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مقدمه
نوبت کاري از جمله پدي ده ه اي اجتم ا ي اس ت ک ه از
ديرباز وجود داشته است و امروزه نيز ب ه د ي ل اقتص ادي و
ورود ف آوريه اي ن وي ض رورآ آد در جوام ر ب ري
احساس ميشود [ .]1در صر حاضر نيز جامعه مدرد در حال
حرکت ب ه س مت ن و ي الگ وي ک ار  42س ا تي در ط ول
ش نانهروز اس ت [ ]4و مس اله نوب ت ک اري ب ه ب
اجتناب ناپذيري از جامعه تنديل شده اس ت [ .]3ب راي نوب ت
کاري تعريف دقيقي و يکساني وجود ندارد و طيف وس يعي از

تعاريف را در بر ميگيرد .به نواد تعري ف کل ي ،برخ ي ه ر
الگويي از سا اآ کاري را که متفاوآ از الگوي معمول کاري
(روزکاري) است ،نوبت کاري مينامند .برخي ديگر کار ک ردد
خارج از سا اآ کاري طنيعي روزانه (7صنح ت ا  7ص ر) را
نوبت کاري مينامند [ .]2بنابراي اي مس اله در بس ياري از
صناير و کارخانهها از قنيل صناير فو د ،نف ت ،نيروگ اهه اي
برق و همچني در برخي م اغل خدماتي مانند نيروي پليس،
آت ن اني ،مراقنتهاي پزشکي و رسانه به ملي رايج تنديل
شده است .در برخي از اي م اغل ،افراد باي د در ط ول روز
زمانيکه جامعه فعال است ،ب وابند و در طول شب زم انيک ه
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اکثر مردم در خواب هستند ،ک ار کنن د [ .]5مط اب مطالع اآ
بي از  %42از تمام کارگراد در ک ورهاي صنعتي بهص ورآ
نوبت کار فعالي ت دارن د [ ]6و تقرين ا از س ال  4225تع داد
شرکتهاي بزرگ که از نوبت کاري استفاده ميکنند ،در ح ال
افزاي است و حدود  51/4درصد از ش رکته ا ب ا ح داقل
 1222کارگر ،برنامه نوب ت ک اري را پذيرفت هان د ک ه ش امل
شبکاري ثابت و نوبت کاري متغير است [.]7
از آد جا ک ه وا ايف فيزيولوژي ك ب دد انس اد از ري تم
سيرکادي پيروي ميکند .شبکاري و نوب ت ک اري چرخ ي
ميتواند با ث ايجاد اختالل در آد ش ود .چ ود اف راد س عي
ميکنند در طول شب وقتيکه ميزاد اي ريتم پايي است ،بيدار
و فعال بمانند و بر کس در طول روز وقتيکه مي زاد آد ب ا
است ،ب وابند .اختالل در اي ريتم شنانهروزي نه تنها منجر به
م کالتي چود اختال آ خواب و خستگي ميشود ،بلک ه در
فعاليت هاي اجتما ي و زن دگي خ انوادگي ني ز م کالتي را
بهوجود ميآورد و الوه بر اي از لحاظ سالمت جس مي ني ز
م کالآ گوناگوني را در پي دارد [ .]8همچني اختالل شديد
در اي ريتم شنانهروزي رشد اثراآ منف ي س المت را در پ ي
دارد و با ث بيماريهايي مانند بيم اريه اي قلن ي -روق ي
) ،Cardiovascular Disease (CVDاخ تال آ متابولي ك
) (Metabolic Disordersو سرطاد  Cancerميشود .با توجه
به مزم بودد و شيوع با ي اي بيماريها و همچني مت داول
شدد نوبت کاري ،رابطه لت و معل ولي ب ي نوب ت ک اري و
اختال آ متابوليك به مساله مهم ي تن ديل ش ده اس ت [.]3
مطالعاآ متع ددي ني ز ن اددهن ده رابط ه نوب ت ک اري ب ا
بيم اريه اي قلن ي -روق ي [ ،]9ف ارخود ب ا [،]11،12
سکتههاي مغزي [ ،]14سندرم متابوليك [ ،]12،13،9اخ تالل
خ واب [ ،]12دياب ت [ ،]16،15اف زاي وزد [ ]18،17و
اختال آ چربي [ ]42،19بودهاند.
چربيهاي خود نق ي مهم و اساسي در بسياري از ا مال
حياتي بدد دارند ،که از آد جمله ميت واد ب ه حف ا انس جام
سلولها ،مننر مده ان رژي ،ش رکت در س نتز هورم وده اي
استروئيدي و اسيدهاي صفراوي به نواد پي ساز آدها اشاره
ک رد [ .]41ام ا ب ا وج ود اهمي ت زي اد اي چرب يه ا ک ه
تريگليسريد و کلسترول دو گروه مده آدها هستند ،اف زاي
غيرطنيعي هر يك از آد ه ا با ث ايج اد م کالآ زي ادي
ميشود که از جمله ميتواد به انسداد روق در قس مت ه اي
م تلف بدد ،بهخصوص قلب اشاره کرد [ .]44همچني اختالل
در چربيهاي خود يکي از وام ل خطرس از مه م در ب روز
بيماريهاي قلني -روقي است و بيم اراد من تال ب ه اخ تالل
چربي حدود  %31تا  %26بي تر در خطر ابتال به بيماريهاي

