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سپید: اکثر افراد در برهه ای از زندگی خود مزه محرومیت از 
خواب را بنا به دالیلی همچون آماده کردن خود برای امتحان، 
بستن قرارداد تجاری مهم یا مراقبت از کودک تازه متولدشده 
چشیده اند. درحالی که کمبود خواب پراکنده ظاهرا یک 
مسئله مهم محسوب نمی شود، اما تاثیر محرومیت از خواب 
می تواند شدید باشد و این تاثیر تا مدت ها در فرد باقی بماند. 
در بدترین حالت، محرومیت از خواب می تواند درنهایت 
باعث مرگ شود. خانم تری کریل، یکی از پرستارها و مربیان 
خواب در شهر ویرجینیا می گوید: »ما و اعضای خانواده ما که 
یک جامعه را تشکیل می دهیم هنوز به طور کامل از اهمیت 
خواب آگاه نیستیم.« او می گوید: »خواب همراه با تغذیه 
سالم و ورزش اساس سالمتی خوب را تشکیل می دهند.« 
در حقیقت، خواب، تغذیه سالم و ورزش به حدی با یکدیگر 
مرتبط و وابسته هستند که هر یک از آن ها باید در اولویت قرار 
بگیرد. اگرچه بیدار ماندن یا بیداری کشیدن به نظر بعضی 
از افراد شاهکاری است که ارزش جشن گرفتن را دارد، اما 
بیداری کشیدن بدن شما را در وضعیتی قرار خواهد داد که در 

ادامه به آن اشاره می کنیم.

بیداری 24 ساعته
اسکات کلی یکی از نیروهای ارتش آمریکا است که 
10 سال پیش بازنشسته شد و اکنون به عنوان سرباز ذخیره 
ارتش آمریکا محسوب می شود. او به دلیل شغل خود برای 
دفعات بسیاری بیداری های باالی 24 ساعت را تجربه کرد. 

او می گوید: »زمانی که در ارتش بودم بعضی از روزها مجبور 
بودم که 15 تا 20 ساعت کار کنم و وقتی که برای استراحت 
به چادر خود می آمدم دوباره صدای راکت یا موشکی باعث 
می شد که بدون استراحت به کار خود که همان جنگیدن 
بود برگردم.« ظاهرا آموزش نظامی آقای کلی و محیط پر 
از آدرنالین باعث می شد که او در مرحله اول محرومیت از 
خواب همچنان هوشیار و متمرکز باقی بماند؛ اما اگر آقای 
کلی در شرایط عادی حضور داشت، محرومیت از خواب 
می توانست عواقب ناگواری را برای او به بار بیاورد. در 
سال 2012 در ژورنال بین المللی بهداشت محیط زیست 
و پزشکی شغلی تحقیقی منتشر شد که براساس نتایج آن 
عواقب محرومیت از خواب 24 ساعته برابر با تضعیف 
شناختی فردی است که میزان الکل بدنش 0/10 درصد 
است. خانم کریل می گوید: »محرومیت از خواب، قضاوت 
باعث تضعیف حافظه  و  تاثیر قرار می دهد،  را تحت 
مشکالتی در تصمیم گیری می شود و به کاهش هماهنگی 
میان سروچشم منجر می شود.محرومیت از خواب همچنین 
باعث احساساتی ترشدن و کاهش توجه و شنوایی می شود و 
خطر مرگ ناشی از یک تصادف مرگبار را افزایش می دهد.«

بیداری 36 ساعته
در این موقعیت است که سالمتی شما در معرض خطر 
شدید قرار می گیرد. خانم کریل می گوید می توان در این 
وضعیت سطوح باالیی از نشانه های التهاب را در جریان خون 
یافت که درنهایت موجب بیماری قلبی عروقی و فشارخون 
باال می شوند. عالوه بر این، هورمون های شما تحت تاثیر قرار 

می گیرد و هیجان های شما به هم ریخته می شوند. وقتی که آقای 
کلی 36 ساعت را بدون خواب سپری کرد، احساس گیجی 
می کرد انگار که آب بدنش را ازدست داده است. عالوه بر این، 
انگیزه خود را نیز از دست داد. واکنش های آقای کلی وابسته به 
آموزش هایش بود و در بعضی از موارد همانند یک هدایت گر 

خودکار کار می کرد و زمان زیادی را از دست می داد.

