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 چکیده 

در بیماران مبتال به بیماریهای روانی بستری درشمال  Dشیوع کمبود ویتامین بررسی  هدف از این پژوهش،

جامعه آماری این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و  روش تحقیق این پژوهش،  است. خوزستان بوده 

نفر  6،بیمار 53 بودند و نمونه آماری شامل بیماران مبتال به بیماریهای روانی بستری درشمال خوزستانکلیه 

نمونه گیری در دسترس بوده است که به روش نفر اختالل اضطرابی  25نفر اختالل خلقی و 22اختالل سایکوتیک،

، جنسیت ، سن افراد، افراد Dویتامین میزان . ابزار گرداوری داده ها، اطالعات دموگرافیک شامل ب شده اندانتخا

و  پیرسون آزمون آماری همبستگیها به وسیلۀ است.  داده  بوده مدت ابتال به بیماری و نوع بیماری افراد 

بین سطح رسون حاکی از آن بود که  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج  همبستگی پی  إتاهمبستگی 

ارتباط  ( p  <05/0)و جنسیت افراد  (p  <05/0)سن افراد،  (p  <05/0) مدت ابتال به بیماری افراد با Dویتامین 

با جنسیت افراد  Dبین سطح ویتامیننشان داد که   إتاهمبستگی معنی داری وجود ندارد. همچنین  نتایج 

 ارتباط معنی داری وجود ندارد.( 074/0)و نوع بیماری افراد ( 011/0)
 

 

 اختالالت درمانی.بیماریهای روانی، Dویتامین کمبود واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

(. Lopez ،2005اختالالت روانی شایع،شامل دپرسیون و اضطراب شیوع زیادی در جامعه دارند و علت اصلی ناتوانی در جهان می باشند )

الالت روانی و رفتاری درطول زندگیشان رنج می برند.اتیولوژی بیماریهای شایع روانی، پیچیده میلیون نفردر سراسر دنیا از اخت 450حدودا 

(. در سالهای گذشته توجه خاصی به نقش Ebmeier، 2006باشند )وعلل مختلف ژنتیک،بیولوژیک ومحیطی در بروز آنها دخیل می 

ورمون استروییدی می باشد که قسمت عمده آن توسط پوست در اثر یک پروه Dویتامین  در بروز بیماریهای روانی شده است. Dویتامین 

دریافتی  Dشیوه زندگی نقش مهمی در مقدار ویتامین  نور خورشید ساخته می شود و به مقادیر کمتر از منابع غذایی تامین می گردد.

)که میزان  Dهیدروکسی ویتامین  25به  ابتدا تبدیل طی دو مرحله دچار هیدروکسیالسیون می شود. Dویتامین   .جهت فعال شدن دارد

که متابولیت فعال آن می باشد می  Dهیدروکسی ویتامین  25،1فرد می باشد( و سپس تبدیل به  Dآن نشان دهنده وضعیت ویتامین 

 Garcion et al ، 2002بر روی بیماریهای روانی اثرگذار باشد) Dاز نقطه نظر بیولوژیک می توان انتظار داشت که ویتامین  .شود

، 2007در مغز و سیستم اعصاب مرکزی،خصوصا در مراکزمهم موثر بر رفتار و احساسات، کشف شده اند ) D(.رسپتورهای ویتامین 

Kalueff.)  

 saha et) نفر بود 1000نفر به ازای هر  7تا  4شیوع اسکیزوفرنی بین  کشور، 46از  مطالعه، 188در یک مطالعه سیتماتیک مشتمل بر 

al,2005)شیوع اسکیزوفرنی  بسته به مکان جغرافیایی تفاوت می کند . (2013 ،Whiteford et al .)  این بیماری در مناطقی که در

عرض جغرافیایی باالتر هستند و همچنین در نواحی سرد سیر شیوع بیشتری دارد. شیوع این بیماری در افرادسیاهپوست نسبت به 

به نظر می رسد که بیشتر بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در فصول سرد سال به دنیا آمده اند  همچنین .تر می باشدسفیدپوستان شایع

(2003 ،et al Davies این مطالعات اکولوژِیک می توانند نشان .) دهنده نقش ویتامینD اتیولوژی بیماری اسکیزوفرنی باشند چرا که در

پوست کمتر با عرض جغرافیایی باالتر،درفصل زمستان وهمچنین در افراد سیاهاز نور خورشید توسط پوست  در نواحی  Dسنتز ویتامین 

 (. Holick، 1995باشد )می

در بیماران مبتال به بیماریهای روانی بستری در مرکزی در شمال خوزستان و  Dهدف از این مطالعه بررسی شیوع کمبود ویتامین 

 باشد.بتال به بیماری ،سن بیمار ،جنسیت بیمار و همچنین نوع بیماری افراد میبا مدت ا Dهمچنین بررسی ارتباط بین کمبود ویتامین 

 روش تحقیق 

بیماران مبتال به بیماریهای روانی بستری کلیه آن، و جامعه آماری  بوده همبستگیاز نوع  ، توصیفی و تحقیق این پژوهشروش 

