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પૂરતો સૂયયપ્રકા અથળા ળીટામીન-ડી ન મલળાથી પણ હાડકા 
નબલા પડી જાય છે.  

ળીટામીન-ડી એટે ુ?ં 

વલટાભીન-ડી ભાણવના શાડકા ભાટેનંુ ખૂફ  અગત્મનું વલટાભીન છે. એ ઘણાં જુદાં જુદાં સ્લરૂે શોમ છે 

ણ ભાણવ ભાટે ડી -૩ તયીકે ઓખાતું કોરેકેલ્વીપેયોર  નાભનું વલટાભીન-સ્લરૂ વૈાથી અગત્મનું 
છે.  

 ળીટામીન-ડી કયાષ્ ખોરાકમાંથી મલે? 

પ્રાણીજ ચયફી અને ભાછરીભાંથી આ  વલટાભીન વૈાથી લધુ પ્રભાણભાં ભે છે. જો કે , શલે યાવામવણક 

ળુધ્ધ સ્પટીક  તયીકે ણ  આ વલટાભીન  ભે છે. જો ખોયાકભાં વલટાભીન-ડી -૩ ૂયતા પ્રભાણભાં 
રેલાભાં આલે તો આ  વલટાભીન ખોયાકભાંથી રોશીભાં ળોાઇને રીલયભાં જામ  જામ છે. ત્માં એની ય  

થોડીક યાવામવણક પ્રક્રિમા (શાઇડર ોકવીરેકળન) થઇને છી પયી રોશી લાટે એ  વકડનીભાં શંચે છે. 
કીડનીભાં ફાકી યશેર  યાવામવણક પ્રક્રિમા ૂયી થઇ  જામ છે. અને છી જુદંા જુદંા અલમલો ય  આ 
પ્રક્રિમા ાભેર વલટાભીન કાભ કયલા રાગે છે.  

 ળીટામીન-ડી ખોરાક સિળાય ેમાંથી મલ?ે  

ખોયાકને ફદરે ફીજા યસ્તે ણ  ળયીયભાં વલટાભીન  ઉરબ્ધ થામ  છે. આ યસ્તો છે વૂથથપ્રકાળનો 

આણાં ળયીયની ચયફીભાં અથલા ખોયાકભાંથી ફનેર  ચયફીભાં યશેર  ડીશાઇડર ોકોરેસ્ટોયોર નાભનાં 
ચયફીનાં ઘટક  ય જમાયે વૂમથપ્રકાળભાં યશેર  ાયજાંફરી (અલ્ટર ાલામોરેટ) વકયણો ડે છે ત્માયે 
એભાંથી વલટાભીન-ડી ઉત્ન્ન થામ  છે વાભાન્મ યીતે જો આકા ળયીય  ય એટરો વૂથથપ્રકાળ  ડે કે જ ે

થી ચાભડીભાં વશેજ  રારાળ આલે, તો એનાથી આળયે ૧૦ ,૦૦૦ ઇન્ટયનેળનર  મુવનટ જટેરંુ 
વલટાભીન-ડી -૩ભે છે. વળમાાભાં ઘણી લખત  વૂથથપ્રકાળભાં યશેર  અલ્ટર ાલામોરેટ વકયણો 
લાતાલયણભાં જ  ળોાઇ જામ છે અને ત્માયે ળયીયભાં ૂયતા પ્રભાણભાં વલટાભીન  ન ફને એલુ ફનતું 
શોમ છે. નાના ફાકો અને ડદા/ઘૂંઘટભાં યશેતી સ્ત્રીઓને ઘણી લખત  ૂયતાં પ્રભાણભાં વૂથથપ્રકાળ  

ભતો નથી અને આને રીધે વલટાભીનની ઉણથી યીકેટ્વ અથલા ઓસ્ટીમોભરેવવમા જલેી શાંડકાની 
તકરીપો ઉબી થામ છે.  

સળટામીન-ડી રીરમાં ુ ંઅિર કરે? 

વલટાભીન ડી ળયીયભાં ભુખ્મત્લે શાડકા અને આંતયડા ઉય  અવય કયે છે આંતયડા ઉયની અવયથી 
ખોયાકભાં રીધેર  કેલ્વીમભ લધુ અવયકાયક  યીતે ભાણવના રોશીભાં બે છે અને આ  કેલ્ળીમભ 

વલટાભીન-ડીની શાજયીભાં શાડકાં ભજફૂત  કયલા ભાટે ઉમોગી થામ  છે. ભજફૂત અને તંદુયસ્ત શાડકાં 
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ભાટે વલટાભીન-ડી ખૂફ  જરૂયી છે. આ વવલામ ળયીયના ફીજા અનેક  કોો ઉય  વલટાભીન-ડીની 
અવય થામ છે અને એ અંગે નલી નલી ળોધો થમા જકયે છે.  

ળીટામીન-ડી ની દૈસનક જરૂરરયાત કેટી? 

