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اگر می خواهید پوست و مویی همانند یک چهره مشهور 
داشته باشید سیگار نکشید، در معرض نور آفتاب نباشید 
و روزانه کلم و سبزی ها بیشتری بخورید. شما همه این 
موارد را قبال هم شنیده اید، شاید هنوز شما روزانه کلم 
می خورید، ولی در زیر دوش آب ریزش موی بیشتری 
مشاهده می کنید. سهم و نقش تغذیه در زیبایی به  خوبی 
به جای مخفی  بنابراین  تامین نشده است؛  برآورده و 
دو  یا  یک  کرم پودر،  با  خود  پوستی  مشکالت  کردن 
قرص توصیه شده به  وسیله متخصصین زیبایی را مصرف 
کنید. کری گلسمن، یکی از متخصصان مشهور تغذیه، 
می گوید: »همیشه تغذیه در ردیف اول اهمیت قرار دارد، 
اما متاسفانه ما همیشه نیازهایمان برای ویتامین ها و مواد 
معدنی را تامین نکرده یا کیفیت مواد غذایی که مصرف 
می کنیم در حد انتظار نیست. به این دلیل مکمل های غذایی 
برای برآورده کردن نیازهای رژیم غذایی ما مورد نیاز 
هستند.« به عنوان یک متخصص تغذیه، گلسمن مصرف 
3 مکمل غذایی را توصیه می کند که اثبات شده نه تنها 
کیفیت پوست، مو و ناخن شما را بهبود می بخشند، بلکه 
تنها را در برابر آسیب های بعدی نیز محافظت می کنند.

اسیدهای چرب امگا 3: برای برافروختگی و گل 
انداختن پوست و کاهش التهاب

افزایش چربی های امگا 3 در رژیم غذایی گامی مهم 
در بهبود وضعیت پوست است و شما به  اندازه کافی از 
این ماده مغذی دریافت نمی کنید، مگر زمانی که شما 
روزانه 3 مرتبه ماهی آزاد )سالمون( بخورید. مطالعات 
نشان داده که امگا 3 موجب کاهش التهاب شده و ممکن 
را  پوستی  بیماری های  سایر  و  آکنه  بروز  است خطر 
کاهش دهد. دکتر لسلی بائومن، متخصص پوست، این 
مکمل ها را به همه افرادی که واجد قرمزی و التهاب 
اسیدهای چرب  می کند.  توصیه  پوستشان هستند،  در 
امگا 3 بخش جدایی ناپذیر چربی پوست شما هستند 
که به تقویت عملکرد ممانعت کنندگی پوست به عنوان 
مهرومومی برای حفظ رطوبت ورودی و خروج مواد 
گزارش  بریتانیا  تغذیه  ژورنال  می کنند.  محرک کمک 
کرده، زنانی که روزانه نصف قاشق چایخوری روغن 

بذرک غنی از امگا 3 را مصرف می کنند، میزان جذب 
آب پوستشان بعد از 12 هفته 39 درصد افزایش یافته 
است. همچنین پوست تنها به میزان فراوانی قرمزی و 

حساسیت کمتری را نشان داده است.
یک بررسی در سال 2005 نشان داده که EPA، نوعی 
چربی امگا 3 که عمدتا در روغن ماهی یافت می شود، 
می تواند در ممانعت آزادسازی آنزیم های القاشده توسط 
اشعه فرابنفش که موجب ازبین رفتن کالژن می شوند، 
کمک کند و بنابراین از افتادگی پوست و ایجاد چروک در 
آن ممانعت می کند. مطالعات نشان داده است که پوست 
افرادی که مکمل امگا 3 مصرف می کنند، به سرعت دچار 
سوختگی نمی شود )اما به این معنی نیست که شما نباید 

از کرم های ضدآفتاب استفاده کنید(.