ه اختالل سایکوتیک، خلقی و اضطرابی بستری در مرکز اعتیاد طراوت مورد مطالعه، بیماران مبتال ب نمونه ه است.خوزستان بود درشمال

گیری از نوع  روش نمونهنفر اختالل اضطرابی داشتند.  25 نفر اختالل خلقی و 22نفر اختالل سایکوتیک، 6بیمار، 53از مجموع که  بودند

سن افراد، جنسیت ، مدت ابتال به افراد ، Dتامین ابزار گرداوری داده ها، اطالعات دموگرافیک شامل میزان وی .در دسترس بوده است

گروه نرمال)سطح  3،به  NOFطبق  تقسیم بندی  Dبیماران براساس سطح خونی ویتامین  است.   بیماری و نوع بیماری افراد  بوده

گروه دارای کمبود ( و 30تا  ng/ml 20بین  D)سطح ویتامین D(، دارای مقادیر ناکافی ویتامین  ng/ml 30بیشتر از Dویتامین 

و  مدت ابتال به بیماری افراد با Dارتباط بین سطح ویتامین  برای بررسی ( تقسیم شدند.ng/ml 20کمتر از D)سطح ویتامین Dویتامین 

، از نوع بیماری افراد و  جنسیت افراد با Dارتباط بین سطح ویتامین برای بررسی  پیرسون، و، از آزمون آماری همبستگی سن افراد 

 آزمون آماری همبستگی إتا استفاده شد.
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   یافته ها

 

دارای سطح نرمال از  26%/4و  Dدچار کاهش ویتامین  D  ، 1/15% دچار کمبود ویتامین % 5/58بیمار مورد مطالعه،  53از مجموع 

 (.1بودند )جدول  Dویتامین 

 در نمونه افراد بیمار D. توزیع فراوانی ویتامین  1جدول 

 Dمیزان ویتامین  فراوانی درصد فراوانی

 (20کمبود ویتامین )کمتر از  31 58/5

 (30تا  20کاهش ویتامین )بین  8 15/1

 (30نرمال )بیشتر از  14 26/4

 جمع 53 100

 

 بود %50نیز بیش از  سایکوتیک، خلقی و اضطرابی تاختالال زیرگروه بیماران مبتال به 3در هر یک از  Dمیزان فراوانی کمبود ویتامین 

 . (2جدول)
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 افراد نمونه در هر کدام از سه نوع بیماری D. میزان ویتامین 2جدول 

 میزان ویتامین       

 نوع بیماری

فراوانی کمبود ویتامین 

 )درصد(

فراوانی کاهش ویتامین 

 )درصد(

 جمع )درصد( فراوانی نرمال )درصد(

 6( %100) 2( %3/33) 0%( 0) 4( %7/66) اختالل سایکوتیک

 22(%100) 6(%3/27) 5(%7/22) 11( %50) اختالل خلقی

 25(%100) 6(%24) 3(%12) 16(%64) اختالل اضطرابی

 

 بینو ( r،835/0=p=0/ 029) ،مدت ابتال به بیماری افرادو  Dبین سطح ویتامین نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد که 

جنسیت  و Dبین سطح ویتامین. همچنین وجود نداردارتباط معنی داری  (r،474/0=p= -101/0 ) سن افرادو Dویتامین  وحسط

در  .دهد دلیل کافی برای وجود ارتباط بین این دو متغیر وجود نداردبدست آمده که نشان می( ETA )011/0افراد،ضزیب همبستگی 

ارتباط معنی داری  دهدکه نشان میبدست آمدETA(074/0 )و نوع بیماری افراد ضزیب همبستگی  Dبررسی ارتباط بین سطح ویتامین

 .نداردبین این دو متغیر وجود 
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 گیریبحث و نتیجه

در بیماران روانی بستری در مرکز درمانی طراوت بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که   Dدر این مطالعه شیوع باالی کمبود ویتامین  

شیوع باالی . ابتال به بیماری ،سن بیمار،جنسیت بیمارو همچنین نوع بیماری وجود ندارد با مدت Dارتباط معنی داری بین سطح ویتامین 

در این مطالعه می تواند بدلیل عدم مواجهه با نور کافی بدلیل بستری بودن در محیط بسته و مدت زمان محدود تماس  Dکمبود ویتامین 

 با نور آفتاب  در این دسته از بیماران باشد.

 6نسبت به بیشتر ازآن( در زنان در یک دوره nmol/l 50)کمتر از D، نشان داده شد که سطوح پایین ویتامین  ینده نگرآ دریک پژوهش

 800)دیگر نشان داده شد که مصرف روزانه درپژوهش  (.Milaneschi et al,2010ه است)ساله همراه با افزایش ریسک دپرسیون بود

IU/d)  ویتامینD بوده استساله  70تا  50رسیون در زنان همراه با شیوع کمتر دپ (Bertone et al,2011). همچنین نتایج پژوهش 

Chan ( نشان داد که در مردان باالی 2011و همکارانش )ویتامین  سطوح باالترسال،  65D بوده است، با شیوع پایین تر دپرسیون  همراه

 .ه استاتفاق نیافتادبودند،  Dانی که دارای سطوح باالی ویتامین سال تغییر معنی داری در بروز دپرسیون در مرد 4پس از گذشت  و

خورشید و بیماری اسکیزوفرنی نبوده ارتباط معنی داری بین میزان تماس با نور نشان داد که  ،Kendell (2002نتایج پژوهش)همچنین 

 بیماری افراد بدست نیامد.و جنسیت افرادونوع  Dدر این مطالعه نیز ارتباط معنی داری بین سطوح ویتامین است. 

