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مقدمه :سطح سرمی ویتامین  Dبر ابتالء و تشدید عالئم بیماری کووید 19-در چندین مطالعه بیان شده و قابل بحث
است .مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در زمینه تعیین ارتباط سطح سرمی ویتامین  Dبا
ابتالء و شدت عالئم بیماری کووید 19-در زنان و کودکان انجام شد.
روشکار :در این مطالعه مرور سیستماتیک جهت دستیابی به مطالعات مرتبط ،پایگاههای اطالعاتی انگلیسی
 Scopus ،Pubmedو  Web of scienceتا  4آوریل  2021با کلیدواژههای انگلیسی ویتامین  Dو کووید 19-با
ترکیبات عملگرهای  ANDو  ORجستجو شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :مقاالت کوهورت ،مورد -شاهدی یا
مقطعی ،زبان انگلیسی و جمعیت مطالعه شامل زنان و یا کودکان بود .ارزیابی کیفیت مقاالت با استفاده از چکلیست
استروب صورت گرفت .بر اساس معیار استروب ،مطالعاتی که در ارزیابی ،امتیاز متوسط و خوب را کسب کردند ،وارد
مطالعه شدند.
یافتهها :از مجموع  315مقاله 23 ،مقاله واجد شرایط بررسی شدند .در این مطالعات ارتباط سطح سرمی ویتامین  Dبا
ابتالء ،شدت و میزان مرگومیر ناشی از کووید 19-سنجیده شده بود 2 .مطالعه جمعیت کودکان و  21مطالعه زنان را
شامل میشد.
نتیجهگیری :سطوح سرمی پایین ویتامین  Dبهطور معناداری در ارتباط با افزایش میزان ابتالء به کووید 19-و شدت
بیماری است ،اما این ارتباط با میزان مرگومیر حاصل از بیماری در مطالعات متعدد نتایج ضدونقیضی را ارئه میدهد؛
لذا مطالعات بیشتری در این زمینه جهت دستیابی به نتایج قطعیتر باالخص در کودکان ضروری است.
کلمات کلیدی :پیامد ،کووید ،19-مرور سیستماتیک ،ویتامین D
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مقدمه
از اواخر سال  2019میالدی تاکنون ،ویروس جدیدی از
خانواده کرونا ویروسها در حال تهدید جامعه انسانی
است ( .)1کرونا ویروسها خانواده بزرگی از ویروسها و
زیرگروه کرونا ویریدهها 1برای اولین بار در سال 1960
کشف شدهاند و تا به امروز  7نوع انسانی آن یافت شده
است ( .)3 ،2اوایل تصور نمیشد کرونا ویروسها مشکل
خاصی ایجاد کنند ،اما در سال  2003با شیوع سارس در
چین و ابتالء بیش از  8000نفر و مرگ حدود  %10از
آنها ،دانشمندان دریافتند که کرونا ویروسها میتوانند
عامل بیماریهای شدید و کشنده تنفسی شوند (.)2 ،1
برای دومین بار در سال  2012نوع جدیدی از کرونا
ویروس به نام مرس جهان را تحت تأثیر خود قرار داد؛
این ویروس که به نشانگان تنفسی خاورمیانه معروف بود،
باعث ابتالی  2494نفر و مرگ حدود  %35از آنها شد
( .)4 ،1این بار در دسامبر سال  2019نوع دیگری از
کرونا ویروس که مهار آن دغدغه فعلی جامعه جهانی
شده است ،در شهر ووهان چین کشف گردید که در
همان سال با عنوان کرونا ویروس جدید (COVID-
 )19معرفی شد ( .)5 ،1این ویروس که در موارد شدید
بیماری ،دستگاه تنفسی تحتانی را درگیر کرده و سبب
ایجاد سندرم دیسترس تنفسی حاد میشود؛ به سرعت
در تمام جهان گسترش یافته و در نهایت در  12مارس
سال  2020توسط سازمان جهانی بهداشت بهعنوان یک
پاندمی معرف شد ( .)6-8بر اساس گزارشات نهاد مذکور،
این بیماری پس از گذشت حدود یک سال از شروع،
سبب ابتالی بیش از  100میلیون نفر و مرگ بیشتر از 2
میلیون نفر در سراسر جهان شده است ( .)6عالئم بالینی
از نشانههای سرماخوردگی معمولی و خفیف تا پنومونی و
تنگی نفس شدید متغیر است ( .)9گاهی این ویروس،
دیگر ارگانهای حیاتی بدن را مورد تهاجم قرار داده و
سبب ایجاد تظاهرات قلبی -عروقی ،گوارشی ،عصبی و
پوستی میشود (.)10
محل اصلی تجمع این ویروس ،مخاط تنفسی ناحیه حلق
و بینی است ،اما در موارد شدید بیماری ،به سلولهای
پوششی دستگاه تنفسی تحتانی حمله کرده و سبب
Coronaviridae

1

Cytokine Storm
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ایجاد آسیبهای جدی به ریهها شده که حتی میتواند
منجر به مرگ بیمار شود ( .)6 ،3در پی این حمله،
تحریک شدید سلولهای سیستم ایمنی و تولید بیش از
حد سیتوکینهای التهابی 2رخ داده که منجر به تخریب
بیشتر ریهها ،تشدید عوارض تنفسی بیماران و وخیمتر
شدن وضعیت بیماری میشود ( .)6پیشرفت بیماری
بستگی به عملکرد سیستم ایمنی بدن میزبان دارد که
تحت تأثیر ژنتیک ،سن ،جنس ،میزان فعالیت فیزیکی،
تغذیه و ریزمغذیها است ( .)11مواد معدنی و ویتامینها
که اغلب تحت عنوان ریزمغذیها تعریف میشوند ،شامل
عناصری از قبیل آهن ،کلسیم ،زینک ،مس ،سلنیوم،
منیزیوم ،کروم ،ید و ویتامینهای  ،Aگروه E ،D ،C ،B
و  Kمیباشند ( .)12-14از این میان ،ویتامین D
بهواسطه کمک به حفظ یکپارچگی سد فیزیکی ،تقویت
ایمنی ذاتی و اکتسابی ،نقش بهسزایی در ارتقاء عملکرد
سیستم ایمنی در مقابل عوامل بیماریزا دارد (.)15
نقش اصلی ویتامین  Dدر تنظیم متابولیسم استخوان،
هموستاز کلسیم و فسفات در بدن است ()16؛ ولی
مطالعات انجام شده در سالهای اخیر بیشتر بر جنبههای
ارتباطی آن با بیماریهای التهابی ،اختالالت اتوایمیون،
قلبی -عروقی ،عفونی و انواع سرطان تمرکز کردهاند
(.)17-20
یکی از موضوعاتی که در طی این سالها بسیار مورد
توجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ ارتباط بین سطوح
سرمی ویتامین  Dو بیماریهای تنفسی است؛
بهطوریکه در مطالعات مختلفی به تأثیر ویتامین  Dبر
بیماریهای انسدادی مزمن ریوی ،آسم ،آلرژی ،آنفلوانزا و
عفونتهای فوقانی دستگاه تنفسی اشاره شده است (،5
 .)22 ،21با شروع پاندمی کووید 19-گزارشات بسیاری
مبنی بر اثرات این ویتامین در جلوگیری از ابتالء به
بیماری و کاهش شدت بیماری در افراد مبتال منتشر
شده است ( .)6بهطور مثال در مطالعه مرور سیستماتیک
ایساک و همکاران ( )2021که به بررسی  9مطالعه تا
پایان سال  2020در ارتباط سطوح سرمی ویتامین  Dبا
میزان ابتالء ،پیشآگهی و مرگومیر ناشی از کووید19-
پرداختند ،پژوهشگران بیان نمودند که سطح سرمی

