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  7431سوم مرداد ی/هفته384 ی/شمارهمو شش سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 71/1/7937تاریخ چاپ:  22/9/7937تاریخ پذیرش:  7/2/7937تاریخ دریافت: 

  
 عضالنی Dی ناشی از شکستگی هیپ به دنبال تک دز ویتامین بررسی مرگ و میر یک ساله

 
 1، هادی روانبد3داود کاظمی، 2هاشمی حاجی حمیدرضا، 1حسین اکبری اقدم

 
 

 چکیده

از عوامل ایجاد  Dت. هایپوویتامینوز های مهم بهداشتی جامعه اس(، از جمله دغدغهOsteoporosisشکستگی هیپ در سالمندان به دنبال استئوپروز ) مقدمه:

بر مرگ و میر افراد با شکستگی  Dی حاضر، برای اولین بار اثر تک دز عضالنی ویتامین باشد. در مطالعههای هیپ میساز شکستگیاستئوپروز و از عوامل زمینه
 .اینترتروکانتریک مورد بررسی قرار گرفت

( انجام شد. بیماران به صورت تصادفی Intertrochantericبیمار با شکستگی اینترتروکانتریک ) 11بالینی بود که بر روی  ی حاضر، از نوع کارآزماییمطالعه ها:روش

به عنوان  Dنفری بدون دریافت دارو به عنوان گروه شاهد تقسیم شدند. سطح ویتامین  22عضالنی )گروه مورد( و  Dنفری تحت درمان با ویتامین  97ی به دو دسته
ای در چک به صورت عضالنی دریافت نمودند. سن، جنس و بیماری زمینه Dواحدی ویتامین  933333العات پایه چک گردید. سپس، بیماران گروه مورد یک ویال اط

 .لیست ثبت گردید

( و معیار شکستگی P=  11/3توزیع جنسی )(. P=  93/3سال بود ) 1/77 ± 2/73سال و در گروه شاهد  9/77 ± 7/77میانگین سنی بیماران گروه مورد  ها:یافته

Evans (99/3  =Pسطح پایه ،) ی ویتامینD (13/3  =P ،در دو گروه متفاوت نبود. میزان مرگ و میر در گروه مورد )درصد  3/21درصد و در گروه شاهد معادل  1/91
داری برای مرگ و های معنیبینی کننده، ابتال به دیابت و تیپ شکستگی پیش(. سن، مدت زمان بستریP=  23/3داری نداشت )بود که از لحاظ آماری، تفاوت معنی

 .(برای همه P < 31/3میر ناشی از شکستگی اینترتروکانتریک بودند )

واملی شامل ی بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک استخوان هیپ ندارد. ععضالنی، تأثیری بر مرگ و میر یک ساله Dی تک دز از ویتامین استفاده گیری:نتیجه

 .ی ناشی از شکستگی اینترترتروکانتریک داردی مستقیمی با مرگ و میر یک سالهرابطه Unstableسن، مدت زمان بستری، دیابت و نوع شکستگی 

 ، استئوپروزDشکستگی هیپ، ویتامین  واژگان کلیدی:

 
ی ناشی از شکستگی هیپ به دنبال تک رسی مرگ و میر یک سالهبر .کاظمی داود، روانبد هادی، هاشمی حمیدرضا حاجی، اکبری اقدم حسین ارجاع:

 917-917(: 279) 99؛ 7937مجله دانشکده پزشکی اصفهان . عضالنی Dدز ویتامین 

 

 مقدمه

ی مهم و اساسی در بحث سالمم  ( مسألهOsteoporosisاستئوپروز )