روق کرونر قرار دارند [ .]43بيماريهاي روق کرونر يک ي
از شايرتري انواع بيماريهاي قلني و روقي است ک ه در آد
روقي که وايفه خودرساني به ضله قلب را بر هده دارن د،
مسدود ميشوند .انسداد شرياد کرونر اغل ب ب ا آترواس کروز
شروع ميشود و اي حالت با رسوب کلسترول ،کلسيم ،تولي د
ضايعاآ سلولي و مواد ديگر در يهه اي داخل ي روق ب ا
ت کيل بافت همنند همراه است که به آد پالک آترواس کلروز
گفته ميشود [ .]42اختالل چرب ي وض عيتي اس ت ک ه در آد
سوخت و ساز بدد م تل شده و منجر به اف زاي غيرطنيع ي
اص لي در
چربي در خود ميشود ،که اي مقدار چرب ي نق
توسعه و پي رفت آترواسکلروز دارد .مطالعه همگروهي ن اد
داده است که افزاي هر  12ميليگرم بر دسيليت ر کلس ترول
کل به ترتيب با افزاي  5تا  9درصدي در مرگومي ر کل ي و
مرگومير قلني همراه است [ .]45با بودد چربيه اي خ ود
شامل افزاي کلس ترول ت ام ،ليپ وپروت ي ب ا چگ الي ک م و
تريگليسيريد با تغيير سنك زندگي به تناس ب ص نعتي ش دد
جوامر ،تغيير اداآ غذايي و کاه فعاليت بدني نيز در حال
افزاي است [ .]46از طرفي با توجه به اي که کمنود خواب به
نواد املي مضر روي متابوليسم کربوهي دراآ و م لک رد
غدد درودريز شناخته شده است ،منطقي به نظر م يرس د ک ه
انتظار داشته باشيم که نوبت کاري با بهوجود آوردد اختالل در
خواب در متابوليسم چربي موثر باش د [ .]7بن ابراي بررس ي
رابطه نوبت کاري و کلسترول خود به نواد يک ي از وام ل
خطرساز بيماريهاي قلني -روقي اهميت دارد .ذکر اي نکته
مهم است که مطالعاآ گذشته گزارشاآ ضد و نقيضي در مورد
رابطه کلسترول خود و نوبتکاري ذکر نمودهاند .برخي از اي
مطالعاآ ارتناط معنيدار بي کلسترول خود و نوبت ک اري را
گزارش نم ودهان د و برخ ي ديگ ر رابط ه معن يدار م اهده
نکردهاند.
با توجه به وجود گزارشاآ متناقض ،مزم بودد و ش يوع
با ي بيماريها ،وارض ناشي از نوبتکاري و متدوال ش دد
نوبتکاري ،بررسي رابطه لت و معل ولي ب ي نوب تک اري و
اختالل چربيها به مساله مهمي تن ديل ش ده اس ت .بن ابراي
مطالعه حاضر با هدف تعيي رابطه نوب ت ک اري ب ا اب تال ب ه
کلسترول با روي کارگراد شرکت ف و د منارک ه اص فهاد از
طري مطالعه طولي طراحي شده است .براي تعيي اي ارتناط
از دو مدل اثراآ تصادفي و اثراآ تصادفي حاشيهاي شده ک ه
قادر به در نظر گرفت ناهمگني بي افراد در مدل ب ه ص ورآ
اثراآ تصادفي هستند ،استفاده شده است.

