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 دانشگاه علوم پزشکی تبریز –مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ایران 

 

 مقدمه

معرفی شد. این ویروس  COVID-19كه با نام  گزارش شد نیچ در ووهان كرونا روسیونوع جدید  وعیش 2019سال  اواخردر 

خانواده  یها روسیون حال از برخی جهات از سایر است ولی در عیMERS-CoV و SARS-CoV  مشابه یژنوم یاز نظر توالجدید 

در آنها ، اما شباهت هستند روسیوگروه بتا كرونا ریمتعلق به ز SARS-CoVو  COVID-19ویروسهای  گرچه .است تمایزكرونا م

  .(1) دهد ینشان م SARS-CoV در مقایسه با یکیژنت یتفاوتها ویروس جدید و است ٪70سطح ژنوم تنها 

-IL-2  ،IL-7  ،IL-10  ،G  شامل یالتهاب یها توكانیسا یشده سطح باال یبستر ماریب 41 یبر رو یدر مطالعه ا نیبر ا عالوه

CSF  ،IP-10  ،MCP-1  ،MIP-1A و TNFα مبتال به مارانیدر ب COVID-19 در  یروسیپاسخ ضد و یبرا (.2) مشاهده شد

 دیكه اس ییروسهایو یكنند. برا یاستفاده م (PAMPs) پاتوژن یمولکول یاغلب از الگوها یذات یمنیا ی، سلولهایذات یمنیا

و  TLR7 و TLR3 همچون ییها رندهیها به واسطه گ PAMP ، مشخص شده كه coronavirusاست مانند RNA آنها کینوكلئ

 نییپا نگیگنالیمنجر به فعال شدن آبشار س ییشناسا نیشوند كه ا یم ییشناسا  RIG-I / MDA5، یتوزولیس RNA سنسور

 .(2) شود یم IRF3 و NF-κB یعنی، دست

 ید نیتامیها و نهیگز نیاز ا یکیگردند  یبدن م یدفاع ستمیس تیوتقو یریشگیهمه بدنبال پ یبعلت نبود درمان قطع یاز طرف 

در ایمنی ذاتی و اكتسابی تأثیر معنی داری دارد و كمبود  D شواهد زیادی وجود دارد كه نشان می دهد ویتامین چرا كه باشد یم

، روی ماكروفاژها D گیرنده های ویتامین(. 3) آن ممکن است منجر به حساسیت و بیماری شدیدتر در اختالالت التهابی شود

فعالیت سلولی پیشگیری كننده   2D3(OH)1,25 ،در سیستم ایمنی تطبیقی. ها و سلول های دندریتیک بیان می شوند لنفوسیت

پشتیبانی می كند كه تحمل ایمنی را افزایش می  T و تنظیم كننده T2 را كاهش می دهد و از سلول های Th17 و Th1 التهابی

به دلیل نقش مهم آن در  D ویتامین. می شود B یش تکثیر و تمایز سلولهایباعث افزا همچنین 2D3(OH)1,25(. 3د )ده

، (6) 1، دیابت نوع (5) (RA) آرتروز سلولهای كبدی ،(4) (SLE) بیماریهای التهابی مانند لوپوس اریتماتوز سیستمیک اتیولوژی

  . شدن استشناخته در حال به طور فزاینده ای  و مولتیپل اسکلروزیسزخم افتادگی دهانی  (، 7) (BD) بیماری بهجت

 ت.اس COVID-19به  اتیدر مبتال D نیتامینقش و یحاضر بدنبال بررساس مطالعه براین اس
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 واد و روشهام

و اطالعاتی مرتبط  یگاههایپا، در كاهش ابتال به كرونا Dات مصرف ویتامین اثرهد مربوط به مطالعات و شوا به منظور یافتن

 Pubmed ،Embase، Medline (via Ovid) ،Cochraneشامل ده اطالعات مبتنی بر شواهد پایگاههای ارائه دهنن همچنی

library ،UpToDate، WHO ،TRIP database ،BestPractice  وUpToDate  جستجو و در نهایتGoogle Scholar ،

Google برای یافتن شواهد احتمالی مرتبط جستجو شدند. برای این انجمنهای علمی  و سایتهای علمی معتبر از جمله سایتهای

 های زیر جستجو شدند:منظور كلید واژه

"COVID-19"; "COVID 19"; 2019-nCoV; 2019-CoV; coronavirus; SARS-nCoV-2; Vitamin D 

در استراتژی جستجو براساس هر پایگاه اطالعاتی تنظیم گردید و در صورت امکان كلمات كنترل شده كلیدواژه ها جستجو شدند. 

