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خالصه
سابقه و هدف :درد اندام تحتانی در سالمندان یک عامل مهم اختالل در فعالیت فیزیكی و بروز ناتوانی است .از آنجائیكه ویتامین  Dدر متابولیسم استخوان دخالت دارد ،این
مطالعه به منظور بررسی ارتباط کمبود ویتامین  Dبا درد و حساسیت استخوان ساق پا در سالمندان انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه مورد-شاهدی بر روی بیمارانی که بعلت درد لوکالیزه سطح قدامی ساق پا بدون علت مشخص به مدت ≥ 6هفته و سن ≥ 12سال مراجعه کردند
و در معاینه بالینی با فشار انگشت معاینه کننده بر روی استخوان تیبیا با توجه به عكس العمل بیمار تایید شد ،انجام گردیدَ .شاهدان هم سن از میان بیماران بدون درد ساق پا
انتخاب شدند .سطح ) 25-hydroxyvitamin D(25OHDبا روش  ELISAاندازه گیری شد و  25OHD<02ng/mlبعنوان کمبود در نظر گرفته شد.
یافته ها :در این مطالعه  02بیمار با میانگین سن  65±0/0سال و  13شاهد  60/3±3/5سال بررسی شدند .سطح  25OHDدر بیماران کمتر از شاهدان ( 05±56در مقابل
 33/4±05/6نانوگرم در میلی لیتر) ( )p=2/225و  BMIبطور معنی داری بیش از شاهدان بود ( .)p=2/225ارتباط معنی داری نیز بین کمبود ویتامین  Dو درد ساق پا
مشاهده شد( OR=51/3)0/1-42که در مردان شدیدتر از زنان بود.
نتیجهگیری :با توجه به ی افته های این مطالعه سالمندان مبتال به درد موضعی و بدون علت ساق باید ار نظر وضعیت ویتامین  Dسرم بررسی شده و در صورت وجود کمبود
درمان شوند.
کلمات کلیدی :سالمندان ،درد ساق پا ،کمبود ویتامین .D

مقدمه
کمبود ویتامین  Dکه در تمام گروههای سنی خصوصا سالمندان شایع است

کمبود این ویتامین به درمان با ویتامین  Dپاسخ داده اند (04و .)03کمبود ویتامینD

( .)5-3شیوع آن با سن ،جنس ،منطقه جغرافیایی و نوع تغذیه در جمعیت های

حساسیت به درد را افزایش میدهد( )01حتی کمبود خفیف این ویتامین سبب تشدید

مختلف متفاوت است (3و )5در منطقه جغرافیایی این مطالعه بین  36تا  32درصد

درد در بیماران استئوآرتریت هیپ و زانو میشود ( )06در حالی که اصالح آن سبب

نوسان دارد(4-3و )5ویتامین  Dنه تنها در متابولیسم استخوان دخالت دارد ،بلكه با

تسكین درد میشود ( .)50بروز درد اندام تحتانی در سالمندان از اهمیت خاصی بر

تعدادی از بیماریهای متابولیک و بیماربهای خارج اسكلتی ،عضالنی اسكلتی التهابی

خوردار است زیرا یک عامل مهم ناتوانی و از کار افتادگی بشمار میآید که معموال

و غیر التهابی نیز ارتباط دارد( )0-51در سالمندان کاهش این ویتامین با بروز ،تشدید

به استئوآرتریت نسبت داده میشود ( .)51درحالیكه عوامل دیگری مانند درد

و پیشروی استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید همراه است ( .)56-50کاهش ویتامین

