(مقالۀ پژوهشی)

گزارش بسامد کمبود ویتامین  Dدر افراد مراجعهکننده به آزمایشگاههای تشخیص
طبی در سطح استان خوزستان در سال 3131
اسما محمدی ،1روح اله موسوی دهمورد ،1محمدرضا افشارمنش،1
صالح عیاشی ،1ندا عبدویس ،1علیرضا خیراله
 -۳دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی

*2

چکیده

زمینه و هدف :در سرتاسر دنیا اندازهگیری سطح سرمی  52هیدروکسی ویتامین  Dبرای
بالینی.
ارزیابی ویتامین  Dمورد استفاده قرار میگیرد .مطالعات اپیدمیولوژیکی فراوانی کمبود
-5استادیار گروه بیوشیمی بالینی.
ویتامین  Dرا بهعنوان یک مشکل مهم و شایع بهداشتی در جهان دانستهاند که با بسیاری از
بیماریها در ارتباط است .هدف از اجرای این مطالعه ،ارزیابی سطح سرمی ویتامین  Dدر
افراد مراجعهکننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی در سطح استان خوزستان و اشاره به
ضرورت درمان آن میباشد.
 -۳گروه بیوشیمی بالینی ،دانشکدۀ
روش بررسی :این مطالعۀ توصیفی-مقطعی در سال  ۳۱۳۱بر روی  4254نمونه از افراد
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی-
مراجعهکننده به تعدادی از آزمایشگاههای تشخیص طبی در استان خوزستان انجام شد.
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
سطح سرمی  -52هیدروکسی کوله کلسیفرول بهعنوان مهمترین متابولیت ویتامین  Dبه
-5گروه بیوشیمی بالینی ،مرکز تحقیقات
روش کمی لومینسانس و برحسب  ng/mlاندازهگیری شد و مقادیر کمتر از ۱3 ng/ml
سلولی و ملکولی ،دانشکدۀ پزشکی،
بهعنوان کمبود ویتامین  Dتعیین گردید.
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز،
یافتهها :متوسط سطح سرمی  5۳/43±۳1/۱3 ng/ml ،52–(OH)Dتعیین گردید و بسامد
اهواز ،ایران.
کمبود شدید تا خفیف آن  55/1درصد ارزیابی شد .میانگین آن در مردان ±۳3/3۱ ng/ml
 5۳/42و برای زنان  5۳/۱1 ±۳۳/33 ng/mlبرآورد شد که برای هر دو جنس در محدوده
ناکافی بود.
نتیجهگیری :در مطالعۀ حاضر ،مشخص شد که علیرغم شرایط اقلیمی استان خوزستان
* نویسندۀ مسؤول:
سطح سرمی ویتامین  Dافراد پایین است و بیش از  52درصد از مراجعهکنندگان دچار
علیرضااا خیرالااه گااروه بیوشاایمی بااالینی ،کمبود خفیف تا شدید ویتامین  Dبودند که میتواند بهعلت دریافت اندک ویتامین  Dاز
مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی ،دانشکدۀ طریق مواد غذایی ،ترس از مواجهه با آفتاب ،و یا ارزیابی غلط از مقادیر نرمال آن باشد .که
پزشکی ،دانشگاه علاوم پزشاکی جنادی -لزوم انجام یک مطالعه اپیدمیولوژیک گسترده جهت بررسی شیوع کمبود ویتامین  Dدر
استان را ضروری می سازد.
شاپور اهواز ،اهواز  ،ایران.
تلفن33۳1۳۳35232325 :

 Email: akheirollah@ajums.ac.irکلیدواژگان :ویتامین  ،Dاستان خوزستان -52 ،هیدروکسی ویتامین . D

دریافت مقاله1314/4/11 :

دریافت مقالۀ اصالحشده1314/1/91 :

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،51شمارۀ 5311 ،5

اعالم قبولی1314/11/7 :

بررسی شیوع کمبود ویتامین  Dدر افراد مراجعه کننده ...

