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 چکیده

ر د باشد. ضروری میرشد و تکامل طبیعی اسکلت  به عنوان یک ویتامین محلول در چربی برای هموستاز کلسیم و فسفر و Dویتامین     
ها بدخیمی های عفونی و غیرعفونی وهای اخیر مطالعات فراوان و رو به افزایشی در مورد اثرات کمبود این ویتامین در رخداد بیماریسال

در   ست.ها مطالعات اندکی انجام شده اها به ویژه در اسبدر دام Dاین حال در مورد وضعیت ویتامین  با در انسان صورت گرفته است. 
، کلسیم، Dمقدار ویتامین  اردبیل نمونه خون وریدی اخذ شد.  یس اسب از منطقهأر 15یزد و  یس اسب منطقهأر 160این مطالعه از تعداد 

های گروه در Dمقدار سرمی ویتامین  گیری شدند. های استاندارد اندازههای سرم جدا شده به روشفسفر، منیزیوم و پاراتورمون در نمونه
همچنین حضور  باالتر بود.  مادهنیز در جنس و  در مقاسه با اردبیل یزد یتا سومین شکم زایش، در منطقه سال، اولین 3-6و  1-3سنی 

ثر اآبستنی، رنگ پوشش خارجی و نژاد  . خون داشت Dداری بر سطح ویتامین معنی ها در فضای آزاد اثر افزایشیساعت اسب 4بیش از 
ور نثیر میزان تابش أها تحت تاسب Dبه عنوان استنتاج مقدار سرمی ویتامین   .ها نداشتسرم اسب Dداری بر مقدار ویتامین معنی

 اند.ثیر نداشتهأو آبستنی بر آن ت خورشید، سن، جنس و عرض جغرافیایی قرار گرفته و رنگ پوشش خارجی، نژاد
 

 ، اسب، کلسیم، فسفر، تابش نور خورشیدDویتامین  : کلیدی کلمات

 

 مقدمه
های محلول در چربی است و جزو ویتامین Dویتامین     

گیری و و فسفر و شکل آن در هموستاز کلسیم نقش اولیه

 هایشکلاین ویتامین در  باشد. می هارشد استخوان

فرول تحت له کلسیویا ک D3 فرم شود. مختلف دیده می

نانومتر،  315تا  270در طول موج  Bماوراء بنفش  ثیر اشعهأت

                                              
 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران، محمدرضا اصالنی:  نویسنده مسئول*

 E-mail: aslani_mr@yahoo.com 

 

 
© 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the 

terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 

license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

 D2 شکل شود. دهیدروکلسترول در پوست تولید می-7از 

ثیر نور أ، تحت تدر بعضی از گیاهان از جمله یونجه

در  D5و  D4شود و فرم خورشید از ارگوسترول تولید می

های چرب معروف ها که به ماهیروغن بعضی از ماهی

  .(Dittmer and Thompson 2011)هستند، وجود دارد 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17356873.1401.18.4.5.9
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در  مورد نیاز بدن در اثر تابش نور خورشید Dویتامین 

شود با این حال مقدار مین میأغذا ت یپوست یا به وسیله

شود نسبت به مقداری مین میأکه از طرق غذا ت Dویتامین 

دنبال جذب ه ب شود ناچیز است. ساخته میکه در پوست 

کوچک و تولید آن در پوست،  این ویتامین از طریق روده

فرول هیدروکسی کوله کلسی-25بد و  فرم یابه کبد انتقال می

ها سپس این متابولیت به کلیه و سایر بافت  شود.تولید می

-آلفا-1ثیر آنزیم أجا تحت ت انتقال یافته و در آن

هیدروکسی کوله دی 1،25های ز متابولیتهیدروکسیال

تولید  کلسیفرولهیدروکسی کولهدی 24،25کلسیفرول و 

 Horst et al. 1994, Hymøller and  Jensen) شودمی

2010). 

