ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ :وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺴﮏ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ را در رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را ﺑﻪ وﯾﮋه در رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ژورﻧﺎل  JAMA Open Networkﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی

ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻓﺮاد ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ اﻃﻼﻋﺎت  ۴ﻫﺰار و  ۳۱۴ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺎرس ﺗﺎ آورﯾﻞ
 ۲۰۲۰ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺳﻄﺢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی ﺑﺪن آنﻫﺎ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ در اﻓﺮاد ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه )ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ( وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی
ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯿﺰان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺑﺪن آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ

ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dو ﻧﺮخ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در اﻓﺮاد ﺳﻔﯿﺪ
ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی در
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺪن »ﮐﺎﻓﯽ« ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﻓﺮاد رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﭼﻮن
ﭘﻮﺳﺖ آنﻫﺎ ﻣﻼﻧﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .اﯾﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ،از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﯿﻦ رﻧﮕﯿﻦ
ﭘﻮﺳﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۲۰اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻮع ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ) (Metaboliteوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،اﻓﺮاد دارای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی

زﻣﯿﻨﻪای و رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ۴
ﻫﺰار ﯾﮑﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (IUوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ
وﯾﺮوسﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺑﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦﺗﺮی ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺮﺳﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

