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مقاله پژوهشی

بررسی شدت زخم و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده در بیماران زخم پای
دیابتی
مهین معینی ،*1محسن شهریاری ،2حجت اله یوسفی ،1جعفر اسفندیاری ،3معصومه بابا احمدی

1مرکز تحقیقات ترمیم زخم ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران؛ 2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران؛ 3مرکز آموزشی درمانی فارابی ،اصفهان ،ایران.
تاریخ پذیرش95/5/11 :

تاریخ دریافت95/2/8 :

چکیده:
زمينه و هدف :زخم پای دیابتی شایعترین علت بستری در بيماران دیابتی است و درمان آن پرهزینه است .در
کشورهای توسعهیافته بيش از  %5از بيماران دیابتی دچار زخم پا شده و اگر بهسرعت و بهطور مناسب درمان
نشوند ،منجر به عفونت خون و گانگرن و گاهی منجر به قطع عضو میگردد .هدف از این مطالعه تعيين شدت
زخم و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده زخم بيماران پای دیابتی است.
روش بررسی :این پژوهش یک مطالعه توصيفی همبستگی هست که به روش نمونهگيری آسان از بيماران زخم
پای دیابتی مراجعهکننده به مراکز دولتی و غيردولتی زخم شهر اصفهان انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه بود که بخش اول در مورد مشخصات دموگرافيک ،بخش دوم پرسشنامه شدت زخم بر اساس معيار
واگنر و بخش سوم عوامل مستعد کننده زخم است که توسط خود بيماران و مشاهده زخم و ارزیابی توسط بيمار
تکميل گردید .سپس با نرمافزار  SPSSو آمار توصيفی و آزمونهای آماری ضریب همبستگی اسپيرمن ،من ویتنی و
کورسکال واليس تجزیهوتحليل شد.
یافتهها :در بيشتر بيماران زخم پای دیابتی ( )%75شدت زخم آنها بر اساس معيار واگنر درجه  2بود .ارتباط
آماری معنیداری بين شدت زخم با عواملی مانند شاخص توده بدنی ( ،)P=0/041سيگار ( ،)P=0/044قند خون
ناشتا ( ،)P=0/026قند خون  2ساعت بعد از غذا ( )P=0/016و عمق زخم ( )P=0/041وجود دارد.
نتيجهگيری :یافتهها نشان داد شدت زخم پای دیابتی در بيماران تحت مطالعه در حد متوسط بوده و ميزان قند
خون ناشتا 2 ،ساعت بعد از ناشتا ،سيگار و عمق زخم از عوامل مستعد کننده زخم بودند ،لذا توصيه میگردد این
عوامل در بيماران شناسایی و کنترلشده تا از آمپوتاسيون و عوارض احتمالی پيشگيری گردد.

واژههای کليدی :زخم پای دیابتی ،عوامل مستعد کننده ،شدت زخم ،دیابت.

مقدمه:
دیابت ملیتوس یکی از بیماریهای شایع در

بیماری از جدیترین مشکالت تهدیدکننده سالمت در

جهان میباشد .بر اساس گزارش انجمن دیابت آمریکا

اغلب کشورها میباشد .عوارض بیماری دیابت در بین

تا سال  2025مبتالیان به دیابت  324میلیون نفر برآورد

مبتالیان بسیار شایع و گوناگون است؛ که ازجمله آنها

شده است .شیوع دیابت در ایران با توجه به مناطق

به عوارض چشمی ،کلیوی؛ نوروپاتی محیطی و

جغرافیایی مختلف  %3-%17است ( .)1شایعترین نوع

بیماریهای شریانی محیطی است؛ که منجر به آسیب و

دیابت در ایران دیابت نوع  2میباشد که تقریبا %80-85

زخم پا میگردد؛ اشاره کرد .زخمهای پا در بیماران

موارد ابتال به دیابت را تشکیل میدهد 4 .میلیون نفر

دیابتی مکررا عفونیشده و پیشرفت بالقوهای به سمت

ایرانی در معرض خطر ابتال به دیابت قرار دارند ( .)2این

سلولیت دارد و اگر بهسرعت و بهطور مناسب درمان

*

نویسنده مسئول :اصفهان -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -مرکز تحقیقات ترمیم زخم -تلفنE-mail: moeini@nm.mui.ac.ir ،09133264578 :

