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بررسی سیستماتیک و متاآنالیز میانگین غلظت ویتامین  Dدر
زنان باردار و نوزادان ایران
یکوشالی،5
دکتر میالد اعظمی ،1دکتر غالمرضا بادفر ،2دکتر معصومه شوهانی ،3اکرم منصوری ،4محمدحسین یکتا 
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دکتر علی شریفی ،6شوبو رحمتی ،7دکتر عاطفه نوادر ،1علی سلیمانی ،8دکتر مرضیه پریزاد نصیرکندی
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دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
استادیار ،گروه کودکان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بهبهان ،بهبهان  ،ایران.
استادیار ،گروه پرستاری و مامایی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
دانشجوی کارشناسی رادیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن ،دانشگاه علوم
پزشکی گیالن ،رشت ،ایران.
استادیار ،گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکد بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گروه مالی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران.
استادیار ،گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت باروری زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
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مقدمه :زنان باردار و نوزادان در خطر کمبود ویتامین  Dقرار دارند که میتواند باعث عوارض متعدد مادری و جنینی
شود .مطالعه حاضر با هدف تعیین میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار و نوزادان ایران انجام شد.
روشکار :این مطالعه مروری بدون محدودیت زمانی تا مرداد  1395بر اساس پروتکل مقاالت مرور سیستماتیک و
متاآنالیز ( )PRISMAانجام شد .پایگاههای ،Scopus ،IranDoc ،Medlib ،SID ،Iranmedex ،Magiran
 CINAHL ،Web of Science ،Cochrane ،Science Direct ،PubMedو موتور جستجوی Google
 Scholarتوسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل با استفاده از کلیدواژه های  MeSHجستجو شدند .میانگین
اشتراکی با توجه به معنیدار شدن شاخص  I2بر اساس مدل اثرات تصادفی برآورد شد .آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار
متاآنالیز  Review Manager version 5.3.5انجام شد.
یافتهها :در  19مطالعه 4829 ،زن باردار و  1195نوزاد بررسی شدند .میانگین سنی زنان باردار  27/01±0/31سال
بهدست آمد .میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار ایران  15/02نانوگرم بر میلیلیتر ()13/68-16/35 :%95 CI
برآورد شد .این میزان در نوزادان در  6مطالعه 14/59 ،نانوگرم بر میلیلیتر ( )9/94-19/23 :%95 CIبرآورد گردید.
تفاوت میانگین استاندارد شده غلظت ویتامین  Dدر نان باردار در سه ماهه سوم و نوزادانشان از نظر آماری معنیدار
بود (.)p=0/001
نتیجهگیری :میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار و نوزادان ایرانی بسیار پایین میباشد و بین غلظت ویتامین
 Dمادر در سه ماهه سوم و نوزاد ارتباط مستقیم وجود دارد ،لذا پرداختن به مسئله کمبود ویتامین  Dدر زنان باردار
و نوزادان ایران باید به عنوان یک اولویت مهم بهداشتی در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی :ایران ،زنان باردار ،متاآنالیز ،نوزادان ،ویتامین D

* نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر مرضیه پریزاد نصیرکندی؛ مرکز تحقیقات سالمت باروری زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
تلفن 09143469908 :؛ پست الکترونیکparizad116@gmail.com :
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مقدمه
ویتامین  Dبه دلیل اثرات متعدد بر سالمت انسان ،از
موضوعات مهم و مورد بحث در پزشکی طی دهه اخیر
بوده است که عالوه بر نقش آشکار آن در هموستاز
کلسیم و متابولیسم استخوان ،دارای اثرات مهم و چند
جانبهای بر روی بارداری و سالمت مادر و جنین میباشد
(.)1
منابع مختلفی برای ویتامین  Dوجود دارد؛ منبع
درونی آن  -7دهیدروکلسترول است که در مقابل اشعه
 )UV( Ultravioletتبدیل به کوله کلسیفرول و در
نهایت تبدیل به ویتامین  D3میشود .این ویتامین از
طریق رژیم غذایی به صورت ارگو کلسیفرول (ویتامین
 )D2جذب میشود .ویتامین  D2و  D3در مسیر کبدی
تبدیل به  25هیدروکسی  D3میشود ( .)2کمبود
ویتامین  Dدر بارداری میتواند باعث عوارض متعدد
مادری و جنینی شود که از عوارض مادری آن میتوان
به مقاومت به انسولین و دیابت بارداری ،افزایش خطر
پرهاکالمپسی ،افزایش میزان سزارین ،واژینیت باکتریال
و از عوارض جنینی میتوان به دیابت نوع یک ،اوتیسم،
افزایش خطر تأخیر رشد جنین ،وزن کم هنگام تولد،
افزایش خطر عفونتهای تنفسی در نوزاد ،افزایش
انتقال  1HIVاز مادر به جنین ،آسم و اگزما در
شیرخوار اشاره کرد ( .)3-6همچنین نقش کمبود
ویتامین  Dدر ایجاد بسیاری از بیماریهای مزمن مانند
اختالالت خود ایمنی ( ،)7لوپوس ( ،)8اسکلروز متعدد
( )9و بدخیمی ( )10شناخته شده است و در سایر
مطالعات اثر مکمل آن در بهبود بسیاری از موارد از
جمله کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه و
تخمکگذاری نشان داده شده است (.)12 ،11
در مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز با بررسی
همه مستندات و ترکیب آنها میتوان تصویر کاملتری
از ابعاد یک مشکل در جامعه ارائه کرد .متاآنالیز روشی
است که دادههای پژوهشهای متعدد را که دارای هدف
مشترکی هستند جمعآوری و تجزیه و تحلیل میکند تا
یک تخمین قابل اعتمادی از میزان اثر برخی مداخلهها و
یا مشاهدهها در پزشکی ارائه دهد ( .)14 ،13بدیهی است
human immunodeficiency virus

روشکار
این مطالعه مروری بدون محدودیت زمانی تا مرداد
 1395بر اساس پروتکل مقاالت مروری سیستماتیک و
متاآنالیز ( )PRISMAدر مراقبتهای سالمت انجام
شد ( .)31مطالعه در  5مرحله شامل طراحی و
استراتژی جستجو ،جمعآوری مقاالت و بررسی
سیستماتیک آنها ،بررسی معیارهای ورود و خروج،
ارزیابی کیفی و در نهایت آنالیز آماری دادهها انجام شد.
به منظور جلوگیری از سوگیری در مطالعه ،هر کدام از
مراحل فوق توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت
مستقل از هم انجام شد و در نهایت توافق نتایج بهدست
آمده توسط پژوهشگر سوم مورد بررسی قرار گرفت.
استراتژی جستجو:
برای شناسایی مطالعات مرتبط ،جستجو به صورت
اینترنتی در پایگاههای ملی و بینالمللی
شامل،Medlib ،SID ،Iran medex ،Magiran :
Science
،PubMed ،Scopus ،IranDoc
،Web of Science ،Cochrane ،Direct
 CINAHLو همچنین موتور جستجوی Google
 Scholarبدون محدودیت زمانی تا مرداد  1395توسط
دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل انجام شد .در
نهایت رفرنسهای بهکار برده شده در مقاالت جهت
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در روشهای متاآنالیز با جمعآوری دادههای چند
مطالعه ،تعداد نمونهها بیشتر و بنابراین دامنه تغییرات و
احتماالت کمتر میشود ،در نتیجه اهمیت یافتههای
آماری افزایش مییابد (.)14
با توجه به مطالب بیان شده ،کمبود ویتامین D
پیامدهای جبرانناپذیری بر مادر و جنین دارد و
زمینهساز بسیاری از بیماریهای دیگر میباشد؛ در ایران
علیرغم مطالعات متعددی که در زمینه تعیین میانگین
غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار و نوزادان انجام شده
است ( .)15-30هیچ مطالعه مرور سیستماتیک و
متاآنالیزی در این زمینه وجود ندارد ،لذا مطالعه حاضر با
هدف تعیین میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار و
نوزادان ایران انجام شد.

