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چکیده
مقدمه :کمبود ویتامین Dباعث اختالل رشد و بیماریهایی همچون راشیتیسم ،استئوماالسی و استئوپروزیس
می شود .همچنین کمبود این ویتامین سبب کاهش دانسیته استخوانی شده و خطر بروز شکستگی ها را
افزایش می دهد.
روش کار :این پژوهش به صورت توصیفی مقطعی در تابستان  1394در بیمارستان سیدالشهداء(ع) کرمان
انجام شد .روش نمونه گیری بهصورت سرشماری بوده و تمامی کارکنان خانم شاغل در بخش های اداری و
درمانی برای این مطالعه انتخاب شدند  .تعداد افراد شرکت کننده که نمونه خون آنها جهت اندازه گیری غلظت
س��رمی  25هیدروکسی ویتامین  Dگرفته ش��د  204نفر بوده و نرخ پاسخگویی  74/72درصد تعیین شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار  21 SPSSو با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و آزمون  Tانجام شد.
یافته ها :درمجموع 80/96درصد از افراد دارای کمبود ویتامین  Dبودند که از این میان  30درصد افراد دارای
کمبود شدید و  42/53درصد آنها دارای کمبود خفیف ویتامین  Dبودند و مابقی سطح سرمی ویتامین D
آنها مابین  25 -30 ng/mlبود  .بین واحدها ومیزان ویتامین  Dارتباط معناداری وجود نداشت(.)P<0/05
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه حاکی از آن است که کمبود ویتامین  Dشدیدی در میان کارکنان وجود
دارد و نیازمند برنامهریزیها و اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی مدیران جهت ارتقاء سالمت کارکنان می باشد.

