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Abstract
Vitamin D is one of the essential ingredients in terms of
metabolic and physiological processes in the human body. 25Hydroxyvitamin D[25(OH)D] is the most sensitive index of
vitamin D status and reflective of its dietary intake and skin
production. Considering the importance of vitamin D in
human body, especially in pregnant women and in turn in their
infants, the present study was conducted to examine the
association of air pollution with serum 25(OH)D in pregnant
women and in the umbilical cord of their newborns. This
cross-sectional study was conducted in 2012 in Isfahan, Iran.
This study comprised 100 pregnant women and their
newborns. The air quality index (AQI) was registered. The
associations of AQI and 25(OH)D were assessed by multiple
linear regression. The independent inverse association of
25(OH)D with air quality can explain the high prevalence of
hypovitaminosis D in pregnant women living in this sunny
region.

Keywords: vitamin D, pregnancy, cord blood,
environment, prevention.

چکیده
ويتامین دي يكی از مواد ضروري در فرآيندهاي متابولیكی و
 هیدروکسی ويتامین دي22. فیزيولوژيكی در بدن انسان میباشد
حساسترين شاخص وضعیت ويتامین دي و بازتاب مصرف آن در رژيم
 با در نظر گرفتن اهمیت ويتامین دي در.غذايی و تولید پوست است
بدن به ويژه در زنان باردار و نوزادانشان اين مطالعه به منظور بررسی اثر
هیدروکسی ويتامین دي در زنان باردار و خون22 آلودگی هوا با سرم
1391  اين مطالعه مقطعی در سال.بندناف نوزادان در اصفهان انجام شد
 زن باردار و فرزندانشان انجام شد و براي بررسی111 در اصفهان بر روي
شاخص کیفیت هوا از اطالعات ايستگاههاي سنجش آلودگی هوا استفاده
هیدروکسی ويتامین دي در22  میزان اشعه ماورا بنفش و سرم.شد
نواحی با باالترين آلودگی به طور محسوس پايینتر بود و آنالیز رگرسیون
 هیدروکسی22 چندگانه نشان داد که میزان شاخص کیفیت هوا با سرم
.ويتامین دي ارتباط معكوس و معنیدار داشت
، محیطزيست، خون بند ناف، بارداري، ويتامین دي:کلماتکلیدی
.پیشگیري
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 -1مقدمه
ويتامین دي يكی از مواد ضروري در فرآيندهاي
متابولیكی و فیزيولوژيكی در بدن انسان می باشد .ساخت
ويتامین دي در پوست بستگی به عواملی از جمله سن،
میزان رنگدانه هاي پوستی و میزان  UVBدر دسترس بدن
دارد که به میزان تابش  UVBرسیده به سطح زمین بستگی
دارد و متاثراز موقعیت جغرافیايی  ،فصل ،زمان و سطح
آلودگی اتمسفري می باشد)1-4(.
-22هیدروکسی ويتامین دي(  )25(OH)Dحساس
ترين شاخص وضعیت ويتامین دي و بازتاب مصرف آن در
رژيم غذايی و تولید پوست می باشد .گزارش هاي زيادي
مبنی بر کمبود ويتامین دي در زنان ساکن در موقعیت هاي
جغرافیايی مختلف و داراي سطح اجتماعی -اقتصادي
متفاوت می باشد .تجربیات محدودي در زمینه نقش عوامل
محیطی در شیوع باالي کمبود ويتامین دي درزنان باردار و
نوزادان وجود دارد)2-13(.
مطالعه اي در هند نشان داد که میانگین سطح سرمی
 25(OH)Dدر کسانی که در مناطق با آلودگی هواي بیشتر
زندگی می کنند  24درصد کمتر از کسانی است که در
مناطق با سطح آلودگی کمتر زندگی می کنند )14(.
با در نظر گرفتن اهمیت ويتامین دي در بدن ،به ويژه
در زنان باردار و در نوزادانشان ،اين مطالعه به منظور بررسی
ارتباط آلودگی هوا با سرم  25(OH)D,در زنان باردار ودر
خون بند ناف نوزادان در اصفهان انجام شد.

