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Materials and Methods

Applicable Remarks: To help for finding new ways to prevent of diabetes risk factor.
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شیوع عوامل زمینهای تهدیدکننده سالمت در بیماران دیابتی شهر زاهدان
محمد هادی عباسی ،1مصطفی پیوند ،*2علیرضا داشیپور ،3فهیمه
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پذیرش1311/11/21 :

دریافت1311/4/11 :

انتشار آنالین1311/11/21 :

چکیده
مقدمه :دیابت یکی از بیماریهای مزمن و شایعترین بیماری متابولیک در انسان بوده و ارتباط نزدیکی با بسیاری از بیماریهای ناتوانکننده
دارد .هدف از این مطالعه تعیین شیوع عوامل خطر بیماریهای مزمن غیرمسری در بیماران دیابتی شهر زاهدان بود.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی بر روی  275بیمار مراجعهکننده به کلینیک دیابت شهرستان زاهدان به روش آسان و در دسترس
در سال  1916-17انجام شد .شاخصهای اندازهگیری شامل چهار چکلیست ثبت آخرین اطالعات آزمونهای آزمایشگاهی موجود در
پرونده بیمار ،چکلیست محقق ساخته بهمنظور جمعآوری اطالعات دموگرافیک افراد بر اساس اهداف مطالعه و چکلیست مصرف سیگار
و الکل و فرم کوتاه پرسشنامه بینالمللی فعالیت بدنی  IPAQبود .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-v19و با روشهای آمار توصیفی
پردازش شد.

نتیجهگیری :یافتههای پژوهش نشان داد که عوامل تهدیدکننده سالمت در بیماران دیابتی در حال افزایش میباشد .لذا الزم است
مداخالتی در جهت تغییر شیوه زندگی انجام شود .ازآنجاییکه مشکالت مزمن بیماری دیابت قابلپیشگیری و درمان است ،لزوم آموزش
صحیح و ارتقای سطح دانش بیماران نسبت به بیماری و عوارض آن به همراه مراقبتهای الزم و غربالگری با دقت بیشتر و تشخیص
زودهنگام دیابت توصیه میشود.
کلمات کلیدی :دیابت ،غیر واگیر ،عوامل خطر.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.5.4

نتایج :بر اساس نتایج اکثر افراد موردمطالعه زن  259نفر ( )%7052و در محدوده سنی بین  45تا  65سال  161نفر ( )%0156بودند4557 .
درصد از بیماران بیسواد بودند .اکثر افراد موردپژوهش ( )%1959مبتالبه دیابت نوع دو بودند 29 .نفر ( )%1559مصرفکننده سیگار و یا
قلیان و  11نفر ( )%455مصرفکننده مواد مخدر بودند 45 .نفر ( )%14/9از بیماران دارای فشارخون باالتر از  145میلیمتر جیوه بودند.
طبق اظهارات بیماران هیچکدام سابقه مصرف الکل نداشتند.
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 1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ایران
گروه تغذیه ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،پژوهشکده سل مقاوم به درمان،دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان ،زاهدان ،ایران
 4دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ،ایرانشهر ،ایران

*نویسنده مسئول :مصطفی پیوند .کارشناس ارشد ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ایران.
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ابزار جمعآوری دادهها شامل یک چکلیست و چند پرسشنامه
به شرح فیل بود:
الف)چکلیست ثبت آخرین اطالعات آزمونهای آزمایشگاهی
موجود در پرونده بیمار
د) پرسشنامه محقق ساخته بهمنظور جمعآوری اطالعات
دموگرافیک افراد بر اساس اهداف مطالعه
ب) پرسشنامه استاندارد مصرف سیگار و الکل،
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این مطالعه بهصورت مقطعی ،توصیفی باهدف کاربردی به روش
نمونهگیری آسان و در دسترس در سال  1916-17انجام شد.
معیار ورود شامل رضایت آگاهانه شرکتکنندگان در مورد اهداف
پژوهش و حداقل یک سال سابقه ابتال قطعی به دیابت بود ،معیار
خروج ،نقص در پرونده بیمار و عدم تمایل به همکاری بود .حجم
نمونه با بررسی مطالعات مشابه و با برآورد میزان شیوع  %41و
دقت  5/56تعداد  266نفر به دست آمد که درنهایت  275بیمار
دیابتی وارد مطالعه شدند .درصد پاسخگویی  155درصد بود.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