ال باشد که با توجه به افزایش امید به زندگی و باعمومی افراد مسن می

رفتن سن جوامع، بالار مالالی و اجتمالاعی سالی ییی را بالر جوامالع وارد 

تالالرین مسالالای  های اسالالتئوپروتی ، از مهم. شکسالالت ی(1-2)کیالالد می

س  که میجر به افزایش ناتوانی، خطر شکست ی و مالر  و بهداشتی ا

 . باله والور تیری،الی، نیمالی از مالردا  و (3-4)شالود میر زودهی الا  می

های ناشالی از درصد از زنالا ، در دورا  زنالدگی خالود شکسالت ی 22

کییالد. شکسالت ی اسالتخوا  هیال ، ها را تجربه میشکییدگی استخوا 

های اسالتئوپروز اسال . ایالن ترین شکسالت ی ناشالی از پیدیالدگیمهم

 .(2)شکست ی با بیماری و مر  و میر باالیی همراه اس  

اگر چه تعدادی از مطالعات به بررسی عوامال  میجالر باله افالزایش 

انالد، امالا عوامال  احتمال مر  و میر به دن،ال شکست ی هیال  پرداخته

ای، همدیا  نامشخص هسالتید. بیشالتر ایالن مطالعالات، و العی  زمییه

های مشترک، عملکرد فیزیکی سمم  پیش از شکست ی شام  بیماری

ی را عوام  اصلی مالر  و میالر پالز از و ذهیی و تراکم پایین استخوان

 (.3، 6-7)شکست ی عیوا  نمودند 

عواقب شکست ی هی  برای کسانی که از آ  جالا  سالالم باله در 

 مقاله پژوهشی
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هالا والی دو درصالد آ  22برند، چیدا  جالب نیس . در حالی کاله می

هالای ق،لالی گز باله تواناییمانده هرکیید؛ بیشتر افراد باقیسال فوت می

ها همواره بایالد بالا درد و نالاتوانی دسال  و رسید و اغلب آ خود نمی

. از این میظر، تالم  جهال  دسالتیابی باله به،الود (8-9)پیجه نر  کیید 

عملکردی در سالمیدا  با شکست ی هیال ، اهمیال  خالود را بالیش از 

توانالد عالزت ن الز و و العی  ؛ چرا که نه تیها میدهدپیش نشا  می

های اجتمالالاعی ایالالن افالالراد را به،الالود بخشالالد، بلکالاله از هزییالاله -روانالالی

های مکرر، نیاز به داشتن پرستار یا تعداد روزهای غی،  از کار ویزی 

توانالد تالأریر کاهالد. ایالن ات الار در درازمالدت میافراد مراقب بیمار می

ی جامعاله توجه به پیرتر شد  فزاییالده های اجتماع باش رفی بر هزییه

 .(11-11)ب ذارد 

شود، ن دیده میکه به صورت معمول در افراد مس Dهایپوویتامییوز 

های سالالمیدا  داری بالا شکسالت یو،ق مطالعات انجا  شده ارت،اط معیی

تواند ناشالی از عالد  قرارگیالری در معالر  دارد. این کم،ود ویتامین، می

نور آفتاب یا مصرف پایین این ویتامین باشالد. مصالرف مالیظم و درمالا  

ن گوناله و،ق مطالعات، تأریر قاب  ذکری در کالاهش ایال Dهایپوویتامییوز 

ها داشته اس ، اما اومعات در مورد جالای زییی آ  باله دن،الال شکست ی

 .(12-12)های سالمیدی، محدود و ال،ته متیوع اس  شکست ی

همالراه بالا و یالا بالدو  مکمال   Dمطالعات در مورد ارالر ویتالامین 

گیری  عی ی را جه  پیشکلسیم، محدود هستید، اما در مجموع، ارر 

از شکست ی و همدیین، مر  و میر حاص  از شکست ی هیال  نشالا  

ی دی ری که به تجویز خالوراکی . در حالی که مطالعه(16-18)اند داده

و کلسیم پرداخ ، نتایجی م،یی بر کالاهش مالر  و  Dمکم  ویتامین 

 .(19)ی شکست ی استئوپروتی  را گزار  نمود یهمیر بیمارا  با ساب

ی اررگالذاری درمالا  با توجه به مطالعات محدودی کاله در زمییاله

بر مر  و میر ناشی از شکست ی هی  انجالا  شالده  Dهایپوویتامییوز 

ی حا ر برای اولین بار بالا هالدف بررسالی ارالر تال  دز اس ، مطالعه

بر مر  و میر افراد با شکست ی اییترتروکانتریال   Dعضمنی ویتامین 

(Intertrochantericانج )ا  شد. 

