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  0011دوم مرداد  ی /هفته626 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 10/5/1011تاریخ چاپ:  7/2/1011تاریخ پذیرش:  32/1/1011تاریخ دریافت: 

  
 در بیماران ایرانی مبتال به نورومیلیت اپتیکا Dسطح ویتامین 

 
 6زهرا تاجی، 5، علیرضا افشاری صفوی4نعیمی، آذر 3نژاد ، وحید شایگان2، امید میرمسیب1آذر برادران

 
 

چکیده

های التهابی دستگاه عصبی مرکزی است که باعث دمیلینیزاسیون و آسیب آکسونی به ویژه در عصب اپتیک و طناب  بیماری نورومیلیت اپتیکا، از جمله بیماری :مقدمه

در تنظیم سیستم ایمنی، کمبود این ویتامین شاید بتواند در پاتوژنز و همچنین، شدت بیماری نورومیلیت اپتیکا  Dگردد. با توجه به نقش احتمالی ویتامین  نخاعی می
در مبتالیان به نورومیلیت اپتیکا با گروه شاهد و بررسی ارتباط سطح این ویتامین با  Dی سطح سرمی ویتامین  نقش داشته باشد. هدف از اجرای این مطالعه، مقایسه

 ناتوانی و تعداد حمالت در طول سال در این بیماران بود. میزان

 به روش  Vit D (OH )35نفر به عنوان گروه شاهد، شرکت کردند. سطح سرمی  01نفر از بیماران نورومیلیت اپتیکا و  01ی مقطعی،  در این مطالعه ها: روش

High-performance liquid chromatography (HLPC) گیری و مقایسه شد. همچنین، متغیرهای بالینی نظیر  اندازهExpanded disability status scale 
(EDSS و )Annualized relapse rate (ARR .در بیماران ارزیابی گردید ) 

(، باالتر بود لیتر نانوگرم/میلی 45/32گروه شاهد )( نسبت به لیتر نانوگرم/میلی 31/04در بیماران مبتال به نورومیلیت اپتیکا ) Dی سطح سرمی ویتامین  میانه ها: یافته

(111/1 > P فراوانی عدم کفایت ویتامین .)D (Vitamin D insufficiency( در گروه شاهد )باالتر بود. همچنین،  1/5درصد( نسبت به بیماران ) 5/53 ،)درصد
 داری وجود نداشت. در بیماران، ارتباط آماری معنی ARRو  Body mass index (BMI ،)EDSSبا  Dمیان سطح سرمی ویتامین 

 و بیماری نورومیلیت اپتیکا وجود نداشت.  D، همراهی قابل توجهی میان کمبود ویتامین ی حاضر های مطالعه مطابق یافته گیری: نتیجه

 لینیزانهای دمی های دستگاه عصبی مرکزی؛ بیماری ؛ بیماریDنورومیلیت اپتیکا؛ ویتامین  واژگان کلیدی:

در بیماران ایرانی مبتال به  Dسطح ویتامین  .تاجی زهرا صفوی علیرضا، افشاری نعیمی آذر، نژاد وحید، شایگان میرمسیب امید، برادران آذر، :ارجاع

 .271-275(: 434) 22 ؛1222 اصفهان پزشکی دانشکده مجله. نورومیلیت اپتیکا

 

 مقدمه

که قبال تحت  نوتن ب بیمتاری     Neuromyelitis optica (NMO)بیماری 

Devic های  لتهابی دستگاه نصبی مرکتیی   شد،  ز جمله بیماری شواخته می

 س  که بانث دمیلیویی سینب و آسیب آکسننی به ویژه در نصب  پتیت  و  

ی  بیمتاری   NMOدرصد بیمار ب،  09گردد. در بیش  ز  نخانی میطواب 

بیوی ننری   پتیت ، میلیت  یتا هتر دو      نند کووده با حمالت غیر قابل پیش

شتلل بتالیوی    NMOتا همین  و خر، تصتنر بتر  یتن بتند کته       (.1 س  )

