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اولین کنگره آزمایشگاه پسشکی هیرکانیا
آزمایشگاه و بیماری های قلب و عروق

ارتباط سطح سرمی ویتامین  Dبا ریسک ابتال به بیماری های قلبی-عروقی
فاطمه محمدی:گزٍُ پششکیٍ ،احذ علَم پششکی تْزاى ،داًشگاُ آساد اسالهی ،تْزاى ،ایزاى
زهرا سرحانی:گزٍُ پششکیٍ ،احذ علَم پششکی تْزاى ،داًشگاُ آساد اسالهی ،تْزاى ،ایزاى

چکیده

زمینه و هدف :پضٍّش ّای اًجام گزفتِ حاکی اس آى است کِ بیواری ّای قلبی-عزٍقی ،اس عَاهل اصلی هزگ ٍ هیز در دًیا
هی باشٌذ ٍ ّزسالِ تعذاد هبتالیاى بِ ایي دستِ بیواری ّا رٍ بِ افشایش هی باشذ .کوبَد ٍیتاهیي ً Dیش در اکثز کشَرّای دًیا شایع
استّ .ذف اس هغالعِ ی حاضز بزرسی ارتباط سغح سزهی ٍیتاهیي  Dبا ریسک ابتال بِ بیواری ّای قلبی-عزٍقی هی باشذ.
روش بررسی هغالعِ حاضزًَ ،عی هغالعِ هزٍری هی باشذ کِ با جستجَ در پایگاُ ّای ،Springer ،PubMed
 SID ٍ Google Scholar ،Elsevierبا در ًظز داشتي هحذٍدیت سهاًی بیي سال ّای  0202تا  0202اًجام گزفتِ است .در اًتْا،
دادُ ّا با کوک ًزم افشار  SPSSآًالیش گزدیذًذ.
یافته هاً :تایج ًشاى هی دّذ کِ پاسخ گیزًذُ ّای ٍیتاهیي  Dدر بافت ّای قلبی-عزٍقی هَجب جلَگیزی اس تکثیز بیش اس
حذ سلَلی در سلَل ّای عضالت صاف جذار عزٍق ٍ هیَکارد قلب هی شَد ٍ ایي عول تَسظ کٌتزل صى ّای خاصی بِ ٍاسغِ ی
شکل فعال ٍیتاهیي ّ 02(Dیذرٍکسی ٍیتاهیي  )Dاًجام هی گیزد .صى ّای دخیل در کٌتزل توایش ٍ تکثیز سلَل ّا اس ّایپزتزٍفی بافت
قلب ٍ ضخین شذى عزٍق بِ ٍاسغِ ی حضَر ایي ٍیتاهیي جلَگیزی هی کٌٌذ .ایي در حالی است کِ کوبَد ٍیتاهیي  Dسبب افشایش
ریسک ابتال بِ بیواری ّای قلبی-عزٍقی هی شَد ٍ اس عزف دیگز استفادُ اس ٍیتاهیي  Dجْت درهاى افزاد دارای بیواری ّای قلبی-
عزٍقی در حال بزرسی است.
نتیجه گیری :یافتِ ّای حاصل بیاًگز ایي هغلب هی باشٌذ کِ تجَیش دٍس هٌاسب اس ٍیتاهیي  Dهی تَاًذ جْت پیشگیزی اس
ابتال بِ بیواری ّای قلبی-عزٍقی کوک بِ سشایی کٌذ ٍ پیشٌْاد هی شَد هغالعاتی ًیش در جْت درهاى ایي بیواری ّا با کوک ٍیتاهیي
 Dصَرت پذیزد.
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P3