44

مقدمه
ویتامین  ،Dیک پروهورمون استروئیدی است که سنتز
آن در پوست تحت تأثیر اشعۀ ماورای بنفش و از -5

مزمن ،سندروم متابولیک ،سرطانها ،بیماریهای اتو ایمیون،
بیماریهای عفونی و قلبی و عروقی مرتبط است (.)1 ،5

دهیدروکلسترول صورت میگیرد و نوع فعال آن ۳و  52دی

بررسیهای جدید نشان دادهاند که کمبود درازمدت

هیدروکسی کوله کلسیفرول یا کلسی تریول ،که مهمترین

ویتامین  Dنه تنها موجب اختالالت متابولیک استخوان مانند

متابولیت این ویتامین در بدن میباشد ،در متابولیسم مواد

استئوماالسی و استئوپورز میشود ،بلکه ممکن است در ابتال

معدنی بهویژه کلسیم و فسفر و استحکام بافت استخوانی

به بسیاری از بیماریهای مزمن مانند بیماری دیابت وابسته

نقش اساسی ایفا میکند( )۳و برای تشکیل آن از -5

به انسولین ( ،)۳لوپوس اریتماتوس ( ،)۳3مولتیپل

دهیدروکلسترول نیاز به انجام دو واکنش هیدروکسیالسیون

اسکلروزیس ( )۳۳و بدخیمی ( )۳5نقش داشته باشد
از آنجایی که سلولهای بتای پانکراس ،گیرندههای

در کبد و کلیه است (.)5
این ویتامین از طریق تأثیر بر استخوان ،غدد

اختصاصی برای هورمون  1,25(OH)2D3دارند وجود

پاراتیروئید و روده ،هموستاز کلسیم و فسفر را تنظیم میکند

ویتامین  Dبرای آزادسازی طبیعی انسولین و حفظ تحمل

و کمبود شدید آن در کودکی ،موجب اختالل در معدنی

گلوکز الزامی است ( )۳۱همچنین مطالعه بر روی حیوانات

شدن ،تأخیر در رشد و تغییر شکل استخوان و نهایتاً

آزمایشگاهی نشان داده است که کمبود ویتامین  Dعملکرد

راشیتیسم میشود و کمبود این ویتامین در بزرگسالی ،منجر

متابولیک سلولهای بتای پانکراس را تغییر داده و در ابتال به

به استئوماالسی (نرمی استخوان) ،ضعف عضالنی ،افزایش

دیابت نوع  ۳نقش دارد که بر اساس نتایج این مطالعات این

خطر شکستگی پاتولوژیک و تشدید استئوپنی و استئو پورز

اختالل بهوسیلۀ تجویز  1,25(OH)2D3بهبود مییابد

میگردد (.)۱

(.)۳4

با کشف گیرندۀ ویتامین  Dدر اکثر بافتها و سلول-

در حال حاضر ،یک میلیارد نفر در سراسر دنیا مبتال

های بدن ،نگرشهای جدیدی نسبت به عملکرد این

به کمبود ویتامین  Dهستند و کمبود ویتامین  Dمشکل

ویتامین در بدن بهدست آمده است ،بهعنوان مثال ،چون

شایع و جدی سالمت در کشورهای توسعهیافته و همچنین

(Vitamin D

کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان است (53-۱3

) ،Receptorدر نواحی مختلف مغز و بهویژه در نخاع

درصد) و بر اساس بررسیهای انجامشده در مرکز بهداشت

دیده میشود و این ویتامین ،توانایی عبور از سد خونی–

و تغذیۀ ایاالت متحدۀ آمریکا ( )NHAESدر سال 5331

مغزی را دارا است (. )4گفته میشود که این ویتامین نقش

کمبود ویتامین  Dبهعنوان یک پاندمی در جهان گزارش

عمدهای را در سیستم عصبی مرکزی ( )CNSو محیطی به

شده ( )۳2و همانند بیماریهای مزمنی چون دیابت ،چاقی

عهده دارد ( .)2عالوه بر این ،ویتامین  Dدر بافتهای دیگر

و افزایش فشار خون ،رو به افزایش است ( )۳3و به نحو

بدن از جمله پانکراس ،معده ،اندامهای تناسلی و پوست نیز

غیر قابل انتظاری شیوع باالیی در کشورهای آفتابی مانند

وجود دارد ،که نشاندهندۀ وظایف و اهمیت این ویتامین در

ایران دارد ( 52-۱3درصد) (.)۳5

رسپتور این ویتامین یا

VDR

متابولیسم آن بافتها است ( .)3همچنین مشخص شده که

نظر به اینکه یک رژیم غذایی متعادل میتواند تقریباً

ویتامین  Dبا کاهش خطر بروز بسیاری از بیماریهای

تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن به استثنای ویتامین  Dرا
فراهم کند ،کمبود ویتامین  Dمیتواند ناشی از مصرف
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ناکافی این ویتامین در رژیم غذایی یا قرار نگرفتن در