کلسیم در حیوانات نشخوارکننده و اسب  هموستاز    

، جذب Dغلظت سرمی کمتر ویتامین  باشد. متفاوت می

دئودنوم و دفع کلیوی بیشتر کلسیم در باال کلسیم توسط 

در  شود. اسب نسبت به حیوانات نشخوارکننده دیده می

هیپوکلسیمی ترشح هورمون پستانداران، در پاسخ به 

هیدروکسی دی-25پاراتیروئید افزایش یافته و باعث تبدیل 

فرول کلسیدی هیدروکسی کوله-25،1فرول به یکلسکوله

-دی هیدروکسی کوله-25،1د و هورمون پارتیروئی شود. می

 شوند. ها میکلسیفرول باعث آزادسازی کلسیم استخوان

فرول باعث جذب فعال کلسیم کوله کلسی -25،1همچنین، 

شود محل اصلی جذب کلسیم روده از طریق روده می

ها بیشتر از باشد که مقدار آن در اسبکوچک می

 ,Horst et al. 1994) باشدنشخوارکنندگان می

Breidenbach et al. 1998). 

ng/mL20 (nmol/L 50 )کمتر از در مورد انسان مقدار    

 ng/mL 30-20 (nmol/Lسرم کمبود، مقدار  Dویتامین 

-محسوب می طبیعی( ناکافی و باالتر از این سطح 75-50

مردم  ددرص 50شود.  بر اساس مطالعات انجام شده حدود 

دارند و یک  ویتامین در سطح ناکافی قرار ر اینجهان از نظ

 Graane-Finestone et)ار کمبود هستند چمیلیارد نفر هم د

al. 2011, Lee et al. 2018).  هایها گزارشدر مورد دام 

و مقدار  در دسترس است Dاندکی از سطح سرمی ویتامین 

نرمال که سالمتی و تولید دام را تضمین نماید مشخص 

در گاوهای گوشتی مناطق مختلف امریکا  . نشده است

 بوده است.  ng/mL 80-70غلظت سرمی این ویتامین 

همچنین این مقدار در مورد گاوهای شیری در شرایط 

گزارش شده است  ng/mL 100-40مختلف فیزیولوژیک 

(Nelson et al. 2016, Holocome et al. 2018.)   بررسی

تایلند و آمریکا  نشان ها در خون اسب Dمیزان ویتامین 

-داده است که میزان این ویتامین در این حیوانات پایین می

کره  ها وپونی در Dهمچنین غلظت سرمی ویتامین  باشد. 

 Pozza) بوده استتر بالغ کم یهاها نسبت به اسباسب

et al. 2014).  

عوامل مختلف فیزیولوژیک و محیطی از جمله سن،     

یی محل زیست، میزان و زمان چاقی، عرض جغرافیا

 پوشش و رنگدانه فصل، نور خورشید، دریافت روزانه

باشند ثر میؤم Dپوست بر روی غلظت سرمی ویتامین 

(Tsiaras and Weinstock 2014 .) حاضر از  در مطالعه

های اخیر پرورش که در سالو اردبیل  یزد  های منطقهاسب

های خون کرده است نمونهاین دام در آن رونق فراوان پیدا 

و پارامترهای  Dگیری مقدار ویتامین اخذ و ضمن اندازه

ثر بر مقدار این ؤم یمرتبط با آن در سرم، عوامل احتمال

همچنین به منظور ارزیابی اثر عرض   .شدویتامین بررسی 

آن در  رها، مقداسرم اسب Dجغرافیایی بر مقدار ویتامین 

های استان های اردبیل با اسبنمونه سرمی تعدادی از اسب

 یزد مقایسه شد.

 

 کارمواد و روش 
های سالم س اسبأر 160از  خون  لیترمیلی 10مقدار     

های س اسبأر 14و  (8/31)عرض جغرافیایی  استان یزد

در فصل بهار  (2/38)عرض جغرافیایی  سالم استان اردبیل

صبح و هنگام  9الی  7ساعت  گیری درخون اخذ شد. 

ها شامل سن، رنگ آوری و مشخصات اسباستراحت جمع

پوست، جنس، مدت نگهداری در محل مسقف و تعداد 

گیری به نمونه  طراحی شده اخذ شد. فرمزایمان بر اساس 
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شکلی انجام شد که برای هر کدام از مشخصات مورد نظر 

ها در اسبدر این مورد  د. یدست آه نمونه ب 10حداقل 

 105س نریان و أر 55سال بوده،  20 ماه تا 7طیف سنی 

 ها برس از این مادیانأر چهل و شش  س مادیان بودند.أر

همچنین   اساس پرونده و آخرین کشش آبستن اعالم شدند.

-عت در فضای آزاد قرار میسا 6ها روزانه نیم تا این اسب

سانترفیوژ ها با استفاده از سرم نمونه ،پس از انعقاد  گرفتند.

