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Abstract
Background and Aim: Obesity is considered as a risk factor for testosterone lowering, and low testosterone
is a predictor for diabetes mellitus development. The current study compares the quality of life and blood glucose
control in type 2 diabetic patients with and without hypogonadism.
Methods: In this case-control study, 93 male patients with hypogonadism and diabetes who were diagnosed
by ADAM questioners and low testosterone level, and 67 patients with diabetes but without hypogonadism were
compared in terms of anthropometric, lipid and glycemic control and quality of life.
Results: Demographic data were matched in two groups. The anthropometric parameters (waist circumference
and body mass index) were significantly higher in hypogonadal patients than patients without hypogonadism
(P=0.001 and P=0.024 respectively). Dyslipidemia (P=0.001), fasting blood sugar (P=0.003) and HbA1c (P=0.02)
were higher and quality of life was lower (P=0.002) in hypogonadal patients than patients without hypogonadism.
Conclusion: Male patients with hypogonadism and diabetes had lower quality of life and less appropriate
blood and lipid control, compared with patients with diabetes without hypogonadism.
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مقایسه کیفیت زندگي و کنترل قند خون بیماران دیابتي نوع دو با و بدون هایپوگنادیسم:
مطالعه مورد-شاهد
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 7مرکز تحقیقات مدیریت سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ،تهران ،ایران
 2گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ،تهران ،ایران
 9گروه فارماکوتراپی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ،تهران ،ایران
 4دستیار بیماری های کودکان،مرکز تحقیقات کودکان بیمارستان طالقانی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :چاقی یک عامل خطر مهم کاهنده سطح تستوسترون در گردش و پائین بودن سطح تستوسترون هم عاملی برای پیش
بینی دیابت ملیتوس می باشد .مطالعه حاضر به مقایسه کیفیت زندگی و کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع دو با و بدون هایپوگنادیسم
پرداخته است.
روشها :در این مطالعه مورد شاهدی  39بیمار دیابتی هیپوگناد مرد ،تشخیص داده شده با پرسشنامه  ADAMو سطح تستوسترون
پایین ،و  70بیمار دیابتی بدون هیپوگنادیسم ،از نظر پارامتر های آنتروپومتریک و آزمایشگاهی نظیر لیپید پروفایل ،کنترل گلایسمیک و کیفیت
زندگی با هم مقایسه شدند.
یافتهها :با لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج از نظر عوامل مخدوش کننده دو گروه همسان شدند .در بیماران دیابتی هیپوگناد ،به
شکل معنی داری شاخص های آنتروپومتریک (دور کمر و شاخص توده بدن) بالاتر بود (به ترتیب  P<8/887و  .)P<8/824مقادیر دیس
لیپیدمی ( ،(P<8/887قند خون ناشتا ( ،(P<8/889و هموگلوبین گلیکوزیله ( ،(P<8/82در این بیماران بصورت معنی داری بیشتر بود و
کیفیت زندگی در بیماران هیپوگناد پایین تر بود.
نتیجهگیری :بیماران مرد دیابتی هایپوگناد در مقایسه با بیماران بدون هیپوگنادیسم کیفیت زندگی پائین تر و کنترل قند خون و لیپید
نامناسب تری دارند.

*نویسنده مسئول :مجید رمضاني .پست الکترونیکdr.ramezani145@gmail.com :

دریافت مقاله7930/80/80 :

پذیرش مقاله7930/78/71 :

