ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا


ويتام D

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﴐوریاﻧﺪ .ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ در ﻏﺬاﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﯾﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎب ،ﯾﮏ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﻧﻮر آﻓﺘﺎب اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮرد در ﭘﻮﺳﺖ
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺑﺪن دارد و وﺟﻮد آن ﭼﻪ
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺟﺬب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﺪم ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ در
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺳﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺪ
ﺷام ﮐﻮﺗﺎه مبﺎﻧﺪ ،اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ رﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ و ﻧﺮم و ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﺑﺪ
ﻓﺮم ﺷﻮﻧﺪ.
وﻇﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dدر ﺑﺪن
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻐﺰ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از دﯾﺎﺑﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﴎﻃﺎن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD
ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﻨﺪان زﯾﺎدی ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان  ۲۰درﺻﺪ ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﺬاﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dأﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﳌﻮن ،ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎردﯾﻦ ،ﺗﻦ
ﻣﺎﻫﯽ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﻗﺎرچ
ﭼﮕﻮﻧﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،Dﭘﻮﺳﺖ ﺷام ﺑﺎﯾﺪ  ۲-۳ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر  ۵-۱۰دﻗﯿﻘﻪ در
ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت در زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﴍاﯾﻄﯽ دارد.
ﻣﻮارد زﯾﺮ از رﺳﯿﺪن اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻔﻨﺶ و ﺗﺸﮑﯿﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dدر ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ:
داﺷنت ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ،ﮐﻼه ،دﺳﺘﮑﺶ و...
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮمﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺮمﻫﺎی ﺿﺪ آﻓﺘﺎب
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت در ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ

وﺟﻮد اﺑﺮ
وﺟﻮد ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻫﻮا
وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽ در ﻫﻮا
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺟﺬب اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ را ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
آﻣﺎر ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺧﯿﺮا ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
ﮔﺴﱰده ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﺷﻬﺮﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و اﮐرث
ﻣﺮدم در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺒﻮد آن در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ منﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﺮد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﯿﺰان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  ۶۰۰واﺣﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD
ﻣﯿﺰان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dرا ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد:
ﻣﻘﺪارﻃﺒﯿﻌﯽ :ﺑﯿﺸﱰ از ۳۰
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ۱۴-۳۰ :
ﮐﻤﺒﻮد :ﮐﻤﱰ از ۱۴
ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD
ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد:
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﴎﻣﺎ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر
ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ
دردﻧﺎک ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
درد ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ
ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ
رﯾﺰش ﻣﻮ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪیﺗﺮی را اﯾﺠﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺸﻮری ﺑﺮای ﻣﴫف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dدر ﮐﺸﻮر و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﯿامریﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه،
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ را ﺑﺮای ﻣﮑﻤﻞﯾﺎری اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ متﺎم اﻓﺮاد ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان و ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺑﺪﻫﻨﺪ

و وﺿﻌﯿﺖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎمل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۱ﻋﺪد ﻗﺮص  ۵۰ﻫﺰار واﺣﺪی ﻣﴫف
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﺒﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴ﻣﺎه ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۱ﻋﺪد
ﻣﮑﻤﻞ  ۵۰ﻫﺰار واﺣﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از  ۴ﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﺪدا آزﻣﺎﯾﺶ داده
و وﺿﻌﯿﺖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dرا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻤﺒﻮد آن درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫامن  ۱ﺑﺎر
در ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا  ۲ﻣﺎه ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۱ﻋﺪد
ﻗﺮص  ۵۰ﻫﺰار واﺣﺪی ﻣﴫف ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه ﻣﯿﺰان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﻮد.
ﻋﻮارض ﻣﴫف زﯾﺎد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD
ﻋﻼرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و در متﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ و
آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮدﴎاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﯿﺰان از ﻣﮑﻤﻞ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﯿﺸﱰ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز روزاﻧﻪ از ﻣﮑﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ اﺿﺎﻓﻪ آن در ﮐﺒﺪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﯾﺖ داروﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﺳﺘﺨﻮان ،رﯾﻪ و ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD
اﻏﻠﺐ وﻗﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد از آﻣﭙﻮل وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﻣﯿﺰان
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﻫﺮ
ﻓﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و منﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آن را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد.
ﻧﮕﺎرش :ﻧﺪا ﮐﻠﮑﺘﻪﭼﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ

