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مقاله
مروري

ویتامین ها چه فوایدی دارند؟
دکتر سید احمدمیرعربشاهی1

1ـ  پزشك عمومي 

مقدمه
امروزه در اکثر جوامع بشری به نقش ویتامین ها و مواد معدنی در 
تضمین سالمتی جسم و رشد و نمو طبیعی بدن انسان پی برده اند. 
حتی دیده مي شود در مکان هاي پرورش دام و طیور، به غذای آنها 
بعضی از ویتامین ها و امالح را اضافه مي کنند تا رشد سریع تری 
پیدا کنند و از ایجاد خیلی از بیماری ها پیشگیری شود. ولی آیا واقعا 
تمام گروه های سنی باید از انواع ویتامین ها و مواد معدنی اضافی 
استفاده کنند؟ و آیا نیاز بدن ما با مصرف غذاهای مختلف و میوه 

جات و سبزیجات متنوع بر طرف نمي شود؟ 
مقاله حاضر تا حدودی مي تواند پاسخ گوی این سواالت باشد و 

این که اصوال ویتامین ها بیشتر چه فوایدی دارند.

بحث
ویتامین ها و مواد معدنی )مینرالها( و امالح مختلف را مکمل های 
غذایی مي گویند و همانطور که از نامشان پیداست، به هیچ وجه 
دارو نیستند و معموالً بی خطر بوده و به منظور تامین و یا تکمیل 
مواد مورد نیاز بدن، حتی در افراد سالم مورد استفاده قرار مي گیرند. 
متاسفانه امروزه غذاهای فراوری شده و بدون محتوای غذایی مانند 
انواع آب نبات های رنگی و جذاب، نوشابه ها، اسنك هاي پر روغن و 
پر نمك و تنقالت عاری از مواد مغذی فراوان مي باشند که اکثر مردم 
و به ویژه کودکان و نوجوانان از آنها زیاد استفاده مي کنند. همچنین 
به دلیل طبخ انواع غذاها، حتی افراد مطلع نیز نمي توانند از محتویات 
غذایی که آماده مي کنند، مطمئن باشند. مثال ویتامین های محلول 
در چربی مي توانند حرارت طبخ نرمال را تحمل کنند، اما ویتامین 
E و A به تدریج در مجاورت هوا از بین مي روند. به طریق مشابهی 
ویتامین هاي محلول در آب مثل ویتامین B1 و B6، اسید فولیك و 
 B12 اسید پانتوتنیك در حرارت از بین مي روند. همچنین ویتامین

در مجاورت نور و حرارت و ویتامین C  در اثر هوا و نور از بین 
مي رود و مواد نگهدارنده موجود در غذاهای فراوری شده وّ آب 

میوه ها، بسیاری از ویتامین هاي آنها را از بین مي برد.
برای  خیلی جزئی  مقدار  به  که  هستند  آلی  ترکیبات  ویتامین ها 
متابولیسم مواد غذایی و اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو و تندرستی 
ضرورت دارند. تغذیه ناقص و رژیم غذایی نامناسب سبب کمبود یا 
فقدان یك یا چند ویتامین می شود و به بیماری های مختلف مانند بری 
بری و پالگر می  انجامد. ویتامین ها سبب تسهیل دگرگشت )سوخت 
و ساز بدن(، اسیدهای آمینه، چربی ها و کربوهیدرات ها می شوند 
و رشد و نمو و ترمیم سلول های بدن را میسر می  سازند. برخی از 
ویتامین ها سبب جذب مواد غذایی در روده می شوند و بعضی نیز 
به عنوان کاتالیزور عمل می کنند. عمل آنها بر روی بافت های اپی 
تلیال و همچنین استخوان بوده و در مجموع هر کدام از آنها از بروز 
یك عارضه جلوگیری می کند. فونك نام Vitalamine، یعنی آمینی که 
حیاتی بوده و برای ادامه زندگی ضرورت دارد، را به موادی که سبب 
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بهبود بیماری بری بری می  شد و از گروه آمین بوده اطالق کرد. پس 
 e از آنکه معلوم شد بسیاری از ویتامین ها از گروه آمین نیستند حرف