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-08-09

کلیدواژهها :کیفیت زندگی ،هیپوگنادیسم ،دیابت.
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روشها
در این مطالعه مورد شاهدی ،روش نمونه گیری آسان ،با
احتساب خطای آلفای  %1و خطای بتای  %2و واریانس  8/1و
اختلاف معنی دار  %78و با استفاده از فرمول حجم نمونه ذیل تعداد
 773بیمار مرد دیابتی حهت حجم نمونه در نظر گرفته شد که با
احتساب ریزش حداکثر  %1و (جهت دستیابی به حد اکثر نمونه)،
تعداد  270مرد دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه غدد در یک
بیمارستان نظامی در شهر تهران طی سال های  7932-9مورد
بررسی اولیه قرار گرفتند .معیارهای ورود به مطالعه شامل ،مردان
دیابتی نوع  2با حد اقل سن 48سال و حد اکثر سن  08سال متاهلی
بودکه به جز دیابت ،هیچگونه بیماری شناخته شده جسمی یا روان
شناختی نداشتند و دارویی بجز درمان های متداول دیابت مصرف
نمی نمودند یا در  7سال اخیر تحت جراحی پروستاتکتومی یا درمان
جایگزینی هورمونی قرار نگرفته بودند .معیار ورود نیز بیماران مرد
دیابتی نوع دو بودند که به دو گروه با و بدون هایپوگنادیسم تقسیم
شدند .گروه هایپوگناد ،بر اساس پرسشنامه  78سئوالی ADAM
(کمبود تستوسترون در مردان مسن) مشکوک به هیپو گنادیسم از
نظر بالینی بودند و سطح تستوسترون آزاد پلاسمایی کمتر از 73094
نانو گرم در دسی لیتر ( )70داشتند ( 39بیمار) و  70بیمار ،از بین
سایر مردان دیابتی که هیپوگنادیسم بالینی یا بیوشیمیایی نداشتند،
به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند.
P (1- P1) N=169, d=0.07, P=33% , Z 1-α/2=1.96, N= (Z 1-α/2)2