کوم

در طول زماد و بررسي متغيرهايي است که بر اي تغييراآ اثر
ميگذارند [.]47
ايده اصلي در مدل اثراآ تصادفي اي
است که ميتواد ناهمگني مياد افراد مورد مطالع ه را ب ا وارد
کردد اثراآ تصادفي در مدل کنترل کرد .اي ناهمگني طنيع ي
که بي افراد وجود دارد ناشي از وامل اندازهگيري ن ده مانند
وامل ژنتيکي و طنيعي است و وج ود اي ن اهمگني با ث
ميشود افراد از نظر بعضي ضرايب رگرسيوني يکس اد رفت ار
نکنند .اي مدل ميانگي پاس را به صورآ ترکي ب خط ي از
ويژگيهاي جمعيتي که فرض ميشود براي همه افراد يکس اد
است و اثراآ م تت فرد که منحصر به يك فرد خاص است،
مدل بندي ميکند و به اي تريت ب امک اد داش ت تفس يرهاي
فردي را فراهم ميکند .از اي مدلها تحت ن واد م دله اي
آمي ته خطي تعميميافته و م دل ه اي م تت ف رد ني ز ي اد
ميشود و سادهتري حالت آد ني ز م دل اث راآ تص ادفي ب ا
رض از مندا تصادفي است [.]48،47
ب راي بررس ي اث ر
متغيرهاي کمکي روي متغير پاس در زير گروههايي از جامعه
وقتيکه ناهمگني مياد افراد مورد مطالع ه نس نتا زي اد اس ت،
معمو از مدل اثراآ تصادفي حاشيهاي شده استفاده ميش ود.
در اي مدل در حاليکه همبستگي بي م اهداآ ب ه ص ورآ
اثراآ تصادفي مدلبندي ميشود ،تفسيرهاي متوسط جامعهاي
ارايه ميگردد .اي مدل اول ي ب ار توس ط هيگرت ي در س ال
 1999معرف ي ش ده اس ت و از ترکي ب ي ك جف ت م دل
رگرسيوني ساخته ميشود [ .]49مدل اول يك مدل رگرسيود
لجستيك حاشيهاي است که ميانگي پاس را توسط تابر رب ط
لوجيت به متغيرهاي کمکي ارتناط ميدهد و م دل دوم ب راي
توصيف همبستگي بي م اهداآ مکرر در نظر گرفته ميش ود
و يك مدل شرطي است که ميانگي هاي پاس را به شرط يك
متغير پنهاد اثراآ تصادفي مدلبندي ميکند.
در هر دو مدل ياد شده تفسير بر اساس نس نت ب ت ه ا
يعن ي  )β(OR=expاس ت و از معي ار اط الع آکاييک ه ب راي
بررسي مدلها استفاده شده است.
به منظور تجزيه تحليل دادهها از نرم افزارهاي  SASنس ه
 9/3و  Rنس ه  4/8/1استفاده شده است .سطح معن يدار در
کليه آزمودها  2/25در نظر گرفته شده است.
نتايج
اي مطالع ه روي  7677نف ر از کارکن اد م رد ش اغل در
کارخانه فو د منارکه اصفهاد طي سال ه اي 1382ت ا 1392
انجام شده است .از اي تعداد 3325 ،نفر ( )%23/1روزک ار و
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مواد و روشها
اي پژوه از نوع مطالعههاي همگروهي گذشتهنگر است
که دادههاي آد به صورآ طولي جمرآوري شده است .جامع ه
پژوه را کارکناد شاغل در شرکت فو د منارکه اصفهاد طي
سال هاي  1382تا  1392ت کيل داده اند .دادههاي مطالع ه از
پروندههاي پزش کي معاين اآ ادواري  7677نف ر از کارکن اد
جمرآوري شده است .معايناآ ادواري طن برنامهريزي م نظم
ساليانه در مراکز طب کار انجام شده است و افراد آموزشديده
اطال اآ و نت ايج آزماي اآ را ب ه ط ور دقي در پرون ده
کارکناد ثنت نموده اند .معيار ورود هر فرد به مطالعه اس ت دام
رسمي يا غير رسمي فرد ،طي ساله اي  1382ت ا  1392ب ه
شرط دم ثنت وجود بيماري خاص در پرونده پزشکي اس ت
و معيار خروج نيز اخراج از کار ،بازن ستگي ،مرگ ي ا دم
تمايل به همکاري فرد در هر زماني از مطالعه در نظ ر گرفت ه
شده است.
در مطالعه حاضر ابتال به کلسترول ب ا ب ه ن واد متغي ر
وابسته دوحالتي در نظر گرفته شده است .کلس ترول خ ود در
اي دادهها با روشهاي استاندارد و ابزار کالينره در آزماي گاه
يکساد اندازهگيري شده است .اي متغير به صورآ طولي است
و براي هر فرد حداقل  9م اهده ثن ت ش ده اس ت .در اي
مطالعه چناد چه مقدار کلسترول فردي با تر از  422ميليگرم
در دسيليتر باشد ،فرد منتال به کلسترول با اس ت و در غي ر
اي صورآ خير.
متغير نوبتکاري به نواد متغير مستقل در نظر گرفته شده
است و در اي مطالعه افرادي ک ه داراي دو نوب ت ک ار و س ه
نوبت کار بودهاند به صورآ نوبتکار در نظر گرفته شدهاند ،در
غير اي صورآ روزکار محسوب شدهاند.
ساير متغيرها چود س  ،ش اخت ت وده ب دني ،اس تعمال
سيگار به نواد وامل م دوشگر در نظر گرفته شدهاند.
با توجه به نوع مطالعه طولي ،ماهي ت
داده ها و وجود همبستگي بي آد ها ،همچن ي برق رار نن ودد
شرط استقالل بي م اهداآ براي تحلي ل از دو م دل اث راآ
تصادفي و اثراآ تصادفي حاشيهاي ش ده ب ا رض از من دا
تصادفي که از روشهاي تحليل دادههاي طولي هستند ،استفاده
شده است.
مطالعه طولي شامل اندازهگيريهاي است که از هر فرد در
طول زماد به صورآ مکرر انجام ميگيرد ،که اي ام ر م ا را
قادر ميسازد الوه بر تغيي راآ ب ي ف ردي ،تغيي راآ درود
فردي را نيز در طول زماد بررسي کنيم .در واقر هدف اص لي
مطالعه طولي توصيف روند تغييراآ درود فردي متغي ر پاس
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جدول  .1آمارهاي توصيفي افراد مورد مطالعه به تفکيک دو گروه
متغير

