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مقاله اصلی

بررسی سطح سرمی ویتامین ب  21در بیماران دیابتی تیپ  1و ارتباط آن
با دوز و مدت زمان مصرف متفورمین
تاریخ دریافت - 59/2/11 :تاریخ پذیرش59/1/21 :
خالصه
 1رباب ابوترابي

مقدمه

 2محمد خواجه دلویي

دیابت جزو شایعترین بیماریهای متابولیک با بروز پیشرونده است .مت فورمین اولین درمان در بیماران

 3زهرا مظلوم خراساني

دیابتي مي باشد .امروزه شواهدی دال بر کاهش ویتامین ب  12در مصرف متفورمین وجود دارد .در این

 4محمد تقي حسن زاده

مطالعه ارزیابي سطح این ویتامین دربیماران دیابتي و رابطه ی آن با مصرف مت فورمین بررسي مي شود.

 9شكوفه بنكداران

*

روش كار
این مطالعه توصیفي مقطعي در سال در بیمارستان قائم مشهد انجام شد 59.بیمار دیابتي تیپ  2انتخاب شده
و پرسشنامه ای شامل اطالعات فردی  -طول مدت دیابت و داروهای مصرفي جهت بیماران پر شد.
آزمایشات CBC ,FBS ,HbA1c,و ویتامین ب  12انجام شد .ویتامین ب  12کمتراز  299پیكوگرم در

 - 9،1فوق تخصص غدد و متابولیسم ،دانشیار ،مرکز
تحقیقات غدد بیمارستان قائم ،مشهد ،ایران
 - 2استاد ،گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي
مشهد ،مشهد ،ایران
 - 3فوق تخصص غدد و متابولیسم ،استادیار ،مرکز
تحقیقات غدد بیمارستان قائم ،مشهد ،ایران
 - 4پزشک عمومي ،مشهد ،ایران

میلي لیتر به عنوان کمبود در نظر گرفته شد .بیماران به دو گروه باوبدون مصرف مت فورمین تقسیم شدند.
تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار  SPSSو آزمون های تي ،من ویتني و کای دو انجام شد انجام شد.
نتایج
در  59بیمار میانگین سن بیماران  92/9± 9/82سال بود 83 .بیمار درحال مصرف متفورمین و 14بیماربدون
مصرف متفورمین بودند .میانگین مدت مصرف  4/59±4/98سال بود .پره واالنس کمبود ویتامین ب  12در
مجموع  %83/3بود .میانگین سطح ویتامین ب  12در گروه مصرف کننده مت فورمین  195/8±.132/9و در
گروه غیر مصرف کننده متفورمین  129/4 ± 113/2پیكوگرم بر میلي لیتر بود ) .)p =9/85سطح  MCVدر
دو گروه تفاوت معني داری نداشت.
در گروه کمبود ویتامین ب  12رابطه ای با میزان مصرف متفورمین ()p=9/291یامدت مصرف متفورمین
( )p=9/338مشاهده نشد .تفاوت پارامترهای دیگر بین دو گروه بیماران با و بدون کمبود ویتامین ب 12
معني دارنبود.

* مشهد  -مرکز تحقیقات غدد بیمارستان قائم
تلفن+52- 91- 32912583 :
Email: bonakdaransh@mums.ac.ir

نتیجه گیری
در این مطالعه کمبود ویتامین ب  12در بیماران دیابتي شایع بود ولي ارتباطي با مصرف ومدت زمان ومقدار
مت فورمین نداشت.
كلمات كلیدی :آنمي مگالوباالستیک ،دیابت شیرین ،متفورمین ،ویتامین ب12
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

ب12ومقادیر 299 pg/mlتا 239نرمال تلقي شد وسپس

متفورمین اساس درمان دیابت تیپ 2و بیشترین دارو تجویزی در

آنالیزآماری روی هردو گروه انجام گرفت .همچنین کل بیماران

این بیماری است ( .)2،1متفورمین در مقایسه با دیگر داروهای

به افراد مصرف کننده مت فورمین و بیماراني بدون مصرف مت

ضد دیابت کنترل بهتری روی  HbA1Cو قند خون ناشتا دارد.از

فورمین تقسیم شدند و پارامتر های آزمایشگاهي بین این دو

طرفي این دارو مي تواند مورتالیتي و موربیتي ناشي از بیماریهای

گروه با هم مقایسه گردیند.