موارد و روشها
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مشخخخصخخه اصخخلی مرحله دوم از گذار اپیدمیولوژیک بیماریها،
جایگزین شدن بیماریهای مزمن غیر واگیر بهجای بیماریهای
واگیرا ست [ .]2 51در حال حا ضر بیماریهای مزمن غیر واگیر
نزدیک به نیمی از کل بار بیماریها در دنیا را به خود اختصاص
داده [ .]9پیشبینی میشخخخود در صخخخورت ادامه روند کنونی
درزمینهٔ گ سترش رفتارهای پرخطر که با پدیده سالمندی نیز
همراه شده ا ست ،در سال  2525بیماریهای مزمن غیر واگیر
م سئول  75در صد از بار بیماریها را بر عهده دا شته ا ست [.]4
امروزه ما میدانیم که با کنترل عوامل خطر بیماریهای مزمن
میتوان از حدود  95درصخخخد از مرگهای نابهنگام ناشخخخی از
بیماریهای قلبی و عروقی 95 ،درصخخخد از مرگ دیابت و 45
درصد از موارد مرگ سرطان پیشگیری کرد [.]6 50
مهمترین عوامل خطر رفتاری که باعث تشدید عالئم و افزایش
عوارض در بیماران مبتالبه بیماریهای مزمن غیر واگیر میشود
شامل تغذیه نامناسب ،بیتحرکی ،استعمال دخانیات و مصرف
الکل است .بر اساس مطالعات انجامشده قبلی ،از میان  15عامل
خطر مربوط به مرگومیر در جهان ،شش عامل با رژیم غذایی و
فعالیت بدنی ارتباط دارند [ .]7برخالف شواهد موجود درزمینهٔ
افزایش بار اپیدمیولوژیک و فشار اقتصادی ناشی از بیماریهای
مزمن بر نظام سالمت ،پاسخ جهانی به این موضوع مناسب و
شایسته نیست .وضعیت فعالیت فیزیکی و تغذیه بیماران دیابتی
مناسب به نظر نمیرسد .توسعه اقتصادی به همراه مدرنیزه شدن
جوامع تغییراتی را در شیوه زندگی شامل الگوی تغذیه و میزان
فعالیت فیزیکی ایجاد کرده است که این تغییرات عمدتاً شامل
مصرف باالی چربیهای اشباع ،شکر ،کاهش در مصرف فیبرهای
غذایی موجود در میوه و سبزیها و کاهش در میزان فعالیت بدنی
است [.]9
بر اساس نتایج مطالعه که دل پیشه و همکاران بر روی سالمندان
شهر ایالم انجام دادند دریافتند  10درصد سالمندان این شهر به
دیابت مبتال هستند [ .]1بر طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت
مصرف سیگار باعث مرگ  0میلیون نفر در سال میشود وزارت
بهداشت جمهوری اسالمی ایران تخمین میزند که در حدود 70
هزار ایرانی در سال براثر مصرف سیگار جان خود را ازدستدادهاند
در حال حاضر  10در صد افراد باالی  10سال و باالتر سیگاری
هستند [ .]15باوجود انجام مطالعات متعدد درزمینهٔ الگوی
فعالیت بدنی ،تغذیه و مصرف دخانیات در گروههای مختلف
جمعیتی در دنیا ،هنوز هم نیازمند کسب اطالعات کاملتر و
دقیقتری از میزان ،شدت و الگوی مشارکت افراد در رفتار
حفاظتی در گروههای مختلف جمعیتی کشورمان هستیم [.]11
عوارض دیابت افزون بر صرف هزینه ،بر کیفیت زندگی فرد آثار
مخربی دارد که درمجموع از تواناییهای فرد در اجتماع میکاهد.