دقیقه جدا و در دمای  10دور در دقیقه( به مدت  3000)

در  . ندنگهداری شد تا زمان آنالیز گرادسانتی یدرجه -70

با استفاده از  فسفر منیزیم و های سرم غلظت کلسیمنمونه

و دستگاه ایران( –)پارس آزمون  های تجاریکیت

 Dو ویتامین  (ایتالیا -1500بی تی ) اتواناالیزر

(25(OH)D3 )( و پاراتورمونPTH )با کیت تجاری 

گیری با استفاده از روش االیزا اندازهایران( و  –)مونوباند 

 .ندشد

آنالیز  از ها با استفادهتجزیه و تحلیل آماری یافته    

در  انجام شد.  Tukeyو تست تکمیلی واریانس یک طرفه 

 ر گرفته شد.دار در نظمعنی P<05/0موارد  یهمه

 نتایج

راس اسب با طیف رنگی  130در رنگ ثیر أنتایج ت    

در و پارامترهای مرتبط  Dبر سطح سرمی ویتامین مشخص 

Table 1 اساس این نتایج مقدار  بر  داده شده است. نشان

های سیاه رنگ های سفید نسبت به اسبکلسیم سرم اسب

ای ستری و قهوههای خاکو مقدار سرمی منیزیوم اسب

 تر بودداری بیشهای سیاه به طور معنیاسب نسبت به

)05/0p<.) 

 Tableهای آبستن حاکی )بررسی اثر سن جنین در اسب    

و  D( از عدم وجود ارتباط با سطح سرمی ویتامین 2

 (.<05/0p(ط بود مرتب پارامترهای

 
Table 1. Comparison of vitamin D, calcium, phosphorous, magnesium and parathyroid hormone levels of 

horsese with different skin type/color 
 

PTH pg/ml 

Magnesium 

mg/dl 
Phosphorous 

mg/dl 
Calcium mg/dl Vitamin D 

ng/ml No Skin type/ 

color 
42.57 ±7.50a 1.73 ± 0.57ab 3.53 ± 0.93a 14.83 ± 1.49a 24.13 ± 4.81a 29 White 

40.05 ±5.39a 1.24 ±0.27b 3.37 ± 0.65a 13.02  ± 1.26b 24.67 ± 4.93a 22 Black 
42.08 ± 9.46a 1.89 ± 0.62ac 3.77 ± 1.09a 13.80 ± 1.22ab 26.80 ± 6.67a 20 Grey 
39.56 ± 9.31a 1.80 ± 0.60ad 3.57 ± 0.01a 14.30 ± 1.64ab 24.47 ± 5.99a 59 Reddish 

brown 
 

Table 2. Comparison of the effect of gestational age on the serum vitamin D, calcium, phosphorous, 

magnesium and parathyroid hormone levels in horses 
PTH pg/ml Magnesium 

mg/dl 
Phosphorous 

mg/dl 
Calcium mg/dl Vitamin D No 

Gestational 

age/m 

43.03±8.80a 1.72 ± 0.61a 3.21 ± 0.90a 13.85 ± 1.71a 27.73 ± 6.64a 10 <3 

40.33 ± 5.69ba 1.67 ± 0.51a 3.44±0.76a 14.45± 1.50a 26.17 ±3.61a 16 3-7 

38.88 ± 9.88a 1.82± 0.55a 3.10 ± 0.85a 14.15± 1.84a 25.63 ±3.70a 20 7< 

41.59± 5.70a 2.04± 0.62a 3.30± 0.99a 14.75± 1.54d 27.13 ±5.80a 69 Non-

pregnant 

 

 باالتر ها مشخص شده بود(س که سن آنأر 122) های سنی اسبگروهو پارامترهای مرتبط در  Dامین تنتایج وضعیت وی    

 12و باالی  6-12سال و  3سال در مقایسه با گرو های سنی زیر  3-6و  1-3بودن سطح خونی این ویتامین در گروهای سنی 

 (. p<05/0(نشان داد  ی. همچنین مقدار فسفر خون اسب ها نیز با افزایش سن روند کاهش(Table 3) سال بود

 



 هااسب Dبررسی تأثیر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و محیطی بر مقدار سرمی ویتامین 

