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مقاله پژوهشی

بررسی شیوع سندرم متابولیک در بین پرستاران بیمارستان شهید محمدی شهر
بندرعباس ،ایران

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
تاریخ پذیرش95/7/13 :

تاریخ دریافت95/2/11 :

چکیده:
زمينه و هدف :سندرم متابوليک مجموعهای از عواملی نظير چاقی شکمی ،فشارخون باال ،قند خون باال،
تری گليسيرید باال و ليپوپروتئين پر چگال ( )HDLپایين میباشد که ریسک دیابت ،بيماریهای قلبی و سکتههای
مغزی را افزایش میدهد .هدف از مطالعه حاضر بررسی شيوع سندرم متابوليک در بين پرستاران بيمارستان شهيد
محمدی بندرعباس است.
روش بررسی :این مطالعه ،یک مطالعه توصيفی -مقطعی است که بر روی  197نفر از پرستاران بيمارستان شهيد
محمدی شهر بندرعباس طی سال  92-93صورت گرفته است .فراوانی سندرم متابوليک با معيارهای انجمن ملی
قلب /موسسه قلب ،ریه ،و خون ( ،)AHA/ NHLBفدراسيون بينالمللی دیابت ( ،)IDFبرنامه ملی آموزش
کلسترول -پانل  NCEP (ATP III) 3و معيار ایرانی سندرم متابوليک ارزیابی گردید .تجزیه و تحليل دادهها با
استفاده از روشهای آماری توصيفی ،کای -دو ،تی تست ،آزمون من -ویتنی و با نرمافزار  SPSSانجام شد.
یافتهها :شيوع سندرم متابوليک در پرستاران ،بر اساس معيار )،%19/8 AHA/NHLBI ،%11/7 NCEP (ATP III
 %16/2 IDFو معيار ایرانی  %12/7تشخيص داده شد .بر اساس معيار ) NCEP (ATP IIIشيوع سندرم در بين
مردان ،شاغلين در اورژانس و شبکار بيشتر بود هرچند نتایج آن ازنظر آماری معنیدار نبود .نتایج آزمون منویتنی
نشان داد که تفاوت معنیداری ازنظر شاخص توده بدنی بين افراد دارای سندرم متابوليک و افراد سالم وجود دارد
(.)P=0/001
نتيجهگيری :یافتههای مطالعه نشان داد که شيوع سندرم متابوليک در بين پرستاران مشابه شيوع این سندرم در
جهان است و این سندرم ارتباط معنیداری با سن ،جنس ،بخش کاری و شيفت کاری ندارد و تنها ارتباط معنیدار
در این مطالعه با شاخص توده بدنی دیده شده است و درنهایت این سندرم نيازمند توجه و تشخيص و درمان
بهموقع جهت افزایش سالمت پرستاران و کاهش ناتوانی و هزینههای ناشی از عوارض آن میباشد.
واژههای کليدی :سندرم متابوليک ،پرستار ،شاخص توده بدنی.

مقدمه:
سندرم متابولیک بهعنوان یک بیماری شایع و

است ( .)4،5شیوع این سندرم تحت تأثیر عوامل متعددی

همهگیر در سراسر جهان و یک نگرانی مهم بهداشتی

چون اختالف سبک زندگی ،فاکتورهای محیطی و

شناختهشده است ( .)1این سندرم ،مجموعهای از عواملی

ژنتیکی در بین کشورها و جوامع میباشد ( .)6الزم به

چون چاقی شکمی ،تریگلیسیرید خون ،قند خون ناشتا

ذکر است که سازمانهای نظیر انجمن ملی قلب /موسسه

و فشارخون باال و لیپوپروتئین پرچگالی ( )HDLپایین

قلب ،ریه و خون آمریکا ( ،(AHA/ NHLBIفدراسیون

میباشد ( .)3،2شیوع جهانی سندرم متابولیک در حدود

بینالمللی دیابت ( ،)IDFبرنامه ملی آموزش

 %10-%50و شیوع آن در ایران  %34/7برآورد شده

کلسترول -پانل  NCEP (ATP III( 3و مطالعه دور

*

نویسنده مسئول :بندرعباس -دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان -تلفنE-mail: amineamiri81@yahoo.com ،09133995815 :
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امینه امیری* ،ابوالفضل حکیمی