روش مطالعه به همه بیماران با زبانی آسان و قابل درک توضیح
داده شد و از همه بیماران رضایتنامه آگاهانه اخذ گردید .در ابتدای
پژوهش از بیماران یک پرسشنامه که شامل اطلاعات دموگرافیک
طول مدت بیماری ،داروهای مصرفی و وضعیت سیگار کشیدن بود
تکمیل گردید .از آنجائیکه حداقل سطح پلاسمایی طبیعی
تستوسترون مورد توافق عمومی نیست .بنابراین انجمن های علمی
و مطالعاتی اروپایی معتقدند که تعریف هیپوگنادیسم ،مستلزم سطح
پایین تستوسترون و هم زمان وجود علائم کلینیکی مرتبط با آن
می باشد ( .)70لذا سنجش بیوشیمیایی تستوسترون و پرسشنامه
) ،(ADAMجهت افتراق بیماران هیپوگناد ،به صورت همزمان،
مورد توجه قرار گرفت.
پرسشنامه  78سوالی ( ADAMکمبود تستوسترون در مردان
مسن) با حساسیت  %00و ویژگی  %78کمبود تستوسترون را در
مردان مسن می سنجد ( .)73در این پرسشنامه بیمارانی که به
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دیابت بیماری مزمنی است که می تواند منجر به عوارض
مختلف طبی ،روانی و اجتماعی و ازجمله اختلال عملکرد جنسی
شود .اختلال عملکرد جنسی از عوارض شایع دیابت در مردان است
و هیپوگنادیسم در این اختلال به وفور دیده می شود (.)7-4
شیوع هیپوگنادیسم (کاهش تستوسترون سرم) و دیابت نوع 2
با افزایش سن بالا می رود .با این وجود هنوز چگونگی و تاثییر
هیپوگنادیسم بر افزایش شیوع دیابت و یا تاثیر دیابت بر ایجاد
هیپوگنادیسم ،یا اثر افزایش سن وافزایش چربی شکمی ناشی از
سالمندی ،بر بروز این دو بیماری و تاثیر هیپوگنادیسم بر کنترل
دیابت ،به درستی شناخته نشده است .اما اخیرا مطالعات بر افزایش
چربی احشایی و کاهش توده بدون چربی بدن تمرکز بیشتری داشته
اند (1و.)7
مطالعات متعددی نشان داده اند سطح پلاسمایی پایین
تستوسترون ،عامل پیشگویی کننده مناسبی برای بروز دیابت نوع
 2می باشد ( .)0مردان مبتلا به دیابت ،سطح پلاسمایی تستوسترون
پایین تر و کنترل دیابت ضعیف تری در مقایسه با افراد سالم دارند
( .)0،3همچنین همبستگی منفی بین سطح تستوسترون و
هموگلوبین گلیکوزیله دیده شده است ( .)78در یک مطالعه مرور
نظامند نیز ،مشخص شده است که سطح تستوسترون به طور معنی
داری در مردان مبتلا به دیابت پائین تر است( .میانگین اختلاف
 07/7نانو گرم در دسی لیتر با حدود اطمینان  %31بین  19/7تا
 .)33/4همچنین در مطالعه ای مشخص گردیده است که مردان با
سطح تستوسترون بالاتر (دامنه  443/7تا  781/2نانوگرم در دسی
لیتر)  )95% CI, 0.39 to 0.87( %42کمتر شانس ابتلا به دیابت
نوع  2دارند و در صورت ابتلا نیز کنترل مناسب تری دارند (.)77
در سالهای اخیر ،کیفیت زندگی به عنوان برآیند مهم سلامتی
در درمان پزشکی و موضوع اصلی در مراقبت بیماران دیابتی
شناخته شده است .دیابت ،کیفیت زندگی بیماران ر ا تقریبا در تمام
حیطه های زندگی کاهش می دهد .مطالعات در این زمینه نشان
داده اند که این بیماری تأثیر منفی بر کیفیت زندگی دارد و میتواند
عملکرد جسمی (عوارض بیماری) ،وضعیت روانی (افسردگی) و
عملکرد اجتماعی و ارتباطی (توانایی جنسی) بیمار را به خطر اندازد
(.)72
در بین اجزاء متنوع کیفیت زندگی  ،رضایت از زندگی زناشویی
و عملکرد جنسی اهمیت خاص دارد ،امادر مطالعات و مداخلات
پزشکی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ( .)79،74لذا با توجه به
تاثیرات مثبت درمان ناتوانی جنسی در افزایش کیفیت زندگی
بیماران ،تشخیص زودرس و درمان به موقع این عارضه باید از
اولویت های سیستم بهداشتی درمانی قرار گیرد (.)71
تحقیقات نشان داده است که در پاسخ به اضطراب ایجاد شده
بدنبال ناتوانی جنسی ،کیفیت زندگی بیماران شدیدا تحت تاثیر
قرار گرفته و موجب کاهش اطمینان به خود ،اختلال در تصویر خود،

افسردگی ،کاهش ارتباطات و کاهش اعتماد به نفس می گردد
( .)77با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای در زمینه تاثیر
هایپوگنادیسم بر کنترل قند و کیفیت زندگی و شیوع آن در خانواده
افراد نظامی در ایران انجام نشده است و با توجه به اهمیت سلامت
افراد نظامی در پیشبرد اهداف نظام ،لذا مطالعه حاضر طراحی
گردید.
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نتایج
در مطالعه مورد شاهدی حاضر دو گروه مورد  39نفری (10/2
 )%و شاهد  70نفری ( )% 47/0حضور داشتند .میانگین سن گروه
مورد  13/80سال و میانگین سن افراد در گروه شاهد  19/2سال
بود ( .)P=0.22میانگین طول مدت ابتلا به دیابت در گروه مورد
 0/2سال و در گروه شاهد  0/4سال بود ( .)P= 0.72میانگین سطح
تستوسترون آزاد سرم در گروه مورد  709/3±22/0نانوگرم در دسی
لیتر و در گروه کنترل  203/2±77/9نانوگرم در دسی لیتر بود
(.)P≤0.05

