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Abstract 
Introduction: Vitamin D is a hormone prophylactic which has the role of immunological 
modulatorin auto immune disease such as multiple sclerosis. Furthermore, due to the prevalence 
of vitamin D deficiency in north Khorasan province and important role Vitamin D deficiency as 
risk factor in many disease including type 1 diabetes and MS disease, This study was done to 
evaluate serum level Vitamin D in the patients with thyroid dysfunction referring to Bojnurd 
Imam Reza hospital(north east of Iran) in 2016. 
Methods: In a descriptive cross-sectional study, from 308 person with thyroid dysfunction 
referring to Imam Reza hospital in Bojnurd city, 221 of them were studied. The serum level of 
Vitamin D and TSH and T4 and T3 were evaluated the results were analyzed using descriptive 
statistics and P< 0.05 was considered statistically significant. 
Results: The average Vitamin D of patient in this study was 20.49 ± 12.05. Out of 221 patients 
studied, 14.7% were males and 85.3% were females. Frequency of Thyroid dysfunction was higher 
in females. The prevalence of Hypovitaminose D in Hyperthyroid was 37%and Hypothyroid was 
51.5% and other Thyroid Disease was11.5%. 
Conclusions: According to results this study, the serum level vitamin D in various thyroid 
diseases was lower than normal level which defined about 30 Ng/ml. Hence more Diagnostic tests 
and therapeutic planning are needed to confirm these findings. 
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 چکیده

 یهایژگیاخیر، امروزه و یهاشناخته شده این ویتامین در دهه یهاویتامین دی یک پیش ساز هورمونی است که عالوه بر نقش :مقدمه

این ویتامین مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به شیوع کمبود ویتامین دی در استان خراسان شمالی و تنظیم کننده ایمنی 

 یماریب و 1از جمله دیابت نوع  هایماریاثبات شده کمبود ویتامین دی به عنوان ریسک فاکتور در شماری از ب ریهمچنین باتوجه تأث

تامین دی در بیماران تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا )ع( بجنورد پرداخته ام اس، به بررسی سطح وی

 شد.

بیمار تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا )ع( بجنورد در  387 انیدر این مطالعه مقطعی، از م روش کار:

نوع بیماری و سطح سرمی ویتامین دی  جنس و مربوط به هر بیمار شامل سن و یهاداده بیمار وارد مطالعه شدند. 221، 1331سال 

تحلیل  SPSSجمع آوری شده توسط  یهاکه به همین منظور توسط پژوهشگر طراحی شده بود وارد گردید داده ییهاستیدر چک ل

 داری در نظر گرفته شد.به عنوان سطح معنی> P 81/8گردید و 

درصد( از بیماران تیروئیدی مراجعه کننده به  3/71زن ) 178درصد( و 8/14مرد ) 31این پژوهش در مجموع در طی  ها:یافته

 %38شیوع کمبود ویتامین دی در بیماران هایپر تیروییدی درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا مورد بررسی قرار گرفتند به طوری که 

 .بوده است %1/11یماران تیروئیدی و در سایر ب %1/11و در بیماران هیپو تیروییدی 

از حد نرمال  ترنییمختلف تیروئید بطور میانگین پا یهایماریبر اساس نتایج این مطالعه، سطح سرمی ویتامین دی در ب گیری:نتیجه

 تشخیصی و برنامه ریزی یهای، نیاز به بررسدییکه این امر جهت تأ باشدیاست م نانو گرم در میلی لیتر 38ویتامین دی که حدود 

 درمانی بیشتری دارد.

 :کلیدی واژگان

 کمبود ویتامین دی

 تیروئیدی یهایماریب

 شیوع
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

کمبود ویتامین دی به عنوان یک مشکل مهم بهداشت عمومی در 

باشد به طوری که بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهانی مطرح می