امینه امیری و همکاران

شیوع سندرم متابولیک در پرستاران

کمر ایرانی ،معیارهای متفاوتی برای اجزاء سندرم

بنابراین بر آن شدیم که میزان شیوع سندرم متابولیک در

متابولیک تعیین کردند ( .)8،7،5،1معیارهای برنامه ملی

بین پرستاران بیمارستان شهید محمدی بندرعباس را

آموزش کلسترول پانل  NCEP (ATP III( 3شامل:

بررسی نموده تا برنامهریزیهای الزم جهت مدیریت این

چاقی شکمی( دور کمر بیشتر یا برابر  102سانتی متر در

اختالل صورت گیرد.

روش بررسی:

برابر 150میلیگرم بر دسی لیتر و فشارخون بیشتر یا برابر
 130/85میلی متر جیوه و لیپوپروتئین پر چگال بیشتر یا

جامعه آماری این پژوهش شامل  197نفر از

برابر 40میلیگرم بر دسی لیتر در مردان و 50میلیگرم

پرستاران ،بهیاران و کمک بهیاران بیمارستان شهید

بر دسی لیتر در زنان و قند خون ناشتا بیشتر یا برابر110

محمدی است که از تاریخ  92/6/1تا  93/6/1به مرکز

میلیگرم بر دسیلیتر میباشد .وجود  3معیار از  5معیار

تخصصی طبکار دانشگاه ،جهت انجام معاینات سالیانه

تعریفشده دال بر وجود سندرم متابولیک در فرد است.