هتای   (  ست ،  متا ویژگتی   MS) Multiple sclerosisدیگری  ز بیمتاری  

هتتتای    و هیستتتتنپاتنلن ی  و همنوتتتین، یا تتتتهبتتتالیوی،  یمنننلن یتتت

متمتایی   MS ند که  یتن بیمتاری ر   ز بیمتاری     تصنیربرد ری شواسایی شده

هتای دمیلیویتی ب ر  در    (.  ین بیماری، درصتد کمتی  ز بیمتاری   2سازند ) می

درصتد(  در   1-2دهتد )  کشنرهای هودو روپایی بته ختند  ختصتای متی    

(. نلت   یتن   3درصد  س  ) 29-84ها  ییحالی که  ین میی ب در میاب آسیا

بیماری ناشواخته  س ،  ما شن هد بسیاری حاکی  ز نقش  رآیوتدهای ختند   

تترین  یتن شتن هد،      یموی در پاتن نی  یتن بیمتاری هستتود.  ز جملته مهت      

کتتته بتتته آب  NMO-IgG antibodyتتتتن ب بتتته شواستتتایی   متتتی
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autoantibody (AQP4 )Aquaporin-4 (.8 شاره کرد )گنیود،  نیی می 

NMO  با تغییر ت پاتنلن ی  نظیر  ز بین ر تنAQP4  و غالف

 هتتا، آستتیب آکستتننی، رستتنب  طتتر ف نروقتتی   میلیوتتی آستروستتی 

AQP4-Ig ی کمپلمتتاب، تعمتتک ماکرو ا هتتا و  و  جتتی ی  لتتاه شتتده

 (.3گردد ) ها مشخص می  یوفیلتر سینب  لتهابی گر ننلنسی 

 Ultravioletی  یا کنلته کلستیفروه بتا تت ایر  شتله      D3ویتامین 

(UV بر )گردد.  ین  رم غیتر  لتاه  ز    دهیدروکلستروه حاصل می -7

 بته   Hydroxylase-25سپس در کبد تحت  تت ایر آنتیی      Dویتامین 

D3 (OH )22 ی  اتر   گردد. در نهای ، در کلیه و به و ستهه  تبدیل می

Hydroxylase-α1،  رم  لاه ویتامین D ،D3 (OH )22  تنلیتد  1و ،

توظتی  متابنلیست  کلستی   ست ،  متا       Dشند. نقش  صلی ویتامین  می

گیتری  ز   نالوه بر آب، بر ی  لاه کتردب سیستت   یموتی بتدب و پتیش     

 (.2های  یمنننلن ی  نیی ضروری  س  ) بیماری

هستتود،   Dهای  یموی نه توها هتدف شتلل  لتاه ویتتامین      سلنه

باشتود   ب  ین هنرمنب به صنرت منضلی نیی میبلله قادر به  لاه کرد

که  ین  مر بر نقش  تنکرین و پار کرین  ین هنرمنب در سیست   یموتی  

 (.6دالل  د رد )

هتتا جلتتنگیری B-cell ز تلثیتتر و تمتتایی ناگهتتانی  Dویتتتامین 

شند. نالوه بر  ها می کود و  ز  ین رو، مانک ترشح  یمنننگلنبنلین می

هتا ر  نیتی تحت  تت ایر قتر ر      T-cellتلثیر و تمایی  D ین، ویتامین 

 Th17و  Th1هتا  ز نتن    T-cellو بانتث کتاهش ستهح     دهتد  می

 (.2، 7شند ) می

شند  های خند  یموی یا   می  غلب در بیماری Dکمبند ویتامین 

و با شدت بیماری در  رتباط  س   چر  کته  یتن کمبتند،  ر یوتدهای     

 (.4کود )  یمنننلن یلی ر  مختل می

تن نتد   ، متی Dکه کمبند ویتتامین    ند مهاللات  پیدمینلن ی  نشاب د ده

 هتای  و به  حتماه زیتاد، بیمتاری   MSبر خهر  بتال و همنوین، سیر بیماری 

 Neuromyelitis optica spectrum disordersآلی یمتتر، پارکیوستتنب و  

(NMOSD( ت  ایرگذ ر باشد )0.) 

