ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﭼﯾﺳت؟
ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ راﯾﺞﺗرﯾن ﻣﮑﻣلھﺎی ﻏذاﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن از آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺣﺑوﺑﯾت آنھﺎ
ﺑﮫوﯾژه در دھﮫھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺷدت اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑدن را
ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﮐﻣﺑود ﻣواد ﻣﻐذی را ﺟﺑران ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺣﺗﯽ ﺧطر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ
اﯾن طور اﺳت؟ در اﯾن ﻣطﻠب ﺷواھد ﻋﻠﻣﯽ درﺑﺎره ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ را ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﭼﯾﺳت؟ درﺑﺎره ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﭼﮫ ﻣﯽداﻧﯾد؟
وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﯾﮑﯽ از ﺿروریﺗرﯾن ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑدن ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺣداﻗل  ١٣وﯾﺗﺎﻣﯾن و
 ١۶ﻣﺎده ﻣﻌدﻧﯽ ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﺎ ﺿروریاﻧد .ﺑدن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺳﯾﺎری از وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ را از طرﯾﻖ ﻏذاھﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورد .ﺑ ﺎ
اﯾن ﺣﺎل ،ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ،ﺑرﺧﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﻧﯾز در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدن ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺑود
وﯾﺗﺎﻣﯾن روﺑرو ﺷود  .ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﻣﮑﻣلھﺎﯾﯽ ﺣﺎوی وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ و ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠف ھﺳﺗﻧد و ﮔﺎھﯽ ﺗرﮐﯾﺑﺎت
دﯾﮕری ھم در آنھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺳﺗﺎﻧداردی درﺑﺎره ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن وﺟود ﻧدارد ،ﻣواد ﻣﻐذی داﺧل آنھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﺑرﻧد و
ﻣﺣﺻول ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗرص ،ﮐﭘﺳول ،آداﻣسھﺎی ﺟوﯾدﻧﯽ ،ﭘودر و ﻣﺎﯾﻊ ﻣوﺟود ،ا ﻣ ﺎ د ر ھ ر
ﺻورت ﺧوراﮐﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن را ﻣﻌﻣوﻻ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر در روز ﻣﯽﺧورﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮭﺗر اﺳت آن را طﺑﻖ
ﺗوﺻﯾﮫ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل درج ﺷده روی ﺧود ﻣﺣﺻول ﻣﺻرف ﮐﻧﯾم.
ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻣوﺟود در ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﮐداماﻧد؟
ھر ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺎوی وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺑﮫ واﮐﻧشھﺎی آﻧزﯾﻣﯽ در
ﺑدن ﯾﺎ ﮐﺎرﮐرد آنھﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﻣوﻟﮑولھﺎی ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯾﻧﮓ ﯾﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﺳﺎﺧﺗﺎری ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﮫﻋﻼوه ﺑدن ﻣﺎ ﺑرای ﺗﮑﺛﯾ ر ،
ﻧﮕﮭداری ،رﺷد و ﺗﻧظﯾم ھﻣﮫ ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣوﺟود در ﺑدن ﺑﮫ اﯾن ﻣواد ﻣﻐذی ﻧﯾﺎز دارد .ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن
وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ و ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ را در ﺷﮑلھﺎ و ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﺗرﮐﯾﺑﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔﯾﺎھﺎن ،
اﺳﯾدھﺎی آﻣﯾﻧﮫ و اﺳﯾدھﺎی ﭼرب ﻧﯾز ﺑﺎﺷﻧد.
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و دارو ﺑر ﻣﮑﻣلھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﻧظﺎرت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧدارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻘﺎدﯾر ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻣﻐ ذی د ر
ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﭼﮫ روی ﺑرﭼﺳب ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن
ﻣﺣﺻوﻻت ھﻣﮫ ﺗرﮐﯾﺑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ روی ﺑرﭼﺳب آنھﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،اراﺋﮫ ﻧﮑﻧﻧد .ﺑﺎرھﺎ در ﺻﻧﻌت ﻣﮑﻣلھﺎی ﻏذاﯾﯽ،
ﺷﺎھد ﮐﻼھﺑرداری و ﺗﻘﻠب ﺑودهاﯾم .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن را از ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺗﺑر ﺧرﯾداری
ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣواد ﻣﻐذی ﻣوﺟود در ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻏذاھﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺗﺧراج ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ
اﯾنﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺻﻧوﻋﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗوﻟﯾد ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد.