ویتامین C: برای محافظت در برابر چین وچروک ها ، از 
بین بردن خطوط پوستی نازک و افزایش تولید کالژن

اغلب افراد می دانند زمانی که احساس سرماخوردگی 
می کنند، بایستی مصرف ویتامین C را افزایش دهند، 
اما تعداد کمتری از تنها به فکر استفاده از این ویتامین 

 C برای داشتن پوستی شفاف و سالم هستند. ویتامین
انسان  پوست  در  آنتی اکسیدان ها  فراوان ترین  از  یکی 
بوده و آنتی اکسیدان ها برای یک برنامه موثر مراقبت از 
پوست ضروری هستند. تنها به کاهش آسیب های ناشی 
از رادیکال های آزاد نظیر دود سیگار، آلودگی هوا، اشعه 
فرابنفش خورشید کمک کرده و در ترمیم و رشد همه 
بافت های بدن که شامل ساختن کالژن که یک پروتئین 

ساختمانی مهم پوست است، مشارکت دارند.
ویتامین C به علت فعالیت آنتی اکسیدانی بالقوه خود 
می تواند جهت درمان مشکالتی نظیر آکنه و رزاسه )آکنه 
پوست صورت  مزمن  التهاب  بزرگ سالی شامل  دوران 
)معموال گونه ها و بینی(. این بیماری معموال بین 30-50 
سالگی بروز می کند و در خانم ها شایع تر از آقایان است، 
اما در آقایان شدیدتر است( مورد استفاده قرار می گیرد و 
همچنین می تواند موجب بهبودی سریع تر زخم ها شده و از 
افزایش رنگ دانه های پوستی بعد از التهاب جلوگیری کند. 
مطالعه ای در سال 2013 حتی نشان داده است که افرادی 
که مکمل های ویتامین E و C را مصرف کرده اند، بعد از 4 
ماه پوستی کشیده تر، شفاف تر و با خشکی کمتر داشته اند.

و  داده  افزایش  را  ناخن  و  مو  استحکام  بیوتین: 
پوست را تغذیه می کند

جاروجنجالی که درباره فرمول های مو و ناخن غنی از 
بیوتین وجود دارد، دقیقا درست است. بیوتین ها که عموما 
به عنوان ویتامین های گروه B طبقه بندی می شوند، برای 
سالمت پوست و مو ضروری هستند. بر طبق بررسی مرکز 
پزشکی دانشگاه مریلند، بیوتین اغلب برای جلوگیری از 
خشکی و پوسته شدن پوست یا ترمیم ضعیف پوست و 

ناخن و موی حساس و شکننده توصیه می شود.
بر طبق مطالعه جدیدی در کشور سوئیس افرادی که 
مکمل های بیوتین را دریافت می کنند، 25 درصد افزایش 
ضخامت صفحه ناخن و به حداقل رسیدن شکنندگی 
ناخن را تجربه کرده اند. دکتر بائومن از این مطالعه با 
توصیه مصرف مکمل های حاوی بیوتین به افراد دارای 
اثر  در  ناخن هایشان  که  افرادی  یا  ناخن های شکننده 
کوچک ترین تماسی می شکند، حمایت می کند. زمانی 
راهنمایی  را درباره مکمل ها  بیماران خود  بائومن  که 
می کند به تنها توصیه می کند، سراغ برندهای تجاری 
که  است  مهم  همچنین  بروند.  شناخته شده  و  بزرگ 
محدودیت های رژیم غذایی تان را در زمان خرید این 
مکمل ها به یاد داشته باشید، چون برخی از این مکمل ها 
سخت پوستان  و  گلوتن  مخمر،  حاوی  است  ممکن 
را  او همچنین توصیه می کند که مکمل هایتان  باشند. 
در محیطی خنک و تاریک نگهداری کنید، چون نور 
را  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  برخی  می تواند  گرما  و 
تجزیه کند. همانند هرگونه مشورت سالمت، قبل از 
معالجتان مشورت  با پزشک  مصرف هرگونه مکملی 
کرده و اطمینان حاصل کنید که این مکمل برای شما 
در حال  که  داروهایی  از  هیچ کدام  با  و  بوده  مناسب 
حاضر مصرف می کنید، تداخل ندارد. آخرین موردی 
تنها  جانبی  اثرات  به  دادن  پایان  می خواهید  شما  که 
می بینید  دارویی  بازرگانی  آگهی  یک  در  آنچه  مشابه 
است، این اثرات جانبی ممکن است بسیار وخیم تر از 