 رسول رحمانی و همكار

ویتامین  Dبا پیامدهای ناشی از بیماری کووید 19-در
ارتباط است ( .)23داروچا و همکاران ( )2021بیان
کردند که استفاده از ویتامین  Dممکن است منافعی
برای بیماران کووید 19-داشته باشد ( .)24گرو و
همکاران ( )2021بیان کردند که ارتباطی بین ویتامین
 Dو کووید 19-وجود ندارد (.)25
با نظر به اینکه تاکنون مطالعات متعددی در زمینه
ارتباط ویتامین  Dو بیماری کووید 19-انجام شده و
همچنین با توجه به نتایج متناقض پژوهشهای پیشین،
مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک مطالعات انجام
شده در زمینه تعیین ارتباط سطح سرمی ویتامین  Dبا
ابتالء و شدت عالئم بیماری کووید 19 -در زنان و
کودکان انجام گرفت تا با استفاده از نتایج آن ،بتوان
گامی مؤثر در جهت کنترل هرچه بهتر و بیشتر
همهگیری جهانی کووید 19 -برداشت.

موضوع مطالعه و عدم دسترسی به متن کامل مقاالت
بود.
مطابق با جستجوی اولیه  315مقاله مورد بررسی قرار
گرفت که از این تعداد  102مقاله بهعلت تکراری بودن
حذف گردید .بعد از بررسی عنوان مقاالت و چکیده،
 190مقاله بهعلت غیرمرتبط بودن حذف شد و در نهایت
 23مقاله برای بررسی متن کامل باقی ماند که هر 23
مقاله وارد مطالعه شدند (شکل .)1
اطالعات مقاالت بر اساس فرم چکلیست تهیه شده
استخراج و وارد اکسل شد .بهمنظور جلوگیری از
سوگرایی ،تمامی مراحل جستجو و استخراج و بررسی
منابع توسط دو نویسنده و بهصورت مستقل از هم انجام
گرفت و در صورت رد شدن ،دلیل مربوطه ذکر گردید.
در مواردی که اختالف نظر بین دو پژوهشگر وجود
داشت ،بررسی مقاله توسط فرد سوم انجام گرفت .در
تمام امور جستجو و رفرنس ،اخالق در پژوهش رعایت
گردید .کیفیت مقاالت مطابق با یک چکلیست ارزشیابی
تعدیل شده ،تقویت گزارشگری مطالعات مشاهدهای در
اپیدمیولوژی ( )STROBE1ارزیابی شد (.)27
چکلیست تعدیل شده از  11مورد تشکیل شده و
حداکثر یک امتیاز برای هر عنصر روششناختی
اختصاص داده است .در کل نمره کیفیت ،بین 0-11
امتیاز است که به کیفیت باال ( ،)8-11کیفیت متوسط
( )4-7و کیفیت پایین ( )0-3امتیاز اختصاص داده شد.
در مطالعات مشابه از چکلیست نوشته شده در متن
مقاله استفاده شده است .الزم به ذکر است اصول اخالقی
در مراحل استخراج ،تجزیه و تحلیل و گزارشدهی نتایج
و نگارش رعایت گردید.

روشکار
این مطالعه مرور سیستماتیک طبق دستورالعمل پریزما
( )PRISMAانجام شد ( .)26در این مطالعه جهت
یافتن مقاالت مرتبط ،از پایگاههای اطالعاتی انگلیسی
 Scopus ،Pubmedو  Web Of Scienceکه تا 4
آوریل  2021منتشر شده بودند با استفاده از
کلیدواژههای انگلیسی شامل25 ،Vitamin D :
،25–Hydroxy ،Vitamin D ،(OH) D
COVID– ،Vitamin D ،Vitamin D 25-OH
،Calcitriol ،Low Vitamin ،Cronavirus ،19
Vitamin D ،(OH)2D3 ،Cholecalciferol
Coronavirus ،D ،1,25 ،deficiency ،levels
،Cronavirus-2 ، SARS-COV-2 ،outbreaks
،SARS-COV-2 ،Cronavirus disease 2019
 COV ،SARS-COV-2-Virusو ترکیب آنها با
عملگرهای " "ANDو " "ORاستفاده شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :مقاالت اصیل پژوهشی
(کوهورت ،مورد شاهد ،مقطعی) ،زبان انگلیسی و
جمعیت مطالعه شامل زنان و یا کوکان بود و معیارهای
خروج از مطالعه نیز شامل :مقاالت مروری ،متاآنالیز،
سخنرانیها ،گزارشات ،همایشها ،مطالعات حیوانی و
سلولی -مولکولی ،بررسیهای ژنی ،عدم تطابق مقاالت با

یافتهها
تمام مقاالت مورد بررسی در سالهای  2020و 2021
منتشر شدهاند که شامل  4مطالعه مقطعی 4 ،مطالعه
مورد -شاهدی و  15مطالعه کوهورت در کشورهای
آمریکا ( 5مطالعه) ،ایتالیا ( 4مطالعه) ،ترکیه ( 3مطالعه)،
چین ( 2مطالعه) ،ایران ( 2مطالعه) ،انگلستان (2
مطالعه) ،آلمان ( 1مطالعه) ،اتریش ( 1مطالعه) ،بلژیک
1