مقدمه
ویتامین Dویتامینی اس��ت ضروری برای سالمتی انسان که به جذب
کلس��یم و فس��فر مواد غذایی کمک می نماید( .)1تامین آن از طریق
س��نتز پوس��تی درحضور اش��عه ماوراء بنفش و مواد غذایی می باشد و
عاملی ضروری برای متابولیسم طبیعی استخوانها و مواد معدنی استخوان
محس��وب می شود( .)2ویتامین  Dعالوه بر تاثیر بر سالمت استخوان،
نقش های متعددی همچون افزایش عملکرد سیس��تم ایمنی و تکثیر
سلولی نیز در بدن انسان به عهده دارد(.)3
کمبود ویتامین  Dیکی از ش��ایعترین کمبود هایی اس��ت که در بدن
انس��انها ناش��ناخته باقی می ماند و این کمبود بر سالمتی افراد تاثیر
گذار است( .)4با توجه به اهمیت این ویتامین در متابولیسم استخوان،
کمبود این ویتامین باعث کاهش دانسیته استخوانی که سبب اختالل
رش��د و بیماریهایی همچون راشیتیس��م و استئوماالسی در بچه ها و
استئوپروزیس در بزرگساالن را در پی داشته و خطر بروز شکستگی ها را
افزایش می دهد ( .)5مطالعات اخیر از ارتباط بین سطوح پائین ویتامین
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 Dو خطراتی همچون س��قوط ،بیماریهای ایس��کمیک قلب ،دیابت،
مولتیپل اسکلروزیس ،س��رطان کولورکتال ،خلق افسرده ،بیماریهای
اتوایمون ،زوال عقل و مرگ حاکی می باشد(.)8-6
همچنین تحقیقات نشان داده است که ویتامین  Dتاثیرات محافظتی
در برابر آسیب های عروقی از جمله سکته مغزی دارد و از طرفی سطح
باالی این ویتامین باعث ایجاد هیپرویتامینوز می گردد( .)9چنانچه نتایج
مطالعه ای در آمریکا نش��ان داده اس��ت که سطح باالی ویتامین  Dبا
تنگی بیشتر شریان کاروتید همراه بوده است( . )10مصرف بیش از حد
ویتامین  Dدر طوالنی مدت ممکن است به مسمومیت با ویتامین D
منجر شود ولی باید دانس��ت که قرارگرفتن بیش از حد در معرض نور
خورش��ید موجب مس��مومیت با ویتامین  Dنخواهد شد چرا که اشعه
م��اوراء بنفش ویتامین  D3را تبدیل ب��ه ایزومرهای بیولوژیکی بی اثر
خواهد کرد(.)11
ویتامین  Dرا می توان با اندازه گیری غلظت س��رمی  25هیدروکسی
ویتامی��ن  )OH)D(-25( Dتعیی��ن نم��ود( .)12هی��چ اجماعی در
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موردغلظ��ت مطلوب  25هیدروکس��ی ویتامی��ن )OH)D(-25( D
وجود ندارد هرچند مؤسس��ه پزشکی آمریکا و دیگرمتخصصین به طور
کلی موافق این موضوع هس��تند که س��طوح پائین تر از 50نانومول در
لیتر( )nmol/Lیا  20نانوگرم بر میلی لیتر( )ng/mlبا کاهش سالمت
استخوان ها مرتبط می باشد(.)13 ,7
کمبود ویتامین  Dدر اکثر جوامع مشاهده می شود که بهصورت درجات
مختلفی قابل تعریف می باش��د  .درکمبود ش��دید س��طح سرمی 25
( OH)Vit Dبه کمتر از 10 ng/mlو درکمبود خفیف سطح سرمی
این ویتامین به کمتر از  25 ng/mlمی رس��د ( .)15 ,14یک بررسی
سراسری در انگلستان نشان داد که بیش از  50درصد جمعیت بزرگسال
دارای سطوح نا کافی از ویتامین  Dهستند و 16درصد جمعیت دچار
کمبود شدید ویتامین  Dدر زمستان و بهار می شوند(.)16
نتای��ج مطالعات نش��ان می دهد ک��ه درخاورمیانه نیز ب��ا وجود تابش
کافی آفتاب کمبود ویتامین  Dش��ایع می باش��د که عواملی همچون
اجتناب از نور آفتاب یا پوشش بیشتر افراد  ،میزان رنگدانه های پوستی،
می��زان کم دریافت غذایی ویتامین  Dب��ه علت عوامل ژنتیکی مانند
پلی مورفیس��م های خاص گیرنده ویتامین  ،Dدریافت پایین کلسیم
روزانه ،چاقی ،کهولت سن ،بعضی داروها و بیماریها و فصل زمستان در
این کمبود دخیلند(.)17 ,11
غربالگری ب��رای کمبود ویتامین  Dمی تواند باعث شناس��ایی افراد با
سطوح پائین ویتامین  ،Dسود بردن آنها از درمان و ارتقاء سالمت آنها
شود ( .)18ارتقاء سالمت فرایندی است که افراد را برای کنترل بر تعیین
کنندههای س�لامت توانا می س��ازد  ،بنابراین ارتقاء سالمت بایستی به
کنترل بیش��تر افراد بر روی عواملی که سالمتی آنها را تحت تاثیر قرار
میدهد منجر شود(.)19
این پژوهش نیز با هدف بررسی سطح سرمی ویتامین  Dدر کارکنان
خانم بیمارستان سیدالشهداء(ع) در راستای اهداف ارتقاء سالمت کارکنان
انجام شد ،تا نتایج حاصله بتواند با ارائه تصویری از وضع موجود راهنمای
مناسبی برای اتخاذ تصمیم بهینه مسئولین و مدیران بیمارستان در این
زمینه باشد.
روش کار
این پژوهش بهصورت توصیفی مقطعی در تابستان  1394در بیمارستان
سیدالش��هداء(ع) کرم��ان انجام ش��د  .روش نمونه گی��ری بهصورت
سرش��ماری بوده که تمامی کارکنان خانم شاغل در بخش های اداری
ودرمانی برای این مطالعه انتخاب شدند  .تعداد افرادی که در این مطالعه
ش��رکت نموده و نمونه خون آنها جهت اندازه گیری غلظت سرمی 25
هیدروکسی ویتامین  Dگرفته شد  204نفر بودند که نرخ پاسخگویی
 74/72درصد تعیین شد.
ب��رای س��نجش س��طح ویتامی��ن  Dاز روش  ELISAو از کی��ت
 Calbiotechس��اخت کشورآمریکا اس��تفاده گردید .نتایج آزمایشات
بر حس��ب نانوگرم در میلی لیتر محاس��به ش��د .ازآنجا که بعد از انجام
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آزمایشات مشخص گردید دو نفر از کارکنان ،داروهای خاصی را مصرف
می نمایند که ممکن است جواب ویتامین  Dآنها کاذب باشد از جامعه
مورد مطالعه حذف و درمجموع  202نفر در این پژوهش مورد سنجش
قرار گرفتند .بر اس��اس بروشور دستورالعمل کیت ،مقادیر ویتامین D
بهصورت ذیل در نظر گرفته شد(جدول شماره .)1
جدول شماره :1مقادیر مرجع ویتامین  Dبر اساس دستورالعمل
شرکت سازنده کیت
دامنه مرجع

