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در ش�ماره های قبل�ی تأثی�ر درش�ت مغذی ه�ا ب�ر باف�ت پوس�ت را باه�م م�رور نمودیم. در این ش�ماره ب�ه تأثیر 
میکروبیوتاب�ر س�امت پوس�ت می پردازی�م. همان طور که می دانی�د امروزه نقش مه�م میکروبیوتا در جنبه های 
زیادی از س�امتی به اثبات رس�یده اس�ت. در ادامه مطلب، اش�اره ای هم به رژیم گیاه خواری و تأثیر آن بر پوس�ت 

خواهیم داشت.

پیچیدگ��ی عملکرد کش��ور وجودمان بس��یار 
درهم تنی��ده ب��وده و فرمانهای گرس��نگی و 
س��یری و هض��م و ج��ذب و ورود و خ��روج 
ترکیبات تشکیل دهنده مواد مصرفی روزانه و 
نح��وه همی��اری آن ه��ا ب��ا همدیگر بس��یار 
شگفت انگیز می باشد، در ادامه به طور مختصر 
جهت روش��ن ش��دن این موضوع همراه شما 

هستیم.
درهم ریختگی برنامه های منظم و حساب شده 

دستگاه بسیار مهم و خدمتگزار گوارش باعث 
می شود از یک سو جذب ترکیبات مورداحتیاج 
آن به طور کامل و دقیق انجام نشود و از سوی 
دیگر به علت اس��تقرار میکروارگانیس��م های 
غیرمفی��د، از جایگزینی مواد حفاظتی مهم در 
مخ��اط روده ممانع��ت به عم��ل آید. این مواد 
حفاظت��ی نق��ش مهمی در س��امت روده به 
عهده دارن��د به عنوان مث��ال از ورود ترکیبات 
تحریک کنن��ده و مض��ر ممانع��ت ب��ه عمل 

می آوردند و چندین نقش حفاظتی مهم دیگر 
را بر دوش می کشند. درنتیجه این جایگزینی، 
مکانیس��م دفاع��ی بدن ک��ه در مواقع لزوم با 
ایج��اد و برق��راری وضعیت قرمز که بس��یار 
هوش��مند است، به خوبی عمل نکرده و هنگام 
رویاروی��ی آنتی ژن ه��ا ب��ا عوام��ل دفاع��ی، 
پیام ه��ای آماده ب��اش جنگی و دفاعی را به هر 
سویی فرستاده، موجب هیجان و التهاباتی در 

تمامی بافتهای بدن ازجمله پوست می شود.

معجزه میکروبیوتا در 
شفافیت پوست

میکروفلورطبیعیرودهچگونهبرعملکردبافتپوستاثرمیگذارد؟
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ش�رایط متفاوتی از قبیل مصرف بلندمدت آنتی بیوتیک ها، عدم دریافت کافی پروبیوتیک ها و یا عدم تحمل مواد خوراکی ممکن اس�ت منجر به عدم تأمین غذای 
الزم و کافی فلور میکروبی مفید روده کوچک شده که متعاقب آن میکروارگانیسم های غیرمفید و زیان بار در روده جایگزین می شوند. پیرو این جایگزینی نادرست، 

عمل هضم و جذب و شکستن و پیوستن و دفع مواد زائد مختل شده که درنتیجه، شاهد بروز اثرات زیانبارفراوانی در بافتها ازجمله در پوست خواهیم بود.
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س�لول های تش�کیل دهنده مخاط روده ها س�د 
دفاع�ی بس�یار محکم و قابل اطمینان�ی در قبال 
ورود و دخ�ول بس�یاری از ترکیب�ات بیماری زا و 
حساسیت برانگیز و میکروارگانیسم های مهاجم 
ب�وده و ع�اوه بر وظایف متعدد و مختلف در قبال 
هض�م و جذب، به ط�ور دائم ترکیب�ات مختلفی 
مث�ل موس�ینها و ض�د میکروارگانیس�م های 
بیم�اری زا ترش�ح می کنن�د و اج�ازه ورود ب�ه 
ترکیب�ات دیگری غیر آن هایی که موردنیاز بدن 
بوده یا بی طرفی آن ها را آگاهانه مورد تأیید قرار 
داده ان�د، نمی دهن�د و در ای�ن راس�تا از ورود 
پروبیوتیکهای�ی ک�ه جزو ترکیب�ات طبیعی مواد 
غذای�ی مصرفی و یا به صورت غنی ش�ده و حتی 
در قال�ب مکمل ه�ای پروبیوتیک�ی به ص�ورت 
انتخابی وارد دستگاه گوارش می شوند، استقبال 
نم�وده و ب�ه کم�ک آن ه�ا باق�درت بیش�تری 
میکروارگانیس�م بیم�اری زا یا عوام�ل نفوذی را 