67

Downloaded from jcnm.skums.ac.ir at 15:37 +0430 on Friday June 22nd 2018

2

مهین معینی و همکاران

شدت زخم و عوامل مستعد کننده در بیماران زخم پای دیابت ی

منجر به قطع عضو میگردد ( .)3زخم پای دیابتی

آمپوتاسیون در کلیه بیماران بستری بیماران به علت

شایعترین علت بستری در بیماران دیابتی است و درمان

زخم پای دیابتی از سال  81تا انتهای سال  90در مرکز

آن در سراسر جهان پرهزینه است ،در کشورهای

آموزشی درمانی دکتر شریعتی تهران و یا

توسعهیافته بیش از  %5از بیماران دیابتی دچار زخم پا

مراجعهکنندگان سرپایی به کلینیک دیابت مرکز

میشوند .در ایالت متحده امریکا نیز درمان زخم پای

شریعتی انجام شد ،نتایج نشان داد :میانگین شدت زخم

دیابتی ساالنه  7الی  10هزار دالر و هنگامیکه دچار

بیماران بر اساس معیار واگنرگرید  3بود ،همچنین بین

عارضه گردیده و بیمار قطع عضو شود این مبلغ به

جنسیت مرد ،سابقۀ بستری قبلی ،سابقه آمپوتانسیون،

 65هزار دالر افزایش مییابد که نشاندهنده هزینههای

عدم اشتغال ،زخم ایسکمیک و زخم درجه  3با معیار

سنگینی بر سالمت جامعه میباشد ( .)4در حال حاضر

واگنر با فراوانی آمپوتانسیون رابطه معنی داری مشاهده

در هر  30ثانیه یک بیمار مستعد به دیابت به علت مشکل

شد ( Shailesh .)6و همکاران نیز در مطالعه ای در هند

زخم پای دیابتی تحت آمپوتانسیون قرار میگیرد (.)5

باهدف تعیین ریسک فاکتورهای پای دیابتی در بیماران؛

در ایران نیز مطالعه مشایخی و همکاران که در 2

یک مطالعه آیندهنگر در  678بیمار با پای دیابتی انجام

بیمارستان دکتر شریعتی و امام خمینی تهران در بیماران

دادند نتایج نشان داد :سن باالتر از  50سال ،طول مدت

مبتالبه زخم پای دیابتی انجام شد ،شیوع زخم پای

بیماری دیابت به مدت  4-8سال ،روستایی بودن ،درمان

دیابتی را  %30/6برآورد نمودند ( .)6مطالعات نشان

با انسولین و استفاده از تنباکو ارتباط از عوامل خطر مهم

میدهد که میزان آمپوتانسیون در بیماران زخم پای

در ایجاد زخم پای دیابتی در شمال هند میباشد (.)10

دیابتی حدود  %30است ( .)7در همین رابطه جانمحمدی

از مجموع مطالعات انجامشده در زمینه موضوع پژوهش

و همکاران در مطالعهای باهدف شناسایی عوامل مستعد

میتوان نتیجه گرفت در مطالعات انجامشده در ایران

کننده زخم پا و روشهای درمان آن در بیماران دیابتی

عوامل خطر درزمینه زخم پای دیابتی مطالعه شده ولی

بهصورت مقطعی در شهرستان بابل در  100بیمار مبتال

هیچکدام از آنها بهشدت زخم و ارتباط آن با عوامل

به زخم پا انجام شد ،نتایج نشان داد :هیچ ارتباط

مستعد کننده در بیماران زخم پای دیابتی نپرداخته است؛

معنیداری بین جنس با مصرف سیگار ،مصرف الکل و

بنابراین با توجه به اینکه در جستجوهای بهعملآمده در

چاقی ،وجود نداشت .براساس طبقهبندی واگنر شدت

