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  برگردان: علی صفاريان                نگارش برايان ورهگی

 
 دوبه  غرب انشکجامعه پزمی باشد.   !نه تاکيد مکرر باپاسخ  ؟خوب است مصرف قرصهای ويتامين دآيا 

 از جمله چيزها از بسياری به حفاظت و درمانويتامين د  می گويد يک گروه. دنمکتب فکری تقسيم می شو
و  ها ديگر می گويد ويتامين دی و کلسيم ريشه بيماری گروهو . می پردازدايمنی  خود سرطان و بيماری های
قرار دوم  گروه و دستهشخصا در  . مندارد وجودفی و مخال متضادهای ه ديدگاچرا چنين گرفتاری ها می باشند. 

چه بگيريم که تصميم که  آزاد هستيم می باشم. مادوم گروه  هایو ديدگاه  اتبنابراين فقط بازگوکننده نظر .دارم
 مواقعی که مانند .نکرده ايممحول به سازمان های دولتی  اختيار رااين  که یزمانتا البته خود بياوريم بدن  بر سر

که ما بايد حقوق و آزادی  من بر اين باورمعمومی داريم.  مراقبت های بهداشتو ايمن سازی  رعايت در جبارا
بيان ويتامين د نکردن مصرف  دليل به تفصيلدر ذيل  خود را حفظ کرده و انتخاب آگاهانه داشته باشيم. انتخاب 

  خواهد شد.
 

و خشک بدن  ،شدن پيرتر و گذشت زمانا ب .هستيم انرژیانعطاف پذير و پر ی دارای بدنی جوان هنگامما در 
موجب  کلسترول که فکر می کردند. قبال گردندمی سخت شريان ها زمان به مرور همچنين . شودترمی  شکننده

ويتامين د با  رابطه .گرددمی شريان ها سختی  باعث کلسيم کشف شده که اکنون لکن استشريان ها  سخت شدن
 رسوب ما ،بدن کلسيمسطح ازدياد  بامی شود. کلسيم توسط بدن  بيشترجذب  موجبد  امينويتست که ينکلسيم ا
 اعضا ترين . شايعگردددرد می  مفاصل و ايجادناهنجاری های  باعث که خواهيم داشتنرم  های بافتدر  کلسيم
با يم. بربل رنج ممکن است از ورم مفاصما يی که هاجايعنی  ،هاشانه ها و زانو  ،باسن ،انگشتان دست شامل

خواهيم  می شوند ديدهضايعات مغز  در همانگونه کهرسوبات  ما دارایو کلسيم  مصرف بيش از حد ويتامين د
هايپرتروفی خوش ، ، تومور پستان، توموریضايعات کيستآن ها را بدن  بخش هایساير  درما می توانيم . بود

 ها رادر عروق آن . مابخوانيمسنگ کليه و سرطان  ،، پروستات متورم، آب مرواريد، سنگ صفراخيم پروستات
در مغز همچنين می  .دهيممی  اسکلرودرمیيا و سوريازيس نام پ هابه آنپوست  تصلب شريان ها می ناميم. در

فيبروز و يا  )زگيل يا جوش گوشتی(سارکوئيدوز دريه ها می تواندر  .خوانده شوديا اسکلروز  ام اس وتواند 
 .خوانيممی  سندرم خستگی مزمن و فيبروميالژيا را آنعضالت  . همچنين درديده شونام کيستيک

 
را  ها اين. ما ندنمی ک استفادهکلسيم  خارجیپوشش  ها برای حفاظت خود از بسياری از باکتریمشخص شده که 

قرار هدف را  کلسيم مملو از اين موانع برخی از آنتی بيوتيک ها می بينيم. شريانپالک يا و  پالک دندان شکلبه 
برای  غالبًا کهمی باشد.  تتراسايکلينبرای اين منظور  و شناخته شده متداولآنتی بيوتيک های ی از می دهند. يک

 در اسکلت که آنچنانحادث می شود  تطبيع در. اين آنتی بيوتيک گيردمی قرار استفاده  موردروزاسه و آکنه 
 به اين اسکلت های نابيايی .ندديده شدمصر  ینزديکنام نابيا در  به ای منطقه در کشف شدهيی آفريقا موميايیهای 

 بيماری لثهدرمان از اين دارو برای  مردم آن منطقه. بود پيش سال 2000 متعلق به بودند کهآغشته ی تتراسيکلين
 لينداکسی سايک بهتبديل  آن راتغيير  اندکی با درمان مشکالت بهداشتی جهت استفاده می کردند. اخيرا نيز

)Doxycycline( ) و مينوسايکلينminocycline (مينوساکلين  ضايعات مغزی باام اس و  های بيماری. کرده اند
   د.نمی شودرمان 