Strengthening the eporting of observational studies in
epidemiology
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( 1مطالعه) ،اسپانیا ( 1مطالعه) و اندونزی ( 1مطالعه)
بودند .همچنین در ارزیابی کیفیت مقاالت 13 ،مقاله
کیفیت خوب و  10مقاله کیفیت متوسط داشتند.
طیف گستردهای از وضعیت ویتامین  Dدر مطالعات
مورد بررسی قرار گرفته بود .خالصهای از این طیف به
قرار زیر است:
( vit D≤ 20 ،vit D> 20نانوگرم بر میلیلیتر) (5
مطالعه)vitD≤ 30 ،20 >vit D> 30 ،vit D≥ 20( ،
نانوگرم بر میلیلیتر) ( 4مطالعه)20 ،vit D≥ 10( ،
> vit D≤ 30 ،20 ≥vit D> 30 ،10 >vit Dنانوگرم
بر میلیلیتر) ( 2مطالعه)vit D≤ 30 ،vit D> 30( ،
نانومول بر لیتر) ( 2مطالعه)vit D≤ 30 ،vit D> 30( ،
نانوگرم بر میلیلیتر) ( 2مطالعه)19/9 ،vit D> 10( ،
≥ 20 ≥vit D> 29/9 ،10 ≥vit Dنانوگرم بر
میلیلیتر) ( 1مطالعه)≥ vit D≥ 19/9 ،vit D> 12 ( ،
 vit D≤ 30 ،20 ≥vit D≥ 29/9 ،12نانوگرم بر
میلیلیتر  vit D≤ 20 ،vit D> 20 /پیکوگرم بر
میلیلیتر) ( 1مطالعه)>vit D> 30 ،vit D≥ 10 ( ،
 vit D≤ 100 ،30 ≥vit D> 100 ،10نانوگرم بر
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میلیلیتر) ( 1مطالعه)>vit D> 50 ،vit D≥ 30( ،
 vit D≤ 50 ،30نانومول بر لیتر) ( 1مطالعه)20( ،
> vit D≤ 20 ،vit Dنانوگرم بر میلی لیتر vit > 18 /
 vit D≤ 18 ،Dپیکوگرم بر میلیلیتر) ( 1مطالعه)50( ،
≥ vit D≤ 75 ،50 >vit D > 75 ،vit Dنانومول بر
لیتر) ( 1مطالعه)50 ،25 ≥vit D≥ 50 ،vit D> 25( ،
< vit Dنانومول بر لیتر) ( 1مطالعه).
بر اساس بررسیهای انجام شده 2 ،مطالعه ارتباط بین
سطوح سرمی ویتامین  Dرا با میزان ابتالء به بیماری
کووید 7 ،19 -مطالعه ارتباط آن را با شدت بیماری2 ،
مطالعه ارتباط آن را فقط با میزان مرگ و  12مطالعه
ارتباط آن را بهطور همزمان با شدت بیماری و مرگومیر
حاصل از آن بررسی کرده بودند 2 .مطالعه که در کشور
ترکیه انجام شد ،جمعیت کودکان را شامل میشدند.
خالصهای از مشخصات مطالعات انجام شده در زمینه
تأثیر سطوح سرمی ویتامین  Dبر ابتالء و شدت عالئم در
بیماران مبتال به کووید 19 -در جدول  1نشان داده شده
است .ابتالء به بیماری ،شدت و میزان مرگومیر بهعنوان
پیامد در این مطالعات گزارش شدهاند.

 رسول رحمانی و همكار
فلوچارت  -1روند ورود مقاالت به مطالعه
جدول  -1خالصه مقاالت مورد بررسی ویتامین  Dو کرونا
نویسنده /سال/
رفرنس

گروه هدف
(حجم نمونه)

نوع مطالعه

تعدیل شده
براساس

پارامترهای مورد بررسی

نتیجه

کیفیت

آدامی و
همکاران
()37( )2020

زنان و
جمعیت
عمومی ()61

کوهورت
گذشته
نگر

سن ،جنس ،وزن،
قد ،مصرف
دخانیات،
بیماریهای طبی

 ،CRP ،PaO2طول مدت بستری
در بیمارستان ،نیاز به اکسیژنتراپی،
ونتیالسیون غیرتهاجمی ،ونتیالسیون
مکانیکی ،مرگ

کمبود ویتامین  Dباعث افزایش پاسخهای التهابی
و شکست درمان عالئم تنفسی در بیماران مبتال
به کووید 19-شد.

خوب

کاراهان و
همکار ()2021
()38

زنان و
جمعیت
عمومی
()149

کوهورت
گذشتهنگر

سن ،جنس ،مصرف
دخانیات،
بیماریهای طبی

عالئم بالینی ،تصاویر رادیولوژی،
تعداد تنفسaO2 / ،PaO2 ،
 ،FiO2ونتیالسیون مکانیکی،
پذیرش در بخش  ،ICUمرگ

میزان سرمی ویتامین  Dارتباط معکوسی با شدت
بیماری کووید دارد و یک عامل پیشگویی کننده
برای مرگومیرهای ناشی از کووید 19-است.

خوب

دی اسمیت و
همکاران
()39( )2021

زنان و
جمعیت
عمومی
()186

کوهورت
گذشتهنگر

ذکر نشده است.

اینفانته و
همکاران
()40( )2022

زنان و
جمعیت
عمومی
()137

کوهورت
گذشتهنگر

سن ،جنس ،وزن،
 ،NLRفیبرینوژن،
-Dدایمر

یافتههای سیتی اسکن ریه،
مرگ

سطح پایین ویتامین  Dدر ارتباط با مرحله
بیماری و میزان مرگومیر در بیماران مبتال به
کووید 19-است.

