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دكتر سیدضیاءالدین مظهری
متخصص تغذیه و رژیم درمانی
نائبرئیس انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی
dr_z_mazhari@yahoo.com

ش�یوع کمبود ویتامین دی به خصوص در زنان و کودکان ایرانی بین  ۵۰تا  ۸۰درصد اس�ت .از عوارض مصرف کم
ای�ن ویتامی�ن در دوران کودک�ی بیم�اری راشیتیس�م اس�ت ک�ه ب�ه عل�ت کمبود کلس�یم و فس�فر در زمان رش�د
اس�تخوانها ،اس�تخوانهای ف�رد دارای املاح کم�ی خواهد بود و نخواهد توانس�ت وزن ف�رد را تحمل کند و در
نتیج�ه انحن�ا خواه�د یاف�ت .در دوران بزرگس�الی کمب�ود ای�ن ویتامی�ن در ب�دن باع�ث بوج�ود آم�دن بیماری
استئوماالس�ی میش�ود .این بیماری به این ش�کل اس�ت که با کاهش تراکم اس�تخوانی دردهای ش�دیدی در
قس�مت پا و کمر احس�اس میش�ود و همچنین اس�تخوانهای بلند به راحتی شکس�ته میش�وند .اگر فرد در این
دوران ش�روع ب�ه دریاف�ت ویتامی�ن دی کن�د ،این عارضه رفع میش�ود .در دوران کهنس�الی کمب�ود این ویتامین
باع�ث ب�روز بیم�اری پوکی اس�تخوان به ویژه در زنان میش�ود .عامل اصلی تأثیرگ�ذار تغییرات هورمونی در بدن
اس�ت .ام�ا در ای�ن دوران ای�ن بیم�اری میزان ویتامی�ن دی در بدن کاهش مییابد ول�ی دریافت این ویتامین در
دوران بیم�اری کم�ک چندان�ی ب�ه بهب�ود آن نمیکن�د ،بلک�ه برای پیش�گیری از این بیماری بای�د از دوران جوانی
کلس�یم و فس�فر همراه با ویتامین دی مصرف ش�ود .کمبود این ویتامین در بدن باعث عوارضی چون دیر دندان
درآوردن و دیر نشس�تن و دیر راه افتادن در کودکان ،همچنین نافرم ش�دن لگن که این بیماری در دخترها باعث
تنگ�ی لگ�ن ش�ده و ب�ه ناچ�ار بای�د از طریق س�زارین زایم�ان کنند .همچنین کمب�ود این ویتامی�ن باعث افزایش
احتمال ابتالء به س�رطان س�ینه یا پروس�تات میش�ود .کمبود این ویتامین باعث میشود که دستگاه ایمنی بدن
ضعیف شده و باعث میشود فرد مبتال به سرطان و دیابت و حتی عفونت گردد.
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چارهاندیشی در قبال افت شدید ذخایر ویتامین D3
یا  25هیدروكسی ویتامین D

اگ��ر آخرین نتای��ج آزمایش خونتان افت ش��دید ویتامین  D3همراه با
تغییر نس��بت كلس��یم به فسفر از میزان طبیعی را نمایان ساخته باشد،
اولین اقدامات پیشنهادی در این راستا ،انجام سیستماتیك فعالیتهای
بدنی سبك توام با تابانیدن كوتاهمدت نور خورشید مستقیم نه از ورای
شیش��ه یا گرد و غبار به قس��متهای غیر حس��اس بدن (مثال از مچ پا تا
 3انگش��ت مانده به كش��اله ران یا تمام قس��مت پش��ت بدن از كف پا تا
یك پهنای دست مانده به سر و گردن) میباشد .در آغاز از یك دقیقه
در روز باید ش��روع كرده و بتدریج هر روز یکچهارم دقیقه یعنی 25
ثانیه به میزان تابش مس��تقیم نور آفتاب افزوده ش��ود تا به  10دقیقه در
روز برسد ( 5دقیقه اندامهای جلوی بدن و  5دقیقه دیگر ،قسمتهای
پش��ت ب��دن در محدوده پیش گفت) .به م��وازات اجرای تدریجی این
برنامه چون در ابرش��هرها و یا محیطهای آلوده به گرد و غبار یا تراكم
گازهای س��وختی و ذرات معلق امكان تامین اش��عه ماوراءبنفش كافی
جهت فعالسازی پیشساز ویتامین  Dبرای تبدیل آن به ویتامین D3
كافی توس��ط پوس��ت میسر نمیشود ،در صورت کمبود ،با صالحدید و
تجویز پزشك معالجتان از مکملهای ویتامین  D3البته تمهیداتی نیز
در جهت افزایش میزان منابع غذایی حاوی كلس��یم (ش��یر و لبنیات،
كنج��د ،ب��ادام ،ان��واع كلمهای پخته و غیره) را نیز باید به عمل آورید تا
بدین وسیله با تامین نیاز بدن به كلسیم كافی ،امكان سوخت چربیها
بهتر و سهلتر فراهمگردد.
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مکمل یاری با ویتامین D

