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کومش
آن از مواجههی پوست با اشمهی فرابنفش  Bشروع ميش ود و

صورت شيوع بااليي از افس ردگي و اخ تالالت اض طرابي در

در نهايت ويتامين دی طي تغيير و تح والتي در کب د ،ب ه 22

پرستاران بروز مييابد [.]7،2

هيدروکسي ويتامين دی تبديل ميشود .امروزه ،ش يوع ب االی

از سويي ديگر ارتبا بين کمبود ويتامين دی و افسردگي،

کمبود ويتامين دی در جمميت نوزادان ،کودکان و بزرگس االن

طي ساليان اخير مورد توجه وسيع قرار گرفته است؛ بهط وری

به خوبي شناخته شده است و تخمين زده ميشود که ح دود 1

که نتايج مطالمات مختلف ،نشان داده اس ت ک ه کلس يتري و

بيليون از جمميت جهان ،مبتال به کمبود ويتامين دی و يا ميزان

(فرم فم ا ويت امين دی) نق ش مهم ي در تنظ يم بس ياری از

ناکافي از آن هستند [.]1

نوروترانسميترها در مغز دارد که از آن جمله ،تنظيم و اف زايش

مطالمهای وسيع در اياالت متحدهی آمريکا نشان داد که در

فراهمي دوپامين و ن وراپ ينف رين در مغ ز از طري ق اث ر ب ر

بين زنان  20تا  39سا 12 ،درصد از آنها س ط س رمي 22

آنزيمهای سنتزکنندهی اين کاتکو امينهاست [ .]8ب هط وری

هيدروکسي ويتامين دی پايين بود ک ه اي ن س ط پ ايين ،در

که يک مطالمه مروری در سا  2013با بررسي  14مطالم هی

برخي کشورها ،حتي به درجهی اندميک نيز رسيده اس ت []2؛

مختلف نشان داد که مي ان کمب ود ويت امين دی و افس ردگي،

بهطوری ک ه کمب ود ويت امين دی در کش ورهايي ک ه در آن،

ارتبا ممنيداری وجود دارد؛ به طوری که در سطوح پايينتر

خانمها از لباسهايي استفاده ميکنند که کل بدن را ميپوشاند،

ويتامين دی ،احتما وقوع افسردگي افزايش مييابد [.]9

 82/2درصد گزار

شده است [ .]3همچن ين ش يوع کمب ود

همچنين بررسي ديگر ب ر روی بيم اران دارای افس ردگي

ويتامين دی در جاممهی مردان ايراني68/8 ،درص د در س ا

راجمه ،نشان داد بيماران مبتال ب ه افس ردگي راجم ه ب هط ور

 1380بيان شده است [.]4

ممنيداری دارای سطوح پايينتر ويتامين دی نسبت ب ه گ روه

در اين ميان ،پرستاران ،به دليل محل کار آنها که عم دتاً

شاهد بودند [ .]10به عبارت روش نت ر ،اخ تال در تنظ يم و

دور از نور آفتاب است و مهمتر از آن ،اينکه اين افراد ،غالب اً

تماد سروتونين و اپ ينف رين ،هس تهی اص لي در افس ردگي

روزهايي از هفته را به صورت شيفت شب کار ميکنند ،يکي از

است .نوراپينفرين و سروتونين ،باعث کاهش عاليم افسردگي

مهمترين جمميتهايي هستند که در ريسک ب االيي از کمب ود

در فرد ميشوند و داروهای ض د-افس ردگي ،از طري ق مه ار

ويتامين دی قرار دارند؛ برای مثا  ،مطالم های آين ده نگ ر ب ر

بازجذب سروتونين و اپينفرين توسط نورون پ ره س يناپتيک،

روی پرستاران در آمريکا نشان داد که شيفت کار شبانه ب رای

باعث افزايش فراهمي آنها در فض ای س يناپتيک م يش وند

بيش از  20سا  ،با باال رفتن ريسک شکستگي هي پ و م

[.]11

همراه بوده است []2؛ به عب ارت دقي قت ر ،ريس ک اف زايش

جالب اينکه ،گروههايي که در ممرض خطر کمبود ويتامين

يافتهی بروز اين بيماریها ،ميتواند مرب و ب ه س ط پ ايين

دی گزار

ميشوند ،همان گروههايي هستند ک ه در ريس ک

ويتامين دی در آنها باشد؛ اگرچه تنها در مطالمات ان دکي ب ه

افسردگي قرار دارند که اي ن اف راد عبارتن د از :اف راد مس ن،

بررسي کمبود ويتامين دی در پرستاران پرداخت ه ش ده اس ت

بالغين ،افراد چاق و مبتالي ان ب ه بيم اریه ای م زمن [.]12

[.]6

بنابراين ،از آنجايي که پرستاران شاغل در بخشهای مختلف
عالوه بر آن ،نتايج تحقيقات مختلفي نشان دادهاند که ک ار

