બ્રીચીંગ કયેરો ભેંદો ડામાફીટીવ ભાટે જલાફદાય કેભ છે તે જોઈએ.ેન્સરીઆવ ના ઇન્સસ્યરુીન ેદા કયતા 
ફીટા નાભના કોો ભાટે ઝેયી ગણાત ુ ંalloxan યવામણ ભેંદા ભા ંશોમ છે.ઉંદય જેલા ઘણા વજીલો ય પ્રમોગો 



દ્વાયા જાણલા ભળયુ ંકે આ યવામણ type-1 ડામાફીટીવ ભાટે જલાફદાય છે.બ્રીચીંગ લાા વપેદ ભેંદા ભા ં
એરોતઝેન ઉયાતં કેન્સવય કાયક બ્રોભેટ,તરોયાઈડ લગેયે જેલા ઘણા નકુવાન કાયક યવામણો ણ શોમ છે. 
 

લામકા નફંય-2 

 

કાટ રાગેરી ખીરી લાગે તો કાટને રીધે ધનલુાા થામ.......... 
 

લાસ્તવલકતા  
 

રોખડં ના કાટ વાથે ધનયુલા ને કોઈ જ વફંધં નથી.આ યોગ ના ચે ભાટે Clostridium tetani નાભના 
ફેતટેહયમા જલાફદાય છે.આ ફેતટેહયમા એનેયોફીક પ્રકાયના છે એટરે કે જીલતા યશલેા ભાટે તેઓ ઓક્તવજન 
લાયતા નથી.વાભાન્સમ યીતે ભ મતુ્ર જેલી ગદંકી ધયાલતી ભાટીના ઉરા સ્તયભા ંઆ ફેતટેહયમા લવે 
છે.નકાભી ખીરીઓ ણ ભોટે બાગે આલી ભાટીભા ંડેરી શોમ છે અને બેજ ને રીધે બષ્ભીબલન થઇ તેને કાટ 
રાગ્મો શોમ છે. 
 

 
 

આલી ખીરી લાગ્મા છી થતા જખભ ભા ંલખત જતા ધનયુલા થામ તેના ભાટે ખીરીનો કાટ જયા ણ 
જલાફદાય નથી.ફેતટેહયમા લડે દુવત ભાટી જખભ ભા ંપ્રલેળે ત્માયે ચે રાગ ુડે છે.વાભાન્સમ ઈરાજ તયીકે 
ફેન્સડ-એઇડ જેલી ટ્ટી રગાલીએ ત્માયે ઘા વંણૂા ઢંકાઈ જતા ફેતટેહયમા ને શલા વાથે વંકા  યશતેો નથી,તેથી 
અંદય ખાને તેઓ જોય ળોયથી ફૂરે પારે છે અને ોતાનુ ંઝેય લધ ુપેરાલે છે.કાટ લાી ખીરીભા ંવાભાન્સમ યીતે 
ભાટી ચોટેરી શોમ છે એટરે ધનયુલા ભાટે કાટ જલાફદાય છે એવુ ંભાની રેલાભા ંઆલે છે. 
ભાટીને રીધે ખીરીને જોખભી ગણલી જોઈએ અને આલી ખીરી લાગે ત્માયે ઘા ને ફયાફય એન્સટીવેપ્ટટક લડે 
વાપ કયલો જોઈએ.ધનયુલા વાભે યક્ષણ આતી ઈમ્યનુાઈઝેળન લેતવીન નુ ંઇન્સજેતળન રેલાનુ ંઅને વયેયાળ 10 

લે તેનો પયી બસુ્ટય ડોઝ રેલાનુ ંણ જરૂયી છે. 
 

વભત્રો આલી લધ ુલામકાઓ અને લાસ્તવલકતાઓ બાગ-2 ભા ંયજુ કયલાભા ંઆલળે 
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