مملتن  ست  میتاب ستهح     ، هملتار ب  و Mealyی  طبت  مهاللته  

هتای   ی بیمتاری  در مبتالیاب به  ترم ر جلته   Vit D (OH )22تر  پایین

Transverse myelitis ،Neuromyelitis optica  و

Neuromyelitis optica spectrum disorder  در مقایستته بتتا ،

 (.19مبتالیاب به  رم مننن ازی  بیماری،  رتباطی وجند د شته باشد )

 ی نشاب د د کته  یتن بیمتاری بتر روی کیفیت        به تازگی، مهالله

(.  ز طرف دیگتر،  11زندگی مرتبط با سالم  به شدت  ار موفی د رد )

، برگشت  ناپتذیر   NMOSDبدتر شدب شر یط بالیوی بیمار ب مبتال بته  

در زماب حمالت بالیوی بته همتر ه تعمتک     وهات س  و به طنر تقریبی 

 (.12  تد ) تدریعی ناتن نی نصبی  تفاق می

ی بررسی  رتباط   ز آب جایی که مهاللات  نعام شده در زمیوه

و  ز طرف دیگر، بتا   باشد محدود می NMOو بیماری  Dویتامین 

تنجه به نقش  حتمتالی  یتن ویتتامین در پتاتن نی بیمتاری و نیتی       

مسایل و مشلالت مادی و ملونی و ناتن نی  ر و نی که بته دنبتاه   

جهت    ی حاضتر  شتند، مهاللته   حمالت  ین بیمتاری حاصتل متی   

ی آب با جملی   در  ین بیمار ب و مقایسه Dبررسی سهح ویتامین 

 سال   نعام گردید.

 

 ها روش

در  1300ی مقهلتی  ست  کته در ستاه      ی حاضر ی  مهاللته  مهالله

بیمتار مر جلته    89 له کاشانی شهر  صفهاب  نعام شتد.   بیمارستاب آی 

 یتن بیمارستتاب کته بتا تنجته بته ملیارهتای         Devicکووده به کلیوی  

Wingerchuk (13  تنسط ننرولن یس ، به شلل قهلی بر ی آنتاب ،)

نفتر  ز   تر د مر جلته کووتده بته       89مهرح شده بند و  NMOبیماری 

بندنتد، در صتنرت    NMOآزمایشگاه  ین بیمارستاب که  اقد بیمتاری  

 د شتن ملیارهای ورود،  نتخاب شدند.  

یمار ب،   ر دی که د ر ی ملیارهای ورود بندند و ظترف  بر ی گروه ب

متاه پتس    12ی  ساه  خیر مصرف کنرتیلن ستروئید خنر کی ند شتود، 

 Dگیتتری ستتهح ویتتتامین  ی بیمتتاری، جهتت   نتتد زه  ز تشتتخیص  ولیتته

ها دریا ت  و  ریتی گردیتد. بتر ی      ی الزم  ز آب  ر خن نده شدند و نمننه

گیتری   غیتر  حتمتالی و بته روم نمننته     گروه شاهد نیی   ر د به صنرت

 ها به تلد د  ز پیش تلیین شده برسد. آساب  نتخاب شدند تا تلد د نمننه

ملیارهای ورود بر ی بیمار ب )گروه منرد( شامل تشخیص قهلتی  

NMO  بر  ساس ملیارهایWingerchuk هتای   ، ندم  بتال به بیمتاری

روماتنلن یتت ، ستتایر هتتای  جستتمی همتتر ه نظیتتر ستترطاب، بیمتتاری 

هتای متیمن، نتدم     های دستگاه نصبی مرکیی و سایر بیمتاری  بیماری

هتای ملتدنی    مصرف کنله کلیسفروه، کلسی ، منلتی ویتامین و ملمتل 

گیتری، ستلنن  در شتهر  صتفهاب و      ماه  خیر قبتل  ز نمننته   1ظرف 

 رضای  بیمار بر ی هملاری با طرح بندند.

