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Abstract
Background and Aim: The purpose of this research was to determine and compare the prevalence of
metabolic syndrome in the military and non-military personnel and its relationship with lifestyle to design
appropriate interventions to prevent cardiovascular disease.
Methods: A total of 272 males employed in Ilam province participated in this cross-sectional (descriptive)
study after submitting a written consent by completing a valid and reliable questionnaire. Body mass index,
abdominal circumference, blood pressure and biochemical parameters (including HDL, triglycerides, and blood
sugar) were also measured. Data were analyzed by SPSS22 software and proper descriptive and statistical tests.
Results: The mean age of participants was 42.8 ± 5.18 and 56.99% were overweight or obese. Low
consumption of fruits, vegetables and fish were the risk factors in their lifestyle. Regarding the measurement of
biochemical parameters, all participants had triglycerides above 150 mg/dL and 66.54% had HDL less than 40
mg/dL. According to Adult Treatment Panel III (ATP III) criteria, 41.17% of personnel had three to five risk
factors and the prevalence of metabolic syndrome among military personnel (13.49%) was lower than other
occupations.
Conclusion: The prevalence of the metabolic syndrome is high among participants in the study. There was a
significant relationship between lifestyle and the prevalence of the syndrome. The active lifestyle of military
personnel seems to reduce the prevalence of metabolic syndrome in them. Therefore, educational intervention is
recommended with emphasis on healthy lifestyle to reduce the risk factors for cardiovascular disease.
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چکیده

کلیدواژهها :سندرم متابولیک ،ATP III ،سبک زندگي ،پرسنل نظامي ،دیابت ،سالمت.
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زمینه و هدف :هدف مطالعه تعیین و مقایسه شیوع سندرم متابولیک در کارکنان نظامي و غیرنظامي و ارتباط آن با سبک زندگي به
منظور طراحي مداخالت مناسب جهت پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق است.
روشها :در این مطالعه مقطعي (توصیفي) 272 ،نفر از کارکنان مرد شاغل در استان ایالم ،پس از ارائه رضایتنامه کتبي با تکمیل
پرسشنامهای روا و پایا شرکت کردند .نمایه توده بدني ،دور شکم ،فشارخون و پارامترهای بیوشیمیایي (شامل ،HDLتریگلیسیرید و قندخون)
نیز اندازهگیری شد .داده ها توسط نرم افزار  SPSS-22و آزمونهای توصیفي و آماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین سن شرکتکنندگان  42/8 ± 5/18و  %56/99دارای اضافه وزن یا چاقي بودند .در بررسي سبک زندگي ،عوامل خطر
مصرف پایین میوه ،سبزی و ماهي بیشتر مشاهده شد؛ در اندازهگیری پارامترهای بیوشیمیایي ،تمامي شرکتکنندگان تریگلیسیرید باالتر از
 150میليگرم در دسي لیتر و  HDL %66/54کمتر از  40میليگرم در دسي لیتر داشتند .بر اساس معیارهای پانل ارزیابي و درمان
هیپرکلسترومي در بزرگساالن 41/17 ،درصد کارکنان دارای سه الي پنج عامل خطر بوده و شیوع سندرم متابولیک در بین افراد نظامي 13/49
درصد و کمتر از سایر مشاغل بود.
نتیجهگیری :شیوع سندرم متابولیک بین شرکتکنندگان در مطالعه باال بوده و بین سبک زندگي و شیوع سندرم ارتباط معنادار وجود
دارد؛ به نظر ميرسد سبک زندگي پرتحرک پرسنل نظامي ،سبب کاهش شیوع سندرم متابولیک در آنها باشد؛ لذا مداخله آموزشي با تأکید
بر سبک زندگي سالم با هدف کاهش عوامل خطر بیماریهای قلبي عروقي توصیه ميشود.