مهمترین عوارض ناشی از بیماری دیابت شامل نفروپاتی دیابتی،
قطع عضو ناشی از بیماری دیابت ،پای دیابتی ،نوروپاتی دیابتی
میباشد .بنابراین در رابطه با بیماری دیابت بیشترین توجه
معطوف برنامههای پیشگیری یا به تأخیر انداختن پیدایش
بیماری یا عوارض آن است تا به این وسیله عالوه بر باال بردن
کیفیت زندگی ،هزینههای درمانی نیز محدود شوند [.]12
ازآنجاکه اولین و درعینحال مهمترین اقدام برای پیشخخگیری از
بروز بی ماری ها ی مزمن غیر واگیر در این گروه از افراد جام عه
شامل ارزیابی وضعیت موجود و کسب آگاهی و بینش صحیح از
وضخخخعیت اتخاف رفتارهای پیشخخخگیرانه و در رأس آنها فعالیت
بدنی ،رعایت سبک زندگی سالم و اجتناب از م صرف دخانیات
اسخختم مطالعه حاضخخر بهمنظور بررسخخی عوامل خطر مرتبط با
بیماریهای مزمن غیر واگیر در بیماران دیابتی مراجعهکننده به
مرکز دیابت شهر زاهدان اجرا شد .این اطالعات میتواند تو سط
متولیان نظام سالمت بهمنظور طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامهها
و مداخالت مرتبط با حفظ و ارتقای سخخالمت افراد جامعه مورد
بهرهبرداری قرار گیرد.

محمد هادی عباسی و همکاران /شیوع عوامل زمینهای تهدیدکننده سالمت ...
ج) فرم کوتاه پرسشنامه بینالمللی فعالیت بدنی IPAQ

یافتهها
در این مطالعه  275بیمار موردبررسی قرار گرفتند که اطالعات
زمینهای مرتبط با عوارض بیماری دیابت در جداول شماره  .1به
تفضیل ارائهشده است.
بر اساس نتایج جدول  :1اکثر افراد موردمطالعه زن  259نفر ()%70/2
و اکثر بیماران در محدوده سنی بین  45تا  65سال  161نفر
( )%01/6بودند بیشترین افراد موردمطالعه بیسواد  191نفر
( )45%/7بودند 29 .نفر ( )%15/9سابقه مصرف سیگار و قلیان
داشتند و  11نفر ( )%4/5سابقه مصرف سایر مواد مخدر را داشتند.
طبق اظهارات بیماران هیچکدام سابقه مصرف الکل نداشتند.

