ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻢ و زﯾﺎد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﯾﺗﺎﻣﯾن ھﺎ و ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ در رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻟذا ﺧوب اﺳت ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺻرف ﮐم و زﯾﺎد ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ روی
ﺳﻼﻣت ﺟﺳﻣﯽ و ذھﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ اﺛری ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﯾزان ارزش روزاﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑر روی ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻠف ﻣواد
ﻏذاﯾﯽ ﺛﺑت ﺷده اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺻرف ﮐم و زﯾﺎد اﯾن ﻣواد ﺑر روی ﺑدن ﺧود آﮔﺎه ﺷوﯾد.
وﯾﺗﺎﻣﯾنA
ﮐﻣﺑود وﯾﺗﺎﻣﯾن  Aدر ﺑدن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ ﭘوﺳت  ،ﺧﺷﮑﯽ ﻣو ،ﺷب ﮐوری و اﻓزاﯾش ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﮔوارﺷﯽ ﺷود.
ﻣﻘدار زﯾﺎد وﯾﺗﺎﻣﯾن  Aﻧﯾز ﻋوارﺿﯽ ﻣﺛل ﺧﺷﮑﯽ ﭘوﺳت ) درﺳت ﻣﺛل ﮐﻣﺑود آن(  ،رﯾزش ﻣو  ،درد در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﮑم  ،ﺳر درد و ﺧواب آﻟودﮔﯽ
را در ﭘﯽ دارد .ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻرف زﯾﺎد وﯾﺗﺎﻣﯾن ھﺎی ﻣﺣﻠول در ﭼرﺑﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﺳﻣوﯾت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وﯾﺗﺎﻣﯾن  Aﻧﯾز ﺟزو ھﻣﯾن ﮔروه اﺳت.
وﯾﺗﺎﻣﯾنB1
ﮐﻣﺑود وﯾﺗﺎﻣﯾن  B1ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺑﯽ و ﮐﺎھش آب ﺑدن ﺷود.
وﯾﺗﺎﻣﯾنB2
ﮐﻣﺑود وﯾﺗﺎﻣﯾن  B2در ﺑدن ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش رﻧﮕداﻧﮫ ھﺎی ﭘوﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﯽ رﻧﮓ ﺷدن ﭘوﺳت ﻣﯽ ﺷود.
وﯾﺗﺎﻣﯾنB3
ﮐﻣﺑود وﯾﺗﺎﻣﯾن  B3در آﺳﯾب ھﺎی ﭘوﺳﺗﯽ و ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ ﻣوﺛر اﺳت.
ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﯾن وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾز ﺑﺎﻋث ﻗرﻣز ﺷدن ﭘوﺳت و ﺑﯾﻣﺎری ﮐﺑدی ﻣﯽ ﺷود.
وﯾﺗﺎﻣﯾنB6
ﮐﻣﺑود وﯾﺗﺎﻣﯾن  B6ﺑﺎﻋث اﺧﺗﻼﻻت ﻋﺻﺑﯽ و ﻋﺿﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺻرف زﯾﺎد آن ﻋدم ﺗﻌﺎدل و ﺑﯽ ﺣﺳﯽ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد.
وﯾﺗﺎﻣﯾنB12
ﻓﻘدان وﯾﺗﺎﻣﯾن  B12ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺿﻌف دﺳﺗﮕﺎه ﻋﺻﺑﯽ ﺷود.
وﯾﺗﺎﻣﯾنC
ﮐﻣﺑود وﯾﺗﺎﻣﯾن  Cﺑﺎﻋث ﺿﻌف دﺳﺗﮕﺎه اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ،ﺑﯾﻣﺎری و ھﻣﭼﻧﯾن طوﻻﻧﯽ ﺷدن ﻣدت زﻣﺎن ﺑﮭﺑود زﺧم ھﺎ و ﺟراﺣﺎت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺻرف زﯾﺎد
اﯾن وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾز ﻣوﺟب اﯾﺟﺎد ﺳﻧﮓ ﮐﻠﯾﮫ و اﺳﮭﺎل ﻣﯽ ﺷود.
وﯾﺗﺎﻣﯾنD
ﮐﺎھش ﻣﻘدار وﯾﺗﺎﻣﯾن  Dدر ﺑدن ﺑﺎﻋث ﻧرﻣﯽ اﺳﺗﺧوان در ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل اﺳﺗﺧوان ھﺎ در ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺻرف زﯾﺎد اﯾن وﯾﺗﺎﻣﯾن
ﻧﯾز ﺑﺎﻋث اﺳﮭﺎل  ،اﺳﺗﻔراغ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
وﯾﺗﺎﻣﯾنE
ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﯾن وﯾﺗﺎﻣﯾن ﺧﺳﺗﮕﯽ و اﺳﺗﻔراغ را در ﭘﯽ دارد و دوز ﻣﺻرف آن ﺑرای ﺳﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
وﯾﺗﺎﻣﯾنK
ﮐﻣﺑود وﯾﺗﺎﻣﯾن  Kدر ﺑدن ﺑﺎﻋث ﺧوﻧرﯾزی ھﺎی ﺷدﯾد و ﺧون ﻣردﮔﯽ و ﮐوﻓﺗﮕﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺻرف زﯾﺎد اﯾن وﯾﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾز ﺑﺎﻋث ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﮐﺑدی
ﻣﯽ ﺷود.
ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ
ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎی ﮐﺎر ﺑﮫ وﯾﺗﺎﻣﯾن ھﺎ ﭘرداﺧﺗﯾم .ﺣﺎل ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ )ﻣﯾﻧرال ھﺎ( ﻣﯽ رﺳد .ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧﯾز اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود.

ﮐﻠﺳﯾم
ﻣﺻرف ﮐم ﮐﻠﺳﯾم ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺗراﮐم اﺳﺗﺧوان و ﮐﺎھش رﺷد ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺻرف زﯾﺎد اﯾن ﻣﺎده ﻧﯾز ﺳﺑب اﯾﺟﺎد ﺳﻧﮓ ﮐﻠﯾﮫ و ﺟذب ﮐﻣﺗر ﺳﺎﯾر
ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﻠراﯾد
ﮐﻣﺑود اﯾن ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎھش اﺷﺗﮭﺎ و ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻋﺿﻠﮫ ﺷود .ﻣﺻرف زﯾﺎد آن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ در اﻓراد ﺷود.
ﻣس
ﻣﺻرف زﯾﺎد ﻣس ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﮐﺑدی و اﺳﺗﻔراغ را در ﭘﯽ دارد.
ﻓﻠوراﯾد
ﮐﻣﺑود اﯾن ﻣﺎده ﺑﺎﻋث ﺧراﺑﯽ دﻧدان ھﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺻرف زﯾﺎد آن ﻧﯾز آﺷﻔﺗﮕﯽ ﻣﻌده و ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل اﺳﮑﻠت را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد.
ﯾد
ﻣﺻرف ﮐم و زﯾﺎد اﯾن ﻣﺎده  ،ھر دو ﺳﺑب اﺧﺗﻼل در ﻏده ﺗﯾروﺋﯾد ﺷده و ﺑﯾﻣﺎری ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔواﺗر ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود.
آھن
ﮐﻣﺑود آھن در ﺑدن ﻣوﺟب ﺿﻌف دﺳﺗﮕﺎه اﯾﻣﻧﯽ و ﺗﻣﺎم ﺑدن ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺻرف زﯾﺎد اﯾن ﻣﺎده ﻧﯾز ﻋوارﺿﯽ ﭼون ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﮐﺑدی و ﻟرزش و
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺑﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه دارد.
ﻣﻧﯾزﯾم
ﮐﻣﺑود ﻣﻧﯾزﯾم ﻣوﺟب ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻋﺿﻼت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺻرف زﯾﺎد آن ﻧﯾز ﺑﺎﻋث ﻣﺷﮑﻼت ﻋﺻﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻧﮕﻧز
ﻣﺻرف زﯾﺎد ﻣﻧﮕﻧز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﺻﺑﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻓﺳﻔر
ﮐﻣﺑود اﯾن ﻣﺎده در ﺑدن ﺑﺎﻋث ﺿﻌف ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺻرف زﯾﺎد آن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟذب ﮐﻣﺗر ﺳﺎﯾر ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﭘﺗﺎﺳﯾم
ﮐﻣﺑود ﭘﺗﺎﺳﯾم ﺑﺎﻋث ﺿﻌف ﻋﺿﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺻرف زﯾﺎد آن ﺳﮑﺗﮫ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺑﯽ را در ﭘﯽ دارد.
ﺳدﯾم
ﮐﻣﺑود ﺳدﯾم در ﺑدن ﺑﺎﻋث ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻋﺿﻠﮫ و ﮐﺎھش اﺷﺗﮭ ﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺻرف ﺑﯾش از اﻧدازه آن ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد.
ﺳوﻟﻔور
ھﻧوز اطﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ در ﻣورد اﺛرات ﻣﺻرف ﮐم و زﯾﺎد ﺳوﻟﻔور در دﺳت ﻧﯾﺳت.
روی
ﻣﺻرف ﮐم اﯾن ﻣﺎده ﺑﺎﻋث ﺿﻌف در دﺳﺗﮕﺎه دﻓﺎﻋﯽ ﺑدن ،اﯾﺟﺎد زﺣﻣت در راه رﻓﺗن و ﺣﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﮐردن ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺻرف زﯾﺎد روی ﻧﯾز
ﺳﺑب اﺳﮭﺎل و اﺳﺗﻔراغ ﻣﯽ ﺷود.

