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ارتباط کلسترول خوب با خطر ابتال به بیماریهای
عفونی!

ایســنا :متخصصان علوم پزشــکی در یک مطالعه جدید تاکید کردند که افزایش بیش از حد
سطح کلسترول خوب در بدن نه تنها مفید نیست بلکه میتواند مضر هم باشد.
نتایج آزمایشهای تازه نشــان میدهد که تغییر و نوســانات شدید در سطح کلسترول خوب
میتوانــد فرد را در معرض ابتال به بیماریهای عفونی قرار دهد .در حالی که باال بودن ســطح
کلســترول بد عامل فزاینده خطر ابتال به بیماری قلبی اســت از طرفی هم تغییر و نوسان زیاد
در سطح کلســترول خوب ممکن است به بروز بیماریهای عفونی از قبیل اسهال و استفراغ یا
سینه پهلو منجر شود.
متخصصان اظهار داشــتند :افراد با کاهش شدید سطح کلســترول خوب در بدن  ۷۵درصد
بیشتر در معرض ابتال به بیماری عفونی هستند اما از سوی دیگر این خطر همچنین برای کسانی
که میزان این کلسترول در بدنشان بیش از حد باال است  ۴۳درصد بیشتر است.
کپنهاگ دانمارک در این بررسی دریافتند که پایین
متخصصان علوم پزشــکی در دانشــگاه
ِ
بودن و باال بودن بیش از حد ســطح کلسترول خوب در بدن خطر ابتال به بیماریهای عفونی و
بســتری شدن در بیمارستان را افزایش میدهد .همچنین این افراد بیشتر در معرض فوت بر اثر
ابتال به بیماری عفونی قرار دارند.

فواید دفع سموم بدن را بشناسیم

مهر :ســم زدایی بدن راهکار
اصلی برای دفع ســمومی اســت
کــه می تواننــد منجر بــه بروز
چندین نوع بیماری مزمن شــوند.
محققان تاکید می کنند عالوه بر
تغذیه سالم ،برنامه های سم زدایی
از بــدن به افراد کمــک می کند
که از تمامی ســموم بدن رهایی
یافته و به کاهش وزن هم کمک
می کند .باید توجه داشت که یکی
از بهترین روش های رهایی از ســموم مضر بدن نوشیدن مقادیر زیاد آب در طول روز است .در
ادامه به برخی فواید سم زدایی بدن اشاره می شود.
سیستم ایمنی قوی
ســم زدایی بدن موجب تقویت سیستم ایمنی می شود چراکه اعضای بدن پاک و تمیز شده
و به راحتی فعالیت می کنند.
کمک به کاهش وزن
سم زدایی بدن به کاهش وزن در کوتاه مدت کمک می کند .رژیم غذایی مرتبط با سم زدایی
شیوه سالم تری برای ایجاد یک عادت غذایی خوب و رهایی از عادات غذایی ناسالم است.
مناسب برای پوست
یکی از مهم ترین فواید دفع سموم بدن این است که موجب نرمی و شادابی پوست می شود.
همچنین به رهایی از آکنه پوست کمک می کند.
سالمت موها
دفع سموم بدن نه تنها برای سالمت بدن خوب است بلکه موجب سالمت موها هم می شود.
افزایش میزان انرژی
ســم زدایی به معنای دفع تمامی سموم بدن است که موجب پرانرژی شدن و سرزندگی فرد
می شود.