 53       1401 زمستان، 4دامپزشكي ایران، دوره هجدهم، شماره  نشریه

Table 3. Comparison of the serum vitamin D, calcium, phosphorous, magnesium and parathyroid 

hormone in horses with different age 
PTH pg/ml Magnesium 

mg/dl 
Phosphorous 

mg/dl 
Calcium mg/dl Vitamin D No 

Age 

groups 

37.93±6.04a 1.76 ± 0.65a 5.79 ± 1.55a 13.62 ± 1.92a 21.96 ± 2.30a 12 1< 

37.76 ± 6.82a 2.19 ± 0.80a 4.17±1.05b 13.72± 1.57a 27.52 ±4.79b 31 1-3 

38.09 ± 6.92a 2.00± 0.67a 3.70± 1.36b 14.35± 1.45a 27.15 ±5.00b 29 3-6 

46.73 ± 4.45b 1.76± 0.63a 3.23± 0.77b 14.15± 1.43a 23.35 ±5.30ca 37 6-12 

39.93 ± 7.03a 1.97± 0.04a 2.91± 0.72c 14.84± 0.79a 22.60 ±4.25bd 13 >12 

 

های سرمی بر اساس مدت زمان شاخص یمقایسه    

 راس ثبت شده بود،  146که در  حضور اسبان در فضای آزاد

هایی که به در اسب Dسطح سرمی ویتامین  که نشان داد

 فضای بازساعت در  2-4و یا  4-6صورت میانگین 

هایی داری باالتر از اسبشدند به صورت معنینگهداری می

  (.>05/0p) ساعت بود 5/0و  1که به صورت میانگین 

هایی بود سرم در اسب Dهمچنین باالترین مقدار ویتامین 

 Table) شدندساعت در فضای باز نگهداری می 4-6 که

ها در فضای باز همچنین با کاهش زمان حضور اسب . (4

خون نیز کاهش و سطح پاراتورمون سطح کلسیم و فسفر 

ها سطح سرمی منیزیوم اسب . (>05/0p) افزایش یافته بود

ارتباطی با مدت زمان حضور در فضای باز نشان نداد 

(05/0<p).  

 
Table 4. Comparison of the effect of sunlight exposure time on the serum vitamin D, calcium, 

phosphorous, magnesium and parathyroid hormone in horses 
PTH pg/ml Magnesium 

mg/dl 
Phosphorous 

mg/dl 
Calcium mg/dl Vitamin D No 

Sunlight 

exposure/h 

35.33±7.63a 2.01 ± 0.87a 4.95 ± 0.99a 14.98 ± 1.58a 27.34 ± 4.62a 19 4-6 

40.29 ± 7.25ba 1.62 ± 0.48a 4.13±1.59b 14.61± 1.43ab 27.74 ±3.99ab 42 2-4 

40.05 ± 11.66abc 1.90± 0.60a 3.79 ±1.34cb 14.36± 1.43abc 23.37 ±5.09bc 49 1 

44.34 ± 9.32cd 1.79± 0.81a 3.29± 1.09cd 12.68± 0.86d 23.29 ±4.60bd 38 0.5 

 

بر راس اسب،  41ت شده در ثبثیر شکم زایش أنتایج ت    

و پارامترهای مرتبط کاهش سطح این  Dمقدار ویتامین 

افزایش شکم زایش نشان داد به طوری که  ویتامین را با

های اول، دوم و سوم به طور مقدار سرمی آن در شکم زایش

 های چهارم و باالتر بودزایش داری بیشتر از شکممعنی

(05/0>p.)   در همین راستا با افزایش شکم زایش مقدار

مقدار   .(Table 5) سرمی کلسیم و فسفر کاهش یافته بود

سرمی پاراتورمون نیز از شکم زایش چهارم به بعد افزایش 

سطح سرمی منیزیوم   (.p<05/0)داری نشان داد معنی

 .(p>05/0)د رنداارتباطی با شکم زایش نشان 

 
Table 5. Comparison of the the serum vitamin D, calcium, phosphorous, magnesium and parathyroid 

hormone in horses with different parity. 
PTH pg/ml Magnesium 

mg/dl 
Phosphorous 

mg/dl 
Calcium mg/dl Vitamin D 

ng/ml No Parity 

39.84±3.34a 1.90± 0.76a 3.51 ± 0.80a 15.93 ± 1.60a 31.55 ± 5.54a 8 1 
43.84 ± 7.17a 1.82 ± 0.68a 3.92±1.14ab 14.60±1.28ab 25.91 ±5.27a 5 2 

41.13 ± 6.04a 1.80± 0.66a 3.47± 0.62b 14.40±1.42ab 24.43 ±2.77a 8 3 

54.21±13.74ab 2.27± 0.78a 2.95± 0.50c 13.20± 0.80b 20.06 ±7.54b 5 4 

65.21 ±17.10b 2.07± 0.57a 2.41± 0.34cd 13.70± 1.00b 22.90 ±5.30b 7 5 

65.86 ±17.37b 2.12± 0.64a 2.52± 0.55d 13.12± 0.55a 21.15 ±5.40b 8 6 and 6< 
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ثیر محل نگهداری )عرض جغرافیایی( و نژاد در أنتایج ت    