مراکز بهداشتي درماني ،به دليل شيفت کار شبانه و برخورداری

در شيفت شب ،با افزايش ريسک بيماریهای مختلفي از جمله

کمتر از نور آفتاب ،در ممرض کمبود ويتامين دی قرار دارند و

بيماریهای قلبي عروقي ،سرطانهای ان دوکرين و اخ تالالت

از سويي ديگر ،به دليل فشار کاری و هيجانات شغلي باال ،در

اضطرابي و افسردگي همراه بوده است []2؛ بهع الوه ،اس ترس،

ريسک ابتال به اختالالت اض طرابي و افس ردگي ق رار دارن د

بخش جدا نشدني از حرفهی پرستاری است و اين مسئله ،ب ه

[ .]13اين مطالمه با هدف تميين ميزان افسردگي و سط خوني

بهناز بهنام و همکاران
ويتامين دی در پرستاران بيمارستانهای آموزش ي شهرس تان
سمنان ،و تميين ارتبا ميان اين دو انجام گرفت.

مواد و روشها

برای سنجش سط ويتامين  Dخون ،از پرستاراني ک ه ب ه
آزمايشگاه بيمارستان کوثر مراجمه کردند ،در شرايط استريل 2
سيسي خون گرفت ه ش ده و در دس تگاه س انتريفيوژ در دور
 3200به مدت  2دقيقه قرار گرفت .سرم جدا ش ده بالفاص له

اين پژوهش ،يک مطالم هی مقطم ي از ن وع توص يفي –

فري ز ش د .س ا ،ب ا اس تفاده از کي ت ان دازهگي ری 22

تحليلي است .جمميت ه دف ،پرس تاران و جامم هی آم اری،

 (OH) Vit Dبه رو

االيزا ،مقدار کمي آن بر حس ب واح د

پرستاران شاغل در بيمارستانهای آموزشي شهر سمنان بودند.

نانوگرم بر ميليليتر اندازهگيری شد .ه مچن ين ،تقس يمبن دی

در اين مطالمه ،همهی پرستاران در ص ورت داش تن رض ايت

سط ويتامين دی افراد به چهار گروه کمبود شديد ويتامين دی

وارد مطالمه شدند و تاکيد بر محرمانه بودن اطالعات ،شد .فرم

(مقادير ويتامين دی بين  0-10نانوگرم در ميلي ليتر) ،کمب ود

رضايت و پرسشنامه با ذکر نام پژوهشگر ،جهت دس تي ابي

متوسط ويتامين دی (مقادير ويتامين دی بين  11 -20نانوگرم

به اطالعات دموگرافيک افراد ،در اختيار پرستاران قرار گرفت.

در ميلي ليتر) و کمب ود خفي ف ويت امين دی (مق ادير مق ادير

اطالعات دموگرافيک شامل سن ،ج ن ،،س ابقه ک ار ،س ط

ويتامين دی بين  21-29نانوگرم در ميلي ليتر) و سطوح کافي

تحصيالت و قد و وزن ميشد .اين اف راد مب تال ب ه مش کالت

(مقادير ويتامين دی بيشت ر از  30ن انوگرم در ميل ي ليت ر)،

افسردگي در خود يا خ انوادهش ان نبودن د و در نتيج ه نق ش

صورت گرفت .دادهها در چکليست ثبت شد و تح ت آن اليز

ژنتيک تا حد امکان حذف شد .ممياره ای ورود ب ه مطالم ه،

قرار گرفت .برای تحليل در اين مطالمه سط ويتامين  Dو نيز

شامل کلي هی پرس تاران ش اغل در بيمارس تانه ای ک وثر و

نمره افسردگي ايشان در زيرگروههای مورد مطالمه بر اس اس

اميرالم ومنين (ع) و ني ز ،نداش تن بيم اریه ای متابولي ک

جن ،،سط تحصيالت و مصرف مکملهای ح اوی ويت امين

استخواني ،نداشتن بدخيمي ،نداشتن بيماریه ای کب د و کلي ه

دی با ميانگين و انحراف ممي ار و ب ا اس تفاده از آزم ون ت ي

بود .مميارهای خروج از مطالمه نيز ،پرستاراني بودند که خ ود

مقايسه شدند .ارتبا ميان سط خوني ويتامين دی و نيز نمره

يا خانوادهی آنها سابقهی افسردگي داشتند و نيز ،آن تم دادی

افسردگي با متغيرهای مستقل عددی مطالمه شامل سن ،س ابقه

که اخيراً حادثهی ناگواری مانند مرگ عزيزان ،آت شس وزی،

کار و نمايه توده بدني با ضريب همبستگي اسايرمن تحليل شد.

مهاجرت يا تصادف را تجربه کرده بودند .برای بررسي وضميت

توزيع شيوع افسردگي به تفکيک شدت و نيز وضميت ويتامين

افسردگي افراد مورد مطالمه ،پرس شنام ه افس ردگي ب ک در

دی افراد شرکتکننده با تمداد و درصد گ زار

ش د .مقايس ه

اختيار آنان قرار داده شد .به هر پرسشنامه ،کدی تملق گرفت

ميانگين ويتامين دی در زيرگ روهه ای مرب و ب ه وض ميت

و اين کد در اختيار فرد نيز قرار داده شد .شمارهی تماس آنها

افسردگي با استفاده از آناليز واريان ،يک طرف ه انج ام ش د.