میانگین وزن ،قد ،فشارخون سیستولی و دیاستولیک نیز در دو
گروه اختلاف معنی داری نداشت .اندازه دورکمر BMI ،در گروه
بیماران دیابتی هیپوگناد بیشتر از گروه شاهد بود .سطح تری
گلیسرید ،کلسترول تام ،LDL ،هموگلوبین گلیکوزیله ،و قند خون
ناشتا در گروه بیماران دیابتی هیپوگناد ،بیشتر از گروه شاهد بود
( )P≤0.05و سطح  HDLهم در گروه هیپوگناد کمتر از گروه شاهد
بود (.)P≤0.05
میانگین و انحراف معیار حیطه های مختلف کیفیت زندگی ،بر
اساس معیار های هشت گانه پرسشنامه  ،SF36مطابق جدول9-
بود .بر اساس آزمون تی گروه های مستقل ،بعد روانی کیفیت
زندگی در دو گروه تفاوت آماری معنی دار نداشت .اما بعد جسمی
و کیفیت کل زندگی در گروه بیماران دیابتی هیپوگناد کمتر بود
(.)P≤0.05

جدول .9-مقایسه شاخص های دموگرافیک و آنتروپومتریک بین دو گروه
گروه

وزن
قد
فشار خون سیستولی
فشار خون دیاستولی
اندازه دور کمر
شاخص توده بدن

دیابتي هیپوگناد

02/7±1/7
709/4±77/2
777/9±77/3
70/9±2/0
30/3±78/9
20/3±9/2

دیابتي بدون هیپوگنادیسم

00/3±4/9
708/3±79
777/3±0/3
09/7±2/7
04/1±3/3
27/7±2/2
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P value

8/013
8/737
8/097
8/803
8/887
8/824
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سوال اول یا سوم ،یا مجموعا به سه سوال این پرسشنامه پاسخ
مثبت دادند ،هایپوگناد در نظر گرفته شدند.
سپس دو گروه از نظر برخی از متغیر های شناخته شده موثر
بر کیفیت زندگی یا عملکرد جنسی نظیر سن ،شغل ،طول مدت
ابتلا به دیابت ،سطح ) C-reactive protein (CRPو استعمال
سیگار یا سوء مصرف مواد همسان شدند .در مرحله بعد ،قد (در
حالت ایستاده ،بدون کفش و در حالتی که شانه ها در وضعیت نرمال
هستند و با استفاده از یک متر) و وزن (در حالتی که بیمار لباس
کمی پوشیده ،بدون کفش ،با استفاده از یک ترازو که دقت سنجش
 788گرم را دارد)( BMI ،وزن به کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد به
متر) ،فشارخون (در دو نوبت بعد از اینکه بیمار  71دقیقه استراحت
کرده است) و دور کمر (در وضعیت افقی با یک متر در سطح ایلیاک
کرست) اندازه گیری شد .همچنین از کلیه بیماران در وضعیت ناشتا
در ساعت  0-78صبح در یک آزمایشگاه مشخص ،نمونه خون
جهت اندازه گیری پارامترهای آزمایشگاهی گرفته شد و سطح
 CBC diffبا دستگاه  cell counterو سطح Cr ،FBS
 TG ،HDL ،LDL،و  Cholبه روش توربیدومتری و  HbA1cو
CRPبه روش ایمونوفلورسنس و سطح تستسترون به روش ترانس
لومینسنس اندازه گیری شد.
کیفیت زندگی نیز از طریق پرسشنامه  SF36ارزیابی شد که
برای مصارفی چون کار بالینی ،ارزیابی سیاست های بهداشتی و
نیز تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی کارایی خود را ثابت کرده
است .مفاهیمی که توسط این پرسشنامه سنجیده می شود،
اختصاص به سن ،گروه یا بیماری خاصی ندارند .هدف از طرح این
پرسشنامه ،ارزیابی حالت سلامت از هر دو نظر وضعیت جسمانی و
روانی است که بوسیله ترکیب نمرات حیطه های هشت گانه
تشکیل دهنده سلامت بدست می آید .این پرسشنامه دارای 97
عبارت است که  0حیطه مختلف سلامت را مورد ارزیابی قرار می
دهد(.عملکرد جسمانی ،محدودیت به علت مشکلات جسمانی ،درد،
سلامت عمومی ،احساس نشاط ،انرژی و خستگی ،محدودیت به
علت مشکل روانی ،عملکرد اجتماعی) پایینترین نمره در این
پرسشنامه صفر و بالاترین  788است و هرچه امتیاز کسب شده در
هر بعد به عدد صفر نزدیک تر باشد به معنی کیفیت پایین تر زندگی
و هر چه به عدد  788نزدیک تر باشد به معنی کیفیت بالاتر زندگی
در آن بعد می باشد .پایایی و روایی نسخه فارسی این پرسشنامه در

