
اين  ويتامين
كاركردهاى بسيار  
كه  دارد   بدن  در  مهمى 
جذب  و  تنظيم  آنها  مهمترين 

ميزان كلسيم و فسفات است. 
به  منجر   D ويتامين  كمبود 
نرمى  مانند  استخوانها  بدشكلى 
دردهاى  كودكان،  در  استخوان 
استخوانى كه شايعترين آنها درد 
كمر ، دردهاى ستون فقرات، شانه 
ها و دردهاى پا مى باشد و از آنجايى 
كه در سيستم ايمنى بدن اسكان 
تضعيف  باعث  آن  كمبود  دارند 
شود.  مى  نيز  ايمنى  دستگاه 
ويتامين D اكثراً از نور آفتاب 
جذب و در زير پوست در واكنش 
آفتاب  خصوصا  آفتاب  نور  به 

تابستان ساخته مى شود.
از  كمى  تعداد  در   D ويتامين 
جمله  از  شود.  مى  يافت  غذاها 
منابع غذايى خوب حاوى ويتامين 

D مى توان به موارد زير اشاره كرد:
ماهى هاى روغنى، ماهى آزاد، 
ساردين و مكرل ،تخم مرغ،شير 
براى  شده  غنى  ،غالت  خشك 
غنى  گياهى  هاى  ،كره  صبحانه 

شده  ماگارين.
 

افراد و گروههايى كه بيشتر در 

معرض نارسائيهاى ناشى از كمبود 
ويتامين D هستند:

* كليه زنان باردار و شيرده 
* نوزادان و كودكان زير 5 سال
* افراد مسن 65 سال به باال

نور  معرض  در  افراديكه   *
آنهايى  مانند  نيستند  خورشيد 
كه به هنگام خارج شدن از خانه 
خود را مى پوشانند يا آنهايى كه 
خيلى اهل بيرون رفتن نيستند و 

داخل خانه را ترجيح مى دهند.
* افرادى كه پوست تيره دارند 
مانند  ساكنين آفريقا، جنوب آسيا. 
* سفيد پوستان نور خورشيد 
زير  واكنش  و  جذب  سريعتر  را 
پوستى مولد ويتامن D  در آنها 

راحت تر پردازش مى شود.
 D ويتامين  كمبود  اگر  توجه: 
مى  جبران  آن  هاى  مكمل  با  را 
كنيد، بدانيد كه بدن بيش از 25 
نياز  بيشتر  روز  در  ميكروگرم 

ندارد.

بعد از انتشار اين خبر از سوى 

متخصصين علوم پزشكى مبنى بر 
اينكه ويتامين ها كارساز نيستند 
جز  و  باشند  هم  مضر  بسا  چه  و 
ديگرى  چيز  پول  انداختن  بدور 
منفى  تبليغاتى  بمباران  نيست. 
در خصوص ويتامين ها آغاز شد 
تا اينكه پژوهش جديد كليه اين 

ادعاها را به زير سؤال برد.
 براساس اين مطالعه در خصوص 
و   D ويتامين  ميزان  بين  ارتباط 
دهد  مى  نشان  باال   خون  فشار 
كه مكمل هاى ويتامين D راهى 
درمان  براى  ثمر  مثمر  و  ارزان 

فشار خون باالست.
در  ادعائى  قبل  از  چه  اگر 
خصوص تأثير ويتامين D بر فشار 
و  مدارك  اما  داشت  وجود  خون 
شواهد علمى مبتنى بر تحقيق در 

خصوص اين ادعا وجود نداشت.
 The مجله  در  كه  مطالعه  اين 
lancet چاپ شده بر روى 146000 
اروپا  و  سراسرآمريكا  در  نفر 
انجام شده است و در اين بررسى 
محققين بدنبال يافتن رابطه بين 
ميزان كم ويتامين D با افزايش 
فشار خون باال با در نظر گرفتن 
ميزان  كه  ژنتيكى  متغيرهاى 
مى  تعيين  را  فرد  يك  ويتامين 

كند، بودند. 
و دريافتند كه: بازاى هر 10 % 
 D ويتامين  غلظت  در  افزايش 
يا  فشارخون  به  ابتال  احتمال   ،
فشارخون باال 8 % كاهش مى يابد.
اين يافته مى تواند انقالبى در 
در  باشد.  باال  فشارخون  درمان 
حال حاضر داروهاى مصرفى فشار 
جانبى  عوارض  داراى  باال  خون 
مانند سرگيجه و يبوست هستند.

