
شماره 1205 295 فروردین 1397

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید

0912924 پیامک:   3844
Email: info@sepidonline. ir

https://telegram. me/sepidonline

کمبود ویتامین B12 می تواند موجب از دست رفتن قدرت حافظه 
یا افسردگی شود اما چگونه می توان میزان این ویتامین در بدن را کنترل 

کرد؟
عالئم کمبود ویتامین B12 می تواند جدی باشد که شامل ضعف 
قدرت بینایی، از دست رفتن توان حافظه، افسردگی و مشکل در 
حفظ تعادل است. این ویتامین در عین حال نقش مهمی در حفظ 
 DNA سالمت سلول های خون و سیستم عصبی بازی و به تولید
کمک می کند. به گفته متخصصان طیف گسترده ای از عالئم می توانند 
نشان دهنده کمبود این ویتامین باشند که از آن جمله می توان به خستگی 
مفرط، زخم در دهان، ضعف عضالنی و تاری دید اشاره کرد. همچنین 
از دیگر عالئم جدی کمبود این ویتامین بروز مشکالت روان شناختی 
از قبیل افسردگی است. بدن نمی تواند ویتامین B12 مورد نیاز خود را 
تولید کند در نتیجه الزم است با خوردن مواد غذایی از جمله گوشت، 
تخم مرغ، محصوالت لبنی و ساردین این نیاز تامین شود. افراد بزرگسال 
روزانه به 1.5 میکروگرم ویتامین B12 نیاز دارند و خوردن مواد خوراکی 
مناسب در رفع این نیاز بدن موثر است. هرچند با باال رفتن سن جذب 
این ویتامین سخت تر می شود. به همین دلیل به افراد باالی 50 سال 
توصیه می شود برای تامین نیاز بدن خود تنها به مصرف گوشت و دیگر 
منابع غذایی بسنده نکنند،  شاید نیاز به مکمل  داشته باشند. گیاه خواری، 
مصرف مواد الکلی و مصرف برخی داروها می تواند موجب کمبود این 
ویتامین شود. داروهای کاهش دهنده اسید معده و داروهای مهار کننده 
پروتون پمپ که برای بیماری های گوارشی تجویز می شوند، می توانند 
ویتامین B12 را کاهش دهند. درصورتیکه در مورد کمبود این ویتامین 
در بدن خود شک دارید پزشک عمومی می تواند بر اساس ارزیابی عالئم 

یا آزمایش خون این مشکل را تشخیص دهد.
 Express

در حالیکه عوامل متعددی در افزایش خطر چاقی در زنان نقش 
دارند، نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد بلوغ زودهنگام هم 

می تواند یکی از این عوامل باشد.
گروهی از محققان کالج امپریال لندن دریافتند دخترانی که زمان 
بلوغشان زودتر از موقع معمول باشد در بزرگسالی دارای شاخص توده 

بدنی باالتری خواهند بود.
دیپندر گیل، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »مطالعات 
قبلی وجود این ارتباط را نشان داده اند، اما ما نمی دانستیم که آیا بلوغ 
زودهنگام موجب چاقی در بزرگسالی می شود یا صرفاً بین این دو 
ارتباط وجود دارد. اما در آخرین مطالعه خود دریافتیم که یک رابطه 

عّلی و معلولی بین این دو وجود دارد.«
به منظور بررسی تاثیرات این فاکتورها، دانشمندان از گونه های 
ژنتیکی به عنوان ابزاری برای بررسی تأثیر آغاز بلوغ در دختران استفاده 
کردند تا به رابطه بین بلوغ زودهنگام و افزایش شاخص توده بدنی پی 
ببرند. آن ها 1۸2.۴1۶ زن را مورد بررسی قرار داده و 122 گونه ژنتیکی 

را که ارتباط قوی ای با شروع عادت ماهانه داشتند، شناسایی کردند.
شده  انجام  بررسی های 
گونه های  این  بین  رابطه 
ژنتیکی و شاخص توده بدنی 
را آشکار ساخت و مشخص 
گونه های  دارای  زنان  شد 
بلوغ  با  مرتبط  ژنتیکی 
شاخص  دارای  زودهنگام 

توده بدنی باال بودند.
 Healthday

 B12 چرا به منابع غذایی حاوی
نیاز داریم؟

ارتباط بلوغ زودهنگام 
و خطر چاقی در زنان

تغذیه و سالمت

تـــازه ها

دالیل موافق و مخالف آرایش دائمی8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

روزانه  کشیدن خط چشم  از  آیا 
خسته شده اید یا می ترسید که دیگران 
شما را بدون آرایش ببینند؟ اگر وقتش 
را ندارید که هرروز خود را آرایش 
یا  دائمی  آرایش  به  می توانید  کنید، 

تاتوهای آرایش تن بدهید.
آرایش دائمی واقعًا به مانند تاتوی 
دائمی  آرایش  در  اما  است،  دائمی 
به جای ترسیم یک طرح روی بازو، 
کتف یا کمر، هنرمندان تاتوی آرایشی با 
جوهرهای رنگی هرجایی از صورت 
معموالً  شما  که  می کنند  آرایش  را 