Table 6  .بر اساس این نتایج مقدار  نشان داده شده است

 های نژاد عرب و دره شوری منطقهاسبسرم  Dویتامین 

-اردبیل به طور معنی های کردی منطقهیزد نسب به اسب

های همچنین مقدار سرمی فسفر اسب تر بود. داری بیش

 (p<05/0)تر بود های دره شوری بیشاسبنژاد عرب از 

ولی مقدار کلسیم، منیزیوم و پاراتورمون در نژادهای 

داری نشان های یزد و اردبیل اختالف معنیمختلف و اسب

   .(p>05/0)ندادند 

 
Table 6. Comparison of the effect of breed and location on the serum vitamin D, calcium, phosphorous, 

magnesium and parathyroid hormone in horses 
PTH pg/ml Magnesium 

mg/dl 
Phosphorous 

mg/dl 

Calcium 

mg/dl Vitamin D No Breed/Location 

40.91±7.79a 1.90 ± 0.76a 3.95 ± 1.33a 14.09 ±1.55a 27.33 ±4.76a 126 Arab/Yazd 

39.40 ± 7.98a 1.82 ± 0.68a 2.97±0.54b 13.42± 1.56a 28.56 ±5.55a 24 Dareshouri/Yazd 

38.52 ± 5.72a 1.80± 0.66a 3.94 ±1.47ab 14.42± 0.50a 21.65 ±4.32b 14 Kord/Ardabil 

 

 Dها با مقدار سرمی ویتامین اسب جنسارتباط  بررسی    

تر این ویتامین و نیز مقدار بیش ،و پارامترهای مرتبط با آن

های نسبت به اسب مادههای فسفر را در اسبتر سطح پایین

سطح سرمی کلسیم، منیزیوم و  . (p<05/0) نشان داد نر

 (p>05/0)پاراتومون اختالفی را بین دو جنس نشان نداد 

(Table 7).  

 
Table 7. Comparison of the effect of sex on the serum vitamin D, calcium, phosphorous, magnesium and 

parathyroid hormone in horses 

PTH pg/ml 
Magnesium 

mg/dl 
Phosphorous 

mg/dl 
Calcium mg/dl Vitamin D 

ng/ml No Horse gender 

38.92±7.23a 1.94 ± 0.76a 4.30 ± 1.52a 14.35 ± 1.61a 23.95 ±5.14a 55 Male 

39.79 ± 7.83a 1.77 ± 0.66a 3.54 ± 1.02b 14.08± 1.52a 26.40 ±4.66b 105 Female 

 

 بحث 

در  Dن یویتام های متمادی نقش شناخته شدهبرای سال    

اسکلت بود ولی  استخوان و گیریهموستاز کلسیم و شکل

اخیر شواهد متعددی از نقش این ویتامین در  در یک دهه

های مختلف و ارتباط آن با بیماری روندهای مختلف حیاتی

در  انسان ارائه شده است.  به ویژه درعفونی و غیرعفونی 

با کاهش عملکرد سیستم  Dاین راستا ارتباط هیپوویتامینوز 

ها مانند رخداد بدخیمی ایمنی و مقاومت بدن، افزایش

های مزمن نرودژنراتیو بیماریو  سرطان پروستات و پستان

 (. Chi et al. 2019, Keum et al. 2019گزارش شده است )

ثر ؤو عوامل م D لعات چندی در مورد وضعیت ویتامینمطا

 می آن در گاوهای شیری انجام شده استربر غظت س

(Horst et al. 1994, Casas et al. 2015, Holcombe et 

al. 2018) . ها گزارشات اندکی در این با این حال در اسب

گزارش حاضر  . (Pozza et al. 2014وجود دارد )خصوص 

ها حاکی از آن است که افزایش مدت زمان قرارگیری اسب

ثیر أدر فضای آزاد و در معرض تابش نور خورشید ت

بر   دارد. Dدر غلظت سرمی ویتامین  یدارافزایشی معنی

ها ساعت حضور اسب 6تا  4( Table 4اساس این نتایج )

