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در شماره پیشین با ذکر مطالبی راجع به غذاهای دوستدار پوست در خدمت شما عزیزان بودیم. در این راستا به 
اهمیت درش�ت مغذی ها پرداخته و دلیل اهمیت رعایت اعتدال در مصرف قند و نقش آن در تخریب پوس�ت را 
بازگو نمودیم. در این ش�ماره با ادامه مطلب، در زمینه اهمیت چربی ها در س�امت پوس�ت با ش�ما عزیزان همراه 

خواهیم بود.

با گنجانیدن آبزیان در جیره غذایی هفتگی و 
دریاف��ت مغزه��ای روغنی و آجیل های خام و 
ت��ازه، بهره گی��ری از جلبک ه��ای دریای��ی و 
آووکادو و تخ��م کت��ان و روغ��ن آن، گردو و 
روغن زیت��ون، که باعث حفظ تعادل نس��بت 
اس��یدهای چ��رب ام��گا تری به امگا ش��ش 
می ش��ود می توان نیاز بدن به اسیدهای چرب 
ض��روری را تأمین نم��ود. حفظ تعادل این دو 

نوع اس��ید چرب بس��یار مهم است زیرا منابع 
غذایی ح��اوی امگا تری خاصیت ضدالتهابی 
دارن��د درحالی که برعکس، روغن های حاوی 
اس��یدهای چ��رب ام��گا ش��ش الته��اب زا 

می باشند. 
درگذش��ته دور منابع غذایی حاوی اسیدهای 
چ��رب امگا 3 تقریباً به اندازه منابع حاوی امگا 
ش��ش دریافت می ش��د و این تعادل همیش��ه 

برقرار بود ولی در عصر حاضر، میزان دریافت 
اس��یدهای چرب امگا ش��ش به دلیل مصرف 
زیاد انواع گوش��ت های فراوری ش��ده، خامه و 
ک��ره، سوس��یس و کالب��اس و روغن ه��ای 
ارزان قیم��ت و بی کیفیت رو به افزایش بوده و 
بعضی مش��اهدات حکایت از افزایش بیس��ت 
برابری آن نس��بت به امگا تری دارد که بسیار 

خطرناک است.

نقش تغذیه و سبک زندگی بر 
ش�ادابی و س�امتی پوس�ت

بهترین منابع اسیدهای چرب ضروری

وم
تد
سم
ق

شـماره200

22



سایر منابع رنگی گیاهی مفید برای پوست
تمام رنگ های الوان و طعم های 
گوناگ��ون و رایحه های ش��امه 
نوازی ک��ه از گروه های غذایی 
احس��اس  و  درک  گیاه��ی 
می ش��وند از ترکیبات شیمیایی 
ثانوی��ه ای می باش��ند که تعداد 
آن ه��ا به چندی��ن هزار ترکیب 
بالغ می گردد که اکثریت قریب 
به اتفاق آن ها منجر به تقویت سیستم ایمنی و حفاظت و طراوت جسم و 
ج��ان و افزای��ش ت��وان کار و مقاومت بدن می ش��وند. به عن��وان نمونه 
می توان به ترکیبات فالوونوئیدی اشاره نمود که نه تنها ازجمله ترکیبات 
آنتی اکسیدانی بسیار قدرتمند برشمرده می شوند بلکه حتی با مقادیر کم 
نیز اثرات مثبت خود را نشان می دهند و در صورت زیاده روی در مصرف 
نی��ز آس��یبی به بدن نمی رس��انند.  نمونه هایی از م��واد غذایی که دارای 
ترکیب��ات فالوونوئی��دی به میزان زیاد می باش��ند را در ادامه باهم مرور 
می کنیم: زغال اخته، قره قاط، ش��اتوت، انگور قرمز، آلبالو، گیالس، آلو، 
بلوبری، سیب، تمشک، هلو، انار، زردآلو و سبزی هایی مثل اسفناج، پیاز، 
شلغم، سیب زمینی شیرین و غیره. از نوشیدنی های خانواده فالوونوئیدها 
می توان کاکائو، چای سبز، چای سفید، چای سیاه معمولی و.. را نام برد. 
ازآنجایی ک��ه مج��ال نام بردن تمامی ای��ن مواد در این فرصت کم وجود 
ن��دارد، از عالقه من��دان به این مطل��ب می خواهیم که به کتاب "تغذیه و 
چین وچ��روک" ترجم��ه خان��م نوری فرد مراجع��ه و از مطالب کامل آن 
بهره مند ش��وند. در ش��ماره آینده با ادامه مطلب با ذکر س��ایر مواد مناسب 

برای سالمت پوست همراه شما خواهیم بود.

