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Vitamin D 
sunshine vitamin 

 



 

 ,1,2,3,4,5 ومنها D لفيتامين كيميائيا مختلفه اشكال عدة هناك
D3 البنفسجيه فوق اشعه وبوجود الجلد في ديهيدروكوليستيرول-7 من ينتج كوليكالسيفيرول 
D2 البنفسجيه فوق اشعه وبوجود أرغوستيرول من ينتج أرغوكالسيفيرول 



 الفعالٌات التمام قلٌله بكمٌات الجسم ٌحتاجه كٌمٌائً مركب الفٌتامٌن*
 الحٌوٌه

 على ولٌس والكٌمٌائٌه الباٌولوجٌه فعالٌتها الى استنادا الفٌتامٌنات تصنف*
 التركٌب اساس

 من عدد وجود على تدل A,E,K مثل بحرف متبوعه فٌتامٌن كلمة * 
 الباٌولوجٌه الفعالٌه نفس لها التً Vitamer المختلفه الكٌمٌائٌه المركبات

 للحصول مصدر الى ٌحتاج ولذلك الفٌتامٌنات تصنٌع ٌستطٌع ال الجسم*
 الطعام مثل علٌها

 له الجسم ضررالن الى ٌإدي ال قصٌره لفتره الجسم فً الفٌتامٌنات نقص*
 لحصول ٌإدي طوٌله لفترات ولكن الفٌتامٌنات بعض لخزن القابلٌه

 االمراض

 



 تقسم الفٌتامٌنات الى*

 وهذه ال ٌمكن خزنها بالجسمC,Bذائبه فً الماء مثل فٌتامٌن  -1

 وهذه ٌمكن خزنها بالجسم E.D.K.Aذائبه فً الدهن مثل  -2



 Dمصادر فيتامين 
ٌُطلق علٌه  Dفٌتامٌن ٌعمل   هٌدروكسٌل الكولً كالسٌفٌرولكهرمون ستٌروٌدي 

 

 تعرض الجلد الشعه الشمس-1

 ٌمكن للجسم ان ٌصنع الفٌتامٌن من الكولسترول

 مصادر غذائيه -2

 : بشكلٌن  Dٌتواجد فٌتامٌن 

الحبوب )الموجود فً المصادر النباتٌه  2D     ergocalciferolفٌتامٌن 
 (والمشروم

,  صفار البٌض)الموجود فً المصادر الحٌوانٌه   3D  cholecalciferolوفٌتامٌن
 (كبد البقر واالجبان,السمك

وٌقوم الكبد بتحوٌلها الى ( كالسٌفٌرول)هذٌن الشكلٌن تتواجد بشكل غٌر فعال
 الشكل الفعال

   

https://en.wikipedia.org/wiki/Ergocalciferol
https://en.wikipedia.org/wiki/Cholecalciferol
https://en.wikipedia.org/wiki/Cholecalciferol




 Dاهمية فيتامين 
والفسفور  الكالسٌوم   معدنًتكمن بشكل أساسً فً تنظٌم امتصاص وعمل كل من  *

 الجسمفً والمغنٌسٌوم 

ٌقوم بسحب الكالسٌوم من المعده الى الدم ثم ٌاتً :العظامالمحافظة على صحة *
 بادخال الكالسٌوم الى العظام k2فٌتامٌن 

ًّ لخالٌا العدٌد من أنسجة الجسم وتماٌزها *  وتكاثرهاالحفاظ على ُمعّدل النمّو الطبٌع

فً التحّكم باستجابات جهاز المناعة التً ٌسّبب الخلل  Dٌساهم فٌتامٌن *
ٌّة, مثل مرض السكري من النوع األول   فٌها بعض أمراض المناعة الذات

 خطر اإلصابة بالسكريتقلٌل *
 تقلٌل خطر اإلصابة بالسرطان*
 تحسٌن حالة الصدفٌة*
 الدمعالج نقص فوسفات *
 
 
 
 



 Dنقص فيتامين  

الجهاز التنفسً بنوعٌها فرصة اإلصابة بعدوى ارتفاع   
 البكتٌري والفٌروسً واالصابه بالربو

باالكتئابزٌادة فُرصة اإلصابة   

منةارتفاع  . فُرصة اإلصابة بزٌادة الوزن والسُّ  

الّدم  فُرصة اإلصابة بارتفاع ضغط زٌادة   

. فرصة اإلصابة بالتؤّخر اإلدراكً عند كبار السنارتفاع   

. خطر الوفاة ألّي سببارتفاع   

ٌّةارتفاع  . خطر الوفاة بؤمراض القلب واألوعٌة الدمو  

.الكولٌسترولفُرصة اإلصابة بارتفاع زٌادة   

 بالّسرطان  زٌادة فرصة اإلصابة 

 . من النوع الثانًالسكري فرصة اإلصابة بمرض ارتفاع 

ٌّة, مثل مرض ارتفاع  خطر اإلصابة بؤمراض المناعة الذات

 وغٌرهاالسكري من النوع األول, والتصلُّب اللُّوٌحً المتعدد, 



 Dاعراض نقص فيتامين 

 التعب المزمن -1

 االم اسفل الظهر-2

 تساقط الشعر-3

 هشاشة العظام-4

 الكساح فً االطفال-5

 بطئ شفاء الجروح -6

 االصابه المتكرره باالنفلونزا-7

 الكآبه -8

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibt4Ot7IThAhXiyYUKHXFyDkYQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.mosoah.com/health/conditions-and-disease/lower-back-pain/&psig=AOvVaw3xCN-nnzDAbJM14Ql7nHxQ&ust=1552763289495408&psig=AOvVaw3xCN-nnzDAbJM14Ql7nHxQ&ust=1552763289495408