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS

معرض نور خورشید باشد ( .)۳۳ ،۳1بر همین اساس ،سال-

استفاده شد .نرمال بودن توزیع دادهها با آزمون

های متوالی است که غنیسازی مواد غذایی با ویتامین  Dدر

کولموگراف– اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت .مقادیر به-

بسیاری از کشورها بهعنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر

صورت میانگین±انحراف معیار ،گزارش و سطح معناداری

کمبود ویتامین  Dانجام میشود ( )53و در هر منطقهای که

برای آزمونها  P>3/32درنظر گرفته شد .برای مقایسۀ بین

تابش نور خورشید ناکافی باشد مصرف روزانۀ مواد غذایی

دو گروه از آزمون تیتست و در صورت غیر نرمال بودن

غنی از ویتامین  Dو تماس مستقیم با نور آفتاب توصیه می-

توزیع دادهها از آزمون منویتنی استفاده شد و با کمک آمار

گردد (.)5۳

استنباطی کراس تب ارتباط متغیرها بررسی گردید.

بر اساس این گزارشات مبنی بر کمبود ویتامین  Dدر
مناطق مختلف ایران و با توجه به این نکته که رژیم غذایی
ایرانیان فاقد منبع غنی قابل مالحظه از ویتامین  Dاست

یافتهها
در این مطالعه 4254 ،نفر مورد بررسی قرار گرفتند که

مطالعۀ حاضر بهمنظور بررسی وضعیت ویتامین  Dدر افراد

 ۳342نفر مرد ( 5۱/34درصد) و  ۱25۳نفر زن بودند

مراجعهکننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی در سطح

( 55/۳2درصد) .از نظر سن ،بیماران به  4گروه کمتر از 53

استان خوزستان در فصول بهار و تابستان ( ۳۱۳۱فاصلۀ

سال 43-5۳ ،سال 33-4۳،سال و بیشتر از  33سال تقسیم

زمانی ماههای خرداد تا شهریور) انجام شده است.

شدند (جدول .)۳
متوسط سطح سرمی ویتامین 5۳/43±۳1/۱3 ،D

روش بررسی

تعیین گردید و شیوع کمبود شدید تا خفیف آن  55/1درصد

این مطالعه توصیفی مقطعی در فصول گرم و آفتابی

ارزیابی شد .میانگین آن در مردان  5۳/42±۳3/3۱و برای

بهار و تابستان در سال  ۳۱۳۱بر روی  25۱5نفر از افراد

زنان  5۳/۱1±۳۳/33نانو گرم در میلیلیتر برآورد شد که

مراجعه کننده به تعدادی از آزمایشگاههای تشخیص طبی در

برای هر دو جنس در محدودۀ ناکافی ( )Insufficientبود

سطح شهرهای اهواز  ،شوشتر  ،خرمشهر ،آبادان و رامشیر

و بین سطح سرمی ویتامین  Dدو گروه اختالف معناداری

در استان خوزستان انجام شد که  ۳۳21نفر بدلیل نداشتن

وجود نداشت (( )P value>3/32جدول .)5

معیارهای الزم از مطالعه خارج و در نهایت مطالعه روی

سطح سرمی ویتامین  Dدر جامعۀ مورد مطالعه به

 4254نفر انجام شد .معیار های خروج از مطالعه ابتال به

چهار گروه شامل کمبود شدید ،کمبود متوسط ،کمبود

نارسایی کلیوی  ،سطوح باالی  BUNو کراتینین سرم ،

خفیف و سطح ایدهآل تقسیم شد که افراد دارای کمبود

نارسایی پیشرفته کبد  ،کم کاری و یا پر کاری تیروئید و

شدید با مقدار ویتامین  Dدر حد  ۳3 ng/mlیا کمتر،

مصرف مکملهای ویتامین  Dدرطول حداقل  ۱ماه پیش از

بیشترین درصد فراوانی را نشان دادند( )%۱5/5و فقط 55/5

نمونه گیری بود .برای هر فرد داده های سن ،جنس ثبت

درصد از افراد مورد مطالعه دارای ویتامین  Dدر سطح ایده-

شد و سطح سرمی  OH)D(52به روش کمی لومینسانس

آل بودند (جدول .)۱

اندازه گیری گردید.
روش تحلیل

سطح سرمی ویتامین  Dدر گروههای سنی مختلف
تعیین شده و مشخص گردید که گروههای سنی پایینتر که
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فراوانی کمبود ویتامین  Dدر مردان و زنان در جدول