یک جوش یا کورک باشند.«
 علی احمدی 

 Medical Daily

تــازه ها

به گفته محققان، افزایش ابتال به برخی بیماری ها می تواند نتیجه تغییر آب 
و هوا باشد. بارندگی های زیاد و ذوب الیه های منجمد اعماق زمین ناشی 
از گرمایش زمین موجب می شود مواد آلی بیشتری به داخل دریاچه ها، 
رودخانه ها و آب های ساحلی سرازیر شود. این وضعیت موسوم به 
»براونینگ« آب های جهان موجب کاهش توانایی اشعه ماوراءبنفش 
خورشید در ضدعفونی کردن م ثر آب ها شده و در نتیجه منجر به افزایش 

بیماری های مرتبط با میکروب های آب می شود.
یافته های این مطالعه ناشی از آنالیز نمونه های آب جمع آوری شده از 

رودخانه های سراسر جهان، از پنسیلوانیا تا نیوزیلند، بوده است.
پژوهشگران توانایی اشعه ماوراءبنفش خورشید را در نابودی پاتوژن 
های موجود در آب هر دریاچه محاسبه کردند؛ به این وضعیت پتانسیل 
غیرفعال سازی خورشیدی گفته می شود. محققان تعیین کردند چه میزان 
نور ماوراءبنفش در طول سال به سطح آب دریاچه های گوناگون برخورد 
می کند و تا چه عمقی این اشعه می رسد. بعد از اندازه گیری ماده آلی حل 
نشده در هر نمونه آب و اندازه گیری طول موج نور جذب شده، آن ها تاثیر 
این ماده حل نشده را بر قدرت نور خورشید در نابودی میکروب ها برآورد 
کردند. کراگ ویلیامسون، سرپرست تیم تحقیق در دانشگاه میامی، در این 
باره می گوید: »ما توانستیم تعیین کنیم در برخی موارد، براونینگ موجب 
کاهش توانایی نور خورشید در ضدعفونی کردن آب تا فاکتور 10 می شود. 
این وضعیت می تواند مفاهیم قابل توجهی در مورد منابع آب نوشیدنی و 
ماهیگیری های ساحلی جهان داشته باشد.« در این مطالعه مشخص شد 
براونینگ در دریاچه های محلی موجب کاهش پتانسیل اشعه ماوراءبنفش 
خورشید بر عوامل بیماری زا غیرفعال در آب می شود. همچنین محققان 
دریافتند قدرت ضدعفونی کننده خورشید بعد از بارندگی های سنگین 
کاهش می یابد. به عنوان مثال، محققان با استفاده از نمونه های آب دریافتند 
تاثیر اشعه UV بر نابودی پاتوژن ها بعد از طوفان های سهمگین تا 22 

درصد کاهش می یابد چراکه مواد آلی بیشتری وارد آب می شود.
 HealthDay

ارتبـاط تغییـرات جـوی 
سـه نسخـه فـوق العـاده زیبـایـیو افزایـش ابتـال به بیـماری هـا

بهترین مکمل های تقویت کننده زیبایی پوست

نیاز به ادرار کردن بیشتر از حد معمول، یکی از عالئم بالقوه 
سرطان تخمدان است. با این حال، یافته های یک نظرسنجی 
جدید نشان داده است که تنها یک درصد از زنان از این 
عالمت هشدار دهنده آگاه هستند. نظرسنجی انجام شده 
توسط موسسه "Target Ovarian Cancer" نشان داد که 
نشانه های شایع بیماری مانند احساس درد کامل شکمی به 
طور گسترده شناخته نشده است. فقط یک پنجم از 1000 زن 
مورد بررسی، توانستند تکرر ادرار را به عنوان نشانه ای از یک 
بیماری تشخیص دهند و فقط یک نفر از هر 100 زن آگاه بود 
که نیاز به دستشویی رفتن می تواند نشانه ای از این بیماری 
)سرطان تخمدان( باشد. جان باتلر، جراح انکولوژی زنان، 