 Dأسباب نقص فيتامين 

 30دقٌقه والبشره الحنطٌه  20البشره البٌضاء :التعرض للشمس-1
   45والبشره الداكنه 

 وجود المالبس•

 استخدام واقً الشمس•

 حصو فً المراره او رفع المراره-2

 تناول كمٌات كبٌره من الطعام مع كمٌات من المشروبات الغازٌه-3

 زانتاك,تناول ادوٌة المعده مثل امبرازول-4

 تناول ادوٌة خفض الكولسترول-5

 التوتر -6



 الصيام يشترط وهل  D 25(-(OH-D فيتامين نسبة تحليل هو ما**
 الفحص؟ إلجراء

 من D فيتامين هيدروكسي -25 باسم المعروف D فٌتامٌن تحلٌل ٌعتبر
 إلجراء الصٌام ٌشترط وال D فٌتامٌن نقص تشخص التً الفحوصات
 إجراء من ساعة 24 قبل المكمالت تناول عن االمتناع ٌجب ولكن الفحص,
 .الفحص

   لظهور الالزمة الفترة هي وما D فيتامين تحليل إجراء طريقة هي ما**

 ؟النتيجة

 الشخص ٌد من الورٌد من دم عينة أخذ خالل من التحلٌل إجراء ٌتم
 تحلٌلها, ثم ومن خاص اختبار أنبوب فً ووضعها معقمة إبرة باستخدام
  .النتٌجة على للحصول ساعة 72-24 بٌن ٌتراوح ما تحتاج حٌث

 الطبيعي؟ D فيتامين معدل هو ما**

 لكل نانوجرام (100-20)بٌن ما الدم فً د لفٌتامٌن الطبٌعً المعدل ٌتراوح
 .مل



 التقنيات المستخدمه في أجراء التحليل

 التقٌٌم المناعً الشبهً واإلشعاعً بتقنٌة **

((Radio Immuno Assay and IsoImmuno Assay 

 التنافسًالبروتٌنً الربط  **

(competitive Protein Binding)  

 الضوئًالكٌمٌائً التقٌٌم **

 ((chemiluminescent Immunoassay 

** High-performance liquid chromatography )HPLC) 



 Dعالج نقص فيتامين 

ٌّة Dمكّمالت فٌتامٌن تناول ---  .الغذائ

 .                                           ألشعة الّشمسالّتعّرض --- 

 .Dفٌتامٌنتناول أطعمة التً تحتوي على  ---
 

ٌّةالّزٌادة فً جرعة المكّمالت قد تسبب إّن ٌجب أن ٌتّم العالُج تحت إشراِف طبٌب, حٌث   سم

إذا ما كانت الجرعات متباعدة, خاّصة  D2على  D3بشكٍل عام تناوُل حبوب فٌتامٌن ٌفّضل 
ا  مثل جرعة واحدة  ٌّ  شهر

ٌُفضل أن ٌتم تناولها مع وجبة تحتوي على الّدهن للحصول على امتصاص  *•  أعلىكما 

فً الدم أقّل  Dالشدٌدة, أي عندما ٌكون مستوى فٌتامٌن  Dوفً حاالت نقص فٌتامٌن  *•
 نانوغرامات لكل ملل 10من 
 
 



 (وحدة دولٌة)الكمٌات الموصى بها 

ضع •  400شهور  6-0الرُّ

   600سنة  70-1األشخاص  *•

   800سنة  70السن أكبر من كبار *•

 600الحامل والمرضع المرأة •

 

 



-25 إلى الجلد فً تصنٌعه أو تناوله ٌتم الذي D فٌتامٌن ٌتحّول
ٌّة) د الفٌتامٌن هٌدروكسٌل  ,(vitamin D-(OH)25 :باإلنجلٌز

 هو د فٌتامٌن من الجسم مخزون لمعرفة تحلٌل أفضل ٌعتبر ولذلك
 اختالف وهناك الكامل, د الفٌتامٌن هٌدروكسٌل-25 مستوى تحلٌل
 مختبرات, وبحسب كفاٌته, وعدم د فٌتامٌن نقص تعرٌف على

 كانت ما إذا د بالفٌتامٌن شدٌد بنقص مصابا   الّشخص ٌعتبر -1
 ملل /نانوجرام 10 من أقل التحلٌل نتٌجة

  بٌن تتراوح النتٌجة كانت حال فً بنقصه مصابا   ٌعتبر حٌن فً -2
 ملل/نانوجرام 10-24

 تعتبر فإّنها ملل /نانوجرام 80-25 بٌن النتٌجة كانت ما إذا أّما 
ٌّة ٌّدة, طبٌع  تعتبر فإّنها ملل/نانوجرام 80 عن ارتفعت حال وفً وج

ٌّة ٌسبب قد مستوى فً  السم



 طريقة حساب الجرعه اليوميه

  10ٌتم اجراء التحلٌل فً المختبر ونفرض ان تركٌز كان 

فٌجب ان نجري عملٌة  60فان كان الهدف اٌصال التركٌز الى 

 طرح

60-10=50   

للحصول على الجرعه الٌومٌه هً  100ثم ٌضرب الناتج فً 

5000 



 



 