. [1]باشند جهان دچار کمبود یا عدم دریافت کافی ویتامین دی می

حتی هنوز سازمان جهانی بهداشت و سازمان دولتی دیگر کمبود 

ویتامین دی را به عنوان یک هشدار به مردم در زمینه دستیابی به مقدار 

ود تأثیر کمبکافی ویتامین دی اعالم ننموده است. به طوری که امروزه 

ها ویتامین دی به عنوان یک ریسک فاکتور در شماری از بیماری

. [2]( ثابت شده است MSوام اس ) 1خودایمنی از جمله دیابت نوع

باشد که در انسان به شکل کوله پیش ساز هورمونی می یویتامین د

های شناخته شود. عالوه بر نقشیافت می 3کلسیفرول یا ویتامین دی 

های تنظیم کننده ایمنی های اخیر؛ ویژگیدر دهه شده ویتامین دی

رفته است. و این اعتقاد وجود دارد که این ویتامین مورد توجه قرار گ

 18اثرات تنظیم کننده ایمنی ویتامین دی بسیار شبیه اینترلوکین 

به لنفوسیت تی  1لنفوسیت تی کمکی  باشد که کاهش نسبتمی

های تنظیم کننده ایمنی از جمله فعالیت (Th1/Th2) 2کمکی 

کند ن مرتبط به هم تولید می. غده تیروئید دو هورمو[4, 3]باشد می

ها اثرات ( این هورمونT3تری یدوتیرونین ) ( وT4که تیروکسین )

کند نقش اعمال می βو  αهای هورمون تیروئید خود را از طریق گیرنده

به  و بسیار مهمی در تمایز سلولها در طی مراحل تکاملی بازی میکند

. [1]نماید مک میحفظ هومئوستاز ترموژنیک در بدن افراد بالغ نیز ک

 TSH: Thyroid Stimulatingهورمون محرک غده تیروئید )

Hormone) های تیروتروپ هیپوفیز قدامی ترشح که به وسیله سلول

شود؛ نقش محوری در کنترل محور تیروئید داشته و مفیدترین می

بصورت  TSHروئید است. نشانگر فعالیت فیزیولوژیک هورمون تی
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شود و میزان ترشح آن در ساعات مختلف شبانه روز ضربانی ترشح می