در فضای آزاد در طول روز، افزایش قابل توجهی در مقدار 

این یافته با گزارش   ویتامین را به دنبال دارد.این سرمی 

Saastamoinen  وJuusela دال بر عدم  1992 در سال

سرم  Dها با غلظت ویتامین طول زمان چرای اسب ارتباط

ای از در مطالعهبا این حال،   .، همخوانی ندارد هاآن

گاوهای  Dدانمارک ارتباط خطی بین مقدار سرمی ویتامین 

در معرض تابش نور ها آنهلشتاین با مدت زمان قرارگیری 

 Hymøller and Jensenخورشید گزارش شده است )
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قرارگیری در معرض در موارد انسانی هم مدت  (. 2015

تابش نور خوشید، وسعت پوست در معرض تابش و نیز 

ثر از عرض جغرافیایی محل زندگی أشدت تابش نور که مت

 Dاز عوامل اصلی تعیین کننده سطح سرمی ویتامین  است،

 ,Brouwer -Brolsma et al. 2015) توصیف شده است

Tonnesen et al. 2016, Lee et al. 2018.) 

 اشعه ماوراء بنفش نور خورشید دنبال تابش و نفوذه ب    

هیدروکسی -7به پوست،  نانومتر( 295-315)طیف 

 3Dشکسته و به پروویتامین  های اپیتلیالسلولکلسترول 

ایزومریزه شده و ایجاد  دخوه ب شود که خودتبدیل می

 شود. این ترکیب در دو مرحله فعال می  کند.می 3Dویتامین 

اول در کبد به صورت آنزیماتیک هیدروکسیله  یدر مرحله

در ه گیرد کشکل می 3Dهیدروکسی ویتامین  -25شده و 

ها تحت مختلف به ویژه در کلیه یهادوم در بافت یمرحله

ویتامین  هیدروکسی 25 و 1ثیر هیدروکسیالسیون دوم به تأ

3D شود که شکل فعال این ویتامین در بدن است تبدیل می

(Hymøller and Jensen 2015.)   مطالعات روی انسان

نشان داده است که افزایش پیگمنتاسیون پوست با کاهش 

رنگین  همراه است و افراد 3Dقابل توجه سنتز ویتامین 

تری نسبت به افراد سفید پوست نیاز به دریافت مکمل بیش

با این   (.Vanchinathan and Lim 2012پوست دارند )

اساس مقدار  گاوها بر پیگمنتاسیون پوستحال، میزان 

خون ارتباطی نداشته  D رنگینه سیاه پوست با غظت ویتامین

های است و این طور عنوان شده که به علت نگهداری دام

ه و دسترسی محدود به تابش مسقیم مورد مطالعه در جایگا

کامل نبوده است  پیگمنتاسیون پوست ثیرأور خورشید، تن

(Sorge et al. 2013 .) حاضر نیز با گزارش  های مطالعهیافته

-نمونه هایاسبعمده  فوق همخوانی دارد به ویژه این که

و دریافت نور دسترسی محدودی به فضای آزاد  گیری شده

  اند.داشتهخورشید 

شناخته افزایش عرض جغرافیایی یک عامل خطرساز     

 است در انسان و کمبود آن Dبرای کاهش ویتامین ای شده

شود در مناطق با عرض جغرافیایی به طوری که گفته می

هیدروکسی کلسترول به -7ل درجه تبدی 51باالتر از 

 Hymøller) باشددر فصل زمستان ممکن نمی Dویتامین 

et al. 2015, Leary et al. 2017) .  مطالعه روی سطح

گاوهای گوشتی مناطق مختلف امریکا با تفاوت  Dویتامین 

ف قابل توجهی نشان تالاخ درجه 16-17عرض جغرافیایی 

ای با این حال در مطالعه  (.Nelson et al. 2016داده است )

