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Vitamin D and the risk of dementia and Alzheimer disease 

 العته الشيخي و مرض ألزهايمربفيتامين د و خطر اإلصابة  

وداء  عته الشيخي الناتج عن كل المسبباتخطر نسبة حدوث ال نخفضة  لفيتامين د مرتبطة بزيادةالتراكيز الم: تحديد ما إذا كانت الهدف

 الزهايمر.

أو  األوعية الدمويةالقلب أو  أمراض مصابين بداء الزهايمر أوالغير  ألف وستمائة وثمان وخمسون كهل  من شملت الدراسة: الوسائل

 2991-2991متعلقة بصحة القلب واألوعية الدموية بين  اسة إحصائية في الواليات المتحدةممن شاركوا في در االحتشاءات الدماغية

في المصل من خالل التحليل اللوني  (D(OH)25)هيدروكسي فيتامين  12. تم تحديد تركيز  من ضمن نطاق مرضى العيادات 2999و

وداء  ييم حدوث العته الشيخي الناتج عن كل المسبباتتم تق .2991-2991في  بالترافق مع  المطياف الكتلي من عينات دموية جمعت

و االحتشاء الدماغي و  المعايير الخاصة بالمعهد الوطني لالضطرابات  العصبية واضطرابات التواصلزهايمر أثناء فترة المتابعة  باستخدام ال

 .داء ألزهايمر و االأمراض المتعلقة بها

أثناء فترة متابعة وسطية  داء الزهايمرلحالة  201من ضمنهم  مريضا   272عند  الشيخي الناجم عن كل المسبباتالعته   حدث النتائج:

االصابة المعدلة للمتغيرات األخرى  بالعته الكهلي الناجم عن خطر  ة، كانت نسبتخدام نماذج كوكس لألخطار النسبية. باسسنوات 2.5مقدارها 

 وانخفاض  D  (<25 nmol/L)(OH) 12(  عند المشاركين بالدراسة ممن كانوا يعانون من  نقص حاد في مسافة ثقة %92) كل المسببات

بالمقارنة مع المشاركين ذوي تراكيز  (  1.12-2.05مسافة ثقة  %92) 2.21 و ( 3.21-2.11مسافة ثقة  %92)  2.25(  على التوالي 20-12بين )

لزهايمر ذات النسب المعدلة عند المشاركين بالدراسة ممن كانوا يعانون نقص حاد في  إن نسب خطر اإلصابة بالداء ا .(20)≤كافية

25(OH)D  2.59( و 1..3-2.01مسافة ثقة  %92) 1.11على التوالي  كانت بالمقارنة مع المشاركين ذوي التراكيز  كافية و نقص غير حاد 

ه الكهلي المتعدد األسباب ظهر في المخططات االنسيابية ذات المتغيرات المعدلة أن خطر االصابة بالعت .(1.59-2.05مسافة ثقة  92%)

 .nmol/L 50تزايد بشكل واضح تحت حد وداء الزهايمر 

 

. وهذه  ألزهايمرتبط فعليا  بزيادة خطر االصابة بالعته الشيخي الناجم عن كل المسببات وداء فيتامين د مر : تؤكد نتائجنا أن عوزالنتيجة

 الهيكلية.ية حول دور فيتامين د في الحاالت غيرالنتيجة تضيف إلى النقاشات الجار

Objective: To determine whether low vitamin D concentrations are associated with an increased risk of incident 

all-cause dementia and Alzheimer disease. 

 

Methods: One thousand six hundred fifty-eight elderly ambulatory adults free from dementia, cardiovascular 

disease, and stroke who participated in the US population–based Cardiovascular Health Study between 1992–

1993 and 1999 were included. Serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) concentrations were determined by 

liquid chromatography-tandem mass spectrometry from blood samples collected in 1992–1993. Incident all-

cause dementia and Alzheimer disease status were assessed during follow-up using National Institute of 

Neurological and Communicative Disorders and Stroke/Alzheimer's Disease and Related Disorders Association 

criteria. 

 

Results: During a mean follow-up of 5.6 years, 171 participants developed all-cause dementia, including 102 

cases of Alzheimer disease. Using Cox proportional hazards models, the multivariate adjusted hazard ratios 

(95% confidence interval [CI]) for incident all-cause dementia in participants who were severely 25(OH)D 

deficient (<25 nmol/L) and deficient (≥25 to <50 nmol/L) were 2.25 (95% CI: 1.23–4.13) and 1.53 (95% CI: 

1.06–2.21) compared to participants with sufficient concentrations (≥50 nmol/L). The multivariate adjusted 



hazard ratios for incident Alzheimer disease in participants who were severely 25(OH)D deficient and deficient 

compared to participants with sufficient concentrations were 2.22 (95% CI: 1.02–4.83) and 1.69 (95% CI: 1.06–

2.69). In multivariate adjusted penalized smoothing spline plots, the risk of all-cause dementia and Alzheimer 

disease markedly increased below a threshold of 50 nmol/L. 

 

Conclusion: Our results confirm that vitamin D deficiency is associated with a substantially increased risk of 

all-cause dementia and Alzheimer disease. This adds to the ongoing debate about the role of vitamin D in 

nonskeletal conditions. 
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