جهت پيگيری روند انجام آزمايش ات درياف ت ش د .پ  ،از

برای تجزيه و تحليل دادهها نرمافزار  SPSS.19به کار رف ت و

جمعآوری پرسشنامهها ،جمع امتيازات ه ر ک دام محاس به و

مقادير  P<0/02ممنيدار در نظر گرفته شد.

ثبت گرديد .زيرگروههای مختلف پرس شنام هی ب ک ش امل
طبيمي (نمرهی  ،)1-10کمي افسرده (نمرهی  ،)11-16نيازمند
مشورت با روانپزشک (نمرهی  ،)17-20ب ه نس بت افس رده
(نمرهی ،)21-30افسردگي شديد (نمرهی )31-40و افسردگي
بيش از حد (نمرهی بيشتر از  )40بود.

نتايج
در اين مطالمه 182 ،نفر ،شامل 72/8( 138درص د) نف ر
مون ث و 24/2( 44درص د) نف ر م ذکر ،ب ا متوس ط س ن
 29/74±7/919س ا  ،ک ه 90/1( 164درص د) نف ر دارای
مدرک کارشناسي و 9/9( 18درصد) نف ر ني ز ،دارای م درک
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کومش
کارشناسي ارشد بودند ،با متوسط سابقهی کار 7/09±6/628

 13/10±2/862نانوگرم بر ميليليتر بود؛ نتايج نشان داد ک ه

سا وارد مطالمه شدند؛ نمايهی تودهی بدني ( )BMIاين افراد،

43/4( 79درصد) نفر ،در گروه کمبود شديد ويتامين دی81 ،

 22/47±3/717کيلوگرم بر مت ر مرب ع ب ود ب ود .فق ط 12

(44/2درصد) نفر ،در گروه کمبود متوس ط ويت امين دی17 ،

(6/6درصد) نفر از آنها ،سابقهی مصرف مکملهای ويت امين

(9/3درصد) نف ر ،در گ روه کمب ود خفي ف ويت امين دی و 2

دی را ذکر ميکردند.

(2/7درصد) نفر ،در گروه سط ويتامين دی کافي قرار داشتند.

جدو  ،1ميزان افسردگي پرس تاران ش رکتکنن ده را ب ر

توزيع شرکتکنندگان از نظر وضميت ويت امين دی س رمي ب ه

اساس ميانگين و انحراف مميار نمره پرسشنام هی افس ردگي

تفکيک شدت در زير گ روهه ای مطالم ه در ج دو  3قاب ل

بک ،به تفکيک جنسيت ،مدرک تحصيلي و س ابقهی مص رف

مالحظه است.
همانطور که در جدو  3مالحظه ميشود ،سطوح ويتامين

مکملهای ويتامين دی نشان ميدهد.

دی افراد ،با مدرک تحصيلي و س ابقهی مص رف مکم له ای
جدول  .1نمره افسردگی پرستاران شاغل در بیمارستانهای سمنان به
تفکیک جنسیت ،مدرک تحصیلی و سابقهی مصرف مکملهای ویتامین
دی
مشخصات فردی پرستاران

تعداد

میانگین  ±انحراف
معیار

مذکر

44

16/04 ±1/630

مونث

131

16/33 ±6/434

کارشناسی

104

16/43 ± 6/465

تحصیلی

کارشناسی ارشد 11

16/00 ± 1/433

مصرف

بلی

15

0/66 ± 1/301

مکمل

خیر

106

16/03 ± 6/434

جنسیت
مدرک

مقدار پی
6/630
6/140

ويتامين دی ،ارتبا ممنيداری دارد ( .)p<0/02تفاوت مي ان
سط خوني ويتامين دی در زن ان ب ا م ردان از نظ ر آم اری
ممنيدار نميباشد ( .)p=0/492ضريب همبستگي ميان س ط
سرمي ويتامين دی با سن ،سابقهی کار و نمايه توده ب دني ب ه
ترتي ب  0/003 ،-0/009و  -0/122محاس به ش د .نم ره
افسردگي گرچه همبستگي ممنيداری با هر يک از مشخصات
فوق داشت ( ،)<0/001اما از نظر مقدار ضميف ب ود ()<0/4
(جدو .)4

>0/000

همبستگي منفي و ممنيداری ميان نمره افسردگي و س ط
ويت امين دی س رمي قاب ل گ زار

همانطور ک ه در ج دو

 1مالحظ ه م يش ود ،نم رات

ب

ود (r=-0/338

 .)p=0/001،شکل 1خط و ممادله رگرسيوني اي ن ارتب ا را

افسردگي شرکتکنندگان با جنسيت و مصرف مکمل ويت امين

نشان ميدهد .طبق شکل مالحظه ميشود ک ه ک اهش س ط

دی ارتبا نشان داد ( ،)p<0/02اما تفاوت ممن يداری مي ان

سرمي ويتامين دی با افزايش نمره پرس شنام ه ب ک ب ه نف ع

نمره پرستاران با مدرک کارش ناس و کارش ناس ارش د قاب ل

شدت بيشتر افسردگي همبستگي دارد.