نیتتی شتتامل نتتدم  بتتتال بتته ملیارهتتای ورود بتتر ی گتتروه شتتاهد 

هتای روماتنلن یت ،    های جسمی همر ه نظیر سرطاب، بیمتاری  بیماری

هتای متیمن، نتدم     های دستگاه نصبی مرکیی و سایر بیمتاری  بیماری

هتای ملتدنی    مصرف کنله کلیسفروه، کلسی ، منلتی ویتامین و ملمتل 

ماه  خیر، سلنن  در شتهر  صتفهاب و رضتای  بیمتار بتر ی       1ظرف 

 با طرح بند. هملاری

در هر دو گروه،   تر د  اقتد ملیارهتای ورود،  ز مهاللته ختار       

شدند.  ز تمامی بیمار ب جه  شترک  در مهاللته، رضتای  آگاهانته     

  خذ گردید.

 طالنات مربنط به سن، قد و وزب و تلد د حمتالت بیمتار ب در   
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 Annualized relapse rateساه، به روم مصتاحبه تلمیتل گردیتد.    

(ARRب )   ه صنرت تلد د حمالت بیمار ب طی ی  ساه  خیتر قبتل  ز

 ورود به مهالله تلریف گردید.

جهتت  کمتتی کتتردب میتتی ب نتتاتن نی بیمتتار ب  ز مقیاستتی بتته نتتام 

Expanded disability status scale (EDSS  ( ستتفاده شتد  )18 .)

 ین مقیاس که جه  کمی کردب میتی ب نتاتن نی و همنوتین، بررستی     

به  MSتغییر ت در میی ب ناتن نی در طنه زماب، به ویژه در مبتالیاب به 

ی ننرولن ی ، به نتاتن نی بیمتار  متیتازی     رود، بر  ساس ملایوه کار می

ز روم   Vit D (OH )22گیتری   بتر ی  نتد زه   دهتد.  متی  9-19بتین  

High-performance liquid chromatography (HPLC بتتته ،)

ختنب گر تته    ی ،  ستفاده شد. نمننته Agilent HPLC systemکم  

ستانتریفین  شتد و   در دقیقته   3999دقیقته بتا دور    19شده بته متدت   

میلرولیتتر  ز نمننته بتا     899ی منرد نیاز به دس  آمتد. ستپس،    نمننه

به مدت  Extractمیلرولیتر  ز  899با  Precipitantمیلرولیتر  ز  899

سانتریفین  شد و متایک رویتی جهت     در دقیقه  12999دقیقه با دور  2

تیری  به د خل ستنب کروماتنگر  ی  ستفاده گردید. طنه متن  متنرد   

 دقیقه بند. 19ناننمتر و مدت زماب خالص آزمایش  268 ستفاده 

 22ی  نستخه  SPSS   تی ر  نرم با  ستفاده  ز یآمار لیو تحل هیعیت

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY)، نعام شد  . 

آمار تنصیفی،به ترتیب، به صنرت تلد د )درصد( بر ی متغیرهای 

 ی و میانگین یا میانه )چارک  وه و چارک سنم( بر ی متغیرهتای   طبقه

   ی طبیلی و غیر طبیلی گی رم شد. پینسته

 یبتتتر  (Mann-Whitney ا)یتتت Independent t ز آزمتتتنب 

2گردیتد.  ز آزمتنب    ستفاده  در دو گروه Dی ویتامین  سهیمقا
χ  یتا(  

Fisher’s exact testها میاب دو گروه  ستفاده شتد.  ی نسب  ( بر ی مقایسه 

 Kolmogorov–Smirnovآزمتتنب بتتا  ستتتفاده  ز  رهتتایبتتندب متغ طبیلتتی

بتا   Linear regressionو تنزیک طبیلی نبند. بوابر ین،  ز متده   شد یابی رز

ستتازی بتتر ی  (، بتتا و بتتدوب همستتاب Bootstrapروم بتتنت  ستتتر   )

ی بتدنی(   متغیرهای بالقنه مخدوم کووده )ستن، جتوس و شتاخص تتنده    

 EDSSو  D ستفاده شد. همنوین، بر ی تلیین  رتباط بتین ستهح ویتتامین    

  ستفاده شد. Spearmanضریب همبستگی   ز NMOدر بیمار ب  ARRو 

 ند.د ر در نظر گر ته شد یملو P < 929/9ها در سهح  تفاوت

 

 ها یافته

نفتر   89)گروه منرد( و  NMOبیمار مبتال به  89نفر شامل  49در معمن ، 

 به نوتن ب گتروه شتاهد، در  یتن مهاللته شترک  کردنتد. میتانگین ستوی          

درصتد(   4/63نفر ) 21ساه( بند و  14-63ی  ساه )با د موه 74/37 ± 27/0

مشخصتات شترک  کووتدگاب     1جدوه   ز   ر د شرک  کووده، خان  بندند.

