
 
 

 

 136 

Relationship between Vitamin D3 Levels and Severity of Atopic 

Dermatitis in Infants and Children 
 
 

Hamidreza Houshmand1,2,  

Mir Reza Ghaemi1,  

Mohammad Moein Maddah3,  

Ali Akbar Javadi4,  

Gholamreza Houshmand 5,6 

 
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Division of Allergy and Clinical Immunology, School of Medicine, Urmia 

University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
2 Allergy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 

3 Medical Student, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
4 Medical Student, Student Research Committee, School of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 

5 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
6 Immuno-Genetics Research Center, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

 

 
(Received May 30, 2021 ; Accepted September 28, 2021)

 

 

Abstract 

 

Background and purpose: Atopic dermatitis (AD) is a common and drug-resistant inflammatory 

skin disease and its prevalence is 9-20% throughout the world. Vitamin D has been recently suggested as 

a potential option for AD treatment. The goal of this study was to assess Vitamin D3 levels in infants and 

children with AD and investigating the relationship between Vit D3 levels and AD severity. 

Materials and methods: A cross-sectional analytical study was carried out in children 

diagnosed with AD attending the Allergy and Immunology Clinics in Urmia Shahid Motahari Hospital, 

West Azarbaijan province, Iran. One-way ANOVA was applied to understand the relationship between 

disease severity and Vit D3 levels. All data analyses were performed in SPSS V16. 

Results: In this research, 46 people, including 29 males (63%) and 17 females (37%) were 

studied. Mean age of patients was 36.36±4.85 months, mean SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) 

was 45.94±2.84, and mean vitamin D3 levels were 30.70±2.35 ng/mL. Findings showed significant 

relationship between decrease in SCORAD and increase in vitamin D3 levels (P=0.046).  

Conclusion: The current study, consistent with other studies, showed significant relationship 

between vitamin D3 levels and AD severity. 
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 گزارش کوتاه

و شدت درماتیت آتوپیک در  3Dبررسی ارتباط بین سطح ویتامین 
  شیرخواران و کودکان

 
       2و1حمیدرضا هوشمند

       1میررضا قائمی

       3محمد معین مداح

       4علی اکبر جوادی

 6و5غالمرضا هوشمند

 چكیده
( یک بیماری التهابی شایع و مقاومِ پوستی است که میزان شیوع آن در جهاان ADدرماتیت آتوپیک ) و هدف: بقهسا

 باا داد  مطالعه این است. مطرح شده ADی درمانی بالقوه برای  به عنوان یک گزینه Dدرصد است. اخیرا ویتامین  02-9
باا شاد   3Dو ارزیابی ارتباط بین ساطوح ویتاامین  ADبه  در شیرخواران و کودکان مبتال 3Dبررسی سطح خونی ویتامین 

AD.انجام پذیرفت ، 
باه درماناااه  ،ADباا تخاصی   8991شامل کودکانی است که در سال مقطعی،  -تحلیلیاین مطالعه  ها:مواد و روش

مقایسه شد   دند. برایغربی در ایران مراجعه کر آلرژی و ایمونولوژی بیمارستان شهید مطهری ارومیه در استان آذربایجان
دا داری برای کلیه آزموناستفاده شد. قضاو  سطح معنی one-way ANOVAاز آزمون آماری  Dبیماری و سطح ویتامین 

 .گردیدانجام  SPSS-16دا با استفاده از نرم افزار کلیه آنالیز داده در نظر گرفته شد و 20/2 زیر
، بررسی بودند (درصد 91نفر مؤنث ) 81( و درصد 49نفر مذکر ) 09جنسیت  نفر که از نظر 64در این مطالعه  ها:یافته

 3Dو میاانیان ساطوح ویتاامین  SCORAD ،16/0±96/60مااه و میااناین  94/94±10/6میااناین سانی بیمااران  کاه شدند
فازایش باا ا SCORADکادش مقادار  P=264/2 و مقدار ANOVAدای حاصل از تست توجه به داده بود. با 90/0±12/92