شناختی در جامعه موردپژوهش
فراوانی

درصد

متغیر
مرد

67

24/9

زن

259

70/2

جنسیت

سن
 25سال  45سال
 45سال تا  65سال
باالی  65سال

41
161
69

10/2
01/6
20/2

7
291
24

2/6
99/0
7/5

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
سایر

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

جدول  :1توزیع فراوانی بیماران بر اساس سؤالهای جمعیت

تحصیالت
45/7

کارمند
آزاد
دانشجو
خانهدار
بازنشسته

41
177
4
4
96

19/1
60/6
1/0
1/0
19/9

زیر یکمیلیون
یک تا دو میلیون
باالی دو میلیون

115
106
4

45/7
07/9
1/0
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242

15/9
91/7

11
201

4/5
16/5
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( :)International Physical Activity Questionnairesاین
پرسشنامه ساختاری چندوجهی دارد و فعالیت بدنی را درزمینهٔ
کار ،رفتوآمد ،اوقات فراغت و امور مرتبط با منزل بهصورت ،فعالیت
کم ،متوسط و شدید اندازهگیری میکند .این پرسشنامه نتایج فعالیت
بدنی را بر اساس  MET-min/weekگزارش میکند که یک MET
برابر مصرف انرژِی در  1دقیقه زمان استراحت میباشد IPAQ.بر
اساس نمرات  METافراد را به  9گروه با فعالیت کم (کمتر از 655
 ،)METفعالیت متوسط (بین  655تا  )MET 9555و با فعالیت باال
بیش از  (MET) 9555طبقهبندی میکند.
مشخصات روانسنجی پرسشنامه  ]19[ IPAQو پرسشنامه
استاندارد مصرف سیگار و الکل [ .]14پیشازاین در مطالعات
انجامشده بر روی جمعیت ایرانی ارزیابی و تائید شده است.
بااینوجود بهمنظور ارزیابی پایائی ابزارهای سنجش ،مجموعه این
پرسشنامهها توسط  95نفر از افراد منتخب گروه هدف که جزو
گروه مطالعه نبودند تکمیل شد و پایائی قسمتهای مختلف ابزار
با روش همسانی درونی و تعیین ضریب آلفای کرونباخ 5/95
مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به اینکه معیار قابلقبول برای
آلفای کرونباخ حداقل معادل  557بود پایائی ابزار سنجش مورد
تائید قرار گرفت.
پس از تصویب طرح در کمیته تحقیقات و کمیته اخالق دانشگاه،
پرسشگر بهصورت حضوری به مرکز دیابت شهر زاهدان در
بیمارستان بوعلی مراجعه نمود .در ابتدای کار شرکتکنندگان در
مطالعه بر اساس حجم نمونه و شیوه نمونهگیری و بر اساس اطالعات
موجود در دفاتر و پروندههای مرکز مورد شناسایی قرار گرفتند .بعد
از مشخص شدن اولیه شرکتکنندگان ،پرسشگر در محل مرکز
دیابت ضمن برقراری ارتباط چهره به چهره با هر یک از افراد اهداف
مطالعه را برای آنان تشریح نموده و توضیحات الزم درزمینهٔ
محرمانه بودن اطالعات و داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه را ارائه
داده شد .همچنین سایر حقوق شرکتکنندگان مانند اجازه ترک
مطالعه در هر زمان از مراحل تحقیق نیز به آنان توضیح داده شد.
پس از پر کردن فرم رضایت آگاهانه ،پرسشنامهها طی انجام مصاحبه
با شرکتکنندگان و بهصورت مصاحبه توسط پرسشگر تکمیل
میشود .پس از تکمیل پرسشنامه چکلیست جمعآوری اطالعات
بالینی و پاراکلینیک افراد نیز با استفاده از مستندات پرونده پزشکی
سه ماه گذشته ،)Blood urea nitrogen( BUN
، )Fasting blood sugar test(FBSهموگلوبین  ،A1Cفشارخون
(سیستول) ،فشارخون (دیاستول) ،تری گلیسریدlow-( LDL ،
)high-density lipoprotein( HDL ،)density lipoprotein
تکمیل شد .برای توصیف دادههایی مانند میانگین ،انحراف معیار و
درصد فراوانی استفاده شد .مجموعه آمارهای توصیفی با استفاده از
نرمافزار  SPSS-V19انجام شد.

01

بیسواد
زیر دیپلم
دیپلم
دانشگاهی

191
79
99
25

27/5
14/1
7/4

شغل

درآمد

مصرف سیگار و یا قلیان
دارد
ندارد
مصرف مواد مخدر
دارد
ندارد
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بر اساس نتایج جدول  : 2بیشتر بیماران موردمطالعه مبتالبه
دیابت نوع دو  202بیمار ( )%19/9و مدت زمان ابتال  0تا 15
سال  16نفر ( ) %90/6و درمان ترکیبی  161نفر ()%01/6
بودند که بیشترین فراوانی را در مطالعه حاضر داشتند و اکثر
بیماران دارای شاخص توده بدنی اضافه وزن و چاق بودند.
بر اساس نتایج تصویر  45 1نفر ( )%14/9درصد از بیماران
موردمطالعه دارای فشارخون باالی  145میلیمتر جیوه 91
نفر مصرف کننده مواد مخدر و  71نفر تری گلیسرید باالی
 255و  71نفر مبتالبه چاقی و اضافه وزن هستند.
بر اساس نتایج جدول  9میانگین آزمون نیتروژن اوره خون
( )BUNدر مردان  10/5و در زنان  14/41میباشد که
اختالف چندانی مشاهده نمیشود  .همچنین میانگین قند
خون ناشتا ( ) FbSدر زنان  255/9میباشد که در مقایسه با
مردان افزایش چشمگیری دارد ،میانگین فشارخون در مردان
 195/2و در زنان  199/1میباشد ،میانگین  HDLدر زنان
 01/5و در مردان  46/9بود.
بر اساس نتایج جدول  4بیشتر فعالیت بدنی بیماران در اوقات
فراغت با میانگین ( 621/1 )064/6و کمترین فعالیت بدنی
فعالیت بدنی در هنگام کار ( 9/4 )65/6بود.