علت زردی پوست با مصرف بعضی مواد غذایی
این تغییر رنگ به خاطر محتوای 
زی��اد فیتونوترینت بت��ا کاروتن 
می باشد. مقدار این رنگ دانه در 
هویج بسیار زیاد است بطوریکه 
اگ��ر ب��ه آب هویج خ��ود، یک 
قاشق مرباخوری روغن زیتون یا 
روغن هسته انگور اضافه نمایید 
ب��ا افزایش ج��ذب بتاکاروتن در 
طول یک ماه، پوس��تتان به طور طبیعی برنزه ش��ده و زیبایی خاصی پیدا 
می کند که دیگر جهت برنزه ش��دن نیازی به پذیرش خطرات ناش��ی از 
تابش مس��تقیم نور آفتاب ندارید زیرا تابش مس��تقیم زمینه س��از سرطان 

بوده و خطرآفرین است. 
از طرفی مصرف منابع بتاکاروتن، مقاومت پوست را در برابر نور خورشید 
افزایش می دهد و پوستی که ازلحاظ بتاکاروتن غنی تر است به نور آفتاب 
کمتر حس��اس بوده و دیرتر آثار التهاب و س��رخی در آن آش��کار می شود. 
به بیان دیگ��ر عالوه بر دور نمودن خطرات پیش بینی نش��ده و غیرمترقبه 
اس��تفاده نابجا و طوالنی مدت از نور آفتاب، ش��اهد پوسته پوس��ته ش��دن 
بدفرم و زش��تی های ناش��ی از سوختن پوست در اثر برنزه شدن نخواهیم 

بود.
به راحت��ی می ت��وان از طری��ق تغذی��ه صحیح و بهره گی��ری از ترکیبات 
حفاظتی گروه میوه ها و سبزیجات زرد و نارنجی و الوان، فاکتور مقاومت 
پوس��ت را 2 تا 3 برابر نموده و به موازات این اثر محافظتی، س��رعت پیری 
پوس��ت و ریس��ک التهاب و سوختگی آن و فاکتورهای زمینه ساز سرطان 

پوست را کاهش داد.
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آسیب ناشی از عدم تناسب 
اسیدهای چرب ضروری

در اینج�ا الزم اس�ت ی�ادآوری نمایی�م درواق�ع 
اس�یدهای چرب التهاب زا نیز وظایف خاصی را در 
ب�دن به عهده دارن�د. ازجمله این مأموریت ها ایجاد 

س�د محک�م و مقاوم�ت در براب�ر تهاج�م عوام�ل 
بیماری زا و مواد زیان آور و تحریک سیس�تم دفاعی 

بدن جهت حمله و نابودی مهاجمین است.
 ولی بعضی مواقع متأسفانه ممکن است تحریکات 
ایجادشده در سیستم ایمنی، بیش از میزان موردنیاز 

بوده و باعث تهاجم آن به سایر سلول ها و بافت های 
خ�ودی ش�ده و بیماری ه�ای خود ایمن�ی را به وجود 
آورند. با در نظر گرفتن این مس�ئله اهمیت توجه به 
نوع روغن مصرفی و رعایت تعادل انواع اسید چرب 

موجود در غذاهایش از پیش آشکار می شود.

عملکرد واقعی ریزمغذی ها در قبال 
سالمتی و عدم پیری زودرس پوست

در  موج�ود  معدن�ی  م�واد  و  ویتامین ه�ا  ان�واع 
رنگ دانه ه�ای ان�واع س�بزی و میوه ج�ات تع�ادل 
سوخت وس�از س�لول های تش�کیل دهنده باف�ت 
پوستی را برقرار نموده و باعث تداوم آن می شوند، 
از طرفی توجه دائمی سیستم ایمنی بدن را به حفظ 

سالمتی پوست جلب می نمایند. 
به طور مثال مواد معدنی جزئی مثل روی و سلنیوم و 
ویتامین ه�ای مختل�ف و ترکیب�ات ثانوی�ه گیاهی و 
رنگ دانه ه�ای آن ها عالوه بر وظایف خاص خود، در 
نقش آنتی اکس�یدان ظاهرش�ده و مواد ش�یمیایی 
صدم�ه زنن�ده به پوس�ت را که تح�ت تأثیر تابش 

آفتاب و یا س�ایر عوام�ل فراهم کننده رادیکال های 
آزاد مهاجم، بازس�ازی و تأمین می ش�وند را خنثی 

می کنند.

لیکوپن، آنتی اکسیدان معجزه گر
لیکوپ�ن ک�ه عام�ل ب�ه وج�ود آورن�ده رن�گ قرمز 
قوی تری�ن  از  یک�ی  اس�ت  گوجه فرنگ�ی 
آنتی اکس�یدان ها نیز تلقی می شود. اگر شما هرروز 
ی�ک قاش�ق رب گوجه فرنگ�ی ی�ا ی�ک ع�دد 
گوجه فرنگ�ی یا س�وپ گوج�ه میل کنی�د، درواقع 
عوامل ضد پیری و چروک ش�دن پوس�ت را از درون 

بدن خود فعال نموده اید.  
از طرفی هنگامی که به عنوان مثال شما منابع حاوی 
بت�ا کاروت�ن را از طری�ق می�ل نم�ودن هوی�ج ی�ا 
کدوحلوایی یا میوه جات رنگین مثل انبه و طالبی در 
اختیار سیس�تم حفاظتی بدن به عنوان پیش س�از 
ویتامی�ن A ق�رار می دهی�د، ه�م به حف�ظ طراوت 
بلندمدت پوس�ت کمک نموده و هم اینکه سیس�تم 

ایمنی بدن خود را تقویت نموده اید.
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