قلبي این بیماران را بهبود بخشد ( .)4،3کنترل قند خون نقش

تجریه آماری توسط نرم افزار spssانجام گرفت و ویژگي های

مهمي در جلوگیری از مرگ و میر بیماران دیابتي دارد و این امر

بیماران بر حسب اهداف توسط روش های آمارتوصیفي شامل

نقش مهم متفورمین را در درمان دیابت مشخص تر مي کند (.)9

شاخص مرکزی ،پراکندگي وتوزیع فراواني ارائه گردید.سپس

امروزه گزارشاتي دال بر همراهي کمبود ویتامین ب 12با

برای مقایسه متغییرهای کمي با توزیع طبیعي بین دو گروه از T

مصرف متفورمین صورت گرفته است  ،البته مكانیسم این

 testوبرای مقایسه متغییرهای کمي با توزیع غیر طبیعي از آزمون

کاهش کامال مشخص نیست (.)5-3هرچند شواهدی در کمبود

غیر پارامتریک معادل من ویتني استفاده شد .برای مقایسه

ویتامین ب 12با مصرف کوتاه و بلند مدت متفورمین به دست

متغییرهای کیفي از آزمون کای دو استفاده شد و در تمامي

آمده است ( .)11،19،3کمبود ویتامین ب12به خاطر مشكالت

محاسبات  p<9/99برای سطح معني داردر نظر گرفته شد .این

کلینیكي قابل جلوگیری و درمان ،مسئله مهمي است.

تحقیق توسط کمیته اخالق معاونت پژوهشي دانشگاه علوم

در این مطالعه به بررسي ارتباط کمبود ویتامین ب 12با مصرف

پزشكي مشهد تصویب گردیده است.

متفورمین در بیماران دیابتي تیپ 2ایراني پرداخته مي شود.
نتایج
روش كار

در این مطالعه  59بیمار دیابتي بررسي شدند.که از این میان 39

در این مطالعه توصیفي مقطعي تعداد  59بیمار دیابتي تیپ  2که

نفر زن ( )%33/3و  39نفر()%33/3مردبودند .مشخصات ابتدایي

محدوده سني39 - 49سال دارند مورد بررسي سطح سرمي

بیماران در جدول  1ثبت شده است.

ویتامین ب  12قرار گرفتند .افراد مورد مطالعه از بیماران

دراین میان  83بیمار مصرف متفورمین و 14بیماربدون مصرف

دیابتیكي که جهت کنترل دیابت به درمانگاه غدد بیمارستان

متفورمین بودند.بیشترین مدت زمان مصرف متفورمین  18سال و

قائم مراجعه میكردند ودارای معیارهای ورود به مطالعه
بودند،انتخاب شدند وپس از کسب رضایت نامه از بیماران شرح

جدول  -2مشخصات بالیني و آزمایشگاهي بیماران

حالگیری ،بخصوص در زمنیه دوز ومدت زمان مصرف

متغیر

انحراف معیار  ±میانگین

متفورمین ودیگر داروهای مصرفي انجام شد.سپس اطالعات

سن ( سال)

92/9 ± 9/8

مورد نظر در پرسشنامه واردشدوبیماران جهت انجام آزمایشات

نمایه توده بدني (کیلوگرم/متر مربع)

28/3 ±3/2

فشار خون سیستولیک (میليمتر جیوه)

129/2 ±29/9

به آزمایشگاه فرستاده شدند .آزمایشات شامل CBC ,FBS

فشار خون دیاستولیک (میليمتر جیوه)

88/9 ±11/2

 ,HbA1C ,و سطح سرمي ویتامین ب  12بودند .دراین پژوهش

قند ناشتا (میليگرم در دسيلیتر)

184/3 ±89/4

هموگلوبین گلیكوزیله ( درصد)

2/9 ±1/5

Monobindانجام گرفت  .نتایج بر اساس میزان ویتامین ب12به

هموگلوبین ( گرم در دسي لیتر)

13/3 ±1/9

)MCV(FL

22/4 ±3/4

دوگروه نرمال یا کمبود ویتامین ب 12تقسیم شدند.سطح سرمي

)MCH (Pg

28/5±2/8

ویتامین ب  ( 12پیكوگرم در میلي لیتر)

