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 مقدمه
اس ت ک ه از    ياجتم ا   يه ا  دهي  از جمله پد يکار  نوبت

و  ياقتص اد  لي  ب ه د   زيوجود داشته است و امروزه ن ربازيد
 يض  رورآ آد در جوام  ر ب   ر  ين  و يه  ا يآور ورود ف   
جامعه مدرد در حال  زي[. در  صر حاضر ن1] شود ياحساس م

در ط ول   يس ا ت  42ک ار   يالگ و  يحرکت ب ه س مت ن و    
ب  ه ب       يک  ار  [ و مس  اله نوب  ت 4روز اس  ت ] ش  نانه
  نوب ت  ي[. ب را 3شده اس ت ]  ليه تنداز جامع يريپذ نا  اجتناب

از  يعيوس   فيوجود ندارد و ط يکسانيو  يقيدق فيتعر يکار

ه ر   يبرخ   ،يکل   في  . به  نواد تعررديگ يرا در بر م فيتعار
 يمعمول کار يرا که متفاوآ از الگو ياز سا اآ کار ييالگو

کار ک ردد   گريد ي. برخنامند يم يکار  نوبت( است، ي)روزکار
 ص ر( را   7صنح ت ا  7روزانه ) يعيطن يخارج از سا اآ کار

از  ياريمس اله در بس     ي  ا  ي[. بنابرا2] نامند يم يکار  نوبت
 يه ا  روگ اه يفو د، نف ت، ن  ريصنا ليها از قن و کارخانه ريصنا

 س،يپل يرويمانند ن يم اغل خدمات يدر برخ  يچن برق و هم
 ليتند جيرا يو رسانه به  مل يپزشک يها مراقنت ،ين ان ت آ

در ط ول روز   دي  م اغل، افراد با  ياز ا يشده است. در برخ
 ک ه  يجامعه فعال است، ب وابند و در طول شب زم ان  که يزمان

*Kazem_an@modares.ac.ir  
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 همکارادو  زاده رقيه حس                                           

 

 

[. مط اب  مطالع اآ   5اکثر مردم در خواب هستند، ک ار کنن د ]  
ص ورآ   به يصنعت ياز تمام کارگراد در ک ورها %42از   يب

تع داد   4225از س ال   ن ا  ي[ و تقر6دارن د ]  تي  کار فعال  نوبت
در ح ال   کنند، ياستفاده م يکار  بزرگ که از نوبت يها شرکت
ه ا ب ا ح داقل     درصد از ش رکت  4/51است و حدود   يافزا

ک ه ش امل    ان د  رفت ه يرا پذ يک ار   کارگر، برنامه نوب ت  1222
 [.7است ] ريمتغ يکار  ثابت و نوبت يکار شب
 تمي  ب دد انس اد از ر   كي  ولوژيزيف فيجا ک ه وا ا   آد از

 يچرخ    يک ار   و نوب ت  يکار . شبکند يم يرويپ  يرکاديس
 يش ود. چ ود اف راد س ع      اختالل در آد جاديبا ث ا تواند يم
 دارياست، ب  ييپا  تمير  يا زاديم که يدر طول شب وقت کنند يم

ب ا     دآ زادي  م که يو فعال بمانند و بر کس در طول روز وقت
نه تنها منجر به  يروز شنانه  تمير  ياست، ب وابند. اختالل در ا

بلک ه در   شود، يم يچود اختال آ خواب و خستگ يم کالت
را  يم  کالت  زي  ن يخ انوادگ  يو زن دگ  ياجتما  يها تيفعال
 زي  ن ياز لحاظ سالمت جس م   ي الوه بر ا و آورد يوجود م به

 دياختالل شد  يچن [. هم8دارد ] يرا در پ يم کالآ گوناگون
 يس المت را در پ    يرشد اثراآ منف   يروز شنانه  تمير  يدر ا