 

 هاروش

 ن ر بالود کاله بالر روی ی حا ر از نوع کارآزمایی بالالییی آییالدهمطالعه

بیمالالار بالالا شکسالالت ی اییترتروکانتریالال  فمالالور مراجعالاله کییالالده بالاله  22

اله کاشانی )وابسته به دانش اه علالو  های الزهرا )س( و آی بیمارستا 

 انجا  شد. 1392پزشکی اص ها ( در سال 

یترتروکانتری  فمور به صورت سرشالماری بیمارا  با شکست ی ای

وارد مطالعه شدند. آ  دسته از بیمارانی که شکست ی اییترتروکانتریال  

از  سالیوط نیلیاله، وسای  با تصادف مث  باال انرژی با ارر تروما ها درآ 

را  بود و آ  دسالته از بیمالارا   به مستییم ترومای آمد  وارد یا ارت اع

در ارالر تومالور اسالتخوانی، متاسالتاز  که دچالار شکسالت ی پاتولوژیال 

 کالاله هالالای متابولیالال  اسالالتخوا  بودنالالد و نیالالز بیمالالارانیاسالتخوانی و بیماری

 بودنالد هالاییبیماری دچالار یا داشتید دی ری یناحیه در شکست ی زما هم

 فلال  دچالار نیمودنالد )افالراد کسالب از به،الودی را بعالد فعالی  توانایی که

 کییده(، از مطالعه خارج گردیدند. وا نات های نورولوژی بیماری یا نخاعی

ی اخالمر دانشال اه علالو  ی حا الر، باله تصالویب کمیتالهمطالعه

پزشکی اص ها  رسالید و فالر  ر الای  جهال  شالرک  در مطالعاله و 

ی نکات الز  مورد سؤال افالراد شالرک  کییالده توسال  همدیین، همه

 مجری این ورح در اختیارشا  قرار گرف .

 افالالالزار اسالالالت اده از نر  بیمالالالارا  بالالاله صالالالورت تصالالالادفی بالالالا

Random allocation  ن ری تح  درما   31به دو دسته شام  گروه

ن ری بالدو  دریافال   24عضمنی )گروه مورد( و گروه  Dبا ویتامین 

 دارو )گروه شاهد( تیسیم شدند.

تمامی بیمارا  مورد مطالعه، در بدو ورود تح  رادیوگرافی هی  

جایی جایی و میزا  جابالهمار، جابهقرار گرفتید تا و عی  شکست ی بی

به صورت پایه در دسترس باشد. و،ق رادیوگرافی، و عی  شکست ی 

. (21)در چال  لیسال  ر،ال  گردیالد  Evansبیمار بالر حسالب معیالار 

به عیالوا  اومعالات پایاله چال   Dها سطح ویتامین ، برای آ همدیین

واحدی ویتالامین  311111گردید. سپز، بیمارا  گروه مورد ی  ویال 

D .به صورت عضمنی دریاف  نمودند 

هالای ای و آزمایشاومعات دموگرافی  بیمالارا ، بیمالاری زمییاله

 ها در چ  لیس  تهیه شده ر،  گردید و سپز، بیمارا  ی  سالالآ 

 گیری شدند.بعد پی

 22ی نسالخه SPSSافالزار اومعات به دسال  آمالده، توسال  نر 

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY)  مورد واکالاوی

انحالراف معیالار  ±قرار گرف . موارد توصالی ی باله صالورت میالان ین 

 و لجسالالتی  رگرسالالیو  ،t، 2χ آمالالاری هالالایگالالزار  گردیدنالالد. آزمو 

Freedman 12/1یلی است اده شالدند. جه  موارد تحل > P   از لحالا

 .دار در نظر گرفته شدآماری معیی

 