ایران تائید شده است .تحلیل همخوانی داخلی نشان دهنده این
مساله است که مقیاس های گونه فارسی  SF36از حداقل ضرایب
استاندارد پایایی در محدوده  00تا  38درصد و ویژگی  10تا 31
درصد برخوردارند (.)28
تجزیه و تحلیل آماری داده ها :داده های جمع آوری شده
در نرم افزارآماری  SPSSویرایش  ،70ذخیره شد و متغیرهای کمی
به صورت میانگین  ±انحراف معیار ،نمایش داده شدند .آنالیز آماری
با آزمون های آماری تی مستقل و یا معادل ناپارامتریک آن و جهت
آنالیز متغیرهای کیفی آزمون کای دو یا آزمون دقیق فیشر استفاده
شد و  P≤8/81معنی دار در نظر گرفته شد.
ملاحظات اخلاقي :کلیه اطلاعات بیماران محرمانه مانده و بعد
از شرح مطالعه و اخذ رضایتنامه اگاهانه ،افراد وارد مطالعه شدند.
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جدول .5-مقایسه سطح پارامتر های بیوشیمیایی در دو گروه
گروه

تری گلیسرید
کلسترول
LDL
HDL
FBS
HBA1C

دیابتي هیپوگناد

دیابتي بدون هیپوگنادیسم

P value

740/4
708/2
784/9
20/0
773/9
0/91

728/0
712/7
03/0
48/2
717/7
0/24

8/887
8/887
8/894
8/887
8/889
8/827

جدول .3-مقایسه کیفیت زندگی بین دو گروه
حیطه ها

عملکرد جسمانی
محدودیت ایفای نقش جسمانی
درد جسمانی
سلامت عمومی
نشاط و شادابی
عملکرد اجتماعی
محدودیت نقش روانی
سلامت روان
بعد روانی
بعد جسمانی
کیفیت کل

گروه

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

P value

مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
شاهد
مورد
کنترل

72/41
78/07
48/22
43/38
19/77
11/92
93/00
49/00
97/70
48/2
42/44
40/94
48/94
40/48
40/93
19/07
18/91
47/30
48/09
49/27
42/32
40/08

29/2
28/94
28/41
70/39
73/7
70/43
74/7
28/7
77/94
70/98
79/79
77/38
70/70
70/97
77/47
70/49
29/77
70/07
77/13
71/70
1/49
77/1

8

788

8/840

8

788

8/873

8

788

8/427

7/21

39/01

8/923

8

01

8/700

8

00/1

8/878

8

788

8/847

4

08

8/990

27/79

04/17

8/807

72/47

07/00

8/887

24/80

04/73

8/828

بحث
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نتایج این مطالعه مورد شاهدی نشان داد که ،اندازه دور کمر و
شاخص توده بدن ،در بیماران هیپوگناد بیشتر است .از نظر کنترل
گلایسمیک نیز سطح قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله در این
بیماران بالاتر است و دیس لیپیدمی نیز در این بیماران شایع تر
است .مطالعات مقطعی و طولی متعددی نیز به نتایج مشابه این
تحقیق اشاره کرده اند ( ،)27-29که علت تشابه نتایج ،طراحی
مشابه و میانگین سنی مشابه افراد مورد مطالعه است .لازم به ذکر
است مطالعه مشابهی در جمعیت نظامی یافت نشد.
در مطالعه انجام شده توسط  Haringو همکاران مشخص شد
که میزان پایین تستوسترون می تواند باعث بدتر شدن پروفایل
چربی و افزایش دیس لیپیدمی گردد .در مطالعه حاضر نیز دیده شد
که دیس لیپیدمی در گروه هایپوگنادیسم از شیوع بیشتری برخوردار
است (.)24