گزار

نبود ( .)p=0/146توزيع شيوع افسردگي ب ه تفکي ک

شدت در زيرگروههای مطالمه در جدو  2قابل مالحظه است.
ضريب همبستگي ميان نمرهی افسردگي با س ن ،س ابقهی
کار و نمايه توده بدني ب ه ترتي ب  0/004 ،0/016و 0/079
محاسبه شد .نمره افسردگي گرچه همبستگي ممنيداری با ه ر
يک از مشخصات فوق داشت ( ،)<0/001اما از نظ ر مق دار
ضميف بود (.)<0/4
بررسي سطوح ويتامين دی افراد شرکتکنن ده در مطالم ه
نش ان داد ک ه متوس ط س ط ويت امين دی اي ن اف راد،

شکل  .1همبستگي سط ويتامين دی (ن انوگرم در ميل ي ليت ر) پرس تاران
شاغل در بيمارستانهای سمنان با نمرات حاص ل از پرس شنام ه ی ب ک
ايشان

بهناز بهنام و همکاران
جدول  .5توزیع شیوع افسردگی بهتفکیک شدت بر حسب جنسیت ،مدرک تحصیلی و سابقهی مصرف مکملویتامین دی
توزیع افراد از نظر میزان افسردگی تعداد ()%

مشخصات

طبیعی

کمی افسرده

نیازمند مشاوره

به نسبت افسرده

افسردگی شدید

مذکر

)40/1(54

)55/0(16

)11/4(4

) 0/ 1( 3

)5/5(1

مونث

)40/4(01

)53/0(41

)4/1(0

)0/3(11

)6/0(1

کارشناسی

)40/0(33

)53/5(41

)4/4(3

)0/3(15

)1/5(5

کارشناسی ارشد

)44/4(16

)10/0(3

)10/0(3

)11/1(5

)6(6

بلی

)04/6(3

)10/0(5

)1/3(1

)6(6

)6(6

خیر

)44/3(34

)51/1(43

)0/4(11

)1/3(14

)1/1(5

جنسیت
مدرک تحصیلی
مصرف مکمل

جدول .3میانگین ویتامین دی سرمی شرکت کنندگان و نیز توزیع شیوع کمبود ویتامین دی به تفکیک شدت در زیر گروه های مورد مطالعه
میانگین  ±انحراف معیار

مشخصات

ویتامین دی سرمی

مذکر

13/14 ± 6/003

مونث

13/61 ± 6/413

مدرک

کارشناسی

15/13 ± 6/440

تحصیلی

کارشناسی ارشد

14/34 ± 1/043

مصرف

بلی

50/01 ± 1/330

مکمل

خیر

15/14 ± 6/346

جنسیت

مقدار پی
6/435
>6/661
>6/661

توزیع افراد از نظر کمبود ویتامین دی تعداد ()%
شدید

متوسط

خفیف

کافی

)31/0(10

)46/6(55

)11/3(4

)6(6

)44/3(05

)45/0(43

)1/0(15

)3/0(4

)43/3(05

)44/1(04

)0/3(13

)3/6(4

)31/1(0

)31/1(0

)55/5(4

)6(6

)1/3(1

)6(6

)46/6(0

)41/0(4

)44/1(01

)36/6(11

)0/4(11

)6(6

جدول . 4میانگین سطح سرمی ویتامین دی (نانوگرم در میلی لیتر) پرستاران شرکت کننده در مطالعه به تفکیک وضعیت افسردگی ایشان
وضعیت افسردگی

میانگین  ±انحراف معیار

مقدار پی

وضعیت کمبود ویتامین دی تعداد (درصد)