مارکرهای التهابی و انعقادی ،طول
مدت بستری در بیمارستان ،طول
مدت بستری در بخش ،ICU
ونتیالسیون مکانیکی ،مرگ

سطح ویتامین  Dپایین در ارتباط با افزایش
احتمال ابتالء به کووید 19-و متعاقب آن بستری
شدن در بیمارستان است .ارتباط معکوس بین
سطح ویتامین  Dسرم و میزان مرگومیر
بیمارستانی وجود دارد.
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متوسط

خوب

نوتز و همکاران
()30( )2021

زنان و
جمعیت
عمومی ()26

خوب

نمونه خون ،طول مدت بستری در
بخش  ،ICUامتیاز  ،SOFAامتیاز
 ،APACHE 2مدت زمان
ونتیالسیون مکانیکی،
 ،PaO2/FiO2استفاده از چادر
اکسیژن

تعداد زیادی از بیماران مبتال به سندرم دیسترس
تنفسی حاد ناشی از کووید 19-دچار کمبود ویتامین
 Dهستند .وضعیت  25هیدروکسی ویتامین  Dدر
ارتباط با تغییر در سیر بالینی بیماری نیست .لکن
سطوح پایین 1و 25دهیدروکسی ویتامین  Dدر
ارتباط با ونتیالسیون مکانیکی طوالنی مدت و امتیاز
بدتر  APACHE 2است.

متوسط

تفاوت آماری معنیداری بین میانگین سطوح
ویتامین  Dو پیامدهای بیماران مبتال به کووید
یافت نشد .در افراد مبتال به نوع شدید بیماری،
کمبود ویتامین  Dمیتواند بر سیر بیماری و
میزان مرگومیر اثر بگذارد ،بهخصوص در افراد
سالمند با بیماری زمینهای.

متوسط

پیامدهای بدتر بیماری در سالمندان دارای کمبود
ویتامین  Dو مبتال به کووید19-
(وضعیت ویتامین  Dیک عامل پیشآگهی دهنده
مفید) .تفاوتی از لحاظ مرگومیر در بین دو گروه
مشاهده نشد.

متوسط

کمبود ویتامین  Dدر بین بیماران مبتال به
کووید 19-شایع است ،اما در ارتباط با پیامدهای
بیماری نیست .با این وجود افراد با بیماری شدید
محور معیوب پاراتیروئید -ویتامین  Dرا در طی
دوره نقاهت نشان میدهند .اهمیت پیشنهاد
مکمل ویتامین  Dدر مدیریت بالینی کووید19-
همچنان نامعلوم است.

متوسط

سطح سرمی ویتامین  Dممکن است درمانهای
حمایتی با اکسیژن را در بیماران مبتال به کووید-
 19تحت تأثیر قرار دهد .میزان مرگومیر در
ارتباط با سطح سرمی ویتامین  Dنیست و با
فاکتورهایی از قبیل سن ،جنس مرد و چاقی در
ارتباط است.

خوب

سطح ویتامین  Dدر بیماران مبتال به کووید19 -
بهطور معکوسی در ارتباط با مرگومیر بیمارستانی
و نیاز به ونتیالسیون مکانیکی تهاجمی است.

خوب

کوهورت

ذکر نشده است.

تهرانی و
همکاران
()42( )2021

زنان و
جمعیت
عمومی
()205

کوهورت
گذشتهنگر

ذکر نشده است

بکتاش و
همکاران
()43( )2021

زنان و مردان
سالمند
()105

کوهورت
آیندهنگر

ذکر نشده است.

پیزینی و
همکاران
()31( )2020

زنان و
جمعیت
عمومی
()109

کوهورت
آیندهنگر

ذکر نشده است.

پرسشنامه ،معاینه بالینی ،تستهای
بررسی عملکرد ریوی ،نمونه خون،
سیتی اسکن ریه

گاویولی و
همکاران
()44( )2022

زنان و
جمعیت
عمومی
()437

کوهورت
گذشتهنگر

سن ،جنس ،نژاد،
وزن،
بیماریهای کلیوی،
دیابت ،بدخیمی

بستری شدن در بیمارستان،
ونتیالسیون غیرتهاجمی،
ونتیالسیون مکانیکی تهاجمی،
مرگ در طی  90روز

آنجلیدی و
همکاران
()45( )2021

زنان و
جمعیت
عمومی
()144

کوهورت
گذشتهنگر

سن ،جنس ،نژاد،
 ،BMIاستعمال
دخانیات و مصرف
الکل ،بیماریهای
طبی بستری شده

مرگ بیمارستانی
ونتیالسیون مکانیکی تهاجمی

کافمن و
همکاران
()28( )2020

زنان و
جمعیت
عمومی
191/779

کوهورت
گذشتهنگر

سن ،جنس ،نژاد،
فصل ،منطقه
جغرافیایی

میزان تست مثبت SARS-CoV
2

راهاروسونا و
همکاران
()49( )2020

زنان و
جمعیت
عمومی
()780

کوهورت
گذشتهنگر

لوهیا و

زنان و

کوهورت

عالئم بالینی ،نمونه خون،PaO2 ،
مرگ

مرگ ،عالئم آزمایشگاهی مبنی بر
طوفان سیتوکینی ،تغییر در نتایج
رادیوگرافی قفسه سینه ،نیاز به
ونتیالسیون غیرتهاجمی

سطوح در گردش ویتامین  Dبهطور معکوسی در
ارتباط با میزان مثبت تست کووید 19-است.

خوب

سن ،جنس،
بیماریهای طبی

مرگ

وضعیت ویتامین  Dبهطور قوی در ارتباط با
پیامدهای مرگومیر در افراد مبتال به کووید19-
است.

خوب

سن ،جنس،BMI ،

مرگ ،ونتیالسیون مکانیکی،

تفاوت آماری معنیدار بین سطوح ویتامین  Dبا

خوب
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کارپاگنانو و
همکاران
()41( )2020

زنان و
جمعیت
عمومی ()42

کوهورت
گذشتهنگر

ذکر نشده است.

مشخصات دموگرافیک ،بالینی،
آزمایشگاهی ،میزان مرگومیر،

شیوع باالی کمبود ویتامین  Dدر بیماران مبتال
به کووید با نارسایی تنفسی حاد مشاهده شد .در
بیماران با کمبود ویتامین  Dشدید خطر
مرگومیر باالتر بود.

 رسول رحمانی و همكار

گذشتهنگر

بیماریهای طبی

ترومبوز وریدهای عمقی یا آمبولی
ریه ،پذیرش در ICU

میزان مرگومیر ،نیاز به ونتیالسیون مکانیکی و
پذیرش در  ICUیافت نشد.

همکاران
()46( )2021

جمعیت
عمومی ()270

کوهورت
گذشتهنگر

ذکر نشده است.

نتیجه مثبت تست PCR

کمبود ویتامین  Dدر ارتباط با افزایش خطر ابتالء
به کووید 19-است.