متفاوت است. حداکثر میزان ترشح این هورمون در هنگام شب رخ 

در مقایسه با سایر هورمونهای  TSHدهد. با این حال نوسانات ترشح می

ی سمایتر است؛ این امر تا حدی ناشی از طول عمر پالهیپوفیز خفیف

دقیقه( به همین دلیل یکبار اندازه گیری  18است ) TSHنسبتاً زیاد 

 TSHبرای ارزیابی سطح آن در گردش خون کافی است.  TSHمیزان 

شود که های ایمونو رادیومتریک اندازه گیری میبا استفاده از روش

 .[6]بسیار حساس و اختصاصی هستند 

اختالل عملکرد تیروئید در بزرگساالن شایع است و اغلب با پیآمدهای 

بالینی قابل توجه همراه است. کم کاری تیروئید و پرکاری تیروئید را 

های آزمایشگاهی تشخیص داد و به راحتی توان با دقت با تستمی

. تظاهرات بالینی اختالل عملکرد تیروئید در بیماران [7, 8]درمان کرد 

ه های نشان عالئم و مبتال با توجه به شخصیت و شدت آنها متفاوت است

کنند در همراه اغلب غیر اختصاصی هستند و به آرامی پیشرفت می

. تعدادی از عالیم [6]حدود است نتیجه دقت و صحت تشخیص بالینی م

دهند نشانه ها به خوبی تظاهرات اختالل عملکرد تیروئید را نشان می و

از جمله خستگی، افزایش وزن، کاهش وزن، عدم تحمل سرما، عدم 

رما، خشکی پوست، خشکی مو، افسردگی، عصبانیت، زوال تحمل گ

عقل، بی خوابی، لرزش، گرفتگی عضالنی و میالژی، ضعف عضالنی، آدم، 

تنگی نفس، برادی کاردی، تپش قلب، یبوست، بی نظمی قاعدگی و 

. سابقه شخصی و خانوادگی مثبت بیماران، افزایش خطر [6]ناباروری 

دهد. عوامل خطر قابل ابتال به اختالل عملکرد تیروئید را نشان می

شناسایی در سابقه شخصی شامل اختالل قبلی تیروئید، گواتر، عمل 

دیابت،؛ کم خونی پرنیشیوز داروها جراحی یا پرتو درمانی غده تیروئید، 

وامل دار هستند. عید و ترکیبات دیگر مثل کربنات لیتیم و ترکیبات

خطر قابل شناسایی در سابقه خانوادگی شامل بیماری تیروئید، کم 

. [3]باشند خونی پرنیشیوز، دیابت قندی و نارسایی آدرنال اولیه می

سرم، آزمون تشخیصی نسبتاً ارزانی  TSHروش اندازه گیری دقیق 

. در واقع [7]برای همه اشکال شایع کم کاری و پرکاری تیروئید است 

سرم تشخیص تمام بیماران مبتال به کم کاری  TSHاندازه گیری 

ویه کند ولی بیماران کم کاری تیروئید ثانتیروئید اولیه را تأیید یا رد می

 در این بیماران غلظت کند.)مرکزی( را بطور قابل اعتماد شناسایی نمی

TSH  سرم کم، نرمال یا کمی باال باشد. در این شرایط معموالً غلظت

سرم  TSHسرم باید عالوه بر غلظت  FreeT4(FT4)تیروکسین آزاد 

 TSHاندازه گیری شود. تقریباً تمام انواع پرکاری تیروئید با سرکوب 

، گواتر ندولر همراه هستند، این موارد شامل بیماری گریوز، آدنوم سمی،

 تیروئیدیت تحت حاد، لنفوسیتی، پرکاری تیروئیدی ناشی از ید، و

نکه . با توجه به ای[3]هورمون تیروئیدی اگزوژن بیش از حد هستند 

 68-48در ایران حدود  38میزان شیوع کمبود ویتامین دی درسال 

 1338تا  1381درصد بوده است که این روند کمبودی در بازه زمانی 

به  1338دهد بطوریکه این شیوع در سال روند افزایشی را نشان می

همچنین در . [18]گزارش شده است  1383مراتب بیشتر از سال 

ای دیگر شیوع کمبود ویتامین دی در استان خراسان شمالی مطالعه

 .[11]گزارش شده است  16%

های پر خطر و فراهم آوردن لذا هدف از این مطالعه شناسایی گروه

اطالعات علمی مقدماتی برای روشن نمودن تأثیر سطح سرمی ویتامین 

و در اختیار گذاشتن این اطالعات برای  دی در بیماران تیروئیدی

المت و درمان این شهر جهت مدیریت مدیران و سیاست گذاران حوزه س

باشد لذا با توجه به شیوع کمبود و سیاست گذاری در حوزه سالمت می

ویتامین دی در استان خراسان شمالی و همچنین باتوجه به تأثیر اثبات 

ها شده کمبود ویتامین دی به عنوان ریسک فاکتور در شماری از بیماری

، به بررسی سطح ویتامین دی ام اس و بیماری 1از جمله دیابت نوع 

در بیماران تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام 

 پردازیم.رضا )ع( شهرستان بجنورد می

 روش کار

ح باشد که در آن سطتحلیلی از نوع مقطعی می –این مطالعه توصیفی

سرمی ویتامین دی در بیماران تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه 

مورد  1331د بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان بجنورد در سال غد

پرونده های بیمارستانی کلیه بیماران تیروئیدی  بررسی قرار گرفت

مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا بجنورد در سال 

که دارای آزمایشات تیروئیدی و ویتامین دی و دارای آزمایشات  1331

از یک آزمایشگاه مشخص و مورد تأیید بودند و  3هیدروکسی دی  21

پس از براساس شرح حال بالینی و معاینات انجام شده و همچنین 

مشاهده آزمایشات توسط فوق تخصص غدد و متابولیسم به سه گروه 

بیمار هیپوتیروئیدی و هایپرتیروئیدی و سایر بیماران تیروئیدی تقسیم 

های خروج در این پژوهش شامل شده بودند وارد مطالعه شدند. معیار

 یا متابولیسم های سیستمیک داخلی که در جذب وابتال به بیماری

های گوارشی که اختالل در ویتامین دی تداخل دارند )از جمله بیماری

های پوستی، کلیوی، کبدی و جذب ویتامین دی ایجاد کنند یا بیماری

ی ولیسم ویتامین داختالالت غدد پاراتیروئید که باعث اختالل در متاب

شوند( و یا مصرف داروهایی سبب تداخل در متابولیسم ویتامین دی می

های یا از مکمل اند وشوند و افرادی که مصرف ویتامین دی داشتهمی

وط های مربکلسیم و ویتامین دی استفاده کرده باشند بوده است. داده

 تیروئیدیبه هر بیمار بدون ذکر نام شامل سن و جنس و نوع بیماری 

هایی که توسط پژوهشگر و سطح سرمی ویتامین دی در چک لیست

برای همین موضوع تهیه شده قرار داده شد همچنین جهت آنالیز آماری 

 استفاده گردید. 17نسخه  SPSSاز 

ه دو و جهت مقایس کای آزمون از کیفی صفات بین ارتباط تعیین جهت

های مورد آزمون در صورت رعایت مفروضات متغیرهای کمی بین گروه

استفاده شد. سطح معناداری  ANOVAای و از آزمون تی دو نمونه

 بیان گردید. P < 81/8بصورت 

همچنین جهت رعایت موازین اخالق در پژوهش و حفظ اسرار بیماران، 

نام و نام خانوادگی صرفاً  ها بدوناطالعات بیماران در چک لیست

براساس شماره پرونده ثبت شده است و اطالعات جمع آوری شده به 

صورت کلی همراه با سایر افراد دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، 