 .دهد ینشاب م ر  گروه در هر

 های افراد شرکت کننده در هر گروه . ویژگی1جدول 

 گروه (n=  04) مورد (n=  04) شاهد

 ریمتغ ارمعی انحراف ± نیانگیم

 )سال( سن 63/36 ± 03/9 90/33 ± 03/10

 یبدن ی توده ی هینما 43/24 ± 79/3 15/26 ± 06/5

 /مترمربع(لوگرمی)ک

  (سومچارک -اول)چارک  انهیم

 D نیتامیو 20/46( 60-41) 65/29( 9/35-3/23)

 (تریل یلینانوگرم/م)

- (3-1 )2 EDSS 

   )درصد( تعداد

 جنس مرد 13( 5/32) 16( 0/40)

   زن 27( 5/67) 24( 0/60)

 ساالنه حمالت 0 17( 5/42) -

 - (5/47 )19 1 

- (10 )4 > 1 
EDSS: Expanded disability status scale 

 

( و همنوین، ندم کفای   <لیتر  ناننگرم/میلی 19 ر و نی کمبند )

و  2/2(، به ترتیب در گروه منرد لیتر ناننگرم/میلی 39-19) Dویتامین 

ی ستهح   میانته  درصتد بتند.   2/22و  9درصد و در گتروه شتاهد    9/2

( و گتروه  لیتتر  ناننگرم/میلی 62/20بین گروه شاهد ) Dسرمی ویتامین 

(. بر  ستاس  P < 991/9( متفاوت بند )لیتر ناننگرم/میلی 29/86منرد )

، بتا  Dسازی نشده، ستهح سترمی ویتتامین     همساب Regressionمده 

 ،P=  991/9بتاالتر بتند )   NMO، در بیمار ب 29 ختالف میانگین حدود 

424/10  =B.) 

تنده ی بتدنی نیتی    ی سازی بر ی سن، جوس و نمایه پس  ز همساب

 (.2( )جدوه P ،116/29  =B=  991/9) ی مشابهی به دس  آمد نتیعه

و ستن  رتبتاط مثبتتی     Dنالوه بر  ین، میاب سهح سرمی ویتامین 

(   ین در حالی  س  که میتاب  P ،424/9  =B=  921/9وجند د ش  )

(  رتبتاطی وجتند   BMI) Body mass indexسهح  ین ویتتامین بتا   

 (.P ،184/9  =B=  496/9ند ش  )

 رتبتاط   Spearman یهمبستتگ  بیضر یبه دس  آمده بر  ی عهنتی

( و 410/9  =P ،937/9  =r) EDSSبتا   D نیتامیسهح و نیب ید ر یملو

 ند د. ر  نشاب( P ،148/9  =r=  226/9تلد د حمالت ساالنه )

 

 بحث

در بیمار ب مبتتال بته    Dی سهح ویتامین  ی حاضر جه  مقایسه مهالله

NMO    با گروه شاهد، تلیین  ر و نی کمبند  ین ویتتامین در دو گتروه

، BMIبتا ستن،    Dو همنوین، بررستی  رتبتاط بتین ستهح ویتتامین      

EDSS  وARR .در بیمار ب  نعام گردید 
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 بدنی ی توده ی با متغیرهای سن، جنس و نمایه D. ارتباط ویتامین 2جدول 