آﯾﺎ ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﺧطر ﺳرطﺎن را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد؟
ﺷواھد ﻣوﺟود درﺑﺎره ارﺗﺑﺎط ﻣﺻرف ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن و ﮐﺎھش ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن ﻧﯾز ﮐﻣﯽ ﭘﯾﭼﯾده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ
ﺑرﺧﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧﺷﺎن دادﻧد ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﮐﺎھش ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن ﻧدارد ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرﺧﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت
دﯾﮕر ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑوده ﮐﮫ ﻣﺻرف ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷد.

دو ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺷﺎھداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ روی زﻧﺎن و ﻣردان اﻧﺟﺎم ﺷدﻧد ،ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﻣﺻرف طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻣو ﻟﺗﯽ
وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن روده را ﮐﺎھش دھد .ﭘزﺷﮑﺎن درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺻرف روزاﻧﮫ ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن در
درازﻣدت ،ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن در ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری را ﻧدارﻧد ،ﮐﺎھش ﻣﯽدھد اﻣﺎ درﺑﺎره ﻧﻘش ﻣوﻟﺗﯽ
وﯾﺗﺎﻣﯾن در ﮐﺎھش ﺧطر ﻣرگ و ﻣﯾر ﻧﺗﯾﺟﮫای ﺣﺎﺻل ﻧﺷد.
آﯾﺎ ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ارﺗﺑﺎط دارد؟
ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﻣرگ و ﻣﯾر در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻣﺻرف ﻣوﻟﺗﯽ
وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد اﻣﺎ ﺷواھد ﻗطﻌﯽ در ﺣﻣﺎﯾت از اﯾن ﻣطﻠب وﺟود ﻧدارد.
ﺑرﺧﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺧطر ﺣﻣﻠﮫ ﻗﻠﺑﯽ و ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﮐﺎھش دھﻧد ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد .در ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ طول ﮐﺷﯾد ،ﭘزﺷﮑﺎن اﺛرات ﻣﺻرف
روزاﻧﮫ ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن در  ١۴ھزار ﻣرد ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ﺑررﺳﯽ ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫای از ﮐﺎھش ﺣﻣﻼت ﻗﻠﺑﯽ ،ﺳﮑﺗﮫ ﯾﺎ
ﻣرگ و ﻣﯾر ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد.
آﯾﺎ ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ واﻗﻌﺎ ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﻔﯾدﻧد؟
ﺳﺎلھﺎ اﺳت ﭘزﺷﮑﺎن درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯾر ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﻐز و ﺳﻼﻣت ﭼﺷم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﻐز
ﭼﻧدﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﺷﺎن دادهاﻧد ﮐﮫ ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻗدرت ﺣﺎﻓظﮫ اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﻧد و ﻋﻼوه ﺑر آن د ر
ﺧﻠﻖ و ﺧوی اﻓراد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذارﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﮐﻣﺑود ﻣواد ﻣﻐذی و ﺧﻠﻖ و ﺧوی ﺑد ﺑﺎ ھم
ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ دارﻧد و ﻣﺻرف ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﺑﮫ ﺑﮭﺗر ﺷدن روﺣﯾﮫ اﻓراد و ﮐﺎھش ﻋﻼﺋم اﻓﺳردﮔﯽ ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد .ﺳﺎﯾر
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری را ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺻرف ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد ،در ﺧﻠﻖ و ﺧوی اﻓراد ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد.
ﺳﻼﻣت ﭼﺷم
ﺷﺎﯾﻊ ﺗرﯾن دﻟﯾل ﮐوری در ﺟﮭﺎن دژﻧراﺳﯾون ﻣﺎﮐوﻻ ﯾ ﺎ ﺗﺑﺎھﯽ ﻟﮑﮫ زرد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳن ارﺗﺑﺎط دارد .ﺑر اﺳﺎس
ﻣطﺎﻟﻌﮫای ،ﻣﺻرف وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎی آﻧﺗﯽاﮐﺳﯾداﻧﯽ و ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳرﻋت ﭘﯾﺷرﻓت اﯾن ﺑﯾﻣﺎری را ﮐﺎھش دھﻧد .ﺑ ﺎ
اﯾنﺣﺎل ھﯾﭻ ﺷواھدی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد اﯾن دارو از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد .
آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﻣﺿر ﺑﺎﺷﻧد؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣواردی ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣﺻرف ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود دز ﯾﺎ ﻣﯾزان ﻣﺻرف آن اﺳت.
ﻣﺻرف ﺑرﺧﯽ از وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ و ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ در دزھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺷﮑﻠﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧد اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎد ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻣﻣﮑن ا ﺳت
ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑدن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺿر ﺑﺎﺷﻧد .دز ﻣﻧﺎﺳب ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﻧوع وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎی ﻣوﺟود در آن ﺑﺳﺗﮕﯽ
دارد .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،دو دﺳﺗﮫ وﯾﺗﺎﻣﯾن دارﯾم:

وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎی ﻣﺣﻠول در آب
ﺧود ﺑدن ،ﻣﻘﺎدﯾر اﺿﺎﻓﯽ اﯾن وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ را از ﺑدن ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻧد .وﯾﺗﺎﻣﯾن  Bو وﯾﺗﺎﻣﯾن  Cﻣﺣﻠول در آب ھﺳﺗﻧد.
وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎی ﻣﺣﻠول در ﭼرﺑﯽ

از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑدن ﻣﺎ راھﯽ ﺑرای ﺧﺎرج ﮐردن اﯾن وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﻧدارد ،ﻣﻘﺎدﯾر اﺿﺎﻓﯽ آنھﺎ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن در ﺑدن اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود .وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎی ﻣﺣﻠول در ﭼرﺑﯽ ﺷﺎﻣل وﯾﺗﺎﻣﯾن  ، Aوﯾﺗﺎﻣﯾن ، Dوﯾﺗﺎﻣﯾن  Eو وﯾﺗﺎﻣﯾن  Kھﺳﺗﻧد .وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎی  Eو K
ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻏﯾر ﺳﻣﯽ ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ وﯾﺗﺎﻣﯾن  Aو  Dاﮔر ﺑﯾش از ﺣد ﻣﺻرف ﺷوﻧد ،اﺛرات ﺳﻣﯽ روی ﺑدن ﺧواھﻧد داﺷت .زﻧﺎن
ﺑﺎردار ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﻣﯾزان ﻣﺻرف وﯾﺗﺎﻣﯾن  Aﺑﺎﺷﻧد ،زﯾرا ﻣﻘﺎدﯾر اﺿﺎﻓﯽ آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﻘصھﺎی ﻣﺎدرزادی در
ﮐودک اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺑﺎ وﯾﺗﺎﻣﯾن  Dﻣﻌﻣوﻻ ﻧ ﺎدر ﺑوده و اﺣﺗﻣﺎﻟش ﮐم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺻرف ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن اﯾﺟﺎد ﺷود اﻣﺎ
ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺑﺎ وﯾﺗﺎﻣﯾن  Aﺷﺎﯾﻊﺗر اﺳت .ﻣﺻرف ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ھم زﻣﺎن ﺑﺎ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺳرﺷﺎر از ﻣواد ﻣﻐذی ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺳﺑب ﺷود ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواد ﻣﻐذی را ﺑﯾﺷﺗر از دز ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده در روز درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﮐداماﻧد؟
از ﻋوارض ﻣﻌﻣول ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﯾﺑوﺳت ،اﺳﮭﺎل ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﻌده اﺷﺎره ﮐرد .اﯾن ﻋوارض ﻣﻌﻣوﻻ ﻣوﻗت
ھﺳﺗﻧد و ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑدن ﺑﮫ دارو ﻋﺎدت ﮐرد ،رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﺻورﺗﯽﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻋوارض ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ﯾﺎ ﺑدﺗر ﺷد ،ﺣﺗﻣﺎ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .اﮔر ھم ﺧود ﭘزﺷﮏ آن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺟوﯾز ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻣﯽداﻧ د
ﮐﮫ ﻣزاﯾﺎی آن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ آن اﺳت .ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺟدی اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.

اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ
واﮐﻧش ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن دارو ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﺎدر اﺳت .ﺑﺎ اﯾنﺣﺎل ،اﮔر ھر ﻧوع ﺣﺳﺎﺳﯾت از ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺎرش ،ﺟوش ،ﺗورم،
ﺳرﮔﯾﺟﮫ ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻣﺷﮑل در ﺗﻧﻔس ﭘﯾدا ﮐردﯾد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺧﺎص،
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﮐﺑدی ،ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻌده و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﮔوارﺷﯽ ﻧظﯾر ﮐوﻟﯾت ﯾﺎ اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ اﻟﮑل داﺷﺗﮫاﯾد ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود ﻣ ط رح
ﮐﻧﯾد .
آﯾﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻣﺻرف ﮐﻧﻧد؟
ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ اﻓراد اﺻﻼ ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد.
ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﺻرف ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی زﯾر دﺳت ﯾﺎﺑﻧد :
• ﺳﺎﻟﻣﻧدان :ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺟذب وﯾﺗﺎﻣﯾن  B12ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳن ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد .اﻓراد ﻣﺳن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﮐﻠﺳﯾم و وﯾﺗﺎﻣﯾن D
ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .
•ﮔﯾﺎهﺧواران :از آن ﺟﺎ ﮐﮫ وﯾﺗﺎﻣﯾن  B12ﻓﻘط در ﻏذاھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ،ﮔﯾﺎه ﺧواران ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﮐﻣﺑود ﮐﻠﺳﯾم،
روی )زﯾﻧﮏ( ،ﮐﻣﺑود آھن ،وﯾﺗﺎﻣﯾن  Dو اﺳﯾدھﺎی ﭼرب اﻣﮕﺎ  ٣ﻣواﺟﮫ ﺷوﻧد .
•زﻧﺎن ﺑﺎردا ر و ﺷﯾرده :در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯾردھﯽ ،ﺑرﺧﯽ ﻣواد ﻣﻐذی ﺑرای ﺧﺎﻧمھﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ھم
ﺑرای ﺧودﺷﺎن و ھم ﺑرای ﮐودﮐﺷﺎن ﺿرر دارد .ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻣﻘدار ﺑﯾش از ﺣد ﻣﺟﺎز وﯾﺗﺎﻣﯾن  Aدر زﻧﺎن ﺑﺎردار
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺑب ﻧﻘص ﻣﺎدرزادی در ﮐودک ﺷود .ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﺗواﻧد وارد ﺷﯾر ﻣﺎدر ﺷود .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻗﺑل از
ﻣﺻرف ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن در دوران ﺑﺎرداری ﯾﺎ ﺷﯾردھﯽ ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد .
آﯾﺎ ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد؟

ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺷواھدی ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻔﯾد ھﺳﺗﻧد ،ﺗﺎ ﺣدی ﺿﻌﯾف ﯾﺎ ﻣﺗﻧﺎﻗض اﺳت .ﺣﺗﯽ در ﺑرﺧﯽ
ﻣوارد ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺿر ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﮐﻣﺑود ﻣواد ﻣﻐذی دارﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﮑﻣلھﺎﯾﯽ را ﻣﺻرف
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﺎن ﻣواد ﻣﻐذی را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﻣواد ﻣﻐذی زﯾﺎدی دارﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آنھﺎ را ﺷ ﺎﯾ د ﻧﯾ ﺎ ز
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻋﻼوه ﺑر آن ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن را ﺟﺎﯾﮕزﯾن رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﮐﻧﯾد .داﺷﺗن رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣﺗﻌﺎدل ﮐﮫ از
ﻏذاھﺎی ﮐﺎﻣل و ﺗﺎزه ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر از ﻣﮑﻣلھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد در درازﻣدت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﻣﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد .
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم درﺑﺎره ﻣﺻرف ﻣوﻟﺗﯽ وﯾﺗﺎﻣﯾن
•اﮔر اﯾن دارو را ﭘزﺷﮏ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﺟوﯾز ﮐرده اﺳت ،آن را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﮑﻧﯾد.
•اﻧﺟﺎم دادن آزﻣﺎﯾشھﺎی ﻣﻧظم ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد.