 ي روق  - يقلن   يه ا  يم ار يمانند ب ييها يماريدارد و با ث ب
(CVD) Cardiovascular Diseaseكي  ، اخ  تال آ متابول 

(Metabolic Disorders) و سرطاد Cancer با توجه شود يم .
مت داول    يچن و هم ها يماريب  يا يبا  وعيبه مزم  بودد و ش

و  يک ار   نوب ت   يب   ي لت و معل ول  هرابط ،يکار  شدد نوبت
[. 3ش ده اس ت ]   ليتن د  يبه مساله مهم   كياختال آ متابول
ب ا   يک ار   دهن ده رابط ه نوب ت    ن  اد  زي  ن يمطالعاآ متع دد 

[، 11،12[، ف  ارخود ب  ا  ] 9] ي روق  -يقلن   يه  ا يم ار يب
[، اخ تالل  12،13،9] كي[، سندرم متابول14] يمغز يها  سکته

[ و 18،17وزد ]  ي[، اف   زا16،15] اب   تي[، د12خ   واب ]
 .اند [ بوده42،19] ياختال آ چرب

از ا مال  ياريدر بس يمهم و اساس يخود نق  يها يچرب
ب ه حف ا انس جام     ت واد  يم لهبدد دارند، که از آد جم ياتيح

 يه ا  ش رکت در س نتز هورم ود    ،يها، مننر  مده ان رژ  سلول
ها اشاره  آد ساز  يبه  نواد پ يصفراو يدهايو اس يدياستروئ
ک  ه  ه  ا يچرب    ي  ا ادي  ز تي  [. ام  ا ب  ا وج ود اهم 41ک رد ] 

  يها هستند، اف زا  و کلسترول دو گروه  مده آد ديسريگل يتر
 يادي  م  کالآ ز  ج اد يه ا با  ث ا   از آد كي هر يعيرطنيغ
 يه ا  به انسداد  روق در قس مت  تواد يکه از جمله م شود يم

اختالل   يچن [. هم44خصوص قلب اشاره کرد ] م تلف بدد، به
از  وام ل خطرس از مه م در ب روز      يکيخود  يها يدر چرب

من تال ب ه اخ تالل     م اراد ياست و ب ي روق-يقلن يها يماريب
 يها يماريدر خطر ابتال به ب تر  ي% ب26% تا 31حدود  يچرب

 يک  ي روق کرونر  يها يماري[. ب43دارند ]  روق کرونر قرار
است ک ه در آد   يو  روق يقلن يها يماريانواع ب  يتر رياز شا
به  ضله قلب را بر  هده دارن د،   يرسان خود فهيکه وا ي روق

کرونر اغل ب ب ا آترواس کروز     ادي. انسداد شرشوند يمسدود م
 دي  تول م،يحالت با رسوب کلسترول، کلس  يو ا شود يشروع م

  روق ب ا    يداخل   يه ا  هيدر   گريو مواد د يسلول عاآيضا
بافت همنند همراه است که به آد پالک آترواس کلروز   ليت ک

اس ت ک ه در آد    يتيوض ع  ي[. اختالل چرب  42] شود يگفته م
 يع  يرطنيغ  يسوخت و ساز بدد م تل شده و منجر به اف زا 

در  ينق   اص ل   يمقدار چرب    يکه ا شود، يدر خود م يچرب
ن  اد   يگروه آترواسکلروز دارد. مطالعه هم  رفتيتوسعه و پ

کلس ترول   ت ر يل يبر دس گرم يليم 12هر   يافزاداده است که 
و  يکل   ري  م و در مرگ يدرصد 9تا  5  يبا افزا بيکل به ترت

خ ود   يه ا  ي[. با  بودد چرب45همراه است ] يقلن ريوم مرگ
ک م و   يب ا چگ ال    يپ وپروت  يکلس ترول ت ام، ل    يشامل افزا

ش دد   يبه تناس ب ص نعت   يسنك زندگ رييبا تغ ديريسيگل يتر
در حال  زين يبدن تيو کاه  فعال يي اداآ غذا رييجوامر، تغ