سطح

>10 ng/ml

کمبود

10-30 ng/ml

ناکافی

30-100 ng/ml

کافی

<100 ng/ml

مسمومیت

بعد از انجام نمونه گیری ،نمونه های سرم در دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری و آزمایشات الزم انجام شد .پس از تکمیل و آماده شدن جواب
آزمایش��ات ،داده ها را به ن��رم اف��زار  21 SPSSوارد و تجزیه وتحلیل
دادهها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و آزمون  Tانجام شد.
یافته ها
میانگین س��نی افراد ش��رکت کننده  33س��ال و 2ماه بود 63 .درصد
افراد ش��رکت کننده مربوط به بخش های درمان��ی بودند .در مجموع
 80/96درصد افراد دچار کمبود ویتامین  Dبودند ،که از این میان 30
درصد افراد دارای کمبود ش��دید ویتامین  42/53 ،Dدرصد آنها دارای
کمبود خفیف ویتامین  Dو مابقی سطح سرمی ویتامین  Dآنها مابین
 25 -30 ng/mlبود(.جدول شماره دو).
جدول شماره  :2مشخصات گروههای دخیل در پژوهش
نام واحد

درصد تشکیل جامعه
پژوهش

دارای کمبود ویتامین D

بخش های درمانی

63

 68/7درصد

واحدهای پاراکلینیک

12/8

 100درصد

واحدهای اداری

24/2

 88/7درصد

باالتری��ن درصد افرادی که دارای ویتامین  Dنرمال بودند مربوط به
بخش زنان واطفال بوده که میزان آن 60درصد می باشد و کمترین
آن مربوط به واحدهای پاراکلینیک و بهداش��ت بوده که ویتامین D
تمامی کارکنان این واحدها کمتر از  25 ng/mlبوده اس��ت (جدول
شماره .)3
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جدول شماره  :3درصد سطوح توزیع ویتامین  Dبه تفکیک هر
واحد
نام واحد