 / 360چتریپور و همکاران

مقدمه

پژوهش حاضر بخش اول یک مطالعه نیمه تجربي از نوع
مطالعات تحقیق در نظام سالمت ( Health System
 )Researchاست که به صورت یک مطالعه مقطعي از نوع
توصیفي تحلیلي در فاصله زماني شهریور  1396لغایت مرداد 1397
اجرا شده است؛ این مطالعه با هدف بررسي سبک زندگي کارکنان
مرد (نظامي و غیرنظامي) شاغل و ارتباط آن با سندرم متابولیک
آغاز شد؛ تا از نتایج حاصل جهت طراحي مداخالت آموزشي و
اجرائي مناسب در مطالعه مداخلهای (مرحله دوم مطالعه) استفاده
شود .جامعه مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان مردی بود که در
زمان شروع مطالعه حاضر در یکي از سازمانها و ادارات شهر
دهلران استان ایالم اشتغال داشتند.
نمونهگیری در این مطالعه در دو مرحله ،در مرحله اول تصادفي
و مرحله دوم در دسترس انجام شد؛ بدین صورت که در ابتدا
فهرست ادارات شهر تهیه شده و تعدادی از ادارات به صورت
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با وجود پیشرفتهای چشمگیر در زمینه پیشگیری و درمان
بیماریهای قلبي عروقي ،هنوز این بیماریها علت اصلي ابتال،
مرگ و میر و ناتواني در سراسر دنیا بوده ( )2-1و در تمام کشورها،
وجود عوامل خطر بیماریهای قلبي عروقي ،عامل بخش عمدهای
از بار بیماری است ( .)3بیماریهای قلبي عروقي عوامل خطر
متعددی دارند که مهمترین آنها اختالالت چربي ،فشار خون باال،
سیگار کشیدن ،اضافه وزن و چاقي ،فعالیت بدني کم و سندرم
متابولیک است ( .)4سندرم متابولیک یکي از عوامل خطر اصلي
شناسایي شده در زمینه بیماریهای قلبي عروقي است و به تنهایي
قادر به پیشگویي حدود  %25از موارد جدید این بیماریها است (.)5
سندرم متابولیک به مجموعهای از اختالالت متابولیکي شامل
چاقي شکمي ،اختالل در چربيهای خون ،افزایش قند خون و
پرفشاری خون اطالق ميگردد ()6؛ که خطر بروز بیماریهای قلبي
و عروقي و دیابت نوع دو را باال ميبرد ()7؛ شیوع چاقي به عنوان
یکي از معیارهای سندرم متابولیک ،در سالهای گذشته افزایش
چشمگیری در بزرگساالن داشته است لذا انتظار ميرود شیوع
سندرم متابولیک نیز افزایش یابد (.)8
بر اساس تظاهرات بالیني ،تعاریﻒ متعددی برای تشخیﺺ
سندرم متابولیک وجود دارد که مهمترین آنها تعاریﻒ ارائه شده
توسط فدراسیون بین المللي دیابت ( International Diabetes
 ،)Federation: IDFسازمان بهداشت جهاني و پانل ارزیابي و
درمان هیپرکلسترومي در بزرگساالن ( Adult Treatment
 )Panel IIIهستند .تفاوت در تعاریﻒ ارائه شده سبب شده است
اعداد مختلفي برای شیوع سندرم متابولیک در ایران و جهان
گزارش شود ()9؛ برای مثال  Delavariشیوع آن را در جمعیت
بزرگسال 35 ،درصد ( )10و نتایج برنامه قلب سالم نیز شیوع سندرم
متابولیک در زنان باالی  45سال در سه گروه قبل ،همزمان و پس
از یائسگي را به ترتیب  44/9درصد 57/9 ،درصد و  64/3درصد
گزارش کرده است ()11؛ در حالي که شیوع سندرم در جهان بین
 50-10درصد اعالم شده است ( .)12در هر حال اطالعات موجود
بیانگر رشد هشدار دهنده شیوع سندرم متابولیک در جهان ( )13و
ایران ( )14است و ایران به عنوان یکي از کشورهای دارای
رتبههای باالی میزان شیوع سندرم متابولیک در جهان معرفي شده
است (.)15
سبک زندگي ترکیبي از الگوهای رفتاری و عادات فردی شامل
تغذیه ،تحرک بدني ،مصرف دخانیات و غیره است ()16؛ و مطالعات
مختلﻒ از رابطه بین سبک زندگي و وضعیت تغذیه ( )17-19و
ورزش ( )20با ترکیب چربيهای خون به عنوان یکي از معیارهای
سندرم متابولیک خبر ميدهند .تغییرات اجتماعي -اقتصادی در
ایران ،سبب تغییر سبک زندگي و موجب ایجاد روند افزایشي در
بسیاری از عوامل خطر بیماریهای قلبي عروقي از جمله مصرف
سیگار ،اختالل در چربيهای خون و فشار خون باال شده و در نتیجه