مراجعه نمودند .حجم نمونه با در نظر گرفتن شیوع %30

افراد دچار سندرم متابولیک ،خطر باالتری برای

(شیوع جهانی  )%10-%50با  α=0/05و دقت ،0/06

ابتال به انواع بیماریها را دارند .بهعنوانمثال احتمال،

حجم نمونه طبق فرمول

 197 ،نفر

ابتالی تقریباً دو برابری بیماریهای قلبی -عروقی ،دو تا

برآورد گردید .معیارهای ورود به مطالعه شامل افراد با

سه برابری سکتههای مغزی ایسکمیک 5 ،برابری دیابت

وظیفه پرستاری ،بهیاری یا کمک بهیاری بودند .زنان

و ریسک باالی استئوآتریت ،برخی انواع سرطانها و

حامله از این مطالعه خارج شدند .در این مراجعه

تاحدودی ناتوانی و مرگومیر در این بیماران وجود

اطالعات دموگرافیک شامل سن ،جنس ،میزان

دارد ( .)9-12نتیجه نهایی این عوارض ،اختالل در

تحصیالت ،وضعیت تأهل ،سابقه بیماریهای قبلی،

کیفیت زندگی و بار سنگینی میباشد که بر دوش

مدت زمان اشتغال به کار ،تعداد ساعات کار در ماه،

سیستم سالمت تحمیل میشود ( .)13در سیستم سالمت،

شیفتکاری و تعداد شیفت شب با چکلیست

پرستاران بهعنوان بزرگترین گروه حرفهای درگیر در

جمعآوری شد .فراوانی سندرم متابولیک با معیارهای

سالمت هستند که بهطور تقریبی  %62از کل کارکنان

 AHA/ NHLBIو  IDFو ) NCEP (ATP IIIو معیار

بیمارستانها را شامل شده و  %36از هزینههای بیمارستان

دور کمر ایرانی -در تعریف مقطعی مورد ارزیابی قرار

را به خود اختصاص میدهند ( .)14بهعنوان عضو اصلی

گرفت ( .)5در ضمن ،با توجه به اینکه در بسیاری از

تیم مراقبتی -درمانی نقش مهمی در بهبود و ارتقاء

مطالعات بهویژه مطالعات شغلی ،از معیار

سالمت جامعه دارند ،سالمت پرستاران میتواند بر

) IIIبرای تشخیص سندرم متابولیک استفادهشد .در این

کیفیت مراقبتهای ارائهشده از سوی آنها و بر سالمتی

مطالعه فقط این معیار جهت بررسی ارتباط متغیرهای

بیماران تأثیرگذار باشد .برای رسیدن به حداکثر کارایی

مستقل با این بیماری استفاده شد.

NCEP (ATP

در این بررسی ،وزن با حداقل پوشش و بدون

در پرستاران الزم است که خود آنها افرادی سالم

کفش با استفاده از یک ترازوی دیجیتالی با دقت

باشند (.)15
درنتیجه ،با توجه به مطالب گفته شده ،در صورت

 100گرم اندازهگیری و ثبت شد .قد افراد با استفاده از

عدم تشخیص و مداخالت درمانی بهموقع ،هزینههای

متر نواری در وضعیت ایستاده در کنار دیوار و بدون

اقتصادی باالیی به کارفرمان ،سازمانهای بیمهگر و کل

کفش درحالیکه کتفها در شرایط عادی قرار داشته

سیستم سالمت کشور به سبب درمان عوارض همراه این

باشند ،با دقت  1سانتیمتر اندازهگیری شد .دور کمر یا

سندرم و ازکارافتادگی زودرس تحمیل خواهد شد.

یک متر غیرقابل ارتجاع در وسط حد فاصل پایینترین
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مردان و  88سانتی متر در زنان) و تریگلیسرید بیشتر یا

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /1بهار 1396

تنفس آرام اندازهگیری شد .فشارخون بعد از  15دقیقه

 136نفر پرستار 61 ،نفر بهیار و کمک بهیار بودند .از

استراحت در حالت نشسته چک گردید .قند خون ناشتا

این تعداد  180نفر ( )%91/4زن و مابقی مرد بودند.

و چربی خون افراد بعد از  12ساعت ناشتایی ارزیابی

میانگین سنی افراد  35/57سال با انحراف معیار  7/15و

شد.

میانگین سابقه کاری افراد  12/76سال با انحراف معیار
دادههای دموگرافیک بهوسیله چکلیست

 6/49بود %55/32 .افراد در بخشهای بستری مشغول

جمعآوری و با نرمافزار  SPSSو با شاخصهای آماری

به کار بودند .ازنظر شیفت کاری %14/21 ،صبح کار،

توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی ،درصد و

 %72/58شیفت چرخشی %4/56 ،ثابت شبکار با

غیره) بررسی گردید .طبق آزمون کلموگروف-

میانگین  5/57شب در ماه %1/52 ،عصرکار و  %1صبح

اسمیرنف ،تنها متغیر سن ،دارای توزیع نرمال بود،

و عصرکار بودند.
میزان شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیار

بنابراین برای بررسی متغیر سن در دو گروه سالم و بیمار،
از آزمون  tمستقل و برای بررسی متغیرهای دیگر از

) NCEP (ATP IIIبرابر ،%11/67

آزمون غیر پارامتری منویتنی و برای تعیین ارتباط

برابر  %19/79و  IDFبرابر  %16/24و معیار ایرانی برابر

متغیرهای کیفی از آزمون کای -دو استفاده شد.