سایر اطالعات بیماران نیز به صورت محرمانه نزد محقق نگهداری 

 شود.می

 هایافته

به درمانگاه غدد بیمارستان امام کل بیماران تیروئیدی مراجعه کننده 

بیمار شرایط  211نفر بیمار بودند از این تعداد  387رضا )ع( بجنورد 

درصد( و  8/14مرد ) 31ورود به مطالعه را داشتند که از نظر جنسیت 

سال و حداکثر  14درصد( بودند حداقل سن این افراد  3/71زن ) 178
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 همکارانو ی شاکر

تعداد بیماران هیپو  سال بود بر اساس سطح سرمی ویتامین دی، 83

 21های تیروئیدی نیز و سایر بیماری 71و هایپر تیروئید  181تیروئید 

و در  %38بود. شیوع کمبود ویتامین دی در بیماران هایپر تیروییدی 

 %1/11و در سایر بیماران تیروئیدی  %1/11بیماران هیپو تیروییدی 

( Mean ± SDبرآورد گردید. میانگین سطح سرمی ویتامین دی )

نانوگرم در میلی لیتر بود که نشان دهنده سطح  ±43/28  81/12

سرمی پایین ویتامین دی در این بیماران بود. سطح سرمی ویتامین دی 

یت تر از حد کفاهای مختلف تیروئید بطور میانگین پاییندر بیماری

ن باشد میانگینانو گرم در میلی لیتر است می 38ویتامین دی که حدود 

در  61/22±  63/13می ویتامین دی دربیماران هایپر تیرویید سطح سر

 ±  88/12و در سایر بیماران  48/13±  33/3بیماران هیپو تیرویید 

بوده است و از نظر آماری رابطه معنی داری بین سه گروه  78/16

 81/8بیماری از نظر میانگین سطح سرمی ویتامین دی مشاهده گردید )

 =P.) 

 61/22±  73/13ن دی در بیماران هایپر تیروییدی سطح سرمی ویتامی

بود و رابطه معنی داری بین بیماران هایپرتیروییدی و سن مشاهده 

(. همچنین رابطه معنی داری بین سطح P=  42/8نگردیده است )

سرمی ویتامین دی در بیماران هایپرتیروییدی و جنس مشاهده گردیده 

ویتامین دی در مردان ( به طوری که سطح سرمی P=  82/8است )

بیشتر از زنان هایپر تیروییدی  84/31±  86/11هایپر تیروییدی 

بوده است. سطح سرمی ویتامین دی در بیماران  28/.±76  78/12

بود و رابطه معنی داری بین سطح  37/17 ±  88/38هایپو تیروییدی 

در بیماران هایپوتیروییدی و سن بیماران مشاهده  یسرمی ویتامین د

(. همچنین رابطه معنی داری بین بیماران P=  33/8ردیده است)نگ

(. سطح سرمی P=  21/8هایپو تیروییدی و جنس مشاهده نگردید)

بود و رابطه  78/16 ±  88/12ویتامین دی در سایر بیماران تیروییدی 

معنی داری بین سطح سرمی ویتامین دی در بیماران هایپوتیروییدی 

( لذا رابطه معنی داری P=  16/8دیده است)و سن بیماران مشاهده نگر

(. تفاوت معنی P=  83/8بین سایر بیماران و جنس مشاهده نگردید )

ماران بی داری بین بیماری هایپو تیروییدی، هایپر تیروییدی و سایر

 (.P=  87/8تیروییدی با سن مشاهده نگردید )

و در  48/26 ±  38/14میانگین سطح سرمی ویتامین دی در مردان 

بوده است و از نظر آماری رابطه معنی داری بین  46/13±  31/11زنان 

=  81/8میانگین سطح سرمی ویتامین دی با جنس مشاهده گردید )

P به طوری که میانگین سطح سرمی ویتامین در مردان بیشتر از زنان .)

بوده است. رابطه معنی داری بین بیماری هایپرتیروییدی، هیپو 

=  81/8یدی و سایر بیماران تیروییدی و جنسیت مشاهده نشد )تیروی

P.) 