Ng/ml
>10

اورژانس

16/7

66/5

زنان واطفال

20

10

ICU

-

58/4

نوزادان

-

Ng/ml
10-25
40

25-30 Ng/ml

Ng/ml
<30

5/6

11/2

10

60

20

40

-

41/6

بلوک زایمان

17/8

14/2

57/2

35/8
-

28/6

CCU

37/5

37/5

-

25

جراحی
زنان()3

-

40

10

50

22/2

33/3

22/2

22/2

CSSD

-

25

50

25

دفتر پرستاری
وبهبود کیفیت

اتاق عمل

داخلی

جراحی مردان

11/1

21/4

66/7

11/1

25

11/1

-

50

-

50

36/4

63/6

-

-

فیزیوتراپی

100

-

-

-

بهداشت

50

50

آزمایشگاه

رادیولوژی
داروخانه
خدمات
درمانی

امور درمانگاه
کمیسیون
پزشکی

اداری
وپشتیبانی

رختشویخانه و
آشپزخانه

50
25

50

-

-

75

-

70

30

-

-

50

40/9

-

9/1

50

50

-

-

50

50

-

-

40

20

20

20

-

-

میزان  70درصد از این افراد در آپارتمان ساکن می باشند .بین هر کدام
از واحدها و بخ��ش های درمانی با میزان ویتامین  Dارتباط معناداری
وجود نداشت(.)P<0/05
بحث و نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که تعداد زیادی از کارکنان دچار کمبود
ویتامین  Dبودند (80/96درصد) .ضروری اس��ت ذکر ش��ود که برای
ویتامین  Dدو شکل ایزومر وجود دارد :ویتامین ( D2ارگوکلسیفرول)1
و ویتامین( D3کله کلسیفرول )2که ویتامین  D2درگیاهان یا غذاهای
غنی شده و مکمل ها یافت می شود و ویتامین D3که محصول تابش
خورش��ید بوده و در اپیدرم س��نتز ش��ده و یا در روغن ماهی وغذاهای
غنی ش��ده و مکمل یافت می ش��ود .ویتامین  Dدر کبد تبدیل به 25
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هیدروکس��ی ویتامین  )OH)D(-25( Dمی شودکه متابولیت عمده
ویتامین Dمی باشد .)20(.هرچند در کشور ما غنی سازی منابع غذایی
انجام نمی ش��ود اما به نظر می رسد عدم مواجهه کافی با نور آفتاب در
نتیجه سبک زندگی افراد وآپارتمان نشینی عامل مهمتری در بروز این
هیپوویتامینوز گردیده است .اگرچه فصل زمستان از عوامل تاثیر گذار در
کاهش سنتز ویتامین  Dذکر شده است اما انجام این مطالعه در تابستان،
مسئله سنتز ناکافی ویتامین  Dدر پوست به دلیل عدم مواجهه کافی
با نور آفتاب بیش از پیش تقویت می گردد .باید دانس��ت که در صورت
دریافت کافی نور آفتاب هيچ منبع غذايي جهت ويتامين Dمورد نياز
نخواهد بود( .)21اما تعدادی عوامل وجود دارند که باعث کاهش سنتز
ویتامین  Dدر اثر نور خورشید خواهند شد این عوامل عبارتند از:
 -1زندگی در عرض های جغرافیایی باال (نزدیک به مناطق قطبی) ،به
خصوص در ماه های زمستان
-2کیفیت هوا :سطح باالیی از آلودگی هوا
-3شرایط آب و هوایی :پوشش ابر متراکم
 -4میزانی که لباس پوست بدن را پوشش می دهد.
-5استفاده از کرم های ضد آفتاب
-6رنگ پوست :پوست های تیره تر
-7میزان ساعتی که افراد به طور مستقیم در معرض نور خورشید قرار
می گیرند(.)22
نتایج مطالعه ای نش��ان داده اس��ت ک��ه در خاورمیانه درگروه س��نی
کودکان و نوجوانان غلظت 25هیدروکس��ی ویتامی��ن  Dبه طور قابل
مالحظهای نس��بت به گروههای سنی دیگر باالتر بوده است و هیچگونه
تفاوت وابس��ته به جنس درمیزان ویتامین  Dمش��اهده نشده است .با
این حال در زنان مناطق آسیا ،اقیانوسیه ،خاورمیانه و آفریقا میزان 25
هیدروکسی ویتامین  Dدچار کمبود بوده است که این می تواند به دلیل
تفاوت فرهنگی در نوع پوش��ش لباس افراد در این مناطق باش��د(,14
.)25-23
این کمبود ویتامین  Dحاصل ش��ده ممکن است نتیجه عوامل خاص
دیگ��ری همچون ناتوانی روده کوچ��ک در جذب مقدار کافی ویتامین،
میزان رنگدانه های پوستی ،عوامل ژنتیکی وغیره باشد که دستیابی به
آن نیازمند مطالعات و آزمایشات غربالگری بیشتری می باشد.
کمبود ویتامین  Dبه خاطر ع��وارض و بیماریهایی که در پی دارد به
عنوان یک مسئله بهداشتی جهانی مطرح و توجه ویژه به این مهم از بدو
3
تولد افراد آغاز می شود .بطوریکه در سال  2003آکادمی اطفال آمریکا
توصیه می نماید که بایستی همه شیرخوران از دو ماه اول زندگی روزانه
حداقل  200واحد ویتامین  Dدریافت نمایند .اما همین آکادمی در سال
 2008دستورالعمل جدیدی مبنی بر شروع روزانه  400واحد ویتامین
 Dاز هم��ان چند روز اول زندگی برای همه ش��یرخوران وکودکان ارائه
نمود ( .)26این مهم نشان می دهد که علی رغم توصیه تنها روش تغذیه
3 - American Academy of Pediatrics (AAP)2 -Cholecalciferol
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نوزادان با شیر مادر ،شیر مادر به تنهایی نمی تواند ویتامین  Dمورد نیاز
شیرخواران را فراهم نماید.
در بزرگساالن نیز نتایج مطالعات نشان می دهد که به ازاء هر  40واحد
مص��رف روزانه ویتامی��ن  Dدر یک دوره  4-5ماه��ه در مردان و زنان
غیر باردار غلظت 25هیدروکسی ویتامین  Dبه میزان  0/7نانومول در
لیت��ر( )nmol/Lافزایش می یابد ( .)27همچنین مصرف روزانه 1000
واحد ویتامین  Dدر زنان باردار غلظت 25هیدروکسی ویتامین  Dرا به
میزان  12/5 -15نانومول در لیتر( )nmol/Lافزایش می دهد بنابراین
در زنان باردار مصرف روزانه  1000واحد ویتامین  Dضروری می باشد
و باید دانست که اگر خانم بارداری دچار کمبود ویتامین  Dباشد یقینا
نوزاد او هم دچار کمبود ویتامین  Dخواهد شد(.)26
دریافت میزان کافی و فیزیولوژیک ویتامین  Dجهت حفظ اس��تخوان
سازی الزم است .بطوریکه افراد در سنین  50سال و باالتر از آن بایستی
روزان��ه حداق��ل  600-1000واحد ویتامی��ن  Dدریافت نمایند .نتایج
مطالعه ای نشان می دهد که 57درصد بیماران مراجعه کننده به یک
مرکز درمان��ی دارای کمبود ویتامین  Dبوده اند( .)28از طرفی کمبود
ویتامین  Dدر افراد مس��ن شایع بوده و سطح پایین ویتامین  ،Dخطر
از دس��ت دادن توده استخوانی و شکستگی های استخوان ها را افزایش
می دهد .لبوف 4وهمکارانش دریافتند 50درصد بیمارانیکه به دلیل
شکس��تگی فمور بستری ش��ده اند  ،دارای کمبود ویتامین  Dبوده اند
(سطح ویتامین  Dکمتر از .)29()12 ng/ml
گرچه مصرف روزانه  200واحد ویتامین  Dمانع از دس��ت دادن تراکم
اس��تخوانی در ستون فقرات می شود ولی یافته ها نشان داده است که
مقادیر بیش��تری از این ویتامین یعنی تا حد  800واحد روزانه  ،جهت
جلوگیری از کاهش تراکم اس��تخوان در هیپ در طی فصول زمس��تان
وبهار الزم است .چنانچه مصرف روزانه  700واحد کله کلسیفرول و 500
میلی گرم کربنات کلسیم سرعت از دست دادن استخوان را کاهش داده
و بروز شکستگی ها را به میزان 50درصد کاهش خواهد داد(.)30
الزم است بدانیم که در سطح سرمی  25هیدروکسی ویتامین  Dنوسانات
فصلی وجود دارد .چنانچه در فصل زمستان و بهار سطح ویتامین  Dافت
نموده که با کاهش تراکم استخوانی همراه می باشد .اهمیت ویتامین D
برای سالمت اس��تخوان زمانی تشخیص داده شد که وقتی زنان مسن
مقیم در یک آسایشگاه را با روزانه  800واحد ویتامین  Dدرمان نمودند،
میزان بروز شکس��تگی اس��تخوان در طی  18ماه تا 40درصد کاهش