ز  ا هيپونن  لينا  ا پروفسور 
دانشگاه استرالياى جنوبى، مجرى 
طرح مى گويد: با توجه به هزينه 
داروهاى  جانبى  عوارض  و    باال 
درمان  براى  زمينه   ، خون  فشار 
و پيشگيرى از ابتال به فشارخون 
و  مستعد   D ويتامين  مصرف  با 

بسيار مجذوب كننده است. 

بدون شمارة صفحه  - شماره 18 
جمعه 2 تا پنجشنبه 8 مرداد ماه 1394خورشيدى

اين  ويتامين
كاركردهاىبسيار

ماسك زعفران 
زعفران  گران ترين ادويه جهان است بنابراين 

تعجبى ندارد ارزشمند  ترين  ادويه نيز باشد .زعفران  
راه  يك  زعفران  صورت  ماسك  است،  طال  از  تر  گران  حتى 

طبيعى و موثر براى مراقبت از پوست  است. اين  ماسك  تنها  
در عرض چند دقيقه آماده مى شود و تهيه آن   ساده و آسان است  

اين ماسك  پوست را خنك و با طراوت ميكند.زعفران باعث رنگ شفاف 
پوست مى شود و چروك هاى صورت را محو مى كند و مهمتر آنكه براى 
بهبود آكنه و جوش صورت از آن بسيار استفاده مى شود. طرز تهيه:يك 
قاشق چايخورى زعفران،يك قاشق غذاخورى ماست و يا خامه ترش،يك 
يالنگ(اختيارى). يالنگ  روغن  قطره   4 3تا  و  عسل  چايخورى  قاشق 
تركيب را خوب مخلوط كنيد و روى پوست صورت وگردن خود بماليد 
اگر نمى خواهيد دستانتان رنگ بگيرد از فرچه نرم استفاده كنيد. به 

مدت نيم ساعت بگذاريد بماند. بعد از نيم ساعت با يك اسفنج و 
يا ابر آرايشى مواد را از روى صورت پاك كنيد و با آب ولرم 

صورت را بشوييد. نگران زردى نباشيد و اگر عجله 
اليه بردارى  ماست  و  پرك  جو  با  داريد 

كنيد.

زن روز
زنان  شاخص

مينا بيسل
مينا بيسل متولد تهران و زيست 
ايرانى-آمريكايى  برجسته  شناس 
براساس  كه  تحقيقاتى  در  او  است. 
موفق  داده،  انجام  شناسى  غدد 
قاعده  بى  رفتار  نوعى  است  شده 
در ماتريكس خارج از سلولى را در 

پاسخ به سلول ها كشف كند.
ادامه  منظور  به  بيسل  مينا 
دبيرستان  پايان  از  پس  و  تحصيل 
آمريكا  به  تحصيلى  بورس  يك  با 
مهاجرت كرد و در دانشگاه  هاروارد 
به  را  خود  كارشناسى  تحصيالت 
 1972 سال  از  وى  رساند.  پايان 
پيوست  بركلى  دانشگاه  ابراتوار  لبه 
كشفيات  و  مطالعات  همه  تقريبا  و 
در  او  داد.  انجام  آنجا  در  را  خود 
ميكروبيولوژى  رشته  در  بركلى 
متخصص  و  گرفت  دكترا  مولكولى 

شد.
مينا در سال 2007 جايزه پتزكولر 
دريافت  را   (  Premio Pezcoller)
كرد. اين جايزه نوعى نوبل در رشته 
به  سالهاست  كه  است  غددشناسى 
پتزكولر  بنياد  سوى  از  ساالنه  طور 
و جايزه بين المللى تحقيقات درباره 

 International Award  ) سرطان 
به   (  for Cancer Research
و  تومور  با  مبارزه  عرصه  پيشگامان 

سرطان اعطا مى شود.
از  جايزه  اين  علمى   كميسيون 
كشورهاى  تمام  از  نامزد   30 بين 
بهترين  عنوان  به  را  بيسل  دنيا، 
انتخاب  سال  سلولى  زيست شناس 
بنياد  سوى  از  همچنين  وى  كرد. 
واقعى  رهبر  عنوان  به  جايزه  اين 
محيط ها  ريز  تاثير  توضيح  و  درك 
بدن  اندام هاى  جدار  اليه  روى 

پستانداران معرفى شد.