 هاافتهی

ن الالالر از بیمالالالارا  بالالالا شکسالالالت ی  22ی حا الالالر، بالالالر روی مطالعالالاله

اییترتروکانتری  انجا  گرف . بیمارا  به دو گروه شالام  گالروه مالورد 

 ی سالالال )بالالا محالالدوده 3/77 ± 1/11ن الالر( بالالا میالالان ین سالالیی  31)

 سالال 2/78 ± 2/11ن ر( با میان ین سالیی  24گروه شاهد )سال( و  97-48

(. همدیالین، P=  69/1سالال( تیسالیم شالدند ) 23-92ی )با محالدوده

(. دو گروه از نظر نوع P=  22/1توزیع جیسی دو گروه مت اوت ن،ود )

داری نداشالتید نیالز ت الاوت معیالی Evansشکست ی بر اسالاس معیالار 

(63/1  =P 1( )جدول.) 
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 فراوانی جنس، مرگ و میر و نوع شکستگی در دو گروه . توزیع1جدول 

 متغیر
مقدار  گروه شاهد گروه مورد

P )تعداد )درصد( تعداد )درصد 

 55/0 12( 0/50) 13( 9/41 آقا جنس

 12( 0/50) 18( 1/58) خانم

نوع 

 شکستگی
Stable (5/64 )20 (0/75 )18 40/0 

Unstable (5/35 )11 (0/25 )6 

 40/0 18( 0/75) 20( 5/64) زنده رمرگ و می

 6( 0/25) 11( 5/35) مرگ

 

روز و گالروه شالاهد،  8/8 ± 6/4مدت زمانی بستری گروه مورد، 

دو  D(. همدیالالین، سالالطح ویتالالامین P=  22/1روز بالالود ) 1/7 ± 1/6

در گالروه  Dی ویتالامین داری نشا  نداد. سطح پایهگروه، ت اوت معیی

 لیتر و در گالالروه شالالاهد، معالالادل /میلینالالانوگر  9/33 ± 9/22مالالورد، 

 (. P=  21/1لیتر بود )نانوگر /میلی 8/38 ± 2/27

ی دو گروه مورد میایسه قرار گرفال . میزا  مر  و میر ی  ساله

 درصالد و در گالروه شالاهد  2/32میزا  مالر  و میالر در گالروه مالورد 

 دار ن،الالود درصالالد بالالود کالاله ایالالن ت الالاوت، از لحالالا  آمالالاری معیالالی 22

(41/1  =P 1( )جدول.) 

اولیاله در بیمالارا  بالا شکسالت ی نالوع  Dمیان ین سطح ویتالامین 

Stable ،11/26 ± 13/34  و در بیمالالالالارا  بالالالالا شکسالالالالت ی نالالالالوع 

Unstable ،8/27 ± 4/41  بالالود کالاله از لحالالا  آمالالاری مت الالاوت ن،الالود 

(41/1  =P.) 

ای بیمارا  نظیر پرفشاری خو ، دیاب ، بیمالاری های زمییهبیماری

، هایپرلیپیدمی و آنمی در دو گروه مورد میایساله قالرار ایسکمی  قل،ی

( P > 12/1داری میالا  دو گالروه دیالده نشالد )گرفتید و ت اوت معیالی

 (.2)جدول 

 

 ای در دو گروههای زمینه. توزیع فراوانی بیماری2جدول 

 متغیر
 گروه شاهد گروه مورد

 Pمقدار 
 تعداد )درصد( تعداد )درصد(

IHD (8/25 )8 (3/8 )2 09/0 

HTN (8/54 )17 (0/50 )12 72/0 

HLP (5/35 )11 (5/12 )3 05/0 

DM (3/32 )10 (3/33 )8 93/0 

Anemia (5/6 )2 (0 )0 31/0 
IHD: Ischemic heart disease; HTN: Hypertension;  
HLP: Hyperlipidemia; DM: Diabetes mellitus 

 

