
 

 ویتامین های حیاتی برای ورزشکاران

تک سصم، یک ٍسصؿکاس تشای پیـشفت دس صهیٌِ ٍسصؿی خَد تِ چٌذ ٍیتااهیي هْان ًیااص داسد     فشٍؿگاُ ایٌتشًتی سصهی تش اػاع تحمیمات

 : کِ ها آًْا سا تِ ؿوا هعشفی هی کٌین

اعصاب ٍ ؿاشکت دس کااسکشد    ٍیتاهیي دس هتاتَلیؼن کشتَ ّیذسات ٍ حفاظت تافت عصثی ٍ تـَیك عضالت تَػظ ایي B12 : ویتامین

 هی تَاى دس غازاّایی تاا هٌـاا حیاَاًی تاِ دػات آٍسد، تٌااتشایي آى دػاتِ اص         ایي ٍیتاهیي سا. اًمثاض ٍ تَاصى سؿذ عضالت ًمؾ داسد

 .تا یک پضؿک هـَست کٌٌذ 21هکول ّای ٍیتاهیي ب ٌّذ، حتواً دس ساتغِ تاٍسصؿکاساًی کِ یک سطین گیاّی هـکل سا اداهِ هی د

تیاَتیي سا های تاَاى دس خگاش،     .سا داسد  ٍظیفِ حیاتی دس هتاتَلیؼن اػیذّای آهیٌِ ٍ تْیِ اًشطی اص تؼیاسی اص هٌاات   تیَتیي : بیوتین

 .یافت... ؿیش، صسدُ تخن هشغ ٍ

هتاتَلیؼن پاشٍتییي ستاظ    دس خلك اًشطی کِ اص ػِ هشحلِ تـکیل ؿذُ اػت ٍ دسصذی ّن تِ ٍیتاهیي ایي : ریبوفالوینB2 ویتامین

 دس ػاغ   B2 هغالعات ثاتت کشدُ اػت کِ صى ّا تیـتشیي ًیاص تِ. ٍخَد داسد B2 تذٍى چشتی تذى ٍ  داسد ٍ یک ساتغِ لَی تیي خشم

تیـتش کشدُ ٍ دس توشیي ٍسصؿکاساى ًیاص اػاػی اػات ٍ های    یچِ سافعالیت هعوَلی داسًذ ٍ عالٍُ تش آى ایي ٍیتاهیي تحشیک پزیشی هاّ

 .ّای لشهض ٍ للَُ ٍ خگش گاٍ یافت تَاى دس ؿیش، گَؿت

دٍم دس ػااختي گلیکاَطى کاِ     .هْن ایي ٍیتاهیي هـاسکت دس تَلیذ پشٍتییي، کِ فشایٌذ اصلی سؿذ هاّیچاِ اػات   ًمؾ A : ویتامین

ایاي ٍیتااهیي دس لثٌیاات،    . هؼیلِ اػاػی، همذاس کن آى دس تذى تذًؼاصاى اػت ٍ ؿذیذ اػت ٍػَخت رخیشُ ؿذُ تشای فعالیت تیـیٌِ 

 .ٍخَد داسد ٍ تخن هشغ ٍ هیَُ ّا ٍ ػثضیدات ػثض ٍ صسد هاًٌذ خعفشی ٍ َّیح ٍ صسدالَ خگش

کِ ػثة  ٌذّای هتاتَلیکی تذىاص غـای ػلَل ّا حفاظت هی کٌذ ٍ اص آًدا کِ اکثش فشای یک آًتی اکؼیذاى هَثش اػت ٍ E : ویتامین

ایي ٍیتاهیي اّویات تاِ ػاضایی داسد ٍ دس سٍغاي ّاای       سؿذ ػلَل ّای هاّیچِ ای هی ؿًَذ، تِ ػالهت غـای ػلَلی ٍاتؼتِ ّؼتٌذ،