بیداری 48 ساعته
خانم کریل می گوید اگر به مدت دو روز تمام بیداری 
بکشید، بدن شما در واکنش به این بیداری ریز خواب هایی 
ریزخواب ها  این  می کند.  تجربه  را   )Microsleeps(
به مدت نیم ثانیه یا نیم دقیقه طول می کشند و وقتی که فرد 
چشم های خود را پس ازاین ریز خواب ها باز می کند با 
گیجی و آشفتگی مواجه می شود. او می گوید: »شخصی که 
در حال تجربه کردن ریزخواب ها است ناگهان بدون توجه 
به کاری که در حال انجامش است به خواب می رود.« ریز 
خواب ها به مانند بیهوشی موقت هستند و فردی که در حال 
تجربه ریزخواب ها است از رخ دادن آنها به طور آگاهانه 
آگاهی ندارد. آقای کلی نیز ریزخواب هایی را در طول دوره 
محرومیت از خواب تجربه کرد. او می گوید: »پس از بیداری 
48 ساعته ذهن من گاهی از اوقات تبدیل به یک چیز خنثی 

می شد و نمی توانستم تمرکز کنم.«

بیداری 72 ساعته
خانم کریل می گوید که با بیداری 72 ساعته انتظار کمبود 
یا نقصان های چشمگیری را در تمرکز، انگیزه، ادراک و دیگر 

فرایندهای ذهنی خود داشته باشید. آقای کلی می گوید: »در 
این حالت حتی گفت وگوی ساده نیز تبدل به یک تکلیف 
شاق می شود.« در این زمان ذهن فرد آماده توهم است. آقای 
کلی می گوید که پس از بیداری 72 ساعته یک فرد خیالی را 
در پشت درختان می دیدم که چاقو به دست دارد و در حال 

آمدن به سوی کمپ ما است.

محرومیت از خواب اجباری
تمام نمونه های مربوط به محرومیت از خواب داوطلبانه 
و عمدی نیستند. بی خوابی، قطعی تنفس در خواب، سندرم 
پاهای بی قرار، ترس از شب، خوابگردی و دیگر مشکالت 
می توانند روی خواب شما تاثیر بگذارند. خانم کریل توصیه 
می کند که اگر هر یک از موارد زیر را تجربه کردید فورا به یک 

متخصص خواب مراجعه کنید:
احساس خواب آلودگی بیش ازحد در طول روز

خرخر کردن، نفس نفس زدن یا خفه شدن در طول خواب
احساس بی قراری یا لرزش در پا در طول شب
تضعیف توانایی در انجام فعالیت های روزانه

تالش برای بیدار ماندن در زمان هایی که فعال نیستید. 
برای مثال، درحالی که پشت چراغ راهنما هستید، تلویزیون 

تماشا می کنید، روزنامه یا کتاب می خوانید.
نیاز به نوشیدنی های کافئین دار یا شکر برای بیدار ماندن 

در طول روز
احساس خستگی یا خواب آلودگی به هنگام رانندگی

نیاز منظم به وسایل کمکی خواب.
everydayhealth  :منبع

سپید: تحقیقاتی در مقیاس کوچک حاکی از آن است که عینک های 
طبی با لنز کهربایی هنگام شب می تواند تنها در طول 3 روز به کاهش 
عالئم روانی افراد مبتال به اختالل دوقطبی کمک کند که اگر نتایج این 
تحقیق در مطالعات وسیع تر تایید شود، می تواند راه جدیدی برای 
بیماران در مدیریت بهتر سالمت روان و الگوهای خواب خود باز کند.
مزیت عینک های کهربایی این است که آن ها از عبور نور آبی و 
رسیدن آن به چشم جلوگیری می کنند. این نور یکی از اجزای اصلی 
نور خورشید، نور صفحه نمایش رایانه ها و گوشی های تلفن همراه 

است.
در حال حاضر محققان سراسر جهان در تالشند تا درک بهتری از 
تاثیرات نور آبی در اواخر روز روی بدن به دست آورند. محققان قصد 
دارند بفهمند آیا اجتناب از این نور می تواند به افراد مبتال به افسردگی 