کمنود خواب به  که  يبا توجه به ا ي[. از طرف46است ]  يافزا
ک رد   و  م ل  دراآي  کربوه سميمتابول يمضر رو ي نواد  امل
ک ه   رس د  يبه نظر م   يشناخته شده است، منطق زير غدد درود

وردد اختالل در آوجود  هبا ب يکار که نوبت ميانتظار داشته باش
 يبررس    ي[. بن ابرا 7موثر باش د ]  يچرب سميخواب در متابول

از  وام ل   يک  يو کلسترول خود به  نواد  يکار نوبترابطه 
نکته   يدارد. ذکر ا تياهم ي روق-يقلن يها يماريخطرساز ب

در مورد  يضيمهم است که مطالعاآ گذشته گزارشاآ ضد و نق
  ي  از ا ياند. برخ ذکر نموده يکار رابطه کلسترول خود و نوبت

را  يک ار   کلسترول خود و نوبت  يب دار يمطالعاآ ارتناط معن
م  اهده   دار يرابط ه معن    گ ر يد يان د و برخ    گزارش نم وده 

 .اند نکرده
 وعيمتناقض، مزم  بودد و ش  توجه به وجود گزارشاآ  با
متدوال ش دد   و يکار  از نوبت ي وارض ناش ها، يماريب يبا 
و  يک ار  نوب ت   يب   يرابطه  لت و معل ول  يبررس ،يکار نوبت

  يش ده اس ت. بن ابرا    ليتن د  يبه مساله مهم ها ياختالل چرب
ب ه   الب ا اب ت   يک ار   رابطه نوب ت   ييمطالعه حاضر با هدف تع

کارگراد شرکت ف و د منارک ه اص فهاد از     يکلسترول با  رو
ارتناط   يا  ييتع يشده است. برا يطراح يمطالعه طول  يطر

شده ک ه   يا هيحاش يو اثراآ تصادف ياز دو مدل اثراآ تصادف
افراد در مدل ب ه ص ورآ     يب يقادر به در نظر گرفت  ناهمگن

 .هستند، استفاده شده است ياثراآ تصادف
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  1397 پائيز(، 74 ي)پياپ 2، شماره 42جلد                                     کوم 

 

 

 هامواد و روش
نگر است  گذشته يگروه هم يها پژوه  از نوع مطالعه  يا

شده است. جامع ه   يآور جمر يآد به صورآ طول يها که داده
 يپژوه  را کارکناد شاغل در شرکت فو د منارکه اصفهاد ط

مطالع ه از   يها اند. داده داده ليت ک 1392تا  1382 يها سال
 کن اد کارنف ر از   7677 يادوار ن اآ يمعا يپزش ک  يها پرونده
م نظم   يزير طن  برنامه يادوار ناآيشده است. معا يآور جمر
 دهيد کار انجام شده است و افراد آموزشدر مراکز طب  انهيسال

در پرون ده    ي  ط ور دق  را ب ه    اآ يآزما جياطال اآ و نت ا 
ورود هر فرد به مطالعه اس ت دام   ارياند. مع کارکناد ثنت نموده

ب ه   1392ت ا   1382 ياه   سال يفرد، ط يرسم ريغ اي يرسم
اس ت   يخاص در پرونده پزشک يماريشرط  دم ثنت وجود ب

  دم   اي  مرگ  ،ياخراج از کار، بازن ستگ زيخروج ن اريو مع
از مطالعه در نظ ر گرفت ه    يفرد در هر زمان يبه همکار ليتما

 شده است.

