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Abstract
Background and Objectives: Obesity leads to cardiovascular diseases,
diabetes, and hypertension. Sleep disorder can also cause obesity and
overweight through changing the levels of neuropeptides, such as
ghrelin and leptin as well as other mechanisms. In the present study,
the effect of vitamin D supplement, was investigated on
anthropometric indices in overweight or obese individuals with sleep
disorder.
Methods: In this double-blinded clinical trial study, statistical
population consisted of 74 overweight or obese women and men (age,
20-50 years) with sleep disorder who referred to Golestan Hospital in
Ahvaz city. The mean serum level of vitamin D in the studied subjects
was less than 30ng/ml. In the treatment group, 50000 units of vitamin
D was taken for 8 weeks (once per week), and in the placebo group, 4
pearls were taken for 8 weeks. Plasma level of 25(OH)D3, weight,
body mass index, waist circumference, waist to hip ratio, sunlight
exposure period, physical activity, and 3-day food recall, were
measured at the beginning of the study and 8 weeks later.
Results: Serum level of 25(OH)D3 significantly increased from
24.7ng/ml to 37.6ng/ml after 8 weeks of intervention in the treatment
group (p<0.05). Waist circumference had a significantly change in the
treatment group after 8 weeks of supplementation (p<0.05).
Conclusion: The results of this study showed Vitamin D
supplementation increased serum level of Vitamin D and reduced waist
circumference in overweight or obese subjects suffering from sleep
disorder.
Keywords: Vitamin D; Obesity; Body mass index; Sleep disorder; A
Randomized clinical trial.
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تأثیر مکمل ویتامین  Dبر شاخص های تن سنجی افراد دارای اضافه وزن یا
چاق مبتال به اختالل خواب :کارآزمایی بالینی تصادفی شده
مجیدمحمد شاهی ،1سیداحمد حسینی ،1بیژن حلی ،1محمدحسین حقیقیزاده ،2محمد ابوالفتحی

*3

جندیشاپور ،اهواز ،ایران.

زمینه و هدف :چاقی زمینهساز بیماریهای قلبی  -عروقی ،دیابت و فشار خون است .اختالل

 2گ ر و ه ب هدا شت  ،دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران.
 3د ان ش ک د ه

پیرا پز ش کی ،

خواب نیز می تواند با تغییر در سطوح نوروپپتیدهایی مانند گرلین و لپتین ،همچنین دیگرمکانیزمها
در بروز چاقی و اضافه وزن مؤثر باشد .در مطالعه حاضر اثر مکمل ویتامین  Dبر
شاخصهای تنسنجی افراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتال به اختالل خواب بررسی

وا ح د

گردید.

ار ون د ،دان شگ ا ه ع ل و م پز شک ی

روش بررسی :در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور ،جامعه آماری را  74زن و مرد (با

ج ندی شا پو ر  ،ا هو از  ،ا یر ان .

سنین  20-50سال) مبتال به اختالل خواب دارای اضافه وزن یا چاق مراجعهکننده به بیمارستان
گلستان شهر اهواز تشکیل میدادند  .میانگین سطح سرمی ویتامین  Dکل افراد مورد مطالعه ،زیر
 30نانوگرم برمیلیلیتر بود .در گروه درمان 50 ،هزار واحد ویتامین  Dدر  2هفته
(به صورت یک بار در طی  8هفته) و در گروه دارونم ا  4عدد پرل دارونما در
طی  8هفته مصرف شد .سطوح  25 ( OH) D3پالسما  :وزن ،نمایه توده بدنی،
دور کمر و نسبت دور کمر به باسن ،زمان در معرض آفتاب بودن ،فعالیت

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

فیزیکی ،یادآمد  3روزه خوراک در ابتدا و  8هفته پس از شروع مطالعه

مح مد ابو الف ت حی  ،د ان شک د ه

اندازه گیری شد .

پیرا پ زش کی،
دان ش گ ـ ا ه

وا ح د
علوم

ا رو ند ،
پز شک ی

ج ندی شا پو ر  ،ا هو از  ،ا یر ان ؛
آدرس پست الکترونیکی:
a b o l fa t h i . m5 4 @ g m a i l . c o m

تار ی خ در ی افت 9 5 / 3 / 2 6 :

یافتهها  :سطوح سرمی  ، 25 ( OH)D 3افزایش معنی داری از  24/7نانوگرم
برمیلی لیتر به  37 / 6نانوگرم برمیلی لیتر پس از  8هفته مداخله در گروه درمان
نشان داد )  . ( p > 0 / 001اندازه دور کمر در گروه درمان پس از  8هفته دریافت
مکمل یاری ،تغییر معنی داری یافت ( .) p > 0 / 05
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد مکمل یاری با مکمل ویتامین  Dدر افراد دارای
اضافه وزن یا چاق مبتال به اختالل خواب ،باعث افزایش سطح ویتامین  Dسرم
و کاهش اندازه دور کمر می شود.

تار ی خ پذ یر ش9 5 / 5 / 2 3 :

کلید واژهها :ویتامینD؛ چاقی؛ شاخص توده بدن ی؛ اختالل خواب؛ کارآزمایی
بالینی تصادفی شده.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Shahi MM, Hosseini SA, Helli B, Hosein Haghighyzade M, Abolfathi M. Effect
of vitamin D supplement on anthropometric indices of overweight or obese
individuals suffering sleep disorder: Randomized clinical trial.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(7):1-11. [Full Text in Persian
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1گروه تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

ت أ ثیر م ک مل و ی تا م ین  Dب ر شا خص ها ی تن س نج ی اف راد دا را ی اض ا فه وز ن ی ا
...