ویتامین دی سرمی

شدید

متوسط

خفیف

کافی

طبیعی

14/64 ± 6/410

)13/4(56

)05/1(04

)14/4(10

)5/3(3

کمی افسرده

11/13 ± 6/066

)04/0(33

)31/4(10

)6(6

)3/3(5

نیازمند مشورت

1/066 ±6/360

)166(15

)6(6

)6(6

)6(6

به نسبت افسرده

3/64 ± 6/111

)3/3(13

)6/0(1

)6(6

)6(6

افسردگی شدید

10/46 ± 1/066

)46/6(1

)6(6

)46/6(1

)6(6

>6/661

بحث و نتيجهگيري

آنزيمهای سنتزکنندهی اين کاتکو آمينهاست [ .]8از سويي،

ارتبا بين کمبود ويتامين دی و افس ردگي ،ط ي س اليان

شيوع باالی کمبود ويتامين دی در جمميت نوزادان ،کودک ان و

اخير مورد توجه وسيع قرار گرفته است؛ بهط وری ک ه نت ايج

بزرگساالن به خوبي شناخته شده است و تخمين زده ميش ود

مطالمات مختلف ،نشان داده شده است که کلس يتري و (ف رم

که حدود  1بيليون از جمميت جهان ،مبتال به کمب ود ويت امين

فم ا ويت امين دی) ،نق ش مهم ي در تنظ يم بس ياری از

دی و يا ميزان ناکافي از آن هستند [.]1

نوروترانسميترها در مغز دارد که از آن جمله ،تنظيم و اف زايش

در اين ميان ،پرستاران ،به دليل محل کار آنها که عم دتاً

فراهمي دوپامين و نور اپي نف رين در مغ ز از طري ق اث ر ب ر

دور از نور آفتاب است و مهمتر از آن ،اينکه اين افراد ،غالب اً

کومش
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روزهايي از هفته را به صورت شيفت شب کار ميکنند ،يکي از

شيوهی نامناس ب ک ار و فمالي ت ،خصوص اً در جامم هی

مهمترين جمميتهايي هستند که در ريسک ب االيي از کمب ود

آماری مطالمهی ما ،يمني پرستاران ،که اغل ب در مح يطه ای

ويتامين دی قرار دارند .بهعالوه ،استرس ،بخش جدا نشدني از

سرپوشيده و يا شيفتهای شب کار ميکنند ،از نمود بيشت ری

حرفهی پرستاری است و اين مسئله ،به صورت شيوع ب االيي

برخوردار است .همچنين ،با توجه به شرايط فرهنگي ،آداب و

از افسردگي و اختالالت اضطرابي در پرستاران بروز م يياب د

رس وم و ع ادات س اکنين ش هر س منان ،در م ورد پرهي ز از

[.]7،2

قرارگيری در نور آفتاب ،بهويژه در روزه ای آفت ابي ،ش يوع

بنابراين ،از آنجايي که پرس تاران ش اغل در بخ شه ای

باالی کمبود ويتامين دی ،دور از انتظار نبوده است .البته ،اي ن

مختلف مراکز بهداشتي درماني ،به دلي ل ش يفت ک ار ش بانه و

روند در کشورهای آفتابي مانن د عربس تان ،کوي ت و آس يای

برخورداری کمتر از نور آفتاب ،در ممرض کمبود ويتامين دی

شرقي نيز ،مطلوب نبوده است و بنابراين ،بهنظر ميرسد صرف

قرار دارند و از سويي ديگر ،به دليل فشار ک اری و هيجان ات

داشتن آفتاب مناسب ،لزوماً به مناسب بودن سط ويتامين دی

شغلي باال ،در ريسک ابتال به اختالالت اضطرابي و افس ردگي

افراد منجر نميشود [ .]17،16نتايج مطالم هی م ا نش ان داد،

قرار دارند ،اين مطالمه با هدف تميين ميزان شيوع افس ردگي و

شيوع کمبود ويتامين دی در پرستاران زن ،ب يش از پرس تاران

ميزان کمبود ويتامين دی در پرستاران بيمارستانهای آموزشي

مرد بوده است که با مطالمهی دکتر شکيبا نيز همخواني داش ت

شهرستان سمنان ،و يافتن رابطهی احتمالي بين اي ن دو انج ام

[ .]18چنانچه مطالمات ديگر از جمله مطالمهی دکت ر اردش ير

گرفت.

الريجاني در سا  1382نيز بيان کردهاند ک ه ح داکثر س ط

در اين مطالمه ،سطوح  (OH) D 22کمتر از  10نانوگرم

ويتامين دی در خانمها ،کمتر از ح داقل س ط آن در آقاي ان

در ميل ي ليت ر (کمب ود ش ديد ويت امين دی) جه ت بررس ي

است [ .]19علت آن ممکن است ناش ي از اجتن اب برخ ي از

ارتباطات در نظر گرفته شده است نتايج اين مطالمه نش ان داد

خانمها از آفتاب ،به علل مختلف از جمل ه ت رس از س رطان

که  38/6درصد از پرستاران مذکر و  44/9درصد از پرستاران

پوست ،خانهداری يا اشتغا در محيطهای بسته باشد.

مونث ،از کمبود شديد ويتامين دی رنج ميبردند .عليرغم اين

همبستگي ممن ي داری مي ان س ن و س ط ويت امين دی

که زمان خونگيری جهت اندازهگيری سط ويتامين دی افراد،

مشاهده گرديد؛ بهطوری که با افزايش سن ،سط ويتامين دی،

در فصل پاييز بوده است ،اما بههرح ا  ،ش يوع ذک ر ش ده در

پايينتر گزار

شده بود .ک ه در اکث ر مطالم ات ني ز ک اهش

مورد کمبود ويتامين دی در اين مطالمه ،قابل توجه م يباش د.

