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দেুধর �াে��র �ভাব িনভ� র করেত পাের এ� �য গ� �থেক এেসেছ তার উপর। বত� মােন, A2
দধু িনয়িমত A1 দেুধর �চেয় �া��কর পছ� িহসােব বাজারজাত করা হয়।

সমথ�করা দািব কেরন �য A2 এর �বশ িকছু �া�� উপকািরতা রেয়েছ এবং দেুধর অসিহ�ুতা
আেছ এমন �লােকেদর জন� হজম করা সহজ। শীষ� দধু উৎপাদনকারী �দশ�িলর �মবধ�মান
অধ�য়ন�িল A2 দেুধর উপকািরতা এবং A1 দেুধর �মাগত ব�বহােরর সােথ স�িক� ত �া��
ঝঁুিক�িল গণনা কের৷

A1 এবং A2 িক?
দধুেক �া��কর খাদ� িহসােব িবেবচনা করা হয় যা �েয়াজনীয় পুি��িলেক কভার কের। �কিসন
��া�ন দেুধর �মাট ��া�েনর 80% কভার কের এবং অন�� িবটা ��া�ন।

A1 এবং A2 হল িবটা-�কিসন দেুধর ��া�েনর দ�ু �জেন�ক �কার। আপিন হয়েতা A1 এবং
A2 দেুধর কথা �েনেছন? িবটা �কিসেনর উপর িনভ� র কের, দেুধর 2� �প রেয়েছ যথা A1 দধু
এবং A2 দধু।

A1 গ� এবং A2 গ�র মেধ� পাথ�ক� িক??
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�য গ� A1, A2 িবটা �কিসন ��া�ন উভয়ই উ�পাদন কের তােদর A1 গ� এবং �য গ�
�ধুমা� A2 িবটা �কিসন উ�পাদন কের তােদর A2 গ� বলা হয়। A1 গ� হল মািক� ন
যু�রা�, উ�র ইউেরাপ, অে�িলয়ায় উ�ূত গ�র জাত।

এেদরেক হাইি�ড গ�ও বলা হয়। A1 গ�র জাত হল জািস�, হলে�ইন ি�িজয়ান, আইরশায়ার
এবং ি��শ শট� হন�। A2 গ� হল পুরােনা ধাঁেচর গ� যা �জেন�কািল িমউেটেটড নয়। A2 গ�
হল িগর, লাল িসি�, সািহওয়াল, কা�েরজ ইত�ািদ।

A1 দেুধ িক ভুল? বা A1 দধু স�েক�  িক �িত�ল দািব?
িবে�র িবিভ� �াে� �যসব গ� লালন-পালন করা হে� তার �বিশরভাগই A1 জােতর।

অেনক গেবষণা অনসুাের এ� পাওয়া �গেছ �য A1 গাভী �ারা উ�পািদত দেুধ আিফেটর মেতা
�ভাব রেয়েছ যার ফেল হালকা �থেক ��তর িচিকৎসা অব�ার িবকাশ ঘেট।

গেবষণা�িল আরও দািব কেরেছ �য A1 দধু �সবন নীেচ তািলকাভু� �িত�ল / �িতকারক
�াে��র �ভাব �তির কের।

সােডন ইনফ�া� �ডথ িসনে�াম (SIDS):
�াথিমক িদন�িলেত িশ�েদর মতুৃ�েক সােডন ইনফ�া� �ডথ িসনে�াম িহেসেব িচি�ত করা হয়।
বেুকর দধু খাওয়ােনার পিরবেত� , িকছু মােয়রা তােদর নবজাতকেদর জন� তা��িণক দেুধর
ফমু�েলশন �বেছ �নন। এক� সমী�ায় দািব করা হেয়েছ �য উ� মা�ার BCM-7 রে� �েবশ
কের িশ�েদর �াসক� এবং মতুৃ�র কারণ ঘটায়।
টাইপ 1 ডায়ােব�স: িশ�েদর মেধ�, A1 দধু খাওয়া ডায়ােব�স টাইপ 1 �রােগর িবকােশর
কারণ। এ� এক� অেটাইিমউন �রাগ যা শরীেরর ইনসুিলন উৎপাদেন অ�মতা �ারা িচি�ত
করা হয়।
অ�জম: A1 দেুধ BCM-7 এিলমেনেটর কারেণ িশ�েদর মেধ� অ�জম এক� উ�য়নমলূক
ব�ািধ। অ�জম আ�া�েদর উপর করা এক� সমী�া পাওয়া �গেছ �য তারা খাওয়া দেুধর মেতা
��ােব �চুর পিরমােণ BCM-7 রেয়েছ। বেুকর দধু খাওয়ােনা িশ�েদর মেধ� এই ধরেনর �কান
উপাদান িছল না এবং তাই তারা স�ূণ��েপ িবকিশত িশ�।
A1 দধু িক গভ� াব�ায় ভাল?
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দ�ুজাত �েব�র উ�তর পুি��ণ রেয়েছ যা �েণর বিৃ� এবং গভ� বতী মিহলার �াে��র জন�
সহায়ক। িক�, গভ� াব�ায় A1 দধু খাওয়া �িতকারক এবং আপনার শরীের িবপ�নক অণজুীব
�েবশ করেত পাের যা আপনােক এবং আপনার িশ�েক �বশ িকছু �া�� ঝঁুিকেত �ফেল।