از آخر واژه ویتامین حذف و واژه Vitamin مورد قبول واقع شد.
ویتامین ها را به دو دسته مهم، شامل ویتامینهای محلول در آب و 
 ،K ویتامین ،E ویتامینهای محلول در چربی، تقسیم کرده اند. ویتامین
ویتامین D، ویتامین A را محلول در چربی و ویتامین C و ویتامین های 

گروه B را محلول در آب دانسته اند.
عالوه بر مواد معدنی، ویتامین ها نیز مورد نیاز بدن هستند؛ زیرا 
بدون حضور آنها در غذا، سالمتی و تعادل اعضای بدن ناپایدار 
می شود و در اعمال حیاتی اختالالتی ایجاد می گردد و عوارضی 
بروز می کند که گاه منجر به مرگ می شود. ویتامین ها سوخت و ساز 
بدن را تنظیم می کنند و تنها کمبود یك ویتامین می تواند، تمام بدن 
انسان را به مخاطره اندازد. خوب است بدانید که بیشتر ویتامین ها 

از منابع اصلی طبیعی استخراج می شوند.

انواعویتامینها
 Aویتامین ـ 
 Cویتامین ـ 

 D ویتامین ـ 
 E ویتامین ـ 
 K ویتامین ـ 

B انواع ویتامین های گروه
ویتامین B1 یا تیامین ویتامین  ـ 

ویتامین B2 یا ریبوفالوین  ـ 
ویتامین B3 یا نیاسین  ـ 

ویتامین B6 یا پیریدوکسین  ـ 
ویتامین B9 یا اسید فولیك  ـ 
ویتامین B12 یا کوباالمین  ـ 

مقدارمصرفویتامینها
گرچه هر ویتامینی به مقدار بسیار اندکی برای رفع نیاز بدن کافی 
است، ولی باید گفت که نگرانی مردم از کمبود ویتامین، چندان هم 
بی پایه نیست. غذایی که می خوریم اگر متنوع باشد، ویتامین های 
ضروری را خود به خود به بدنمان می رساند )فقط به استثنای ویتامین

D(؛ اما اشکال این است که بسیاری از مردم در انتخاب خوراک 

خود، عاقالنه رفتار نمی کنند؛ یعنی رعایت نمی کنند که غذایشان 
متنوع باشد. همچنین از غذاهای اساسی و مهمی که ویتامین ها را 
برایشان تأمین کند، غافلند. به چنین افرادی باید مقداری ویتامین 
اضافی بخورانیم تا جبران کمبودشان بشود. بسیاری از ویتامین ها 
قابل ذخیره شدن در بدن نیستند؛ از این رو می توان گفت که بدن 
ویتامین های افزون  بر نیاز خود را به راحتی دفع می کند. با این 
وصف اگر بخواهیم پیوسته یك یا چند ویتامین خاص را به افراط 
وارد بدن بکنیم، کاری زیان بخش خواهد بود. این گفته به ویژه 
درباره ویتامین A و ویتامین D کاماًل صحت دارد. پس نباید دایمًا از 

کپسول یا شربت ویتامینA و ویتامین D استفاده کرد. 

چهغذاهاییچهویتامینهاییرافراهممیآورند؟
اکنون نگاهی سریع به خواص ویتامین ها و غذاهایی که آن ها را 
برایمان تأمین می کنند، خواهیم افکند. ویتامین A برای سالمت چشم، 
پوست، دندان و استخوان ها مفید است. آن را می توان از تره بار 
سبز و برگ دار، تره بار زرد، میوه ها، تخم مرغ، جگر و کره به دست 
آورد. ویتامین B1 برای دستگاه گوارش و اعصاب مفید است و 
مانع پیدایش برخی بیماری ها می شود. آن را در نان کامل، جبوبات 
و جگر خواهید یافت. ویتامین B2 در شیر، تخم مرغ، سبزیجات 
و گوشت بی چربی یافت می شود. ویتامین Cمدد بخش بافت ها، 
استخوان ها و دندان هاست و در میوه های ترش، گوجه فرنگی و 

کدوی خام وجود دارد.