 %12/7میباشد (جدول شماره .)1

AHA/ NHLBI

یافتهها:
جدول شماره  :1شيوع سندرم متابوليک بر اساس معيارهای متفاوت  IDF ،AHA/ NHLBI ،NCEPو معيار ایرانی
معيارهای NCEP

متغير
چاقی شکمی (اندازه دور شکم)

مردان

≥ 102سانتی متر

≥ 102سانتی متر

≥ 94سانتی متر

≥ 91سانتی متر

زنان

≥ 88سانتی متر

≥ 88سانتی متر

≥ 80سانتی متر

≥ 89سانتی متر

≥ 150ميلی گرم بر دسی ليتر

≥ 150ميلی گرم بر دسی ليتر

≥ 150ميلی گرم بر دسی ليتر

یا تحت درمان

یا تحت درمان

≥ 130/85ميلی متر جيوه یا

≥ 130/85ميلی متر جيوه یا

فشارخون تحت درمان

فشارخون تحت درمان

≥ 40ميلی گرم بر

≥ 40ميلی گرم بر دسی ليتر یا

≥ 40ميلی گرم بر دسی ليتر یا

دسی ليتر

تحت درمان

تحت درمان

≥ 50ميلی گرم بر

≥ 50ميلی گرم بر دسی ليتر یا

≥ 50ميلی گرم بر دسی ليتر یا

دسی ليتر

تحت درمان

تحت درمان

≥ 100ميلی گرم بر دسی ليتر

≥ 100ميلی گرم بر دسی ليتر

یا سابقه DM2

یا سابقه DM2

%19/79

%16/24

تری گليسيرید

≥ 150ميلی گرم بر دسی ليتر

فشارخون

≥ 130/85ميلی متر جيوه

HDL

معيارهای AHA/ NHLBI

معيارهای IDF

معيار ایرانی -مقطعی

مردان
زنان

قند خون ناشتا

≥ 110ميلی گرم بر دسی ليتر

شيوع سندرم متابوليک بر اساس

%11/67

≥ 130/85ميلی متر جيوه
≥ 40ميلی گرم بر دسی ليتر
≥ 50ميلی گرم بر دسی ليتر
≥ 110ميلی گرم بر دسی ليتر

%12/7

تعاریف متفاوت

اجزا سندرم متابولیک به تفکیک جنس در بین

شده است .شایعترین جزء سندرم در بین زنان ،چاقی

کل جمعیت مورد مطالعه در نمودار شماره  1مشخص

شکمی در  65نفر ( )%36/1و سپس در رتبه بعدی HDL
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دنده و لبه لگن در حالت ایستاده (در محاذات ناف) و با

از تعداد  197نفر شرکتکننده در این مطالعه

امینه امیری و همکاران

شیوع سندرم متابولیک در پرستاران

پایین در  70نفر ( )%38/9میباشد ،درحالیکه در بین

داشتند .از این افراد %11/92 ،در بخش بستری،

مردان ،تریگلیسرید باال در  10نفر ( )%58/10و رتبه

 %15/78در بخش اورژانس و  %8در بخش

بعدی قندخون ناشتا باال در  7نفر ( )%41/2میباشد.

مراقبت های ویژه مشغول به کار بودند که از نظر
آماری اختالف موارد ذکر شده بین افراد داری سندرم

شیوع سندرم متابولیک در مردان %23/52
( 4نفر) ،افراد متأهل  19( %12/10نفر) ،افراد دیپلم و
فوق دیپلم  9( %14/75نفر) ،افراد ثابت شب کار

در جدول شماره  2نشان دادهشده است که

 3( %33/3نفر) و افراد شاغل در اورژانس %15/78

میانگین شاخص توده بدنی ( )BMIدر افراد مبتال و

( 6نفر) می باشند %20 .این بیماران در سن ،20-30

غیر مبتال به سندرم متابولیک بهترتیب  29/37و 23/97

 %8/94بین  30-40و  %14/28بیشتر از  40سال قرار

کیلوگرم بر متر مربع میباشد (.)P<0/05

جدول شماره  :2ارتباط بين شاخص توده بدنی و سندرم متابوليک
تشخيص

تعداد()%

ميانگين BMI

انحراف معيار BMI

*P

سالم

(174)88/32

23/97

4/49

<0/001

بيمار

(23)11/67

29/37

7/55

* :شاخص توده بدنی بهطور معنیدار در افراد مبتال به سندرم ،باالتر از حد نرمال میباشد.