چ ا ق. . . .. .

مجیدمحمد شاهی

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

مقدمه

ویتامین ت أ مین می گردد (  .) 12سطوح کم ویتامین

خواب  ،حالتی از عدم هوشیا ر ی است که با

با بیماری های مختلف مثل عدم تحمل متابولیسم

تحریکات حسی مناسب می توان آن را به بیداری

گلوکز یا مقاومت انسولین یا دیابت و بیماری

تبدیل کرد (  .) 1در اختالالت خواب  ،فرد از خواب

قلبی  -عروقی  ،آلرژی  ،اختالالت روانی  ،سرطان ،

کافی و رضایت بخش بهره مند نبوده و ممکن است

اختالالت جنون و آلزایمر مرتبط می باشد (  .) 13در

مشکالتی در به خواب رفتن داشته باشد و یا فرد

برخی

سطوح

بسیار زودتر از موعد بیدار یا خواب ناپیوسته ای را

 25 ( OH) D3پالسما با چاقی دیده شده است ( .) 14

در میان ه شب تجربه کند (  . ) 2برآورد شده است % 20

بنابراین ،هنگامی که کمبود ویتامین  Dمزمن شود

بالغین  ،مبتال به اختالل خواب هستند (  .) 3خواب

باعث میوپاتی عضالنی شده که این بیما ری خود با

ناکافی سبب افزایش دریافت کالری و افزایش وزن

آسیب اختالل خواب مانند درد ،بی خوابی روزانه و

شده و این کار را از طریق نوسان در سطوح

خستگی همراه است .همچنین این عالئم فیزیکی ،

نوروپپتیدهای تنظیم کننده اشتها (لپتین و گرلین)

اختالالت رفتاری را باعث شده که می تو ان ند تمایل

انجام می دهد (  ) 4که درنهایت  ،اختالالت خواب

برای فعالیت فیزیکی را کم و سبک زندگی

منجر به افزایش احتمال فشار خون  ،کلسترول باال ،

کم تحرک را ترقی داده و در نهایت ،باعث

چربی خون  ،دیابت نوع  2و چاقی می شود (  . ) 5در

چاقی شوند (  .) 15در مطالعه حاضر ،اثر ویتامین  Dبر کاهش

یک مطالعه مشاهده گردید دوره خواب کوتاه با

عوارض ناشی از کمبود این ویتامین مرتبط با اختالل خواب،

افزایش شیوع چاقی و متعاقب ا ً با بروز دیابت نوع 2

همچنین بر کاهش شیوع اضافه وزن ،چاقی و بهبود شاخصهای

توأم بوده است (  .) 6مدارکی وجود دارد که نشان

تنسنجی بررسی گردید.

می دهد خواب ،نقش کلیدی در متابو لیسم انرژی
داشته و متعاقب ا ً خواب ناکافی سهم مهمی در اضافه

روش بررسی

وزن و چاقی دارد ( .) 7

در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور ،جامعه آماری را

در افراد چاق ،وجود اختالل در سیستم درون ریز

تمامی افراد دارای اضافه وزن و یا چاق مبتال به اختالل خواب

ویتامین  Dبه اثبات رسیده است (  ، ) 8ازجمله این

مراجعهکننده به بیمارستان گلستان شهر اهواز در سال 1394

اختالالت می توان به افزایش میزان سرمی هورمون

تشکیل میدادند که از بین آنها افراد مورد بررسی براساس

و

معیارهای ورود و خروج ،انتخاب و با رضایت شخصی در این

پاراتیروئید
ک اهش

(  P T Hیا ho r mo n e

سرمی

-25

) P arat h yro id

هیدروکسی

ویتامین

(  ( 25 OHD3اشاره کرد (  .) 9کمبود ویتامین

D3

مطالعه شرکت کردند.

D

معیارهای ورود به مطالعه شامل :تکمیل فرم اختالل خواب

به عنوان یک عامل خطر غیروابسته در چاقی شکمی

پیتزب ورگ (  ) P SQIو داشتن امتیاز  5یا بیشتر از  5پرسشنامه

که

مربوطه ،دارا بودن شاخص تودهبدنی  25و باالتر از  ،25قرارداشتن

مجموعه ای از هورمون های سیکواستروئیدی محلول

در محدوده سنی بین 20- 50سال  ،رضایت به ورود در

در چربی است (  ) 11به دو شکل برای هر فرد ت أ مین

مطالعه  ،عدم مصرف سیگار یا مواد مخدر توسط فرد،

می شود  :یکی از طریق منبع داخلی که سنتز پوستی

عدم مصرف مکمل ویتامین  Dبا دوز باال (  3ماه قبل

این ویتامین به وسیله نور خورشید است و دیگری

از مطالعه ) ،ع دم مصرف دارو های خواب آور  ،نبود

منبع خارجی که از طریق مصرف غذاهای ح ـ اوی این

ابت ـ ال ب ـ ه بیم ـ اری ک ـ ه اخت ـ الل خ ـ واب می ده ـ د ( مث ـ ل

زنان

تأثیر گذار

است

( .) 10

ویتامین

D
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مطالعات،

ارتباط

معکوس ی

بین

D

ت أ ثیر م ک مل و ی تا م ین  Dب ر شا خص ها ی تن س نج ی اف راد دا را ی اض ا فه وز ن ی ا
...

چ ا ق. . . .. .