گروههاي کاري

رده

روزکار

سيگاري
غيرسيگاري
-

استعمال سيگار
سن (سال)
شاخص توده بدني
* تعداد (درصد) ** ميانگين

نوبت کار
*

)85/9(436
)84/4(3335
4/2 38/8
3/6 28/31

)61/1(663
)63/6(2542
**
4/8 38/33
3/36 28/38

انحراف معيار

جدول  .2نتايج برازش مدل اثرات تصادفي براي بررسي اثر نوبتکاري بر ابتال به کلسترول باال با تعديل اثر متغيرهاي ديگر
*

فاصله اطمينان %98براي OR

متغير

رده

ضريب

خطاي معيار

مقدار احتمال

OR

عرضازمبدا

-

-4/3853

3/2338

>3/3331

-

-

سن

-

3/3194

3/3334

>3/3331

1/319

()1/3124,1/3233

استعمال سيگار

سيگاري
غير سيگاري

-3/1333
رده مرجع

3/3814

3/3313

3/566

()3/3428,3/9338

شاخص توده بدني

-

3/1463

3/3338

>3/3331

1/135

()1/1413,1/1983

نوبتکاري

نوبتکار
روزکار

-3/3265
رده مرجع

3/3639

3/8633

3/938

()3/9336,1/3849

مولفه واريانس

-

8/5589

3/1333

>3/3331

-

-

*نسبت بختها
جدول  .3نتايج برازش مدل اثرات تصادفي حاشيهاي شده براي بررسي اثر نوبتکاري بر ابتال به کلسترول باال با تعديل اثر متغيرهاي ديگر
ضريب

خطاي معيار

مقدار احتمال

OR

متغير
عرضازمبدا

-

-3/2913

3/1345

>3/3331

-

-

سن

-

3/3133

3/3315

3/3331

1/311

()1/3332,1/3163

سيگاري

-3/3929

3/3232

3/3334

3/911

()3/5439,3/9412

غير سيگاري

رده مرجع

استعمال سيگار
شاخص توده بدني
نوبتکاري
مولفه واريانس

رده

*

فاصله اطمينان %98براي OR

-

3/3593

3/3334

>3/3331

1/393

()1/3583,1/1312

نوبتکار

-3/3163

3/3211

3/6533

3/958

()3/9688,1/3233

روزکار

رده مرجع
-

3/5388

3/3166

>3/3331

-

-

*نسبت بختها

نتايج حاصل از ب رازش م دل اث راآ تص ادفي و اث راآ
تصادفي حاش يه اي ش ده ب ه ترتي ب در ج دول ه اي  4و 3
ن اد دهنده اي است که در هر دو مدل با تعديل اثر متغيرهاي

س  ،استعمال سيگار و شاخت توده بدني رابطه معنيدار ب ي
نوبتکاري و ابتال به کلسترول با م اهده ن ده اس ت .نت ايج
حاصل از برازش مدل اثراآ تصادفي در جدول  4ن اددهنده
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تعداد  2374نفر ( )%56/9نوبت کار بودن د .ه مچن ي تع داد
 6622نفر( )%86غيرسيگاري و  1277نف ر ( )%12س يگاري
بودند .ميانگي (انحراف معيار) س و شاخت توده بدني افراد
مورد مطالعه به ترتيب  )6/34( 35/48سال و )3/37( 45/4
بود .آمار توصيفي افراد مورد مطالعه به تفکي ك دو گ روه ب ه
ترتيب در جدول  1آورده شده است.
در فرآيند مدلبندي دادهها ،غربالگري متغيرهاي وارد شده
در مدل نهايي ب ا اس تفاده از م دل حاش يهاي ت كمتغي ره در

نرمافزار  SPSSبا مقدار احتمال ک مت ر از  2/15انج ام ش ده
است .سپس متغيرهاي انت اب شده با استفاده از م دل اث راآ
تصادفي و اثراآ تصادفي حاشيهاي ش ده ب ا رض از من دا
تصادفي براي بررسي رابطه نوبتکاري با کلسترول با برازش
داده شده است .نتايج مدل اثراآ تص ادفي و اث راآ تص ادفي
حاشيهاي شده به ترتيب در جدول  4و 3گزارش شده است.