رابطه با موضوع پژوهش حاضر مطالعهای در ایران یافت

زخم پای اکثر مراجعهکنندگان در گرید یک (زخم

نشد؛ و اینکه زخم پای دیابتی تأثیری عمیق در کیفیت

سطحی و لوکالیزه) و گرید ( 2زخم عمیق تا حد

زندگی بیماران میگذارد و بار عظیمی را بر روش

تاندون ،لیگامان ،استخوان و مفصل) بود ( Musz .)8و

مراکز ارائه خدمات بهداشتی تحمیل میکند و در %85

همکاران در مطالعه دیگری باهدف تعیین ریسک

موارد باعث آمپوتانسیون اندام تحتانی میشود ( )11و

فاکتورها و مشخصات بالینی و ارتباط آن با سابقه  6ماه

میزان مرگومیر در بیماران زخم پای دیابتی نسبت به

زخم پای دیابتی که بهصورت آیندهنگر در  108بیمار،

سایر بیماران دیابتی  2برابر است ( .)12لذا به علت مسائل

اندازه ،عمق و عفونت زخم و بیماریهای همراه شامل

ناتوانکننده زخم پای دیابتی و اهمیت بررسی آن وخالء

اختالالت چشم ،کلیه ،بیماریهای قلبی بررسی گردید

موجود در جنبههای مختلف پیشگیری و درمانی جهت

نشان داد که سن ،جنسیت بیمار و نوع دیابت تأثیر

به حداقل رساندن میزان عوارض و ناتوانی این بیماران؛

معنیداری در فرآیند بهبود زخم پای دیابتی ندارد (.)9

برآن شدیم تا مطالعهای با عنوان بررسی شدت زخم و

مطالعه مشایخی و همکاران در مطالعهای بهصورت

ارتباط آن با عوامل مستعد کننده در بیماران زخم پای
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نشود ،منجر به عفونت خون و گانگرن شده و گاهی

مقطعی گذشتهنگر نیز با هدف بررسی فراوانی

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،5شماره  /4زمستان 1395

دیابتی مراجعهکننده به درمانگاههای دولتی و غیردولتی

اعتیاد ،رژیم دیابتی ،استفاده از قرص ضد دیابت،

شهر اصفهان انجام دهیم.

انسولین درمانی ،سابقه قطع عضو ،سابقه زخم دیابتی که
بهصورت بلی و خیر بیماران جواب میدادند و
آزمایشات بیمار که شامل میزان قند خون ناشتا 2 ،ساعت

این پژوهش یک مطالعه توصیفی همبستگی

مستعد کننده زخم پای دیابتی از روش اعتبار صوری و

میباشد؛ که در بیماران با زخم پای دیابتی مراجعهکننده به

محتوایی و با نظرخواهی  10نفر از اعضای هیئتعلمی

مراکز دولتی و غیردولتی شهر اصفهان در سال  1394انجام

دانشکده پرستاری و مامایی و متخصصین غدد استفاده

شد .نمونهگیری به روش آسان بود .حجم نمونه با توجه به

شد .برای پایائی ابزار موردنظر نیز از روش آزمون مجدد

مطالعه مشابه فرمول حجم نمونه  Z1ضریب اطمینان  %95که

استفاده شد :به این شکل که پس از تکمیل پرسشنامهها

 1/96است  Z2ضریب توان آزمون  %80است که  Zآن

توسط بیماران شرکتکننده در پژوهش ،ضریب

 %84میباشد و  rبرآوردی از ضریب همبستگی بین 2

همبستگی محاسبه گردید که با ضریب همبستگی 0/85

متغیراست که  0/3میباشد و با در نظر گرفتن  %10ریزش

تأیید شد.