یابال  و نالوع ، سن، مدت زما  بسالتری، ابالتم باله د3و،ق جدول 

داری برای مالر  و میالر ناشالی از های معییبییی کییدهشکست ی، پیش

شکست ی اییترتروکانتری  بودند؛ به ووری که سن باالتر، مدت زمالا  

، میزا  مالر  Unstableبستری بیشتر، ابتم به دیاب  و نوع شکست ی 

 .و میر را افزایش دادند

 

 بحث

ت بهداشال  جهالانی اسال  کاله ترین مشکمامروزه، استئوپروز از مهم

ی ایالالن گالالردد. از جملالالههالالای اسالالکلتی متعالالددی میمیجالالر بالاله بیماری

ها اشالاره کالرد های هی  و ستو  مهرهتوا  به شکست یمشکمت، می

 . (3)گردد که اغلب میجر به بروز بیماری و مر  و میر باالیی می

، از مسای  بهداشتی مهمی اس  که بالا Dکم،ود کلسیم و ویتامین 

توجه به افزایش سن، نوع رژیم غالذایی و زنالدگی بالدو  تحالرک باله 

ای در مطالعاله گردد.صورت وسیعی در سطح جوامع امروزی یاف  می

را در افالراد  Dدرصد کم،ود ویتالامین  21جوامع شهری کشور ایرا  تا 

که این آمار، با افزایش سن بیشتر نیالز  سال گزار  کرده اس  61زیر 

 .(21-22)شود می

 ه از متغیرهای مختلفبینی وضعیت مرگ و میر با استفاد. پیش3جدول 

  %59ی اطمینان فاصله
 متغیر بتا Waldمقدار  Pمقدار  (ORیا  Odds ratioنسبت شانس )

 حد پایین حد باال

 گروه )مورد یا شاهد( 579/0 256/0 61/0 780/1 191/0 580/16

 جنس -874/0 343/0 56/0 417/0 022/0 774/7

 سن 253/0 514/6 01/0 288/1 061/1 565/1

 مدت زمان بستری 369/0 581/4 03/0 446/1 032/1 027/2

289/11 028/0 561/0 71/0 142/0 578/0- IHD 

893/12 155/0 415/1 76/0 095/0 347/0 HTN 
484/3 018/0 250/0 30/0 064/1 387/1- HLP 

625/2468 814/3 028/97 01/0 > 676/7 575/4 MD 
 اولیه Dسطح ویتامین  -043/0 071/2 15/0 958/0 903/0 016/1

 (Unstableنوع شکستگی ) 728/3 203/7 < 01/0 594/41 733/2 956/632

IHD: Ischemic heart disease; HTN: Hypertension; HLP: Hyperlipidemia; DM: Diabetes mellitus 
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هالای  الد بیشتر مطالعات انجالا  شالده، باله بررسالی تالأریر درما 

 اند. و میر بیمارا  با شکست ی هی  پرداختهاستئوپروز بر میزا  مر  

ی فیمند، وی جامعه در همکارا  و Nurmi-Luthjeی در مطالعه

ساله از بیمارا  با شکست ی هی ، افراد تحال  درمالا   1گیری ی  پی

داری مر  و میر کمتری داشتید؛ ، به صورت معییDبا مکم  ویتامین 

و کلسیم یالا  D  ویتامین به خصوص بیمارانی که تح  درما  با مکم

. (23)و سالالایر داروهالالای  الالد اسالالتئوپروز قالالرار گرفتیالالد  Dویتالالامین 