کوم

يجهگيري
بحث و نت 
در اي مطالعه رابطه نوبت کاري در ابتال به کلسترول ب ا
کارکناد شرکت فو د منارکه اص فهاد ک ه در م دآ  12س ال
داراي شيفت ثابت بودند ،بررسي شد .نتايج حاصل از تحلي ل
آماري دادههاي حاصل از مطالعه همگروهي  12ساله ن اد داد
که با تعديل اثر متغيرهاي س  ،استعمال سيگار و شاخت توده
بدني رابطه معنيدار بي نوبت کاري و ابتال ب ه کلس ترول ب ا
وجود ندارد .الوه بر اي اثر متغيرهاي س  ،استعمال سيگار و
شاخت توده بدني بر ابتال به کلسترول با معنيدار شده است.

از جمعيت مطالعه حاض ر  4249نف ر ( )%31/6من تال ب ه
کلسترول با بودند .شيوع اختالل چربي در سراسر جه اد در
حال افزاي اس ت .اي رون د افزاي ي اخ تالل چرب ي در
بزرگسا د در بسياري از ک ورها از جمله کره ،کويت و ديگر
ک ورهاي حاشيه خليج فارس و ايراد م اهده ش ده اس ت.
همچني شيوع اختالل چربي در مرداد بالغ ب ي ت ر از زن اد
است [ .]32در مرور فراتحليل انجام شده توسط محس زاده و
همکاراد شيوع هايپرکلسترولمي در اي راد  %38ب رآورد ش ده
است [ .]46در مطالعه انجام شده در ماد و راق ميزاد شيوع
به ترتي ب  32/5و  21/6گ زارش ش ده اس ت [ .]34،31در
مطالعه انجام شده در امريکا و انگلستاد در جمعيت با ي 42
سال ميزاد شيوع  %28گزارش شده است [.]33
مطالعاآ گذشته گزارشاآ ضد و نقيضي در م ورد رابط ه
کلسترول خود و نوبتکاري ذکر نم ودهان د .برخ ي مطالع اآ
وجود رابطه معنيدار را گزارش کردهان د .ب ه ن واد مث ال در
مطالعه همگروهي گذشتهنگر  12ساله ک ه روي  6886نف ر از
کارگراد فو د ژاپ ( 2279نفر روزکار و  4827نفر شب کار)
انجام شده است ،افزاي در کلسترول خود نوبت کاراد نتيج ه
گرفته شده است [ .]7همچني در مطالعه همگروهي گذشتهنگر
 17ساله ک ه توس ط ص الحي و همک اراد روي  672نف ر از
کارکناد مرد شرکت پلياکريل اصفهاد انجام شده است و رابطه
نوبتکاري و کلسترول به تفکيك وزد هنگام است دام بررس ي
شده است و رابطه معنيداري بي کلسترول خود و نوبتکاري
گزارش شده است [ .]32در اي مياد تعداد مطالع اتي ک ه ب ه
رابطه معنيدار بي کلسترول خود و نوبت کاري دست نيافتهاند
کم نيستند .به نواد مثال ميتواد به مطالع ه گذش ته نگ ر 12
ساله روي  1549کارگر مرد در شرکت زيپ ر اش اره ک رد ک ه
نوبتکاري با ث افزاي  BMIبوده اس ت ،ام ا ف ارخود و
کلسترول سرم بي روزکاراد و نوبت کاراد متفاوآ ننوده است.
همچني در مطالعهي گذشتهنگر  6ساله که توسط موريک اوا و
همکاراد انجام شده است نيز اي يافته گ زارش ش ده اس ت و
تفاوتي در سطح کلسترول و  HDLنوب ت ک اراد و روزک اراد
م اهده ن ده است [ .]16الوه بر اي در مطالع ه ط ولي ک ه
توسط غالمي و همکاراد روي  572ک ارگر م رد در ش رکت
فو د منارکه اصفهاد انجام شده است و ب ا اس تفاده از تحلي ل
بيزي چند سطحي تي چوله مورد تحلي ل ق رار گرفت ه اس ت،
ارتناط معنيداري بي نوبت کاري و کلسترول خود ب ا تع ديل
متغيره اي م دوش گر  ،BMIس  ،س ابقهي ک اري ،تاه ل،
وضعيت سيگار و ميزاد تحصيالآ م اهده ن ده اس ت [.]35
در مطالعهي همگروهي گذشتهنگر  9س اله ديگ ر ک ه توس ط
اکنري و همکاراد روي  5773کارگر م رد در ش رکت ف و د
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اي است که اثر متغيرهاي س ( ،)P<2/2221استعمال سيگار
( )P=2/2212و شاخت توده بدني ( )P<2/2221بر ابتال ب ه
کلسترول با معنيدار بوده است .تفسير پارامترها ب ر اس اس
نسنت ب ت ها انجام ميشود .به نواد مثال براي متغي ر س ،
به ازاي يك سال افزاي در س هر فرد ،ب ت اب تال وي ب ه
کلسترول با  %1/9افزاي پيدا ميکند .براي متغير اس تعمال
سيگار ،براي ي ك ف رد در گ روه س يگاري ،ب ت اب تال ب ه
کلسترول با  %15/6کمتر از يك فرد با ويژگيهاي م ابه در
گروه غيرسيگاري است .براي متغير شاخت ت وده ب دني ،ب ه
ازاي يك واحد افزاي در شاخت ت وده ب دني در ه ر ف رد،
ب ت ابتال وي به کلسترول با  %17/8افزاي پيدا م يکن د.
نتايج حاصل از برازش مدل اثراآ تصادفي حاشيهاي شده نيز
در جدول  3ن اد دهنده اي اس ت ک ه اث ر متغيره اي س
( ،)P=2/2221استعمال سيگار ( )P=2/2226و شاخت توده
بدني ( )P<2/2221بر ابتال به کلس ترول ب ا معن يدار ب وده
است .تفسير پارامترها بر اساس نسنت ب تها انجام ميش ود.
به نواد مثال براي متغير س  ،به ازاي يك س ال اف زاي در
س کارکناد ،ب ت ابتال به کلسترول با  %1/1اف زاي پي دا
ميکند .براي متغير استعمال سيگار ،ب ت ابتال به کلسترول با
در کارکناد سيگاري نس نت ب ه کارکن اد غيرس يگاري %8/9
کمتر است .براي متغير شاخت توده بدني ،به ازاي يك واح د
افزاي در شاخت توده بدني کارکناد ،ب ت ابتال به کلسترول
با  %9/3افزاي پيدا ميکند .همچن ي ب ا توج ه ب ه نت ايج
گزارش شده از دو مدل مولفه واريانس در هر دو مدل معنيدار
شده است که ن اد دهنده ناهمگني افراد مطالعه در نقطه شروع
(اولي زماد بررسي) اس ت .در نهاي ت اي ک ه معي ار اط الع
آکاييکه براي مدل اثراآ تصادفي براب ر  56222/27و ب راي
مدل اثراآ تصادفي حاشيهاي شده برابر ب ا  56261/53ش ده
است .بنابراي در رابطه با مقايسه مدله اي بررس ي ش ده در
مطالعه حاضر ،بر اساس اي معيار ميتواد گفت م دل اث راآ
تصادفي برازش بهتري به دادهها داشته است.

