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چکیده
مطالعات متعددی با بررسی وضعیت ویتامین  Dدر خوراک ،در بسیاری از کشورهای جهان نشان دادند که به لحاظ
تغذیهای عمدۀ کشورها در این زمینه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند .یکی از وظایف بیولوژیکی مهم ویتامین  Dکنترل
جذب ،انتقال و رسوب کلسیم و به میزان کمتر فسفر ،در فرآیند معدنی شدن استخوان است .ویتامین  Dیک ویتامین محلول
در چربی ضروری است که نقشهای مهمی در اندامهای اسکلتی و غیراسکلتی ،شامل جلوگیری از بیماریهای مزمن مانند
دیابت ،بیماریهای قلبی -عروقی ،اختالالت خود ایمنی و سرطان دارد .یکی از روشهای تأمین این ویتامین مصرف آن از
طریق غذا است و این در حالی است که تنها تعداد محدودی از مواد غذایی به طور طبیعی حاوی مقادیر باالیی از ویتامین
 Dهستند ،بنابراین کمبود این ویتامین همیشه گزارش شده و غنیسازی مواد غذایی مصرفی انسان از جمله روشهای رایجی
است که برای غلبه بر چنین کمبودهایی در ترکیبات ریزمغذی مواد غذایی استفاده میشود .محصوالت لبنی ،خصوصاً شیر،
گزینۀ ایدهآلی برای غنیسازی با ویتامین  ،Dکلسیم و گاهاً سایر مواد معدنی هستند.
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مقدمه

کمبود ویتامین  Dو اثرات آن در بدن

کلسیم و ویتامین  Dاز جمله مواد مغذی ضروری برای رشد
استخوان هستند .شیر ماده غذایی مناسبی برای غنیسازی با
کلسیم ،ویتامین  Dو سایر مواد معدنی است ( Kruger et al.,
 .)2010در ایاالتمتحده ،ترکیبات مواد مغذی محصوالت به دست
آمده از شیر خام از دهه  00۹1با ویتامینهایی مانند ویتامین A
و  Dتقویت شدهاند تا از شیوع اختالالت ناشی از کمبود ویتامینها
را کاهش دهند ( .)Hicks et al., 1996از نقطه نظر سالمت
عمومی ،بهتر است مصرف ویتامین  Dرا با غنیسازی محصوالت
خاصی که معموالً در کل جمعیت و خصوصاً توسط گروههای
آسیبپذیر مصرف میشوند ،افزایش داد ( Lamberg-Allardt,
 .)2006در طی فرآوریهای صنعتی برای تولید محصوالت لبنی
بدون چربی ،تا حد امکان سعی میشود تا چربی شیر حذف شود
تا محصوالت لبنی کمکالریتری تولید شود .متأسفانه طی این
فرآیندها ویتامین  Dهمراه با چربی جداسازی و گاهاً به طور کلی
حذف میشود .با توجه به نقشهای متنوع ویتامین  Dو دریافت
ناکافی آن در بسیاری از نقاط جهان ،غنیسازی آن در مواد غذایی
مصرفی انسان توجهات زیادی را به خود جلب کرده است
( .)Zahedirad et al., 2019بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر
بررسی نقش شیر غنیسازی شده با ویتامین  Dدر سالمت انسان
است.

وضعیت ویتامین  Dبدن با ارزیابی سطح سرمی -15
هیدروکسی ویتامین  Dتعیین میشود .اگرچه در مورد سطوح
بهینه این ترکیبات اتفاق نظر وجود ندارد ،اما کمبود ویتامین D
به صورت سطوح  (25-hydroxyvitamin D) 25-OHDبه میزان
کمتر از  11نانوگرم بر میلیلیتر ( 51نانومول بر لیتر) تعریف
میشود .این در حالی است که سطوح  25-OHDبین  10الی 10
نانوگرم بر میلیلیتر ( 51و  11نانومول بر لیتر) نشاندهندۀ
کمبود نسبی ویتامین  Dاست ( .)Holick, 2008کمبود ویتامین
 Dموجب کاهش کلسیم و فسفر مورد نیاز برای معدنی شدن
استخوان در خون میشود .این امر در نهایت منجر به ضعیف
شدن استخوان و خم شدن استخوان در زمان فشار میشود
( .)Syama et al., 2019عالوه بر این ،کمبود این ویتامین با دیابت
نوع  0و  ،1فشار خون باال MS ،و دیگر بیماریهای خود ایمنی و
حتی برخی از انواع سرطانها نیز در ارتباط است ( Zahedirad et
 .)al., 2019مطالعات اخیر نشان داده است که مصرف مقادیر کم
ویتامین  Dو کمبود آن با ظهور عالئمی مانند اختالل خواب،
وقفه تنفسی در خواب ( )Sleep apneaو اختالالت عصبی به دلیل
هیپرتروفی هایپرتونسیالر (اصطالح پزشکی برای لوزههای بزرگ
شده است؛ لوزهها دو غده کوچک هستند که در دو طرف پشت
گلو قرار دارند ).و التهاب همراه است (.)Sharifan et al., 2021