 بحث

 73/13میانگین سطح سرمی ویتامین دی در بیماران هایپرتیروییدی 

و در سایر  48/13±  33/3و در بیماران هیپو تیروییدی  ±61/22 

بوده است و از نظر آماری رابطه  78/16 ±  88/12بیماران تیروییدی 

سه گروه بیماری از نظر میانگین سطح سرمی ویتامین معنی داری بین 

( به طوری که یاسودا و همکاران در P=  81/8دی مشاهده گردید )

ای تحت عنوان سطح سرمی کاهش یافته ویتامین در مقاله 2813سال 

دی در بیماران گریوز درمان نشده با بررسی پرونده بیماران گریوز نشان 

دی در بیماران درمان نشده در مقایسه دادند که سطح سرمی ویتامین 

و مر ا. همچنین ت[12]با بیماران درمان شده و افراد سالم کمتر است 

ای تحت عنوان رابطه کمبود ویتامین در مقاله 2811همکاران در سال 

مورد از بیماران  161دی با تیروئیدیت هاشیموتو با بررسی بر روی 

نفر گروه کنترل با اندازه گیری سطح ویتامین دی  111هاشیموتو و 

خون نشان دادندکه بطور مشخص سطح ویتامین دی در بیماران از 

نتایج این مطالعات با مطالعه حاضر که  .[13]است  گروه کنترل کمتر

ای را بین سطح غلظت سرمی ویتامین دی در افراد هیپوتیروئید مقایسه

این همخوانی بین  دهد کامالً همخوانی دارد.و هایپرتیروئید انجام می

نتایج با توجه به انجام شدن مطالعه در نقاط کامالً متفاوت ممکن است  

 های تیروئیدی باشدنشان دهنده نقش ویتامین دی در پاتوزنز بیماری

های بیشتر با استفاده از کارآزمایی های بالینی از به بررسیکه نی [14]

و با  1331دارد. این نتایج با پژوهش رمضانی و همکاران که در سال 

ای با عنوان ارتباط سطح سرمی ویتامین دی و پلی مورفیسم مقاله

 48گیرنده آن با سرطان مدوالری تیروئید با مطالعه مورد شاهدی روی 

سالم صورت گرفت کامالً منافات دارد. در آن پژوهش فرد  48بیمار و 

رمضانی و همکارن نشان دادند که میانگین سطح سرمی ویتامین دی 

که این اختالف ممکن است .[11]در بیماران باالتر از افراد کنترل است 

در نتیجه اختالف حجم نمونه و نحوه ثبت اطالعات در پرونده و 

از نظر های جغرافیایی مختلف همچنین توزیع سنی بیماران و محل

 میزان تابش نور خورشید قابل توجیه باشد.

همچنین در مطالعه حاضر میانگین سطح سرمی ویتامین دی در مردان 

بوده است و از نظر آماری  46/13±  31/11و در زنان  48/26 ±  38/14

رابطه معنی داری بین میانگین سطح سرمی ویتامین دی با جنس 

که میانگین سطح سرمی ویتامین (. به طوری P=  81/8مشاهده گردید )

در مردان بیشتر از زنان بوده است. که این نتایج با پژوهش شاکری و 

ای که در مورد تجربه و کارکرد و با مقاله 1333همکاران که در سال 

و پسران بود،  17نسبت شانس کمبود ویتامین دی در دختران بالغ 

کمبود ویتامین دی همخوانی دارد. بر طبق مطالعه شاکری و همکاران 

درصد و کمبود شدید  3/36درصد )کمبود نسبی  2/83در دختران 

درصد و کمبود  11درصد )کمبود نسبی  6/11درصد( و در پسران  3/36

درصد( بود که این اختالف از نظر آماری معنی دار بوده است  6/8شدید 

[16]. 

باعنوان شیوع  2811همچنین درمقاله هوسپیان و همکاران درسال 

فرد  1111کمبود ویتامین دی در افراد بالغ درشهر اصفهان که بر روی 

زن با اندازه گیری سطح سرمی ویتامین  767مرد و  243سالم شامل 

دی انجام شده است نشان دادند از نظرآماری اختالف معناداری بین 

دی و جنسیت وجود دارد )سطح سرمی ویتامین سطح سرمی ویتامین 

( که با یافته پژوهش ما P=  881/8، )21و در مردها  17دی در زنها 

و در  48/26±  38/14که میانگین سطح سرمی ویتامین دی در مردان 

بوده است و از نظر آماری رابطه معنی داری بین  46/13±  31/11زنان 

 همخوانی س مشاهده گردیدمیانگین سطح سرمی ویتامین دی با جن

( به طوری که میانگین سطح سرمی ویتامین دی در P=  81/8دارد )

