
  

  

 آفتاب ويتامين                                    

زيرا  .هم گفته مي شود ويتامين آفتابيكي از ويتامينهاي محلول در چربي است كه به آن   Dويتامين 

 جغرافيايي منطقه مانند بيشماري عوامل. در پوست ساخته مي شود Dدر اثر تابش نور خورشيد ويتامين 

 )رنگ پوست( پوستي پيگمانهاي ميزان و سن ، آفتاب نور مقابل در گرفتن قرار زمان هوا، آلودگي، فصل ،

  .دهد ميقرار  تاثير تحت را D ويتامين ساخت

 ساردين و آال قزل ، كپور ، آزاد ماهي مثل چرب هاي ماهي ، ماهي كبد روغن توان ميعالوه بر نور آفتاب 

 شير و لبنيات از منابع فقير اين ويتامين هستند ولي .برشمرد D ويتامين غذايي منابع ترين غني از را

 مغزها و ها ميوهكند  تامين را ويتامين اين به روزانه نياز از بخشي تواند ميD ويتامين با شده غني شير

 .هستند D ويتامين فاقد

  

  نقش ويتامين د

در حفظ و نگهداري كلسيم بدن و سالمت استخوانها و دندانها شناخته شده  Dويتامين مهمترين نقش 

 باز و استخوانها از آنها انتقال و نقل ، كوچك روده در فسفر و كلسيم جذب براي D ويتامين .است

در بروز بسياري از بيماريهاي غير  Dامروزه نقش ويتامين   .ايفا ميكند مهمي نقش ها كليه در جذبشان

عروقي، انواع سرطانها به خصوص سرطان كوروركتال، بيماري ام  -واگير از جمله ديابت، بيماريهاي قلبي

باعث كاهش سطح  Dهمچنين كمبود ويتامين . ثابت شده استو افسردگي اس يا مولتيپل اسكلروزيس 

  .در كودكان مي گرددايمني و بروز انواع آلرژي از جمله آسم به خصوص 

  د علل كمبود ويتامين

افراد شب كار،  سـاكنان منـاطق بـا    ، افراد زمين گير، نور خورشيد براي مدت زمان طوالنيدور ماندن از 

از داليـل مهـم كمبـود     پوشش هاي مقاوم به نور خورشـيد  كرمهاي ضد آفتاب واستفاده ازآلودگي هوا ، 

  . در افراد مي باشد Dويتامين 

  بيماريهاي شايع در اثر كمبود ويتامين د

اين بيماري در كودكان و نوزادان در حال رشد ايجاد مي شـود و بـه نـرم و      -)ريكتز(راشي تيسم  - 1

 بـدن  وزن، مخصوصاً در استخوانهاي بزرگ و تحمـل كننـده   ) خم شدگي(انعطاف پذيري استخوانها 

    .منجر مي شود) پاها(



  

صـفحات  يا نرمي استخوان در بزرگساالني رخ مـي دهـد كـه بـه دليـل بسـته شـدن         –استئوماالسي  - 2

، ضـعف عضـالني  با عاليمـي ماننـد   ، ) كلسيم، فسفر و ويتامين د(و كاهش مواد معدني استخوان  استخواني

 . حساس شدن استخوانها و افزايش خطر شكستگي استخوان همراه است

ن يائسگي به دليل كاهش تراكم استخوان  بروز مي كند در مردان مسن و زنان در سني -استئوپورزيس - 3

تنها يكي از داليل بروز آن مي باشد، كه بـه پـوكي اسـتخوان      Dو اختالل در متابوليسم و عملكرد ويتامين 

 . مرسوم است

   

  

 

  

  

  

  

  

  

طبق آخرين بررسي انجام شده درخصوص ريز مغذيها  بسيار شايع است و Dدر كشور ما كمبود ويتامين 

اين كمبود در اكثر گروههاي سني و در كليه استان ها از جمله استان قزوين مشاهده شده  بااليي از شيوع

يكي ديگر از راه هاي . حل شودDغني مي شوند تا مشكل ويتامين  Dدر دنيا مواد غذايي با ويتامين . است

هاي با دوز باال يا استفاده از مكمل  به صورت روزانه و Dمصرف مكمل ويتامين Dمقابله با كمبود ويتامين 

  .به صورت ماهيانه است) هزار واحدي50مگادوز،(

  

گيري اما با توجه به اينكه نور آفتاب مهمترين و طبيعي ترين منبع تامين اين ويتامين است، بهره 

تا  10 به مدت  13تا   10در ساعات  هفته  روز در2از نور آفتاب به ويژه در ايام تابستان حداقل 

بدون واسطه شيشه و ضد آفتاب به همه ) نصف تا ثلث زماني كه پوست مي سوزد(دقيقه 20

  .  توصيه مي شود مورد نياز بدن Dبراي تامين ويتامين  گروههاي سني و جنسي

  

  عطيه رزازي

  معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قزوين كارشناس مسئول واحد تغذيه

  

منبع خوب غذايي نداشته و مهم ترين منبع ساخت  Dفراموش نكنيد كه ويتامين

  .استهمان نور آفتاب  Dويتامين

دقيقه بدون واسطه  شيشه و ضد  20تا10روز در هفته به مدت 2استفاده از نور آفتاب 

  .مين نمايدبدن را تأ D آفتاب مي تواند نياز  ويتامين 