و اختالل دو قطبی در درمان بیماریشان کمک کند یا خیر.
برای آزمایش این موضوع، گروهی از محققان دانشگاه برگن 
و بیمارستان والن نروژ 32 نفر از بیماران مبتال به اختالل دو قطبی 
را انتخاب کرده و از آن ها خواستند عالوه بر استفاده از روش های 
درمانی همیشگی، برای یک هفته از ساعت 6 عصر تا 8 صبح 
عینک های طبی کهربایی یا عینک های معمولی به چشم بزنند. پس از 
پایان آزمایش، فقط 23 نفر از بیماران در آن باقی مانده بودند که از این 
تعداد 12 نفر عینک کهربایی و 11 نفر عینک معمولی بر چشم داشتند. 
به طور میانگین، کاهش درجه بیماری افرادی که عینک های کهربایی 
بر چشم داشتند در یک مقیاس علمی )درجه بندی شیدایی یونگ از 
60( حدود 14/1 بود، درحالی که افرادی که عینک معمولی و شفاف بر 
چشم زده بودند تنها حدود 1/7 درجه کاهش را نشان دادند و جالب تر 

از همه این است که این نتیجه تنها در طول سه روز به دست آمده بود.
sciencealert :منبع

به تازگی  دانشمندان  سپید: 
منسوجات  برای  پوششی 
ساخته اند که می تواند خودش 
بر آن  را ترمیم کند و عالوه 
مواد شیمیایی مضر را خنثی 
ایالتی  کند. محققان دانشگاه 
پنسیلوانیا این پارچه را ابداع 
کرده اند که به صورت الیه الیه 
پلی الکترولیت،  مواد  از  و 

متشکل از پلیمرهای بار مثبت و منفی تشکیل شده است. این مواد 
پلیمری شبیه به پروتئین های دندان ماهی مرکب است. آن ها معتقدند که 
روزی از این پوشش برای ساخت لباس های محافظ انسان در مقابل مواد 
شیمیایی مضر استفاده خواهد شد. همچنین در آینده این منسوجات در 
لباس سربازان و همچنین کشاورزان برای محافظت از مواد سمی به کار 
خواهد رفت.  محققان این روکش الیافی را تحت شرایط محیطی در 
حالل ایمن، مانند آب، قرار دادند و از تجهیزات بسیار ساده و ارزان قیمت 
استفاده کردند. در نتیجه، چنانکه لباس با این نوع از مواد پاره شود، به 

سادگی می توان با قرار دادن آن در رختشویی کامال آن را ترمیم کرد.
می گوید:  مکانیک،  و  مهندسی  علوم  پروفسور  دمیرل،  ملیک 
»طراحان لباس معموال از الیاف طبیعی مثل پشم یا ابریشم استفاده 
می کنند که گران هستند و اگر پاره شوند، معموال قابل استفاده نیستند. 
در این راستا ما به دنبال روشی بودیم تا بتوانیم الیافی خودترمیم درست 
کنیم که با استفاده از مواد معمولی ساخته شود و در نهایت موفق به ابداع 

این فناوری شدیم.«
daily Mail :منبع

درمـان افسـردگـی بـا عینـک 

پارچه ای که خود را ترمیم می کند
 ترجمه: مریم سادات کاظمی

سپید: چاقی و اضافه وزن تهدیدی جدی برای سالمتی 
محسوب می شوند زیرا زمینه ساز بیماری هایی مانند 
دیابت و فشار خون هستند. بی تحرکی و تغذیه نادرست 
مهم ترین علل رایج این مشکالت هستند اما شرایط 
دیگری نیز بر تشدید آن تاثیر می گذارند.  از جمله 
مهم ترین عوامل موثر می توان به خواب اشاره کرد که 

تاثیر جدی بر متابولیسم دارد. معموال اکثر افراد چاق 
از اختالالت خواب یا عدم خواب کافی رنج می برند. از 

طرفی بسیاری از عادات زندگی مانند زمان یا خوراکی های 
 شام نیز بر کیفیت خواب مطلوب تاثیر می گذارند.  توجه به 
7 توصیه مهم زیر در مورد عادات پیش از خواب می تواند 

نقش مهمی در کاهش وزن بگذارد. 
تریپتوفان:  از  سرشار  خوراکی های  مصرف   1
تریپتوفان اسید آمینه ای ضروری است که عملکرد آن کمک 
به اندام ها برای تولید پروتئین های خاص است. از طرفی، 
ارتباط مستقیمی با افزایش مقدار سروتونین در بدن دارد که 
این ناقل عصبی خواب را تنظیم می کند.  تریپتوفان در 
بسیاری از خوراکی ها به خصوص با منشا حیوانی مانند شیر 
و لبنیات، تخم مرغ، گوشت، ماهی و موز وجود دارد. با 
گنجاندن تنها چند گرم از این ماده در وعده شام می توانید 