 آزمون رهیمتغ چند رهیمتغ تک

 ریمتغ P BSE مقدار P BSE مقدار

 (شاهد)رفرنس =  گروه 116/20( 516/3) 001/0 323/19( 707/3) 001/0

 (خانم)رفرنس =  جنس -175/6 (414/3) 076/0 -206/7( 316/3) 066/0

 سن 443/0( 213/0) 055/0 274/0( 214/0) 203/0

 یبدن ی توده ی هینما -146/0( 311/0) 637/0 -462/0( 344/0) 132/0
BSE: Bootstrap standard error 

 

که نشاب د د سهح ویتتامین   هملار ب و Minی  بر خالف نتایج مهالله

D  در مبتالیاب بهNMOSD       در مقایسه با گتروه شتاهد بته صتنرت قابتل

نشتاب د د کته    ی حاضتر  هتای مهاللته   (، یا ته12تر  س  )  ی پایین مالحظه

 در گروه منرد در مقایسه با گروه شاهد باالتر  س . Dسهح ویتامین 

که کمبند   ند  دهبا تنجه به  ین که مهاللات  پیدمینلن ی  نشاب د

و بته   MSتن ند بر خهر  بتال و همنوین، ستیر بیمتاری    می Dویتامین 

ت ایرگتذ ر   NMOSDهای آلی یمتر، پارکیوستنب و     حتماه زیاد بیماری

در گروه منرد نسب  بته   D(، شاید نل  سهح باالتر ویتامین 0باشد )

های حاوی کلستی  و   تمایل زیاد پیشلاب به تعنیی ململ گروه شاهد،

 بر ی بیمار ب،  ز هماب  بتد ی تشخیص بیماری، باشد. Dویتامین 

در  Vitamin D insufficiencyحاضتر،  ر و نتی    ی در مهاللته 

 و Minی  گروه شاهد، در مقایسه با گروه متنرد، بتاالتر بتند. مهاللته    

درصتد( ر  در   2/66) Dنیی  ر و نی بتاالی کمبتند ویتتامین     هملار ب

 (.12د د ) شاهد نشاب میگروه 

(. 16در میاب  یر نیاب قابل تنجه  س  ) D ر و نی کمبند ویتامین 

ستاه،   14نل   صلی شین  باالی کمبند  ین ویتامین در   تر د بتاالی   

تماس کمتر با نتنر آ تتاب بته دالیلتی نظیتر   تی یش صتولتی شتدب،         

گذر ندب بیشتر  وقتات در موتیه و پنشتش  ست  کته بانتث کتاهش        

 (.17خن هد شد ) D  ویتامین ساخ

 هملار ب و Minی  ی حاضر، بر خالف نتایج مهالله نتایج مهالله

و سن  رتبتاط مثبتتی    D(، نشاب د د که میاب سهح سرمی ویتامین 12)

 (.P ،424/9  =B=  921/9وجند د رد )

و هملتار ب   Tangprichaی   مهاللات مختلفی،  ز جملته مهاللته  

بتا بیرگستاالب    سته یساله در مقا 14-20بیرگساالب جن ب که نشاب د د 

 Dنتدم کفایت  ویتتامین     خهتر  در شتتر یدر زمستاب، ب ژهیمسن، به و

(Vitamin D insufficiencyمی )   باشود، بیانگر  ر و نی باالی کمبتند

 (.14در بالغین جن ب، در جملی  نمنمی هستود ) Dویتامین 

هملتار ب نشتاب د د    و Jitprapaikulsanی  مشابه آب چه که مهالله

بتا   Dنیتی میتاب ستهح ویتتامین      ی حاضتر  های مهاللته  (، طب  یا ته10)

