
  کودك و مادر چاقی المللی بین کنگره 
  ایران -ارومیه  ،1394ماه  اردیبهشت 24- 26

 

٢٩ 

  
 آذربایجان غربیدر کودکان  D3بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز کمبود ویتامین 

  
  2، هادي اسمعیلی گورچین قلعه *غیبی شاهصنم  نویسندگان:

 آدرس:
دکتري  دانشجوي2دانشیار گروه کودکان، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودك، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. *

 ایمونولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
drgheibi@umsu.ac.ir 

در ایران انجام شده که نشانگر شیوع باالي کمبود  D3هاي اخیر مطالعات متعددي در مورد وضعیت ویتامین در سال هدف: و سابقه
هاي هایی از قبیل استئوپروز، سرطان، بیماريو بیماريD3 ین ویتامینها حاکی از ارتباط بباشد. گزارشاین ویتامین در کشور می

استان در کودکان  D3در کمبود ویتامین  مؤثرفاکتورهاي و  شیوعباشد. هدف از این مطالعه بررسی عروقی و دیابت می -قلبی
  باشد.می 1393در سال آذربایجان غربی

و نوجوان مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی گوارش نفر کودك  800مقطعی  -جامعه آماري این مطالعه توصیفی :ها روشمواد و 
سی سی نمونه خون ناشتا براي اندازه  2 بیمار از هرپس از اخد رضایت کتبی از والدین،  بودند.کودکان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

ر اطالعات دموگرافیک، تغذیه اي و پزشکی و پرسشنامه اي مشتمل ب گرفته شد  D3هیدروکسی ویتامین - 25گیري غلظت سرمی 
ها با در نظر گرفته شد. بعد از تکمیل پرسشنامه، داده Dنانو مول بر لیتر به عنوان کمبود ویتامین  30. غلظت زیر تکمیل گردید

  در نظر گرفته شد. ) به عنوان سطح معنی دار>05/0pها مقدار ( آنالیز گردید. در تمام بررسی 19 نسخه SPSSاستفاده از نرم افزار
 75در میان کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی باال و حدود  D3میزان شیوع کمبود ویتامین: نتایج مطالعه ما نشان داد که هایافته

، Pv<0.05)که از نظر آماري معنی دار بودند شامل زندگی شهري ( D3عوامل زمینه ساز کمبود ویتامین  ینتر مهمو  باشد یمدرصد 
ویتامین دار اثر محافظت کننده داشتند  يها مکمل. مصرف باشد یم Pv<0.05)، مصرف لبنیات ناکافی (Pv<0.05)رتمان نشینی (آپا
)(Pv<0.05.  

باالست و و نوجوانان آذربایجان غربی در میان کودکان  D3 با توجه به نتایج مطالعه ما، شیوع کمبود ویتامین بحث و نتیجه گیري: 
جهت پیشگیري از عوارض بعدي آن در  شود یمتوصیه و  باشد یمخورشید  نوراندك با م مصرف لبنیات کافی، تماس عد عمدتاًعلت آن 

  .استفاده نمایند D3 ویتامین يها مکملاز  بزرگسالی،
  آذربایجان غربی ،، کودکانمؤثر، عوامل D3 ویتامینکمبود  :کلمات کلیدي