شانس خواب مطلوب خود را افزایش دهید. 
2 دوری از وسایل محرک: 8 ساعت خواب مستمر 
موجب افزایش سطح هورمون رشد می شود که شکسته 
شدن زنجیره چربی ها را تسهیل می کند. در نتیجه احتمال 

بروز چاقی کاهش می یابد. پس هنگام خواب از وسایلی 
مانند تلویزیون، رایانه، تلفن همراه و تبلت دوری کنید تا از 

خوابی راحت لذت ببرید. 
3 شام سبک: گرچه توصیه نمی شود با معده خالی به 
رختخواب بروید اما پرخوری نیز اصال ایده خوبی نیست. 
شام کامل باید 15 تا 25 درصد نیازهای روزانه بدن را تامین 
کند. این مقدار مانع از اضافه وزن و اختالالت خواب 
می شود. زمانی که بدن مسئولیت فعالیت زیاد در نتیجه 
روند هضم غذا را دارد، نمی تواند به درستی عملکردهای 
متناسب خواب را انجام دهد. در این صورت متابولیسم 

ُکند و در اعمال مطلوب اندام ها اختالل ایجاد می شود. 
4 پرهیز از شام دیر وقت: شام خوردن خیلی دیروقت 
ارتباط مستقیمی با بروز چاقی دارد چرا که موجب مصرف 

کمتر انرژی می شود. توصیه می شود حداقل بین زمان شام 
و خواب 3 ساعت فاصله باشد تا بدن فرصت کافی برای 

فرایند هضم را داشته باشد. 
5 مصرف دمنوش: یکی از بهترین عادات برای 
خواب مطلوب و کاهش وزن مصرف دمنوش های 
طبیعی درست قبل از رفتن به رختخواب است. این 
دمنوش ها نه تنها به خواب عمیق کمک می کنند بلکه 
در کسب آرامش و تسکین اشتها نیز موثرند.  ازجمله 
به  می توان  از خواب  قبل  برای  دمنوش ها  بهترین 

بابونه، نعناع، اسطوخودوس، سنبل الطیب اشاره کرد.
6 انجام فعالیت های ورزشی: انجام تمرینات جسمانی 
و فعالیت های ورزشی روزانه به خواب مطلوب کمک 
می کند البته نباید قبل از خواب باشد و نیاز به فاصله ای 
حداقل 4 ساعت است. ورزش به شل شدن عضالت بدن 
کمک می کند، استرس را کاهش می دهد و موجب سوخت 

و ساز کالری ها حتی در زمان استراحت می شود. 
7 خوابیدن در اتاقی تاریک: محیطی را برای خواب 
تا احتمال بروز  باشد  تاریک  نمایید که کامال  انتخاب 
اختالالت خواب کاهش یابد. روشنایی ترشح هورمون 
زمان  در  هورمون  این  می کند.  متوقف  را  مالتونین 
استراحت بدن برای تسهیل آرامش تولید می شود. افرادی 
که در اتاق خواب مناسب می خوابند، 21 درصد کمتر از 

دیگران دچار اضافه وزن می شوند. 
اگر دوست دارید همیشه تناسب اندام داشته باشید، بهتر 

است عادات صحیح زندگی را رعایت نمایید. 
amelioreta santé.fr :منبع

ترفنـدهای طالیـی بـرای کـاهـش وزن طی خـواب شبـانـه

وقتیکهبرایچندروزنمیخوابیدچهاتفاقیمیافتد

سپید: آرتریت یکی از قدیمی ترین بیماری 
شناخته شده در جهان است. شواهد نشان 
پیدا  مصر  در  که  مومیایی هایی  می دهد 
شده اند، این بیماری را داشته اند. آرتریت 
خاص  بیماری  یک  نام  مفصل  ورم  یا 
از  بیش  از  مجموعه ای  به  بلکه  نیست 
یکصد بیماری گفته می شود که مشخصه 
همه آنها همانطور که گفته شده ملتهب 
شدن مفصل است. شیوع این بیماری در 
جهان حدود یک درصد است و در زنان 