ی دی ری، نتای  مشالابهی داشال ؛ بالا ایالن ت الاوت کاله مکمال  مطالعه

و کلسیم به تیهایی، میجر به کاهش مالر  و میالر ناشالی از  Dویتامین 

هالا در همراهالی شکست ی هی  در مردا  گردید. این آمار، برای خانم

به،الود  Dویتالامین با سایر داروهای  د استئوپروز و نه به تیهالایی بالا 

 .(19)یاف  

ه بال ،ایالن ویتالامین ی  ویتامین محلول در چربی اسال . ،Dویتامین 

 همالراه بالا پالاراتورمو  Dشالود. ویتالامین عیوا  ی  هورمو  تلیالی مالی

Parathyroid hormone (PTH) هومئوسالتاز کلسالیم  تالونین،و کلسالی

موجالب تسالریع فعالال  Dهالای ویتالامین متابولیال  کید.بد  را تیظیم می

افالزایش میالزا  جالذب مجالدد مالواد  وچال ،ک یکلسیم و فس ر از روده

هالای کلیاله تسریع جذب مجدد فس ات توس  لوله معدنی به استخوا  و

وجود صال را بالرای  شود.کوچ  به راحتی جذب می یاز روده. شودمی

جذب این ویتامین در مالوارد بیمالاری  جذب این ویتامین  روری اس .

،الد ذخیالره در ک ه،مالدو باله والور ع یابالدک،دی یا ص راوی کالاهش مالی

 هالالا نیالالز در چربالالی، عضالالمت، پوسالال  و اسالالتخوا  ، امالالاشالالودمالالی