ુખ્ત વ્મવતત કયતાં ફાકોભાં વલટાભીન-ડીની જરૂક્રયમાત  લધાયે શામ  છે. કાયણ  કે શાડકાંઓનો 

વલકાવ આ તફકકાભાં વૈાથી લધુ થતો શોમ  છે. ુખ્ત વ્મવતત ને યોજનાં ૧૦૦  ઇન્ટયનેળનર મુવનટ 

તથા ફાકોને યોજના ૨૦૦મુવનટ  વલટાભીન-ડી ની જરૂય  ડે છે. વગબાથ અને ધાત્રી ભાતાને યોજના 
૪૦૦ મુવનટ વલટાભીન-ડીની જરૂય ડે છે.  

 ળીટામીન-ડી ની ઉણથી ુ તકીપ થાય?  

શેયના ગીચ  વલસ્તાયભાં અંધાયીમા પરેટભાં કે ઝુંડટીભાં યશેનાયાઓ  અને વુમથપ્રકાળભાં ઘયની ફશાય  

ન નીકનાયા રોકોને વૂમથપ્રકાળ  ભતો જ ન શોલાથી લીટાભીન  ડી ની ઊણ  થામ છે. એ જ યીતે 
કામભ ડદાભા ઓજર  યશેનાય સ્ત્રીઓભાં ણ  લીટાભીન ડી ની ઊણ  થઇ ળકે છે. લીટાભીન  ડી ની 
ઊણને કાયણે ફાકોભાં યીકેટવ  નાભની ફીભાયી થામ  છે જભેાં ફાકની ચારલાની ઉંભયે એ  

લાયંલાય ડી જામ  અને કોઇ  લસ્તુ કડી ને ઉબા થલાભાં તકરીપ  ડે. ફાકનો કાનો બાગ  

ઉવેરો અને આગ  ડતો શોમ  અને ભાથાની ફંને ફાજુના બાગ  વાટ થઇ ગમેરા જણામ. 
ભાથાના શાડકાઓે લચ્ચેની જગ્મા અડલાથી સ્ષ્ટ દૂય  દૂય જણામ અને ભાથાના અભુક  શાડકાં ય  

શાથ દફાલલાથી ટેફર  ટેનીળના ફોરની જભે  શાંડકાનો અભુક  બાગ દફાઈ ળકે. ફાકના શાથ-ગ 
ણ થોડાં લાંકા દેખામ  અને ઉંબા યેશતી કે ચારતી લખતે ફંને ંજા દૂય  દૂય ડે તેભજ  ફંને ઘૂંટણ  

એકફીજા વાથે અથડાલા રાગે. ફાકની છાતી ય  ફધી ાંવીઓે ાવે નાના નાના ભકાઓે 
જલેો ઉવેરો બાગ  દેખામે અને એ  જમાયે શ્વાવ  રે ત્માયે છાતીનો નીચેનો બાગ  અંદય તયપ ખંચામ. 
ુખ્ત લમે લીટાભીન  ડી ની ઉણથી ઓસ્ટીમોભરેવીમા નાભની તકરીપ  ઉદબલે છે જભેાં ળયીયનાં 
શાડકા નફા ડી જલાને કાયણે શાડકાના દુખાલા અને સ્નામુની નફાઇ  જણામ છે. વલકવવત  

દેળોભાં આળયે ૪૦  ટકા જટેરાં ચાવ  લથથી લધુ લમના રોકો ને ઓસ્ટીમોભરેવીમાની તકરીપ  થામ 

છે. 

ળીટામીન-ડી ૂરતાં પ્રમાણમાં મેલળળાં ુ ંકરળુ?ં 

વલટાભીન-ડી ૂયતા પ્રભાણભાં ભેલલાના ફે જ  યસ્તા છે- (૧) બયૂય વૂથથપ્રકાળભાં ળયીય  યાખલંુ 
અને (૨) વલટાભીન-ડીથી બયૂય  ખોયાક રેલો. આણે આગ જોઇ  ગમા તેભ  વૂમથપ્રકાળ ભાં યશેર  

ાયજાંફરી વકયણો ચાભડી ય  ડે તો ચાભડી નીચે વલટાભીન-ડી ફનલાનું ળરૂ થઇ  જામ છે. યંતુ 

શલાનંુ પ્રદુણ, વળમાોેે,ખૂફ કાી ચાભડી (શફવીઓની) લગેયે ાજંાફરી વકયણોને ચાભડી વુધી 
શંચલા ન  દે એલંુ ફની ળકે છે. નાના ફાકને તેરથી ભાવરળ  કયી વૂમથપ્રકાળભાં યાખલાની 
(વુમથસ્નાન કયલાની) બાયતીમ  યંયા વલટાભીન-ડી ભેલલા ભાટે ઉત્તભ  છે. આણાં દુબાથગ્મે કોઇ  