متابولیسم و وظایف ویتامین  Dدر بدن

سطوح دریافت ویتامین D

ویتامین  Dاز طریق سنتز در پوست و یا از طریق مصرف
غذا تأمین میشود .با قرار گرفتن پوست در معرض اشعۀ ماورای
بنفش ،ترکیب -1دیهیدروکلسترول به پیشساز ویتامین  D3در
پوست تبدیل میشود .برای فعالسازی کامل ،پیش-ویتامین D
باید دو مرحلۀ هیدروکسیالسیون در کبد و کلیه را تجربه کند تا
-15هیدروکسی ویتامین ( )OHD-15( Dایزوفرم اصلی و عمده)
و  0و -15دی هیدروکسی ویتامین )1,25-(OH)2D3( D3
(فعالترین شکل) را تشکیل دهد ( 0 .)Holick, 2008و -15دی
هیدروکسی ویتامین  ،Dجذب کلسیم و فسفر الزم برای معدنی
شدن استخوان را افزایش میدهد (عملکردکلسیمی) .ویتامین D
عالوه بر فعالیتهای اسکلتی ،عملکردهای دیگری مانند تنظیم
رشد و تمایز سلول ،سالمت عضالنی ،سالمت قلبی و عروقی،
خواص ضد میکروبی ،تنظیم پروفایل چربی خون و خواص
آنتیاکسیدانی نیز دارد (عملکرد غیرکلسیمی) ( Zahedirad et
 .)al., 2019عالوه بر این ،ویتامین  Dبرای تسهیل جذب کلسیم
از روده ،رشد استئوبالستها و سنتز استئوکلسین توسط
استئوبالست در بافت استخوان ضروری است ( Kruger et al.,
.)2010

سطوح دریافت روزانه

گزارش مؤسسه پزشکی  )Institute of Medicine) IOMدر
سال  1100در ارتباط با نیاز غذایی ویتامین  Dنشان داد که
سطح سرمی  25-OHDبه میزان  00نانوگرم بر میلیلیتر (01
نانومول بر لیتر) تقریباً نیمی از نیازهای جمعیت را برآورده کرده
و میزان حداقل  11نانوگرم بر میلیلیتر ( 51نانومول بر لیتر)
حداقل  01/5درصد از نیازهای جمعیت را پوشش داده است.
تأمین مقادیر کافی ویتامین  Dدر دوران کودکی حدوداً 011
واحد بینالملل در روز تخمین زده میشود .بعد از یک سالگی،
برای تمام گروههای سنی به جز مردان و زنان  10سال و باالتر،
این مقدار به  011واحد بینالملل در روز تخمین زده شده است
(.)Ross et al., 2011
دُزهای سمی ویتامین D

باالترین سطح دریافتی و سطح قابل تحمل
) Upper Intake Level: ULویتامین  Dبر اساس آمار رسمی
ایاالت متحده و اروپا (مؤسسۀ پزشکی آمریکا 0001 ،و کمیتۀ
علمی غذا اروپا 51 ،)1111 ،میلیگرم در روز برای بزرگساالن
برآورد شده است .هیپرکلسیوری ( )Hypercalciuriaاولین نشانۀ
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دریافت بیش از حد ویتامین  Dاست که در بلند مدت با
هایپرکلسیمی و اغلب با موربیدیتی ( :Morbidityاندازهگیری
شیوع یک بیماری خاص در یک جمعیت و در یک زمان خاص را
موربیدیتی میگویند ،این اصطالح اغلب برای توصیف بیماری،
اختالل یا از بین رفتن سالمتی استفاده میشود .از این واژه اغلب
در بحث در مورد بیماریهای مزمن و وابسته به سن استفاده
میشود ).شدید و طوالنیمدت همراه خواهد بود (Lamberg-
.)Allardt, 2006
غنیسازی غذاها با ویتامین  Dو مکملهای ویتامین D