در جدول زیر به نقش و فایده انواع ویتامین ها و مواد معدنی و منابع 
تامین آنها اشاره مي گردد.
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(vitamin A) 

براي بینایی، بهداشت پوست . سازد می سفید خون راهاي  گلبول
 . ضروري استها  و استخوانها  و رشد دندانها  و مخاط اندام

 موثرها  ناشی از پیشرفت بیماريهاي  در جلوگیري از عفونت
 باشد می

  جگر، زرده تخم مرغ
  چرب، هاي  اهیم

  لبنیات، 
زرد و نارنجی، سبزیجات با برگ هاي  و سبزيها  تمام میوه

 پهن سبز تیره، یونجه، 

 

  1 

(vitamin B1) 

براي سوخت و ساز انرژي الزم است و موجب تقویت اشتها و 
 . شود می سیستم عصبی بدن بهبود عملکرد

  گوشت قرمز، مرغ
  ماهی،

  انواع لوبیا،
  غالت سبوس دار

  

  2 

(vitamin B2) 

براي سوخت و ساز انرژي مهم است و در بینایی، بهداشت و 
 . است سالمت پوست موثر

  گوشت قرمز،
  شیر، ماست،
  سبزیجات،

  غالت سبوس دار

 

  3 

(vitamin B3) 

از براي سوخت و ساز انرژي، بهداشت و سالمت پوست، جه
 . الزم است هاضمه و سیستم عصبی

  گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ،
  ماهی،
  شیر،

  غالت سبوس دار،
  بادام زمینی

  
  6 

(vitamin B6) 

را آسان و به ها  و پروتئینها  سوخت و ساز و جذب چربی
 . کند می قرمز خون کمکهاي  ساختن گلبول

  گوشت قرمز، تخم مرغ،
  ماهی،
زمینی شیرین،  داراي برگ پهن، یونجه، سیبهاي  بزيس

  ذرت، کلم، آووکادو، موز،
  لوبیا سفید، حبوبات،
  غالت سبوس دار،

  بادام، گردو وها  تخمه

  

(Folic acid) 

قرمز خون و هاي  جدید، مخصوصاً گلبولهاي  براي ایجاد گلبول
 . معده و روده الزم استهاي  سلول

  جگر، زرده تخم مرغگوشت قرمز، 
  ماهی، صدف،

  سبز پهن و آووکادو سبزیجات داراي برگ
  حبوبات، بادام زمینی،

  روغنی،هاي  دانه
  غالت سبوس دار

 

  12 

(vitamin B12) 

عصبی مهم هاي  جدید و حفظ سلولهاي  براي ایجاد سلول
 . است

  گوشت قرمز، ماهی، مرغ و پرندگان، تخم مرغ،
  گیاهان و جلبک دریایی غذاهاي دریایی، ساردین،

  شیر، پنیر،
  غالت سبوس دار

  

(vitamin C) 

کند تا از کلسیم و سایر مواد الزم براي ساختن  می به بدن کمک
جذب آهن را . خونی استفاده کندهاي  و جدار رگها  استخوان
برد و به  می عفونت باال مقاومت بدن را در برابر. دهد می افزایش

 براي سوخت و ساز پروتئین. کند می عنوان آنتی اکسیدان عمل

 . مهم است

  کلم، ،مرکبات
سبزیجات، گوجه فرنگی، سیب زمینی، سیب زمینی هندي 

  بارهنگ و
و سبزیجات به علت قطعه قطعه ها  ویتامین ث میوه: توجه

آن ها، گرم کردن دوباره غذا و یا کهنه  کردن و خرد کردن
 . رود می از بینها  آن شدن
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(vitamin E) 