ملتزر و
همکاران
()29( )2020

زنان و
جمعیت
عمومی ()489

لئو و همکاران
()35( )2021

زنان و مردان
بیماران مبتال
به کووید
()335؛ گروه
کنترل (افراد
فوت شده)
()560

مقبولی و
همکاران
()32( )2020

زنان و
جمعیت
عمومی
()235

مقطعی

سولی و
همکاران
()47( )2021

سن ،جنس،
،BMI
استعمال دخانیات،
بیماریهای طبی

شدت بیماری ،میزان بستری شدن
در بیمارستان

سن ،جنس،BMI ،
استعمال دخانیات،
بیماریهای طبی

متوسط

کمبود ویتامین  Dبر میزان بستری شدن بیماران
مبتال به کووید 19-و شدت بیماری در جمعیت
چین تأثیرگذار است.

خوب

طول مدت بستری در بیمارستان،
نمونه خون ،شدت بیماری

بهبود وضعیت ویتامین  Dدر جمعیت عمومی و
بیماران بستری در بیمارستان ،یک اثر بالقوه در
کاهش شدت بیماری و میزان مرگومیر مرتبط با
کووید 19-دارد.

خوب

زنان و مردان
سالمند
مورد65 :
شاهد65 :

مقطعی

ذکر نشده است.

طول مدت بیماری ،مرگ
بیمارستانی ،طول مدت بهبود،
نمونه خون ،پارامترهای تنفسی

کمبود ویتامین  Dسرمی در ارتباط با درگیری
شدیدتر ریوی ،مدت طوالنیتر بیماری و ریسک
مرگ در بیماران سالمند مبتال به کووید است.

متوسط

ییلماز و همکار
()33( )2020

کودکان
مورد40 :
شاهد45 :

مورد -
شاهدی

ذکر نشده است.

طول مدت بستری در بیمارستان،
عالئم بالینی ،نمونه خون ،یافتههای
تصویربرداری

سطوح ویتامین  Dممکن است در ارتباط با ایجاد
و مدیریت بیماری کووید 19-به وسیله تعدیل
مکانیسمهای ایمنی نسبت به ویروس در جمعیت
کودکان مؤثر باشد.

متوسط

هرناندز و
همکاران
()46( )2021

زنان و جمعیت
عمومی
مورد216 :
شاهد197 :

مورد-
شاهدی

سن،BMI ،
استعمال دخانیات،
بیماریهای طبی

پذیرش در بخش  ،ICUنیاز به
ونتیالسیون مکانیکی ،طول مدت
بستری در بیمارستان ،مرگ

سطح ویتامین  Dدر بیماران مبتال به کووید
بستری در بیمارستان نسبت به گروه شاهد کمتر
است .ارتباطی بین سطح ویتامین  Dبا شدت
بیماری و مرگومیر یافت نشد.

خوب

یه و همکاران
()34( )2020

زنان و جمعیت
عمومی
مورد62 :
شاهد80 :

مورد-
شاهدی

ذکر نشده است.

عالئم بالینی ،ونتیالسیون مکانیکی،
پارامترهای تنفسی

افراد سالمند و افراد داری بیماری زمینهای بیشتر در
معرض بیماری کووید 19-شدید میباشند .کمبود
ویتامین  Dیک ریسک فاکتور برای ابتالء به کووید-
 19بهخصوص موارد شدید و بحرانی است.

متوسط

کرجت و
همکاران
()36( )2020

زنان و جمعیت
عمومی
مورد88 :
شاهد20 :

مورد -
شاهدی

ذکر نشده است.

نمونه خون،PaO2/FiO2 ،
سندرم دیسترس تنفسی ،سندرم
فعالسازی ماکروفاژ

کمبود نور خورشید ناشی از قرنطینه طوالنیمدت
در خانه در طی پاندمی کووید 19-سبب تشدید
کمبود ویتامین  Dشده ،بنابراین در بیماران مبتال
به کووید ،19-ویتامین  Dیک درمان سریع و
آسان است که میتواند سیر بالینی و پیشآگهی
بیماری را تغییر دهد.

متوسط

لینگ و
همکاران
()50( )2020

زنان و
جمعیت
عمومی
()986

مقطعی

سن ،جنس ،وزن،
نژاد غیرقفقازی،
دیابت نوع  1و 2

مرگ ،طول مدت بستری،
ونتیالسیون مکانیکی تهاجمی و
غیر تهاجمی ،نمونه خون

درمان اضافی با دوز باالی کوله کلسیفرول بدون
در نظر گرفتن سطح پایه ویتامین  Dدر ارتباط با
کاهش ریسک مرگومیر در بیمارن مبتال به
کووید 19-حاد در بیمارستان است.

خوب

مقطعی
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ابتالء به بیماری کووید19-
ابتالء به بیماری در  2مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .ابتالء به کووید 19-بهصورت نتیجه مثبت تست
 RT-PCRصرفنظر از وجود عالئم و نشانههای بالینی
تعریف میشود .کافمن و همکاران ( )2020بیان کردند
که سطوح در گردش ویتامین  Dسرم ارتباط معکوسی
با میزان مثبت تست  PCRکووید دارد ( .)28ملتزر و
همکاران ( )2020به ارتباط مثبت بین کمبود ویتامین
 Dسرم و افزایش خطر ابتالء به کووید 19-اشاره کردند
(.)29
شدت بیماری کووید19-
در  7مطالعه فقط ارتباط بین سطوح سرمی ویتامین D
و شدت بیماری بررسی شده بود و  12مطالعه ،هم شدت
بیماری و هم مرگومیر ناشی از آن را سنجیده بودند.
نوتز و همکاران ( )2021گزارش کردند که وضعیت 25
هیدروکسی ویتامین  Dدر ارتباط با تغییر در سیر بالینی
بیماری نیست ،ولی سطوح پایین  1و  25دهیدروکسی
ویتامین  Dبا ونتیالسیون مکانیکی طوالنیمدت و امتیاز
بدتر  APACHE2در ارتباط است ( .)30پیزینی و
همکاران ( )2020بیان کردند که کمبود ویتامین  Dدر
بیماران مبتال به کووید 19-شایع است ،اما در ارتباط با
پیامدهای ناشی از بیماری نیست ( .)31مقبولی و
همکاران ( )2020اعالم کردند که بهبود وضعیت ویتامین
 Dدر جمعیت عمومی و بیماران مبتال به کووید بستری
در بیمارستان یک اثر بالقوه در کاهش شدت بیماری
دارد ( .)32مطالعه ییلماز و همکار ( )2020که بر روی
کودکان انجام شد ،نشان داد که سطح سرمی ویتامین D
ممکن است در ایجاد و نحوه مدیریت بیماری بهواسطه
تعدیل مکانیسمهای ایمنی نسبت به ویروس مؤثر باشد
( .)33یه و همکاران ( )2021به ارتباط مثبت کمبود
ویتامین  Dو شدت بیماری کووید 19-اشاره کردند و
همچنین بیان کردند که افراد سالمند و دارای بیماری
زمینهای در معرض اشکال شدیدتر بیماری قرار دارند
( .)34لئو و همکاران ( )2020بیان کردند که کمبود
ویتامین  Dبر شدت بیماری و میزان بستری شدن در
بیمارستان در جمعیت چین تأثیرگذار است (.)35
کرجت و همکاران ( )2020اعالم کردند که ویتامین D