غنیسازی مواد غذایی مصرفی از جمله روشهای رایجی
است که برای غلبه بر کمبود ترکیبات ریزمغذی در مواد غذایی
استفاده میشود .ویتامین  Dدر طبیعت محلول در چربی است و
به طور همزمان به نور و گرما حساس است ( Syama et al.,
 .)2019منابع غذایی محدودی حاوی مقادیر باالیی از ویتامین D
هستند ،مانند روغن کبد ماهی و ماهیهای پرچرب مانند
سالمون ،که معموالً در رژیم غذایی ایرانیان استفاده بسیار کمی
دارد .از طرف دیگر ،الزم به یادآوری است که منبع اصلی تأمین
این ویتامین صرفاً رژیم غذایی نیست؛ چون اغلب ویتامین موجود
در ترکیب مواد غذایی در طول فرآوری و پخت و پز از بین میرود.
با این حال ،غنیسازی مواد غذایی با ویتامین  Dمیتواند یک
رویکرد مؤثر باشد .بسیاری از کشورها برای ریشهکن کردن
اپیدمی کمبود ویتامین  ،Dغنیسازی اجباری یا داوطلبانۀ مواد
غذایی را اجرا میکنند (.)Zahedirad et al., 2019
غنیسازی شیر با ویتامین D
دلیل انتخاب شیر برای غنیسازی با ویتامین D

گزارشها از تغییرات در محتوای ویتامین  Dطبیعی شیر
از  ۹/0تا  50/1واحد در هر کوارت ( :Quartکوارت واحدی برای
حجم برابر با یک چهارم گالون ،دو پاینت و چهار پیمانه است که
تقریباً یک لیتر است ).خبر میدهند .دامنۀ این تغییرات تا حدود
 02برابر است ( .)Weckel, 1941در یک مطالعه نشان داده شد
که غنیسازی محصوالت لبنی با ویتامین  ،Dمصرف ویتامین D
را بدون هیچ نشانهای از مسمومیّت ،افزایش داد .همچنین این
مطالعه نشان داد که اگر شیر و سایر غالت و مواد غذایی مصرفی
در وعده صبحانۀ هر فرد با ویتامین  Dغنیسازی شود ،میانگین
دریافت این ویتامین در تمام گروههای سنی و جنسی از ۹/0
میکروگرم در روز به  0/۹میکروگرم در روز افزایش خواهد یافت
( .)Jayaratne et al., 2019همچنین ،با اتصال ویتامین  Dبه
پروتئین شیر (کازئین) قابلیت انحالل و پایداری آن نسبت به گرما
و نور بهبود مییابد ( .)Syama et al., 2019از این رو میتوان تا
حد زیادی کاهش مصرف شیر را جبران نمود ( Zahedirad et al.,

 .)2019نتایج تحقیقات نشان داده است که غنیسازی شیر با
ویتامین  Dو کلسیم با تغییر طعم و سایر پارامترهای حسی
ارتباطی ندارد .هیچ تفاوتی در طعم و مزه محصوالت غنیشده با
ویتامین  D3گزارش نشده است .توزیع ویتامین  D3در مدرسه و
همچنین شیر غنیشده با کلسیم در تهران مورد ارزیابی قرار
گرفت .در این مطالعه  101دانشآموز مورد بررسی قرار گرفته و
نتایج نشان داد که در  00/0درصد دانش آموزان ،طعم شیر
غنیشده ،بد ارزیابی شد ،اما در مطالعه انطباقی 25 ،درصد از
کودکان از طعم شیر غنیشده راضی بودند ( Neyestani et al.,
 .)2012در نهایت با توجه به این نتایج ،شیر میتواند یک ماده
غذایی مؤثری برای غنیسازی با مواد مغذی از جمله ویتامین D
باشد چون توسط تمام گروههای سنی مصرف شده و همچنین
جذب کلسیم و فسفر موجود در شیر نیز افزایش مییابد ( Syama
.)et al., 2019
مقررات مربوط به غنیسازی شیر با ویتامین D