نمونه  94نفر برآورد گردید .معیارهای ورود به مطالعه

معیار ارزیابی واگنر یک معیار استاندار برای

شامل :زنان و مردان مبتال به زخم پای دیابتی که در  6ماه

شدت زخم است که در پژوهشهای مختلف

اخیر به مراجعه کننده به مراکز دولتی و غیردولتی شهر

استفادهشده است .جهت بررسی قند خون بیماران در

اصفهان که زخم آنها دارای شدت خفیف تا شدید بود،

تمامی بیماران آزمایش قند خون یک روز قبل در یک

وارد مطالعه شدند .معیار خروج از مطالعه ،عدم تمایل بیمار

آزمایشگاه و توسط یک نفر تکنسین آزمایشگاه انجام

به ادامهی همکاری و عدم تکمیل پرسشنامه بود .ابزار

گرفت .قبل از اجرای پژوهش پژوهشگر و همکار وی

گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه  3قسمتی بود،

در درمانگاههای زخم حضور یافته و بیماران زخم پای

قسمت اول پرسشنامه دادههای دموگرافیک؛ که شامل

دیابتی که در روزهای متوالی بهصورت سرپایی به این

سواالتی در زمینه سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،شغل ،سطح

درمانگاهها مراجعه میکردند و معیارهای ورود به

تحصیالت بوده و قسمت دوم از  8سوال تشکیلشده بود

پژوهش را داشتند ،اهداف پژوهش را بهصورت فردی

که شدت زخم بیماران زخم پای دیابتی بر اساس معیار

برای آنها توضیح داده و به آنان اطمینان میداد که کلیه

واگنر بود که بهصورت زیر طبقهبندی شده است.

اطالعات آنان کامال محرمانه باقی خواهد ماند و در هر

گرید صفر پوست بهظاهر سالم؛ گرید ( )1زخم

زمان میتوانند از ادامه همکاری در پژوهش صرفنظر

سطحی ولوکالیزه؛ گرید ( )2زخم عمیق تا حد تاندون،

نمایند؛ سپس رضایتنامه کتبی برای شرکت در مطالعه

لیگامان ،استخوان و مفصل؛ گرید ( )3آبسه عمیق،

از آنان اخذ گردید .در مرحله بعد ،از معیار استاندارد

استئومیلیت و آرتریت؛ گرید ( )4گانگرن انگشت پا،

واگنر شدت زخم و اندازه عمق و مساحت زخم را با

قسمت جلویی؛ گرید ( )5گانگرن کل پا.

استفاده از خط کش مخصوص زخم مشخص و

معیار زخم واگنر از درجه  1-5طبقهبندیشده و

اندازهگیری نمود .بیماران با شدت زخم خفیف تا شدید

سواالت مربوط بهاندازه عمق و مساحت زخم بود و

(درجه  )1-5وارد مطالعه شدند .قد و وزن برای محاسبه

قسمت سوم عوامل مستعد کننده زخم پای دیابتی

شاخص توده بدنی بیماران با استفاده از یک متر و وزنه

میباشد که شامل مدت ابتال به دیابت (سال) ،سابقۀ ابتال

اندازهگیری شد .فشارخون بیماران با استفاده از یک

به زخم پای دیابتی ،میزان قند خون ،سیگار ،الکل،

دستگاه فشارخون دیجیتالی برند  Omronاندازهگیری
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روش بررسی:

بعد از ناشتا بود .برای بررسی اعتبار پرسشنامه عوامل

مهین معینی و همکاران

شدت زخم و عوامل مستعد کننده در بیماران زخم پای دیابت ی

دیابتی از پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه توسط

آنها گذشته بود  12±4/33سال ،و میانگین و انحراف

پژوهشگر و همکار وی تکمیل گردید .تجزیه تحلیل

معیار زمان بروز زخم پا در بیماران  6/32±4/37ماه بود.

دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون

 %70از بیماران سابقه بستری به علت عوارض دیابت

کای اسکوئر ،کروسکال والیس ،من ویتنی ،ضریب

داشتند  %26/6آنها از قرصهای ضد دیابت ،مت

همبستگی اسپیرمن ،آزمون تی مستقل) و با از نرمافزار

فورمین %5/3 ،از قرص گلی بن کالمید و  %68/8از

 SPSSانجام گرفت.

انسولین درمانی استفاده میکردند .همچنین  %60آنها
رژیم غذایی دیابتی داشتند %35 ،آنها سابقه آمپوتاسیون

یافتهها:

داشته و ازنظر موقعیت زخم  %62/8در ناحیه زیر مچ پا

میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان

در اندام تحتانی راست و بیشترین آنها  %59/6علت

در پژوهش  55/5±6/62سال بود %71/3 .آنها مرد و

زخم را تشکیل تاول میدانستند .میانگین و انحراف

 %28/7آنها زن بودند %96/8 ،آنها متأهل بوده و فقط

معیار متغیرهای کمی مانند سن ،مدتزمان ابتال به

 %3/2آنها مجرد بودند %61/6 .نفر آنها بیکار و یا

دیابت ،سابقه ابتال به زخم پا ،شاخص توده بدنی ،قند

بازنشسته بودند %24/5 ،از زنان خانهدار بودند .از نظر

خون ناشتا 2 ،ساعت بعد از ناشتا ،فشارخون سیستول،

تحصیالت اکثر آنها ( )%58/5تحصیالت ابتدایی و

دیاستول و مساحت و عمق زخم در جدول شماره 1

سیکل و  %16دارای مدرک دیپلم بودند .میانگین و

گزارش شده است.

جدول شماره  :1ميانگين و انحراف معيار عوامل مستعد کننده زخم وضرائب همبستگی عوامل مستعد کننده با
شدت زخم
عوامل مستعد کننده زخم

شدت زخم

ميانگين و انحراف معيار
r

P

55/5±6/62

0/12

0/041

مدتزمان ابتال به دیابت

12±4/33

0/093

0/376

مدتزمان ابتال به زخم پا

6/32±4/37

0/191

0/031

28/77±5

0/091

0/041

قند خون ناشتا

138/08±24/46

0/201

0/026

قند خون  2ساعت بعدازناشتا

148/08±27/35

-0/221

0/016

فشارخون سيستوليک

144/30±7/41

-0/106

0/309

فشارخون دیاستوليک

76/91±15/01

-0/032

0/763

عمق زخم

1/29±0/56

0/181

0/036

مساحت زخم

23/22±8/18

-0/085

0/413

سن

شاخص توده بدنی

آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین

خون ناشتا ،قند خون  2ساعت بعد از ناشتا و عمق زخم

سن ،مدتزمان ابتال به زخم پا ،شاخص توده بدنی ،قند

با شدت زخم ارتباط معنیداری وجود دارد ،ولی بین
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شد؛ برای سنجش سایر عوامل مستعد کننده زخم پای

انحراف معیار طول مدتی که از زمان تشخیص دیابت
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مدتزمان ابتال به دیابت ،فشارخون سیستول ،دیاستول،

ویتنی تفاوت معنیداری بین شدت زخم و تأهل نشان داد

مساحت زخم با شدت زخم ارتباط معنیداری نداشت

( .)P=0/004نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت

(جدول شماره .)1

معنیداری را بین شدت زخم با وضعیت اشتغال نشان داد.
شدت زخم پا در کارمندان و بیکاران و بازنشستهها و شغل

شدت زخم بیماران پای دیابتی را بر اساس معیار
واگنر در جدول شماره  2گزارش شده است.
یافتهها نشان داد که اکثر زنان ( )%92/6شدت زخم

سیگاریها و غیر سیگاریها متفاوت بود ،اکثر سیگاریها

آنها درجه ( 2زخم عمیق تا حد تاندون ،استخوان ،مفصل)