 دکتر میالد اعظمی و همکاران

 Dدر زنان باردار و نوزادان ایرانی بود ،صرف نظر از زمان
انجام مطالعات و زبان آنها مورد بررسی قرار گرفتند.
معیارهای ورود مقاالت به متاآنالیز شامل :مقاالت اصیل
پژوهشی که به بررسی غلظت ویتامین  Dپرداخته بودند.
معیارهای خروج از مطالعه شامل :حجم نمونه غیر
تصادفی ،عدم ارتباط با موضوع ،داده ناکافی مانند عدم
گزارش غلظت ویتامین  ،Dمطالعات غیر ایرانی ،حجم
نمونه غیر از زنان باردار یا نوزادان ،مقاالت مروری،
گزارش مورد ،نامه به سردبیر و مطالعات مداخله ای بود.
در مجموع در مطالعات از پنج روش برای اندازهگیری
غلظت  25-hydroxyvitamin Dاستفاده شده بود.
روشهای Enzyme-linked immunosorbent
،Enzyme
immunoassay
،assay
Electro-chemi
،Radioimmunoassay
 luminescence immunoassayو Radioligand
 assayبه ترتیب در  3 ،2 ،6 ،7و  1مطالعه استفاده شده
بود (جدول  .)1در برخی مطالعات غلظت ویتامین  Dبه
صورت نانومول بر لیتر گزارش شده بود که به نانوگرم بر
میلیلیتر تبدیل واحد صورت گرفت.

دسترسی به سایر مطالعات مرتبط مورد بررسی قرار
گرفت.
به دلیل عدم حساسیت پایگاههای داخلی به عملگرهای
جستجو ( OR ،ANDو  ،)NOTجستجو در این
پایگاهها تنها از طریق کلیدواژه فارسی شامل:
اپیدمیولوژی ،شیوع ،میانگین ،کمبود ،ویتامین -25 ،D
هیدروکسی -25 ،D2هیدروکسی  ،D3کوله کلسیفرول،
ارگوکلسیفرول ،کلسیدیول ،حاملگی ،زنان باردار،
بارداری ،نوزادان ،عوارض بارداری و ایران انجام شد .برای
جستجو در پایگاههای انگلیسی زبان از معادل Mesh
کلمات شامل،Concentration ،Prevalence :
25،Vitamin
D
،Deficiency
25-Hydroxyvitamin ،Hydroxyvitamin D2
،Pregnancy ،Calcidiol ،Cholecalciferol ،D3
Pregnancy
،Pregnant
Women
 Iran ،Infant ،Newborn ،Complicationsو
ترکیب کلمات با عملکردهای  ANDو  ORصورت
گرفت .تمام مطالعات اپیدمیولوژیک که درباره ویتامین

جدول  -1اندازهگیری غلظت سرمی  25هیدروکسی ویتامین D
سنجش()Assay

مطالعات (نام نویسنده اول ،سال چاپ)

تعداد مطالعات
6
1
2

خالصی ( ،)2015عینی ( ،)2006عاصمی ( ،)2010زاهدی اصل ()2004
Enzyme immunoassay
بصیر ()2001
Radioligand assay
سالک ( ،)2008مقبولی ()2007
Radioimmunoassay
کاظمی (،)2009؛ پیردهقان ( ،)2016اسدی ( ،)2015رستمی ( ،)2015رهبر
7
ELISA
( ،)2015اخالقی ( ،)2014عباسیان ()2016
3
حاتمی ( ،)2014جعفرزاده ()2015
ECLIA
ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay; ECLIA: Electro-chemi luminescence immunoassay

شدن مقاله ،دلیل رد آن ذکر گردید .در صورت اختالف
نظر بین دو مرورگر ،مقاله توسط پژوهشگر سوم داوری
شد .بر اساس توضیحات فوق ،در جستجوی اولیه 228
مقاله در ارتباط با موضوع بهدست آمد .دو جستجوگر
مستقل عنوان و چکیده را بررسی کردند .در صورتیکه
احتمال داده شد عنوان یا چکیده با بررسی حاضر
مرتبط است ،جهت بررسی متن کامل آماده شد .در
نهایت با بررسی متن کامل  50مطالعه مرتبط31 ،