 مطالعه بازیابی شد.  200 نزدیک به مجموع 
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 نتایج

مطالعه ای چ نشان داد كه هی تی مبتنی بر شواهدیگاههای اطالعاو سایتها و پا ز پایگاههای اطالعاتیرسی مطالعات بدست آمده ابر

یکی از  تهاست. البمنتشر نشده  2019 ویروسكروناان تسریع بهبود مبتالی یری، كاهش ابتال و یاگپیش بر Dتاثیر ویتامین مورد در 

 باشد. COVID-19وس ریوجدید بودن ی تواند به دلیل این مورد م علل

را در  نبه بررسی این مطلب پرداخته اند و نظرات متخصصاو مطالعات نشان داد كه برخی سایتها  او سایته های كاوشموتور بررسی

  آورده اند.این مورد 

 

 مشخصات مطالعات

 

  

 

 ---- مرکز انجام دهنده مطالعه:

 2020 ژانویه  تاریخ انتشار:

  Orthomolecular Medicine News Service محل انتشار: 

 جمع آوری نظرات متخصصان  :نوع مطالعه

 یالملل نیواحد ب 2000روزانه ه بررسی درمانهای تغذیه ای برای كروناویروس پرداخته است، نویسنده ب مطالعهاین در  نتایج:

واحد  5000روزانه هفته اول با  در دواین رژیم تغذیه ای می كند كه  دمی كند و برای این منظور پیشنها دپیشنهارا  D3 نیتامیو

برای مدت طوالنی در بدن ذخیره می شود اما برای رسیدن به  Dویتامین  كاهش یابد. 2000و سپس به  شروع شود یالملل نیب

 اواخرمصرف نکرده اید و  D)مثالً اگر ویتامین وجود دارد  Dویتامین اگر كمبود نیاز دارد. مدت زمان طوالنی  طح اثربخشیس

 عنوان مطالعه: 

Nutritional Treatment of Coronavirus 

By: Andrew W. Saul 
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به  Dویتامین هفته شروع كنید تا سطح  2مدت  از دوز معمولی به باالتربا دوز  دمی توان فردكم است( آفتاب و نور  زمستان است

 یالملل نیواحد ب 1000الی  400روزانه برای كودكان  و  متفاوت استوزن بدن براساس  Dویتامین . دوز افزایش یابد سرعت

 .(8) دمی شو یهتوص D نیتامیو یالملل نیواحد ب 5000الی  2000روزانه  برای بزرگساالنو  D نیتامیو

این نتیجه رسیده است( اظهار بندی مطالعه قبلی خود و سایر مطالعات به كه با جمع ) در این مطالعه به نقل از دكتر ویلیام گرنت

میزان مرگ و میر ناشی از طالعه كه یک مبررسی . می شود ذات الریه موجبمانند آنفلوانزا نیز كروناویروس  »: شده است كه

نشان داد كه بیشتر مرگ و میرها به بررسی كرده است، در ایاالت متحده  1919-1918 سالهای  دررا  بیماری همه گیر آنفلوانزا

 ویتامینكه  زمانی، شایع بودندهر دو در زمستان  چینكروناویروس جدید  و SARS-coronavirus .دلیل ذات الریه بوده است

D  (13-9) «است.  میزان خود كمتریندر 

طور فوق ب D ایمنی بدن با ویتامین سیستم تقویت میزان » :ستآورده ا Jeffrey Allyn Ruterbuschهمچنین به نقل از دكتر 

 «می شود.  قدرتمند العاده ای

 

و  است و بیشتر نظرات متخصصان را جمع آوری كرده استنشده  peer-reviewمطالعه مذكور ررسی کیفیت شواهد: ب

 .استن د پاییح شواهبنابراین سط
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 Shengjing Hospital of China Medical University   مرکز انجام دهنده مطالعه:

 2020فوریه تاریخ انتشار: 

 Journal of Medical Virologyمحل انتشار: 