( )%85شدت زخم آنها درجه  3و غیر سیگاریها( )%35

و اکثر مردان ( )%52شدت زخم آنها درجه ( 3آبسه

شدت زخم پا در آنها درجه  2بود؛ آزمون من ویتنی

عمیق) بود ،آزمون من ویتنی تفاوت معنیداری بین شدت

تفاوت معنیداری را نشان داد ( .)P=0/041تفاوت آماری

زخم و جنس نشان داد ( .)P=0/032بررسیها نشان داد:

معنیدار بین شدت زخم پای دیابتی با مصرف قرصهای

اکثر متأهلین ( )%86/2شدت زخم آنها درجه  2و اکثر

پائین آورنده قند خون خوراکی و انسولین درمانی و رژیم

مجردین ( )%33/3زخم آنها درجه  3بود؛ آزمون من

دیابتی وجود نداشت (.)P=0/212

جدول شماره  :2فروانی شدت زخم بيماران پای دیابتی بر اساس معيار وگنر
درجهبندی زخم
درجه 1

درجه 2

درجه 4

درجه 3

جمع کل

درجه 5

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

3

3/2

70

75

17

17/4

1

1/1

3

3/2

94

100

بحث:
بازنشسته بودند .در مطالعه شجاعی فرد و همکاران نیز

نتایج این مطالعه نشان داد میزان زخم پای دیابتی

همسو با این مطالعه غالب افراد بیکار بودند (.)16

در مردان بیشتر از زنان بود که هم سو با نتایج مطالعه
الریجانی و همکاران ،بجستانی و همکاران ،علی و

در مطالعه حاضر میانگین و انحراف معیار

همکاران میباشد ( .)13-15در مطالعه جانمحمدی و

مدت زمان از تشخیص بیماری و بروز زخم پا به ترتیب

همکاران علت باالتر بودن زخم پای دیابتی در مردان به

 12±4/33سال  6/32±4/37ماه بود؛ در

شیوع باالتر آترواسکلروز که زمینهساز ابتال به زخم پای

نیز اکثر بیماران ( )%85مدت ده سال از زمان ابتال و

دیابتی است ،در مردان نسبت به زنان نسبت دادهشده

تشخیص آنان به دیابت می گذشت ( ،)17اما در

است .در مطالعه حاضر بیشتر بیماران در دهه پنجم و

مطالعه مشایخی و همکاران ،میانگین طول مدتی که

ششم زندگی مبتال به زخم پا شدهاند که همسو بامطالعه

از زمان تشخیص بیمارانی  14/97سال بود که بیشتر از

جانمحمدی است ( .)7میانگین سنی بیماران در مطالعه

مطالعه حاضر بود اما میانگین مدت بروز زخم پا در

حاضر  55/5سال بود که با متوسط سن بیماران در

آنان  3/86ماه بود که کمتر از مطالعه حاضر بود (.)6

مطالعه شجاعی فرد و همکاران که  58/6سال بود

 Eljediو همکاران معتقدند :فاصله زمانی بین بروز یا

همخوانی دارد ( .)16در مطالعه حاضر  %70بیکار و

تشخیص دیابت و بروز زخم پا می تواند بیانگر میزان
71
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آزاد متفاوت بود ( .)P=0/041شدت زخم پای دیابتی در