برای انتخاب مطالعات ،ابتدا تمام مقاالت مرتبط (که
 Affiliationنویسندگان آنها ایرانی بود) جمعآوری
شد و پس از اتمام جستجو ،لیستی از چکیده مقاالت
تهیه گردید .پس از مخفی کردن مشخصات مقاالت
شامل نام مجله و نام مؤلف ،متن کامل مقاالت در
اختیار پژوهشگران قرار گرفت .هر مقاله توسط دو
پژوهشگر و به طور مستقل مطالعه شد و در صورت رد
78

مطالعه به دلیل نداشتن معیارهای الزم حذف شدند و
در نهایت  19مطالعه واجدالشرایط وارد مرحله ارزیابی

نمودار  -1فلوچارت مراحل ورود مطالعات به فرآیند

تصادفی ( )Random Effects Modelاستفاده شد
( .)35-33همچنین برای اندازه اثر میانگین استاندارد
شده ( )SMDنیز از مدل اثرات تصادفی استفاده شد.
برای یافتن منبع هتروژنیسیتی مطالعات ،زیرگروه آنالیز
بر اساس سه ماههای حاملگی و مناطق جغرافیایی انجام
شد .همچنین برای ارتباط میانگین ویتامین  Dو سال
انجام مطالعه از مدل متارگرسیون استفاه شد .برای
بررسی تورش انتشار از آزمونهای  Begg'sو Egger
استفاده شد ( .)36آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار
The Cochrane
تخصصی متاآنالیز شرکت
 Collaborationبا نام Review Manager
 version 5.3.5انجام شد .سطح معناداری در
آزمونها زیر  0/05نظر گرفته شد .برای رسم فانل پالت
و مدل متارگرسیون از نرمافزار version 2
 Comprehensive Meta-Analysisاستفاده شد.

برای ارزیابی کیفیت مقاالت از چک لیست
 )32( STROBEاستفاده شد .نویسندگان یک روش
ساده برای امتیازدهی اتخاذ کردند .دو نفر از
پژوهشگران به صورت مستقل به هر قسمت از چک
لیست یک امتیاز (بین  0تا  )2دادند .کیفیت مقاالت به
سه دسته ضعیف ،متوسط و خوب به ترتیب با نمرات
 16-30 ،1-15و  31-44تقسیم شدند .در نهایت
مقاالت با کیفیتی که حداقل نمره  16را کسب کردند،
برای فرآیند متاآنالیز انتخاب شدند.
با توجه به این که شاخص اصلی مورد بررسی در این
مطالعه میانگین و انحراف معیار بود ،واریانس آن از
طریق توزیع نرمال محاسبه شد و فاصله اطمینان %95
محاسبه گردید .همچنین از تست کوکران و شاخص I2
جهت تعیین ناهمگنی مطالعات استفاده شد .جهت
برآورد ( pooled estimatorمیانگین اشتراکی) با
توجه به معنیدار شدن شاخص  I2از مدل اثرات
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کیفی شدند (نمودار .)1

میانگین سنی کل زنان باردار شرکت کننده در مطالعه
 27/01±0/31سال بهدست آمد .مشخصات مطالعات
وارد شده به متاآنالیز در جدول  1ارائه شده است.

یافتهها
 دکتر میالد اعظمی و همکاران

در  19مطالعه 4829 ،زن باردار و  1905نوزاد که بین
سالهای  2001تا  2015چاپ شده بود ،بررسی شدند.