 ظام مندن یمرور العهطم یک :نوع مطالعه

به مرور نظام ، طمئنیاب روشهای درمانی مدر غروس كنترل سرعت گسترش ویحلی برای یافتن راه  دفبا ه این مطالعه ج:نتای

را برای  سیویرودمرور نظام مند درمانهای ضبراساس نتایج این ویروسهای كرونا پرداخته است. ع روشهای عمومی درمان انوا مند

ذیه اخالت تغبه عنوان یکی از مد Dامین ، ویتبرای درمان عفونت ویروسیدر این مطالعه پیشنهاد می كند.  COVID-19با  بارزهم

ین بیشتر شیوع پیدا كرده و نبرای اولین بار در زمستا COVID-19 آنجاییکهد است از این مطالعه معتقپیشنهاد شده است.  ای

همچنین اشند. كافی نداشته ب D ویتامینیروس و هب هدولآ دارفاممکن است بنابراین  بوده است، افراد مسن ودر افراد میانسال  ابتال

 (.14) شده است ویروس گاویاعفونت كورونموجب در گوساله ها  D كاهش ویتامین كه ای اشاره شده است مطالعه به

 

 .است باالسطح شواهد . استشده  peer-review یک مرور نظام مند بوده مطالعه مذكورررسی کیفیت شواهد: ب

  

 

 عنوان مطالعه:

 Potential Interventions for Novel Coronavirus in China: A Systematic Review 

By: Lei Zhang, Yunhui Liu 
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اشاره ظرات متخصصان به این مطلب براساس نستی آزمایی است ت راكه یک سای AFP Fact Checkت در سای ،از سوی دیگر

ذكر در این سایت ود ندارد. وج جدید پیشگیری از كروناویروسبر  Dهیچ گونه شواهدی دال بر موثر بودن ویتامین ت كه سشده ا

خطر ابتال  كاهشدر  Dمین ویتا نقش در مورد هاییپستزی از قبیل توییتر، فیس بوک و یوتیوب شده است كه در شبکه های مجا

در بیماریهای دستگاه  Dنقش ویتامین مربوط به تحقیقات یج نتااستناد به برخی از این پستها با  به كروناویروس منتشر شده است.

 اما سایت با نقل قول ازته اند. سمؤثر دان جدید پیشگیری از كروناویروسدر  را Dژه عفونتهای ریوی، نقش ویتامین تنفسی و بوی

این سایت یان موجب كاهش خطر ابتال به كروناویروس می شود را رد كرده اند. در پاقطعاً  Dاین نظریه را كه ویتامین  ،متخصصان

؟ پاسخ وجود دارد COVID-19 یبرا یدرمان ای، دارو واكسن ایآن سوال كه در پاسخ به ای كرده است كه استناد WHOسایت به 

    .(15) جود نداردداده است كه هنوز درمان قطعی و

در عفونت  Dكه به بررسی تاثیر ویتامین  ظام مندن مرورچهار با بررسی  WHOكید است كه سازمان أهمچنین این نکته قابل ت

براساس نتایج سه مرور نظام  عفونت دستگاه تنفسیپیشگیری از در  Dویتامین ، ضمن اشاره به نقش دستگاه تنفسی پرداخته است

  .(19اما با اشاره به ناهمگونی مطالعات تعمیم پذیری نتایج را دشوار می داند )(، 18-16مند )

 

 

 گیرینتیجه 

ان تسریع بهبود مبتالی یری، كاهش ابتال و یاگپیش بر Dتاثیر ویتامین مورد در ی برمعتمطالعه چ كه هید به نظر می رس

 COVID-19وس ریوجدید بودن ی تواند به دلیل این مورد م یکی از عللتشر نشده است. من کس آنعبرو یا  2019 ویروسكرونا

 Dو نیز نقش ویتامین  قبلیا و ویروسهای مشابه یهن مورد منتشر شده است براساس بیمارات و نقطه نظراتی كه در ایمطالع باشد.

ی تواند نم 2019 وناویروسروس كربیان شده اند كه با توجه به ناشناخته بودن فعلی وی در پیشگیری از عفونتهای دستگاه تنفسی

 است.نیاز به مطالعات بیشتری  COVID-19وس ریوبر  Dر ویتامین أثیتبرای اثبات و یا رد  قابل استناد باشد.
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