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 مقاله پژوهشی

 (Original paper ) 

 

 چکیده

که از طریق منابع غذایی در اختیار بددن قدرار مدی گیدرد      9D در اغلب موارد میزان ویتامین :زمینه و هدف

توجه به  با .ندنیست بالغین و کودکان نیاز تأمین هب قادر و محدود شده غنی غذایی منابع طرفی کافی نیست، از

به خصوص در شهر تهران و همچنین عوارض ناشدی از   9D کمبود مطالعات صورت گرفته در زمینه ویتامین

 .در شمال شهر تهران بررسی نماییم بر آن شدیم میزان کمبود این ویتامین را ،کمبود این ویتامین

 179بر روی  1934ه دی ما الی 1931دی ماه  طیمقطعی  -این مطالعه به صورت توصیفی  :روش بررسی

 2010   دستگاه توسط  9D ویتامینسنجش  در شمال تهران صورت پذیرفت.بین تمامی سنین بیمار 

ELecsys  .انجام شد 

برخوردار را  9Dمیزان ویتامین  از درصد از افراد مورد بررسی سطح ناکافی 19دهد نتایج نشان می ها:یافته

 برند.د از فقر بسیار شدید رنج میدرص 91بودند که از این مقدار تقریباَ 

-د. لذا لزوم اطالعقرار دار یدر شرایط بحران منطقه شمال شهر تهراندر  9Dکمبود ویتامین  گیری:نتیجه

 شود.ها و سایر مراکز درمانی به شدت احساس میها، آزمایشگاهرسانی مناسب توسط بیمارستان

 .رمانیمراکز د، بیماران ،9Dویتامین :یکلیدهایواژه
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 مقدمه

های محلول در چربی از جمله ویتامین 9Dویتامین 

است که منابع متعددی برای تأمین آن وجود دارد. منبع 

دهیدروکلسترول است که در مقابل اشعه  -7درونی آن 

UV کلسیفرول و در نهایت تبدیل به تبدیل به کوله

شود. این ویتامین همچنین از طریق رژیم می 9Dویتامین 

( دریافت 9Dغذایی به صورت ارگوکلسیفرول )ویتامین 

در مسیر کبدی تبدیل به   9Dو  9D. ویتامین (1)شود می

شود که قابل انتقال توسط باند می  9Dهیدروکسی  99

. (9)است  9Dهیدروکسی -99گلوبولین -aشدن به 

با سن، جنس و   9Dمیزان توصیه شده انواع ویتامین 

های مختلف در ارتباط است. اما در کل روزانه درمان

IU 166 –966 باشد. از برای تمام افراد ضروری می

هورمونی در بدن  -نقش ویتامینی 9Dآنجا که ویتامین 

ای بسیار حیاتی برای بدن به شمار کند، مادهایفاء می

و کلسیم در متابولیسم استخوان  9Dرود. ویتامین می

ای دارند. در فرم کالسیک کمبود ویتامین نقش عمده

9D   9که در نتیجه فقدان ویتامینD  در رژیم غذایی یا

به میزان کافی اتفاق  UVقرار نگرفتن در معرض اشعه 

های استخوانی تواند همراه با ابتالء به بیماریافتد، میمی

ا و استئوماالسی در هبه صورت ریکتز در بچه

بزرگساالن دیده شود که با درد استخوانی و عضالنی یا 

در  9D. ویتامین (9)باشد ضعف عضالنی همراه می

تقویت سیستم ایمنی بدن نقش بسیار مهمی دارد. 

کمبود این ویتامین اثرات بسیار ناگواری در تمام نقاط 

در پوست  9Dویتامین -های پرومولکول. (4)بدن دارد 

شوند. به تبدیل می 9Dتوسط نورخورشید به ویتامین 

طور کلی رژیم غذایی غنی از کره، جگر، شیر، ماهی 

چرب و تخم مرغ بهترین مواد برای جبران کمبود این 

رود. افراد سیاه پوست، ویتامین در افراد به شمار می

قرار دارند، کسانی که کمتر در معرض نورخورشید 

-های کبدی و کلیوی، افراد دریافتافراد دارای بیماری

کننده داروهای ضد صرع و دارای اختالل سوء جذب 

 ددارن 9Dبیشترین شانس را در ابتالء به کمبود ویتامین 

یک استروئید فعال در تبادالت عصبی  9Dویتامین . (9)

بوده که در حیوانات و انسان نقش مهمی در کارکرد 

-مغز و دستگاه عصبی مرکزی دارد. مطالعات نشان می

هایی مانند و بیماری 9Dدهد بین کمبود ویتامین 

شیزوفرنی، افسردگی و آلزایمر ارتباط مستقیمی وجود 

بنابراین با توجه به اثرات روز افزون و بسیار . (1) دارد

و همچنین کبود این ویتامین  9Dزیان بار کمبود ویتامین 

در بسیاری از نقاط ایران و جهان بر آن شدیم که میزان 

این ویتامین را در شمال شهر تهران مورد بررسی و 

 تحقیق قرار دهیم.