آن شاهد افزایش شدید مرگ و میر ناشي از بیماریهای قلبي
عروقي هستیم ()21،22؛ به نحوی که در کشور ایران بیماریهای
قلبي عروقي اولین عامل مرگ و میر بوده و نرخ مرگ و میر ناشي
از این بیماریها در کشور به صورت رو به رشد ارزیابي شده است
( )23بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت پیشبیني ميشود
که تا سال  2030میالدی  44/8درصدکل مرگها در ایران ناشي
از بیماریهای قلبي عروقي باشد (.)24
پایه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر ،شناسایي عوامل خطر
اولیه و عمده و پیشگیری و کنترل این عوامل است ()25،26؛
بررسيها نشان دادهاند که درصد چربي بدن ( )7و سندرم متابولیک
( )5از عوامل پیشگویيکننده بیماریهای عروق کرونر در زنان و
مردان بوده و باال بودن میزان تری گلیسیرید و لیپوپروتئین با
چگالي پایین ) ،(Low Density Lipoprotein: LDLعوامل
افزاینده خطر بیماریهای قلب و عروق و باال بودن لیپوپروتیین با
چگالي باال ( )High Density Lipoprotein: HDLعامل
کاهنده خطر است (.)27
کارمندان به دلیل سبک زندگي خاص خویش ،اغلب درگیر
زندگي ناسالم از نظر تغذیه و فعالیت بدني هستند؛ که زمینه ساز
چاقي و افزایش چربي خون ميباشند ( .)28تحقیقات مختلفي در
مورد شیوع سندرم متابولیک و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است،
ولي باتوجه به استفاده از تعاریﻒ گوناگون و همچنین تفاوتهای
نژادی و عادات تغذیهای در فرهنگها و گروههای مختلﻒ از جمله
کارکنان ،تعمیم نتایج دشوار و انجام تحقیقات بومي ،ضروری به
نظر ميرسد .لذا مطالعه حاضر به منظور تعیین و مقایسه سبک
زندگي کارکنان و ارتباط آن با سندرم متابولیک با هدف تعیین
مداخالت مناسب برای پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق انجام
شد.
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از کلیه افراد مورد مطالعه بعد از  12ساعت ناشتایي پنج سي
سي نمونه خون گرفته شد ،که پس از سانتریفیوژ و جداسازی سرم،
جهت تعیین مقدارقند خون ناشتا ( Fasting blood sugar:
 )FBSو آزمایش چربي خون ) HDL ،(Triglycerideمورد
آزمایش قرار گرفت .اندازه گیری  HDLو تریگلیسیرید به روش
آنزیماتیک انجام شد .کلیه آزمایشها توسط فرد و دستگاه
اتوآناالیزر مدل  Alpa Classانجام شد .سطﺢ قند خون ناشتا در
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تصادفي انتخاب شدند؛ سپس ،گروه تحقیق پس از هماهنگي و
کسب مجوزهای الزم به ادارات مراجعه نموده و با هماهنگي
مسئولین واحدها ،ضمن شرح اهداف مطالعه و اطمینان دادن از
محرمانه ماندن اطالعات ،به سواالت کارکنان پاسخ گفتند؛ در این
مرحله نمونهگیری به شیوه در دسترس انجام شد و از کلیه کارکناني
که دارای شرایط حضور در مطالعه بوده و رضایت کتبي و آگاهانه
خویش را اعالم کرده بودند ،برای شرکت در مطالعه دعوت شد.
شرط ورود به مطالعه ،اشتغال در زمان اجرای مطالعه در یکي
از ادارات ،تکمیل رضایت نامه ،تکمیل پرسشنامه مطالعه و انجام
آزمایشات مربوطه بود و افرادی که پرسشنامه مربوطه را تکمیل
نکرده و یا آزمایشات مربوطه را انجام ندادند ،از مطالعه کنار گذاشته
شدند.
حجم نمونه با تعداد تقریبي  900نفر کارمند مرد ،ضریب
اطمینان  q = p = 0/05 ،%95و  z = 1/96با استفاده از فرمول
) n=Nz2pq/(Nd2+z2pqکوکران  270نفر تعیین شد .در
مجموع  276نفر از کارکنان با ارائه رضایت نامه کتبي آگاهانه
موافقت خویش را جهت شرکت در مطالعه اعالم کردند .پس از
هماهنگي و اطالع رساني ،محققین با تشکیل چند تیم به ادارات
مراجعه نموده و در یک زمان ،پرسشنامهها در اختیار کارکناني که
مایل به شرکت در مطالعه بوده و در محل کار حضور داشتند قرار
گرفت .در این مرحله  4نفر از کارکناني که قبال موافقت خویش را
اعالم نموده بودند در محل کار حضور نداشتند ،لذا از مطالعه حذف
شدند و در پایان اطالعات  272نفر از کارکنان گردآوری شد.
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهای روا و پایا متشکل از دو
بخش اطالعات فردی و سواالت مربوط به سنجش سبک زندگي
در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبي عروقي بود که قبال مورد
استفاده قرار گرفته بود ( .)29پایایي پرسشنامه ،مجدداً در مطالعه
حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و نمره آلفای
کرونباخ  78بود .بخش اول پرسشنامه شامل  7سوال مربوط به
سنجش مشخصات فردی کارکنان مورد مطالعه از جمله سن،
تحصیالت ،سابقه کار و وضعیت تاهل بود .بخش دوم شامل17
سوال بود که توسط آن سبک زندگي شرکتکنندگان در زمینه
عوامل مختلﻒ خطر بیماریهای قلبي عروقي بررسي شد .در کنار
پرسشنامه فوق ،جهت محاسبه نمایه توده بدني ( ،)BMIقد و وزن
و برای بررسي سندرم متابولیک فشار خون ،اندازه دور شکم ،قند
خون ناشتا HDL ،و تری گلیسیرید اندازهگیری شد.