یافت(.)31
بنابراین مصرف ویتامین  Dدر حدی که سطح سرمی OH)Vit( 25
 Dرا در حد  30 ng/mlنگه دارد  ،جهت حفظ سالمت استخوان الزم
است .لذا جهت رسیدن به چنین سطح سرمی ،افرادی که تماس منظمی
با نور آفتاب ندارند بایس��تی روزانه ویتامین  Dبیشتری مصرف نمایند.
همچنین الزم به ذکر اس��ت که مص��رف  2vit D)OH(25/1توصیه
نمی شود  ،زیرا افراد در معرض خطر هایپر کلسمی و هایپرکلسیوری قرار
گرفته و نیاز به پایش منظم و پرداخت هزینه های اضافی وگرانقیمت
پیدا خواهند کرد.
از طرف��ی غنی س��ازی مواد غذایی می تواند کمب��ود ویتامین  Dرا در
جوامع بهبود دهد .در همین راس��تا نتایج مطالعات انجام ش��ده نشان
میدهد باالترین میزان ویتامین  Dدرشمال آمریکا گزارش شده است
که به دلیل غنی س��ازی معمول چندین نوع مواد غذایی مثل شیر ،آب
میوه و غالت می باشد( .)32همچنین در ژاپن نیز سطوح باالی ویتامین
 Dبعلت استفاده از رژیم های غذایی سرشار از ویتامین  Dمانند روغن
ماهی بوده است(.)33
آنچ��ه که همگان را به ط��ور رایگان از دریاف��ت ویتامین  Dبهره مند
میس��ازد قرارگرفتن روزانه در معرض نور آفت��اب به مدت حداقل 15
دقیقه می باشد .همچنین برنامه ریزی های جامع واصولی در زمینه غنی
سازی مواد غذایی با ویتامین  Dو آموزش به افراد در خصوص عوارض
مرتبط با کمبود ویتامین  Dضروری به نظر می رسند.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که کمبود ویتامین  Dشدیدی در
میان کارکنان وجود دارد و نیازمند برنامهریزیها و اتخاذ تصمیمات
مناس��ب از س��وی مدیران جهت ارتقاء س�لامت کارکنان می باشد.
کمبود ویتامین Dبه عنوان یک معضل شایع بهداشتی مطرح است،
که نیازمند برنامه ریزی اصولی درخصوص غنی س��ازی رژیم غذایی
با ویتامین  Dدر این زمینه می باش��د .همچنین نیاز به تقویت سبد
غذایی خانوارها و توس��عه سیاستهای بهداش��ت عمومی به منظور
کاهش خطرات بالقوه نتایج بهداش��تی ناش��ی از وضعیت نامناس��ب
میزان ویتامین  Dوجود دارد.
تشکر و قدردانی
نویس��ندگان مراتب تقدیر وتشکر خود را از همکاری مدیران واحدهای
بیمارستان وشرکت کنندگان در این مطالعه اعالم می دارند.