191/2 ±139/91

ویتامین ب 12به روش

 Elisaو با کیت

Vit b12

ویتامین ب 12کمتر از  299 pg/mlبه عنوان کمبود ویتامین

رباب ابوترابي و همكاران

 -38کمبود ویتامین ب 22و مصرف مت فورمین

جدول  -1وضعیت متغیر ها بر اساس گروه بندی مصرف مت فورمین
متغیر

مصرف كننده مت فورمین

غیر مصرف كننده مت فورمین

سن( سال)

92/33 ±9/9

91/8 ±3/5

P
9/92

نمایه توده بدني(کیلوگرم بر متر مربع)

28/3 ±3/5

28/5 ±3/4

9/88

فشار خون سیستولیک ( میلي متر جیوه)

124/3 ±15

121/9 ±21/3

9/98

فشار خون دیاستولیک ( میلي متر جیوه)

83/3±11/5

84/4±19/3

9/48

قند ناشتا ( میلي گرم در دسي لیتر)

121/3 ±29/2

139/2 ±49/9

9/92

هموگلوبین گلیكوزیله ( درصد)

2/3 ±1/5

2/1 ±2/9

9/42

هموگلوبین ( گرم در دسي لیتر))

13/9 ±1/3

13/2 ±1/2

9/91

)mcv(FL

21/5 ±3/8

24/2 ±3/3

9/13

ویتامین ب  ( 12پیكوگرم در میلي لیتر)

195/8 ±132/9

129/4 ±113/2

9/32

جدول

 -8وضعیت متغیر ها بر اساس گروه بندی ویتامین ب 12

متغیر

کمبود ویتامین ب12

ویتامین ب  12کافي

P

سن( سال)

(91/35 )49-39

(94/8 )44-39

9/28

قند ناشتا ( میلي گرم در دسي لیتر)

(182/4 )59-993

(182/5 )81-493

9/52

هموگلوبین گلیكوزیله ( درصد)

2/49 ±2/9

2/2 ±9/33

9/31

هموگلوبین ( گرم در دسي لیتر))

13/3 ±1/3

13/9 ±/29

9/85

)mcv(FL

(22/1 )91/4-51/3

(23/1)93/4-53/4

9/31

میانگین مدت مصرف 4/59 ± 4/98سال بود .تمام پارامتر ها بین

بیماران دیابتي تیپ  2و ارتباط آن بادوز و مدت زمان مصرف

دو گروه مصرف کننده مت فورمین و غیر مصرف کننده با هم

متفورمین است.

مقایسه شدند که نتایج آن در جدول  2آمده است .همانطور که

در پژوهشهای که در ایران بر افراد سالم انجام گردیده مشخص

از نتایج جدول  2مشخص است تفاوت معني داری بین سطح

شده است که جمعیت قابل مالحظه ای از جامعه سالم ایراني

ویتامین ب  12در بین بیماران با و بدون مصرف مت فورمین

دارای کمبود ویتامین ب 12هستند.پژوهشي در شیراز بر 524فرد

وجود نداشت .طبق معیار آزمایشگاه مقدار طبیعي ویتامین ب12

سالم انجام شد،میانگین سطح سرمي ویتامین ب239/3 pg/mL 12

 299تا  (pg/mL) 239بود .ومقادیر کمتراز  (pg/mL) 299به

برآورد شد وحدود %29/ 2از افراد کمبود سرمي ویتامین ب12

عنوان کمبود در نظر گرفته شد .بر این اساس بیماران به دو گروه

داشتند ( .)12درمطالعه ما  %83/3بیماران دیابتي دچار کمبودسطح

دارای کمبود ویتامین ب 12و طبیعي تقسیم شدند .در کل

سرمي ویتامین B12بودند .این میزان بسیار بیشتر از موارد گزارش

 %83/3از بیماران دچار کمبود ویتامین ب  12بودند .رابطه ی

شده قبلي مي باشد .شاید علت برای این مسئله تفاوتهای عادات

معني داری بین مصرف مت فورمین و کمبود ویتامین ب 12

غذایي -تفاوتهایي در میزان شیوع اختالالت گوارشي و مصرف

دیده نشد .همچنین تفاوتي بین دو گروه در میزان  MCVدیده

مكمل های غذایي باشد .در مطالعه دیگری که بر  1224فرد سالم

نشد .سایر پارامتر ها نیز بین بیماراني با و بدون کمبود ویتامین ب

در تهران انجام گرفت کمبود ویتامین ب 12در مردان  %23/3و در

 12مقایسه شدند که نتایج آن در جدول  3نشان داده شده است.