استخوان ساق پا ،ناپایداری مفصلی ،ضعف عضالنی ،دردهای راجعه ،نوروپاتی ،استئو

 Dاز طریق تضعیف قدرت عضالت چهار سر سبب درد زانو در استئوآرتریت زانو

ماالسی نیز میتوانند به تنهایی یا همزمان با استئوآرتریت زانو سبب درد اندام تحتانی

میشود و اصالح کاهش ویتامین  Dسرم از طریق تقویت قدرت عضله چهار سر

و تشدید ناتوانی شوند .با شناسایی فاکتورهای قابل اصالح درد اندام تحتانی در

سبب کاهش درد زانو میشود (02و .)53نوع دردهای عضالنی اسكلتی در بیماران

سالمندان و اصالح آن میتوان از بروز و پیشروی درد جلوگیری کرد ( .)03با وجود

مبتال به کمبود ویتامین  Dاز دردهای لوکالیزه استخوان تا دردهای عضالنی

مطالعات زیادی که در ارتباط با کمبود ویتامین  Dو درد عضالنی اسكلتی انجام

اسخوانی منتشر بدون لوکالیزاسیون مشخص تفاوت میکند(53-00و50و0و )4نتایج

شده است اما در زمینه ارتباط آن با درد ساق پا اطالعات موجود نا کافی است درد

بررسی ها نشان داد که ارتباط کمبود ویتامین  Dبا درد های اسكلتی در مورد ساق

ساق پا در سالمندان اهمیت دارد زیرا معموال از علت مهم عدم تحرک سالمندان و

پا قویتر بوده است ( )0و دردهای مفصلی زانو در سالمندان مبتال به

لذا عامل مساعدکننده ای در بروز ناتوانی خواهد بود .با توجه به شیوع باالی کمبود
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ارتباط کمبود ویتامین  Dبا درد غیراختصاصی ساق پا ...؛ منصور بابایی و همكاران

ویتامین  Dدر جامعه و نقش درد اندام تحتانی در بروز ناتوانی سالمندان ،مطالعه

کمی از  Student T-Testو برای بررسی ارتباط بین کمبود ویتامین  Dو درد

حاضر با هدف بررسی ارتباط درد ساق پا با کمبود ویتامین  Dدر سالمندان انجام

استخوان از آزمون chi squareبا محاسبه ( OR )odds ratioاستفاده شد و

شده است.

 p<2/21معنی دار در نظر گرفته شد.

مواد و روش ها

یافته ها

این مطالعه مورد -شاهدی بطور متوالی و بصورت آینده نگر در فاصله بین

در این مطالعه  02بیمار با میانگین سنی  65±0/0سال و  13شاهد با میانگین

مهرماه تا اسفند ماه سال  34پس از کسب مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم

سنی  60/3±3سال بررسی شدند .دو گروه از نظر کلیه خصوصیات دموگرافیک و

پزشكی بابل با کد  MUBABOL/REC/5334/355بر روی بیمارانی که

بیوشیمیایی به استثنای  BMIیكسان بودند (جدول  %61 .)5بیماران و %10/1

بعلت درد ساق پا به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان آیت اله روحانی بابل مراجعه

شاهدان زن بودند ( BMI .)p=2/232در بیماران بطور معنی داری بیش از شاهدان

کرده و تشخیص درد پا براساس اظهار بیماران و معاینه بالینی تایید شد ،انجام گردید.

بود (.)p=2/225

درد استخوان تیبیا با فشار انگشت معاینه کننده تا حد سفید شدن ناخن انگشت
معاینه کننده ،بر روی سطح قدامی استخوان تیبیا و مشاهده عكس العمل بیمار تایید

جدول  .5خصوصیات دمو گرافیک و بیوشیمیایی بیماران سالمند مبتال به درد ساق

شد ( .)0میزان فشار انگشت بر روی ساق پا در تمام بیماران و شاهدان مشابه بوده

پا و شاهدان سالم

است .صحت تشخیص درد و تداوم آن با معاینه مجدد ،حداقل دو هفته پس از معاینه
اول تایید شد.
بیماران با وجود درد طبق مشخصات فوق بمدت حداقل  6هفته و سن  12سال

گروه
متغیر
سن Mean±SD

یا باالتر وارد مطالعه شدند .در صورت وجود استئوآرتریت عالمت دار ،ناپایداری

جنس ،زن

مفصلی زانو ،سابقه جراحی یا تروما در ناحیه ساق پا ،درد سیاتیک ،درد راجعه از

فراوانی کمبود 25OHD

مفاصل هیپ ،وجود اختالالت مادرزادی نورولوژیک ،مصرف داروهایی مانند ویتامین

چاقی

 ،Dکلسیم ،کورتیكو استروئید ،داروهایی که در متابولیسم ویتامین  Dدخالت دارند

سطح تحصیالت

از مطالعه خارج شدند.