خطر سفرهای هوایی برای بانوانی که به تازگی
زایمان کرده اند

باشگاه خبرنگاران :کارشناسان
در جدیدتریــن پژوهشهای خود
به بانوانی که بــه تازگی زایمان
کرده اند توصیه میکنند از انجام
سفرهای هوایی خودداری کنند .در
حالی کــه هیچ محدودیت قانونی
برای انجام سفرهای هوایی برای
مــادران و نوزادان وجود ندارد ،اما
انجام ســفر درماههای اولیه تولد
نوزاد توصیه نمیشــود ،زیــرا میتواند نوزاد را در معرض طیف وســیعی از پاتوژنها قرار دهد؛
همچنین امکان ایجاد لخته خونی در پا و ریه مادران در زمان پرواز با هواپیما وجود دارد.
متخصصان دانشگاه ایلینوی درپژوهشهای خود دریافتند سوار شدن مادران تازه فارغ شده بر
هواپیمــا میتواند آنها را در معرض ابتال به بیماریهای مختلف قرار دهد ،هرچند که جتهای
شــخصی خطر کمتــری را متوجه مادر و نوزاد میکند ،اما بهتریــن توصیه خودداری از پرواز با
هواپیما تا چند ماه پس از تولد نوزاد است.
از جمله مهمترین خطرها در زمان ســوار شــدن در یک هواپیمای مسافربری امکان انتقال
بیماری از ســایر مســافران و دریافت میکروب ،باکتری و ویرسهای محیط است؛ با توجه به
سیستم ایمنی ضعیف نوزاد امکان سرایت بسیاری از بیماریها وجود دارد .پاتوژنهای موجود در
فضای هواپیما همچنین میتوانند سبب عفونتهای ریوی در مادر و نوزاد شوند.
نشســتن برای مدت زمان طوالنی ،بستن کمربند ایمنی ،نشستن برروی صندلیهای بخش
اکونومی هواپیما ،قرارگرفتن درمعــرض تکانهای هواپیما و نیروی جاذبه زمین هنگام پرواز یا
فرود و حتی اســتفاده از سرویس بهداشــتی موجود در هواپیما میتواند سبب خونریزی داخلی،
آسیب دیدن بخیهها و زخمهای جراحی ،چسبندگی روده و نیز بروز عفونتهای مجاری ادراری
در مادر شود.
همچنین امکان خونریزی داخلی نوزاد نیز به دلیل فشــار وارده از سوی هوا به هواپیما وجود
دارد ،به همین دلیل ایمنترین راه برای حمل و نقل مادر و نوزاد در چند هفته اول خودروست.