EDSS  وARR    رتباط قابل تنجهی وجند ند ش .  ین در حالی  ست 

(  رتباط مللنسی میاب ستهح  یتن   12) هملار ب و Minی  که در مهالله

 یتن ویتتامین بتا     وجند د ش  و  رتباطی میاب ستهح  EDSSویتامین و 

ARR ی  دیده نشد. مهاللهShan نیی بیانگر  رتباط مللنسی  هملار ب و

 (.29، در جریاب حمالت بیماری بند )EDSSو  Dمیاب سهح ویتامین 

های خند  یموی، پینیده بتنده   در پاتن نی بیماری Dنقش ویتامین 

 Dو و بسته به نن مل مختلفی  س . بلضی  ز محققاب کمبند ویتتامین  

ساز بر ی بیماری و بلضی دیگر کمبند  ین  ر  به نون ب ی  نل  زمیوه

 ی که بیانگر وجند  رتبتاط   د نود. مهالله ی بیماری می ویتامین ر  نتیعه

بند، دلیلتی   NMOبا میی ب ناتن نی و میی ب نند  Dمیاب سهح ویتامین 

، بتته نوتتن ب یتت  ر هبتترد Dهتتای ویتتتامین  جهتت   ستتتفاده  ز ملمتتل

 (.12ر نه و درمانی ر   ر ه  آورد )گی پیش

دهتد کته ملمتل     یمتوتاق  نشتاب مت    یها هی،  رض ز طرف دیگر

چتر  کته    نیتی د رد   موتک مصترف  نه توها مفید نیس ، بلله  D نیتامیو

(.  ز  یتن رو،  21) کوتد  دیر  تشتد  NMO یمتار یمملن  س  رونتد ب 

 هتای مختلتف  رتبتاط     نعام مهاللات بیشتر جه  بررسی بیشتر جوبته 

 رسد. با  ین بیماری، ضروری به نظر می Dویتامین 
 

 گیری نتیجه

در  NMOدر مبتالیاب به  Dطب  نتایج  ین مهالله، سهح سرمی ویتامین 

 Dمقایسه با گروه شاهد باالتر بند. همنوین،  رتباطی میاب سهح ویتامین 

وجند ند ش ،  ما با تنجه بته تلتد د کت  بیمتار ب و      ARRو  EDSSبا 

همنوین،  حتماه مصرف ململ تنستط آنتاب قبتل  ز ورود بته مهاللته،      

ی بیشتر و با در نظر گر تن نن مل مختلف   نعام مهاللاتی با حع  نمننه

نظیر میی ب تماس با ننر آ تاب و میی ب ویتتامین   Dمؤار بر سهح ویتامین 

D ی  غذ یی، جه  یا تن  رتباط میاب کمبتند ویتتامین   دریا تی  ز ر ه ر 

D  با خهر  بتال بهNMO   و همنوین، بررسی ت ایر  ین ویتامین بر میتی ب

 گردد. ناتن نی و تلد د حمالت در طنه ساه تنصیه می
 

 تشکر و قدردانی

 با نمنمی یپیشل ی  حر ه دکتری مقهک ی نامه پایاب  ز برگر ته مقاله  ین

 IR.MUI.MED.REC.1398.423 پژوهش در  خالق کد و 304208 کد

 د رند.کوودگاب در طرح کماه تشلر ر   باشد. ننیسودگاب  ز تمام شرک  می
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Abstract 

Background: Neuromyelitis optica is one of the inflammatory diseases of the central nervous system (CNS) that 

causes demyelination and axonal injury, especially in optic nerve and spinal cord. Considering the 

immunoregulatory function of vitamin D, deficiency of this vitamin may play a role in the pathogenesis as well 

as the severity of neuromylitis optica. The aim of this study was to compare the serum level of vitamin D in 

patients with neuromylitis optica and control group, and to investigate the relationship between the level of this 

vitamin and disability and number of attacks during the year in these patients. 

Methods: In this cross-sectional study, 40 patients with neuromylitis optica and 40 healthy individuals as a 

control group participated. Serum level of 25 (OH) vitamin D was measured using high-performance liquid 

chromatography (HLPC) method and compared. Clinical parameters such as Expanded Disability Status Scale 

(EDSS) and Annualized Relapse Rate (ARR) were also evaluated in patients. 

Findings: The median of serum levels of vitamin D was higher in patients (46.2 ng/ml) than in controls  

(29.65 ng/ml) (P < 0.001). The prevalence of Vitamin D insufficiency in the control group (52.5%) was higher 

than this prevalence in patients (5.0%). Moreover, there was no significant relationship between serum vitamin 

D levels with body mass index (BMI), EDSS, and ARR in patients. 

Conclusion: According to our findings, there was no significant association between vitamin D deficiency and 

neuromylitis optica disease. 
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