مجیدمحمد شاهی

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

شیرده ی ،عدم مصرف الکل توسط فرد  ،نداشتن

(کربوهیدرات ،پروتئین ،چربی ،درصد انرژی از کربوهیدات،

افسردگی  ،اضطراب و استرس شدید  ،نداشتن رژیم

درصد انرژی از چربی و درصد انرژی از پروتئین) محاسبه شدند.

کاهش یا افزایش دهنده وزن بود .

در ابتدا و انتهای مطالعه ،از تمامی افراد شرکتکننده 5 ،سیسی

معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :ابتال به

نمونه خون وریدی ناشتا از وریدهای جلوی آرنج گرفته شد .

یا

ابزار سنج ش اختالل خواب ؛ پرسشنامه شاخص اختالل

هیپرتیروئیدی ،هیپرکلسمی ،از دست دادن اطالعات

خواب پیتزب و رگ (  ) P SQIبود .این پرسشنامه ،اختالل

D

خواب را درطی یک ماه گذشته مورد بررسی قرار

اثر دارند .نمونهگیری در این مطالعه بهصورت هدفمند انجام

می دهد و از  9سؤال اصلی تشکیل شده که درکل این

شد؛ بدین صورت که تمامی بیماران دارای اضافه وزن یا چاق

پرسشنامه شامل  7حیطه  :توصیف کلی فرد از کیفیت

مبتال به بیماری اختالل خواب مراجعهکننده ،پس از تشخیص

خواب (  ، (S ub j ec ti v e s lee p q ua li t yت أ خیر د ر به

پزشک معالج براساس شاخص خواب پیتزبورگ و به شرط

خواب رفتن (  ،) Sleep Lat e nc yطول مدت خواب

دارابودن شرایط ورود به مطالعه ،انتخاب و بعد از توضیحات الزم

واقعی ) ، ( Sl eep D ur a tio nکفایت خواب متشکل از

در مورد مکمل ویتامین  Dو هدف مطالعه در صورت تمایل به

طول مدت خواب واقعی از کل زمان سپری شده در

ورود به مطالعه ،پس از تکمیل فرم رضایتنامه کتبی ،وارد مطالعه

رختخواب ) ، ( Sle ep E f fi c ie nc yاختالل خواب

شدند .سپس بیماران به روش  Random allocationبه دو گروه

(  ،) Sle ep D i st ur b a n ce sبیدا ر شدن شبانه ،میزان

دریافتکننده مکمل ویتامین  Dو دارونما تقسیم شدند .با توجه

داروهای خواب آور مصرفی

به سطح اطمینان  ، % 95توان  % 80و در نظر گرفتن 4 / 5

) ( Us e o f Sle ep M e d ic at i o n sو اختالل عملکرد

و

 ، (Da y T i meبه صورت

بیماری

هیپو

یا

هیپرپاراتیروئیدیسم،

هیپو

فرد و مصرف داروهایی که بر متابولیسم ویتامین

انحراف

معیار

25 (OH) D3

نانومول

برلیت ر

روزانه

) D ys f u n c tio n

درنظر گرفتن  3واحد اختالف میانگین بین دو گروه

مشکالت تجربه شده ناشی از بی خوابی فرد می باشد .

مورد بررسی ؛ حجم نمونه  72نفر محاسبه گردید

م جموع نمرات بین صفر تا  21متغی ر است  .پس از

(  ) 16که با احتساب  % 10ریزش کل نفرات ،تعداد

نمره بندی نهایی ،کسب نمره  5و بیشتر ؛ نشان دهنده

نمونه نهایی  80نفر در نظر گرفته شد .به افراد

اختالل خواب می باشد  .اعتبار علمی پرسشنامه

شرکت کننده در گروه مداخله  4 ،عدد پرل خوراکی

پیتزب و رگ د ر ایران چندین بار در مطالعات مختلف

 50000واح د ویتامین ( Dساخت شرکت دانا) ،هر 2

از طریق روایی محتوا سنجیده شده است ( . ) 17

هفته یک بار داده شد .افراد دارونما نیز هر  2هفته ،

اطالعات فردی شامل :سن ،شغل ،سطح تحصیالت ،جنسیت،

یک کپسول پالسبو (پارافین خوراکی) دریافت

وضعیت تأهل ،سابقه ابتال به بیماری دیابت ،افسردگی ،استعمال

کردند  .در ابتدای ورود به مطالعه ،آموزشهای کلی مبنی بر

دخانیات ،مصرف مکملهای ویتامینی و غذایی ،سابقه حساسیت

عدم تغییر در برنامه غذایی ،حذف منابع غذایی ویتامین  ،Dعدم

به مکملهای ویتامینی ،غذایی و داروهای مصرفی و پیروی از

تغییر الگوی فعالیت فیزیکی و نداشتن رژیم کاهش یا افزایش وزن

رژیم غذایی خاص؛ از طریق مصاحبه چهره به چهره و سؤال از

به همه بیماران شرکتکننده در مطالعه ارائه گردید ،سپس از

بیمار گردآوری و ثبت گردید  .در ابتدای مطالعه و پایان هفته

بیماران در ابتدا و انتهای مطالعه ،ثبت  3روز غذایی ( 2روز متوالی

هشتم؛ قد ،وزن ،دور کمر ،دور باسن BMI ،و نسبت دور کمر به

و یکروز تعطیل) گرفته شد.

دور باسن توسط کارشناس تغذیه مجرب ،اندازهگیری و اطالعات

جهت آنالیز غذایی ،از نرمافزار  Nutritionist IVاستفاده شد.