 شود. یاف  می

هالای آل الا و آل،الومین پیونالد در پمسالما در گلوبالولین Dویتامین 

گالردد. باله شالک  فعالال خالود متالابولیزه می ،در ک،د و کلیالهو  یابدمی

تیها میدار کمی از دارو  ،شوداز وریق ص را دفع می ، اغلبDویتامین 

به  Dهای مختلف ویتامین عمر مکم گردد. نیمهز وریق ادرار دفع میا

سطح ویتامین، می،ع ویتامین، شرای  خود بیمار مانید بیماری و وجالود 

حاالت التهابی، نژاد، چاقی، نالوع تذذیاله و وجالود کلسالیم در جریالا  

ه تاله  3حالدود  D3هالای ویتالامین خو  بسالت ی دارد و بالرای مکم 

  .تخمین زده شده اس

ع،ارت از قرص، کپسول، باله صالورت  Dاشکال دارویی ویتامین 

شالوند و در یال  مایع و اشکال تزرییی شام  دزهای کم و بولوس می

هزار واحالدی ویتالامین، مشالاهده کردنالد کاله  221پژوهش با داد  دز 

روز باله بالاالترین سالطح خالود در پمسالما  2سطح خالونی آ  بعالد از 

مانالد و داد  ایالن تال  دز اه باقی نمیم 3رسد، اما این ارر، بیش از می

باشد و هزار واحد در افراد جوا  و سالم ایمن می 221بولوس در حد 

 با این دز دیده نشده اس .  Dهیچ عمیمی از هیپرویتامییوز 

تالوا  باله افالزایش ، میDاز جمله عوار  مسمومی  با ویتالامین 

نسالیو  فشار خو ، خست ی، افزایش وز ، پوس  خش ، را ، دیستا

 -شالکمی، درد شالالکمی، اسالالهال، تهالالوع، هیپرکلسالالیوری، درد اسالالکلتی

خوابی اشاره نمود. در میایسه بالا نالوع بویالوس عضمنی، سردرد و بی

خوراکی، نوع خوراکی دارای ی  پی  افالزایش سالطح پمسالمایی در 

باشد و این نوع تجویز، ی  اف  ارر آهسته دارد. روز می 7-31حدود 

زیادی کلسیم خالو ، مسالمومی  توا  صرف آ  میاز جمله موارد میع م

حساسی  غیر  ،Dزیادی ویتامین  سیدر  سوء جذب، ،Dبارز با ویتامین 

 .(24-26)را نا  برد  کاهش عملکرد کلیهو  Dو،یعی به اررات ویتامین 

 Dویتالامین ی حا ر برای اولین بار به بررسی ارر تال  دز مطالعه

ی بیمالالارا  بالالا شکسالالت ی آگهالالی یالال  سالالالهعضالالمنی بالالر روی پیش

اییترتروکانتری  هی  پرداخ . افراد مورد مطالعه، از نظر سن، جیز، 

ای، از لحا  آمالاری نوع شکست ی، مدت زما  بستری و بیماری زمییه

داری نداشالتید و بالدین ترتیالب، ارالر احتمالالی متذیرهالای ت اوت معیی

 ای  مطالعه حذف گردید.مخدوش ر بر نت

، مالر  و میالر دو گالروه در Dسپز پز از تزریق ویال ویتالامین 

ی ی  سال پز از شکسالت ی اییترتروکانتریال  مالورد ارزیالابی فاصله

قرار گرف  و نتای  حاص  نشا  داد که ایالن نالوع درمالا  تالأریری بالر 

ی جالب، درصد باالتر مر  و میر افراد مر  و میر افراد نداش . نکته

 بود. Dر گروه مورد درما  با ویتامین د

 Dویتالامین  Loading doseهمکالارا ، ارالر  و Makی در مطالعه

در قیاس با دارونما مورد ارزیابی قرار گرف . ت الاوت ایالن مطالعاله بالا 

ی مکمال  ویتالامین ی درما  با مصرف روزانهی حا ر در ادامهمطالعه

D در هر دو گروه بود. با این وجود، گروهالی کاله Loading dose  را

دریاف  کرده بودند، نتای  بهتری در میایسه با دارونما بروز دادنالد؛ در 

 .(14)حالی که هر دو گروه بر درما  ن هدارنده قرار گرفته بودند 

ین مطالعه به بررسی عوام  مؤرر بالر مالر  و از ورف دی ر، در ا

میر پز از شکست ی اییترتروکانتری  پرداخته شالد. نتالای  باله دسال  

آمده، نشالا  داد کاله سالن بالاال، مالدت زمالا  بسالتری، دیابال  و نالوع 

 شکست ی، عواملی هستید که مر  و میالر ناشالی از شکسالت ی را بالاال

و شکسالت ی نالوع  97برد. در این میا ، ابتم باله دیابال  باله میالزا  می

Unstable   برابر در مالر  و میالر افالراد تالأریر داشالتید؛ در  41به میزا

برابالر  4/1حالی که سن و مالدت زمالا  بسالتری فیال  کمالی بالیش از 

ی جالب دی الر در نتالای  دادند. نکتهاحتمال مر  و میر را افزایش می

دار میا  مالر  و میالر ناشالی از   وجود ارت،اط معییبه دس  آمده، عد

ی بیماری قل،ی اس . از ورفی، چه سالطح شکست ی با جیز و سابیه

و چه درما  با این ویتامین، تأریری بر مالر  و میالر  Dی ویتامین اولیه

 ناشی از شکست ی اییترتروکانتری  نداش .

و نالوع کاله سالن  همکارا  نشا  داد و Kanisی های مطالعهیافته

داری بر مالر  و میالر ناشالی از شکسالت ی شکست ی به صورت معیی
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گیالری از شکسالت ی ی خود، پیشها در مطالعهباشید. آ هی  مؤرر می

 . ایالن در(27)درصد در مر  و میر مؤرر دانسالتید  17-32را به میزا  

 دهالدمالی نشالا  همکارا  و Colon-Emeric یمطالعه حالی اس  که

توانالایی چیالدانی  اسالتئوپروز،  د درما  با شکست ی از گیریپیش که

 .(28)گیری از مر  و میر ناشی از شکست ی هی  ندارد در پیش

همکارا  نیز بر تأریر دیاب  و سن بیمالارا   و  Gulcelikیمطالعه

. نتالالای  (29) ی هیالال  تأکیالالد دارد بالالر مالالر  و میالالر ناشالالی از شکسالالت