مهین معینی و همکاران

شدت زخم و عوامل مستعد کننده در بیماران زخم پای دیابت ی

پیشگیری از بروز عوارض باشد به این صورت که هر

زخم با استعمال سیگار وجود داشت؛ شدت زخم در

چه بروز زخم پا دیرتر اتفاق بیفتد احتماال کنترل

اکثر سیگاریها درجه  3و غیر سیگاریها درجه  2بود،

دیابت بهتر انجامشده است و به تأخیر انداختن هر چه

در همین رابطه  Shaileshو همکاران در مطالعهای

بیشتر زخم پا می تواند یک هدف درمانی محسوب

ارتباط عوامل خطرزا را با شدت زخم در بیماران پای

شود ( .) 17در مطالعه حاضر  %68/8از انسولین درمانی

دیابتی بررسی نمودهاند ،ارتباط معنیداری بین شدت

استفاده می کردند که بیش از سایر مطالعات انجامشده

زخم و استفاده از دخانیات و الکل را گزارش نمودند،

در ایران ازجمله مطالعه مشایخی و همکاران که این

در این مطالعه شدت زخم پا در اکثر بیماران سیگاری

میزان  % 45/5و در مطالعه شجاعی فرد  %31/3بود؛

درجه  ،2در استفادهکنندگان تنباکو درجه  3و در

در درمان دیابت و داروهای مورداستفاده برای کاهش

مصرفکنندگان الکل درجه  3بود ( .)10در مطالعه

قند خون یک روند افزایشی در استفاده از انسولین به

حاضر ارتباط معنیداری بین شدت زخم با آمپوتاسیون

چشم می خورد .افزایش استفاده از انسولین درمانی در

وجود نداشت ،بیمارانی که قطع عضو شده بودند در

این مطالعه می تواند به علت مراجعه بیماران مبتال به

 %34/5آنان شدت زخم آنها درجه  3و افراد بدون

درجات باالتر دیابت و زخم پا باشد ( .) 6موقعیت

آمپوتاسیون پا در  %50/6زخم آنها درجه  2بود .نتایج

زخم در مطالعه حاضر  %62/8در ناحیه پاشنه پای

مطالعه  Pemayunو همکاران برخالف نتایج مطالعه ما

راست بود؛ در مطالعه  Eljediو همکاران نیز در اکثر

نشان داد ارتباط معنیداری بین آمپوتاسیون و شدت

موارد ( )%57/3زخم در ناحیه پاشنه پای راست

زخم وجود داشت :در این مطالعه بیماران با

بود ( .) 17در مطالعه حاضر شدت زخم در اکثر

آمپوتاسیون اندام تحتانی شدت زخم آنها در %46/6

بیماران  %75درجه ( 2زخم عمیق) بود؛ ولی در

موارد درجه  2و  3و  %63/8موارد درجه  4بودند.

مطالعه مشایخی و همکاران اکثر بیمارانی که

نتایج مطالعه  Pemayunو همکاران نشان داد،

آمپوتاسیون در آن ها انجام گرفته بود شدت زخم در

ارتباط معنیداری آماری بین فشارخون سیستول،

آنها درجه  3بود و اکثر افراد بدون آمپوتاسیون پا؛ شدت

دیاستول و قند خون ناشتا با شدت زخم وجود

زخم آنها درجه  2بود ( .)9مطالعه جانمحمدی و

دارد ()19؛ این یافتهها برخالف نتایج مطالعه حاضر

همکاران و  Realنیز نشان دادند :بیشتر بیماران زخم

میباشد ،در مطالعه حاضر ارتباط معنیداری بین شدت

پای دیابتی ،شدت زخم آنها درجه  2بود که با

زخم با فشارخون سیستول و دیاستول وجود نداشت

مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)7یافته های مطالعه

ولی شدت زخم با شاخص توده بدنی ،سن ،قند خون

نشان داد ،شدت زخم با سن ،سطح تحصیالت ،ابتال به

ناشتا و  2ساعت بعدازآن ،ارتباط معنیداری داشت که

زخم پا ،قند خون ناشتا 2 ،ساعت بعد از ناشتا ،عمق

علت تفاوت نتایج  2مطالعه شاید به دلیل تفاوتهای

زخم ارتباط معنی داری دارد ،ولی شدت زخم با

فرهنگی در شیوه زندگی و آموزشهای دریافتی در

شاخص توده بدنی ،فشارخون سیستول ،دیاستول و

مورد کنترل قند خون و مراقبت از پا باشد .عدم بررسی

مساحت زخم ارتباط معنی داری ندارد Real .و

کامل زخم پا و درمان طوالنیمدت باشد.