مربوطه جمعآوری شد.
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فشار خون  ،ناراحتی قلبی و غیره ) ،عدم باردار ی یا

دادههای غذایی برحسب میانگین  3روز دریافت انرژی

ت أ ثیر م ک مل و ی تا م ین  Dب ر شا خص ها ی تن س نج ی اف راد دا را ی اض ا فه وز ن ی ا
...

چ ا ق. . . .. .

مجیدمحمد شاهی

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

را داشتند  2مرتبه با خطای  0/1کیلوگرم ،اندازهگیری و میانگین 2

مدرک کارشناسی ارشد است که توسط کمیته اخالق پژوهشی

مرتبه اندازهگیری ،ثبت گردید .قد افراد شرکتکننده در مطالعه

دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز (به شماره

بهصورت ایستاده و بدون کفش با متر غیرکشسان 2 ،مرتبه و با

ثبت  )IR.AGUMF.REC.1394.514تأیید گردید.

خطای  0/2سانتیمتر ،اندازهگیری و میانگین  2مرتبه اندازهگیری

مقادیر براساس میانگین  ±انحراف معیار بیا ن شد ند.

ثبت گردید .شاخص تودهبدنی ( )BMIنیز بهوسیله تقسیم وزن

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  ،21روش آماری

برحسب کیلوگرم برمجذور قد برحسب متر به دست آمد .دور

کولموگروف اسمیرنوف (جهت توزیع نرمال تمامی متغیرها)،

کمر ( )Waist Circumferenceافراد بهوسیله یک متر نواری

آزمون مربع کای دو ( برای مقایسه متغیرهای کیفی )،

غیرکشسان در نیمه وسط بدن زیردنده تحتانی قفسه سینه

آزمون آماری تیتست (برای مقایسه میانگین دادههای کمّی در

با حداکثر خطای  0/5سانتیمتر ،همچنین دور باسن

بین دو گروه) ،آنالیز کوواریان س {جهت مقایسه مقادیر قبل

( )Hip circumferenceبیماران با استفاده از متر نواری غیرکشسان

و بعد در یک گروه ،درصورت وجود متغیر مخدوشگر

با حداکثر خطای  0/5سانتیمتر در بزرگترین محیط باسن

(وضعیت شغلی) در متغیرهای دموگرافی } ،آزمون تی

اندازهگیری شد .جهت محاسبه دور کمر به دور باسن

جفتشده (در مورد متغیرهایی که توزیع آنها نرمال نبود)،

( )Waist to hip ratioاز فرمول  WC/HCاستفاده شد.

آزمونهای معادل غیرپارامتریک ویلکاکسون و منویتنی (برای

فعالت بدنی افراد بهوسیله پرسشنامه فعالیت بدنی سنجیده شد.

مقایسه متغیرهای رتبهای در دو گروه) تجزیه و تحلیل شدند .سطح

پرسشنامه بینالمللی فعالیت فیزیکی یا به اختصار

معنیداری p>0/05 ،در نظر گرفته شد .بهمنظور آنالیزهای

International Physical Activity Short Form( IPAQ-SF

 :)Questionnaireاین پرسشنامه مشتمل بر  7سؤال بوده که

غذایی ،از نرمافزار  Nutritionist IVاستفاده گردید.

بهصورت سنجش فعالیت هفته گذشته افراد میباشد .این پرسشنامه
استاندارد بوده و تاکنون نیز در مطالعات زیادی به کار رفته و

یافته ها

روایی و پایایی آن نیز گزارش شده است ( ،)18ولی در ایران

در این مطالعـه 80 ،مـرد و زن شـرکت کردنـد کـه در

تاکنون ترجمه فرم کوتاه پرسشنامه بینالمللی فعالیت فیزیکی،

طی مطالعه  6نفر (  4نفر از گـروه ویتـامین  Dو  2نفـر

مورد سنجش روایی و پایایی قرار نگرفته است .فعالیت بدنی

از گـروه دارونمــا) بـه دلیــل نداشـتن تمایــل بـه ادامــه

افراد به وسیله پرسشنامه فعالت بدنی کوتاه (برحسب

همکــاری و نداشــتن معیــار ،از ادامــه مطالعــه حــذف

متز در دقیقه در هفته)  ،براساس فعالیت شدید،

شدند که در نهایت ،اطالعات  74نفـر (  36نفـر گـروه

متوسط ،فعالیت پیاده روی و زمانی که صرف نشستن

ویتامین  Dو  38نفر گروه دارونما) مورد بررسی قرار

می شود در  7روز گذشته ب ررسی گردید ( . ) 19

گرفت.
D

میانگین سن به تفکیک گروههای مورد مطالعه ،در گروه

IDS

ویتامین  36±9/5 ،Dسال و در گروه دارونما 39/7±8/9 ،سال

(شرکت پادتن دانش) با روش  ELI S Aبا حساسیت 5

بود .از نظر آماری تفاوت معنیداری بین دو گروه ،از نظر سن

نانومول برلیتر استفاده شد .

وجود نداشت ( .)p=0/10همچنین در متغیرهای جنسیت ،سطح

در این مطالعه پیش از ورود افراد به طرح ،روش کار برای آنها

تحصیالت و وضعیت تأهل در دو گروه ،تفاوت آماری معنیداری

توضیح داده شد و تمامی مراحل مصاحبه و مداخله پس از اخذ

مشاهده نشد ( .)p<0/05در مقایسه وضعیت شغلی بین دو گروه،

رضایت کتبی افراد انجام گرفت.