گفت که مشکل با عالئم سرطان تخمدان این است که این 
عالئم خاص و آشکار نیستند. بیماری اکثر افراد مبتال تشخیص 
دقیق داده نمی شود مگر زمانی که دیر شده است. وی افزود: 
حتی بعضی از زنان ممکن است هیچ کدام از عالئم را تجربه 
نکنند. موسسه "Target Ovarian Cancer" امید به افزایش 
آگاهی در مورد عالئم رایج این بیماری دارد به طوری که زنان 
بتوانند خودشان تشخیص دهند، بنابراین می توانند این بیماری 

را به موقع تشخیص دهند و به روند درمان خود کمک کنند.
این موسسه خیریه که در انگلیس واقع است، اعالم کرد 
تحقیقات در مورد سرطان تخمدان نسبت به دیگر انواع 
سرطان عقب مانده است و از کاهش شدید کمک های مالی 
به تحقیقات پیرامون سرطان تخمدان علی رغم افزایش پیش 
بینی شده در میزان بروز این بیماری خبر داد. «روث پالمر« 
مشاور هیئت علمی این موسسه خیریه گفت: آمار زنان مبتال به 

سرطان تخمدان طی 20 سال اخیر تغییرات زیاد و رو به افزایشی 
داشته است، در حالی که آنان هنوز به درمان های کشف شده 
در دهه های گذشته با یک یا دو استثنا دسترسی دارند و این 
خوب نیست. سرطان تخمدان یکی از رایج ترین انواع سرطان 
در زنان است. در انگلیس، روزانه 11 زن از این بیماری می میرند. 
آمارهای مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایاالت متحده آمریکا 
نشان داد که این بیماری عامل پنجم مرگ و میر ناشی از سرطان 
در میان زنان این کشور است. در سال 2014، بیش از 14 هزار زن 
در آمریکا بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. نشانه ها 
و عالمت هایی که ممکن است سرطان تخمدان را نشان دهند 
عبارتند از خونریزی واژینال، به ویژه در زنان یائسه، ترشح غیر 
طبیعی واژن، درد یا فشار در ناحیه لگن، درد پشت و یا شکم، 
نفخ و تغییر در عادات ادرار مانند نیاز فوری و زیاد به ادرار کردن. 
پالمر توصیه کرد: مراقب بدن خود باشید و بدانید که بدنتان 

چه موقع رفتار طبیعی دارد. اگر خونریزی غیرطبیعی واژینال 
داشتید، حتما به دیدن دکتر بروید.

وی افزود: اگر هر کدام از این عالئم را برای دو هفته یا 
بیشتر داشته باشید، برای شما طبیعی نیست. ممکن است 
آن عالئم به علت چیزی غیر از سرطان ایجاد شده باشند، 
اما تنها راه شناختن این است که به متخصص مراجعه کنید. 
سرطان تخمدان )Ovarian cancer( نوعی از سرطان 
است که از تخمدان شروع می شود. این بیماری منجر به ایجاد 
سلول های غیرعادی می شود که توانایی حمله یا گسترش 
به دیگر بخش های بدن را دارند.  ممکن است در آغاز این 
فرایند، عالیم مبهم یا غیرآشکار باشند، اما با پیشرفت سرطان 

احتمال بروز عالئم بیشتر شود.
نواحی که احتمال گسترش سرطان به آن ها وجود دارد 
شامل این موارد هستند: دیواره شکم، غدد لنفاوی، ریه ها و کبد. 
خطر ابتال به سرطان تخمدان در کسانی که بیشتر تخمک گذاری 
می کنند، بیشتر است. بنابراین کسانی که هیچ وقت فرزندی 
نداشته اند در معرض خطر باالتری هستند. همچنین کسانی که 
تخمک گذاری شان در سنین پایین تری آغاز می شود یا در سن 
باالتری یائسه می شوند نیز در معرض چنین خطری هستند. 
دیگر عوامل خطر شامل این موارد هستند: هورمون درمانی پس 
از یائسگی، داروهای باروری و چاقی. عواملی که خطر ابتال را 
پایین می آورند نیز شامل این موارد هستند: کنترل هورمونی، 
بستن لوله های رحمی و شیردهی. حدود 10 درصد موارد 
بیماری در پی ریسک وراثتی به وجود می آیند و در کسانی رخ 

می دهد که جهش ژنتیکی دارند. 