مرتبط با آن
متغیر موردبررسی

درصد

فراوانی

نوع دیابت
نوع یک
نوع دو
حاملگی

6
202
12

2/2
19/9
4/4

کمتر از  0سال
 6تا  15سال
 11تا  10سال
باالی  10سال

97
16
40
42

92/2
90/6
16/6
10/0

درمان با قرص
درمان انسولین
درمان با ترکیبی

10
14
161

90/2
0/2
01/6

مدتزمان ابتال

سابقه خانوادگی
باسابقه
بدون سابقه

146
124

04/1
40/1

10
64
14
17

0/6
29/7
94/9
90/1

شاخص توده بدنی
الغری
نرمال
اضافهوزن
چاقی

دارد

231

230

191

191

79

79

39

40

مصرف سیگان و مواد

ت ر ی گ ل ی س ر ی د ب ا ال ی 2 0 0

ف ش ا ر خ و ن ب ا ال ی 1 4 0

تصویر  :1نمودار عوامل خطر بیماریهای مزمن غیر واگیر بیماران دیابتی
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چاقی و اضافه وزن
] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.6.1.55

مخدر

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

نوع درمان

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.5.4

ندارد

جدول  :2توزیع فراوانی بیماران بر اساس نوع دیابت و عوامل
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جدول  :3میانگین و انحراف معیار شاخصهای آزمایشگاهی و میزان فشارخون بیماران دیابتی مراجعهکننده به کلینیک دیابت زاهدان
میانگین

انحراف معیار

متغیر
مرد
زن
FBS

14/41
10/5

4/2
4/1

مرد
زن

197/1
255/9

60/6
97/2

BUN

هموگلوبین A1C
مرد
زن

17/4
6/6

19/1
1/6

فشارخون (سیستول)

70/1
76/2

15/2
14/2

فشارخون دیاستول
مرد
زن
تری گلیسرید
مرد
زن
LDL

176/9
175/5

90/4
91/5

مرد
زن
HDL

97/4
96/9

94/1
92/1

مرد
زن

46/9
01/5

12/1
17/1

فعالیت بدنی

ابعاد

()MET-minutes/week
(انحراف معیار) میانگین

(حداکثر–حداقل)

(9/4 )65/6

()5-411

(2/9 )17/2

(115/7 )224/4

()5-1451

(09/9 )60/2

فعالیت بدنی در امور منزل

(105/7 )214/0

()5-165

(41/1 )61/1

فعالیت بدنی در اوقات فراغت

(621/1 )064/6

()5-2171

(196/9 )161/0

فعالیت بدنی کلی

(114/9 )614/5

()5-9919

(211/1 )259/4

(انحراف معیار) میانگین
مدت فعالیت (دقیقه در روز)

فعالیت بدنی در هنگام کار
فعالیت بدنی در هنگام رفتوآمد

بحث
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این مطالعه باهدف بررسی شیوع عوامل خطر بیماریهای مزمن
غیر واگیر در بیماران دیابتی شهر زاهدان انجام شد ،در این
مطالعه فشارخون باال بهعنوان اصلیترین عامل خطرزایی دیابت
شناخته شد .میثم الفتی فر و همکاران نیز در مطالعه خود به این
نتیجه رسیدند که  %22/11افراد دیابتی مبتالبه فشارخون بودند
و شیوع فشارخون با باال رفتن سن افزایش مییابد که خطر بروز

عوارض مرتبط با دیابت را تشدید میکند [ .]10لین و همکاران
نیز میزان فشارخون سیستولی را از مهمترین عوامل خطر دیابت
دانستند ،تأکید کردند فشارخون باال یک ریسک فاکتور برای
عوارض دیابت بوده بین این دو بیماری همبستگی معناداری
وجود دارد بنابراین کنترل فشارخون باال یک هدف بالقوه در
پیشگیری از دیابت و عوارض آن بهحساب میآید [ .]16ازآنجاکه
بیماری دیابت در ایجاد بیماری قلبی و عروقی تأثیر باالیی دارد،