احتماالً فعالیت فیزیکی باالتری دارند بیشتر دچار کمبود

 2مقایسه شده که بر اساس این نتایج ،درصد بیشتری از

شدید یا متوسط این ویتامین هستند (جدول .)4

مردان نسبت به زنان دچار کمبود متوسط ویتامین  Dمی-

درصد فراوانی کمبود ویتامین  Dافراد بر اساس جنس

باشند.

آنها تعیین گردید و نتایج حاکی از آن است که بیش از ۱3
درصد افراد زیر  53سال در هر دو جنس دچار کمبود شدید
ویتامین  Dهستند (جدول .)4

جدول  :1مقایسۀ توزیع فراوانی مردان و زنان در گروههای سنی مختلف
 43-5۳سال تعداد

محدودۀ سنی
کمتر از  53سال تعداد (درصد)

(درصد)

 33-4۳سال تعداد (درصد)

بیشتر از  33سال تعداد (درصد)

جنس
مرد

)%۱5/1( ۱4۱

)%53/۱(552

)%5۳/۳(۱34

)%۳۳/1(۳5۱

زن

)%۳5/2( 3۳۳

)%۱3/2( ۳515

)%۱2/۱( ۳543

)%۳3/5( ۱55

جدول  :9ارتباط سطح سرمی  -96هیدروکسی ویتامین  Dبا متغیرهای سن و جنس
متغیر

میانگین سطح سرمی ویتامین D

سطح معناداری

مرد

)%55/12( ۳342

5۳/42± ۳3/3۱

3/415

زن

)%55/۳2( ۱25۳

5۳/۱1±۳۳/33

کمتر از  53سال

)%5۳/3۱( ۳35

۳3/35± 53/21

 43-5۳سال

)%۱4/۳2( ۳235

۳3/35± ۳1/31

 33-43سال

)%۱۱/1۳( ۳223

۳۳/33± 55/3۳

بیشتر از  33سال

)%۳3/۳۱( 233

5۱/3۱±۱۳/55

اخص
جنس

سن

تعداد (درصد)

3/35

جدول  :3توزیع فراوانی کمبود ویتامین  Dدر جامعۀ مورد مطالعه
فراوانی

درصد فراوانی

شاخص ها
کمبود شدید

≥ ۳3 ng/ml

۳431

۱5/5

کمبود متوسط

53-۳3 ng/ml

۳۱3۳

5۳/5

کمبود خفیف

53-۱3 ng/ml

555

۳2/۳

سطح ایدهآل

≤۱3 ng/ml

۳3۳1

55/5

4254

۳33

جمع کل
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جدول  :4توزیع فراوانی کمبود ویتامین  Dبر اساس سطح سرمی -96هیدروکسی ویتامین  Dدر گروههای سنی مختلف
محدودۀ ویتامین D

کمبود شدید ≥۳3

کمبود متوسط۳3-53

کمبود خفیف53-۱3

سطح ایدهآل≤۱3

کل

محدودۀ سنی

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

≥53

)%۱3/1(5۳3

)%۱3/1( 5۳4

)% ۳5/5(۳32

)%5۳/2( 535

)%۳33( ۳35

5۳-43

)% 43(352

)% ۱3/2(455

)%۳5/۳(535

)۳3/2(521

)%۳33(۳235

4۳-33

)% ۱3/3(454

)% ۱3/3(454

)%۳2/2(543

)%5۱/4(۱35

)%۳33(۳223

≤33

)% ۳4/3( 5۱

)% 5۱/5( ۳۳3

)% 54(۳53

)%۱1/5(۳۳۳

)%۳33(233

جدول  :6مقایسۀ توزیع فراوانی کمبود ویتامین  Dدر مردان و زنان
درصد فراوانی در مردان