¥

شاهدان ()13

بیماران ()02

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

3±60/3

0/3±65

2/30

(35)10/1

(61)05/3

2/223

P-value

(3)50/5

(13)66/3

2/225

(54)03/3

(33)46/0

2/55

بیسواد

(03)41/0

(30)43/1

2/03

باسواد

(30)14/0

(40)10/1

2/16

Mean±SD

Mean±SD

اندازهگیری ) 25-hydroxyvitamin (25OHDبا روش  Elisaاندازه گیری

سطح 25OHD

نانوگرم/میلی لیتر

33/4±05/6

05±56

2/225

شد و سطح کمتر از  02نانو گرم در میلی لیتر بعنوان کمبود و سطح  02تا  32بعنوان

شاخص توده بدنی

کیلوگرم/مترمربع

03/5±4/6

32±1/1

2/225

سطح ناکافی و بیش از  32نانو گرم در میلی لیتر بعنوان سطح ویتامین  Dنرمال در

کلسیم

میلی گرم  /دسی لیتر

3/0±4/3

3/3±2/36

2/6

نظر گرفته شد( .)0اطالعات در مورد خصوصیات دموگرافیک شامل سن ،جنس،

فسفات

میلی گرم  /دسی لیتر

3/3±2/43

3/0±2/64

2/43

وزن ،شاخص توده بدن ،چاقی ،پوشش بدن ،سطح تحصیالت ،با مصاحبه و تكمیل

آلكالن فسفاتIU

536±3/6

503±63

2/402

پرسشنامه جمع آوری گردید .تشخیص چاقی با  BMI>32 kg/m2تایید شد

سرعترسوبگلبول قرمزh-mm

53/4±55/0

53/1±55/0

2/032

( .)00برای کلیه بیماران آزمایشات و رادیوگرافی های تشخیصی جهت تعیین علت

پروتئین واکنشی سی

65±6/6

6/3±3/3

2/302

وجود استئوآرتریت عالمت دار در زانو یا ستون فقرات با توجه به معاینه ،سابقه
بیماری یا در صورت لزوم با انجام رادیوگرافی تایید شد .سطح سرمی ویتامین  Dبا

درد انجام شد و فقط بیماران مبتال به درد ساق پا بدون علت مشخص
( )nonspecific tibial bond painوارد مطالعه شدند.
در آنالیز آماری بیماران (افرادی که درد ساق پا داشتند) با شاهدان (افرادی که

شیوع چاقی در بیماران و شاهدان به ترتیب  % 40/3و  %03/3بود ( .)p=2/0چاقی
در مردان بطور معنی داری کمتر از زنان بود (بترتیب  %56/3و .)p=2/225 ،%43/0

درد ساق پا نداشتند) از نظر غلظت  25 OHDو فراوانی کمبود 25 OHD

دو گروه بیماران و شاهدان از نظر سایر متغیرهای بیوشیمیایی تفاوتی نشان ندادند.