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.5.4

جدول  :4میانگین و (حداقل و حداکثر) زمینههای مختلف فعالیت بدنی بر اساس IPAQ

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

مرد
زن

195/2
199/1

96/2
19/1
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الزم است توصیهها و آموزشهای بنیادی در جهت تغییرات
اساسی در سبک زندگی بیماران ،برای پیشگیری از این عارضه
داده شود.
در این مطالعه اکثر بیماران مبتالبه اضافهوزن و چاقی بودند.
چاقی یکی از عوارض مستقل در ایجاد و پیشرفت عوارض بیماری
دیابت است .چاقی یک اختالل پزشکی است که بیماریهای
مختلفی را به همراه داردم که از مهمترین آنها میتوان به
فاکتورهای متابولیکی ،سبک زندگی ،نوع رژیم غذایی و فعالیت
فیزیکی اشاره نمود که هر کدام از عوامل میتوانند تحت تأثیر
وراثت قرار گیرند .وظیفه اصل و همکاران نیز در مطالعه خود
تاکید کردند که میانگین نمایه توده بدن بیماران 95/09
(کیلوگرم بر مترمربع) بود که به تفکیک جنسیت در بین زنان
 95/21و در بین مردان  91/40کیلوگرم بر مترمربع بود .چاقی
با درجات مختلف آن در بین مردان شیوع بیشتری داشت .چاقی
ازجمله عوامل تسریعکننده ،پیشرفت دیابت نوع دو میباشد که
قابلپیشگیری و کنترل میباشد .یکی از معیارهای پیشنهادشده
برای بیان چاقی ،شاخص توده بدنی میباشد که برای بیان تناسب
وزنی یک فرد ،شاخص مناسبتری از وزن بدن میباشد .قسمت
اعظم هزینه دیابت شامل هزینههای ناشی از عوارض ماکرو و
میکروسکوالر دیابت میباشد که با کنترل گلوکز خون
قابلپیشگیری است [ .]19 517شیوع چاقی در دنیا بهطور
بیسابقهای در حال افزایش است و با سرعت فزایندهای در حال
تبدیلشدن به یک مشکل جدی مرتبط با سالمت در سرتاسر
دنیا میباشد .با توجه به روند رو به رشد چاقی در جوامع گوناگون،
ضروری است راهبردهای پیشگیری و درمانی مؤثری در این
زمینه اتخاف گردد.
عدم کنترل مناسب در اکثر شاخصهای آزمایشگاهی یکی دیگر
از نتایج این مطالعه بود .شاخصهای قند ،چربی و فشارخون
بیماران در وضعیت مطلوبی قرار نداشت .این امر میتواند ناشی
از عدم انسجام دستگاههای بهداشتی درمانی در مسائل مربوط به
کنترل وضعیت بیماران باشد .مطالعات اپیدمیولوژیک زیادی در
کشورهای مختلف ازجمله ایران در ارتباط با شیوع دیابت و عوامل
خطر آن انجامگرفته است که شاخصهای گزارششده با
میزانهای متفاوت و محدوده تغییرات وسیعی را گزارش کردهاند.
ابراهیمی و همکاران نیز در مطالعه خود بیان کردند کنترل
نامطلوب شاخص کلینیکی در بین بیماران دیابتی مشاهده شد.
عوامل متعددی همچون سن ،زمینه فرهنگی ،وضعیت اقتصادی
و تسهیالت بهداشتی میتوانند در وضعیت کنترل متابولیکی
بیماران دیابتی نقش داشته باشد .شرایط خاص بیماران دیابتی
تهدیدی برای سالمت این بیماران در جنبههای مختلف زندگی
محسوب میشود و این ارتقای شاخصهای بالینی از طرق مختلف
میتواند نقش اساسی در کنترل اختالالت ناشی از روند بیماری