شایع تر است.
یک روش ساده برای تسکین مفاصل 
ملتهب و دردناک، استفاده از آب گرم 
است که البته این روش هم باید مطابق 
نظر پزشک انجام شود. برای انجام این 
کار کافی است روش زیر را به کار ببندید:
برای این منظور دمای آب را به دمای 

بین 32 تا 37 درجه برسانید.
)یا  گرم  آب  وان  یک  از  استفاده 
استخر( و انجام برخی حرکات کششی 
می تواند در این زمینه موثر باشد. از یک 
توپ تنیس استفاده کنید و آن را زیر بدن 
خود و هنگامی که در وان دراز کشیده اید، 
به شکل آرام حرکت دهید تا بدن شما را 
ماساژ دهد. از نمک اپسوم یا سولفات 
دومنیزیم می توانید استفاده کنید و آن را به 
آب وان بیفزایید. البته استفاده بیش از حد 
از نمک دریایی می تواند برای دیابتی ها 

مضر باشد.
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درد آرتـریـت را بـا 
آب ولـرم مرتفـع کنیـد

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

سپید: میگو، یکی از مفیدترین خوراکی های طبیعی 
است که البته چندان جایگاهی در تغذیه ما ندارد. 
اما این سخت پوستان کوچک منبع غنی از آنتی 
اکسیدان محسوب می شوند و برای تناسب اندام 
عالی هستند. اگر شما هم چندان تمایلی به خوردن 
میگو ندارید، بهتر است چند فایده بی نظیر آن را 

بشناسید. 
 سرشار از سلنیوم: هر 100 گرم میگو تقریبا همه 
آنتی  معدنی  ماده  این  به  بدن  روزانه  نیازهای 
مهم ترین  از  یکی  می کند.  تامین  را  اکسیدانی 

برابر  در  پوست  از  محافظت  سلنیوم  خواص 
اشعه های فرابنفش خورشید است. 

 منبع تامین کلسیم: 5 تا 8 عدد میگوی متوسط 
برای تامین 30درصد نیاز روزانه بدن به کلسیم 
کافی است. این مقدار معادل 20 میلی لیتر شیر یا 200 
گرم پنیر است. افرادی که نمی توانند لبنیات مصرف 
کنند بهتر است از میگو برای دریافت کلسیم بهره 

ببرند. 
 غذایی با کالری متعادل: 100 گرم میگو حدود 
94 کیلو کالری دارد که مقدار متعادلی است و برای 

افرادی که می خواهند تناسب اندام خود را حفظ 
کنند، مفید خواهد بود. 

 محافظت از سیستم قلبی عروقی: میگو منبع 
 ،3 امگا  ضروری  چرب  اسیدهای  از  غنی 
آستاکسانتین؛ رنگدانه  ای از گروه کاروتنوئیدها و 
این  است.   10 کوآنزیم  نام  به  اکسیدانی  آنتی 
ترکیبات به سیال شدن خون و کاهش تشکیل 

لخته های خون کمک می کند. 
 افزایش احساس سیری: 100 گرم میگو مانند 
ماهی ساردین 21/4 گرم پروتئین دارد که مقداری 
بیشتر از یک تخم مرغ است. این پروتئین ها حاوی 
اسیدهای آمینه ضروری هستند که نه تنها در ایجاد 

احساس سیری نقش دارند بلکه برای ساخت 
عضالت، کالژن و... نیز ضروری اند. 

 کمک به عملکرد مطلوب سیستم عصبی: فسفر 
عالوه بر اینکه برای سالمت دندان ها و استخوان ها 
الزم است در ساخت نورون ها نیز نقش دارد. از 
از خوراکی های  یکی  عنوان  به  میگو  همین رو 
سرشار از فسفر در عملکرد مطلوب سیستم ایمنی 

موثر خواهد بود. 

موارد احتیاط پیش از مصرف میگو 
 ابتال به نقرس: میگو حاوی مقدار زیادی پورین 
است که این ماده اسیداوریک خون را افزایش 

می دهد. 
تحمل  عدم   

سولفیت: اطالعات روی 
بسته بندی یا کنسروهای میگو را مطالعه کنید. 
بعضی از انواع آنها دارای بیسولفیت سدیم هستند. 
 زمینه حساسیت: انواعی از پروتئین های موجود 
در سخت پوستان دریایی مانند میگو می توانند 

زمینه ساز حساسیت باشند.
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6  دلیـل عـالـی بـرای مصـرف میگـو 

حکایـت 
بی خوابی 
بر بدن های 

خستـه