درصد فراوانی در زنان

شاخصها
کمبود شدید

≥۳3 ng/ml

53/3

۱2/2

کمبود متوسط

۳3-53 ng/ml

4۳/4

53/۱

کمبود خفیف

53-۱3 ng/ml

۳۳/۳

۳2/3

سطح ایدهآل

≤ ۱3 ng/ml

۳1/۳

5۱/5

۳33

۳33

جمع کل

بحث
الزم به ذکر است که مطالعۀ حاضر در فصول گرم

در مطالعهای که در سال  5333در  2شهر تهران،

سال (بهار و تابستان) که حداکثر میزان تابش نور خورشید

تبریز ،مشهد ،شیراز و بوشهر انجام شد شیوع باالی کمبود

وجود دارد انجام شده است با اینحال در  55/1درصد از

ویتامین  52( Dدرصد از زنان و  55درصد از مردان) حتی

جمعیت مورد مطالعه ،کمبود ویتامین  Dدیده شده است که

در کنار دریا و در طول جغرافیایی پایین مشاهده گردید که

حاکی از بسامد بسیار باالی کمبود این ویتامین در افراد

این کمبود را به کم قرار گرفتن در معرض آفتاب،

مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی درسطح

پیگمانتاسیون زیاد پوستی و دریافت کم ویتامین  Dو کلسیم

استان خوزستان میباشد.

نسبت داده اند (.)55

در مورد سطح سرمی مناسب  -52هیدروکسی کوله

مطالعۀ دیگری که در همان سال در شهر یزد انجام

کلسیفرول در بین محققان اختالف نظر وجود دارد .معموالً

شد ارتباط معناداری را بین سطح ویتامین  Dافراد و مدت

سطح  25(OH)Dکمتر از  ،۳3 ng/mlبهعنوان کمبود

زمان تماس با نور آفتاب و همچنین ترس از مواجهه با

شدید ویتامین  ،Dسطح  ۳3-53ng/mlکمبود متوسط،

آفتاب نشان داد ( ،)5۱که این نکته ثابت میکند که تماس

سطح  53-۱3 ng/mlکمبود خفیف و بیش از ۱3 ng/ml

ناکافی با نور آفتاب میتواند یکی از علل کمبود ویتامین D

سطح کافی و ایدهآل ویتامین  Dدرنظر گرفته میشود (.)5۳

باشد.
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بهعالوه بر طبق مطالعهای که در سال  533۳بر روی

همچنین در این مطالعه ،ارتباط معناداری بین سطح

کودکان زیر  ۳1سال تهران در کلیۀ فصول سال انجام شد،

ویتامین  Dو سن افراد دیده شد که در توافق با اکثر

کمبود ویتامین  Dدر این کودکان شایع بود ( )54و نتایج

مطالعات پیشین افزایش قابل توجهی را در سطح سرمی این

مطالعهای مجزا بر روی  ۱۳۱کودک  ۳1-1سال در تهران

ویتامین با افزایش سن نشان داد (جدول .)4

حاکی از  53درصد عدم کفایت ویتامین  Dدر آنها میباشد

بررسی افراد  ۳تا  ۳۳ساله در این مطالعه نشان داد که
 ۱5/۳درصد از افراد کمبود شدید ویتامین  5۳/5 ،Dدرصد

(.)52
بر اساس مطالعۀ طالیی و همکاران که در سال 533۳

کمبود متوسط ۳2/۳ ،درصد کمبود خفیف و تنها 55/5

در شهر اراک انجام شد شیوع کمبود ویتامین  Dدر دانش-

درصد از افراد سطح نرمال ویتامین  Dداشتند .همچنین

آموزان مدارس راهنمایی مشاهده شد که با نتایج مطالعۀ

کمبود ویتامین  Dدر سنین پایینتر ( )>53به وضوح

عزیزی در تهران در سال  5333همخوانی دارد (.)53

بیشتری دیده شد ( 15/3درصد) ،که شاید عامل اصلی نیاز

نتایج مطالعهای که در سال  ،5334در شهر اصفهان

بیشتر به ویتامین  Dدر این سنین ،مواجهۀ کمتر با نور آفتاب

انجام شد کمبود ویتامین  Dرا در  43/5درصد از دانش-

و مصرف ناکافی از منابع غذایی و مکملهای این ویتامین

آموزان دبیرستانی ( 55/۳درصد دختران ۳1/۱ ،درصد

میباشد ،به همین علت ،مصرف منابع غذایی غنی از

پسران) نشان داد که این کمبود در دختران نسبت به پسران

ویتامین  Dو مکملهای آن بهویژه در این گروه سنی توصیه

شدیدتر بود (.)55

میشود.