و درنهایت پیشگیری از بروز بسیاری از عوارض در این بیماران
داشته باشد [.]11
کنترل نامطلوب بیماری از زاویههای دیگری نیز قابلتأمل به نظر
میرسند درصورتیکه برنامهریزیهای موجود در تشخیص
بهموقع و شناسایی بیماران با کنترل مطلوب بیماری همراه نگردد
در آینده هزینههای اقتصادی و خسارات انسانی گزافی به جامعه
تحمیل خواهد شد .تدوین و اعمال دستورالعملهای درمانی
استاندارد ،راهاندازی مراکز مخصوص دیابت و تسهیل دسترسی
عموم به خدمات بهداشتی و درمانی درزمینهٔ دیابت نظیر تا
سیس مراکز مشاوره ،آموزش رایگان و سهلالوصول همراه
بافرهنگ سازی مناسب میتواند در این جهت مؤثر و کارآمد واقع
گردد.
در این مطالعه  29نفر ( 15/9درصد) از بیماران سابقه مصرف
سیگار و قلیان و  4درصد بیماران مواد مخدر مصرف داشتند.
شیوع مصرف سیگار و دیگر فراوردههای مخدر بهعنوان یکی از
عوامل خطر مهم و افزایشدهنده بار کلی بیماریها در دنیا بهویژه
در ارتباط با بیماریهای مزمن غیر واگیری چون دیابت مطرح
میشود شیوع مواد مخدر را در این استان قیمت ارزان و در
دسترس بودن آن با توجه به مرزی بودن منطقه تعداد بیماران
مصرفکننده مواد بیشتر از این تعداد باشند [.]25
مصرف الکل نیز یکی دیگر از عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر
بود که هیچیک از مشارکتکنندگان مصرف آن را فکر نکردند.
علت پایین بودن مصرف الکل در این بیماران را میتواند به خود
اظهار بودن پرسشنامه و ناهنجار دانستن مصرف الکل در فرهنگ
جوامع اسالمی به دلیل حرام دانستن استفاده الکل در احکام
شرعی باشد [.]21
کمتحرکی و عدم داشتن فعالیت ورزشی مناسب عامل خطر
دیگری در بیماران دیابتی شهر زاهدان بود .در تبیین این یافته
میتوان چنین گفت که اکثر افراد شرکتکننده سنی بیش از 45
سال و در آستانه بازنشستگی بودند از سوی دیگر تأثیر بیماری
در زندگی آنها باعث کمتحرکی این بیماران شده باشد.
ونگ و همکاران در پژوهش خود فکر کردند که الگوی تغییر در
فعالیت بدنی زمینههای ابتال به انواع بیماریها را فراهم میسازد
و بیان کردند که بهطورکلی فعالیت فیزیکی در بیماران دیابتی
کم است و سبک زندگی بیتحرک بهنوعی همه افراد در هر سن
و طبقه را درگیر نموده است [ .]22ارشادی مقدم و همکاران نیز
در مطالعه خود چنین فکر کردند که با افزایش سن فرد دچار
کاهش فعالیت فیزیکی و افزایش وزن میشود و این افزایش وزن
و فخیره چربی در اطراف شکم و باالی بدن خصوصاً در زنان بعد
از یائسگی باعث کاهش فعالیت انسولین و مقاومت به آن میگردد
[]29م که با نتایج مطالعه حاضر همراستا است.
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نویسخخخندگان مقاله مراتب قدرانی و سخخخپاس خویش را از کلیه
مسخخئولین محترم ،اسخخاتید گرامی و کادر محترم امور پژوهشخخی
دانشخخخگاه علوم پزشخخخکی زاهدان که در این پژوهش ما را یاری
نمودند و نیز از همکاران بخش دیابت بیمار ستان بوعلی زاهدان
و تمامی بیماران شخخخرکتکننده در پژوهش حاضخخخر که نتایج
بهدستآمده ،حاصل همکاری صمیمانه آنان است ابراز مینماید.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

یافتههای پژوهش حاضخخر نشخخان داد که عوارض مزمن دیابت در
بیماران دیابتی شخخهر زاهدان در حال افزایش میباشخخد .لذا الزم
است مداخالتی در تغییر سبک زندگی ،کنترل منظم فشارخون،

تشكر و قدردانی

مالحظات اخالقی
کلیه مالحظات اخالقی در این پژوهش رعایت گردید .این مقاله
طرح م صوب دان شگاه علوم پز شکی زاهدان با کد طرح  7666و
کد اخالق ( )IR.ZAUMS.REC.1395.260میباشد.

محدودیتها
از محدودیتهای مطالعه حاضر ،عدم ثبت آزمایشهای دورهای
در پرونده بیماران بود.

پیشنهادات
پیشخخنهاد میشخخود آموزشهای الزم در خصخخوص عوامل خطر
دیابت در جامعه گستردهتر شود.