این شاخص بین دو گروه اختالف آماری معنیداری نشان داد

برای

اندازه گیری

سطح

سرمی

ویتامین

(  ) 2 5 -H yd ro x y Vi ta mi n Dافراد ،از کیت

(( )p=0/01جدول شماره .)1
5
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وزن تمامی افراد با ترازوی ثابت Seca؛ درحالیکه حداقل پوشش

اطالعات این مقاله بخشی از طرح پایاننامه دانشجویی اخذ

ت أ ثیر م ک مل و ی تا م ین  Dب ر شا خص ها ی تن س نج ی اف راد دا را ی اض ا فه وز ن ی ا
...

چ ا ق. . . .. .

مجیدمحمد شاهی

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

جدول شماره :1اطالعات دموگرافیک افراد شرکتکننده در مطالعه
گروه ویتامین )n=36( D

گروه دارونما ()n=38

p

36±9/5

39/7±8/9

0/10#

دیپلم و زیردیپلم

(23)63/9

(29)76/3

*0/48

فوقدیپلم و لیسانس

(11)30/5

(8)21/1

باالی لیسانس

(2)5/6

(1)2/6

مرد

(8)22/2

(10)26/3

زن

(28)77/8

(28)73/7

کارمند/دانشجو

(15)41/7

(4)10/5

بیکار/خانهدار

(15)41/7

(5)13/2

آزاد

(6)16/6

(29)76/3

مجرد ،بیوه ،مطلقه

(16)44/4

(17)44/7

متأهل

(20)55/6

(21)55/3

متغیر
سن ( سال)
سطح تحصیالت

جنسیت

وضعیت تأهل

0/44

*0/01

*0/58

*آزمون مربع کای # ،آزمون تی زوج

مقایسه بینگروهی نشان داد در ابتدای مطالعه ،اختالف آماری

طبق نتایج آنالیز آماری ،بین میزان فعالیت فیزیکی در دو گروه

معنیداری در هیچیک از پارامترهای سطح سرمی ویتامین ،D

دریافتکننده مکمل ویتامین  Dو دارونما در انتهای مطالعه در

زمان در معرض آفتاب بودن و فعالیت فیزیکی افراد مورد بررسی

مقایسه با ابتدای مطالعه ،اختالف آماری معنیداری وجود نداشت

وجود ندارد ( .)p<0/05در مقایسه بینگروهی (در انتهای

( .)p<0/05در گروه دارونما در انتهای مطالعه نسبت به ابتدای

مطالعه) ،اختالف آماری معنیداری در زمان در معرض

مطالعه ،از لحاظ زمان در معرض آفتاب بودن ،ویتامین  Dسرم و

آفتاببودن و فعالیت فیزیکی بین دو گروه دیده نشد (،)p<0/05

فعالیت فیزیکی ،تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد

ولی در پایان مداخله بین دو گروه ،تفاوت معنیداری از لحاظ

()p<0/05؛ حتی پس از تعدیل عامل مخدوشگر (وضعیت شغلی)

سطح ویتامین  Dمشاهده گردید ( .)p>0/05مقایسه درونگروهی

در انتهای مطالعه بین دو گروه بجز سطح ویتامین  Dسرم در نتایج،

متغیرهای مذکور حاکی از آن بود که در انتهای مطالعه نسبت به

اختالف آماری معنیداری دیده نشد (( )p<0/05جدول

ابتدای مطالعه از لحاظ سطح ویتامین  ،Dتفاوت معنیداری در

شماره .)2

گروه ویتامین  Dوجود داشته است (.)p>0/05
جدول شماره  :2میزان ویتامین  Dسرم ،زمان در معرض آفتاب بودن و فعالیت فیزیکی ،در گروههای مورد بررسی در ابتدا و انتهای مطالعه در مقایسه بینگروهها
گروه دارونما()n=38

*p 1

ابتدای مطالعه

24/7±9/5

27/8±7/5

0/13

0/27

انتهای مطالعه

37/6±14/9

27/6±6/4

>0/001

0/002

¶p 3

>0/001

0/97

گروه ویتامین )n=36( D

متغیر
ویتامین  Dسرم (نانوگرم برمیلیلیتر)

زمان در معرض آفتاب بودن (دقیقه)

p 2#

ابتدای مطالعه

15/4±7/2

22/1±19/5

0/13

0/26

انتهای مطالعه

16/6±12/1

21/3±16/1

0/20

0/10

¶p 3

0/88

0/99

فعالیت فیزیکی

ابتدای مطالعه

1901/4 ± 603/6

1570/1 ± 517/1

0/45

0/83

()met-minute/week

انتهای مطالعه

1718/5 ± 627/6

1805/7 ±589/5

0/59

0/17

3¶p

0/43

0/25

* مقایسه میانگین  ±انحراف معیار ویتامین  Dسرم ،زمان در معرض آفتاب بودن و فعالیت فیزیکی بین دو گروه دریافتکننده مکمل ویتامین  Dو دارونما
(آزمون آماری منویتنی برای متغیرها).
#

مقایسه میانگین  ±انحراف معیار ویتامین  Dسرم ،زمان در معرض آفتاببودن و فعالیت فیزیکی بین دو گروه دریافتکننده مکمل ویتامین  Dو دارونما پس از تعدیل اثر
شغل (آزمون آماری  ،)ANCONAمقایسه میانگین  ±انحراف معیار در هرگروه در ابتدا و انتهای مطالعه (آزمون آماری  Wilcoxonبرای متغیرها).
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وضعیت شغلی

*

ت أ ثیر م ک مل و ی تا م ین  Dب ر شا خص ها ی تن س نج ی اف راد دا را ی اض ا فه وز ن ی ا
...