بی خوابی های شبانه خطر مرگ زودهنگام را
افزایش می دهد

مهر :نتایج یک مطالعه نشان می دهد افراد شب زنده دار بیش از افراد سحرخیز که شب زود
می خوابند و صبح زود بیدار می شوند در معرض خطر مرگ زودهنگام قرار دارند.
یافته های مبتنی بر مطالعه حدود نیم میلیون شــرکت کننده نشــان داد افراد شب زنده دار
در مقایســه با افراد سحرخیز ،مبتال به بیماری ها و اختالالت بیشتری هستند .به گفته محققان
دانشــکده پزشکی فینبرگ دانشگاه نورث وسترن شیکاگو ،افراد شب زنده دار در مقایسه با افراد
ســحرخیز  ۱۰درصد بیشــتر در معرض خطر مرگ قرار دارند .در این مطالعه ،محققان دریافتند
افــرادی که تا دیروقت بیدار مــی مانند با نرخ باالتر ابتال به دیابت ،اختالالت روانشــناختی و
اختالالت نورولوژیکی روبرو هستند.
«کریســتین ناتسون» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :در افراد شب زنده دار،
ساعت بیولوژیکی درون بدن با محیط بیرونی هماهنگ نیست».
به گفته ناتسون« ،این افراد احتما ًال دارای استرس روانشناختی ،تغذیه در زمان نامناسب ،عدم
ورزش کافی ،عدم خواب کافی ،بیدار ماندن تا دیروقت و احتما ًال مصرف مواد یا الکل هستند».
در این مطالعه ،محققان رابطه بین تمایل طبیعی فرد به شب زنده داری یا سحرخیزی و خطر
مرگ فرد را بررسی کردند .آنها از  ۴۳۳هزار شرکت کننده در رده سنی  ۳۸تا  ۷۳سال در مورد
تمایل شان به شب یا صبح سوال کردند .مرگ این افراد در طول  ۶و نیم سال بعد تحت نظر بود.
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تبیان :هر چند رژیم غذایی خاصی برای مبتالیان
بــه ام اس وجود ندارد اما مصرف غذاهای ســالمی
چون میوهها و سبزیهای تازه ،پروتئین کم چرب و
لبنیات کم چــرب میتواند زمان بین عود بیماری را
افزایش داده و سالمت عمومی این بیماران را بهبود
ببخشد.
همانطــور که رژیــم غذایی ســالم میتواند به
بیماران ام اس کمک کند تا وضعیت سالمت خود را
بهتر کنند ،رژیم غذایی نادرست نیز میتواند فعالیت
بیماریشان را بیشتر کند.
چربیهای اشباع
چربیهای اشباع که عموم ًا از منابع حیوانی مانند
گوشــت قرمز و لبنیات ُپرچرب هســتند و همچنین
در غذاهــای حاوی روغن پالــم و روغن نارگیل نیز
وجود دارند ،کلســترول بد را باال میبرند .کلسترول
باال میتواند منجر به تصلب شرایین شود که ریسک
حملــهٔ قلبی و ســکتهٔ مغزی را افزایــش میدهد.
مطالعات نشــان داده بیمــاران ام اس ،بهویژه زنان،
بیشتر از سایرین در معرض حملهٔ قلبی ،سکتهٔ مغزی،
نارسایی قلبی و فیبریالسیون دهلیزی هستند.
چربیهای ترانس
کلوچههــای بازاری ،بیســکوئیتها ،انواع پای و
هر نوع محصول غذایی بســته بندی شده که حاوی
چربیهای ترانس است برای بیماران ام اس مناسب
نیســت .افراد مبتال به ام اس باید نسبت به عبارت
«چربیهــای ترانس» روی برچســب محصوالت
حساس باشند .زیرا چربیهای ترانس باعث افزایش
التهــاب در درون رگهای خونی شــده و از این رو
میتوانند منجر به مشکالت قلبی و عروقیشوند.
شیر گاو
شــیر گاو عــاوه بــر چربیهای اشــباع دارای
پروتئینهای خاصی است که میتواند برای بیماران
ام اس مضر باشــد .البته محققان عقیده دارند ممکن
اســت این ارتباط منفی چندان قوی نباشد که الزم
شــود بیمــاران ام اس مصرف شــیر گاو را به طور
کلی قطع کرده و از ســایر مواد مغذی موجود در آن
چشم پوشــی کنند .بنابراین میتوانید امتحان کنید و
ببینید آیا حذف شیر گاو از رژیم غذایی کمکی به شما
میکند یا نه ،اما نباید از سایر منابع کلسیم ،پروتئین و
ویتامین  Dغافل شوید.
تبیــان :شــواهدی وجود دارد که نشــان میدهد
مصرف زیاد قند منجر به بروز ســایر مشکالت ،مانند
دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی میگردد.
گامهای ســادهای وجود دارد برای این که بتوانید
عالقه خود به مصرف شــکر را کاهش دهید .یکی از
این گامها ،انتخاب مواد غذایی سالم است:
توتها :یک انتخاب عالی و مغذی برای توقف
هوس مصرف قند هستند .توتها اگرچه طعم شیرین
دارند ،اما به دلیــل محتوای باالی فیبر به حفظ وزن
در محــدوده ســالم کمک میکنند .عــاوه بر این،
توتهــا دارای ترکیبات گیاهی هســتند که خواص
آنتیاکســیدانی و ضدالتهابی دارنــد .مصرف توتها
منجر بــه کاهش خطر ابتال بــه بیماریهای مزمن
مانند بیماریهای قلبی و دیابت میشود.
شکالت تیره :یکــی از گزینههای غذایی است
که مصرف کنندگان آن گزارش کردهاند ،میل شــدید
به مصرف شــکر را کاهش میدهد .شــکالت تیره
حاوی بیــش از  70درصد کاکائو اســت و ترکیبات
گیاهی سالم مانند پلی فنل ها را دارد .برخی مطالعات
نشــان دادهاند که اثرات آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی
پلی فنل ها به بهبود شاخصهای سالمت قلب کمک
میکند.
دانههای چیا :منبع خوبی از مواد مغذی مهم از
جمله اســیدهای چرب امگا  ،3فیبر غذایی محلول و
ترکیبات گیاهی سالم هســتند .در واقع  40درصد از
دانههای چیا را فیبرهای محلول تشــکیل میدهند.
دانههای چیا همه کاره هستند بنابراین اگر میخواهید
یک دســر مفید برای تسلط به هوس شیرینی داشته
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غذاهایی که بیماران ام اس نباید بخورند

قند
مصــرف قند زیاد مخصوص ًا به صورت شــیرینی
میتواند موجب اضافه وزن شود و این ایدهآل بیماران
ام اس نیســت زیرا تحرک و انجام فعالیتهای بدنی
روزانه را مشکل میکند .وزن اضافی موجب احساس
خستگی میشود که در بیماران ام اس شایع است.
نمک
هر چه ســدیم موجود در رژیــم غذایی بیماران
ام اس بیشتر باشد ،احتمال عود بیماری بیشتر خواهد
بــود .مصرف نمک زیاد میتواند فشــار خون را باال
برده و عاملی برای بیماری قلبی نیز بشود.

غالت تصفیه شده
برنج ســفید ،نان ســفید و غالت صبحانه باید از
رژیــم غذایی بیماران ام اس حذف شــود چون این
کربوهیدراتهای فرآوری شــده که قند خون را فوراً
بــاال میبرند ،به قلب نیز آســیب میزنند مخصوص ًا
در خانمهــا .مطالعات نشــان داده زنانی که بیشــتر
کربوهیدراتهای تصفیه شده مصرف میکنند بیشتر
در معــرض بیماریهــای عروق کرونری هســتند.
افرادی کــه با بیماریام اس مبارزه میکنند ،مطمئن ًا
مایل نیســتند با بیماریهای دیگــری مانند بیماری
قلبی و دیابت نیز دست و پنجه نرم کنند.