جدول  -1مشخصات مطالعات وارد شده به مرحله کمی متاآنالیز
میانگین غلظت ویتامین D

شماره
رفرنس

نام
نویسنده

محل انجام
مطالعه

سال انجام
مطالعه

حجم
نمونه

میانگین سن
(سال)

سه ماهه
حاملگی

زنان باردار

15
16
17
18
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30

حاتمی
مقبولی
عباسیان
عینی
عینی
عینی
اخالقی
رهبر
رستمی
اسدی
پیردهقان
مقبولی
عاصمی
خالصی
جعفرزاده
جعفرزاده
سالک
کاظمی
بصیر

بوشهر
تهران
شاهرود
تهران
تهران
تهران
مشهد
سمنان
مسجدسلیمان
تهران
یزد
تهران
کاشان
تهران
شاهرود
شاهرود
اصفهان
زنجان
تهران

2012
2003
2010
2001
2001
2001
2013
2014
2014
2011
2013
2005
2008
2011
2013
2013
2005
2005
1997

100
552
284
48
47
47
190
180
1581
186
200
741
142
107
64
155
88
67
50

27/57±6/1
25/85±5/08
26/6±5/3

سوم
سوم
سوم
سوم
دوم
اول
سوم
اول
اول
سوم
سوم
اول
سوم
سوم
دوم
اول
سوم
سوم
سوم

13/50±10/78
12/66±5/79
28/59±11/75
8/25±4/8
9/85±5/12
10/20±6/69
27/25±4/0
25/88±18/05
13/05±6/36
11/68±0/12
20/3±10/8
9/2±7/31
14/66±7/55
12/60±8/01
24/10±39/50
25/9±45/60
52/20±35/64
7/77±1/56
5/12±10/41

27/6±4/3
28/54±4/62
28/78±5/47
28/46±5/97
26/74±6/3

26/2±10/0
27/4±5/3
25/5±5/3

میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار ایران 15/02
نانوگرم بر میلیلیتر (فاصله اطمینان -16/35 :%95
 )13/68محاسبه گردید .کمترین و بیشترین این میزان
به ترتیب مربوط به مطالعه بصیر در تهران ( )1997با
میانگین  5/12نانوگرم بر میلیلیتر و سالک در اصفهان

نوزادان
7/25±4/64
29/96±11/94

14/9±8/0

27/42±11/4
6/69±1/16
1/97±3/76

( )2005با میانگین  52/5نانوگرم بر میلیلیتر بود (،28
( )30نمودار .)2
بر اساس نتایج متاآنالیز ،میانگین غلظت ویتامین  Dدر
زنان باردار بر اساس مناطق جغرافیایی ایران ،این میزان
در نواحی مرکزی ایران  15/5نانوگرم بر میلیلیتر
(فاصله اطمینان  )13/5-16/7 :%95بود (نمودار .)2
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نمودار  -2میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار بر اساس مدل اثرات تصادفی .نقطه وسط هر پاره خط برآورد میانگین و طول
پاره خطها فاصله اطمینان  95درصدی در هر مطالعه را نشان میدهد .عالمت لوزی میانگین غلظت ویتامین  Dرا برای کل
مطالعات نشان میدهد .واحد به صورت نانوگرم بر میلیلیتر میباشد.

 ))11/81-18/38و سه ماهه سوم ( 17/17نانوگرم بر
میلیلیتر (فاصله اطمینان  ))13/93-20/40 :%95بود.

بر اساس جدول  ،2کمترین و بیشترین میانگین غلظت
ویتامین  Dبر حسب سن حاملگی به ترتیب در سه ماهه
اول ( 15 /09نانوگرم بر میلیلیتر (فاصله اطمینان :%95

جدول  -2برآورد میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار ایران برحسب ماه حاملگی
میانگین غلظت ویتامین D
سه ماهه
حاملگی

*

سه ماهه اول
سه ماهه دوم
سه ماهه سوم
تفاوت زیرگروهها

کلی

تعداد مطالعات

حجم
نمونه

برآورد کلی (فاصله
اطمینان )%95

(15/09 )11/81-18/38
2704
5
(16/30 )2/78-29/82
111
2
(17/17 )13/93-20/40
2014
12
Q-value=0/77 ،df=2 ،p=0/67
(15/02 )13/68-16/35

* بر حسب نانوگرم بر میلیلیتر
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میانگین غلظت ویتامین  Dدر نوزادان ایران در 6
مطالعه با حجم نمونه  1905مورد بررسی14/59 ،

نانوگرم بر میلیلیتر (فاصله اطمینان -19/23 :%95
 )9/94برآورد شد (نمودار .)3

 دکتر میالد اعظمی و همکاران
نمودار  -3میانگین غلظت ویتامین  Dدر نوزادان ایران بر اساس مدل اثرات تصادفی .واحد به صورت نانوگرم بر میلیلیتر
میباشد.