همکاران نیز در مطالعه خود ارتباط معنی دار بین

محدودیتهای مطالعه حاضر شامل عدم

شدت زخم با سن ،سطح تحصیالت ،مدت زمان ابتال

پیگیری بیماران ،کمبودن حجم نمونه که میتواند

به زخم پا ،قند خون ناشتا ،قند خون  2ساعت بعد از

قابلیت تعمیمپذیری دادهها را تحت تأثیر قرار دهد ،لذا

ناشتا ،عمق زخم گزارش نمودند (.)18

پژوهشی با حجم نمونه بزرگتر توصیه میگردد.
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موفقیت در مراقبت های بهداشتی و کنترل دیابت و

در مطالعه حاضر ارتباط معنیداری بین شدت
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:کاربرد یافتههای پژوهش در بالین

:نتیجه گیری

 توجه به عوامل مستعد،با توجه به یافتههای مطالعه

زخم پای دیابتی یک مشکل شایع در مردان و

کننده زخم پای دیابتی و شدت زخم توسط اعضای گروه

 در این پژوهش شدت زخم در این.زنان دیابتی است
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بهداشتی و درمانی بهویژه پرستاران و پزشکان که مراقبت و

 سطح تحصیالت،بیماران با عواملی ازجمله؛ سن باال

 توصیه. ضروری است،درمان این بیماران را به عهدهدارند

 قند خون، قند خون ناشتا، مدت ابتال به زخم پا،پایین

 آموزش کافی در،میشود پرستاران صورت مداوم در بالین

 ساعت بعد از ناشتا و عمق زخم ارتباط داشت؛ که2

زمینه ی مراقبت از پاها را به بیماران دیابتی ارائه دهند و

با ن حوه عملکرد پرستاران در مراقبت از پا در بالین در

.زخم اولیه بیماران را تا بهبودی کامل پیگیری نمایند

 با توجه به دسترس بودن مراکز بهداشتی.ارتباط است
درمانی پرستاران باید مراقبت از پاها را به صورت

:تشکر و قدردانی
بدین وسیله پژوهشگر از مرکز تحقیقات ترمیم

مداوم به بیماران دیابتی آموزش دهند؛ همچنین مراکز

زخم دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی

درمانی بهداشتی زخم های با عمق کم و غیر عفونی

اصفهان و کلیه بیمارانی که در انجام این تحقیق همکاری

،پاها را درمان و پیگیری نمایند و تا بهبود زخم اولیه

. تقدیر و تشکر میگردد،داشتهاند

.پرستار با بیمار ارتباط داشته باشد
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Background and aims: Diabetic foot is the most common cause for hospitalization among
diabetic patients whose treatment is costly in the world. In developed countries, over 5% of
diabetic patients are involved in diabetic foot, and if it is not treated quickly and appropriately, it
wil be led to blood infection, gangrene, and amputation. The present study aimed at investigating
the wound severity and its association with predisposing factors in patients with diabetic foot.
Methods: This is a descriptive analytic study in which 94 patients with diabetic foot, referring to
governmental and non-governmental clinics in Isfahan, were selected through convenient
sampling. Data were collected by a three-section questionnaire. The first section contained
demographic characteristics, and the second was on wound severity based on Wagner scale. The
third section was associated with wound formation predisposing factors. Data were analyzed by
descriptive statistics and by SPSS software through Spearman correlation test, Kruskal Wallis
and Mann-Whitney.
Results: Wound severity, based on Wagner scale, was in grade two in most of diabetic food
patients (75%). There is a significant association between wound severity and the factors such as
BMI(P=0.041), smoking (P=0.041), FBS (0.026), two hour postprandial glucose (P=0.016), and
wound depth (P=0.041).
Conclusion: Based on the findings, diabetic food wound severity was moderate among the
subjects and predisposing factors were FBS, 2-hour postprandial blood glucose, smoking, and
wound depth. It is recommended to detect and modify these factors among the patients to prevent
amputation and probable complications.
Keywords: Diabet, Wound severity, Diabetic foot, Predisposing factors.
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