گزینه های غذایی که میل شدید به
شکر را کاهش میدهند

باشید ،میتوانید پودینگ چیا را امتحان کنید.
حبوبات :حبوباتی مانند عــدس و نخود فرنگی
حاوی منابع گیاهی مانند فیبر و پروتئین هســتند .در

واقع یک فنجان عدس به شــما  18گرم پروتئین و
 16گرم فیبر میرساند .هر دوی این مواد مغذی میل
شــدید به مصرف شــکر را کاهش میدهد .مصرف

گلوتن
آمار و پژوهشها نشــان میدهد احتمال بیماری
ســلیاک که یک بیماری خود ایمنی و ناشی از عدم
تحمل گلوتن است در بیماران مبتال به ام اس نسبت
به سایرین بیشتر است.
گلوتــن ،پروتئینی اســت که در گنــدم و جو و
چاودار وجود دارد .افرادی که بیماری ســلیاک دارند
بایــد به طور کلی از مصــرف گلوتن اجتناب کنند تا
رودههایشــان آســیب نبیند اما خیلی از آنهایی که
ســلیاک ندارند نیز با حذف گلوتن ،احساس سالمت
عمومی بهتری دارند.
عدس همچنین به کاهش وزن کمک میکند.
ماست :یک میان وعده ســالم حــاوی پروتئین
باال و کلســیم اســت .عالوه بر این برخی مطالعات
پیشــنهاد کردهاند که ماست میتواند یک میان وعده
مفید برای تنظیم اشتها و میل به مصرف شکر باشد.
ماست یونانی کم چرب در میان انواع ماست ،انتخاب
سالمتری است.
خرما :حتی نوع خشک آن سرشار از فیبر ،پتاسیم،
آهن و ترکیبات گیاهی مفید اســت .مصرف چند عدد
خرما به جای نوشــابهها و آب نباتها میتواند میل
شدید شما به مصرف شکر را مهار کند.
ســیب زمینــی شــیرین :سرشــار از
کربوهیدراتهــا ،فیبــر و تعدادی از مــواد معدنی و
ویتامینها از جمله ویتامین آ ،ویتامین ســی و پتاسیم
است .کربوهیدراتهای سالم موجود در سیب زمینی
شــیرین پخته شده راهی ســالم برای مهار مصرف
شیرینی است.
آلو :سرشار از فیبر و مواد مغذی است و طعم بسیار
شیرینی دارد .محتوای باالی فیبر آلو و سوربیتول های
طبیعی موجود در آن به کاهش یبوست کمک میکند.
سوربیتول نوعی قند طبیعی است که به آرامی در روده
جذب میشود.
تخم مرغ :پروتئیــن باالی آن میل شــما به
مصرف شــکر را کاهش میدهد .تحقیقات نشــان
داده اســت که مصرف یک صبحانــه با پروتئین باال
گرسنگی را کاهش میدهد و هورمون گرسنگی یعنی
گرلین را مهار میکند.

از بین بردن خالهای پوست به روش خانگی
تبیان :از بین بردن خال های پوســت مخصوص ًا
پوست صورت ممکن است کمی چالش بر انگیز باشد.
خال ،مجموعه ای از سلول های رنگدانه ای است که
به صورت لکه های تیره در رنگ های قرمز ،ســیاه،
قهوه ای و صورتی روی پوست ظاهر می شوند .رنگ،
شــکل و اندازه خال از فردی به فــرد دیگر متفاوت
اســت .برخی از آنها صاف و برخی به صورت گوشتی
و گنبدی مانند است .خال ها اغلب در صورت ،گردن،
بازو و پاها قرار می گیرند.
در بعضــی مــوارد ،آنهــا حتی در زیــر ناخن ها،
روی پوست سر و بین انگشــتان پا ظاهر می شوند.
درمان هــای متفاوت شــیمیایی بــرای از بین بردن
خال ها وجود دارد ،اما بیشتر افراد روش های طبیعی
مقــرون به صرفه ،بدون درد و آســان را برای از بین
بردن خال ها انتخاب می کنند .در این مطلب چند راه
حل خانگی برای حذف خال ها آمده است.
استفاده از پوست موز
پوســت موز حاوی آنزیم های طبیعی و اسیدهایی
مانند اســید اسکولیک و اسید آسکوربیک است که به
حذف خال های پوســتی کمک می کند .یک تکه از
پوســت موز را از قسمت سفید رنگ داخل ،روی خال
قــرار داده و آن را به کمک یک باند یا نوار چســب،
ثابت کنید .اجازه دهید کل شب پوست موز روی خال
بماند .این روش را تا زمانی که خال ناپدید شود ،تکرار
کنید.
استفاده از روغن کندر برای از بین بردن