. دارد هالاییت اوت گ تهپیش مطالعات با همکارا  و Cenzer یمطالعه

یوا  عام  ی ما، سن به عاین که در این مطالعه، مشابه مطالعه وجود با

ی مر  و میر گزار  گردیالد؛ جیسالی  مالرد و بییی کییدهمستی  پیش

های ی بیماری قل،ی نیالز عوامال  مالؤرر بودنالد کاله خالمف یافتالهسابیه

 .(31)باشد ی حا ر میمطالعه

تزرییالی  Dی ت  دز ویتالامین است ادهگیری نهایی این که نتیجه

  با شکست ی اییترتروکانتری  ی بیماراتأریری بر مر  و میر ی  ساله

پیش از درما  نیز بالر  Dاستخوا  هی  ندارد. همدیین، سطح ویتامین 

مر  و میر مؤرر ن،وده اس . از ورف دی ر، عواملی نظیر سالن، مالدت 

ی مستییمی با ، رابطهUnstableزما  بستری، دیاب  و نوع شکست ی 

یال  داشالته ی ناشالی از شکسالت ی اییترتروکانترمر  و میر ی  سالاله

 گردد.تر توصیه میی آماری بزر اس . مطالعات بیشتر با جامعه

ی حا الالر، عالالد  اسالالت اده از کلسالالیم های مطالعالالهاز محالالدودی 

باله بیمالارا   Loading doseبعد از تزریالق  Dزما  و پرل ویتامین هم

بودند. همدیین، بیمارا  فی  ی  بالار پالز از گذشال  یال  سالال از 

؛ در واقع، بیمارا  با توجاله باله خطالر بالاالی اندشکست ی بررسی شده

بروز بیماری در وول ی  سال از نظر سایر عوام  مؤرر بر مر  و میر 

نظیر آم،ولی ریه، تخ  بید شالد  و زخالم بسالتر مالورد ارزیالابی قالرار 

های والرح حا الر، عالد  تالرین محالدودی ن رفتید. همدیالین، از مهم

جر به عالد  پاسالب باله تواند میهای دی ری اس  که میبررسی بیماری

تالوا  باله درما  و افزایش خطالر مالر  و میالر شالود. از آ  جملاله، می

باشید و نیالز هایی که با مصرف ووالنی مدت کورتن همراه میبیماری

 .های عرور کمژ  اشاره نمودبیماری

 

 تشکر و قدردانی

نویسیدگا  این نوشته نهای  تیدیر و تشکر را از همکارا  بخش ارتوپالدی 

دارنالد. ایالن اله کاشانی اص ها  اعالم  میهای الزهرا )س( و آی ستا بیمار

معاونال  مصالوب  392623ی مطالعه بر اساس ورح پژوهشالی باله شالماره

 .اجرا شده اس پژوهشی دانش اه علو  پزشکی اص ها  
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Abstract 

Background: Hip fractures due to osteoporosis in elderly are an important health-related concern of community. 

Hypovitaminosis D is an underlying reason of osteoporosis that can cause hip fracture. In the current study, the 

effect of single-dose of intramuscular vitamin D on mortality due to intertrochanteric fracture was assessed.  

Methods: This was a clinical-trial study on 55 patients with intertrochanteric fracture. Patients were randomly 

divided to two groups of 31 cases under intramuscular vitamin D therapy (Case), and 24 cases without any 

remedy (Control). Basal vitamin D level was checked. Then, cases were treated with single dose of 

intramuscular vitamin D (300000 units). Age, gender, and comorbidities were recorded in a checklist. 

Findings: Cases had mean age of 77.3 ± 11.1 years and controls 78.5 ± 10.2 years (P = 0.69). Gender distribution 

(P = 0.55), type of fracture based on Evans fracture criteria (P = 0.63), and basal vitamin D (P = 0.50) were not 

significantly different between the two groups. The mortality rate was 35% in cases and 25% in controls, that 

was not statistically different (P = 0.40). Age, duration of hospitalization, diabetes mellitus, and type of fracture 

were predictive factors of mortality due to intertrochantric fracture (P < 0.05 for all). 

Conclusion: Single dose of intramuscular vitamin D was not effective on one-year mortality of patients with 

intertrochantric fracture. Age, duration of hospitalization, diabetes mellitus, and unstable fracture were directly 

in association with one-year mortality of intertrochantric fracture. 
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