جلد  ،42شماره ( 2پياپي  ،)74پائيز 1397

رقيه حس زاده و همکاراد
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منارکه اصفهاد انجام شده است و با استفاده از مدل حاش يهاي
با روش برآورد  GEEمورد تحليل قرار گرفته اس ت ،ارتن اط
معنيداري بي نوبت کاري و کلس ترول و  TGب ا تع ديل اث ر
متغيره اي م دوش گر  ،BMIس  ،س ابقهي ک اري ،تاه ل،
وضعيت سيگار و ميزاد تحصيالآ م اهده ن ده اس ت [.]5
همچني در مطالعهي مقطعي که توسط نذري و همکاراد روي
 128کارگر مالزي ايي انج ام ش ده اس ت ،ش يوع ف ارخود
(ف ارخود سيستوليك با ي  122ميليمتر جيوه و ف ارخود
دياستوليك با ي  92ميليمتر جيوه) در ک ارگراد نوب ت ک ار
با تر از روزکاراد گزارش شده است .الوه ب ر اي در اي
مطالعه هيچ رابطه معنيداري بي کلسترول تام ،تريگليسيريد،
 ،LDLقندخود و  BMIبا نوبت کاري م اهده ن ده اس ت،
بلک ه فق ط  HDLدر اي مطالع ه ب ه ط ور معن يداري در
نوبت کاراد با تر از روزکاراد گ زارش ش ده اس ت [ .]12در
مطالعه مقطعي انجام شده روي  45کارگر ( 14نوبت کار و 13
روزکار) ،کلسترول و تريگليسيريد قنل از اس ت دام و  6م اه
بعد از است دام اندازهگيري شده است و با اس تفاده از آزم ود
قنل و بعد ن اد داده ش د ک ه ه يچ تف اوآ معن يداري ب ي
کلسترول و  TGدر دو گروه وجود ندارد [ .]36ه مچن ي در
مرور نظاممندي که با موضوع رابطه بي نوبتک اري و وام ل
خطرساز متابوليك در سال  4216توسط پراوپ ر و همک اراد
انجام شد ،شواهد کافي براي وجود رابطه ب ي نوب تک اري و
متابوليسم چربي و رابطه بي نوبتک اري و ف ارخود وج ود
نداشته اس ت [ .]3در مطالع هي  2س اله ک ه توس ط نجف ي و
همکاراد روي  3821نفر از کارکناد صنعت پتروشيمي صورآ
گرفته است و از مدل منحني رشد پنهاد اس تفاده ش ده اس ت،
رابطه معنيدار بي نوبتکاري و شاخت ت وده ب دني گ زارش
شده است [.]37
ننود رابطه معنيدار را م يت واد ب ه ل ت ت اثير س المت
کارکناد دانست چود معمو افراد سالم را در م اغل س ت
است دام ميکنند .الوه بر اي ميتواد به اي خاطر نيز دانست
که اصو افراد سالمتر به نوبتکار و افراد ضعيفتر به روزک ار
اختصاص داده ميشوند .به نواد مثال در مطالعهاي که توس ط
غالمي و همکاراد صورآ گرفته است ،گزارش شده است ک ه
 BMIدر نوبتکاراد کمتر از روزکاراد بوده است ،در حاليک ه
در مطالعاآ م ابه نتيجه بهصورآ کس بوده اس ت .پ س از
بررسي روند است دام کارکناد متوجه شدند که اف راد س المت ر
بي تر به نوب تک اري اختص اص داده ش دهان د [ .]38دلي ل
ديگري که ميتواد براي اي ننود رابطه بياد کرد اي است ک ه
ميزاد تاثير نوبت کاري بر افراد به شغل مورد نظر ،خصوصياآ
فردي و ژنتيکي ،محيط س ازماني و اجتم ا ي و خصوص ياآ