برگرفته از صفحه (Health Family & Wellbeing) در فيسبوك

اصالح  به  مجبور  زنان  اصالح آيا  به  مجبور  زنان  آيا 
موهاى بدن خود هستند؟موهاى بدن خود هستند؟

در  ساله   17 مورينوى  دستينى 
نقشه  با  گذشته  سال  سپتامبر 
يك  به  بود  كشيده  كه  جديدى 
سالى  نام  به  آرايشى  لوازم  فروشگاه 
در نزديكى محل زندگيش در سياتل 

مراجعه كرد.
كارمند  يك  به  او 
شبيه  كه  فروشگاه  مسن 
كرد  مراجعه  بود  مادربزرگها 
و از او سوالهاى بسيار زيادى 
كننده  بيرنگ  مواد  مورد  در 
كنندة  متحول  مواد  مو، 
رنگ،  و رنگ مو پرسيد و زن 
او  از  ساده  خيلى  فروشنده 
پرسيد كه آيا مويش را رنگ 

ميكند يا نه.
خانم مورنو جواب مى دهد: 
را  زيربغلم  موهاى  من  بله، 
رنگ مى كنم. زن اول تا پنج 
ثانيه فقط مى خندد، و بعد 

خنده اش  مورنو را هم به خنده مى 
اندازد. 

كمرنگ  آبى  را  زيربغل  موهاى  او 
كرد و روز بعدش روى يوتيوب ويدئو 
موهاى  ويدئو  اين  در  او  گذارد.  مى 
نشان  را  بغلش  زير  رنگ  اى  فيروزه 
آنها  كه  كند  مى  افتخار  و  دهد  مى 
را نزده است. اين ويدئو بيش از 292 

هزاربار ديده شده است. 
كردن  اصالح  مورنو  اينكه  از  بعد 
موهاى زيربغل اش را متوقف كرد، با 
نظرات منفى بسيارى مواجه شد ولى 
صورتى  متنوع  هاى  رنگ  او  موهاى 
گرم، بنفش، سبز، زرد و نارنجى را به 

خود گرفت. 
مورنو مى گويد: هيچ كس از پسرى 
كه با آستين حلقه اى سلفى انداخته 
نمى پرسد كه چرا موهاى زيربغلش 
را اصالح نكرده ولى وقتى من موهاى 
گفتند:  همه  كردم  رنگ  را  زيربغلم 
مى  فمنيست  جادوگر  اين  واى 

خواهد جلب توجه كند!
پس از آن روزانه اينترنت پر مى شود 
زيربغل  موهاى  كه  زنانى  تصاوير  از 
در  مختلف  هاى  رنگ  به  را  خود 
آورده اند. «مايلى سايرس» زيربغلش 
را  آن  عكس  و  كرد  رنگ  صورتى  را 

اول ماه مى در اينستاگرام قرار داد. 
اين پست نزديك به 4 ميليون اليك 

و بيش از 30 هزار كامنت داشت. 
در اينستاگرام بيش از 700 عكس 
زنان و تعداد انگشت شمارى از مردان 
وجود دارد كه با هشتگ رنگ كردن 

موى زير بغل به روزرسانى شدند.
يك وبالگ با نوشته هاى «روكسى 

شهر  در  مو  مدل  طراح  هانت» 
سياتل هم اينطور نوشت كه «چطور 
كنيد».  رنگ  را  خود  زيربغل  موى 
به  بار  هزار  از 37  بيش  مطلب  اين 
اشتراك گذاشته شد. پنج سال پيش 
خانم هانت اصالح موهايش را متوقف 
كرد و امروز آنها را رنگ كرده است. 
خود  هاى  سايت «چاله  بنيانگذار  او 
را آزاد بگذاريد»(اشاره به گودى هاى 
مبارزه  هدف  با  كه  است  بغل)  زير 
مى  فعاليت  زيربغل  موى  اصالح  با 
استفاده  سايت  اين  مانيفست  كند. 
از اين تظاهرات شخصى و عموميت 
بخشيدن به آن است براى به چالش 
كشيدن استانداردهاى زيبايى جامعه 
كه اكنون براى زنان بسيار مضر است.