همان روز نمونهگیری ،با روش رنگ سنجي و با روش گلوکز
اکسیداز اندازه گیری شد؛ برای انجام تمام آزمایشها از کیت
تشخیصي پارس آزمون ،ساخت ایران استفاده شده است.
اندازهگیری قد با استفاده از قدسنج مدل  SECAبا دقت یک
میليمتر در حالت ایستاده ،بدون کفش در حالي که پشت پا ،باسن،
کتﻒ و پس سر با سطﺢ عمودی در تماس بود ،انجام شد و اندازهگیری
وزن نیز با استفاده از ترازوی مدل  SECAدیجیتال با دقت 0/1
کیلوگرم بدون کفش و با حداقل لباس انجام شد .دور کمر نیز در
حالت ایستاده از روی یک لباس سبک و نازک و در وسط حد فاصل
پایینترین دنده و لبه لگن در حالت ایستاده (در محاذات ناف)
اندازهگیری شد .اندازهگیری دور کمر با یک متر نواری غیرقابل
ارتجاع بدون تحمیل هیچ فشاری به بدن انجام شد .برای حذف
خطاهای فردی ،تمام اندازهگیری ها توسط یکنفر و با قدسنج،
ترازو و متر یکسان انجام شد؛ در پایان اندازهگیری نمایه توده بدني
شرکتکنندگان محاسبه شده و همراه با اندازه دور شکم در
پرسشنامه افراد ثبت گردید .اندازهگیری فشار خون ،نیز توسط
پرستار با تجربه و با استفاده از دستگاه فشارسنج جیوهای استاندارد،
پس از  10دقیقه استراحت فرد انجام شد؛ البته شرط اندازهگیری
فشارخون ،عدم مصرف سیگار ،قهوه و چای یا فعالیت بدني شدید،
حداقل  30دقیقه قبل از اندازه گیری فشارخون بود.
تعاریﻒ مختلفي برای تشخیﺺ سندرم متابولیک وجود دارد و
در مطالعه حاضر برای تشخیﺺ سندرم متابولیک از کاربردیترین
روش کلینیکي موجود یعني  ATP IIIاستفاده شد ( .)30در این
روش معیارهای تعریﻒ شده برای عوامل خطر عبارتند از :چاقي
شکمي (دور کمر بیشتر یا برابر  102سانتي متر در مردان) ،تری-
گلیسرید برابر  150میليگرم بر دسيلیتر یا بیشتر ،فشار خون بیشتر
یا برابر  130/85میليمتر جیوه HDL ،کمتر یا برابر  40میليگرم
بر دسيلیتر در مردان و قند خون ناشتا بیشتر یا برابر  110میليگرم
بر دسيلیتر .مطابق این روش ،وجود همزمان  3معیار از  5معیار
تعریﻒ شده دال بر وجود سندرم متابولیک در فرد است ( .)31در
مطالعه حاضر تمامي معیارهای باال به عنوان معیار تعیین سندرم
متابولیک تعیین شد؛ برای فشارخون فقط افرادی که به صورت
همزمان ،در هر دو مقدار حداکثر و حداقل فشارخون با معیار باال
تطابق داشتند به عنوان مبتال به فشارخون منظور شدند و اگر
هرکدام از فشارخونهای ماکزیمم یا مینیمم آنها کمتر از 130/85
بود ،از لیست افراد فشارخوني کنار گذاشته شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها :آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSS-22انجام شد .از آمارههای توصیفي مانند فراواني،
میانگین ،انحراف معیار و درصد برای توصیﻒ متغیرهای کمي و
کیفي و از آزمون کای دو برای بررسي متغیرهای کیفي استفاده شد.
سطﺢ معنيداری در تمام اندازهگیریها  P <0/05در نظر گرفته شد.
مالحظات اخالقي :این مطالعه به عنوان یک طرح پژوهشي
از نوع  HSRدر شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکي ایالم
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تصویب و زیر نظر کمیته اخالق دانشگاه با کد اخالق
 6.ir.medilam.rec.1395اجرا شد؛ نویسنده متعهد به حفظ نام
ادارات و یگان های شرکت کننده در مطالعه بوده و از کلیه
شرکتکنندگان رضایت نامه کتبي آگاهانه اخذ گردید ضمن اینکه
کلیه آزمایشها به صورت رایگان انجام شد.