خال
خواص موجود در روغن کندر باعث ســفت شدن
پوســت اطراف خــال ،جذب روغن هــای اضافی و
خشک شدن آن می شود .این روغن موجب می شود
خــال به صورت یک زخم در آمــده و به تدریج زخم
بهبود یابد.
 1-2قطره روغن کندر را روی خال زده و بگذارید
تا خشک شــود .این روش را  3تا  4بار در روز تکرار
نمایید.
استفاده از روغن کتان
روغن بذر کتان برای بهبود بافت پوست ،خالص
شــدن از شــر خال ها ،لکه ها و کک و مک استفاده
می شــود .این روغن حاوی اسیدهای چرب ضروری
است که موجب بهبود زخم می گردد .برای استفاده از
این روش  2قطره از روغن کتان را با  2قطره عســل
ترکیب کرده و روی خال بزنید .بگذارید یک ســاعت
بماند و سپس با آب بشویید .روزانه این روش را دو بار
برای گرفتن نتیجه ای مناسب تکرار کنید.
استفاده از آلوئه ورا
آلوئه ورا یک عامل تســکین دهنده پوست است.
این گیاه حاوی پلی ســاکارید ها ،تانن ها ،آنزیم ها،
ویتامین ها و مواد معدنی اســت که سالمت طبیعی
پوســت را بر می گرداند .برای اســتفاده از این روش
ابتدا پوست قسمتی که خال روی آن قرار گرفته است
را تمیــز کنیــد .آلوئه ورا را نصف کــرده و ژل آن را
خــارج کنید .ژل را روی خال قرار دهید .ســپس آن

را با اســتفاده از یک چســب یا باند نخی ببندید و
اجازه دهید  3ســاعت بماند .این روش را دوبار در
روز تکرار کنید.
استفاده از سرکه سیب
ســرکه ســیب که یکی از بهترین روش های
درمان خانگی بســیاری از امراض می باشد ،در از
بین بردن خال نیز موثر می باشــد .اسیدیته موجود
در سرکه سیب موجب خشــک شدن خال شده و
آن را به صورت یک زخم تبدیل کرده و در نهایت
ناپدید می کند.
برای اســتفاده از این روش ،تکــه ای پنبه را
آغشته به سرکه ســیب کرده و روی خال بگذارید .با
کمک باند یا نوار چسب آن را ثابت کنید .اجازه دهید
 5-6ســاعت روی خال بماند .سپس پوست را تمیز
کرده و مجددا این روش را تکرار کنید.
استفاده از برگ گشنیز
برگ گشنیز دارای خواص جمع کنندگی می باشد.
زمانی کــه از این گیاه به صورت موضعی اســتفاده
گردد ،باعث گرم شدن پوست می شود .این خاصیت
باعث شده که خال سریع ًا جمع و کوچک و در نهایت
از بین برود.
یک چهارم فنجان برگ گشنیز را به همراه مقدار
کمی آب در مخلوط کن ریختــه تا به صورت خمیر
یکنواختــی ایجاد شــود .آن را روی خال زده و اجازه
دهید  10دقیقه بماند .سپس با آب بشویید .این روش
را روزانه به مدت دو هفته تکرار نمایید.

استفاده از روغن کرچک و جوش شیرین
روغن کرچک و جوش شــیرین می توانند به طور
طبیعــی در از بین بردن خال ها موثر باشــند .جوش
شــیرین باعث خشک شدن خال شــده ،در حالی که
روغن کرچک به فرآیند بهبود آن کمک می کند.
یک دوم قاشــق چایخوری جوش شــیرین را با
ســه قطره روغن کرچک مخلوط کرده و روی خال
بزنید .آن را با یک باند یا نوار چسب بپوشانید و با آن
بخوابید .این روش را هر شب تکرار کنید.
گل کلم برای خالص شدن از خال
گل کلــم حــاوی ویتامین  Cباالیی اســت که
می تواند موجب خشک شدن خال و افتادن آن شود.
آب تکه ای کوچک از گل کلم تازه را گرفته و آن
را روی محل خال مالش دهید .حداقل  30دقیقه صبر
کنید سپس با آب بشویید .این روش را چندین بار در
روز تکرار کنید تا خال های شما ناپدید شود.