آنها در سياتل، پنساكوال و فلوريدا 
در سالن زيبايى خود روش هاى رنگ 
كردن موها را ياد مى دهند و براى هر 
دوره هم 65 دالر دريافت مى كنند.

مى  مشتريانش  درباره  هانت  خانم 
گويد: يك روز خانمى به ما مراجعه 
كرد كه قرار بود به تعطيالت برود و 
مى خواست زير بغلش را رنگ كند تا 
مادر شوهر دم دمى مزاجش را ادب 

كرده باشد.
راشل بنت 20 ساله كه در اوتاوا 

زندگى 
از  كند  مى 

سالگى  پانزده 
و  است  نكرده  اصالح 

دسامبر گذشته ويدئويى در يوتيوب 
براى  خود  داليل  از  و  كرد  منتشر 

گويد:  مى  او  گفت.  كار  اين 
چون  كردم  را  كار  اين  من 
است.  خوب  كردم  مى  فكر 
به نظرم مردم بايد كارى كه 
دوست دارند را انجام دهند، 
كارى كه فكر مى كنند آنها 
اگر  حتى  كند  مى  زيباتر  را 
همخوانى  جامعه  الگوهاى  با 
نداشته باشد. هر كس شوق 
دارد.  را  خودش  شور  و 
من  كردند  فكر  من  والدين 
ديوانه شده ام ولى در نهايت 
پذيرفتند، هر چند پدرم هنوز 

هم اين كار را نمى پسندد.
استاديار  فحص،  برينه 
مطالعات زنان و جنسيت در دانشگاه 
حدود  گذشته  سال  آريزونا،  ايالتى 
اصالح  كه  زنى   62 روى  سال  يك 
مدت  به  را  خود  پاهاى  و  بغل  زير 
10 هفته متوقف كرده بودند، مطالعه 
كرد. اين زنان را از مطالعه مجالت و 
واكنش هاى منفى دوستان و خانواده 
دور نگه داشت و در نهايت همه آنها 

از روند كارشان راضى بودند.
احتماال  گويد:  مى  فحص  دكتر 
كه  گويند  نمى  زنان  از  بسيارى 
شان  بغل  زير  موى  آميزى  رنگ 
اين  با  ولى  است  اعتراض  يك 
وجود مى شود آن را صدايى براى 
بدن  بودن  پاك  و  زنان  خاموشى 

دانست. آنها 
خواهرش  با  كه  بلومونو  اسنوكى 
كرده،  تاسيس  را  مو  رنگ  برند  يك 
خوشحال است كه اين برند را براى 
است.  كرده  توليد  زيربغل  موهاى 
تصميم  زن  يك  وقتى  گويد:  مى  او 
را  خودش  بدن  موهاى  گيرد  مى 
اصالح نكند، كامال موضوعى مربوط 
مقاومت  اين  ما  است.  خودش  به 
پرواز  يك  را  آن  و  داريم  دوست  را 
زيبايى  استاندارهاى  با  مواجهه  در 

شناسى مى دانيم.

اى خوش از تن كوچ كردن، خانه در جان داشتن
داشتن پنهان  خلق  از  پرى  مانند  روى 
همچو عيسى بى پر و بى بال بر گردون شدن
همچو ابراهيم در آتش گلستان داشتن
كشتى صبر اندرين دريا افكندن چو نوح
ديده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن
عشق كمانداران  و  تركتازان  هجوم  در 
داشتن تيرباران  بهر  آماده  سينه اى 
علم نور  با  را  تاريك  دل  دادن  روشنى 
در دل شب، پرتو خورشيد رخشان داشتن
همچو پاكان، گنج در كنج قناعت يافتن
داشتن سليمان  ملك  و  بودن  قانع  پروين اعتصامىمور 

رنگ  را  زیربغل شان  که موی  را رنگ زنانی  زیربغل شان  که موی  زنانی 
آمیزی می کنندآمیزی می کنند

D ویتامین
 و نقش مؤثر آن در ساختار بدن

ويتامين D ماده اصلى براى سالم نگهداشتن و تقويت استخوانها و دندان 
بوده و براى سالمتى سيستم ايمنى بدن بسيار ضرورى است. 

مکمل های ویتامین D ارزان 
و کارساز، راهکاری برای 
مبارزه با فشارخون باال


