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و  با قند خون ناشتاارتباط آن  هفته شهرسمنان و 8-12سطح سرمی ویتامين دی در زنان باردار 

 (1393نمایه توده بدنی )
 3، مجيد ميرمحمدخاني*2معصومه رجبي، 1ناهيد رهبر

 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي زنان، بيمارستان اميرالمومنين،دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران، 1

 اميرالمومنين،دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران،كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، بيمارستان  2

 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، بخش پزشکي اجتماعي ، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3

 از كلسيم و متابوليسمويتامين دي اثرات مهم و چند جانبه اي بر روي بارداري دارد كه فراسوي فعاليت هاي مشخص هموست مقدمه و هدف:

بارداري منجر به عوارض متعدد مادري و جنيني مي گردد. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع كمبود  استخوان است. كمبود اين ويتامين در دوران
 است.هفته شهر سمنان و رابطه آن با قند خون ناشتا و نمايه توده بدني انجام شده  8-12سرمي ويتامين دي در زنان باردار 

ماهه براي انجام مراقبت هاي بارداري به  6هفته كه در يک فاصله 8-12در يک مطالعه مقطعي، كليه خانم هاي باردار  مواد و روش ها:

كلينيک زنان مراجعه كرده بودند پس از اخذ رضايت و ثبت مشخصات فردي شامل سن، قد و وزن، از نظر سطح خوني قند ناشتا و 
نانوگرم بر  10نانوگرم بر ميلي ليتر به عنوان كمبود ويتامين دي و كمتر از  32ي بررسي شدند. ويتامين دي كمتر از هيدروكسي ويتامين د25

 ميلي گرم بر دسي ليتر غير طبيعي تلقي شد. 92ميلي ليتر به عنوان كمبود شديد ويتامين دي و قند خون ناشتا بيش از

سال و  5/28±6/4ميانگين و انحراف معيار سن و نمايه توده بدني شركت كنندگان به ترتيب  نفر در اين مطالعه شركت كردند. 180 یافته ها:

ميانگين و انحراف معيار سطح سرمي داشتند.  25( نمايه توده بدني باالتر از %55نفر) 99مجذور متر بر كيلوگرم بود، به طوري كه  5/5±27/27

نفر دچار  30( كمبود ويتامين دي داشتند به طوري كه تعداد  % 1/71نفر ) 128بود. 21/83±4/8و قند خون ناشتا  88/25±0/18ويتامين دي 
( قند خون ناشتاي غير طبيعي داشتند. گرچه ارتباط معني داري ميان نمايه توده بدني و % 7/11نفر ) 21( .همچنين % 7/16كمبود شديد بودند )

، r=17/0تا و سطح سرمي ويتامين دي همبستگي مستقيم و معني داري ديده شد)سطح ويتامين دي قابل گزارش نبود، اما بين قند خون ناش

02/0P=.) 

نتايج اين مطالعه مانند برخي از مطالعات ديگري كه در نقاط مختلف كشور انجام شده است ، مبين شيوع باالي كمبود ويتامين  نتیجه گیری:

وان ندي در زنان باردار در شهر سمنان مي باشد و با در نظر گرفتن تاثير آن بر سالمت جنين، درمان مناسب اين كمبود در اين دوران بايد به ع
 د توجه قرار گيرد.يک ضرورت مور

 كلمات كليدي: كمبود ويتامين دي، بارداري، قند خون ناشتا
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