نتایج
همساني گروهها از نظر دو متغیر سن و سابقه کار ،بررسي شد
و اختالف آماری معناداری بین گروههای سني مختلﻒ به لحاظ

سن مشاهده نشد؛ ضمن اینکه سه گروه شغلي نظامي ،آموزشي و
اداری از نظر سابقه کار نیز اختالف معناداری نداشتند .میانگین سن
شرکتکنندگان در مطالعه  42/8 ± 5/18بود .که در دامنه سني
 52-27سال قرار داشتند %95/59 .آنها متأهل و  %65/45دارای
تحصیالت کارشناسي بودند .میانگین سابقه کار و  BMIآنها به
ترتیب  22/59 ± 5/78و  25/48 ± 2/71و  47/06درصد ،کارمند
اداری بودند .با توجه به تعریﻒ )13( BMI؛  %56/99افراد مورد
مطالعه دارای  ،BMIبیش از  25بودند یعني مبتال به اضافه وزن
یا چاقي بودند (جدول .)1

جدول .1-فراواني مشخصات فردی شرکتکنندگان در مطالعه
عنوان
وضعیت تاهل
سن

تحصیالت

سابقه کار

BMI

سندرم متابولیک بر اساس
معیارهای ATP III

مجله طب نظامي
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 150میليگرم در دسيلیتر و باالترداشته و  %66/54نمونهها دارای
 HDLکمتر از  40میليگرم در دسيلیتر بودند؛ ضمن اینکه اندازه
دور شکم در  59/93درصد شرکتکنندگان در مطالعه باالتر از
میزان استاندارد ( 102سانتيمتر) بود (جدول .)3
در جدول  4تعداد عوامل خطر سندرم متابولیک براساس
معیارهای  ATP IIIبه تفکیک نوع فعالیت شرکتکنندگان در
مطالعه ارائه شده است؛ نتایج نشان داد که  41/17درصد
شرکتکنندگان در مطالعه دارای سه الي پنج عامل خطر بر اساس
معیارهای  ،ATP IIIبودند و پرسنل نظامي کمترین میزان شیوع
سندروم متابولیک ( )%13/49را داشتند (جدول .)4
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بررسي عوامل خطر مرتبط با سبک زندگي نشان داد که عوامل
خطر مصرف کم میوه ( ،)%80/88مصرف کم سبزی ( )%85/29و
مصرف کم ماهي ( )% 89/34بیشترین عوامل خطر مشاهده شده
در بین شرکتکنندگان در مطالعه بود؛ ضمن اینکه مصرف غذاهای
آماده با  %6/25و مصرف دخانیات با  %2/57کمترین رفتارهای
پرخطر مشاهده شده در بین شرکتکنندگان در مطالعه حاضر بود؛
نتایج نشان داد که  33/82درصد شرکت کنندگان به طور همزمان
سه عامل خطر از عوامل خطر مرتبط با معیارهای  ATP IIIرا
داشتند (جدول  .)2اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایي در این
پژوهش نشان داد تمامي شرکتکنندگان در مطالعه تریگلیسرید