همچنین در مطالعۀ دیگری در تبریز 34/5 ،درصد از

با توجه به این نکته که در خصوص مقدار نرمال

زنان کمبود ویتامین  Dداشتند ( )51که نسبت به مطالعۀ

ویتامین  Dتوافقی جهانی وجود ندارد و همچنین روشهای

حاضر کمتر است ( 53/1درصد از زنان).

اندازهگیری آن کماکان در حال توسعه و بهبود میباشند

اگرچه در جوامعی که پوشش اسالمی وجود ندارد

( )۱3توصیه میشود برای اینکه دید بهتری نسبت به سطح

کمبود ویتامین  Dدر زنان نسبت به کشورهای اسالمی

سرمی ویتامین  Dدر اختیار پزشک قرار گیرد بههمراه

شدت کمتری دارد ،ولی از آنجا که در کشورهای اسالمی

ویتامین  Dفاکتورهای بیوشیمیایی دیگری از جمله هورمون

مانند عربستان ،کویت و ایران کمبود ویتامین  Dدر مردان

پاراتیروئید و ) Bone Mineral Density (BMDنیز

نیز شیوع باالیی دارد ،پوشش را نمیتوان علت کمبود

اندازهگیری شوند گزارشات نشان دادهاند که در وضعیت

ویتامین  Dدرنظر گرفت ،اما میتوان گفت پوشش از عوامل

پایدار ) (Plateauپاراتورمون ،سطح سرمی ویتامین D

تشدیدکنندۀ کمبود این ویتامین است ( .)5۳در مطالعۀ ما نیز

مقداری برابر با  43-۱3 ng/mlخواهد داشت (.)۱3

هم در هر دو جنس کمبود ویتامین  Dدیده شده است

در پایان پیشنهاد میگردد پزشکان متخصص و دیگر

( 53/1درصد از زنان و 1۳/۳درصد از مردان) که این کمبود

افراد مرتبط با امر سالمت ،با توجه به بسامد باالی کمبود

در مردان نسبت به زنان بیشتر بوده است و از آنجایی که

ویتامین  Dدر افراد مراجعه کننده به آزمایشگاههای

این کمبود در هر دو جنس دیده شده است شاید بتوان علت

تشخیص طبی درسطح استان خوزستان ،آگاهی بیشتری در

این کمبود را به شیوۀ زندگی افراد و مواجهۀ کم با اشعۀ

خصوص عواقب کمبود این ویتامین و لزوم مواجهۀ بیشتر

آفتاب ،استفادۀ ناکافی از مکملهای غذایی و منابع غنی از

با نور آفتاب و مصرف مکملهای آن به افراد جامعه دهند و

ویتامین  Dدر این استان نسبت داد.

مطالعات آینده در این زمینه بر روی جمعیت بیشتری از
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استاندارد شامل بسامد غذایی نیمه کمی و میزان مواجهه با
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Abstract
Background and Objective: Throughout the world, measuring
serum 25-hydroxyvitamin D is used to assess serum vitamin D
levels. According to this criterion, many epidemiological studies
show that vitamin D deficiency is a worldwide health problem and
is associated with many chronic diseases. The aim of this study was
to evaluate serum levels of vitamin D in Khuzestan province and
remark on the need for its treating.
Subjects and Methods: This cross-sectional study was carried out
on 4574 participants of men and women referred to some
diagnostic laboratories of Khuzestan Province in 1393. Serum level
of 25(OH) vitamin D, as the most important metabolites of vitamin
D, was measured by chemiluminescence method and vitamin D
deficiency was defined at 25-hydroxy vitamin D level of less than
30 ng / ml.
Results: Based on the statistic analysis the mean serum level of
25(OH)VitD was 21.40 ± 18.36 ng/mL 77.8% of participants
were assessed as the severe to mild VitD deficiency. The VitD
average for male and female were 21.45 ± 16.03 and 21.38 ± 19.00
ng / ml respectively and it was in insuficiency range for both sexes.
Conclusion: In this study, it was found that despite the sunny
climate of Khuzestan, the serum level of vit D is low in study
parcipitants and the mean reasons for this deficiency can be due to
very low intake of vitamin D through foods, fear of exposure to the
sun ray, or incorrect assessments of the normal values of Vit D.
Key word: Vitamin D Deficiency, Khuzestan, 25-hydroxyvitamin
D.
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