مقایسه شدند .کلیه شاهدان از همان بیمارستان و در همان فاصله زمانی انتخاب

سطح ویتامین  Dدر بیماران بطور معنی داری کمتر از شاهدان بود ( )p=2/225و

شدند .شاهدان از میان افرادی که به علت عفونت فوقانی مجاری تنفسی یا

شیوع کمبود ویتامین  Dدر بیماران  %66/3و در شاهدان  %50/5بود ()p=2/225

دیسپپسی یا افرادی که برای آزمایش چک آپ به همان بیمارستان مراجعه کرده

که نشان دهنده ارتباط معنی داری بین کمبود ویتامین  Dو درد ساق پا است

بودند و سابقه بیماری کمتر از  6هفته داشتند انتخاب شدند .کلیه معیارهای خروج

( .)OR+54/3 ،CI-95%0/1-31 ،p=2/225ارتباط بین کمبود ویتامین  Dبا

در مورد شاهدان نیز بكار رفت .حجم نمونه بر اساس تعیین حد اقل  52نانو گرم در

درد ساق پا در مردان قویتر از زنان بود (جدول  .)0در آنالیز رگرسیونی پس از حذف

میلی لیتر اختالف در سطح ویتامین  Dبین بیماران و شاهدان با توان  %02و حدود

اثر سایر متغیرها ،ارتباط مستقل ،معنی داری بین کمبود ویتامین  Dو درد مشاهده

اطمینان  %31برآورد شد .با توجه به انحراف معیار  02نانو گرم در میلی لیتر ()5

شد .)OR=51/3 ،CI-95%=0/1-42 ،p=2/225( .شیوع کمبود ویتامین D

حداقل تعداد بیماران در هر گروه  64نفر بر آورد شده است .برای مقایسه داده های

نیز در مردان کمتر از زنان بود (ترتیب  %35و .)p=2/233 ،%43
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جدول  .0ارتباط کمبود ویتامین  Dبا درد استخوان ساق پا در سالمندان مرد و زن

جایگزینی با ویتامین  Dپاسخ دادند(35و .)53-05کمبود ویتامین  Dمیتواند از

با محاسبه نسبت شانس با حدود اطمینان  %31و پس از تعدیل اثرات متغیرهای

طریق تضعیف قدرت عضله چهار سر سبب درد در بیماران استئوآرتریت زانو شود و

دمو گرافیک و بیوشیمیایی با آنالیز رگرسیونی

با درمان جایگزینی اصالح شود(34و50و )53در این بیماران کمبود ویتامین D

کمبود *25OHD
نسبت شانس

زنان

مردان

کل

حساسیت فیبرهای عصبی را به درد افزایش میدهند ( .)01مطالعات دیگری ارتباط

%CI-95

%CI-95

%CI-95

کمبود ویتامین  Dرا با دردهای مزمن بدون علت ساق پا در سالمندان نشان داده

نسبت شانس

خام&

(4/1)0/3-00

نسبت شانس

تعدیل شده#

P-value

(34/3)4/1-056

(54/3)0/1-31

(52)0/3-35

(36)4/1-033

(51/3)0/1-42

2/225

2/225

2/225

اند که با درمان ویتامین  Dبر طرف شده ا ست (33و04و.)03
شناسایی علل قابل درمان درد اندام تحتانی در سالمندان از اهمیت خاصی
برخوردار است زیرا با اصالح آن میتوان از بروز احتمالی ناتوانی پیشگیری کرد

* غلظت -01هیدروکسی ویتامین  Dکمتر از  ng/m 02مقایسه ویتامین  Dکمتر از  02در مقایسه

(03و00و05و50و .)0اصالح کمبود ویتامین  Dخصوصا در زنان سالمند در درمان

 ¥ ،djusted OR# ،odds ratio & > ng/ml 02مقایسه افراد با و بدون چاقی

استئوپروز نیز موثر است ( )34زیرا در زنان سالمند عوامل متعددی سبب استئو پوروز
میشوند (36و )31و کمبود ویتامین  Dسبب تشدید استئو پوروز میشود.