میزان مشارکت نویسندگان

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.5.4

نتیجهگیری

کلسخخخترول ،قند خون بیماران جهت پیشخخخگیری از بیماری و
کاهش عوارض مرتبط با د یا بت ان جام شخخخود .عالوه بر این
ازآنجخخاییکخخه عوارض مزمن بیمخخاری دیخخابخخت در درجخخه اول
قابلپی شگیری و کنترل و درمان میبا شد ،الزم ا ست به بیماران
دیابتی آموزشهای کامل در مورد بیماری و نحوه پیشخخگیری از
عوارض آن داده شود و همچنین با تشخیص زودهنگام و بهموقع
عوارض میتوان آن را کنترل و درمان کرد.
مداخالت مؤثر میتواند گسخخخترش و عوارض مرتبط با دیابت را
کاهش د هد .ازآن جایی که مشخخخکالت مزمن بی ماری د یا بت
قابلپیشخخگیری و درمان اسخخت ،لزوم آموزش صخخحیح و ارتقای
سخخطح دانش بیماران نسخخبت به بیماری و عوارض آن به همراه
مراقبتهای الزم و غربالگری با دقت بیشتر و تشخیص زودهنگام
دیابت توصیه میشود.

تمام نویسندگان مشارکت یکسانی در مطالعه داشتند.

تضاد منافع
نویسندگان بیان میکنند که هیچگونه تضاد منافعی در خصوص
پژوهش حاضر وجود ندارد.

حمایت مالی
ندارد.
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با توجه به کمتحرکی و نداشتن فعالیت فیزیکی در این بیماران
تغییرات اساسی در سبک زندگی بیماران برای پیشگیری از این
عوارض بیماری توصیه میشودم که لزوم افزایش دسترسی به
فعالیت بدنی را میطلبد ،جهت آموزش و فرهنگسازی این امر
در جامعه کوشش بیشتری به عمل آید .لذا به مدیران پیشنهاد
میشود که راهبردهایی برای تشویق و ترغیب کارکنان به
فعالیتهای ورزشی و ایجاد تسهیالت الزم برای آنها تدارک
ببیند و خود را ملزم به اجرای آنها بنمایند.
بر ا ساس نتایج مطالعه حا ضر بی شتر بیماران شرکتکننده در
مطالعه بیسخخواد بودند که نیازمند توجه ویژه مسخخئولین به امر
افزایش سخخخواد تحصخخخیلی و ارتقای سخخخواد سخخخالمت ( health
 )literacyمردم این ا ستان میبا شد .ان صاری و همکاران نیز در
مطالعه خود با عنوان بررسی سواد سالمت سالمندان شهرستان
زاهدان به این نتیجه رسیدند که سطح سواد سالمت در جنوب
شرق ایران کم میباشد و نیاز به توجه ویژه دارد [.]24
محافظت از سالمتی افراد در برابر بیماریها و پیامد آن ،بیش از هر
چیز نیازمند آگاهی و ارتقای سواد سالمت جامعه است ،بهبود سواد
سالمت افراد منجر به پیامدهایی چون افزایش توانایی بالقوه بیماران
جهت اخذ تصمیمات آگاهانه ،کاهش خطرات تهدیدکننده سالمت،
افزایش پیشگیری از بیماریها ،ارتقای امنیت جسمی و روانی،
افزایش کیفیت زندگی و کیفیت مراقبت از افراد میشود.
با توجه به مسائل مطرحشده در باال ،ضرورت توجه برنامه ریزان برای
کنترل این معضل مهم بهداشتی را آشکار میسازد .فراگیر نمودن
روشهای غربالگری دورهای ،برای بیماران و افرادی که عوامل خطری
نظیر خانوادگی مثبت ،شاخص توده بدنی ،باال یا سن باالتر از 95
سال دارند ،توصیه میشود ،همچنین ارتقای سطح دانش عمومی
درباره عوامل خطرساز دیابت یا نشانهها و عوارض آن میتواند در
پیشگیری از بیماری تشخیص بهموقع و نیز کنترل مطلوب بیماری
نقش مؤثری داشته باشد این امر میتواند از طریق رسانههای
ارتباطجمعی و یا توزیع مطالب آموزشی در قالب پمفلت و یا
کتابهایی به زبان ساده بهخوبی محقق گردد.
در خات مه از ن قاط قوت این م طال عه میتوان به مقطعی بودن
مطالعه و برآورد شخخخیوع عوامل خطر بیماری دیابت در یک بازه
زمانی اشاره کرد .در مقابل از محدودیتهای مطالعه حاضر ،عدم
ثبت آزمایش های دورهای در پرونده بیماران بود که برای حل
این م حدود یت با تو جه به شخخخیوه نمو نه گیری از بی مارانی
پرسشگری انجام شد که آزمایشها دورهای آنها در پرونده ثبت
بودند.
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