اطالعات جمعیت شناختی از جمله سن مادر ،منطقه
سكونت ،داروهاي دريافتی و میزان زمانی که در معرض
تابش خورشید بودند ،ثبت شد.
 -2-2فاکتورهای زیست محیطی
اطالعات ايستگاه هاي سنجش آلودگی هوا در اصفهان
براي  7روز قبل از نمونه گیري خون ثبت شد .میانگین 24
ساعته اين شاخص براي آنالیز آماري در نظر گرفته شد.
سطح  UVBدر زمین با دستگاه  ،Haze meterنوع UVB
) EC1 HANGER (Germanyاندازه گیري شد.
 -3-2تستهای آزمایشگاهی
همه نمونه ها بعد از  12دقیقه انكوباسیون در دماي
اتاق سانتريفوژ شدند.میزان ) 25-OH (Dبا استفاده از
chemiluminescent immunnoassay (CLIA) (25-OH D
;) CLIA kit, Diasorin, Stillwater, MN,USAانجام شد.

 -4-2آنالیز آماری
آنالیز آماري با استفاده از نرم افزار SPSS (version
) 16:0, SPSS Inc., Chicago, ILانجام شد .نرمال بودن
توزيع متغیرها با تست کولموگروف اسمیرنوف تايید شد.
متغیر هاي پیوسته به صورت میانگین و انحراف معیار
گزارش شدند .سطوح  AQIبه چارک ها دسته بندي شدند و
چارک بااليی به عنوان سطح باال در نظر گرفته شد P .براي
متغیرهاي مختلف در چارک هاي  AQIاندازه گیري شد.
ارتباط بین  AQIو تست هاي آزمايشگاهی با رگرسیون
خطی چندگانه بعد از تعديل براي سن ،نمايه توده بدنی و
الگوي رژيم غذايی انجام شد P-value <0.05 .از نظر آماري
معنی دار در نظر گرفته شد.

 -2مواد و روشها
اين مطالعه مقطعی در سال  1391در شهر اصفهان
انجام شد .فاکتورهاي جمعیت شناختی ،عادات غذايی و
فاکتورهاي زيست محیطی از جمله نسبت اشعه ماورابنفش و
اطالعات  AQIثبت شد .نمونه خون براي تعیین سطوح
 ،25(OH) Dهورمون پاراتیرويید ،کلسیم و آلبومین قبل از
زايمان در مادران و پس از زايمان از خون بندناف نوزادان
گرفته شد.

 -3نتایج و بحث
نمونه سرم  98مادر و به تعداد مساوي از فرزندانشان
جمع آوري شد که در آنالیز آماري وارد شدند .جدول 1
بیانگر میانه و  IQRهاي متغیرهاي مورد بررسی در مادران و
نوزادان آنها بود .میانگین  25(OH) Dمادران )(15.1 ng/mL
و فرزندان تازه متولد شده ) (15.7 ng/mLپايین بود .مصرف
ويتامین دي مادران  11.9μgبود که برابر  79درصد میزان
توصیه شده براي مصرف روزانه بود.میانگین 144.1 ،AQI
بود.

 -1-2شرکت کنندگان
اين مطالعه شامل  111زن باردار و فرزندانشان بود.
زنان بارداربا روش نمونه گیري خوشه اي تصادفی از بین
زنانی که به درمانگاه هاي زنان و مامايی ارجاع داده شده
بودند انتخاب شدند .شرط ورود به مطالعه  ،سكونت حداقل
به مدت  1سال در مناطق داراي ايستگاه سنجش آلودگی
هوا  ،اولین بارداري و بارداري تک قلو بود.

فصلنامه علوم محیطی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1393

80

رويا کلیشادي و همكاران

علل اصلی تعیین کننده میزان  UVBسطح زمین است .يک
مطالعه در هند نشان داد آلودگی اتمسفري باعث کاهش
درصد  UVBسطح زمین می شود وکودکان در مناطق با
آلودگی باال در خطر باالتر کمبود ويتامین دي هستند.
مطالعه ديگري در کشور بلژيک بیانگر ارتباط معكوس
سطح آلودگی هوا با میزان ويتامین دي زنان بوده است.
در مطالعه حاضر ،همه مناطق مورد بررسی داراي
هواي آلوده بودند و امكان مقايسه متغیرها در هواي پاک و
آلوده وجود نداشت ولی سطوح مختلف کیفیت هوا با
يكديگر مقايسه شدند.
ويتامین دي نقشهاي متعددي در بدن دارد و کمبود
آن عالوه برعوارض استخوانی ،باعث بروز عوارض در ساير
سیستمهاي بدن هم می شود به نحوي که امروزه به عنوان
يک عامل موثر در بروز بسیاري از بیماريهاي غیرواگیر
شناخته شده است.
بیشتر مطالعات قبلی ،کمبود ويتامین دي در زنان
ساکن در مناطق آفتاب خیز را به دلیل دريافت ناکافی مواد
غذايی حاوي ويتامین دي و همچنین استفاده زنان از
پوشش و کرمهاي ضدآفتاب مطرح نموده اند ،مطالعه حاضر
بیانگر نقش آلودگی هوا دراين زمینه می باشد
پیشنهاد می شود نقش عوامل محیطی ،به ويژه
آلودگی هوا  ،در مطالعات و دستورالعملهاي مربوط به
پیشگیري و درمان کمبود ويتامین دي مد نظر قرار گیرد و
بر مصرف مكمل دارويی ويتامین دي از بدو تولد تاکید شود.