نمودار شماره  :1توزیع فراوانی پارامترهای سندرم متابوليک بهصورت مجزا در افراد مورد مطالعه
در زنان بیشترین فراوانی پارامترهای سندرم متابولیک مربوط به چاقی شکمی و  HDLپایین و در مردان مربوط به تریگلیسرید و
قندخون باال است.

بحث:
در این مطالعه شیوع سندرم متابولیک بر اساس

شیوع سندرم متابولیک در مطالعه  Hoو همکاران

معیار  NCEPدر پرستاران  %11/67بود که تقریباً مشابه

می باشد که شیوع  %10/30بهدستآمده است ( .)16این
4
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متابولیک و فاقد آن ،معنی دار نبود.
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درحالیاست که شیوع سندرم متابولیک در مطالعه

همکاران نیز این سندرم در افراد دارای اضافه وزن شیوع

 Oguzو همکاران  ،%7/90در مطالعه Gonzalez-Zapata

بیشتری داشته است ( .)18بنابراین میتوان گفت چاقی

و همکاران  %17/50و در مطالعه  Vidigalو همکاران

میتواند زمینهساز ابتال به سندرم متابولیک باشد.

کرد که شیوع متفاوت سندرم متابولیک در مناطق

افراد کمتر از  30سال  ،%20در افراد  30-40سال %8/94

مختلف میتواند به علت تفاوت سبک زندگی ،عادات

و در افراد باالی  40سال  %14/28بود که تفاوت

غذایی ،فاکتورهای محیطی و ژنتیکی باشد (.)6

معنیداری را نشان نداد .هرچند در گروه بیش از

در مطالعه حاضر ،شیوع سندرم متابولیک در

 40سال نسبت به گروه  30-40سال شیوع بیشتری

پرسنل بخش مراقبتهای ویژه ،سایر بخشهای بستری و

وجود داشت که به در مطالعات انجامشده توسط

افراد شاغل در اورژانس به ترتیب  %11/92 ،%8و %15/78

 Gonzalez-Zapataو همکاران Vidigal ،و همکاران و

بوده است ،هرچند که از نظر آماری تفاوت معنیداری

 Garridoو همکاران شیوع سندرم متابولیک با سن افراد

وجود ندارد ،ولی شاید بتوان گفت که پرسنل شاغل در

رابطه مستقیم داشته است (.)18،19،22

بخشهای اورژانس به علت مواجهه با استرس کاری

درنهایت پیشنهاد میگردد تا در مطالعات بعدی

بیشتر و برخورد با بیماران بدحال و اورژانسی ،در معرض

این سندرم در جمعیت با حجم نمونه بیشتر مورد بررسی

ابتالی بیشتری به سندرم متابولیک میباشند Chandola .و

قرار گیرد.

همکاران نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که

نتیجهگیری:

استرس باعث افزایش دو برابری احتمال ابتال به سندرم

نتیجه این مطالعه نشان میدهد که شیوع سندرم

متابولیک میگردد (.)20
در این مطالعه ،شیوع سندرم متابولیک برحسب

متابولیک در بین پرستاران بیمارستان شهید محمدی

نوبتکاری ،در افراد شبکار بیش از سایرین بود؛

بندرعباس ،در رده شیوع این سندرم در جهان است .در

هرچند نتایج آن ازنظر آماری معنیدار نبوده است .در

بررسی انجامشده ،این سندرم با سن ،جنس ،بخش

مطالعه  Pietroiustiو همکاران نیز سندرم متابولیک در

کاری و شیفت کاری ارتباط معنیدار نداشت و تنها

افراد شبکار شیوع بیشتری داشته است (.)21

ارتباط معنیدار با شاخص توده بدنی دیده شد.