بحث و نتیجه گیری

در تفسیر نتایج این مطالعه باید به محدودیتهایی مانند نوع مطالعه و تعداد

یافته های این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین کاهش 25OHD

ناکافی بیماران مرد توجه کرد .مطالعه مورد شاهدی است و بیماران از نظر درمان با

درد و حساسیت ساق پا وجود دارد .در بیماران این مطالعه محل درد عمدتا در سطح

ویتامین  Dبررسی نشده اند تا علت درد به کمبود ویتامین نسبت داده شود .کاهش

قدامی ساق پا بوده است که با اندک فشار سبب تشدید درد میشده است .یافته

تعداد بیماران مرد نسبت به زنان در این مطالعه ممكن است اختالف ارتباط مشاهده

های این مطالعه با نتایج مطالعات دیگری که ارتباط کمبود ویتامین  Dرا با دردهای

شده در این مطالعه را تو جیه نماید.

اسكلتی نشان داده اند مطابقت دارد(00و55و0و3و1و )4اما در تعدادی از مطالعات

یافتههای این مطالعه نشان داد که درد لوکالیزه و حساسیت موضعی بدون علت

بین کمبود ویتامین  Dبا دردهای عضالنی اسكلتی ارتباطی مشاهده نشد یا درمان

مشخص در ساق پای سالمندان با کاهش ویتامین  Dارتباط دارد .این اثر ممكن

با ویتامین بر دردهای اسكلتی موثر نبود(32-00و ،)50علت تفاوت نتایج مطالعات

است بعلت حساسیت فیبرهای عصبی در زمینه کمبود ویتامین یا از طرفی تضعیف

ممكن است ناشی از روش انتخاب بیماران ،محل درد استخوانی ،تعریف درد یا

قدرت عضالت اندام تحتانی بروز نماید.

خصوصیات بیماران مورد مطالعه باشد .بیماران مطالعه حاضر از نظر کیفیت و محل
درد یک گروه از بیماران هموژن را تشكیل میدهند که با مطالعات دیگر تفاوت
دارد .زیرا در اکثر مطالعات بیمارانی با دردهای عضالنی اسكلتی متفاوت مورد بررسی

تقدیر و تشكر

قرار گرفته اند (32و53-05و50و3و .)0درد لوکالیزه استخوان تیبیا که علت مراجعه

بدینوسییله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشیگاه علوم پزشكی بابل به دلیل

بیماران این مطالعه بوده است ممكن است .عالئم اولیه استئوماالسی تحت بالینی

حمیاییت میالی از این تحقیق و از کلییه همكیاران واحد توسیییعه تحقیقات بالینی

باشد .مواردی از بیمارانی که درد ساق پا همراه با کمبود ویتامین  Dداشتند به درمان

بیمارستان آیت اله روحانی بابل ،تقدیر و تشكر می گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Lower extremity pain is an important cause of impaired physical activity and
the incidence of disability in the elderly. Since vitamin D plays a role in bone metabolism, the present study aims to
investigate the relationship between vitamin D deficiency and shinbone pain and sensitivity in the elderly.
METHODS: This case-control study was conducted among patients who referred to the hospital because of nonspecific
pain localized to the anterior surface of shin for 6 weeks and above and aged 50 years and above. The problem was
confirmed during clinical examination with the examiner's finger pressure on the Tibia. The same-age control subjects
were chosen from among patients without shin pain. The level of 25-hydroxyvitamin D (25OHD) was measured using
ELISA method and 25OHD<20 ng/m was considered deficiency.
FINDINGS: In this research, 80 patients with mean age of 61±8.2 years and 59 control subjects with mean age of
62.3±9.1 years were studied. The level of 25OHD in patients was lower than control subjects (21±16 versus 37.4±21.6
ng/ml) (p=0.001), while BMI in patients was significantly higher than control subjects (p=0.001). Moreover, a significant
relationship was observed between vitamin D deficiency and shin pain (OR=15.3 [8.5-40]), which was more severe
among men.
CONCLUSION: According to the results of the resent study, the elderly patients with local pain and unexplained shin
pain need to be examined in terms of vitamin D status and need to be treated in case of deficiency.
KEY WORDS: Elderly people, Shin pain, Vitamin D deficiency.
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