برنامه نوبت کاري فرد بستگي دارد .همچني ميتواد گفت در
مطالعاتي که وجود رابطه معنيدار بي نوبت کاري و کلس ترول
را گزارش نمودهاند ،نمونهه ا داراي ي ك ن وع مح يط ک اري
ننودهاند و تعريف واحدي از نوبت کاري در همه آده ا وج ود
ندارد [.]39
در مطالعه حاضر اث ر متغي ر س در اب تال ب ه کلس ترول
معنيدار شده است ،که م ابه با نتيجه حاصل از پژوه کين د
در گينه جديد است که در آد ارتن اط مس تقيمي ب ي س و
هايپرکلسترولمي گزارش نموده است [ .]22همچني در م رور
نظاممند شيوع هايپرکلسترولمي توسط محس زاده و همک اراد
نيز ب ي اف زاي س و اف زاي کلس ترول ارتن اط ق وي و
معنيدار م اهده شده است [.]46
اثر متغير استعمال سيگار نيز در ابتال به کلسترول معن يدار
شده است ،اما اي ارتناط از نوع کاه ي است و در اي مطالعه
مح افظتي
با توجه به نتايج دادههاي حاصل اي متغي ر نق
دارد که شايد ميتواد به خاطر تعداد کم افراد سيگاري ()%12
از کل کارکناد ارتناط داد ام ا ب راي دس ت ي افت ب ه نتيج ه
دقي تر در اي مورد نياز به مطالعاآ بي تر و دقي ت ر اس ت.
وجود رابطه معنيدار و مثنت در اي م ورد ني ز در مطالع اآ
ديگر گزارش شده است [.]21
همچني در مطالعه حاضر اثر متغير شاخت توده بدني در
ابتال به کلسترول با معنيدار شده است که همراستا ب ا نتيج ه
حاصل از مرور نظاممند شيوع هايپرکلسترولمي محس زاده و
همک اراد اس ت [ .]46در برخ ي مطالع اآ گذش ته اف زاي
شاخت ت وده ب دني را ب ه ن واد ام ل مهم ي در اف زاي
کلسترول ذکر کردهاند [.]23،24
بسياري از مطالعاآ انجام شده در اي زمين ه ب ه ص ورآ
مقطعي هستند .برخي نيز از مطالعاآ طولي استفاده نموده ان د،
اما براي تحليل از مدل حاشيهاي اس تفاده نم ودهان د .در اي
مطالعه از دو مدل اثراآ تصادفي و اثراآ تص ادفي حاش يهاي
شده با رض از مندا تصادفي براي تحليل استفاده شده اس ت
که در آد ها ناهمگني بي فردي به صورآ اثراآ تص ادفي در
نظر گرفته ميشود .همچني برآورد پارامتر در اي دو مدل ب ر
اساس روش بي ينه درستنمايي است بنابراي امکاد محاس نه
معيار نيکويي برازش آکاييکه براي آدها وج ود دارد .در اي
مطالع ه در ه ر دو م دل اث راآ تص ادفي و اث راآ تص ادفي
حاشيهاي ش ده مولف هي واري انس معن يدار ش ده اس ت ک ه
ن اددهنده تغييراآ زياد مياد افراد است و بيانگر تاثير وامل
فردي و ژنتيکي در ابتال به کلسترول با است .به اي معنا ک ه
ممک است فردي به د يل ارث ي و ژنتيک ي داراي کلس ترول
با باشد ،يا بر کس افراد ممک است به خاطر داشت تغذي ه
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کوم
 بررسي.سالم و فعاليتهاي ورزشي دچار کلسترول با ن وند
اي موضوع که در مطالعاآ کمتر مورد ارزي ابي ق رار گرفت ه
 ميتواند تاثير چم گيري در تفس يرها و نت ايج داش ته،است
.باشد
از نقاط قوآ اي مطالعه ميتواد ب ه حج م ب ا ي نمون ه
 ط ولي ب ودد، همگ بودد اف راد م ورد مطالع ه،مورد مطالعه
مطالعه که امکاد بررسي تغييراآ درود فردي در طول زماد را
فراهم ميکند و ه مچن ي اس تفاده از دو م دلي ک ه هنگ امي
 اش اره، توصيه م يش ود،تغييراآ بي افراد مطالعه زياد باشد
.کرد
از محدويتهاي اي مطالعه ميتواد به انجام مطالع ه روي
کارکناد يك کارخانه و همچن ي نن ود دسترس ي ب ه وام ل
 ان دازهگي ري س طح،م دوشکننده ديگر چود رژي م غ ذايي
 رضايت ش غلي و مي زاد فعالي ت ب دني، ميزاد درآمد،خواب
اشاره کرد که النته با توجه به اطال اآ مطالع اآ نظ اممن د از
محدوديتهاي بي تر مطالعاآ در زمينه نوبت کاري محسوب
.ميشوند
مطاب با يافتههاي اي مطالعه رابطه معنيداري بي نوب ت