حفاظت کرده و مقاومت بدن را ها  از ساختمان و اجزاي سلول
 . دهد می بیماري افزایش در برابر

  سبزیجات، سبزیجات با برگ پهن سبز تیره،
  غالت سبوس دار،

  گیاهی،هاي  روغن
  بادام زمینی، آجیل، تخمه

   

(Ca)  )p(  

. شود ها می استخوانمتابولیسم و ها  اعث ایجاد و استحکام دندانب
 . کند می کمکماهیچه ها، تنظیم فشار خون  به کارکرد قلب و

 ،)با استخوان(میگو، ماهی دودي 
  سبزیجات،
  شیر،

  نخود و لوبیا،
  آجیل

 

( I ) 

و  کند می ست مغز و سیستم عصبی را تضمینررشد و عملکرد د
 . کند می کمک هاي تیروئیدي ونبه ساخت هورم

  ماهی، غذاهاي دریایی،
  شیر،

  نمک ید دار

 

(Fe) 

رساند، گلبول قرمز از کار افتاده خون را  می اکسیژن را به خون
 . سازد می تازههاي  کند و گلبول می حذف

  گوشت قرمز، گوشت پرندگان، جگر، تخم مرغ،
  ماهی، غذاهاي دریایی،
  یونجه،گیاهان برگ دار سبز، 

  لوبیا، بعضی از غالت، غالت سبوس دار،
 ها  زمینی، تخمه بادام

 

(Mg) 

کند وبراي عملکرد درست سیستم عصبی  می عضالت را تقویت
 . موثر استها  استخوان و نگهداري دندان در رشد. مهم است

  غذاهاي دریایی،
  گیاهان داراي برگ سبز تیره،

  غالت،
  حبوبات آجیل و

 

(Se) 

  گوشت قرمز، جگر، . کند می از آسیب دیدگی عضله قلب جلوگیري
  غذاهاي دریایی،

  شیر،
  یونجه، قارچ، هویج، پیاز، سیر،
  غالت سبوس دار

 

(Zn) 

تقویت قوه بویایی و بینایی  ،ها ترمیم زخم ،تقویت سیستم ایمنی
ها و رشد و تکامل و تقویت مو  تقسیم طبیعی سلول ،و چشایی

 ست و ناخنوپ

  گوشت قرمز، جگر، مرغ، زرده تخم مرغ،
  ماهی، غذاهاي دریایی، صدف

  شیر،
  گیاهان سبز برگ دار، کدو، سیر،

  حبوبات،
  غالت، غالت سبوس دار،

  آجیل، تخمه کدو
 

کمبودویتامینها
 ویتامین ها با کمبودشان تعریف مي شوند. در حالی که این کمبود 
مي تواند منجر به بیماری یا حتی مرگ شود، مصرف بیش از اندازه 
 یك ویتامین خاص هم مي تواند برای سالمتی شما مضر باشد. 
اغلب ویتامین ها بی ضرر هستند. شما مي توانید هزاران برابر دوز 
توصیه شده ویتامین C را بدون هیچ نوع آثار منفی مصرف کنید. 
در عین حال، ویتامین هایي مانند ویتامین A مي توانند به شدت 

سمی باشند.

Aویتامین
ویتامینA که معموال در منابع حیوانی مانند جگر و ماهی یافت 
مي شود، برای چشم و پوست ضروری است. این ویتامین همچنین 
به رشد سالم بدن کمك مي کند. مقدار توصیه شده آن چیزی در 
حدود روزانه 4.000 تا 5.000 واحد بین المللی است. مصرف پنج 
برابر مقدار توصیه شده مي تواند در مواردی منجر به بروز عوارض 
جانبی مانند خستگی، استفراغ، کاهش یا کندی رشد در کودکان، 
سردرد، زرد شدن پوست، و شکننده شدن استخوان ها در افراد مسن 
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شود. کمبود ویتامین A باعث افزایش خطر مرگ و میر کودکان، 
شب کوری و خشکی چشم شود.