خانم ها  %28/2گزارش شد ( .)13مطالعاتي مبني بر کاهش سطح
ویتامین ب  12به دنبال مصرف مت فورمین وجود دارد .پژوهشي

بحث

در شهر اردبیل بین سالهای  1323-1322بر 182بیمار دیابتي انجام

هدف از این پژوهش بررسي سطح سرمي ویتامین ب  12در

گرفت که درآن میانگین ویتامین  B12در بیماران تحت درمان با
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متفورمین  922/3 ±324/94پیكوگرم در میلي لیتر و در بیماران

بیشتر در سطح فوالت همراه بودند  .همچنین سطح هموسیستئین

بدون دریافت متفورمین  913 ± 32/13پیكوگرم در میلي لیتر بود

در گروه مصرف کننده مت فورمین به میزان  %9بیشتر از گروه

که از نظر محاسبات آماری تفاوت معني داری بین این دو گروه

تحت درمان پالسبو بود .ریسک مطلق کاهش ویتامین ب  12در

نبود  .همچنین همبستگي معني داری بین سن ،طول دوره بیماری،

گروه مصرف کننده مت فورمین  %8/2بیشتر از گروه تحت پالسبو

شاخص توده بدن با سطح ویتامین ب 12وجود نداشت ( .)14این

بود ( . )18نتایج این مطالعه نیز بر خالف مطالعه ی ما بود.

یافته مشابه با مطالعه حاضر بود .در این مطالعه نیز تفاوت معني

در پژوهشي مقطعي در تایلند که در  192بیمار دیابتي نوع دو

داری بین دو گروه مورد مطالعه،با دوزاژ مصرفي

انجام شد سطح ویتامین ب  -12هموسیستئین و فوالت در 22

متفورمین( )p=9/291و مدت زمان مصرف متفورمین()p=9/338

بیمار مصرف کننده مت فورمین با  33بیمار غیر مصرف کننده

و میزان  )p=9/319 ( MCVمشاهده نشد.در مطالعه نرو 1و

مت فورمین با هم مقایسه شدند .سطح ویتامین ب 12در گروه

همكاران %3/5 ،از بیماران دیابتي که تحت درمان با متفورمین

مصرف کننده متفورمین(312±152/2

بودند،سطح سرمي ویتامین  vitb12کمتر از  pmol/L129ودر

گروهي که مصرف متفورمین نداشتند() pg/mL 434/3±399/8

 )pg/mLنسیت به

حدود  %33/2این بیماران سطح سرمي ویتامین  vitb12در حدود

کاهش معني داری داشت( .)12سطح فوالت تفاوت معني داری

2

نداشت .سطح هموسیستیئن رابطه ی معني داری با دوز و

و همكارانش انجام شد بیماران به طور میانگین  43/9ماه تحت

دیوریشن مصرف مت فورمین داشت .در پژوهش ما میانگین

مصرف متفورمین بودند و میانگین دوزاژ متفورمین مصرفي

دوزمتفورمین  283/25میلي گرم در بیماران با کمبود ویتامین

 1885 mg/dayبو،در این میان %2/3درصد این بیماران کمبود

 B12و میانگین دوزمتفورمین  mg 243/89دربیماران با ویتامین

ویتامین ب  12داشتند  .در این مطالعه بر خالف مطالعه ما کمبود

 B12نرمال بود که از نظرآماری معني دار نبود.

 pmol/L299-29داشتند (.)19در مطالعه دیگری که توسط رمرو

3

ویتامین ب  12در گروه مصرف کننده مت فورمین بطور معني

در مطالعه رینستاتلر بر  1321بیمار دیابتي تیپ 2و  3238غیر

داری بیشتر از گروه غیر مصرف کننده مت فورمین بود ( .)13ولي

دیابتي انجام شد.کمبود ویتامین ب (12کمتر از ) pmol/L142

مشابه با مطالعه ی ما در این مطالعه نیز بین دوز مصرفي و دیوریشن

 %9/2در بیماران دیابتي مصرف کننده متفورمین و  %2/4در

مصرف مت فورمین با کمبود ویتامین ب  12رابطه ی معني داری

بیماران دیابتي بدون مصرف متفورمین و  %3/3در بیماران غیر

پیدا نشد .گرچه درصد کاهش ویتامین ب  12در گروه مورد

دیابتي گزارش شد( .)15در مطالعه ی ما درصد کمبود ویتامین

مطالعه ی ما بسیار بیشتر بود .یک مطالعه چند مرکزی تصادفي با

ب  12در کل بیماران بیشتر بود.