انجام مطالعه سیر افزایشی داشت و ارتباط آن از نظر
آماری معنیدار بود (.)p>0/0001

بر اساس نتایج مدل متارگرسیون در نمودار  ،4میانگین
غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار ایران بر اساس سال

نمودار  -4متارگرسیون میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار ایران بر اساس سال انجام مطالعات .دایرههای بزرگتر حجم
نمونه بزرگتر را نشان میدهند.
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نمودار  -5تفاوت میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار در سه ماهه سوم بارداری و نوزادانشان بر اساس مدل اثرات تصادفی.
واحد به صورت نانوگرم بر میلیلیتر میباشد.

تورش انتشار برای مطالعات میانگین ویتامین  Dدر زنان
باردار معنی نبود ( p-valueبرای آزمونهای  Begg'sو
 Eggerبه ترتیب  0/36و  0/69بود) و همچنین برای
مطالعات مربوط به ارتباط غلظت ویتامین  Dزنان باردار

در سه ماهه سوم و نوزادانشان نیز معنیدار بهدست نیامد
( p-valueبرای آزمونهای  Begg'sو  Eggerبه
ترتیب  0/42و  0/70بود) (نمودار .)6
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در  6مطالعه ،تفاوت میانگین استاندارد شده ()SMD
غلظت ویتامین  Dزنان باردار در سه ماهه سوم و
نوزادانشان مورد بررسی قرار گرفت و این میزان 6/31

نانوگرم بر میلیلیتر (فاصله اطمینان -10/13 :%95
 )2/50بهدست آمد و ارتباط آن از نظر آماری معنیدار
بود (( )p=0/001نمودار .)5

 دکتر میالد اعظمی و همکاران
نمودار  -6تورش انتشار برای مطالعات میانگین غلظت ویتامین  )A( Dو تفاوت میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار در سه
ماهه سوم بارداری و نوزادانشان (.)B

متاآنالیز حشمت و همکاران ( )2008شیوع کمبود
ویتامین  Dدر زنان و مردان ایرانی به ترتیب  75/1و
 72/1درصد گزارش شد ( .)38در مطالعه حاضر فاصله
اطمینان  95درصدی میانگین کلی ویتامین  Dدر زنان
باردار و نوزادان ایران کمتر از  20نانوگرم بر میلیلیتر بود
که بر اساس انجمن غدد آمریکا ،سطح سرمی ویتامین D
کمتر از  20نانوگرم بر میلیلیتر کمبود شدید ،مقادیر
 21-29نانوگرم بر میلیلیتر کمبود متوسط و مقادیر بین
 30-100نانوگرم بر میلیلیتر طبیعی میباشد ( )39و در
طبقهبندی دیگر ،کمبود مقادیر ویتامین  Dکمتر از 20
نانوگرم بر میلیلیتر ،به عنوان کمبود متوسط در نظر
گرفته شده است ( .)40لذا میتوان نتیجه گرفت اغلب
زنان باردار و نوزادان ایران درجاتی از کمبود متوسط تا
شدید ویتامین  Dرا دارند و میبایست مداخالت درمانی
مناسب در این زمینه صورت گیرد.
میانگین غلظت ویتامین  Dدر مطالعات صورت گرفته در
جمعیت عمومی ایران بین  57-26نانوگرم بر میلیلیتر
برآورد شده است ( )43 ،41و میتوان چنین برداشت
کرد که کمبود ویتامین  Dعالوه بر گروه زنان باردار ،یک
مشکل بهداشتی در اغلب جمعیت ایران میباشد ،اما
برآورد این متاآنالیز از غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار و