ممنيداری در سط سرمي اين ويتامين با افزايش سن گزار

مطالم ات مختلف ي ب ه بررس ي س طوح ويت امين دی اف راد

شده است [.]21،20

پرداختهاند که در اين ميان ،آمارهای ذک ر ش ده در اي ران ،از

از سويي ديگر ،نتايج اين مطالمه نشان داد که  43/4درصد

شيوع باالی کمبود اين ويتامين حکايت دارد؛ به طوری که در

از پرستاران مورد مطالمه ،ب ه درج ات مختلف ي از افس ردگي

متاآناليزی که در سا  2002در شهرهای تهران ،تبريز ،مشهد،

(خفيف تا شديد) مبتال بودند که اين ميزان ،بهط ور ممن يداری

شيراز و بوشهر انجام گرفت 72/02 ،درصد از خانمه ا و 72

بيشتر از مطالمات اپيدميولوژيک جاممهی عمومي اي ران ،ک ه

درصد از مردان حتي در سطوح جغرافيايي پايين و کنار دري ا،

21درصد ذکرشده است ،ميباشد [.]22

س ط ويت امين دی مناس بي نداش تند [ .]14ش ايد يک ي از

البته دهقاني و همکاران نيز ،در مطالمهای که در بيمارستان

مهمترين علل اين شيوع ب اال را بت وان ب ه ش يوهی زن دگي و

نمازی شيراز انجام دادند ،ميزان افسردگي پرس تاران را 28/8

شغلي نامناسب افراد ،پيگمانتاسيون زياد پوستي و دريافت ک م

درصد گزار

کردند [ ]23که اين درصد باال نيز ،نشاندهندهی

ويتامين دی و کلسيم نسبت داد [.]12

ميزان باالی افسردگي در پرستاران ميباشد .يکي از علل اي ن

بهناز بهنام و همکاران
امر را ميت وان تني دگي ش غلي در پرس تاران دانس ت ک ه در

شيوع افسردگي نيز بيشتر شده است .ش ايد عل ت اي ن ام ر،

صورت عدم حمايتهای اجتماعي ،انزوای اجتماعي و ارتبا

تکراری شدن تدريجي شغل و بهنوعي روزمرگي در فرد باشد.

ضميف با مديران سطوح باالتر ،ايج اد و ب ه ت دريج ش ديدتر

البته مطالمهی خواجه نصيری در ته ران از اي ن لح ا ب ا م ا

ميگردد؛ اين تنيدگي ،همچنين زماني بيشتر به چشم ميآي د

همخواني ندارد و ذکر کرده تجربه کاری کمتر ب ه ه مراه دوره

که کارکنان دريابند که مي ان ت ال

ص ورتگرفت ه و پ ادا

ارائهشده ،هماهنگي وجود نداشته است؛ در نتيج ه ،ترکيب ي از
تال

بيشتر و پادا

کمتر ،فرد را به س مت کش مکشه ای

رواني سوق خواهد داد [.]22،24

آموز

کوتاهتر ،قبل يا حين کار؛ باع ث اف زايش اس ترس و

افسردگي در فرد ميشود [.]29
نتايج مطالمهی حاضر نشان داد که پرستاران دارای مدرک
کارشناسي ارشد ،از افسردگي ب االتری نس بت ب ه پرس تاران

همچنين ،در مطالمهای که دکتر مشکاني در سا  1382در

دارای مدرک کارشناسي رنج ميبردند؛ اي ن ام ر ،احتم االً ب ه

مورد استرس پرس تاران انج ام داد ،روب هرو ش دن ب ا م رگ

عل ت قرارگي ری اف راد دارای م درک کارشناس ي ارش د ،در

بيماران ،برخورد با همکاران ،عدم آمادگي ب رای برخ ورد ب ا

پستهای مديريتي و نيز ،بخشهای با احتم ا ريس ک ب اال

مسايل عاطفي بيماران ،عدم حمايت الزم از سوی سازمانهای

ب وده اس ت .اي ن موض وع ،در تحقيق ات انج امگرفت ه در

حمايتکننده ،حجم کار زياد و مطمئننبودن از دستورالمملها،

بيمارستانهای انگلستان نيز ،تاييد شده است [.]31

از عوامل استرسآور مربو به شغل پرس تاری ممرف ي ش ده
است [.]26

همچنين ،قویترين همبستگي ويت امين دی ب ا متغيره ای
کمي مطالمهی ما ،بين س ط ويت امين دی اف راد ،ب ا نماي هی