ળાકાશાયી ખોયાકભાંથી વલટાભીન-ડી ૂયતાં પ્રભાણભાં  ભી ળકતું  નથી. દૂધભાંથી ણ  ખૂફ ઓછંુ 
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(દય વો ગ્રાભે ભાત્ર ચાય  મુવનટ જટેરંુ) વલટાભીન-ડી ભે છે. એટરે વલટાભીન-ડી ભેલલા ભાટે ળાકથ  
કે અન્મ ભાછરીઓના રીલયભાંથી ભેલેર  વલટાભીન ય આધાય યાખલો ડે છે. અરફત્ત , શલે 
યાવામવણક પ્રક્રિમાથી ળુધ્ધ સ્પક્રટક  સ્લરૂે ણ  વલટાભીન-ડી ભે છે , અને ઘણી લખત  દૂધ (ડેયીનું 
ાસ્ચયાઇઝ્ડ), ડારડા ઘી લગેયે જલેી લસ્તુઓભાં લધાયાનંુ વલટાભીન-ડી ઉભેયી દેલાભાં આલે છે , 

જથેી ળાકાશાયી રાકોને ણ  ૂયતું વલટાભીન  ભી ળકે. આભ છતાં , બાયતભાં વૂથથપ્રકાળ  જ 
વલટાભીન-ડી નો વૈાથી અગત્મનો સે્ત્રાત ગણામ છે.  

રીકેટ્િ અન ેઓસ્ટીયોમેસિયાની િારળાર ુ?ં 

નાના ફાકો અને વગબાથ ધાત્રી ભાતાભાં એની જરૂક્રયમાત  ખૂફ લધી જામ  છે અને આ  તફકકાભાં 
ખોયાક ઉયાંત લધાયાનું વલટાભીન-ડી ગોી પ્રલાશી સ્લરૂે રેલું ડે છે. યોજયેોજ  રેલાની ગોીને 

ફદરે ફે ત્રણ  ભક્રશને એકજ  લાય રેલંુ ડે એલા વેચેટ  (ડીકા) સ્લરૂે ણ  આ વલટાભીન  ભે છે 
જનેો ઉમોગ  ડોકટયની વરાશ  ભુજફ કયલાથી લીટાભીન  ની ઉણ  દૂય થઇ જામ છે. વલટાભીન -ડી 
ભે ભાટે વૈાથી લધુ અગત્મનો સે્ત્રેેેાત  વૂમથપ્રકાળ છે અને એ  ભેલલા ઘયની ફશાય  વનમવભત 

ચારલાની કે અન્મ કવયત કયલાની ટેલ યાખલી જરૂયી છે. 

ળીટામીન-ડી નો ડોઝ ળધી જાય તો ું તકીપ થાય?  

ફીજા કેટરાંક  વલટાભીનો કયતાં વલટાભીન-ડી એક  અગત્મની ફાફતભાં જુદંુ ડે છે. જો આ  

વલટાભીનનો ડોઝ  જરૂય કયતાં લધુ પ્રભાણભાં રેલામ  તો બાયે નુકળાન  થઇ ળકે છે. લધુ ડતું 
વલટાભીન-ડી રાંફા વભમ  વુધી ખાલાથી જ ેતે વ્મવતતને ઉરટી-ઉફકા , તયવ, ફેચેની, બૂખ ભયી 
જલી,ઘેન ચડલંુ લગેયે જલેી અવયો થામ  છે. જો ઝડથી ધ્માન  આીને વલટાભીન-ડીનો લયાળ  

ઘટાડી નાંખલાભાં ન  આલે તો હ્યદમ , કીડની, અને ભગજ ય  બાયે નુકળાન  થઇ ળકે છે.  યોજનો 

જરૂક્રયમાત કયતાં ૫૦ થી ૧૦૦  ગણો લધુ ડોઝ  રેલાથી આ  તકરીપ ઉબી થામ  છે આલા વચન્શોેે  
જણામ કે તયતજ વલટાભીનનો લધુ ડતો ડોઝ  રેલાનું ફંધ કયી દેલુ જોઇએ અને દાકતયી વાયલાય ળરૂ 
કયી દેલી જોઇએ. વલટાભીન-ડી ળયીયના ચયફીના કોોભાં વઘયામ  છે અને જમાયે એનો લધુ ડતો 
ડોઝ રેલાઇ ગમો શોઇ  ત્માયે, એ રેલાનુ ફંધ  કમાથ છી ણ  ઘણાં ક્રદલવ વુધી એની અવયો ચારુ યશે 
છે. 

આભ, વલટાભીન-ડી ળયીયના શાંડકાઓ  અને અન્મ અલમલો ભાટે ખૂફ  અગત્મનું છે.  ૂયતા પ્રકાળ કે 
અન્મ રૂભાં વલટાભીન-ડી ન  ભલાથી ફાકના ેં  શાડકાઓ ય ખૂફ ખયાફ  અવય થામ છે.  

વલટાવભન 'ડી ઓછંુ ભલાથી ફાકોભાં યીકેટ્વ અને ભોટાઓભાં ઓસ્ટીમાભરેવવમા નાભનો યોગ  

થામ છે. વલટાભીન -ડી ભેલલા ભાટે વૈાથી લધુ અગત્મનો સે્ત્રેેેાત  વૂમથપ્રકાળ છે જ ેભેલલા 
ઘયની ફશાય વનમવભત ચારલાની ટેલ યાખલી જરૂયી છે. 