مرگ ناشی از بیماری کووید19-
فقط  2مطالعه ارتباط سطوح سرمی ویتامین  Dبا میزان
مرگومیر را بررسی کرده بودند و  12مطالعه ،هم مرگو
میر ناشی از بیماری و هم شدت بیماری را سنجیده
بودند .راهاروسونا و همکاران ( )2020گزارش کردند که
وضعیت ویتامین  Dسرم ارتباط مثبت معناداری با پیامد

129

 ارتباط سطح ویتامین  Dبا ابتالء و شدت عالئم بیماری کووید19-

میتواند سیر بالینی و پیشآگهی را در بیماران مبتال
تغییر دهد ( .)36آدامی و همکاران ( )2020از ارتباط
مثبت کمبود ویتامین  Dو پاسخهای التهابی شدیدتر
خبر دادند ( .)37کاراهان و همکار ( )2021اعالم کردند
که کمبود ویتامین  Dبا شدت بیماری ارتباط مثبت دارد
( .)38دیاسمیت و همکاران ( )2021گزارش کردند که
کمبود ویتامین  Dبا مرحله بیماری ارتباط مستقیم دارد
( .)39اینفانته و همکاران ( )2022از ارتباط معکوس
سطح ویتامین  Dو میزان بستری شدن در بیمارستان به
علت کووید 19-خبر دادند ( .)40کارپاگنانو و همکاران
( )2021اعالم کردند که شیوع باالی کمبود ویتامین D
در بیماران مبتال به کووید 19-با نارسایی تنفسی حاد
مشاهده شده است ( .)41تهرانی و همکاران ()2021
بیان کردند که که تفاوت آماری معناداری بین سطوح
ویتامین  Dو پیامدهای بیماری کووید 19-وجود ندارد،
اما میتواند در افراد مبتال به نوع شدید بر سیر بالینی
بیماری اثر بگذارد ( .)42بکتاش و همکاران ()2021
پیامدهای بدتری را در سالمندان دارای کمبود ویتامین
 Dمبتال به کووید 19-مشاهده کردند ( .)43گاویولی و
همکاران ( )2022اعالم کردند سطح سرمی ویتامین D
ممکن است درمانهای حمایتی با اکسیژن را در بیماران
مبتال به کووید 19-تحت تأثیر قرار دهد ( .)44آنجلیدی
و همکاران ( )2021مشاهده کردند که سطح ویتامین D
ارتباط معکوسی با نیاز به ونتیالسیون مکانیکی تهاجمی
دارد ( .)45در مطالعه لوهیا و همکاران ( )2021ارتباط
آماری معنیداری بین سطوح ویتامین  Dبا شدت
بیماری یافت نشد ( .)46سولی و همکاران ( )2021اعالم
کردند که کمبود ویتامین  Dبا شدت بیماری در افراد
سالمند در ارتباط است ( .)47در مطالعه هرناندز و
همکاران ( )2021ارتباطی بین سطح ویتامین  Dو
شدت بیماری یافت نشد (.)48
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که شامل بیش از  190،000نفر از  11کشور بود؛
همچنین اشکال و سطوح مختلف ویتامین  Dو ارتباط
آن با پیامدهای بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت .بررسی
کلی مطالعه نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین
سطوح ویتامین  Dسرم با میزان ابتالء ،شدت عالئم و در
نهایت مرگومیر ناشی از بیماری کووید 19-وجود دارد.
در برخی از مطالعات مشاهده شد که کمبود ویتامین D
ارتباطی با پیامدهای بیماری ندارد 2 .مطالعه به ارتباط
مثبت سطح سرمی ویتامین  Dبا نتیجه مثبت تست
 PCRاشاره کرده بودند 15 .مطالعه ارتباط معنادار بین
وضعیت ویتامین  Dبا شدت بیماری را گزارش کرده و 4
مطالعه هیچگونه ارتباطی را نیافتند 10 .مطالعه ارتباط
مثبت و معنادار بین میزان ویتامین  Dسرم با میزان
مرگومیر را نشان دادند و  4مطالعه ارتباط مثبتی را
گزارش نکردند .مطالعه مرور سیستماتیک درامه و
همکاران ( )2021که به بررسی ارتباط ویتامین  Dبا
پیامدهای بالینی ناشی از کووید 19-در سالمندان
پرداخته بودند ،به ارتباط مثبت بین این دو اشاره کرد
( .)51متاآنالیز چیودینی و همکاران ( )2021نشان داد
که بیماران با کمبود ویتامین  Dدر معرض خطر افزایش
یافته سندرم دیسترس تنفسی ،پذیرش در  ،ICUمرگ
ناشی از عفونت کووید 19-و همچنین ابتالء به بیماری
هستند ( .)52مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز پال و
همکاران ( )2021ارتباط بین مکمل ویتامین  Dو
پیامدهای بالینی کووید 19-را نشان داد و بیان کردند
بهبود پیامدهای بالینی زمانی که این مکمل بعد از
تشخیص بیماری ،تجویز میشود ،بیشتر است ( .)53در
متاآنالیز سزارپاک و همکاران ( )2021که تعداد  30مقاله
را وارد مطالعه خود کردند ،به ارتباط سطوح ویتامین D
سرم با اَنسیدانس کووید 19-پرداختند؛ همچنین
جستجو در تعداد بیشتری از پایگاهها انجام شد و در
نهایت عنوان کردند که سطوح پایین ویتامین  Dسرم
ارتباط مثبت و معناداری با خطر ابتالء به عفونت کووید-
 19دارد ( .)54در مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
اکبر و همکاران ( )2021تعداد  14مقاله مشاهدهای
گذشته و آیندهنگر را وارد پژوهش خود کردند و جستجو
در تعداد محدودتری از پایگاهها انجام شد ،در حالی که