 ري  مطالعه حاضر ابتال به کلسترول ب ا  ب ه  ن واد متغ    در
. کلس ترول خ ود در   گرفته شده است در نظر يوابسته دوحالت

  گاهيدر آزما نرهياستاندارد و ابزار کال يها ها با روش داده  يا
است  يبه صورآ طول ريمتغ  يشده است. ا يريگ اندازه کسادي

  ي  اس ت. در ا  هم  اهده ثن ت ش د    9هر فرد حداقل  يو برا
 گرم يليم 422با تر از  يچه مقدار کلسترول فرد مطالعه چناد

 ري  باشد، فرد منتال به کلسترول با  اس ت و در غ  تريل يدر دس
 .ريصورآ خ  يا

مستقل در نظر گرفته شده  ريبه  نواد متغ يکار نوبت ريمتغ
ک ار و س ه     دو نوب ت  يک ه دارا  يمطالعه افراد  ياست و در ا

اند، در  کار در نظر گرفته شده اند به صورآ نوبت کار بوده  نوبت
 اند.  زکار محسوب شدهصورآ رو  يا ريغ

اس تعمال   ،يچود س  ، ش اخت ت وده ب دن     رهايمتغ ريسا
 اند. به  نواد  وامل م دوشگر در نظر گرفته شده گاريس

 تي  ماه ،يتوجه به نوع مطالعه طول با
برق رار نن ودد     يچن   ها، هم آد  يب يبستگ ها و وجود هم داده

از دو م دل اث راآ    لي  تحل يم اهداآ برا  يشرط استقالل ب
من دا   از ش ده ب ا   رض    يا هيحاش يو اثراآ تصادف يتصادف
هستند، استفاده  يطول يها داده ليتحل يها که از روش يتصادف

 شده است.

است که از هر فرد در  يها يريگ شامل اندازه يطول مطالعه
ام ر م ا را     ي  که ا رد،يگ يطول زماد به صورآ مکرر انجام م

درود  راآيي  تغ ،يف رد   يب   راآيي   الوه بر تغ سازد يقادر م
 ي. در واقر هدف اص ل ميکن يدر طول زماد بررس زيرا ن يفرد

پاس     ري  غمت يدرود فرد راآييروند تغ فيتوص يمطالعه طول

اثر  راآييتغ  ياست که بر ا ييرهايمتغ يدر طول زماد و بررس
 [. 47] گذارند يم

  يا يدر مدل اثراآ تصادف ياصل دهيا
افراد مورد مطالع ه را ب ا وارد    اديم يناهمگن تواد ياست که م

 يع  يطن يناهمگن  يدر مدل کنترل کرد. ا يکردد اثراآ تصادف
ن ده مانند  يريگ از  وامل اندازه يافراد وجود دارد ناش  يکه ب

با  ث   ين اهمگن   ي  است و وج ود ا  يعيو طن يکي وامل ژنت
رفت ار   کس اد ي يونيرگرس بيضرا يافراد از نظر بعض شود يم

از  يخط   بي  پاس  را به صورآ ترک  يانگيمدل م  ينکنند. ا
 کس اد يهمه افراد  يبرا شود يکه فرض م يتيجمع يها يژگيو

فرد خاص است،  كياست و اثراآ م تت فرد که منحصر به 
 يرهايامک اد داش ت  تفس     ت ب يتر  يبه او  کند يم يبند مدل
 يه ا  ها تحت  ن واد م دل   مدل  ي. از اکند يرا فراهم م يفرد
 ادي   زي  م  تت ف رد ن   يه ا  و م دل  افتهي ميتعم يخط  تهيآم
ب ا   يم دل اث راآ تص ادف    زي  حالت آد ن  يتر و ساده شود يم

 [.48،47است ] ي رض از مندا تصادف

اث ر   يبررس   يب را 
  از جامعه ييها گروه ريپاس  در ز ريمتغ يرو يکمک يرهايمتغ
اس ت،   ادي  ز افراد مورد مطالع ه نس نتا    اديم يناهمگن که يوقت

. ش ود  يشده استفاده م يا هيحاش ياز مدل اثراآ تصادف معمو  
م اهداآ ب ه ص ورآ     يب يبستگ هم که يحال مدل در  يدر ا