12
260
8
68
181
15
15
49
178
30
8
23
151
90
18
128
89
37
117
143
12
92
16
4

4/41
95/59
2/94
25
66/54
5/52
5/51
18/02
65/45
11/02
2/94
8/45
55/51
33/10
6/62
47/06
32/72
13/60
43/01
52/58
4/41
33/82
5/88
1/47
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نوع فعالیت

مجرد
متاهل
 30سال و کمتر
40-31
50-41
باالتر از  50سال
دیپلم و پایین تر از آن
فوق دیپلم
کارشناس
کارشناس ارشد
 5سال و کمتر از آن
 15-6سال
 25-16سال
بیش از  25سال
خدماتي
اداری
نظامي
آموزشي
 18/5تا 24/9
 25تا 29/9
 30و باالتر
داشتن همزمان فقط  3عامل خطر
داشتن همزمان  4عامل خطر
داشتن همزمان  5عامل خطر

فراواني(تعداد  272نفر)

درصد فراواني
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جدول .2-وضعیت عوامل خطر مرتبط با سبک زندگي شرکت کنندگان در مطالعه
متغیرها

داشتن عامل خطر ( تعداد  272نفر)

پاسخ
بلي
خیر
بلي
خیر
بلي
خیر
بلي
خیر
بلي
خیر
بلي
خیر
بلي
خیر
بلي
خیر

مصرف غذاهای آماده
مصرف کم میوه
مصرف کم سبزی
مصرف کم ماهي
مصرف زیاد گوشت قرمز
کم تحرکي
نداشتن خواب کافي
مصرف دخانیات
(سیگار ،قلیان و )...

فراواني
17
255
220
52
232
40
243
29
124
148
135
137
149
123
7
265

درصد
6/25
93/75
80/88
19/12
85/29
4/71
89/34
10/66
45/59
54/41
49/63
50/37
54/78
45/22
2/57
97/43

میزان توصیه شده

میزان توصیه شده مصرف روزانه میوه بین  2تا  4واحد است ()25
میزان توصیه شده مصرف روزانه سبزی بین  3تا  5واحد است ()25
در یک رژیم غذایي متعادل ،مصرف دوبار ماهي در هفته توصیه شده
است ()32
در رژیم غذایي افراد سالم ،مصرف دوبار گوشت قرمز در هفته توصیه
شده است ()25
مقدار توصیه شده ورزش برای بزرگساالن ،روزانه  30دقیقه با شدت
متوسط است ()33
 8ساعت برای بزرگساالن ()34

جدول .3-وضعیت معیارهای سندرم متابولیک بر اساس معیارهای  ATP IIIدر شرکتکنندگان در مطالعه ()N = 272
فشارخون

کمتر از 130/85
مساوی یا بیشتر از 130/85
کمتر از 102
بیشتر از 102
کمتر از 110
 110یا بیشتر

دور شکم
قند خون ناشتا
(میليگرم در دسيلیتر)

250
22
109
163
257
15

91/19
8/81
40/07
59/93
94/49
5/51
90/86 ± 2/31

Mean ± SD

199-150
 200یا بیشتر

تریگلیسیرید
(میليگرم در دسيلیتر)

77/57
22/43

211
61
197/54 ± 5/02

Mean ± SD
HDL
(میليگرم در دسيلیتر)

کمتر از 40
 40یا بیشتر

66/54
33/46

181
91
37/78 ± 7/42

Mean ± SD

جدول .4-تعداد عوامل خطر سندرم متابولیک بر اساس معیارهای  ATP IIIدر بین شرکتکنندگان در مطالعه ()N = 272
نوع فعالیت
خدماتي
اداری
آموزشي
جمع کل

18
128
89
37
272

 3عامل
6
59
11
16
92

بحث
بر اساس معیارهای  ATP IIIدر مطالعه حاضر  41/17درصد
از شرکتکنندگان مبتال به سندرم متابولیک بودند؛ و میزان شیوع
سندروم متابولیک در بین پرسنل نظامي ،به شکل معناداری از سایر

 4عامل
3
9
1
3
16

 5عامل
3
1
4

(درصد)

9
71
12
20
112

%50
%55/47
%13/49
%54/05
%41/17

گروههای شغلي کمتر بود؛ ضمن اینکه بین سندرم متابولیک و
مصرف گوشت قرمز ،کمتحرکي ،مصرف کم میوه و سبزیجات به
عنوان فاکتورهای سبک زندگي ارتباط معنادار آماری وجود داشت.
نتایج مطالعه نشان داد که عمده شرکتکنندگان در مطالعه
2021, Volume 23, Issue 4