چ ا ق. . . .. .

مجیدمحمد شاهی

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

انرژی ،کربوهیدرات ،پروتئین ،چربی ،درصد انرژی از

اختالف آماری معنیداری در هیچیک از دریافتهای غذایی

کربوهیدرات ،درصد انرژی از چربی و درصد انرژی از پروتئین؛

بیماران مبتال به اختالل خواب مشاهده نشد ) .(p<0/05مقایسه

ارزیابی و نتایج آن در جدول شماره  3گزارش شد .در مقایسه

درونگروهی متغیرهای مذکور حاکی از آن بود که در هر دو

بینگروهی (در ابتدای مطالعه) ،اختالف آماری معنیداری در

گروه ،همه پارامترها در انتهای مطالعه در مقایسه با مقادیر ابتدای

هیچیک از دریافتهای غذایی بیماران مبتال به اختالل خواب

مطالعه ،تفاوت معنیداری نداشته است (( )p<0/05جدول

وجود نداشت (.)p<0/05

شماره .)3

جدول شماره  :3میزان دریافتهای غذایی در گروههای مورد مطالعه در ابتدا ،انتهای مطالعه و مقایسه بینگروهها
گروه ویتامین )n=36( D

گروه دارونما ()n=38

*p 1

p 2#

ابتدای مطالعه

2591±395/6

2664/6±399/3

0/67

0/77

انتهای مطالعه

2619/3±337/9

2635/2±429/2

0/93

0/81

¶p 3

0/54

0/31

متغیر
انرژی (کیلوکالری)

کربوهیدرات (گرم)

چربی (گرم)

پروتئین (گرم)

ابتدای مطالعه

340/3 ± 47/8

364/6±19/1

0/47

0/66

انتهای مطالعه

336/2± 37/8

359/2 ± 21/2

0/07

0/10

¶p3

0/47

0/63

ابتدای مطالعه

98/8±21/9

96/1 ± 22/3

0/81

0/50

انتهای مطالعه

92/2 ± 12/2

93/1±17/2

0/81

0/59

¶p 3

0/28

0/58

ابتدای مطالعه

90/9 ±13/9

99/9±18/2

0/24

0/38

انتهای مطالعه

93/4 ± 13/6

90/4±16

0/44

0/29

¶p 3

0/64

0/22

درصد انرژی از

ابتدای مطالعه

53/9±11/9

54/7 ± 12/4

0/21

0/31

کربوهیدرات

انتهای مطالعه

54/2 ± 13/8

49/92 ± 13/1

0/10

0/07

¶p 3

0/33

0/08

درصد انرژی از چربی

درصد انرژی از پروتئین

ابتدای مطالعه

34/4 ± 10/6

32/7 ±12/7

0/34

0/23

انتهای مطالعه

32/4 ± 12/6

34/6 ±11/2

0/48

0/55

¶p 3

0/28

0/36

ابتدای مطالعه

13/5 ± 2/7

15 ± 4/2

0/36

0/72

انتهای مطالعه

15/5 ±3/7

15/7 ± 6/1

0/74

0/84

¶p 3

0/21

0/46

*مقایسه میانگین±انحراف معیار دریافتهای غذایی بین دو گروه دریافتکننده مکمل ویتامین  Dو دارونما
آزمون آماری ( Independent sample t-testبرای متغیرهای انرژی ،کربوهیدرات ،چربی) ،آزمون آماری منویتنی (برای سایر متغیرها).
 #مقایسه میانگین  ±انحراف معیار دریافتهای غذایی بین دو گروه دریافتکننده مکمل ویتامین  Dو دارونما پس از تعدیل اثر شغل (آزمون آماری
کوواریانس) ¶.مقایسه میانگین  ±انحراف معیار دریافتهای غذایی در هر گروه در ابتدا و انتهای مطالعه (آزمون آماری ( Paired sample t-testبرای متغیرهای
انرژی ،کربوهیدرات  ،چربی ،پروتئین ،درصد انرژی از پروتئین در گروه دارونما) و آزمون آماری ویلکاکسون (برای سایر متغیرها).
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در این مطالعه دریافتهای غذایی افراد شرکتکننده شامل:

در انتهای مطالعه پس از تعدیل اثر عوامل مخدوشگر (شغل)،

ت أ ثیر م ک مل و ی تا م ین  Dب ر شا خص ها ی تن س نج ی اف راد دا را ی اض ا فه وز ن ی ا
...

چ ا ق. . . .. .

مجیدمحمد شاهی

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

معنیداری در هیچیک از خصوصیات تنسنجی مشاهده نشد

گروه ویتامین  ،Dاندازه دور کمر کاهش معنیداری در انتهای

( .)p<0/05همچنین مقایسه بینگروهی نشان داد در انتهای مطالعه،

مطالعه نسبت به مقادیر ابتدای مطالعه داشته است ( ،)p=0/01ولی

اختالف آماری معنیداری در هیچیک از خصوصیات تنسنجی

تفاوت معنیداری از لحاظ هیچیک از شاخصهای تنسنجی در

وجود نداشته است ( .)p<0/05این نتایج حتی پس از تعدیل اثر

انتهای مطالعه نسبت به مقادیر ابتدای مطالعه مشاهده نشد

عامل مخدوشگر (شغل) ،همچنان غیرمعنیدار باقی ماند

(( )p<0/05جدول شماره .)4

(.)p<0/05
جدول شماره  :4شاخصهای تنسنجی در گروههای مورد مطالعه ،در ابتدا و انتهای مطالعه و مقایسه بینگروهها
گروه ویتامین )n=36( D