از سويي ،نتايج مطالمهی ما نش ان داد ک ه درص د ش يوع

تودهی بدني آنها مشاهده گرديد؛ در نتايج مطالمهی م ا ،ب ين

افسردگي در پرستاران زن ،با يک ارتبا ممنيدار ،بيشت ر از

س ط ويت امين دی اف راد و مق دار  ،BMIرابط هی ممک وس

پرستاران مرد بوده است؛ اين نکته ،در پژوهشهای ديگر ني ز

مشاهده شد؛ در مطالمهه ايي ک ه  Khashayarو همک اران در

ذکر شده است؛ به طوریکه طي مطالمات انجامگرفته ،زنان ،دو

سا  2014در جمميت ايراني انجام دادند و نيز  Wortsmanو

برابر بيشتر از مردان ،افسردگي را تجربه ميکنند [ .]27عل ل

همکاران در س ا  2000در اي االت متح دهی امريک ا؛ اي ن

اين امر را م يت وان ب ه فاکتوره ايي چ ون تغيي رات س يکل

ارتبا بسيار ضميف گزار

شد به طوری که در اين مطالمات

قاعدگي ،حاملگي ،سقط جنين ،دورهی پ ،از وض ع حم ل و

بمد از يکسانسازی عوامل مداخلهگر ،اين ارتبا از بين رفت

مانند اينها نسبت داد [.]28

[.]33،32

از سويي ديگر ،در مطالمهی ما ،ب ا اف زايش س ن ،ش دت

نتايج مطالمهی ما نشان داد که سط ويتامين دی پرستاران

افسردگي پرستاران نيز در يک ارتبا ممن يدار ،ب االتر ب وده

مورد مطالمه ،در يک ارتبا ممنيدار ،با نمرات پرسشنام هی

است .البته ،خواجهنصيری و گليان تهراني در مطالم ات خ ود،

بک ،از همبستگي منفي برخوردار است؛ بهعبارت روشنتر ،هر

برخالف نتايج مطالمهی ما ،به ارتبا ممن يداری ب ين س ن و

چهقدر سط ويتامين دی افراد بيشتر باش د ،نم رهی ف رد از

شدت افسردگي دست نيافته بودند [ .]30،29به هر حا  ،نتايج

پرسشنامهی بک کمتر خواهد بود و بنابراين ،شدت افسردگي

متفاوت در يافتهها ،بر ت اثير فاکتوره ا و متغيره ای متم ددی

وی کمتر خواهد بود؛ به عبارتي ديگر ،با کمب ود ويت امين دی

اشاره دارد که ميتوان عوامل اجتم اعي ،اقتص ادی ،فرهنگ ي،

فرد ،شان ،وی برای ابتال به افسردگي بيشتر خواهد شد.

سالمت و مانند اينها را ذکر کرد .نتايج مطالمهی ما نش ان داد

نتايج متاآناليزی که  anglinدر سا  2013انجام داد قوي اً

که بين شدت افسردگي ب ا س ابقهی ک ار ،ارتب ا ممن يداری

مطرحکنندهی افزايش خطر ابتال به افسردگي در سطوح پ ايين

وجود داشته است؛ بهطوری که با افزايش سابقهی کار ،درص د

ويتامين دی است [.]9
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کومش
مطالمهای که در سا  2008در آمس تردام هلن د ،ب رروی

سيستم اعصاب مرکزی اش اره ک رد .از س ويي ،ويت امين دی،

 1282نفر از افراد سالمند  62تا  69سالهی مبتال به افسردگي

فاکتورهای مهمي را تنظيم ميکن د ک ه اي ن فاکتوره ا ،انتق ا

انجام گرفت ،سط سرمي ويتامين دی ،پايينتر از افراد س الم

عصبي و انمطافپذيری سيناپسي را تحتتاثير قرار م يدهن د.

گزار

شده است [.]34

همچنين مشاهده شده است که ويت امين دی ،ب هخ اطر س نتز

نتايج کارآزمايي تصادفي دوسوکور در دانش گاه ن روژ ب ر

پروتئينهای مخصوص باندکنندهی کلسيم و نيز داشتن خواص

روی  441فرد چاق مبتال به افس ردگي ،ني ز بي انگ ر رابط ه

آنتياکسيداني ،دارای نق ش حم ايتي از سيس تم عص بي و در

ممنيدار بين تجويز مکمل ويتامين با کاهش عالئ م افس ردگي

نتيجه ،جلوگيریکننده از بروز عاليم افسردگي در فرد ميباشد

بود [ .]32همچنين مطالمه مظفری در سا  2013نشان داد که

[.]41

تزريق ويتامين دی در بيماران مب تال ب ه افس ردگي ب ه ط ور
واضحي عاليم افسردگي را کاهش ميدهد [.]36

از مهمترين نقات قوت اي ن مطالم ه نس بت ب ه مطالم ات
مشابه انجام گرفته ،تميين شيوع کمب ود ويت امين دی و ش يوع

نتايج يک مطالمهی کوه ورت ک ه توس ط  Milaneschiو

افسردگي ،بهطور کلي و به تفکيک زيرگروهها (ج ن ،،گ روه

همکاران در طو  6سا در ايتاليا و با مشارکت  924نفر فرد

سني ،س ابقهی ک ار ،س ط تحص يالت و مانن د اي نه ا) در

باالی  62سا انجام گرفت ،نشان داد که کمبود ويت امين دی،

پرستاران ،بهعنوان قشر مهمي از نظام بهداشتي کشور ،و تمي ين

عامل خطری مهم برای بروز عاليم افسردگي در افراد ميباشد

ارتبا بين اين دو بود.