باتوج��ه ب��ه اینک��ه ویتامین  Dیک ویتامین محلول در چربی اس��ت و
بهترین منبع آن تولید نور آفتاب است( .نه از پشت شیشه)  2-3بار در
هفته به میزان نصف یا یکسوم زمانی که پوست میسوزد در صورت
دستها ،گردن و پاها ( 10-20دقیقه) توصیه میگردد.
بهتری��ن س��اعت روز جه��ت س��اخت ویتامین  Dس��اعت 10صبح تا
15بعدازظهر است ولی در فصل تابستان به منظور پیشگیری از اثرات
زیانبار نور آفتاب قبل از این زمانها توصیه میگردد.
مناب��ع غذای��ی ویتامین  Dروغن جگر ماه��ی ،ماهیهای چرب ،زرد ه
تخممرغ ،جگر ،شیر و لبنیات غنی شده است و سفره غذای ایرانی به
طور معمول از نظر این ویتامین فقیر است.
لب��اس ،دود ،گردوغب��ار ،شیش��ه پنج��ره ،هوای ابری ،ه��وای آلوده و
کرمهای ضد آفتاب مانع رس��یدن اش��عه ماوراء بنفش به بدن و تبدیل
پیشس��از آن به ویتامین  Dمیش��وند .همچنین در افراد تیره پوست در
مقایس��ه با کسانی که پوس��ت روشن دارند ویتامین  Dکمتری ساخته
میش��ود .افرادی که ش��بکار هستند و روزها میخوابند ،کسانی که در
آب و ه��وای س��رد زندگ��ی میکنن��د و مجبورند داخل من��زل بمانند
واش��خاصی که تمام بدن خود را با لباس میپوش��انند بیشتر در معرض
خطر کمبود ویتامین  Dقرار دارند.

برنامه کشوری ایران درخصوص مکمل یاری با ویتامین D
 50/000 IUمگا دوز ویتامین  Dداده شود.

 50/000واحدی و روزانه یک عدد مکمل کلس�یم

تول�د  400IUروزان�ه ویتامین  Dداده میش�ود که

در گ�روه س�نی  7-12س�اله :ه�ر  2م�اه یکب�ار

ح�اوی  500میلیگرم کلس�یم و یا کلس�یم D /که

ای�ن ویتامی�ن  Dب�ه ص�ورت قط�ره  A+Dو قطره

 50/000 IUمگا دوز ویتامین  Dداده شود.

حدود  400واحد ویتامین  Dدارد مصرف شود.

مولتیویتامین قابل دس�ترس میباش�د و از طریق

در گ�روه س�نی  12-60س�اله :ه�ر م�اه یکب�ار

با توجه به شیوع باالی کمبود ویتامین  Dدر جامعه

مراکز بهداش�تی و درمانی و خانههای بهداشت به

 50/000 IUمگا دوز ویتامین  Dداده شود.

ما قبل از ارائه مگادوز با دوز پیش�گیری ماهی یک

صورت رایگان در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.

الزم اس�ت در کلیه زنان و مردان باالی  60س�ال

عدد مکمل  50/000واحدی لزومی به اندازهگیری

در گ�روه س�نی  6-2س�اله :ه�ر  2م�اه یکب�ار

ماهیان�ه ی�ک دوز مکم�ل خوراک�ی ویتامی�ن D

سطح سرمی ویتامین  Dنیست.