J Mil Med
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نظامي

تعداد شرکتکنندگان

تعداد معیارهای سندرم متابولیک بر اساس ATP III

جمع کل

شیوع سندروم متابولیک
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معیارهای سندرم متابولیک

گروه بندی

فراواني

%
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وضعیت مصرف ماهي ,فعالیت بدني ،مصرف میوه و سبزیجات،
چاقي و اضافه وزن و همچنین چاقي شکمي ،میزان پایین HDL
و میزان باالی تریگلیسرید به عنوان عوامل خطر بیماریهای
قلبي عروقي در بین شرکتکنندگان به نحو چشمگیری نامطلوب
بود؛ عواملي که سبب شده ،شاهد شیوع باالی سندروم متابولیک
در بین شرکتکنندگان در مطالعه باشیم؛ ضمن اینکه مطالعه نشان
داد سبک زندگي پرتحرک پرسنل نظامي ،ميتواند بر کاهش شیوع
سندروم متابولیک تاثیر مثبت داشته باشد.
با توجه به اینکه بهترین استراتژی برای جلوگیری از چاقي و
سندرم متابولیک ،داشتن یک برنامه زندگي سالم همراه با رژیم
غذایي متعادل با مصرف بیشتر میوه و سبزیجات ،فعالیت بدني
کافي ،ورزش آئروبیک منظم ،حفظ وزن ایدهآل و نیز کاهش اضافه
وزن در افراد چاق ميباشد ()46؛ لذا مداخله آموزشي در زمینههای یاد
شده ،با هدف کاهش سندرم متابولیک و در نتیجه آن ،کاهش عوامل
خطر بیماریهای قلبي عروقي در بین کارکنان توصیه ميشود.
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نتیجهگیری

نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 اهمیت کنترل عوامل خطر سندروم متابولیک یه صورت مداوم
برای اطمینان از سالم بودن پرسنل نظامي.
 لزوم توجه ویژه پرسنل نظامي به سبک زندگي خویش برای
پیشگیری از ابتالی آنها به بیماریهای قلب و عروق.
 اهمیت تداوم ورزش روزانه در پرسنل نظامي برای کنترل
عوامل خطر سندروم متابولیک به عنوان پیش زمینه ابتال به
بیماریهایي نظیر دیابت و قلب و عروق.
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دارای عامل خطر مصرف پایین میوه و سبزیجات ،مصرف زیاد
گوشت قرمز ،مصرف کم ماهي ،کم تحرکي و نداشتن استراحت
کافي بودند؛ که مجموعه این عوامل نشاندهنده سبک زندگي
ناسالم و قرار گرفتن افراد در معرض خطر ابتال به بیماریهای قلبي
عروقي است.
آزمونهای آماری نشان داد که بین مصرف سبزیجات و
مصرف ماهي با  HDLارتباط آماری مستقیم و معنادار وجود دارد
( )P = 0/001و تمام  40نفری که به صورت روزانه سبزیجات
مصرف مي کردند ،دارای  HDLباالی  40میليگرم در دسيلیتر
بودند؛ اما بین مصرف میوه و سبزیجات با سایر چربيهای سرمي
خون ارتباط معناداری پیدا نشد؛ در حالي که ارتباط بین مصرف
گوشت قرمز با تریگلیسیرید معنادار بود ( .)P = 0/027همانند
نتایج مطالعه حاضر ،در مطالعه  )35( Alimoradiبین مصرف
گروه سبزیجات با  HDLو در مطالعه  )17( Rinaldiبین مصرف
چربي روزانه و کلسترول رابطه معنادار وجود داشت .در مطالعه
 )35( Alimoradiرابطه معنادار بین مصرف چربي روزانه و
کلسترول مشاهده نشد و تفاوت نتایج مطالعه حاضر با مطالعه
 Alimoradiميتواند ناشي از سن شرکتکنندگان باشد ،زیرا
مطالعه  Alimoradiدر نوجوانان انجام شده است .یافتههای
مطالعه حاضر در زمینه مصرف کم میوه ،سبزیجات و ماهي با نتایج
گزارش شاخﺺهای سیمای بهداشت در جمهوری اسالمي ایران ()36
همخواني دارد ،که این امر ميتواند بیانگر عدم اجرای مداخالت
مناسب برای اصالح سبک زندگي افراد در سالهای اخیر باشد.
وجود ارتباط مستقیم معنادار بین مصرف سبزیجات و ماهي با
 HDLبه معني آن است که افزایش مصرف سبزی و ماهي
مي تواند سبب افزایش  HDLشود و افزایش  HDLیکي از
فاکتورهای کاهنده سندرم متابولیک است؛ در مطالعه حاضر
 85%/29و  %89/34شرکتکنندگان به ترتیب مصرف کم
سبزیجات و ماهي داشتند؛ لذا این امر ميتواند دلیل احتمالي پائین
بودن  HDLدر شرکت کنندگان (در  %66/54شرکتکنندگان کمتر
از  40بود) و سبب افزایش احتمال ابتال به سندرم متابولیک شود.
ضمن اینکه مطالعات نشان دادهاند که مصرف مداوم ماهي
سبب کاهش خطر بیماریهای قلبي و عروقي ( )37و جایگزیني
گوشت قرمز با ماهي در جیره غذایي انسان با کاهش معنادار خطر
بیماریهای قلبي و عروقي همراه است (.)38
در نتایج مطالعه حاضر ،بین سندرم متابولیک و کمتحرکي ،به
عنوان یکي از عوامل سبک زندگي ارتباط وجود دارد .فعالیت بدني
نقش بسیار مهمي در پیشگیری از بیماریهای مرتبط با سبک
زندگي و ارتقاء سالمت دارد ( )39در مطالعه حاضر بیش از %60
شرکتکنندگان دچار کمتحرکي بودند؛ مطالعات اخیر نیز نشان داده
است که درصد کمي از بالغین فعالیت بدني کافي دارند ( .)40در
مطالعه  Abdiو همکاران حدود  70%کارکنان فعالیت بدني شدید
نداشتند ( )41همچنین در مطالعه  )42( Fayaz-Bakhshو