بحث
مطالعه حاضر اولین مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
در زمینه تعیین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار و
نوزادان ایران می باشد .نتایج متاآنالیز نشان داد میانگین
غلظت ویتامین  Dزنان باردار بین 13/68-16/35و در
نوزادان بین  9/94-19/23نانوگرم در میلیلیتر میباشد.
در مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز صراف و
همکاران ( )2014میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان
باردار کشورهای آفریقایی ،آمریکایی ،اقیانوسیه غربی،
اروپایی ،جنوب شرقی آسیا و مدیترانه شرقی به ترتیب
 20 ،30 ،30 ،57 ،60 ،93نانوگرم بر میلیلیتر گزارش
شد ( .)37نتایج میانگین غلظت ویتامین  Dدر متاآنالیز
حاضر در مقایسه با سایر کشورهای مدیترانه شرقی (بر
اساس تقسیمبندی سازمان جهانی بهداشت) پایینتر بود.
بسیاری از مطالعات صورت گرفته در ایران علت احتمالی
کمبود ویتامین  Dدر زنان را نوع پوشش و استفاده از
کرمهای ضد آفتاب عنوان کردهاند ( ،)23-25هرچند
کمبود ویتامین  Dدر جوامعی که پوشش اسالمی ندارند
از شدت کمتری برخوردار است ،اما کمبود ویتامین D
در مردان نیز شایع میباشد و نمی توان تنها نوع پوشش
را علت این کمبود در نظر گرفت؛ بهطوریکه در مطالعه
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نوزادان ایرانی بسیار کمتر جمعیت عمومی ایران بود که
اهمیت توجه فزونتر به این مسأله در گروه زنان باردار را
نشان میدهد.
در متاآنالیز حاضر میانگین غلظت ویتامین  Dدر نوزادان
ایرانی  14/6نانوگرم بر میلیلیتر بود که مشابه میانگین
غلظت ویتامین  Dنوزادان آفریقایی و اروپایی (با میانگین
 14نانوگرم بر میلیلیتر) و کمتر از نوزادان اقیانوسیه
غربی و قاره آمریکا (به ترتیب با میانگین  22و 32
نانوگرم بر میلیلیتر) بود ( .)37لذا میتوان گفت نوزادان
ایران در میانه طیف از نظر غلظت ویتامین  Dدر جهان
قرار دارند.
در مطالعه حاضر در بررسی میانگین غلظت ویتامین D
در زنان باردار بر حسب سال انجام مطالعه ،با گذشت
زمان ( )1997-2014غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار
ایرانی به طور معنیداری افزایش یافته بود که این
میتواند بیانگر اثر ارائه مکملهای ویتامین  Dدر
کلینیکهای بارداری به زنان باردار باشد ،اما با توجه به
برآورد پایین در سالهای اخیر توصیه میشود مداخالت
با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند.
در دیگر مطالعات متاآنالیز بر روی شیوع سایر اختالالت
زنان باردار ایران از جمله کمخونی ( ،)%14هپاتیت B
( ،)%0/5هلیکوباکترپیلوری ( ،)%45دیابت بارداری
( )%4/9و افسردگی ( ،)%40/2به نظر میرسد شایعترین
اختالل در زنان باردار ایران ،کمبود ویتامین  Dباشد
( .)50-44لذا بررسی علل و روشهای پیشگیری از
کمبود ویتامین  Dمیتواند یکی از مهمترین اولویتهای
بهداشتی در زنان باردار ایران ،به عنوان تعیین کننده
سالمت نسل بعد ،مورد توجه قرار گیرد.

نتیجهگیری
میانگین غلظت ویتامین  Dدر زنان باردار و نوزادان
ایرانی بسیار پایین میباشد ،لذا پرداختن به مسئله
کمبود ویتامین  Dدر زنان باردار و نوزادان ایران باید به
عنوان یک اولویت مهم بهداشتی در نظر گرفته شود.
برای جلوگیری از اثرات نامطلوب کمبود ویتامین  Dدر
زنان و نوزادان آنها توصیه میشود مداخلههای مناسب در
گروه زنان باردار انجام شود.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از دانشگاه علوم پزشکی ایالم که ما را از
حمایتهای مالی خود در جهت انجام این پژوهش
بهرهمند ساختند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
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