 
  بعص ی ازحفاظتم اتاثر
 

اثرات  دارای اشان، خواص ضد ميکروبی اط باارتب جدا از تتراسيکلينمشتقات ساير  به همراهلين سايکمينو
خون از موانع  عبورو نفوذ قابليت  بيشترها  تتراسايکلين ساير از. مينوسايکلين می باشند عصباز  یحفاظتم

  .می باشد باعصامرکزی درمان اختالالت سيستم  در بسيار مناسب لذا. را داردمغز ورود به  جهت
  



 
يونيزان در  های و پرتو )excitotoxicity( اکسايتوتاکسی سيتی مرگ نورون ها بعد از تواندمی مينوسايکلين 

، و سکته مغزی، بيماری پارکينسون، بيماری هانتينگتونحيوانی  نمونه هایهمچنين ، یزمايشگاهآکشت ميکرب 
 والتهاب کاهش  خصوصيات شاملمينوسايکلين  یظتفاحم اثرات را کاهش دهد. اسکلروزيس لترال فيکآميوترو

 .می باشد ر مستقيم در بقا عصبياثت
 
 ".ويتامين د فرضيه های جايگزين"
 

 . حدوداست کلسيم های مسدود کننده کانال آن عانو. يکی از ااستوجود مفشار خون باال  برای های بسياریدارو
کارشان را قلب و عروق  تکاهش سفتی و سختی عضالوها با دار . اينوجود دارد تجاری از اين دارونام  21

 انجام می دهند.
 

می گردد دو هفته  مدت ظرفدر ها ، فشار خون باال و مرگ موش تصلب شرايينباعث در دوز باال   D3ويتامين
به  بايدنيز آن دوز  لذا استآنجا که انسان بسيار بزرگتر  يک سم مرگ موش می باشد. از  D3ويتامينچرا که 

 می شويم.استفراغ سمی ويتامين د دچار قبل از مرگ که ما احتماال  به حدی .باشدهمان اندازه بزرگ 
 

، اوکلند دانشگاه ی.سکته و مرگ ناگهان می باشد،٪ بيشتر  47مصرف می کنند زنانی که کلسيم  حمله قلبیاحتمال 
 نيوزيلند 

 
خالص  کلسيمشر از  فقط را شبدنکلسيم است تا  دقدرتمن های پمپدارای خود های در پشت گوش  خاکیکرم 
خاکی را مبتال به  کرم می توانند ندانشمندان  چنانچه می گرددبدنش کلسيم  سطح نگاهداشتناين باعث پايين  .کند

  سرطان نمايند.
 

 بسيار پايينآنان سرطان  آمارو نرخ  می باشندهای کلسيمی  به جای استخوان یضروفدارای بدنی غ کوسه ها
 دارای اما انساندهند کاهش خود را نرخ سرطان می کنند تا بتوانند مصرف سوپ باله کوسه ها چينی . است

 هستند.رنج  در سرطاناز ها  فرهنگ ساير ها به مانند چينیکلسيمی می باشد بنابراين استخوان 
 

  رگزاری رويترز خب -می باشد. بيشتر ٪  64مصرف می کنند زنانی که کلسيم  خطر شکستگی لگن احتمال
 

از : "نرخ شکستگی لگن در کشورهای توسعه يافته می گويد پارادوکس کلسيم در موردجهانی سازمان بهداشت 
 مصرف از سوی ديگر آنان بيشتر می باشد.که مصرف کلسيم است در حالي باالتر کشور های در حال توسعه

  روشن می باشد." وضيحتنيازمند اين)  کشورهای در حال توسعه کمتر است (در  کلسيم
 

. وجود دارد مخالفين آنبا  کلسيممکمل  و ويتامين دمصرف  انو طرفدار مروجينگروه بين يک تفاوت اساسی 
و ويتامين د هستند در کلسيم مکمل  طرفدار مصرفج و گروهی که مرو دارند. به خريد دارو احتياجبيمار  افراد

 نکته توجه کنيد که به ايناينکه تصميمی بگيريد قبل از باشند.  مردم کمتر سالممی کنند که کسب درآمد صورتی 
جديد  ها تقريبًاو آسانسور ها ، ماشينها که تلويزيون شود عنايت ضمناد چه کار کنيد. با بدن خومی خواهيد 

قطعه قطعات کوچک  بهرا ها  چوب و کردهکار به سختی  باشيمکلسيم  مکملبه  اينکه معتاداز  قبلما هستند. 
بوديم.  یفيزيکی بهتربدنی و و به طور کلی در شرايط کرده ، اسب سواری درست می کرديمآتش  و نمودهقطعه 

رنگ  سفيد های قرص  . لکنباشد استخوان یواقعی برای سالمتو ابزاری درست و کليد می تواند ورزش 
  باشند.موثرنمی 
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