 های چیانگ رای تایلنداسب Dمقایسه سطح سرمی ویتامین 

با کنتاکی امریکا با عرض  5/19با عرض جغرافیایی 

داری نشان نداده ف معنیاختال ،درجه 8/38جغرافیایی 

سطح سرمی  حاضر در مطالعه . (Pozza et al. 2014) است

دره  های نژاد عرب و)اسب های یزداسب Dویتامین 

 های اردبیلدرجه با اسب 8/31با عرض جغرافیایی شوری( 

درجه  2/38با عرض جغرافیایی  های نژاد کردی()اسب

که با گزارش فوق همخوانی  دادداری نشان اختالف معنی

 اختالفمربوط به  دار احتماالًعلت این تفاوت معنی  دارد.ن

همچنین   باشد.دو منطقه میدر  میزان تابش نور خورشید

ها در دو منطقه نیز ممکن است سطح شیوه نگهداری اسب

به هر حال بر اساس مطالعاتی   ه باشد.تاثر گذاش Dویتامین 

شدت و مدت که در جوامع انسانی صورت گرفته است 

زمان تابش نور خورشید از عوامل مهم تعین کننده مقدار 

در مناطق  باشند. تولید شده در پوست میD ویتامین 

درجه در طول سال  35جغرافیایی زیر عرض جفرافیایی 

نتز این ویتامین ماوراء بنفش برای س یمقدار کافی از اشعه

 اکثرمانند  التر از اینابطق اشود ولی در مندریافت می

کم و برای تولید ، میزان تابش در زمستان کشورهای اروپایی

در این مناطق و به همین دلیل  کندنمیکفایت  Dویتامین 

مورد نیاز بدن  Dویتامین  مینأها برای تاز مکملاستفاده 

 . (Tsiaras et al. 2011) توصیه شده است

سه نژاد گوسفند در اسکاتلند  Dوضعیت ویتامین  مطالعه    

ثیر نژاد أنشان داده است که مقدار سرمی این ویتامین تحت ت

ها در دسترس ش مشابهی در مورد اسبرباشد. گزادام نمی

حاضر نیز بین مقدار  های مطالعهبر اساس یافته نیست. 

ژاد عرب و دره شوری در های ناسب Dسرمی ویتامین 
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-البته اسب  داری وجود نداشت.اختالف معنی یزد یمنطقه

متعلق به  Dتر ویتامین های کردی با سطح سرمی پایین

  ن بحث شد.آدر مورد  منطقه اردبیل بودند که قبالً

 بر مقدار ویتامینثیر سن أتحاکی از حاضر  نتایج مطالعه    

D 3های سنی یک تا گروهکه ود به طوری ب هاسرم اسب 

غلظت  ترینو زیر یک سال کم سال باالترین 6تا  3سال و 

 ها با مطالعهاین یافته  سرمی این ویتامین را نشان دادند.

و امریکا کم و بیش های تایلند اسب Dوضعیت ویتامین 

در این مطالعه علت کمتر بودن سطح  همخوانی دارد.

طت این ویتامین در شیر ها، کم بودن غلدر کره Dویتامین 

در فضای آزاد و دریافت کم تابش  هاتر این دامو حضور کم

در   (.Pozza et al. 2014است )ه نور خورشید عنوان شد

ها موارد انسانی با توجه به طیف وسیع سن نسبت به دام

بسیار مورد توجه بوده  Dثیر افزایش سن بر مقدار ویتامین أت

و نشان داده شده است که با افزایش سن و بعد از میان 

در این ارتباط نشان   یابد.سالی سطح این ویتامین کاهش می

هیدروکسی کلسترول پوست در سنین -7داده شده که مقدار 

 Tsiarasیابد )درصد کاهش می 65باال نسبت به جوانی تا 

et al. 2011.)  های مکن است در مورد اسبچنین روندی م

سنین جوانی  از حاضر مصداق داشته باشد که بعد مطالعه

-مطالعهدر با این حال،   .کاهش یافته است Dسطح ویتامین 

-مزا، ارتباطی بین سن و شکبر روی گاوهای شیری تازه ای

یافت نشده است  Dزایش با سطح سرمی ویتامین 

(Holcombe et al. 2018 .)  وضعیت  مطالعه همچنین در

 3سال و باالی  3های خزر، سنین زیر اسبچه Dویتامین 

در سطح سرمی این ویتامین نشان  داریسال تفاوت معنی

   (.Effati et al. 2018اند )دادهن

ها بر روی سطح سرمی بررسی اثر شکم زایش مادیان    

نشان داد از شکم زایش چهارم به بعد مقدار آن  Dویتامین 

در همین راستا و همزمان  یابد. داری کاهش میبه طور معنی

مقدار کلسیم سرم نیز کاهش و پاراتورمون افزایش یافته 

این روند حاکی از افزایش نیاز به کلسیم با افزایش   است.

دهد که با همچنین این روند نشان می  شکم زایش است.

 Dمین مکمل ویتامین أها، تزایش در مادیانایش شکمافز

برای افزایش کارایی تولید مثل ممکن است ضرورت داشته 

 هااسب Dر سطح ویتامین بزایش از اثر شکم یگزارش باشد. 

، مقدار زاگاوهای شیری تازه مطالعهدر   در دسترس نیست.