گروه دارونما ()n=38

*p1

p2#

ابتدای مطالعه

80/9±15/3

75/8±9/9

0/16

0/23

انتهای مطالعه

80/1±15/2

75/3±10/5

0/18

0/29

¶p 3

0/16

0/13

متغیر
وزن (کیلوگرم)

نمایه توده بدنی(کیلوگرم برمتر مربع)

(سانتیمتر) دور کمر

دور لگن (سانتیمتر)

نسبت دور کمر به دور لگن

ابتدای مطالعه

28/9±3/3

29/1±2/3

0/80

0/59

انتهای مطالعه

28/6±3/2

28/8±2/7

0/28

0/67

¶p 3

0/22

0/10

ابتدای مطالعه

104/7±8/4

103/6±7/6

0/62

0/33

انتهای مطالعه

103±8/9

103±7/6

0/98

0/65

¶p 3

0/01

0/11

ابتدای مطالعه

105/5±9/3

104/3±5/8

0/44

0/80

انتهای مطالعه

105/5±10

103/8±6/4

0/23

0/33

¶p 3

0/69

0/23

ابتدای مطالعه

1±0/1

1±0/1

0/69

0/79

انتهای مطالعه

0/9±0/1

1±0/1

0/62

0/83

¶p 3

0/06

0/25

*مقایسه میانگین  ±انحراف معیار شاخصهای تنسنجی بین دو گروه دریافتکننده مکمل ویتامین  Dو دارونما.
آزمون آماری ( Independent sample t-testبرای متغیرهای وزن و دور لگن) ،آزمون آماری منویتنی (برای سایر متغیرها).
#مقایسه میانگین  ±انحراف معیار شاخصهای تنسنجی بین دو گروه دریافتکننده مکمل ویتامین  Dو دارونما پس از تعدیل اثر شغل (آزمون آماری ¶ .)ANCONA
مقایسه میانگین  ±انحراف معیار شاخصهای تنسنجی در هرگروه در ابتدا و انتهای مطالعه (آزمون آماری  Paired sample t-testبرای متغیرهای وزن ،تودهبدنی و
دور لگن و آزمون آماری ویلکاکسون (برای سایر متغیرها).

بحث

سایر شاخصهای تنسنجی (وزن ،نمایه تودهبدنی ،دور باسن و

میانگین سطح ویتامین  Dسرم در گروه مداخله 24/7 ،و در گروه

دورکمر به دور باسن) ،از حیث آماری تغییر معنیداری نداشت.

دارونما 27/8 ،در ابتدای مطالعه بود که طبق تعریف انجمن

این یافتهها با نتایج مطالعه نجارزاده و همکاران که بر روی  88فرد

پزشکی آمریکا ( ،)IOMدر محدوده ناکافی قرار داشت ( .)20در

30 -65ساله مبتال به سندرم متابولیک بهصورت مداخلهای انجام

D

شده بود ،همخوانی داشت .در این مطالعه به افراد مورد مداخله در

مطالعه حاضر ،پس از گذشت  8هفته مکملیاری با ویتامین

(بهصورت  50هزار واحد بینالمللی ،هر  2هفته یکبار و به تعداد

مدت  6روز متوالی هر روز 50000 ،واحد بینالمللی ویتامین

 4عدد پرل در  8هفته) ،افزایش معنیداری در سطوح 25(OH)D3

بهصورت خوراکی داده شد و شاخصهای تنسنجی (وزن ،نمایه

سرم در افراد گروه مداخله نسبت به گروه دارونما مشاهده شد،

تودهبدنی ،دور کمر و نسبت دور وکمر به دور باسن) در ابتدا و

همچنین اندازه دور کمر ،در گروه ویتامین  Dدر انتهای مطالعه

سه ماه پس از شروع مطالعه ،اندازهگیری شد که پس از سه ماه،

نسبت به ابتدای مطالعه ،کاهش معنیداری ) (p>0/05یافـت ،ولی

مقدار میانگین انـدازه دورکمـر در گـروه درمـان نسبـت بـه
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در مقایسه بینگروهی (در ابتدای مطالعه) ،اختالف آماری

مقایسه درونگروهی متغیرهای مذکور حاکی از آن بود که در

ت أ ثیر م ک مل و ی تا م ین  Dب ر شا خص ها ی تن س نج ی اف راد دا را ی اض ا فه وز ن ی ا
...

چ ا ق. . . .. .