�দেরাগ:
িনয়িমত A1 দধু �খেল কেরানাির �দেরাগ হয়। গেবষণায় আরও �দখা যায় �য �চুর পিরমােণ
চিব� জমা হয় যা র�নালীেক আটেক রােখ এবং �ক কের যার ফেল �দেরাগ হয়।
A1 দধু িক হজেমর সমস�ার জন� দায়ী?
BCM-7 এক� ওিপওড �পপটাইড; ��া�ন উপাদান যা আমােদর শরীের হজম হয় না। এর ফেল
বদহজম হেত পাের এবং অেনক গেবষণায় �দখা �গেছ �য এ� �পট ফাঁপা, ডায়িরয়া, �পট ফাঁপা
ইত�ািদর মেতা অন�ান� িবিভ� সমস�ার কারণ হেত পাের।

A1 দধুA2 দধু
A1 িবটা Casein রেয়েছ A2 িবটা �কিসন রেয়েছ
িজনগতভােব পিরবিত� ত হেয় �িতিদন 15-20 িলটার দধু উৎপাদন কের �াকৃিতকভােব
�িতিদন 3-9 িলটার দধু উৎপাদন কের
কম পুি� আেছ �সিরে�াসাইড আেছ যা মি�ে�র শি� বাড়ায়
ফুেল যাওয়া, �পেট আলসার, গ�ােসর কারণ আেছ Storntiom যা শরীেরর �রাগ �িতেরাধ
�মতা বাড়ায়
�বিশরভাগ মানষু A1 ��া�ন অসিহ�ু, ল�াকেটাজ অসিহ�ু নয় �াভািবকভােবই হজম
করা সহজ
�দ� বিৃ� হারেমান ইনেজকশন, অ�াি�বােয়া�ক বা GMO িবরি�কর অে�র ল�ণ�িল
িনরাময় কের
িভটািমন িড স�য় কের এমন �কান �ঁজ রাখেবন না ওেমগা 3 আেছ যা �কােলে�রল জমা
পির�ার কের
দধু �তিরর �মিশন িহসােব িবেবিচত "মানেুষর মােয়র দধু" এর মেতা �কাল�াম রেয়েছ
অ�াভািবক এবং অত�� চাপযু� পিরি�িতেত রাখা হয় িপেঠ �ঁজ থােক যা িভটািমন িড
�শাষণ কের
�ছাট �ছাট টুকরা সীমাব� গ�, ষাঁড় ও বাছুর িমেল এক� পিরবার িহেসেব �বেড় ওেঠ
দেুধর উ� চািহদা �মটােত পিরমােণ বাড়ােনা হয় বাছুরেক �থেম স�ূণ�ভােব খাওয়ােনা হয়
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কারণ অ�জম, টাইপ 1 ডায়ােব�স, সােডন ইনফ�া� �ডথ িসনে�াম, কািড� য়াক িডিজজ,
িসেজাে�িনয়া ��াথ হারেমান ইনেজকশন, অ�াি�বােয়া�ক বা িজএমও ব�বহার করা হয় না

A2 দেুধর উপকািরতা
গভ� াব�ায়: A2 দেুধ ��ািলন উপাদান থােক যা BCM-7 আমােদর শরীের �পৗঁছােত বাধা �দয়।
িনয়িমত দেুধ ��ািলন উপাদান অনপুি�ত থােক যার ফেল গভ� াব�ায় গভ� বতী মিহলােদর �া��
সমস�া হয় এবং গেভ� র স�ােনর উপরও �ভাব পেড়। গভ� াব�ায় হজম বড় সমস�া হেত পাের
এবং আপনার স�ােনর উপর িব�প �ভাব �ফলেত পাের।
গেবষণায় এ� পাওয়া �গেছ �য A1 বা িনয়িমত দধু ল�াকেটাজ অসিহ�ু যার ফেল �পট ফাঁপা,
ডায়িরয়া, �পট ফাঁপা �যমন হজেমর সমস�ার মেতা অ�ীিতকর উপসগ� �তির হয় যা গভ� াব�ায়
�কউ পছ� করেব না। গভ� াব�ায় A2 দধু খাওয়া গভ� াব�ায় আপনার �া�� এবং িশ�েক
�ভািবত কের না।
�লূতার সমস�া?
শরীেরর চিব� এবং বড় �কােলে�রল জমা �লূতার মলূ কারণ। A2 দধু িভটািমন িড এবং ওেমগা
3 সম�ৃ যা শরীেরর অিতির� চিব� এবং �কােলে�রল জমা দরূ কের।
A2 দেুধ �কােলা�ােমর একই পুি��ণ রেয়েছ যা িশ�র বিৃ�র জন� মােয়র দেুধর �েয়াজন। তাই
যিদ �সেবর পের, মা যিদ দধু উৎপাদন করেত না পােরন বা তার স�ানেক বেুকর দধু
খাওয়ােনার িবক� িবক� চান তেব িতিন A2 দধু ব�বহার করেত পােরন।
A2 িমে� �সিরে�াসাইড রেয়েছ যা মি�ে�র শি� বাড়ায় এবং �ি�য়াম যা শরীেরর �রাগ
�িতেরাধ �মতা বাড়ায়।
�সেবর পের, এমন পিরি�িত হেত পাের �য মা িশ�র �েয়াজনীয় দধু �তির করেত পাের না।
�াভািবকভােব অিধক দধু উৎপাদেনর জন�, মা A2 দধু �খেত পােরন কারণ এ� খাওয়ােনা
মােয়েদর বেুকর দেুধর উৎপাদন বাড়ায়।
এ ছাড়া A1 দেুধর পিরবেত� A2 দধু �খেল মাইে�েনর মাথাব�থা, হাঁপািন, জেয়ে� ব�থা,
থাইরেয়ড, অ�ািসিড�, ক�া�ার �িতেরাধ করা যায়।