 

 روش بررسی

مدت سه مقطعی در -این مطالعه به صورت توصیفی

بیمار  179( بر روی 1931دی ماه  - 1934سال )دی ماه 

به  مرد در منطقه شمال تهران 911زن و  997شامل 

ساخت  ELecsys 2010 کمک دستگاه بسیار دقیق

  2010آلمان صورت پذیرفت. دستگاه  Rocheکمپانی 

ELecsys لومیسانس فعالیت میبه صورت الکتروکمی-

 ا میزانتوان تکند. با این روش می
مول از غلظت  19-16

گیری کرد. این دستگاه بر اساس نوع مواد را اندازه

، DNA/RNAگیری تست از چهار روش اندازه

Bridging،Sandwich   وComparative استفاده می-

لومینسانس واقع تفاوت اصلی این روش با کمی کند. در

این است که برای شروع و پایان واکنش باید ولتاژی 

یکی توسط الکترود برقرار شود در صورتی که در الکتر

های قبل، واکنش به صورت کامالً شیمیایی انجام روش

شد. در این مطالعه تمامی سنین مورد بررسی قرار می

آوری شده در برنامه گرفتند. ضمن اینکه اطالعات جمع

که به کمک  شدوارد  11نسخه  SPSSنرم افزاری 

الیز و بررسی قرار گرفت. جدول توزیع فراوانی مورد آن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 z

an
ko

.m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               2 / 6

http://zanko.muk.ac.ir/article-1-100-en.html


 ... در  3Dبررسی سطح ویتامین       24

 22-27 /9314 مستانز دانشگاه علوم پزشکی کردستان/علوم پزشکی زانکو/  مجله

به چهار دسته: فقر  9Dبه طور کلی میزان سطح ویتامین 

(، nmol/Lit 96-16(، کمبود )< nmol/Lit16شدید )

( و میزان سمی nmol/Lit 166-96میزان کافی )

(nmol/Lit 166<.تقسیم بندی گردید ) 

 

 هایافته

کننده براساس نتایج بدست آمده، اکثر افراد شرکت

درصد از سطح  19لعه حاضر، یعنی بالغ بر در مطا

برخوردار بودند که از این  9Dناکافی میزان ویتامین 

-درصد از فقر بسیار شدید رنج می 91مقدار تقریباَ 

بردند. ضمناً بررسی آمار و ارقام حاکی از آن است که 

 99، بازه سنی  9Dبیشترین بازه سنی چار کمبود ویتامین 

درصد افراد در بازه  17یان دیگر د. به ببوسال  96الی 

بودند.    9Dسال دارای کمبود ویتامین  96الی  99سنی 

درصد زنان در این منطقه دچار کمبود  97مجموعاً 

درصد افراد مورد بررسی در این  4/4و    9Dویتامین 

بودند که نشان از   9Dمطالعه دارای مقدار سمی ویتامین 

ویتامین در این افراد رویه و کنترل نشده این مصرف بی

درصد افراد مورد  99باشد. به طورکلی تنها تقریباً می

مطالعه در شمال شهر تهران از سطح مناسبی از ویتامین 

9D   .برخوردار بودند 

 
 در هر دو جنس 3D: سطح ویتامین 1جدول

 D  9سطح سرمی ویتامین  <16 16-96 96-166 >166 مجموع

(nmol/Lit) 

 مرد 76 114 71 1 911

 زن 116 961 961 99 997

 مجموع )درصد( (1/96) 116 (1/49)  979 (9/99)  919 (4/4)  93 179

 

 به تفکیک در بازه های سنی مختلف 3D: کمبود ویتامین 2جدول

 سن <16 16-96 96-166 >166 مجموع

99 6 3 14 6 7> 

94 6 3 7 1 19-7 

11 4 19 49 13 99-19 

436 16 191 911 111 96-99 

969 13 19 79 93 79-96 

99 1 11 99 1 79< 

 مجموع 116 979 919 93 179

 