-4 LeBoff
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Measurement of serum level of vitamin D in staff of a military hospital
In order to health promotion of them
Shahabi Nejad M* , Ghiasi AR, Reza Zadeh M, Saeidi Shahri SJ, Soltani Poor Sheikh S, Davari M, Halakoei I, Haydari
Sharif Abadi A
Abstract
Introduction: Vitamin D deficiency causes growth retardation and diseases such as rickets, osteomalacia and osteoporosis. It also
reduced bone density and increases the risk of fractures.
Methods: This cross-sectional study was performed in the summer in the Seyyed Al Shohada (AS) hospital of Kerman in 2015. The
sampling method was census and all of the ladies personnel who working in the office and treatment departments, were selected for
this study. The number of participants that their blood samples were taken to measure 25 (OH)Vit D, were 204 people and response
rate was determined 74.72 percent. Data analysis was conducted with SPSS 21 software and using descriptive statistics and T Test.
Results: A total of 80.96 percentages of people had vitamin D deficiency that 30 percent of people with severe deficiency and 42.53
of them had slight vitamin D deficiency and the remaining, the serum level of vitamin D was between 30-25 ng/ml. There was no
significant association between units and levels of vitamin D. (P>0.05)
Conclusions: The results of this study indicate that there is severe vitamin D deficiency among the staff and requires planning and
appropriate decisions making by managers to promote the health of employees.
Keywords: Vitamin D Deficiency, hypovitaminosis, Health promotion
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