اگرچه غنیسازی شیر امر مفیدی است ،اما مشخصاً مصرف
مقادیر زیاد ویتامینهای  Aو  Dمیتوانند سمی باشند .سازمان
غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا (FDA: Food and Drug
) Administrationمقررات مختلفی را در ارتباط با افزودن
ویتامینها به شیر وضع کردهاست ( .)Hicks et al., 1996طبق
گفته شورای پزشکی غذا و تغذیه آمریکا ،سطح غنیسازی
ویتامین  011 Dواحد بین المللی بر کوارت ( (IU. qt-1در نظر
گرفته میشود .ویتامین  Dبر اساس قانون پاستوریزه کردن شیر
( )PMOدر سال  0012به شیر اضافه شد و مقدار مجاز افزودن
این ترکیبات را  011واحد بین المللی بر کوارت ) )IU. qt-1یا 15
درصد ارزش روزانه به ازای هر هشت اونس وعدۀ غذایی استاندارد
تعیین کردند .غنیسازی بیش از حد ویتامین  Dمنجر به بروز
مسمومیّت ،آسیب به بافتهای نرم و نارسایی کلیه میشود .از
سوی دیگر ،غنیسازی کمتر از حد مجاز منجر به راشیتیسم
( )Ricketsدر کودکان و استئوماالسی ( )Osteomalaciaیا پوکی
استخوان ( )Osteoporosisدر سنین باال میشود .آژانس بازرسی
مواد غذایی کانادا ( )CFIAاین مشکل را با بیان اینکه حد مجاز
غنیسازی ویتامین  Dباید در محدوده  ۹0/1تا  50/0واحد بین-
الملل در  011میلیلیتر باشد ،مطرح کرده و به طور مفصل به آن
پرداختهاند (.)Faulkner et al., 2000
مزایای شیر غنی شده با ویتامین D

در سال  110۹محققان در ولز اثرات مصرف شیر غنیشده
با ویتامین  Dو غالت صبحانۀ حاوی این ویتامین بر مصرف
ویتامین  Dبزرگساالن استرالیایی مورد مطالعه قرار دادند .این
مطالعه نشان داد که میانگین دریافت ویتامین  Dبرای هر فرد
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 0/0میلیگرم در روز بود که این مقدار کمتر از حد مجاز تعیین
شده برای بیشتر گروههای سنی و جنسی بود .این مطالعه نشان
داد که اگر تمام اقالم غذایی مصرفی در وعدۀ صبحانه ،از جمله
شیر و غالت ،با ویتامین  Dغنیسازی شوند ،میانگین دریافت این
ویتامین در تمام گروههای سنی و جنسی از  ۹/0به  0/۹افزایش
خواهد یافت ( .)Jayaratne et al., 2019در کشور فنالند ،کمبود
ویتامین Dدر طول زمستان شایع است .از این رو ،وزارت امور
اجتماعی و بهداشت این کشور از ماه فوریه سال  111۹افزودن
ویتامین  Dبه شیر ،کره و لبنیات را توصیه کرد .آنها همچنین
اثر غنیسازی ویتامین  Dبر غلظت  25-OHDدر بدن مردان جوان
فنالندی را نیز مورد مطالعه قرار دادند .این مطالعه نشان داد که
پس از غنیسازی ،میانگین غلظت  25-OHDسرمی در زمستان
به  01نانومول در یک لیتر افزایش و کمبود ویتامین  Dتا 51
درصد کاهش یافت ( .)Laaksi et al., 2019در مطالعه دیگر،
کودکان ایرانی (مورد مطالعه در شهر تهران) برای مقایسه تأثیر
شیر غنی شده با ویتامین و کلسیم ،آن را به مدت  01هفته
مصرف کردند .این مطالعه نشان داد که مصرف شیر غنیشده
منجر به افزایش 0/0نانومول بر لیتر در سطح سرمی 25-OHD
در بدن کودکان مقایسه با گروه شاهد شد ( Zahedirad et al.,
 .)2019مطالعات نشان دادهاند که مصرف مواد غذایی غنیسازی
شده با ویتامین  Dاثر قابل توجهی بر توده چربی بدن دارد که
این امر منجر به کاهش توده چربی بدن همراه با کاهش قابل
توجهی در نسبت دور کمر به دور باسن افراد میشود
( .)Emadzadeh et al., 2020همچنین ثابت شد که شیر غنیشده
برای جلوگیری از گسترش حفره مرکزی استخوان که با باال رفتن
سن افزایش مییابد و کند شدن از دست دادن قشر vBMD
 :Volumetric Bone) Mineral Densityتراکم واقعی استخوان که
تابعی از محتوای مواد معدنی استخوان ( )BMCدر هر حجم
استخوان است ).مؤثر بود که به حفظ ناحیه قشری استخوان و
تنظیم قدرت استخوان در وسط استخوان ران کمک کرد .این
یافتهها همچنین تأیید کردهاند که شیر غنیشده با ویتامین D3
و کلسیم اثرات متفاوتی بر تغییرات در ترکیبات قسمت میانی
استخوان ران و ویژگیهای هندسی استخوان بین مردان  51تا
 01سال و مسنتر (بیش از  01سال) دارد .این یافتهها نشان
میدهند که مکمل کلسیم و یا ویتامین  Dمیتوانند با کاهش نرخ
تحلیل استخوان بر پوشش اندوستال استخوان ( )Endostealدر
سالمندان ،بر ساختار هندسی استخوان تأثیر بگذارد .همچنین
گزارش شد که شیر غنیشده با کلسیم و ویتامین  D3میزان از
دست رفتن قشر  vBMDدر قسمت میانی استخوان ران را در
مردان باالی  01سال کاهش میدهد .شیر غنیشده با ویتامین
 D3در قسمت میانی استخوان ران مردان مسن ممکن است به
سرکوب سطح سرمی  (Parathyroid Hormone) PTHمنجر شود