 ب راي ن اد دادد.کاري و ابتال به کلسترول با وجود ن دارد
اثراآ قطعي نوبتکاري نياز به داشت وام ل م دوشکنن ده
ديگر چود سابقه کار و مدآ زماد نوب ت ک ار ب ودد و مي زاد
 همچني انجام مطالعه چن دمرکزي.اضافه کار احساس ميشود
بر روي گروه بزرگ ت ري از کارکن اد در ص ناير م تل ف ب ا
گروه هاي شغلي متفاوآ م يتوان د منج ر ب ه حص ول نت ايج
.دقي تري در مورد ارتناط بي اي متغيرها شود
تشكر و قدردانی
اي مقاله برگرفته از پاي ادنام ه کارشناس ي ارش د آم ار
.زيستي در دان کده لوم پزشکي دان گاه تربيت مدرس است
بدي وسيله از همکاري ا ضاي محترم گروه آم ار زيس تي و
.کارکناد دان کده لوم پزشکي ت کر و قدراني ميشود
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Introduction: Disorders of blood lipids (Dislipidemia) are one of the most important risk factors for cardiovascular
disease. Due to the high prevalence of impaired blood lipids, it is important to identify the factors that affect this
health issue. Some researchers believe that shifting the cholesterol in the industrial sector has a role to play. The
purpose of this study was to investigate the relationship between shifting and high cholesterol in employees of
Mobarakeh Steel Company in Isfahan (Iran).
Materials and Methods: This historical cohort study was conducted on 7677 male staff of Isfahan’s Mobarakeh
Steel Company during 2005 – 2015. The data was gathered using the recorded information in the periodic medical
examination files. In this study, we fitted usual random intercept and the marginalized random intercept models for
assessing the effect of shiftwork on hypercholesterolemia. Correspondingly, estimaties were adjusted for age, body
mass index (BMI) and smoking status. Finally, the goodness of fit indices for these models was compared. Statistical
analyses were performed using the SAS software version 9.3 and R software version 2.8.1.
Results: A total of 7677 staff including 4372 (56.9%) shiftworker and 2429 (31.6%) hypercholesterolemia was
studied. After adjusting for age, body mass index (BMI) and smoking status, we found no significant relationship
between shiftwork and hypercholesterolemia, using both the random effects and marginalized random effects models.
In Random effects model; age (P<0.0001), smoking status (P=0.0010), BMI (P<0.0001), and in marginalized random
effect model; age (P=0.0001), smoking status (P=0.0006), BMI (P<0.0001) effects were significant.
Conclusion: In this study, there is no significant relationship between shifting and high cholesterol intake. The
lack of a meaningful relationship may be due to the recruitment of healthy employees by shift work. Generally, in
order to obtain more reliable results, it is suggested that other studies with a larger sample size in different industries
(multicentric studies) be adjusted and more variables are adjusted, such as the length of staff shift, overtime, etc.
Keywords: Shiftwork Schedule, Hypercholesterolemia, Statistical Models, Random Effects Model.
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