 داری داشت.ارتباط معنی 3Dسطوح ویتامین 
 ، شد  بیماری به طور معناداری کادش پیدا کرد.3Dدمسو با اکثر مطالعا  گذشته با افزایش سطح  مطالعه حاضر، استنتاج:

 

 شیرخواران، کودکان، اگزما، D3 درماتیت آتوپیک، ویتامین واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
یاا  (Atopic Dermatitis: ADدرماتیت آتوپیاک )

اگزما یک بیماری التهاابی شاایع و مقااومِ پوساتی دمان 
درصاد  9-02است که میزان شیوع آن در سراسر جهاان 

 واسطه خخکی پوست و خارش شدید ه ب AD. (8)است
 

 :Dr.houshmand_pharmaco@yahoo.com E-mail شکی    آباد، مجتمع دانخاادی پیامبر اعظم، دانخکده پز جاده فرح 81کیلومتر  :ساری -غالمرضا هوشمند مولف مسئول:
 استادیار، گروه ایمونولوژی بالینی و آلرژی، دانخکده پزشکی، دانخااه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران .8

 مرکز تحقیقا  آلرژی دانخااه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. 0

 دانخکده پزشکی، دانخااه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. استادیار، گروه ایمونولوژی بالینی و آلرژی ، 9

 دانخااه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایراندانخجوی، دانخکده پزشکی،  دانخجوی پزشکی، کمیته تحقیقا  .6

 دانخااه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران ، دانخکده پزشکی،، گروه فارماکولوژی. استادیار0

 رانیا ،یمازندران، سار یدانخااه علوم پزشک ک،یژنت مونویا قا یمرکز تحق. 4
 : 4/1/8622تاریخ تصویب :           00/9/8999 تاریخ ارجاع جهت اصالحا  :            9/9/8622 تاریخ دریافت 
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داای این امر باعث ظهاور تکاه و شودپوستی شناخته می

. گارددو سصت شدن پوست می، فلس مانند اریتماتوزی

تا حاد زیاادی وابساته باه سان  ADدا در وقعیت پالکم

عالئم بالینی متنوعی  ،درماتیت آتوپیک .(0،9)بیمار است

خااارش یااا ااااری از  ،ADمبااتال بااه  دارد و دمااه افااراد

 . عالیم درماتولوژیاک(6،0)دارند خراشیدگی ناشی ازخارش

AD شود، و بیماران مطااب  با افزایش سن دچار تغییر می

دای متفاو  و منحصر به فردی را بروز ویژگیبا سنخان 

حائز ادمیت آن اسات کاه باه  موضوعددند. بنابراین می

تمام توجاه و مالحظاا  ویاژه باه سان  ،دناام تخصی 

استعداد و زمینه ژنتیکای یقیناا عامال  بیمار معطو  شود.