می باشد که این می تواند یکی  در مقایسه با سایر مطالعات م افراد مورد مطالعه قرار گرفته یکی از نقاط ضعف اصلی این مطالعه ،تعداد ک

ن نوع بیماری افراد بامدت ابتالبه بیماری، سن بیمار، جنسیت بیمار و همچنی Dاز دالیل پیدا نشدن ارتباط معنی داری بین سطح ویتامین 

 .افزایش می دهد خطای نمونه گیری را از دیگر نقاط ضعف این مطالعه نحوه انتخاب نمونه می باشد که احتمال  باشد.

متعدد بوده و عوامل مداخله گر متعددی درآنها دخیل  Dباید به این نکته اشاره کرد که اتیولوژی بیماری های روانی وعلل کمبود ویتامین 

 و این می تواند یکی دیگر از دالیل عدم مشاهده رابطه بین این دو فاکتور درمطالعات و من جمله مطالعه ما باشد می باشد

ه از نقاط قوت این مطالعه می توان به این نکته اشاره نمود که این مطالعه ،اولین مطالعه در این زمینه در شمال خوزستان می باشد.با توج

در بیماران بستری در بخش اعصاب و روان را نشان می دهد و با توجه به اهمیت  Dوع باالی کمبود ویتامین به نتیجه این مطالعه که شی

در پروتکل درمانی بیماران بخش اعصاب و روان به عنوان یک پروسه  D،پیشنهاد می شود تا تجویز ویتامین  Dبالینی کمبود ویتامین 

 روتین مد نظر قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 منابع

 

Lopez AD (2005). The evolution of the global burden of disease framework for disease, injury and risk 

factor quantification: developing the evidence base for national, regional and global public health 

action. Glob Health;1:5. 

Ebmeier, KP., Donaghey ,C. Steele ,JD . (2006). Recent developments and current controversiesin 

depression. Lancet;367 :153-67. 

Garcion, E,. Wion-Barbot, N. Montero-Menei, CN. Berger F, Wion D.(2002). New cluesabout vitamin D 

functions in the nervous system. Trends EndocrinolMetab  ;13: 100-5. 

Kalueff, AV. Tuohimaa P.( 2007). Neurosteroid hormone vitamin D and its utility inclinical nutrition. 

CurrOpinClinNutr ;10:12-9. 

Saha .S. Chant, D.Welham, J. McGrath, J.( 2005). A systematic review of theprevalence of 

schizophrenia . PLoS Med.;2(5): 141. 

Whiteford, HA. , Degenhardt, L. Rehm, J. (2013). Global burden of diseaseattributable to mental and 

substance use disorders: findingsfrom the Global Burden of Disease Study 2010. 

Lancet;382(9904):1575–1586. 

Kinney, DK. Teixeira, P. Hsu, D.(2009). Relation of schizophreniaprevalence to latitude, climate, fish 

consumption, infant mortality ,and skin color: a role for prenatal vitamin d deficiency and infections 
Schizophr Bull ;35(3):582–595. 

Davies, G. Welham, J. Chant, D. Torrey, EF. McGrath ,J.(2003). A systematic   review and meta-

analysis of Northern Hemisphere season of birthstudies in schizophrenia. Schizophr Bull;29(3):587–

593. 

Holick, MF.(1995). Environmental factors that influence the cutaneous productionof vitamin D. Am J 

ClinNutr ;61(3):638S–645. 

Norelli, LJ., Coates, AD. Kovasznay, BM.(2010). A comparison of 25-hydroxyvitaminD serum levels in 

acute and long-stay psychiatric inpatients :a preliminary investigation. e-SPEN ;5(4): 187–189. 

Kendell, RE. Adams, W.( 2002). Exposure to sunlight, vitamin D and schizophrenia. Schizophr Res 

;54(3):193–198. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Milaneschi ,Y. Shardell,.M. Corsi ,AM.  Vazzana, R. Bandinelli, S. Guralnik, JM.(2010).Serum 25-

hydroxyvitamin D and depressive symptoms in older women andmen. J ClinEndocrinol Metab  
;95:3225-33. 

Bertone-Johnson ,ER.  Powers ,SI. Spangler, L. Brunner, RL. Michael ,YL. Larson, JC.(2011). Vitamin D 

intake from foods and supplements and depressive symptomsin  a diverse population of older 

women. Am J ClinNutr ;94:1104-12. 

Chan, R. Chan, D. Woo, J. Ohlsson, C. Mellstrom, D. Kwok, T.(2011). Association between serum 25-

hydroxyvitamin D and psychological health in older  Chinesemen in a cohort study. J Affect Disord 

130:251-9. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