تکـرر ادرار می توانـد نشـانـه سـرطـان تخمـدان بـاشـد
هشـدار شیوع ماالریـا 

در آفریقـای جنـوبی

خبــر

مقامات حوزه سالمت آفریقای جنوبی 
کشور  این  در  ماالریا  شیوع  به  نسبت 

وضعیت هشدار اعالم کردند. 
به دنبال افزایش تعداد موارد ابتال به 
مقامات حوزه سالمت  ماالریا  بیماری 
آفریقای جنوبی وضعیت هشدار اعالم 

کردند. 
جنوبی  آفریقای  سالمت  دپارتمان 
اعالم کرد: همه افراد در مناطق شیوع 
ماالریا در معرض ابتال به این بیماری 
سال،  پنج  زیر  کودکان  اما  دارند  قرار 
زنان باردار، کارگران مهاجر و افرادی 
با سیستم ایمنی ضعیف بیشتر در معرض 

خطر هستند.
طبق اعالم دپارتمان سالمت آفریقای 
جنوبی، موارد باالیی از ابتال به ماالریا 
در مناطق شیوع آن در نواحی شمالی 

این کشور گزارش شده است.
بارش باران زیاد و رطوبت، شرایط 
حامل  پشه های  رشد  برای  را  ایده آلی 
ماالریا فراهم و به افزایش موارد ابتال به 

این بیماری کمک کرده است.
 Xinhua

تــازه ها

مطالعه جدید نشان می دهد زنان دچار گرگرفتگی های شدید در دوره 
یائسگی با ریسک باالی آپنه خواب )اختالل خواب( و مشکالت 
مرتبط قلبی مواجه هستند. این مطالعه شامل حدود 1۷00 زن میانسال 
بود که در حدود 25 درصد آنان در معرض ریسک باال یا متوسط 
اختالل انسدادی خواب بودند. به طورکلی هر چقدر سن این زنان 
باالتر بود، میزان چربی بدنی شان بیشتر بود و فشارخون باال داشتند. 
محققان دریافتند در مقایسه با زنان مبتال به گرگرفتگی های مالیم 
یا فاقد این مشکل، آن هایی که مبتال به گرگرفتگی های شدید بودند 
تقریبا دوبرابر بیشتر در معرض ابتال به آپنه انسدادی خواب قرار 
داشتند. در آپنه خواب، توقف در نفس کشیدن یا تنفس کوتاه و 
کم عمق، مانع از خواب خوب شب در فرد می شود. آپنه خواب با 
افزایش قابل توجه ریسک بیماری قلبی، فشارخون باال، سکته مغزی، 

افسردگی، و مرگ زودهنگام مرتبط است.
به گفته خوآن پینکرتون، سرپرست تیم تحقیق از انجمن یائسگی 
آمریکای شمالی، »اختالل در خواب مشکلی شایع در دوره یائسگی 
است. تشخیص تعداد باالی اختالالت خواب مشخص نشده نظیر آپنه 

خواب انسدادی مهم است.« وی 
در ادامه می افزاید: »سردردهای 
ابتدای صبح یا بیخوابی مفرط 
مورد  در  باید  روز  در طول 
وجود آپنه خواب انسدادی 
و  گیرد  قرار  توجه  مورد 
این  در  آزمایشاتی  انجام 

زمینه ضروری است.« 

وقوع همزمان ُگرگرفتگی و 
اختالل خواب در دوره یائسگی