کاه طاوریباه مهمی برای ایجاد درماتیت آتوپیک است

درصاد  02تاا  AD 00باه  نقش وراات در اساتعداد اباتال

باارای حفااپ یکگااارچای سااد  3VDحضااور  .(4)اساات

از طری   ،به دو طری  Dاپیدرمال ضروری است. ویتامین 

گرادیان کلسیم در اپیدرم و از طری  تنظایم اارا  آن بر 

تمااایز ، VDR (VD3 Receptor)ی وساایلهمسااتقیم بااه 

گرادیاان دمچناین  .دداداپیدرمال را تحت تاایر قرار می

 .(1-9)لسیم برای تمایز اپیدرمال ضروری استک

نیااز در پاسااخ بااه  دااادااا و دسااموکولیندسااموگلین

شاوند، و افزایش کلسیم درون سلولی سفت و سصت می

کنناد. طبا  مطالعاا  دا کمک مایبه تخکیل دسموزوم

داااایی کاااه بااارای القااای بیاااان ژن VDRانجااام شاااده 

اتصاال   دای مورد نیاز برای اتصاال  شکافدارپروتئین

صاور  باه کننادچسبنده و اتصاال  محکم را کاد مای

ایان مطالعاه باا  .(82،88)ویژه مورد نیاز و ضاروری اسات

در شایرخواران و  3Dبررسی سطح خونی ویتامین  دد 

و ارزیااابی ارتباااط بااین سااطوح  ADکودکااان مبااتال بااه 

 .انجام گرفت ADبا شد   3Dویتامین 
 

 مواد و روش ها
نفر شایرخواران  12 مقطعی، -حلیلیت در این مطالعه

 داایو کودکان مبتال به درماتیت اتوپیک که طای ساال

بااه درمانااااه آلاارژی و ایمونولااوژی بیمارسااتان  91-91

غربی در ایران  شهید مطهری ارومیه در استان آذربایجان

ورود باه  معیاارمراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شادند. 

نی کااه مخصصااا  مطالعااه شااامل شاایرخواران و کودکااا

در  ه اسات کاهبیماری درماتیت آتوپیک را داشتند، باود

نفار از بیمااران مباتال باه اگزماا  64این مطالعه با  ،نهایت

 ادامه یافت.

براسااار روش  Dدر ایاان بیماااران سااطح ویتااامین 

liquid chromatography-Tandem mass  وspectrometry 

 .(80)و در یک آزمایخااه انجام شد

 معیاردااین درماتیت آتوپیک براساار مخص  کرد

 صور  گرفت. شد  بیمااری HaniFin and Rajkaبالینی 

 Scoring Atopic Dermatitis( یا دماان SCORADبراسار )

که متوسط دو ارزیابی، جداگانه توساط دو  گرفتانجام 

 ، متوساط 00و باه گاروه خفیای زیار  انجام شادپزشک 

. بارای ارزیاابی گردید، تقسیم 02و شدید باالی  02-00

pigmentation  پوست ازسیستم ارزیابی پوساتیFitzpatrick 

 سیستمی است که سه مولفاه میازان SCORAD استفاده شد.

 دااییدای فردی به عنوان شاخ درگیری، شد  و سیستم

بیمااران  .ددادرا در خاود جاای مای، از کیفیت زنادگی

این سه مبتال به درماتیت آتوپیک در این مطالعه بر مبنای 

 .(89)مولفه در کلینیک آلرژی مورد ارزیابی قرار گرفتند

گانه مورد ارزیاابی میزان سطوح درگیر براسار قانون نُه

. ضایعاتی که در این ارزیابی گنجانده شدند، گرفتقرار 

طور مستقیم در برگه ارزیابی که بر روی یک تصاویر ه ب

موارد مربوط به شاد  متخاکل  .گردیدچاپ شده رسم 

اریتمااا، ادم، پاپوالساایون، اااارا  التهااابی،  ی،معیاردااا زا

. بارای باشاد، میتراوش کردن، پوست رفتای و خخکی

ارزیابی شد ، برای در مورد یک سطح بار روی بیماار 

ی تماام ضاایعا  در که به عنوان نماینده گردیدانتصاب 

. بناابراین بادترین ساطحی کاه گرفاتنظر قرار  بیمار مد

 .(86)است باید مستثنی شود گرفتهتحت تاایر قرار 

خخکی باید در سطوحی امتیازددی شود کاه دارای 

شرایط عمومی دستند نه در سطوحی که سفت و ساصت 

 2شده و یا دارای ضایعا  حاد دستند. به در مورد امتیاز 
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 گزارش کوتاه

 مالیام،  =0خفیای،  =8موجاود،  = غیار2) شدداده  9تا 

توساط خاوابی، = شدید(. عالیم فاردی، خاارش و بای9

براسار ساه روز و ساه شاب اخیار  بیماربیمار یا والدین 

 اسات 2-82. این امتیازددی در مقیاار (89)گردیدتعیین 

بدترین شرایطی است که بیمار آن را تجربه کرده  82 که

ی درماتیات گانه بارای ارزیاابی محادوده 9قانون  است.