که اين ارتبا  ،مانند نتايج مطالمهی م ا ،در زن ان نس بت ب ه
مردان ،قویتر ديده شد [.]37

از جمله محدوديتهای اي ن مطالم ه ني ز ،بررس ي س ط
ويتامين دی و ارتبا آن با عاليم افسردگي ،تنها در يک گروه

همچنين ،در مطالم های ک ه توس ط مرک ز مل ي کنت ر و

شغلي خاص ب ود .م ورد ديگ ر اي ن ک ه در ص ورت انج ام

پيشگيری از بيم اریه ا در  89منطق هی جغرافي ايي اي االت

مطالمات م ورد ش اهدی  ،همگروه ي ي ا مداخل ه ای ق وت

متحده امريکا ،در سا ه ای  1988ت ا  1994انج ام گرف ت،

تحليلي مطالمه اف زايش م ي ياف ت .از طرف ي ،ممي ار تمي ين

نتايج نشان داد که افراد با کمبود ويت امين دی ،در مقايس ه ب ا

افسردگي در افراد شرکت دادهشده در اين مطالمه ،صرفاً نمرهی

افراد با ويتامين دی کافي ،عاليم افسردگي بيشت ری داش تند

فرد از پرسشنامه بوده است و بهعبارت روشنتر ،در ص ورت

[ .]38البته Pan A ،و همکاران ،در مطالمهای که در چين ب ين

بهکارگيری مماينه و مشاهده ،مميار نمرهگذاری افس ردگي ،ب ه

 3262مرد و زن ب االی  20س اله انج ام دادن د ،ب ين س ط

ابزاری دقيقتر و کاملتر مبد ميگشت که انجام اين ام ر ،ب ه

ويتامين دی فرد با بروز افسردگي ،ارتبا ممنيداری مش اهده

محققين مربوطه پيشنهاد ميگردد.

نکردند [.]39

همچنين ،با توجه به نتايج اين مطالم ه و س اير مطالم ات

همچنين ،در مطالمهی ديگری نيز در اياالت متحده ،پ ،

مشابه انجام گرفته در کشور ،که نشاندهن دهی ش يوع ب االی

از تمديل مخدو گرهايي مانند سن ،زمان ساریشدهی بيرون

کمبود ويتامين دی و نيز افسردگي در گروههای مختلف م ردم

از خانه و سيگار ،هي ارتبا ممنيداری بين افسردگي و سط

است ،انجام مطالمات بيشتری در خصوص شناسايي علل اين

ويتامين دی افراد مشاهده نگرديد [ .]40از داليل ديگ ر بي ان

موضوع و در نتيجه ،برنامهريزی جهت پيشگيری و يا درم ان

شده برای نقش ويتامين دی در افسردگي ،ميتوان به حضور 1

آن ،امری ضروری است که ب ه س اير پ ژوهشگ ران توص يه

و  22دی هيدروکسي ويتامين دی ،گيرن دهه ای ويت امين دی

ميگردد .از طرفي ،با توجه به ارتبا کشفش ده ب ين کمب ود

( ،)Vit D Receptors= VDRآنزيم فما کنندهی اين ويت امين

ويتامين دی با شدت افسردگي افراد ،انجام مطالمات بيشتر در

(1آلفا هيدروکسيالز) و سيتوکروم  ،P450در ن واحي مختل ف
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Introduction: The incidence and exacerbation of psychiatric problems such as depression and anxiety
resulting from vitamin D deficiency is an important issue that has been considered in recent studies.
However, from the professional perspective, medical careers are more exposed to either of problems. This
study was aimed to determine the serum levels of vitamin D and its association with depression in Semnan
University hospitals nurses.
Materials and Methods: In this cross-sectional study the volunteered nurses employed at Semnan
University of Medical Sciences hospitals were included in 2014. An inclusion criteria was their consent for
participation and the exclusion criteria was a diagnosis to psychological disorder, including depression, in
themselves or their first degree relatives. Serum vitamin D levels were measured by ELISA method and
depression severity was evaluated by Beck Depression Inventory (BDI). The statistical analysis was done
by chi-square and t tests.
Results: Nurses who fulfilled inclusion criteria were 182/256 employed nurses, including 138 female
(75.8%) and 44 male (24.2%) with the mean age of 29.74 ± 7.919 years. 164 persons (90.1%) had
bachelor's degree while the rest had Master’s, all with the mean professional experience of 7.09 ± 6.628
years. Mean body mass index in nurses was 22.47 ±3.717 kg/m2 and 12 persons (6.6%) had a history of
vitamin D supplement intake during the past six months. Mean of the serum vitamin D level was 13.10 ±
5.865 ng/ml. The mean depression score was 10.45 ± 6.404. There was a significant inverse correlation
between serum vitamin D levels and depression score (r = -0.338, P = 0.001).
Conclusion: Vitamin D deficiency in the health care professions can be partially attributed to the work
environment and night shifts. These persons are predisposed to mental health problems due to occupational
stress. Some studies suggest a relationship between vitamin D deficiency and psychological depression. Our
results showed that by the increment in the serum vitamin D levels, BDI score decreased, which indicated
that the depression severity was minimized.
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