B1ویتامین
کم  مقادیر  مصرف  سبوس،  بدون  گندم  و  برنج  زیاد  مصرف 
محصوالت حیوانی و لبنی و غالت، مصرف ماهی خام و مشکالت 
در متابولیسم تیامین باعث کمبود این ویتامین مي گردند که منجر 
به بیماری بری بری و نوروپاتی مزمن محیطی و فلجی و عدم 

هماهنگی اعضا مي شود.

B3ویتامین
بیماری پالگر با عالئم درماتیت، تهوع و استفراغ، افسردگی و از 

دست رفتن حافظه در اثر کمبود این ویتامین ایجاد مي شود.

B6ویتامین
کمبود آن باعث عالئم عصبی همراه تشنج و درماتیت مي شود.

B12ویتامین
کمبود آن باعث اختالالت خونی و عصبی مي شود.

Cویتامین
کمبود آن باعث بیماری اسکوربوت همراه با سندرم خونریزی 

دهنده و کم خونی مي شود.

Dویتامین
کمبود آن باعث استوماالسی، پوکی استخوان، اختالالت روانی و 

راشیتیسم در کودکان مي شود.

Eویتامین
کمبود آن باعث خشکی مفاصل و دردهای استخوانی بیماری هاي 

عصبی و پوستی و اختالالت گوارشی مي گردد.

چهکسانیبیشتریننیازرابهویتامینهاوامالحدارند؟
چند گروه هستند که بیشترین نیاز را دارند: 

1- کودکان در سنین رشد مي باشند و خیلی از آنها عادات غذایی 
و  ندارند  دوست  را  غذایی  مواد  از  خیلی  و  دارند  خاصی 
نمي خورند.اکثرا سبزیجات تازه مصرف نمي کنند. کال مشکالت 
ناشی از تغذیه نا مناسب یا نا کافی در میان آنها بیشتر است. 
مخصوصا در سنسن پیش از دبستان از نظر غذایی مشکل پسند 
مي باشند و شاید مواد گوشتی و لبنیات خیلی کم مصرف کنند، لذا 

بیشترین نیاز به مولتی ویتامین ها و مولتی مینرال ها را دارند. 
2- افراد مسن که تغذیه صحیحی ندارند، به خاطر کمی تحرک 
و انواع بیماری های مزمنی که دارند، دچار ضعف جسمانی 

مي باشندو مصرف مکمل ها برایشان ضروریست.
3- در زمان بیماری: ممکن است در هر سنی و برای هر شخصی 
پیش بیاید. یکی از فواید ویتامین ها تقویت سیستم دفاعی بدن 
است که در نتیجه در طول دوره بیماری و زمان نقاهت آن، 

مصرف مکمل ها ضروری مي باشد.
4- ورزشکاران حرفه اي: چون فعالیت بدنی بسیار زیادی دارند، 
متابولیسم )سوخت و ساز( بدن آنها باالست و در نتیجه به مواد 

مکمل نیاز بیشتری پیدا مي کنند.
گاها  مي باشند،  سالم  جسمانی  نظر  از  که  افرادی  در  حتی   -5
خستگی هایي ایجاد مي شود که بیشتر ناشی از گرفتاری هاي 
کسالت شخص  باعث  که  اجتماعیست  مشکالت  و  فکری 
مي گردد. دیده شده است که مصرف مولتی ویتامین ها و مواد 
معدنی در این افراد موثر مي باشد و دست کم از نظر روحی 
به شخص کمك مي کند و باعث مي شود احساس خوبی پیدا 

کنند و به زندگی امیدوار شوند. 
نتیجه

مصرف مکمل های غذایی که به صورت قرص و شربت و قطره 
ویا آمپول مي باشند چون دارای مقدار ثابت و مشخصیست را برای 

بیشتر مردم پیشنهاد مي کنیم.

منابع
- اینترنت

- اطالعات شخصی
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