. در ایاان روش، شاادکااار گرفتااه ه آتوپیااک در بیمااار باا

جلو و پخت بیمار رسم در رماتیت آتوپیک ی دمحدوده

در بیماارانی کاه  ،ی درماتیت آتوپیکشود. محدودهمی

ی ، تنهدرصد 0/6ی سر بیش از دو سال سن دارند، ناحیه

، درصد 9دای فوقانی ، اندامدرصد 81بدن در در سمت 

در در سامت، دار  درصد 9دای تحتانی در یک از اندام

 اما برای کودکان ودرصد  8 لی ژنیتاناحیه، درصد 8دست 

، و ناحیاه خلفای درصد 0/1سال در ناحیه سر  0تر از کم

 شاود.در نظر گرفته مای درصد 4دای تحتانی در کدام اندام

برای آمار تحلیلی و بررسی روابط بر حسب نوع متغیار و 

 one-way ANOVAدای آمااری دا از آزمونتوزیع آن

داا اساتفاده متریاک آنپارا یا معادل غیرو دکای و مربع 

دا با مقادار داری برای کلیه آزمونشد. تعیین سطح معنی

افزار دا با استفاده از نرمکلیه آنالیز داده و است 20/2زیر 

84-SPSS .انجام شد 

کلیه اطالعا  محرمانه بوده و بدون ذکار مخصصاه 

قابل شناسایی استصراج شدند و ماوارد اخالقای درماورد 

ان و محرمانه بودن اطالعا  بیماران رعایت حقوق بیمار

 مطالعه. در این مطالعه از والدین بیماران مورد گردیدرعایت

نامه ورود به مطالعه قبال از آغااز مطالعاه کساب رضایت

 ،IR.UMSU.REC.1397.319مطالعه با کاد اخاالق  شد و

قبل از  توسط کمیته اخالق دانخااه علوم پزشکی ارومیه

 ید قرار گرفت.مورد تأی مطالعهشروع 
 

 یافته ها و بحث
  81و  ،49نفر ماذکر باا درصاد فراوانای  09بیماران 

بودناد. میااناین سانی  91نفر مؤناث باا درصاد فراوانای 

  SCORADماااااه، و میاااااناین  40/94±10/6بیماااااران 

 3D 90/0±12/92و میاااناین سااطح ویتااامین  16/0±96/60

فراوانی  ، گروه اول باشاملافراد به پنج گروه سنی  است.

ماه )درصد فراوانای  00تا  8نفر مربوط به گروه سنی  00

نفاار مربااوط بااه  0(، گااروه دوم بااا فراواناای درصااد 9/06

(، گاروه ساوم باا درصاد 9/82ماه ) 02تا  04گروه سنی 

 4/89)مااه  10تاا  08مربوط به گروه سانی  نفر 9فراوانی 

نفر مرباوط باه گاروه  0(، گروه چهارم با فراوانی درصد

( و گااروه پاانجم بااا درصااد 9/82ماااه ) 822تااا  14ی ساان

 9/6مااه ) 800تا  828نفر مربوط به گروه سنی  0فراوانی 

. حاداقل سان افاراد در ایان بنادی شادندتقسیم (،درصد

ماه اسات، بناابراین میااناین  802ماه و حداکثر  8مطالعه 

و واریاانس  19/90ماه با انحرا  معیاار  40/94سن افراد 

 است. 94/8210

شد   SCORADبندی براسار سیستم جهانی رتبه

 (00-02(، متوساط )00تر از ی خفیی)کماگزما به سه دسته

. فراوانای گردیادبنادی  ( تقسایم02تار از و شدید )بیش

(، دساته درصاد 0/80نفار ) 1دسته خفیی در این مطالعه 

نفاار  08( و دسااته شاادید درصااد 8/99نفاار ) 81متوسااط 

 3Dبندی سطوح ویتامین  ستهد .بوده است( درصد 1/60)

 کمباود شادید، <ng/mL 82 دای انجام شده،براسار کیت

ng/mL 02-82  ،کمبااااااودng/mL 92-02  ،ناکااااااافی

ng/mL 822-92  ،کافیng/mL 822 < ،بوده است سمی. 