 بحث و نتیجه گیری

 برای وسیعی نقش دهندهنشان اخیر مطالعات

 مختلف هایبیماری در تواندمی که هستند 9Dویتامین 

 امروز جامعه در ویتامین این کمبود باشد. اصوالً دخیل

کشور  در که مطالعاتی لهشود. از جمبسیار مشاهده می

در  کمبود این شیوع دهندهنشان شده انجام اروپایی

مطالعات انجام شده در  .باشدمی کشورها این از بسیاری

سراسر دنیا بیانگر این است که این مشکل یک مسئله 

 در آمریکای ای که شود به گونهجهانی محسوب می

 و شده گزارش 9D ویتامین کمبود نیز شمالی

 نیز خیز آفتاب کشورهای حتی و آسیایی هایکشور

. به طور کلی با (1)دارد  وجود مشابهی هایگزارش

ای موجود در ایران توجه به شرایط اجتماعی و تغذیه

شود. ز نقاط دیده میدر بسیاری ا 9Dکمبود ویتامین 
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مطالعات انجام شده  حاکی از آن هستند که کمبود 

در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد به  9Dویتامین 

در میان  9664ای که در سال عنوان مثال طبق مطالعه

دانشجویان اصفهانی انجام شد مشخص گردید مجموعاً 

-درصد دانشجویان از کمبود این ویتامین رنج می 9/41

توان . در این روش با کنترل محل تابش نور می(7)ند بر

نور تابش یافته از بیش از یک واکنش ایمونولوژیک 

-های مختلف اندازهرا همزمان در محلدر یک نمونه 

توان غلظت چند ماده را به گیری و بدین ترتیب می

صورت همزمان تعیین نمود. از مزایای دیگر این 

تکنیک امکان بدست آوردن نتایج در زمانی بسیار 

شود که ای انجام میکوتاه است. این فرایند به گونه

یکی از رساند. امکان خطا را در دستگاه به صفر می

درصد افراد  17مهمترین نتایج این مطالعه این است که 

  9Dسال دارای کمبود ویتامین  96الی 99در بازه سنی 

باشند که با توجه به  اینکه بیشترین آمار باروری در می

باشند در صورتی که اصالحی کشورمان در این بازه می

های زندگی صورت نگیرد در رژیم غذایی و الگوی

های ها نوپدید و ناهنجاریفزایش بیماریشاهد ا

 مختلف خواهیم بود.

 

 پیشنهادات

از جمله راهکارهای مناسب برای ارتقاء سطح این 

توان به موارد زیر اشاره کرد: مراجعه منظم ویتامین می

های تشخیص طبی و بررسی منظم ویتامین به آزمایشگاه

9D   های حیاتی بدن، ها و ریز مغذیو سایر ویتامین

که به صورت  9Dمصرف پیوسته و منظم ویتامین 

خوراکی و تزریقی در بازار موجود است، اصالح 

الگوهای زندگی، تحرک بیشتر و قرارگیری بیشتر افراد 

ای، استفاده های سرباز، اصالح الگوهای تغذیهدر محیط

، (1)سازی شیر و لبنیات از مواد غذایی مناسب و غنی

های جدید که عالوه بر نقش استفاده از ضد آفتاب

کند، د نمیاختالل ایجا   9Dحفاظتی در جذب ویتامین 

کردن توزیع روزانه شیرهای غنی شده در طرح اجباری

مدارس و مهدهای کودک، تحقیق و آمارگیری مستمر 

های ها و ویتامینجامعه در ارتباط با وظعیت ریز مغذی

 (.3)  حیاتی بدن
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Abstract 
Background and Aim: In most cases the vitamin D3 through food sources is not 

sufficient, the same food sources are limited and cannot meet the needs of children 

and adults. Due to lack of studies in the field of D3 vitamins, especially in Tehran, as 

well deficiency of this vitamin, we decided to determine deficiency rate of this 

vitamin in north of Tehran city.  

Materials and Methods: This cross-over study was performed in during January 

2013 to January 2016 on 873 patients between the all ages in north of Tehran. Vitamin 

3D measuring performed by ELecsys 2010 apparatus. 

Results: The results show that 63 % of surveyed peoples had insufficient level of 

vitamin D3, of which approximately 21% suffer extreme poverty. 
Conclusion: Vitamin D3 deficiency observed in north of Tehran city and is in a 

critical condition. Therefore, proper notification by hospitals, laboratories and other 

medical centers is necessary. 
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