مرگومیر در افراد مبتال دارد ( .)49لینگ و همکاران
( )2020بیان نمودند که درمان با دوز باالی کوله
کلسیفرول با کاهش میزان مرگومیر در بیماران کووید-
 19در ارتباط است ( .)50آدامی و همکاران ()2020
اعالم کردند که کمبود ویتامین  Dبا شکست تنفسی
شدیدتر همراه است ( .)37کاراهان و همکار ()2021
خبر دادند که میزان سرمی ویتامین  Dیک عامل
پیشگویی کننده برای مرگومیر در افراد مبتال میباشد
( .)38دیاسمیت و همکاران ( )2021بیان نمودند که
سطح پایین ویتامین  Dسرم با میزان مرگومیر ناشی از
کووید در ارتباط است ( .)39اینفانته و همکاران ()2022
رابطه معکوس بین سطح ویتامین  Dسرم با میزان مرگ
ومیر را مطرح کردند ( .)40کارپاگنانو و همکاران
( )2021گزارش کردند که در بیماران با کمبود ویتامین
 Dشدید ،خطر مرگومیر باالتر است ( .)41تهرانی و
همکاران ( )2021اعالم کردند که کمبود ویتامین  Dدر
افراد مبتال به نوع شدید بیماری ،میتواند بر میزان مرگو
میر اثر بگذارد ( .)42در مطالعه بکتاش و همکاران
( )2021هیچگونه تفاوتی از لحاظ میزان مرگومیر بین
دو گروه در ارتباط با سطح ویتامین  Dیافت نشد (.)43
گاویولی و همکاران ( )2022بیان نمودند که میزان مرگ
ومیر در ارتباط با سطح سرمی ویتامین  Dنیست (.)44
آنجلیدی و همکاران ( )2021خبر دادند که ارتباط
معکوسی بین سطح ویتامین  Dو مرگومیر بیمارستانی
وجود دارد ( .)45در مطالعه لوهیا و همکاران ()2021
تفاوت آماری معناداری بین سطوح ویتامین  Dبا میزان
مرگومیر یافت نشد ( .)46سولی و همکاران ()2021
اعالم کردند که کمبود ویتامین  Dدر ارتباط با خطر
باالتر مرگومیر در بیماران سالمند است ( .)47در
مطالعه هرناندز و همکاران ( )2021ارتباطی بین سطح
ویتامین  Dسرم با میزان مرگومیر یافت نشد (.)48

بحث
مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک بر مطالعات
انجام شده در زمینه ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D
با ابتالء و شدت عالئم بیماری کووید 19-انجام شد .در
این مطالعه مرور سیستماتیک ،تعداد  23مقاله وارد شد
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در مطالعه حاضر عالوه بر مطالعات گذشته و آیندهنگر،
مطالعات مقطعی نیز وارد شدند و پایگاه داده Web of
 scienceنیز مورد جستجو قرار گرفت ،ولی در متاآنالیز
اکبر و همکاران ،این پایگاه جستجو نشد (.)55
سیستم رنین -آنژیوتانسین ،کووید 19-و ویتامین D
سیستم رنین -آنژیوتانسین ( ،1)RASیک سیستم
هورمونی است که وظیفه تنظیم فشارخون ،تعادل مایع و
الکترولیت را در بدن بر عهده دارد .بهدنبال هر عاملی که
سبب افت فشار شریانی شود ،رنین از کلیهها آزاد شده و
سبب تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین  1در کبد
میشود .در مرحله بعد آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین
( 2)ACEباعث تبدیل آنژیوتانسین  1به آنژیوتانسین 2
شده؛ این واکنش عمدتاً در داخل ریهها صورت میگیرد.
آنژیوتانسین  2دارای  2نوع گیرنده ()AT1– Mas
است که با اتصال به هر کدام ،ادامه فرآیند در محور
متفاوتی قرار میگیرد .در صورت پیوستن آنژیوتانسین 2
به  ،AT1التهاب و فیبروز در سیستم تنفسی ،انقباض
عروقی و فیبروز میوکارد ،نوروپاتی ،اختالل در ترشح
انسولین و افزایش مقاومت انسولینی رخ خواهد داد؛ این
در حالی است که اتصال ( Ang )1-7به  ،Masاثرات
ضدالتهابی ،ضدفیبروزی ،ضداسترس اکسیداتیو ،گشادی
عروق و همچنین اثر محافظتی بر روی سیستم قلبی،
عصبی و پانکراس را بهدنبال خواهد داشت .همولوگ
آنزیم  ،ACEآنزیم  ACE2با عملکردی متمایز است
که سبب تبدیل ( Ang 2→ Ang )1-7میشود.
محور  ACE2/Ang (1-7) / Masوظیفه به تعادل
رساندن محور  ACE / Ang2 / AT1را در  RASبر
عهده دارد (.)57 ،56
امروزه پذیرفته شده است که عدم تعادل سیستم رنین-
آنژیوتانسین بهطور مستقیم با میزان ابتالء و مرگومیر
ناشی از کووید 19-در ارتباط است .در واقع ویروس
کرونا بهمنظور ورود به سلول میزبان از آنزیم غشایی
( )ACE2بهعنوان گیرنده استفاده کرده و برای اتصال
به آن با آنژیوتانسین  2رقابت میکند ( .)58این اتصال
سبب توقف فعالیت  ،ACE2کاهش بیان آن در غشای
Renin-Angiotensin system
Angiotensin-converting enzyme
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سلول ،افزایش فعالیت محور ACE / Ang 2 /AT1
شده و در بدترین حالت منجر به سندرم دیسترس
تنفسی ،عوارض قلبی -عروقی شدید و مرگ بیمار
میشود ( .)59این آنزیم در غشای بسیاری از سلولهای
بدن از جمله سیستم تنفسی ،قلبی ،عصبی ،کلیوی،
گوارشی ،دستگاه تولید مثلی زنان و مردان وجود دارد؛
در نتیجه ویروس کرونا میتواند بسیاری از اندامهای
حیاتی بدن را درگیر کند ( .)6عالوه بر اختالل ،RAS
مکانیسمهای متعدد دیگری از قبیل طوفان سیتوکینی،
فعال شدن نوتروفیلها و افزایش میکروکوآگوالسیونها
نیز در ایجاد عوارض ناشی از کووید 19-دخالت دارند و
جالب است که تمام این موارد نیز تحت تأثیر  RASقرار
دارند (.)60
ویتامین  Dبهعنوان یک تنظیمکننده منفی اندوکرینی
در  RASایفای نقش کرده و از بیان رنین جلوگیری
میکند؛ این ریزمغذی سبب القاء محور ACE2 / Ang
 ،(1-7) / Masجلوگیری از فعالیت محور ACE /
 Ang 2 / AT1شده و در نهایت یک اثر حفاظتی در
برابر آسیبهای حاد ریه و سندرم دیسترس تنفسی حاد
( )ARDSایجاد میکند .ویتامین  Dهمچنین در به دام
انداختن و جلوگیری از همانندسازی SARS-CoV-2
از طریق کاهش سیتوکینهای پیشالتهابی ،افزایش
سیتوکینهای ضدالتهابی ،افزایش پپتیدهای ضدمیکروبی
و فعال کردن سلولهای دفاعی از قبیل ماکروفاژها نیز
نقش دارد .بنابراین مورد هدف قرار دادن RAS
نامتعادل و تنظیم کاهشی  ACE2بهواسطه ویتامین ،D
یک رویکرد درمانی بالقوه برای مبارزه با کووید 19-و
 ARDSاست (.)61
از نقاط قوت مرور سیستماتیک حاضر میتوان به شامل
شدن حجم بزرگی از مطالعات و حجم باالی نمونه کل
مطالعات اشاره نمود که قدرت آن را افزایش میدهد.
همچنین در مطالعه حاضر بهطور کامالً دقیق هر مطالعه
بررسی شد و پارامترهای مورد استفاده در بررسی شدت
بیماری استخراج شد .از پایگاههای متعدد برای جستجو
استفاده گردید .همچنین این مطالعه در جستجوی
مطالعات انجام شده در جمعیت کودکان نیز بود .از جمله
محدودیتهای این مرور سیستماتیک ،ناهمگنی در بیان
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که سطح سرمی ویتامین  Dبا ابتالء و شدت عالئم ابتالء
به کووید 19-ارتباط دارد ،اما این ارتباط با میزان
مرگومیر حاصل از بیماری در مطالعات متعدد نتایج
ضدونقیضی را ارئه میدهد.