 3Dفراوانی افرادی که دچار کمبود شادید ویتاامین 

داایی کاه دچاار (، فراوانای آندرصاد 1/1نفر ) 6بودند 

(، فراوانی درصد 8/04نفر ) 80بودند  3Dویتامین  کمبود

نفار  9داشاتند  3Dدایی که مقادیر ناکافی از ویتاامین آن

( و فراوانی افرادی که دارای سطوح نرمال درصد 4/89)

 .ه است( بوددرصد 1/60نفر ) 08بودند  3Dویتامین 

ترین مقدار ابت شاده بارای ساطح طور کلی بیشبه

تاارین و کاام ng/mL 0/16العااه در ایاان مط 3Dویتااامین 

داای آماارهاسات. بناابراین  ng/mL 0/0مقدار ابت شده 

، 21/92میاناین، انحارا  معیاار و واریاانس باه ترتیاب 

بناابر فرضایا  مفارور در  .می باشد 09/006و  90/80

داای توان شد  اگزما را بر حسب گاروهاین مطالعه می
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داای هرا بر حسب گارو 3Dسنی و جنسی، سطح ویتامین 

 3Dی موجود بین سطوح ویتاامین سنی و جنسی، و رابطه

 و شد  اگزما را بررسی کرد.

تارین فراوانایِ بایش در گروه آماری ماورد مطالعاه

سطح شدید اگزماا مرباوط باه افارادی باود کاه ساطوح 

تر از مقادیر نرمال است. سطوح دا کمدر آن 3Dویتامین 

مااه از  8-00 در گاروه سانی مطالعه، این در 3Dویتامین 

تاری برخاوردار اسات. پراکنادگی در ایان فراوانی بیش

و سااان و  SCORADداری باااین معنااای مطالعاااه رابطاااه

داری متغیرداای ایان بررسی معنی درجنسیت دیده نخد. 

محاسبا  آماری مرباوط نتایج حاصل از براسار مطالعه 

دار متغیردای فقط ارتباط معنی ، one-way ANOVAبه 

 شد  اگزما به اابا  رسید. و 3D ویتامین

و  ANOVAداای حاصال از تسات با توجه باه داده

باا  SCORADمقاادیر کاادش ، ارتباط  P=264/2مقدار 

(. P<20/2دار اسات ) ، معنای3Dافزایش سطوح ویتامین 

 SCORADداری بین مقاادیر ی معنیدمچنین دیچ رابطه

و جنسایت  SCORAD، و مقادیر P=919/2 و سن افراد،

644/2=P  داری)شرط معنی شتندادر این مطالعه وجود 

20/2>Pداری بین شاد  و دا رابطه معنی(. عالوه بر این

، وجود دارد )شارط 3D ،222/2=Pسطوح کیفی ویتامین 

 (.P<20/2داری معنی

بر کادش شاخ   3Dبرای توجیه اار مثبت ویتامین 

SCORAD تاااوان چناااین اساااتدالل کااارد کاااه، مااای

در استراتوم بازال قرار دارند حاوی  دایی کهکراتینوسیت

آلفاا دیدروکسایالز  8دیدروکسایالز و  00در دو آنزیم 

را  Dطاور مساتقل ویتاامین توانناد باهدستند، بنابراین می

بااارای حفاااپ  3D. حضاااور ویتاااامین (80)فعاااال کنناااد

 .(1،1)یکگارچای سد اپیدرمال ضروری است

طورکه توضایح داده شاد در ایان مطالعاه نیاز دمان

بودند، شد  بیختری  Dافرادی که دچار کمبود ویتامین 

 نخان دادند. SCORADاز بیماری اگزما را طب  

و دمکاااران در  Munawwarahکااه  ایمطالعااهدر 

 00، کاه ارتبااط متوساطی باین ساطح سارمی 0281سال 

 در کودکاان SCORADو شاخ   Dدیدروکسی ویتامین 

 SCORADمبتال باه اگزماا وجاود دارد شااخ  بااالی 

 Dدیدروکسی ویتاامین  00مرتبط با سطوح سرمی پایین 

دمساو باا اکثار مطالعاا   حاضرمطالعه در . (89)باشدمی

 و شد  بیماری 3Dبین سطوح ویتامین اخیر، انجام شده 

AD وجود داشت دارییارتباط معن. 
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