در مطالعه دیگری توسط  Thirumalaiو همکاران مشخص
شد که سطوح پایین تستوسترون می تواند باعث افزایش تری
گلیسرید و کاهش  HDLگردد و ما نیز در این مطالعه به این نتیجه
رسیدیم که هایپرتری گلیسریدمی و کاهش  HDLدر بیماران
هایپوگناد از شیوع بیشتری برخوردار است (.)21
رابطه علیتی کاهش تستوسترون با بیماری های متابولیک
هنوز به درستی مشخص نیست.و اینکه چاقی منجر به کاهش
آندروژن ها می گردد یابر عکس هیپوگنادیسم منجر به چاقی می
شود یا این که رابطه ای دو جانبه بین آنها وجود دارد ،هنوز در هاله
ای از ابهام است .آنچه مشخص است این که ،افزایش چربی بدن
یکی از ویژگی های شناخته شده هیپوگنادیسم است و چاقی نیز
منجر به کاهش تستوسترون می گردد .تستوسترون در بافت های
چربی تحت تاثیر فعالیت آنزیمی آروماتاز به استرادیول ( )E2تبدیل
می گردد .بنابراین افزایش بافت چربی بدن و افزایش فعالیت
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نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد که در بیماران هیپوگناد دیابتی ،کنترل
قند و چربی خون و کیفیت زندگی وضعیت نامناسب تری نسبت به
بیماران دیابتی بدون هیپوگنادیسم دارند .بنابراین در صورت
تشخیص هیپوگنادیسم ،لازم است توجه ویژه بر کنترل قند و چربی
خون و کیفیت زندگی ایشان معطوف داشت .با توجه به اینکه افراد
نظامی و خانواده های آنها در حفظ ارزش های نظام مقدس
جمهوری اسلامی و امنیت کشور عزیزمان رکن اساسی بازی
میکنند ،لذا مبرهن است که هر عاملی که بتواند سلامت و کیفیت
زندگی آنها را تحت شعاع قرار دهد مستقیم یا غیرمستقیم بر توان
نظامی کشور موثر خواهد بود .با توجه به اینکه دیابت به عنوان یک
بیماری مزمن به خودی خود می تواند اثرات منفی بر کیفیت زندگی
داشته باشد .ایجاد هیپوگنادیسم هم می تواند مشکلات بیماران را
افزایش و از طرق آن ،با کاهش توان جنسی نیز در بیماران مشکلات
جدیدی را ایجاد نماید .لذا با تشخیص به موقع و درمان مناسب
آنها می توان گامی در جهت افزایش کیفیت زندگی و قوای جنسی
آنها برداشت .امید آنکه نتایج مطالعه حاضر بتواند کمک شایانی به
سلامت این قشر و بهبود توان نظامی کشور داشته باشد .انجام
مطالعه ای با حجم نمونه بالاتر و با طراحی آینده نگر که بتوان بعد
از شناخت بیماران هیپوگناد اثر درمان با تستوسترون را بر کنترل
قند و چربی خون و کیفیت زندگی بررسی کرد ،توصیه می شود.
تشکر و قدرداني :بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی
دانشگاه و کلیه همکاران واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان
بقیه ا(...عج) که در اجرای اهداف تحقیقاتی این طرح ما را یاری
کردند ،تقدیر و تشکر بعمل می آید .مطالعه حاضر منتج از پایان
نامه ،مصوب شورای پژوهشی سال  7932دانشکده پزشکی بوده و
کد اخلاق آن  IR:BMSU.REC.1395.382می باشد.
تضاد منافع :بدین وسیله نویسندگان تصریح می نمایند که
هیچگونه تضاد منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد.
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