مجیدمحمد شاهی

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

متغیرهای تنسنجی ،تغییر معنیداری پیدا نکرد ( .)19در

چربی است ( .)27از دیگر مکانیسمهای مرتبطکننده چاقی

مطالعهایکه توسط  Zittermannو همکاران بر روی  200فرد

شکمی و سطوح پایین ویتامین  Dمیتوان به این مورد اشاره کرد

سالم دارای اضافه وزن در طی  12ماه انجام گرفت ،سطح ویتامین

که ویتامین  Dبیشتر در نواحی وسیع چربی در بدن (مثل دور

 Dاین افراد  12نانوگرم برمیلیلیتر بود .در این مطالعه ،گروه

شکم) مصادره میشود و هیپوویتامینوز آن نیز میتواند عملکرد

مداخله 83 ،میکروگرم در روز ویتامین  Dدریافت کردند؛

انسولین ،متابولیسم گلوکز و سایر فرآیندهای متابولیک را در

درحالیکه به گروه کنترل ،پالسبو داده شد؛ درنتیجه پس از

بافت چربی مختل کند ( .)28ساز و کار مطرحشده دیگر این

مداخله مشاهده گردید مکمل ویتامین ( Dبا دوز  83میکروگرم در

است که احتماالً کمبود ویتامین  Dباعث میوپاتی عضالنی و در

روز) بر کاهش وزن ،تأثیر معنیداری نداشته است (.)21

Sadiya

نتیجه کمی تحرک و بروز چاقی میشود (.)29

و همکاران مطالعهای دو سوکور (در طی  6ماه) و کورنشده (طی

از ویژگیهای مطالعه حاضر این بود که سطوح سرمی ویتامین

 6ماه) بر روی  87فرد چاق مبتال به دیابت نوع  2در سه فاز انجام

افراد مورد بررسی ،قبل و بعد از مکملیاری اندازهگیری شد،

دادند :فاز  ،1گروه ویتامین ( Dدر طی  3ماه) مکمل  6000واحد

همچنین عواملی که باعث تغییرات شاخصهای آنتروپومتریک

بینالمللی؛ فاز ،2مکمل  3000IUویتامین  D3در روز و در فاز 3

میشوند مثل میزان فعالیت فیزیکی افراد ،رژیم غذایی افراد (قبل و

بهصورت کورنشده هر دو گروه مداخله و پالسبو مکمل2200 IU

بعد مداخله) و زمان در معرض آفتاب بودن افراد ،اندازهگیری شد.

ویتامین  D3برای مدت 6ماه دریافت کردند .پس از مداخله

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به زمان کوتاه مطالعه اشاره

مشخص گردید مکمل یاری با ویتامین  ،Dهیچگونه تأثیر

کرد .بنابراین ،الزم است در مطالعات آتی برای تعیین اثر مکمل

معنیداری بر کاهش وزن ،بافت چربی و دور شکم پس از

ویتامین  Dبر شاخصهای تنسنجی ،مطالعهای در زمان طوالنیتر

یکسال مکملیاری نداشته است ( .)22درخصوص اثر احتمالی

بر روی افراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتال به اختالل خواب با

ویتامین  Dبر شاخصهای تنسنجی ،این موضوع مطرح است که

کمبود ویتامین  Dو کنترل سطح سرمی  PTHانجام گیرد.

ویتامین  Dمیتواند در کاهش اندازه دورکمر ( )WCو از

عالوه بر این ،تأیید این فرضیه نیاز به مطالعات بیشتری دارد؛

دستدادن بافت چربی ،مؤثر واقع شود ( .)23ساز و کار بیانشده

چراکه کاهش دورکمر مشاهدهشده در مطالعه حاضر اگرچه به

این است که کمبود ویتامین  Dمیتواند منتهی به

لحاظ آماری معنیدار بود ،اما از نظر بالینی چشمگیر نبود.

D

هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه گردد و در نتیجه کلسیم آزاد داخل
سلولی را در بافت چربی افزایش داده ( ،)23که در نتیجه لیپوژنز

نتیجهگیری

بهوسیله اختالل در القای لیپولیز کاتاکوالمین افزایش مییابد (.)24

با توجه به یافتههای مطالعه حاضر و مقایسه آنها با سایر مطالعات،

این امر میتواند منجر به تجمع چربی و چاقی شده و بازگشت

اینگونه میتوان نتیجه گرفت که مکملیاری با ویتامین

سطح ویتامین  Dبه سطح نرمال نیز ممکن است کل فرآیند را

بهصورت هر  2هفته  50000واحد بینالمللی (درمجموع 4 ،قرص

بازگرداند و منجر به از دست دادن چربی گردد .ارتباط مثبتی بین

یا  200000واحد بینالمللی) ،پس از گذشت  8هفته در افراد مبتال

غلظت  ،PTHچاقی و نقش  PTHدر افزایش لیپوژنزیس و کاهش

به اختالل خواب دارای اضافه وزن یا چاق موجب افزایش سطح

لیپولیز وجود دارد ( .)25همچنین ویتامین  Dبیان و فعالیت رسپتور

ویتامین  Dسرم تا محدوده مطلوب ،توأم با کاهش معنیدار اندازه

گامای فعالشده تکثیرکننده پروکسیزومها را در بافتهای چربی

دورکمر در گروه ویتامین  Dمیشود ،اما در سایر شاخصهای

کاهش داده و در نتیجه از ساخته شدن بافت چربی جلوگیری

تنسنجی افراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتال به اختالل خواب،

میکند ( .)26مکانیسم احتمالی تأثیر سطوح در گردش

کاهش معنیداری ایجاد نمیکند.

 25(OH)D3و چـاقـی دور شکـم کـه بیـانکـننـده چـاقی شکمی
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ابتدای مطالعه ،کاهش معنیداری نشان داد؛ درحالیکه سایر

میباشد؛ احتماالً مرتبط با ذخیره یا مصادره ویتامین  Dدر بافت

مجیدمحمد شاهی

. . . .. .چ ا ق

 ب ر شا خص ها ی تن س نج ی اف راد دا را ی اض ا فه وز ن ی اD ت أ ثیر م ک مل و ی تا م ین
نسرین جاوید تبریزی و همکاران

...

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور

تشکر و قدردانی

 همچنین شرکت داروسازی دانا و تمام افرادیکه در پیشبرد،اهواز

مقاله حاصل بخشی از پایاننامه دانشجویی ارشد تغذیه دانشگاه

.این تحقیق ما را یاری کردند تشکر و قدردانی میشود
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