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مريم بو رحمه
أخصائية العالج الطبيعي

ما هو فيتامني د؟

فيتامني د هو املنظم الأ�صا�صي لتوازن الكال�صيوم يف اجل�صم، ول يعد فيتامني 

تتجه  اأن  ميكن  اأج�صامنا  اأن  الأول  ل�صببني،  وذلك  الكلمة  مبعنى  فيتاميناً  د 

مبجرد تعر�صنا لأ�صعة ال�صم�س. وال�صبب الثاين اأن هذا الفيتامني يف �صورته 

ي�صاعد على  الهرمون حيث  تاأثري  نف�س  له  لأن  يعترب هرمونا نظراً  الفعالة 

امت�صا�س املعادن وتر�صيبها  يف عظامنا ويف بع�س اإفرازات اجل�صم.

ما مدى اأهمية فيتامني د؟

تكمن اأهمية فيتامني د يف قدرته على احلفاظ على م�صتوى الكال�صيوم يف الدم، 

وهو يقوم بذلك عن طري�س حتفيز الأمعاء لمت�صا�س املزيد من الكال�صيوم 

من الغذاء الذي نتناوله، فاإذا مل نتناول ما يكفي من الكال�صيوم للج�صم، يقوم 

فيتامني د ب�صحب الكال�صيوم من العظام، ويحتفظ اجل�صم بالكال�صيوم يف الدم 

وذلك لأهميته يف جعل املخ والرئتني والع�صال والقلب توؤدي وظائفها.

ارتفاع  ال�صبب يف  يرجع  اأنه  الأخرية  الآونة  العلمية يف  الدرا�صات  ك�صفت  كما 

الدم  يف  د  فيتامني  ن�صبة  انخفا�س  اإىل  الأ�صخا�س  بع�س  لدى  الدم  �صغط 

وقد وجد الباحثون اأن هذا الفيتامني يلعب دوراً هاماً يف عالج بع�س اأمرا�س 

املناعة مثل الت�صلب املتعدد وال�صدفية.

ما هي اأ�صباب نق�س فيتامني د؟

عدم التعر�س الكايف لأ�صعة ال�صم�س اأو عدم تناول الأغذية واملكمالت، ، اأمرا�س 

الكبدي/  الف�صل   ، املمت�صة  الكال�صيوم  ن�صب  يف  توؤثر  التي  اله�صمي  اجلهاز 

بع�س  تناول   ، باجل�صم  د  فيتامني  تن�صيط  على  يوؤثر  الذي  الكلوي  الف�صل 

الأدوية مثل اأدوية ال�صرع.

ماهي اأعرا�س نق�س فيتامني؟

اليومي  الن�شاط  قلة   ، بالنوم  ا�شطرابات   ، والع�شالت  والعظام  باجل�شم  اآلم 

واخلمول ، الك�صاح اأو لني العظام لدى الأطفال ، ه�صا�صة العظام لدى كبار ال�صن.

ما هو عالج نق�س فيتامني د؟

يتم قيا�س معدل فيتامني د ون�صبة الكال�صيوم بالدم ووظائف الكلى والكبد ، 

يتم تعوي�س النق�س بجرعات عالية من فيتامني د اإما باحلقن اأو بالكب�صولت 

الطبيب  اإ�صراف  ال�صخ�س وذلك حتت  نوع اجلرعة ح�صب حالة  اختيار  ويتم 

املخت�س ، بعد النتهاء من فرتة العالج، يتم قيا�س فيتامني د ون�صبة الكال�صيوم 

مرة اأخرى ، يعاد فح�س فيتامني د �صنوياً.

الغذاء ال�صحي:

• ين�صح بتناول الأغذية الغنية بفيتامني د ك�صرب احلليب بالإ�صافة 	

• اإىل تناول ال�صلمون، زيت كبد احلوت، التونة وغريها من الأغذية	

التعر�س لأ�صعة ال�صم�س:

• ملدة 	 الأ�صبوع  يف  مرات  ثالث  مبعدل  ال�صم�س  لأ�صعة  بالتعر�س  ين�صح 
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• دقيقة وعدم و�صع املراهم الواقية من ال�صم�س على اجل�صم	

 )ميكن و�صعها على الوجه فقط(

ما هو دور العالج الطبيعي يف حالت نق�س فيتامني د؟

للعالج الطبيعي دور فعال يف عالج ه�صا�صة العظام الناجت عن نق�س فيتامني د 

كما اأن له دور فعال يف منع تدهوره وذلك عن طريق:

 Weight Bearing Exercises متارين با�صتخدام وزن اجل�صم

والتي ت�صاعد يف حت�صني كثافة العظام )كامل�صي(

 Exercises Balance  متارين التزان للج�صم

والتي من �شاأنها ت�شاعد يف املحافظة على توازن اجل�شم ومنع ال�شقوط املفاجئ 

لل�صخ�س.

 Exercises متارين تقوية الع�صالت با�صتخدام الأوزان

Strengthening
والتي ت�صاعد يف تقوية الع�صالت وتخفيف جزء من اجلهد القائم على العظام. 

Hydrotherapy العالج املائي

ويعترب من اأف�صل اأنواع العالج حلالت اله�صا�صة حيث يخت�س بعمل متارين 

جميع  من  املرجوة  الأهداف  حتقيق  على  تعمل  �صاأنها  من  والتي  املاء  حتت 

التمارين ال�صابق ذكرها.

انتبهوا قد يكون هذا سبب مرضكم !! 

نقص فيتامين د

صحة