نتایج بود؛ چراکه برخی از مطالعات مورد بررسی ابتالء را
بهعنوان متغیر ،برخی شدت بیماری ،برخی مرگ و برخی
هم شدت بیماری و هم مرگ را تحت عنوان شدت عالئم
ذکر نمودند .همچنین با توجه به متفاوت بودن متدولوژی
مقاالت ،امکان متاآنالیز وجود نداشت .یکی دیگر از
محدودیتهای مطالعه حاضر ،عدم استفاده از مقاالت غیر
زبان انگلیسی بود.
از محدودیتهای این مطالعه ،احتمال سوگیری در نتایج
اعالم شده در مطالعات است ،زیرا تعدادی از مطالعات
مورد بررسی از نوع گذشتهنگر بودند ،طراحی گذشتهنگر
مطالعات یک منبع بالقوه برای سوگیری است و عوامل
مخدوشکننده نامشخص میتوانند زمینه ایجاد سوگیری
در این مطالعات را فراهم کنند ( .)55همچنین مطالعات
گذشتهنگر توانایی کنترل تمام فاکتورهای تأثیرگذار بر
پیامدهای مورد برسی را ندارند .تعدای از مطالعات مورد
بررسی میزان مرگومیر حاصل از ابتالء به بیماری را
گزارش نکردند .یکی دیگر از محدودیتهای مطالعات
مورد بررسی ،فقدان اطالعات درباره بیماریهای مزمن
ریوی و نداشتن گروه کنترل سالم بود ( .)40نداشتن
اطالعات درباره نحوه عملکرد و میزان اشغال شدن
گیرندههای ویتامین  Dموجود در پالسما ،از دیگر
محدودیتهای مطالعات انجام شده بود ( .)30فاکتورهای
اجتماعی -اقتصادی مانند نوع رژیم غذایی و میزان
دسترسی به مواد غذایی غنی شده ،نوع ژنوتیپ افراد و
همچنین شرایطی که بر متابولیسم ویتامین  Dاثرگذار
است ،مانند مصرف داروی خاص ،سوء تغذیه و
جراحیهای باریاتریک( 1مجموعهای از جراحیهای
الغری مانند بایپس معده است که بهمنظور کاهش وزن
در افراد بسیار چاق انجام میشود) نیز مورد بررسی قرار
نگرفتهاند ( .)44نتیجهگیری کلی این مطالعه نشان داد

Bariatric Surgery

نتیجهگیری
مرور سیستماتیک حاضر بر  23مطالعه انجام شده نشان
داد که سطوح سرمی پایین ویتامین  Dبهطور معناداری
در ارتباط با افزایش میزان ابتالء به کووید 19-و شدت
بیماری است ،لذا نگه داشتن سطح سرمی قابل قبول
ویتامین  Dجهت پیشگیری از ابتالء به بیماری و یا
کاهش عالمت بیماری در صورت ابتالء از طریق استفاده
از مکمل ویتامین  Dو قرار گرفتن در معرض نور
خورشید و مصرف رژیم غذایی حاوی ویتامین  Dتوصیه
میشود ،اما با توجه به محدود بودن مطالعات انجام شده
در جامعه کودکان ،نمیتوان این یافتهها را برای کودکان
بیان کرد ،لذا با توجه به محدودیتهای موجود در
مطالعات صورت گرفته تاکنون ،پیشنهاد میشود
مطالعات بیشتری در این زمینه جهت دستیابی به نتایج
قطعیتر ،باالخص در جمعیت کودکان و زنان باردار انجام
شود.

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از نویسندگان مقاالت موجود در این مطالعه
و عزیزانی که ما را در نگارش این مطالعه یاری کردند،
همچنین از حمایت علمی و مالی معاونت تحقیقات و
فناوری ،مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت
و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
گناباد ،تشکر و قدردانی میشود.
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