 )43( Pirzadehنیز فعالیت بدني مطلوب نبوده است .تجزیه و
تحلیلهای آماری نشان داد که فعالیت بدني با  HDLارتباط آماری
مستقیم و معنادار و با تریگلیسیرید ارتباط منفي و معنادار دارد؛
همچنین ارتباط معکوسي بین فعالیت بدني و چاقي دور شکم وجود
داشت؛ هرچند این ارتباط معنادار نبود.
در مطالعه حاضر ،شیوع عوامل خطر سندروم متابولیک بر
اساس  ATPIIIدر بین افراد نظامي (حدود  )%13/48و کمتر از
سایر مشاغل بود؛ این امر ميتواند به دلیل سبک زندگي پرسنل
نظامي باشد که شامل فعالیت بدني مناسب بود؛ شیوع سندروم
متابولیک در مطالعه حاضر بیشتر از نتایج مطالعات  Malekiو
همکاران ( )44و  Khoshdelو همکاران ( )45است؛ که ميتواند
به دلیل میانگین سن بیشتر در شرکتکنندگان در مطالعه حاضر
نسبت به مطالعات  Malekiو  Khoshdelباشد.
از جمله نقاط قوت این مطالعه تعیین عوامل خطر بیماریهای
قلبي عروقي و انجام آزمایشهای بیوشیمیایي در افراد مورد مطالعه
بود که امکان تهیه برنامه مداخلهای به منظور پیشگیری از
بیماریهای قلبي عروقي را فراهم مي آورد.
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 تجزیه و تحلیل دادهها و نگارش،بوده و ضمن جمع آوری دادهها
 صادقيراد و.)%40( پیشنویس مقاله را بر عهده داشته است
 در جمعآوری دادهها و ورود آن به نرم افزار مشارکت داشتند،شریفي
 ویرایش نسخه، جوروند ضمن مشارکت در طراحي مطالعه.)%30(
.)%30( پایاني مقاله و پاسخگویي به نظرات داوران را بر عهده دارد
 نویسندگان تصریﺢ ميکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعي در مطالعه حاضر وجود ندارد

-69  دادههای این مطالعه به شماره:تشکر و قدرداني
 تحت نظر و با استفاده از منابع مالي معاونت تحقیقات و955002
.فنآوری دانشگاه علوم پزشکي ایالم جمع آوری شده است
محققین از همکاری بي دریغ شرکتکنندگان در مطالعه و کلیه
افرادی که در تصویب و اجرای این مطالعه نقش داشتهاند قدرداني
.ميکنند
 چتری پور محقق اصلي و طراح مطالعه:نقش نویسندگان
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