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  الجاردرقيه آدليل لمستوى فيتامين د في أطفال المدارسهرمون: الوثيقةعنوان

 childrenParathyroid hormone as an indicator for vitamin D level in school 
 

 العربية: الوثيقةلغة
عينه من البنات و مجموعه ب تضمنت  ٧٦ب مجموعه أ تضمنت ،  مجموعتين أ قسمت عينات الطالب إلى:المستخلص

  األوالد وقـد تم قيا س هرمون الجاردرقيه ومستوى عنصر الكالسيوم في رشاحه الدمعينه من ١٠٢
 وذلك لمعرفة آما تم عمل استبيان احصائى يمثل مدى استهالك الطالب والطالبات للغذاء، للمجموعتين 

 واللتين لهما تأثير مباشر على ارتفاع أو عالقة التغذية بتناول آميات آافيه من فيتامين د وعنصر الكالسيوم
 النتائج لهذه الدراسة أن متوسط المعدل الطبيعي للهرمون في وقد دلت. انخفاض ترآيز هرمون الجادرقيه 

أما بالنسبة لألوالد ) لتر/بيكومول ٤٠،٠١(ووجدنا أن أعلى ترآيز هو ) لتر/بيكومول ١،٦١(الفتيات يساوي 
 والذي يساوي وهو اقل بكثير عن المعدل الطبيعي للهرمون) لتر/ بيكومول ١،١( وجدنا أن أقل ترآيز هو فقد

 وجد في المستوى الطبيعي والتي أما مستوى الكالسيوم في رشاحه الدم في البنات فقد) لتر/بيكومول ٦،٩(
 جدا من المعدل الطبيعي أما عنصر الكالسيوم في وهو قريب) لتر/ ميلي مول  ٢،٥٥ -٢،١٥(تتراوح ما بين 

) لتر/ ميلي مول  ٢،٥٥ -٢،١٥(  المستوى الطبيعي والتي تتراوح ما بين رشاحه الدم في األوالد فقد وجد في
 األستبيان بالنسبة لتحليل نتائج.  جدا من العينات فقد وجد انه اقل من المستوى الطبيعيما عدا عدد قليل

 اختالفات هامه بين األوالد والبنات الغذائي و الذي يمثل استهالك الطالب والطالبات للغذاء فقد وجد إن هناك
ومن النتائج التي توصلنا .  الخمسة من الهرم الغذائي في آمية وعدد مرات استهالك الغذاء في المجموعات

أيضا من النتائج ،  آميه استهالك األوالد للغذاء أآثر من البنات وهو المتوقع إليها في هذه الدراسة وجدنا إن
 المعدل  التي حصلنا عليها في هذه الدراسة وجدنا أن مستوى هرمون الجاردرقيه لألوالد أعلى منالجيدة

 ما عدا في بعض الحاالت الطبيعي مقارنه بالبنات حيث أن مستواه يتراوح بين المعدل الطبيعي والمنخفض
 الكالسيوم في المجموعتين فهو قريب جدا النادرة حيث وجدنا ارتفاع الهرمون عالي جدا أما مستوى عنصر

 هو ربط العادات الغذائية لطالب المدارس في مرحلة والهدف من هذه الدراسة. من المستوى الطبيعي 
 والتي تلعب دورا مهما ورئيسيا في التكوين الصحي السليم للعظام لدى المراهقة سواء الذآور أو اإلناث

  بكميه تناولهم لألغذية الصحية والتي تحتوي على نسبه عاليه من الفيتامينات والعناصرهؤالء المراهقين
 . المعدنية مثل الكالسيوم والحديد والمغنسيوم 
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