نداشته زایش داری با شکمسرمی این ویتامین ارتباط معنی

در موارد  با این حال  (.Holcombe et al. 2018است )

شکم زایش یک عامل خطرساز قوی برای  یشاافزانسانی 

 Andersen) اعالم شده استاین ویتامین  نارسایی و کمبود

et al. 2013, Aji et al. 2019) . حاضر  همچنین در مطالعه

 Dداری بر مقدار ویتامین ثیر معنیأآبستنی و سن آبستنی ت

در ارزیابی پارامترها، سطح ها نداشت و فقط سرم مادیان

کلسیم سرم مادیان غیرآبستن باالتر از موارد آبستن بود که 

تواند به افزایش نیاز متابولیکی به کلسیم در طی آبستنی می

  مربوط باشد. 

باالتری  Dحاضر سطح سرمی ویتامین  های مطالعهیافته    

این در حالی   نشان داد. هانریانها نسبت به مادیانا در ر

های نر در فضای آزاد است که معدل زمان حضور اسب

ساعت( بوده  17/2های ماده )تر از اسبکم ساعت( 55/1)

ها گزارش سرم اسب Dاثر جنس بر مقدار ویتامین   است.

در اسبچه خزر تفاوتی در مقدار سرمی این   نشده است.

 .Effati et alویتامین بین دو جنس مشاهده نشده است )

دار جنس بر مطالعات فراوانی در انسان اثر معنی  (.2018

در برخی در این راستا  را نشان داده است.  Dسطح ویتامین 

تر و اختالالت و سطح این ویتامین در زنان کمگزارشات 

تر علت کم . تر بوده استشیهای مرتبط با آن نیز ببیماری

در زنان را به باالتر بودن حجم  Dبودن مقدار سرمی ویتامین 

دن به زیادتر بچربی  . اندها نسبت دادهچربی بدن آن

 کنددر دسترس نبودن آن کمک میو  Dویتامین احتباس 

(Verdoia et al. 2015, Chakhtoura et al. 2018, 

Muscogiuri et al. 2019).   از طرف دیگر مطالعات چندی

در زنان نسبت به مردان را  Dتر بودن سطح ویتامین نیز باال

تر الکل توسط در این موارد نیز مصرف بیش  .اندنشان داده

حضور شغلی مردان با  یدرگیرمردان در برخی جوامع و یا 

بودن سطح  تررا علت پایین تر در فضاهای سرپوشیدهبیش

 Sanghera et al. 2017, Vallejo) اندوان کردهنع Dویتامین 
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et al. 2020.)  رسد حضور حاضر به نظر می در مطالعه

تر نور ها در فضای باز و دریافت بیشتر مادیانبیش

ها نسبت به آن Dخورشید موجب فزونی مقدار ویتامین 

 باشد.  ها شدهنریان

 Dحاضر نشان داد که مقدار سرمی ویتامین  نتایج مطالعه    

ثیر میزان حضور در فضای باز و در معرض أها تحت تاسب

نور خورشید، سن، جنس و عرض جغرافیایی قرار  تابش

ثیر أو آبستنی بر آن ت ، نژادگرفته و رنگ پوشش خارجی

 نداشته اند. 

 

 تشکر و قدردانی
قدردانی به  وتشکر  انجام این پژوهشمالی تأیید و حمایت  برای کردرشهاز معاونت محترم پژوهشی دانشگاه وسیله  بدین    

 .آیدعمل می

 

 تعارض منافع
 تعارض منافع در این مطالعه وجود نداشت.    

 

 منابع مالی

 .تأمین گردیده است توسط معونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد پژوهش منابع مالی این    
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Abstract 
    Vitamin D as a fat-soluble vitamin is essential for calcium and phosphorus homeostasis and normal skeletal 

growth and development. Furthermore, association of vitamin D with infectious and non-infectious diseases and 

malignancies has been shown in a large growing body of literature. However, limited reports about the status of 

vitamin D in domestic animals particularly in horses are available. In this study blood samples were collected from 

160 horses in Yazd and 15 horses in Ardabil area. The sera were analyzed for vitamin D, calcium, phosphorous, 

magnesium and parathyroid hormone using standard methods. Serum vitamin D was significantly higher in age 

groups of 1-3 and 3-6 years, first, second and third parity, in Yazd in comparison with Ardabil area and female 

horses. Also, more than 4 hours of exposure to sunlight had a positive significant effect on blood vitamin D levels 

in horses. The horse color, breed and pregnancy were not significantly associated with vitamin D concentrations. 

In conclusion, altitude, gender, more than 4 hours sunlight exposure, parity and age are associated with vitamin D 

levels in horses, while color, breed and pregnancy had not any effect on this vitamin levels in horses.   
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