استفاده از پالسبو در هلند بر  359بیمار دیابتي نوع دو که تحت

از محدودیت های این مطالعه ماهیت مقطعي بودن آن است که

درمان با انسولین بودند انجام شد .بیماران به دو دسته تصادفي

شاید منجر به نفاوت حاضر در نتایج با سایر مطالعات شده باشد.

تقسیم شدند .یک گروه تحت درمان با مت فورمین  299میلي

از دیگر محدودیت های این مطالعه حجم نمونه کم در گروه

گرم سه بار در روز قرار گرفتند و گروه دیگر پالسبو به مدت

بیماران دیابتي که تحت درمان مت فورمین نبودند مي باشد که

متوسط  4/3سال دریافت کردند .درصد تغییر در میزان ویتامین ب

این امر به علت فراگیری مصرف متفورمین در درمان دیابت و از

 – 12سطح فوالت و هموسیستئین در ماههای  43- 39 -18 -4و

طرفي حذف بیماراني با درگیری کلیوی و سایر اختالالتي که

 92مطالعه تحت بررسي قرار گرفت .در مقایسه با گروه مصرف

منع مصرف متفورمین داشت از این مطالعه بود .پیشنهاد مي شود

کننده پالسبو بیماراني که متفورمین مصرف مي کردند با یک

مطالعات مورد شاهدی با حجم نمونه مناسب در این راستا انجام

متوسط کاهش  %15بیشتر در سطح ویتامین ب  12و کاهش %9

گردد.

Nervo
Romero

1
2

Reinstatler

3

رباب ابوترابي و همكاران

 و مصرف مت فورمین22 کمبود ویتامین ب-31

تشکر و قدردانی

نتیجه گیری

از امور پزوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد به علت تامین مالي

در بیماران دیابتي شایع بود ولي12 در این مطالعه کمبود ویتامین ب

.این طرح تشكر به عمل مي آید

لذا پیشنهاد.ارتباطي با مصرف متفورمین ومدت زمان ومقدار آن نداشت
.مي شود مطالعات وسیع تری در بیماران دیابتي ایراني انجام شود
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Introduction: Type 2 diabetes is the most common metabolic disorder
with progressive incidence .Metformin is the first choice treatment in type
2 diabetes. There are evidences that chronic of metformin consumption
results in vitamin B12 deficiency, therefore we aimed to evaluate vitamin
B12 levels in diabetic patients with and without metformin usage .
Methods: Overall, 90 type 2 diabetic patients were selected. A
questionnaire containing personal information and duration of diabetes and
drug information was completed.Laboratory tests including CBC, FBS,
HbA1C and vitamin B12 levels were measured. Serum vitamin B 12 below
200 pg / ml was considered as low. Patients divided into two groups with
and without metformin taking and all variables compared between these
two groups.
Results: Mean age of patients was 52.5 ± 5.72 years .76, patients were
consumed metformin and 14 patients didn’t take it. The mean duration of
metformin using was 4.95 ± 4.57 years. The prevalence of vitamin B12
deficiency in all patients was 73.3%. Vitamin B12 level in metformin users
was 159.7±132.5 pg/ml and in non - metformin users was125.4±116.2
(p=0.79). There was no significant difference between two groups regarding
to B12 level and MCV. There was not any significant difference in dosage
(p=0.80) and duration (p=0.63) of metformin treatment between patients
with and without B12 deficiency.
Also there was no statistically significant difference in other parameters in
B12 deficient patients and others.
Conclusion: Vitamin B12 deficiency was common in our diabetic patients
but there was no relation between metformin consumption and serum
vitamin B12 concentration.
Key words: Diabetes, CBC, Metformin, MCV, Vitamin B12
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