همانطور که در جدول  2نشان داده شده ،میزان اشعه
ماورا بنفش و  25(OH)Dسرم مادران و نوزادان در نواحی با
باالترين آلودگی ) (AQI Quartile4به طور محسوس پايین
تر از آنهايی بود که در نواحی با پايین ترين آلودگی زندگی
می کردند .در مادران و نوزادان ،سطخ هورمون پاراتورمون
( ) PTHدر مناطق با آلودگی باال بیشتر بود.
آنالیز رگرسیون چندگانه نشان داد که  AQIبا
 25(OH)Dســــرم ارتباط معكـوس و معنـــی دارداشت
 (P=0.04) (Beta= -0.58,که پس از تعديل براي سن ،نمايه
توده بدنی و رژيم غذايی معنیدار باقی ماند.
بحث :يافته هاي اين مطالعه در يک منطقه آفتاب
خیز بیانگر سطوح پايین 25(OH)Dدر مادران و نوزادان بود
.کیفیت هوا ارتباط معكوس و مستقلی با سطوح 25(OH)D
در مادران و فرزندانشان داشت.
کمبود ويتامین دي در مادران باردار به عنوان يک
مشكل بهداشتی جهانی شناخته می شود.يک مطالعه
جمعیتی اخیردر شمال غرب لندن بر روي مادران باردار با
فرهنگهاي مختلف شیوع باالي کمبود ويتامین دي و
ناکافی بودن آن در طول سال در مادران باردار ،به خصوص
در آنهايی که پوست تیره تري داشتند را نشان داد)12(.
نوزادان تازه متولد شده تمامی ويتامین دي خود را از
ذخیره ويتامین دي مادرانشان دريافت می کنند و بعد از
تولد ذخیره ويتامین دي آنها حدود دو سوم سطح مادري
آنهاست.
مطالعات محدودي در مورد عوامل محیطی موثر بر
کمبود ويتامین دي انجام شده است .آلودگی هوا يكی از

جدول  -2متغیرهاي مطالعه شده بر حسب چارکهاي شاخص کیفیت هوا
چارک اول

چارک دوم

چارک سوم

چارک چهارم

p

شاخص کیفیت هوا

137/1

141/2

142/1

149/2

1/12

)UVB(W/m2

1/41

1/39

1/37

1/33

1/14

وزن نوزاد(گرم)

2981/1

3111

2991

2921

1/3

قد نوزاد(سانتی متر)

49/4

49/7

49/3

49/7

1/8

نوزاد)25(OH)D (ng/ml

13/9

13/1

12/7

12/1

1/13

پاراتورمون نوزاد)(pg/ml

22/1

22/7

23/8

24/2

1/14

مادر)25(OH)D (ng/ml

13/2

13/1

14/2

13/8

1/14

پاراتورمون مادر)(pg/ml

48/1

21/8

23/2

24/1

1/14
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 خصوصیات کلی متغیرهاي مطالعه شده-1 جدول
دامنه میان چارکی

میانه

نــــوزاد

2972/1-3781/1

3112/1

(gr)وزن

48/2-21/2

49/1

(cm)قد

33/8-32/1

34/2

(cm)دور سر

12/1-18/1

12/7

25(OH)D(ng/ml)

8/8-11/7

9/3

(mg/dl)کلسیم

321/2-392/1

331/1

(u/l)آلکالین فسفاتاز

27/1-21/2

24/1

(pg/ml)پاراتورمون

3/2-4/3

3/8

(g/dl)آلبومین
مــــادر

12/3-18/2

12/1

25(OH)D(ng/ml)

8/4-11/2

9/8

(mg/dl)کلسیم

321/1-383/2

334/2

(u/l)آلکالین فسفاتاز

43/2-29/1

24/1

(pg/ml)پاراتورمون

3/3-4/2

3/9

(g/dl)آلبومین
مصرف روزانه مادر

872/1-2172/11

1114/71

)روز/مصرف کلسیم(میلی گرم

11/1-14/2

11/9

(mg/dl)کلسیم
شاخصهای زیستمحیطی محل زندگی مادر

132/1-177/1

144/1

شاخص کیفیت هوا

1/32-1/44

1/41

UVB(W/m2)
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