در مطالعه حاضر ،مردان بیش از زنان به سندرم

همانطور که پیشنهاد گردید ،به علت حجم کم این

متابولیک مبتال بودند بهطوریکه شیوع آن  %23/52در

مطالعه نیاز به انجام مطالعات تکمیلی با حجم نمونه بیشتر

مردان و  %10/55در زنان گزارش گردید که این نتایج

وجود دارد .درنهایت ،این سندرم نیازمند توجه و

همراستا با مطالعه  Hoو همکاران میباشد که %21/80

تشخیص بهموقع و در صورت لزوم درمان ،جهت

مردان و  %7زنان به این بیماری مبتال بودهاند ( .)16این

افزایش سالمت پرستاران و کاهش ناتوانی و هزینههای

درحالیاست که در مطالعه  Vidigalو همکاران شیوع

ناشی از عوارض آن ،میباشد.

آن در زنان و مردان یکسان بوده است ( .)19در مطالعه

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

 Garridoو همکاران جنس زن ارتباط قوی با شیوع

با توجه به نتایج بهدستآمده ،پرستاران با

سندرم متابولیک داشته است (.)22
در این مطالعه میانگین شاخص توده بدنی ()BMI

شاخص توده بدنی باال ،احتمال بیشتری ازنظر ابتال به

در افراد مبتال و غیر مبتال به سندرم متابولیک ازنظر آماری

سندرم متابولیک داشته و نیازمند توجه بیشتری

معنیدار بود .همچنین ،در مطالعه  Gonzalez-Zapataو

ازاینجهت میباشند.
5
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 %4/50بوده است ( .)17-19بر این اساس ،میتوان بیان

در مطالعه انجامشده شیوع سندرم متابولیک در

امینه امیری و همکاران

شیوع سندرم متابولیک در پرستاران

Downloaded from jcnm.skums.ac.ir at 8:27 +0430 on Monday June 18th 2018

شایانذکر است این مطالعه منتج از پایاننامه با

:تشکر و قدردانی

 که در تاریخHUM.REC.1394.69 کد اخالق

بدینوسیله از پرستاران بیمارستان شهید محمدی

 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به1392/3/8

بندرعباس برای همکاری در این طرح تشکر و قدردانی

. میباشد،تصویب رسیده است
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Background and aims: The metabolic syndrome is a combination of factors such as abdominal
obesity, hypertension, dyslipidemia and hyperglycemia which increase the risk of many diseases
such as diabetes, heart disease and stroke.
The aim of this study was to investigate the prevalence of metabolic syndrome among nurses in
in Shahid Mohammadi hospital of Bandar Abbas.
Methods: This study is a descriptive cross-sectional study among 197 nurses of Shahid
Mohammadi hospital of Bandar Abbas in 2013-2014. The prevalence of metabolic syndrome
was assessed by American Heart Association/the National Heart, Lung, and Blood Institute
(AHA/ NHLBI), International Diabetes Federation (IDF), National Cholesterol Education
Program Adult Treatment Panel III (NCEP (ATP III) and Iranian criteria. Data were analyzed
using descriptive statistics, Chi-square, T-test, and Mann-Whitney Tests.
Results: The prevalence of metabolic syndrome among nurses were detected as 11.7%, 19.8%,
16.2% and 12.7% based on NCEP (ATP III), AHA/ NHLBI, and IDF, Iranian criteria,
respectively. Based on NCEP (ATP III), the syndrome was more prevalent among men,
emergency staff and night shifts. However, the results were not statistically significant. In
addition, the results of Mann-Whitney showed a significant difference in BMI between
individuals with metabolic syndrome and healthy people (P=0.001).
Conclusion: Results of this study showed that the prevalence of metabolic syndrome among
nurses same as the global prevalence. Metabolic syndrome is significantly related to the body
mass index. Other factors such as age, sex, working award and working shift do not have
significant effect. Finally, early detection and treatment of metabolic system needs specific
program in health system. This would increase nurses’ health and decrease the disability and
costs due to metabolic syndrome.
Keywords: Metabolic Syndrome, Body Mass Index, Nurse.
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