آرایش می کنید.
با  آرایشی  تاتوی  هنرمندهای 
استفاده از یک سوزن بسیار ریز که 
در هر دقیقه صدها سوراخ کوچک 
ایجاد می کند جوهر یا مادهٔ رنگی را 
به پوست تزریق می کنند. این جوهر 
تزریق شده همان کاری را می کند که 
شما  صورت  روی  آرایشی  وسایل 
انجام می دهند، اما فرق آن با وسایل 
در  نمی توان  که  است  این  آرایشی 
پایان روز این تاتوهای آرایشی را با 
آب پاک کرد. از این روش که معروف 
micro-( میکروپیگمنتیشن  به 

pigmentation( است برای خط چشم، خط لب، 
رنگ لب و ابروها استفاده می شود.

آمریکا  پالستیک  جراحان  جامعه  عقیده  به 
می توان با استفاده از تاتوهای دائمی صورت گلگون 
و سایه های چشم نیز ایجاد کرد. پیش از تن دادن به 
روش میکروپیگمنتیشن یا آرایش دائمی عوامل زیادی 
همچون هزینه و نحوهٔ اجرای این روش آرایشی را در 
نظر بگیرید. قطعًا تاتوهای آرایشی مزیت هایی دارند. 
اگر هنرمند تاتوهای آرایشی توانسته باشد که به خوبی 
تاتوهای آرایشی را روی صورت شما انجام دهد دیگر 
نیازی نیست که نگران آرایش داشتن خود باشید و همواره 
این آرامش را دارید که صورت شما آرایش شده است. 
برای افرادی که دچار ریزش مو مستمر هستند آرایش 
دائمی چشم گزینهٔ خوبی است، چون دیگر نیازی 
نیست که برای آرایش ابروهای خود از مداد استفاده کنند.

 )vitiligo( برای افرادی که دچار پیسی یا ویتیلیگو
هستند آرایش دائمی می تواند خوب باشد، چون با آرایش 
دائمی می توان لکه های پوستی ناشی از کمبود رنگ دانه ها 
را ناپدید کرد که در اثر پیسی به وجود می آیند. به طورکلی، 
با استفاده از آرایش دائمی می توان تغییرات این چنینی 
روی پوست را پنهان کرد. حتی از آرایش دائمی می توان 
برای پنهان کردن جاهای زخم روی پوست استفاده کرد.

اما پیش از انجام آرایش دائمی باید نکات منفی آن را 
نیز در نظر گرفت. از نکات منفی آرایش دائمی می توان 
به هزینه های باالی آن، خطرات سالمتی ناشی از آن و 

سخت بودن پاک کردن تاتوهای آرایشی اشاره کرد.
برای انجام آرایش دائمی هنرمند با استفاده از یک 
سوزن جوهر را وارد پوست می کند که هم سوزن و هم 
جوهر می توانند خطرات سالمتی احتمالی برای فرد 
داشته باشند. به مانند هر تاتویی آرایش دائمی می تواند 

خطراتی برای سالمتی فرد داشته باشد که برای نمونه 
 HIV می توان به واکنش آلرژیکی، هپاتیت یا عفونت
در صورت ضدعفونی نبودن ابزار و عفونت پوستی 

باکتریایی همچون عفونت استاف اشاره کرد.
عالوه بر این، سازمان غذا و داروی آمریکا در کنترل 
نقشی  دائمی  آرایش های  مخصوص  رنگی  ماده های 
ندارد و این ماده های رنگی را تأیید نمی کند و این وظیفه 
را به گردن دولت ها انداخته است تا در این زمینه از مردم 
محافظت کنند. یک تاتوی آرایشی به مانند رنگ مو نیست 
که پس از مدتی رنگ خود را از دست دهد یا کم رنگ 
شود، بلکه تاتوی آرایشی یک تاتو است و به صورت 
دائم در صورت فرد باقی می ماند. تنها با استفاده از لیزرها 
است که می توان این تاتوهای دائمی را پاک کرد، اما این 
را باید گفت که استفاده از لیزرها همواره بدون اثرات 
جانبی نیست. به عبارت دیگر، پاک کردن آرایش دائمی 

سخت است و باید برای پاک کردن 
آن از لیزر استفاده کرد که چنین چیزی 
می تواند اثرات جانبی روی فرد داشته 
باشد. این را نیز باید گفت که استفاده 
از لیزر برای پاک کردن آرایش دائمی 
هزینه بردار است و حتمًا یک جراح 
زیبایی باید چنین کاری را انجام دهد. 
آرایش  مورد  در  که  دیگری  مشکل 
دائمی وجود دارد این است که ممکن 
است پس از مدتی مد آرایش تغیر کند 
و تاتوی آرایشی که فرد روی صورت 
خود ایجاد کرده است قدیمی شود و 
درنتیجه فرد مجبور شود که به پاک 
کردن آرایش دائمی خود تن دردهد. 
بنابراین، پیش از انجام آرایش دائمی 
همهٔ جوانب مخصوصًا از مد افتادن 
سبک آرایش دائمی موردنظر خود را 