قلع وقم�ع نم�وده و فض�ای اس�تواری آن ه�ا را 
محدود و تنگ تر می س�ازند. هرچقدر بر میزان و 
نوع پروبیوتیک ها و تأمین غذاهای آن ها از مواد 

مصرف�ی ح�اوی پروبیوتی�ک اف�زوده ش�ود، بر 
متابولیس�م میزبان تأثیر مثبتی گذاشته و شاهد 
تقوی�ت و تنظی�م عملک�رد سیس�تم ایمن�ی و 
افزای�ش توانمن�دی میزب�ان در قب�ال ه�ر نوع 

عوامل بیماری زا خواهیم بود.
خوش�بختانه غذاهای فراس�ودمند حاوی انواع 
پروبیوتیک، برای تمام گروه های سنی و جنسی 
از کودکان تا س�المندان س�ودمند بوده و وظایف 
متع�دد و مهمی را از خنثی س�ازی توکس�ینهای 
باکتری ه�ای مختل�ف بیماری زا ت�ا تأثیرگذاری 
مثب�ت و مفی�د در تولی�دات و ترش�حات درونی 
مصرف کنندگان و تأثیر و تعدیل در رویه هضم و 
ج�ذب ترکیبات مختلف غذاهای مصرفی روزانه 
و اتص�ال به مواد کانس�روژن یا س�رطان زا مثل 
نیتروزآمین ها و آمینهای آروماتیک هتروسیکلیک 
و غی�ره.. را ب�ه عهده دارند. عم�ل حفاظتی آن ها 

حتی مانع از آسیب دیدن DNA می شود.

آیارژیمگیاهخواریبرایپوستمفیداست؟

راهکارهاییجهتآرامسازیوتقویتسیستمایمنی

این مسئله بستگی زیادی به نوع رژیم انتخابی دارد. همان طور که می دانید 
گیاهخواری انواع مختلفی دارد.

 به عنوان مث��ال اف��راد VEGAN هیچ ی��ک از انواع فراورده ه��ای حیوانی را 
نمی خورن��د. افراد الکت��واوو وگان عاوه بر مواد گیاهی، محصوالت لبنی و 
تخم پرندگان را نیز می خورند. افراد ماهی گیاهخوار، افراد ماکیان گیاهخوار 

و خام گیاهخواران نمونه های دیگری از گیاهخواران هستند.
آث��ار درمان��ی گیاهخواری در گروهی از بیماری های ش��یوع یافته در جوامع 
بی تحرک و لذت جو و شب بیداران هله هوله خور در قرن حاضر اثبات شده، 

بطوریک��ه می توان��د س��طح کلس��ترول ت��ام را کاهش و میزان کلس��ترول 
شفابخش HDL را افزایش بدهد و تری گلیسیرید را تعدیل و کنترل نماید و 
از تراکم اوریک اس��ید در افرادی که در معرض خطر نقرس یا افزایش اس��ید 
اوری��ک خ��ون می باش��ند، پیش��گیری نمای��د و حتی عامل بس��یار مهم و 
تأثیرگ��ذاری در قب��ال پرفش��اری خ��ون تلق��ی ش��ده و اث��ر بازدارندگی بر 

بیماری های قلبی عروقی و بعضی تومورها دارد. 
به طورکلی رژیم گیاهخواری، دوس��تدار عملکرد منظم قلب و عروق بوده و 
با کاهش انباشت چربی ها در احشاء و ارگانهای مختلف بدن و جلوگیری از 
احیاء وزن و چاقی و از بس��یاری از بیماری های س��وخت و سازی مثل دیابت 
–نقرس- کبد چرب و سنگ های با منشأ کلسترول در کیسه صفرا و اوراتی 
ها در کلیه ها، هموروئید به علت خش��کی مزاج مفید بوده و ده ها محاس��ن 
دیگر دارد، ولی عدم آگاهی افراد از روش های درس��ت گیاهخواری و نحوه 
تلفیق و غنی س��ازی و اس��تفاده نامناسب از انواع و اقسام روش های نامبرده 
ش��ده بدون در نظر گرفتن س��ن و جنس و وضعیت فیزیولوژیکی و ش��رایط 
محیط��ی و کاری، ممک��ن اس��ت اف��راد را در معرض کمبودهای درش��ت و 

ریزمغذی های متعددی قرار دهد.
ازجمله کمبودها و عوارض ناش��ی از گیاهخواری بدون آگاهی می توان به: 
عدم تأمین ویتامین B12، آهن، اس��یدهای آمینه ضروری، کلس��یم، روی، 
ویتامین D، کمبودید و ابتا به انواع آلرژی ها و مس��مومیت های ناش��ی از 
ترکیب��ات طبیعی گیاهان مختلف و یا س��ایر ترکیب��ات بازدارنده نظیر انواع 
گواتروژن ه��ا و ج��ذب پروتئین ه��ای الزم مثل ترکیبات آنتی تریپس��ین ها 

اشاره نمود.
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