 .یافت هی ؿَد آخیل گیاّی ،خَاًِ ّا ٍ هغضّا

دلیل ایٌکِ ػَخت حشکتای،   لیذ اًشطی ًمؾ داسد ٍ تِفشایٌذ هتاتَلیک هشتَط تا تَ 06ٍیتاهیي ًضدیک تِ  یيا : نیاسین B3 ویتامین

 تاِ گـااد   3ب. هی دّذ ٍسصؿکاساى تیؾ اص دیگشاى تِ ایي ٍیتاهثي ًیااص داسًاذ   هغالعات ًـاى. تشای تذًؼاصاى تؼیاس هْن ٍ حیاتی اػت

اتمِ ٍ دس عَل توشیي چاَى دس  تَخِ کشد دس صهاى هؼ اها تایذ. ؿذى عشٍق هٌدش هی ؿَد ٍ دس هؼاتمِ تِ ٍسصؿکاس کوک صیادی هی کٌذ

صهیٌای، ػاَیا لااسذ ٍ ؿایش      ایداد هی کٌذ، ًثایذ اػتفادُ ؿَد ّوچٌیي دس خگش ٍ گَؿت پشًذگاى ٍ تاادام  ػَختي چشتی ّا تی ًظوی

 .ٍخَد داسد

ذى صاَست فماذاى آى دس تا    دس. کلؼین دس اًمثااض ّاا عٌصاش اصالی اػات     . هْن آى دس خزب کلؼین ٍ فؼفش اػت ًمؾ D : ویتامین

الثتِ کلؼین ػثة تشاکن اػتخَاى ّا ًیاض های ؿاَد ّوچٌایي دس هاَسد      . کشد اًمثاض ّای لَی ٍ ػخت هاّیچِ ّا سا ًوی تَاى تحول

دس اثش حشکت ّا ٍ توشیٌات تاا ٍصًاِ اػات ٍ     تِ خاعش تؼپاسیذ کِ تِ ایداد اًمثاض هاّیچِ ای ػشی  ٍ لَی هٌدش هی ؿَد کِ فؼفش ًیض

 .سٍد تِ کاس هی ATP فؼفش ًیض تشای ػاختي
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 تیااهیي دس تـاکیل ّوَگلاَتیي ًماؾ تؼاضایی داسد ٍ دس ٍسصؽ ّاای      . هَسد ًیاص اػت تشای هتاتَلیؼن پشٍتییي ٍ سؿذ B1 : ویتامین

اّویت صیادی داسد ّوچٌیي دس غالت ػثَع داس ٍ  َّاصی اًتمال اکؼیظى احتیاج اػت پغ ایي ٍیتاهیي دس تحول افضایؾ ػغ  توشیي

 .یافت هی ؿَد حثَتات ٍ ًخَد فشًگی ٍ گَؿت ّا

ٍیتاهیٌی اػات   ؿشکت دس هتاتَلیؼن پشٍتییي، سؿذ ٍ تْیٌِ ػاصی کشتَ ّیذسات ّا تَدُ ٍ تٌْا اص خولِ فعالیت ّای آى B6 : ویتامین

 .گَؿت ٍ هَص ٍ ػیة صهیٌی ٍ صسدُ تخن هشغ ٍ ػثضی ّا ٍخَد داسد چیي دسکِ تِ عَس کاهالً هؼتمین دس خزب پشٍتییي هَثش اػت ّو

اص خغاش سادیکاال ّاای آصاد ًیاض      ٍیتاهیي آًتی اکؼیذاًی لَی اػت کِ اص ػلَل ّای هاّیچِ ای حفاظت هی کٌذ ٍ ایي C : ویتامین

 .هَثش اػتهاّیچِ تَدُ ٍ دس خزب آّي تؼیاس  هادُ ًگْذاسًذُ اػتخَاى ّا ٍ. خلَگیشی هی کٌذ
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