ها ممکن . این همخوانی در یافته[18]مردان بیشتر از زنان بوده است 

است نشان دهنده این مطلب باشد که ارتباط بین جنست و سطح 

سرمی ویتامین دی ناشی از عوامل اجتماعی همچون نوع پوشش بانوان 

آنان بوده است و عوامل  و کاهش مقدار تابش اشعه خورشیدی به پوست
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ر این مورد دخالت نداشته باشند لذا  این استدالل پاتوژنیز بیماری د

شاید قابل تعمیم به کل جامعه باشد.)چون در مطالعه هوسپیان بر روی 

 افراد سالم مطالعه شده و این ارتباط کشف شده است(.

 61/22±  73/13سطح سرمی ویتامین دی در بیماران هایپر تیروییدی 

تامین دی در بیماران بود و رابطه معنی داری بین سطح سرمی وی

(. به طوری P=  82/8هایپرتیروییدی و جنس مشاهده گردیده است )

±  86/11که سطح سرمی ویتامین دی در مردان هایپر تیروییدی 

بوده است. این  76/28±  78/12بیشتر از زنان هایپر تیروییدی  84/31

که نشان  [17] 2884یافته با مطالعه هاشمی پور و همکاران در سال 

داد اختالف معنی داری بین دو جنس از نظر سطح سرمی ویتامین دی 

وجود ندارد همخوانی ندارد و با در مطالعه حسین مکوی و همکاران در 

، [28] 1373، مطالعه سدرانی و همکاران در سال [13] 2813سال 

، مطالعه فیدا و [21] 2882مطالعه الجورایان و همکاران در سال 

که نشان دادند که دربیماران  [22] 2883همکاران در سال 

 دهتر از مردان بونان پایینهیپرتیروئید سطح سرمی ویتامین دی در ز

( P=  82/8های مطالعه ما همخوانی کامل دارد )یافته این نتایج بااست 

که ممکن است به علت تفاوت در انتخاب بیماران، مصرف ویتامین دی 

در رژیم غذایی، مواجهه با نور آفتاب و تغییرات فصلی باشد. همچنین 

یماران سایر ب تفاوت معنی داری بین بیماری هایپو و هایپر تیروییدی و

(. در بررسی متون موارد P=  87/8تیروییدی با سن مشاهده نگردید )

که این مورد را در این سه گروه بیمار مقایسه نموده باشد یافت  مشابهی

های این پژوهش شیوع کمبود ویتامین دی در بیماران نشد. در یافته

و در سایر  %1/11و در بیماران هیپو تیروییدی  %38هایپر تیروییدی 

ای که بوده است. در بررسی متون مطالعه %1/11بیماران تیروئیدی 

 ی سه گروه را مقایسه نموده باشد یافت نشد.ابطور مقایسه

 گیرینتیجه

ای هبر اساس نتایج این مطالعه، سطح سرمی ویتامین دی در بیماری

ه تر از حد کفایت ویتامین دی کمختلف تیروئید بطور میانگین پایین

دراین مطالعه نشان داده  باشدنانو گرم در میلی لیتر ست می 38حدود 

تر از سطح سرمی ن دی در زنان پایینشد که سطح سرمی ویتامی

ویتامین دی در مردان است که ممکن است به دلیل تفاوت در انتخاب 

بیماران، مصرف ویتامین دی در رژیم غذایی و مواجهه با نور افتاب باشد 

کز متمر گردد که ایـن مطالعـه بـه صـورتبه همین دلیل پیشنهاد می

نجام گردیده و در صـورت )انجام در چند مرکز مختلف( در کشور ا

ای با اصالح کمبود ویتامین دی و تأثیر های مداخلهلـزوم، انجام طرح

 آن بر درمان بیماران تیروئیدی را مورد ارزیابی قرار داد.

 سپاسگزاری

و با حمایت  ir.nkums.rec.1396.50این طرح با کد اخالق به شماره 

ه مام حسن )ع( دانشگامالی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ا

علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شده است. و بدین وسیله 

های مالی این طرح تحقیقاتی از نویسندگان مقاله بابت تأمین هزینه

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسن )ع( دانشگاه علوم 

 نمایند.پزشکی خراسان شمالی تشکر و قدردانی می
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