که باعث کاهش فعالیت استئوکالستها ( )Osteoclastو به تبع
آن کاهش برداشت کلسیم از استخوان میشود که این امر باعث
فعال شدن کانونهای جدید بازسازی استخوان در امتداد سطح
استخوان میگردد ( .)Daly et al., 2006نتایج مطالعات دیگر
نشان دادند که شیر غنیسازی شده با ویتامین  Dو کلسیم باال
در طول  0ماه میتواند به طور قابل توجهی وضعیت ویتامین D
را بهبود بخشیده و ( PTHهورمون پاراتیروئید) پالسما را همزمان
با کاهش تحلیل استخوان و کاهش گردش استخوان در دو گروه
از زنان یائسه که در جاکارتا و مانیل زندگی میکنند ،کاهش دهد.
در مطالعه دیگری ،زنان یائسه چینی ،با مکمل  0111میلیگرم
کلسیم 11 ،میلیگرم منیزیم و  01گرم ویتامین  Dدر روز با
استفاده از شیر غنیشده ،درصد کل از دست دادن استخوان بدن
به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت .این
مطالعه کاهش  01درصدی در استئوکلسین را گزارش کرده و
هیچ اثری بر دفع ادراری دیوکسی پیریدینولین بعد از  01ماه
مصرف شیر گزارش نشد (.)Kruger et al., 2010
مزایای دیگر محصوالت لبنی غنی شده با ویتامین D

شیر تخمیر شده و محصوالت آن میتوانند به عنوان مواد
غذایی دیگری جهت تأمین ویتامین  Dمصرفکنندگان مورد
غنیسازی قرار گیرند .با استفاده از این روش میتوان کاهش
مصرف شیر را نیز جبران نمود .ماست رایجترین محصول به دست
آمده از تخمیر شیر است که مصرف گستردهای در دنیا دارد
( .)Zahedirad et al., 2019همچنین ،جذب ویتامین  Dموجود
در ماست غنی شده با این ویتامین در افراد مبتال به کمبود آنزیم
الکتاز در مقایسه با سایر محصوالت لبنی بیشتر است ( Gasparri
 .)et al., 2019تکنیکهای غنیسازی که برای شیر خام به کار
میروند ،میتوانند برای انواع شیرها و ماستهای طعم دار نیز به
کار روند .به طور کلی ،ویتامین  Dطی فرآوری و ذخیرهسازی
انواع مختلف شیرهای تخمیرشده پایداری خود را حفظ میکند.
دیگر محصوالت لبنی که میتوان ترکیبات مواد مغذی آنها را با
استفاده از غنیسازی با ویتامین  Dتقویت کرد شامل بستنی ،کره
و مارگارین هستند (.)Zahedirad et al., 2019
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 در صنعت شیر و لبنیات برای جبران کمبود،سالمت انسان دارد
- و افزایش مصرف این ویتامین مورد استفاده قرار میD ویتامین
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Abstract
Numerous studies examining the status of vitamin D in the diet in many countries
around the world have shown that in terms of nutrition, most countries do not have a
favorable situation in this area. One of the important biological functions of vitamin D is to
control the absorption, transport, and deposition of calcium, and to lesser extent phosphorus,
in the process of bone mineralization. Vitamin D is an essential fat-soluble vitamin that
plays important role in skeletal and non-skeletal organs, including the prevention of chronic
diseases such as diabetes, cardiovascular disease, autoimmune disorders, and cancer. One
way to get this vitamin is to take it through food, while only a limited number of foods
naturally contain high amounts of vitamin D, so a deficiency of this vitamin has always been
reported and the enrichment of food consumed by humans from it is a common method used
to overcome such deficiencies in food micronutrients. Dairy products, especially milk, are
an ideal choice for fortification with vitamin D, calcium, and sometimes other minerals.
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