نیز لحاظ کند.
باید یک جراح  را  دائمی  آرایش 
این  در  که  دهد  انجام  باید  زیبایی 
هرچند  است،  آموزش دیده  زمینه 
مجوز  و  باسابقه  تاتوی  هنرمندهای 
دائمی  آرایش های  درزمینهٔ  که  دار 
آموزش دیده اند نیز می توانند با رعایت 
اصول بهداشتی آرایش دائمی را انجام 
دهند. بنابراین، اگر قصد انجام آرایش دائمی دارید ابتدا 
به سراغ یک جراح زیبایی آموزش دیده درزمینهٔ آرایش 
دائمی بروید و اگر امکانش برای شما نیست و هزینهٔ 
الزم برای رفتن نزد چنین جراحی را ندارید می توانید به 
سراغ یک هنرمند تاتو مجوز دار و حرفه ای آموزش دیده 
درزمینهٔ آرایش دائمی بروید، به شرطی که از رعایت 
کامل اصول بهداشتی توسط این هنرمند اطمینان داشته 
باشید و بدانید که محیط کاری او عاری از میکروب است.
در پایان باید گفت که پیش از انجام آرایش دائمی هم 
مزایا و هم عیب های آن را در نظر بگیرید و سپس تن به 
آرایش دائمی دهید. آرایش دائمی چیزی نیست که هر 
وقت از آن خسته شدید بتوانید آن را پاک کنید، بلکه پاک 

کردن آن بسیار سخت و هزینه بردار است.
   مصطفی صداقت رستمی 
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آیا آرایش دائمی برای شما مناسب است؟

بر اساس مطالعات جدید، شب زنده داری خطر 
ابتال به انواع دیابت، مشکالت روحی و حتی مرگ 

زودرس را افزایش می دهد.
این مطالعه که تقریبا نیم میلیون بزرگسال در 
انگلیس را برای بیش از شش سال و نیم در انگلیس 
تحت نظر قرار داده نشان می دهد افرادی که شب 
زنده دار هستند، 10 درصد بیش از افراد سحرخیز 
در معرض خطر انواع عوامل مرگ و میر قرار دارند.

به گفته متخصصان، زندگی دشوار شب زنده 
دارها در دنیای سحرخیزها و عدم هماهنگی بین 
ساعت داخلی بدن و دنیای خارجی برای این گروه از 
افراد باعث بروز مشکالت طوالنی مدت در سالمتی 
آنها می شود که نامنظم بودن برنامه زندگی این افراد 

نیز به این مشکالت دامن می زند.
از جمله این مشکالت می توان به انواع دیابت، 
اختالالت عصبی، روانی، گوارشی و تنفسی اشاره 
کرد. میزان تاثیر شب زنده داری در بروز اختالالت 
روحی و روانی بیشتر از دیگر اختالالت است به 

طوری که افراد شب زنده دار تقریبا دو برابر افراد 
سحرخیز به این دست اختالالت مبتال می شوند.

ابتال به  همچنین تحقیقات نشان می دهد احتمال 

بیماری های قلبی – عروقی و انواع خاصی از سرطان 
مانند سرطان پروستات و پستان در افراد شب زنده دار 

به مراتب بیشتر است.

عالوه بر اینها، حجم ماده سفید مغز در قسمت هایی 
از این عضو حیاتی که با افسردگی ارتباط دارد در این 
افراد کمتر است که باعث می شود ارتباطات هماهنگ 

و تقویتی بین مناطق مختلف سیستم عصبی کمتر 
شود.

به اعتقاد متخصصان، ویژگی شب  زنده داری 
در افراد ناشی از ترکیبی از عوامل ارثی و محیطی 
آنهاست و از جمله راهکارهای سودمند برای کمک 
زندگی شان  برنامه  تنظیم  منظور  به  افراد  این  به 
می توان به جلو انداختن تدریجِی زمان خواب و 
اجتناب از کاربرد وسایل تکنولوژی در شب اشاره 
کرد که البته تدریجی بودن این راهکارها مهمترین 
توصیه  افراد  این  به  همچنین  آنهاست.  در  نکته 
توسط  تولیدی  نورهای  ویژه  به  نور  از  می شود 

گوشی ها و کامپیوترها در شب پرهیز کنند.
همچنین در صورت امکان انتخاب شغل هایی 
که ساعت کاری منعطف تری داشته و به سحرخیزی 

نیازی ندارند به این افراد توصیه می شود.
این مطالعه پیام مهمی به شب زنده داران است 
تا به مشکالت بالقوه سالمتی خود اهمیت بیشتری 
داده و شیوه زندگی سالمی را برگزینند. تغذیه سالم، 
ورزش کردن، خواب کافی نکات بسیار مهمی به ویژه 

در زندگی این افراد برشمرده می شوند.
 CNN

خطر مرگ زودرس در کمین شب زنده دارها 