در گ�روه س�نی  0 -24ماه�ه :از  3ت�ا  5روز بعد از
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توصیههای مفید درخصوص چگونگی مصرف و عوارض احتمالی ناشی از مصرف بیش از اندازه

 .1بهت��ر اس��ت مکمل ویتامی��ن  Dبا وعدههای
اصلی غذا ناهار یا شام مصرف شود.
 .2این میزان دوز پیش��گیری اس��ت و عارضهای
ندارد.
 .3در ص��ورت بروز عالیم مس��مومیت ش��امل
یبوست ،ضعف ،خستگی،خوابآلودگی ،سردرد
و کاهش اش��تها ،پرنوش��ی ،خشکی دهان ،طعم
آهن در دهان ،تهوع و اس��تفراغ از ادامه مصرف
مگادوز خودداری کرده و به پزش��ک معالج خود
مراجعه نمایید.
 .4قبل از مصرف مگادوز ویتامین  Dدرخصوص
تجویز آمپول ویتامین  Dو یا مکمل مشابه دقت
ش��ود و در صورت مصرف آنها میبایستی جهت
تصمیمگیری نهایی به پزشک مراجعه نمایید.
 .5همچنی��ن در اف��رادی ک��ه مبت�لا ب��ه
س��ارکوئیدوزیس ،هیپرپاراتیروئیدیسم ،بیماری
کلیوی و هیستوپالس��موزیس هس��تند مصرف
مکم��ل ویتامی��ن  Dبا احتیاط و با نظر پزش��ک
انجام شود.
 .6برنام��ه پیش��گیری از ویتامی��ن  Dبا مکمل
ی��اری تا زمانی که غنیس��ازی م��واد غذایی با
ویتامین  Dدر کشور انجام نشده است برای همه
گروه سنی الزماالجرا میباشد.

ی ملی وضعیت
 .7با توجه به نتایج دومین بررس 
ریزمغذی در  11اقلیم کش��ور در س��ال  1391و
شیوع باالی کمبود ویتامین  Dو به خصوص در
خانمه��ای ب��اردار که  85درصد مادران باردار در
سراسر کشور در معرض کمبود و یا دچار کمبود
شدید ویتامین  Dمیباشند.
ب��ه کلیه م��ادران باردار توصیه میش��ود روزانه
 1000واح��د ویتامی��ن  Dمص��رف نمایند و این

مق��دار ویتامی��ن بع��د از ش��روع اس��تفاده از
مولتیویتامی��ن (پایان هفته  )16قطع گردد چرا
ک��ه خ��ود مولتیویتامی��ن توصیه ش��ده حاوی
ویتامین  Dمیباشد.
 .8مص��رف همزم��ان ویتامین  Dب��ا داروهای
کورتیکواس��تروئیدی مانند پردنیزولون ،داروی
ض��د تش��نج مانن��د فنوباربیتال و فن��ی تویین و
داروهای درمان بیماری س��ل مانند ریفامپین و
ایزونیازی��د با مکانیس��مهای مختل��ف از جمله
کاهش جذب کلس��یم،کاهش جذب ویتامین D
افزایش متابولیس��م ویتامین  Dتداخل داش��ته و
موج��ب کاهش اثر ویتامین  Dمیش��ود لذا نیاز
این افراد به ویتامین  Dافزایش مییابد.
 .9قرصه��ای ویتامین  Dموجود در بازار از نوع
تزریقی آن قابلیت جذب باالتری را دارند.
 .10مص��رف همزمان ویتامین  Dبا تیازیدها که
در درمان فش��ارخون اس��تفاده میشود میتواند
سطح ویتامین  Dخون را افزایش دهد.
 .11در صورتی که فرد داروی آنتیاسید مصرف
میکند الزم اس��ت ویتامین  Dرا دو ساعت قبل
یا  4ساعت بعد از آنتی اسید میل کند.
 .12در صورت مصرف داروی قلبی دیگوکسین
مصرف ویتامین  Dبا نظر پزشک معالج باشد.
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