 يا متوسط جامعه يرهايشود، تفس  يم يبند مدل ياثراآ تصادف
در س ال   يگرت  يب ار توس ط ه    يمدل اول    ي. اگردد يم هيارا

جف  ت م  دل  كي   بي  ش  ده اس  ت و از ترک يمعرف   1999
 وديمدل رگرس كي[. مدل اول 49] شود يساخته م يونيرگرس
پاس  را توسط تابر رب ط    يانگياست که م يا هيحاش كيلجست
 يو م دل دوم ب را   دهد يمارتناط  يکمک يرهايبه متغ تيلوج
 ش ود  يم اهداآ مکرر در نظر گرفته م  يب يبستگ هم فيتوص
 كيپاس  را به شرط  يها  يانگياست که م يمدل شرط كيو 
 .کند يم يبند مدل يپنهاد اثراآ تصادف ريمتغ

ه ا   اساس نس نت ب  ت   بر ريشده تفس اديهر دو مدل  در
 يب  را ک  هيياط  الع آکا اري  ( اس  ت و از معβ)OR=exp يعن  ي

 ها استفاده شده است.  مدل يبررس

نس ه  SAS يافزارها ها از نرم داده ليتحل هيمنظور تجز به
در  دار ياستفاده شده است. سطح معن   1/8/4نس ه  R و 3/9
 .در نظر گرفته شده است 25/2ها  آزمود هيکل

 
 نتايج

نف ر از کارکن اد م رد ش اغل در      7677 يمطالع ه رو   يا
 1392ت ا  1382 يه ا  سال يکارخانه فو د منارکه اصفهاد ط

زک ار و  ( رو%1/23نفر ) 3325تعداد،   يانجام شده است. از ا
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تع داد    يچن   کار بودن د. ه م   ( نوبت%9/56نفر ) 2374تعداد 
 يگاري( س  %12نف ر )  1277و  يگاريرسي( غ%86نفر) 6622
افراد  ي( س  و شاخت توده بدناري)انحراف مع  يانگيبودند. م

( 37/3) 4/45( سال و 34/6) 48/35 بيمورد مطالعه به ترت
دو گ روه ب ه    كي  افراد مورد مطالعه به تفک يفيبود. آمار توص

 آورده شده است. 1در جدول  بيترت

وارد شده  يرهايمتغ يها، غربالگر داده يبند مدل نديفرآ در
در  رهي  متغ ت ك  يا هيب ا اس تفاده از م دل حاش      ييدر مدل نها

انج ام ش ده    15/2ت ر از   ک م  با مقدار احتمال SPSSافزار  نرم
انت اب شده با استفاده از م دل اث راآ    يرهاياست. سپس متغ

ش ده ب ا   رض از من دا      يا هيحاش يو اثراآ تصادف يتصادف
لسترول با  برازش با ک يکار  رابطه نوبت يبررس يبرا يتصادف

 يو اث راآ تص ادف   يمدل اثراآ تص ادف  جينتا داده شده است.
 گزارش شده است. 3و 4در جدول  بيشده به ترت يا هيحاش

 ک دو گروهيافراد مورد مطالعه به تفک يفيتوص يآمارها .1 جدول

 يکار يها گروه
 ريمتغ رده

 روزکار نوبت کار

436(9/85) 

3335(4/84) 

663(1/61)* 

2542(6/63) 

 يگاريس

 يگاريرسيغ
 گارياستعمال س

 سن )سال( - **8/4 33/38 2/4 8/38

 يشاخص توده بدن - 36/3 38/28 6/3 31/28

 اريانحراف مع  ن يانگيم **تعداد )درصد(  *                           

 

 گريد يرهايل اثر متغيبر ابتال به کلسترول باال با تعد يکار اثر نوبت يبررس يبرا يج برازش مدل اثرات تصادفي. نتا2 جدول

OR مقدار احتمال اريمع يخطا بيضر رده ريمتغ
 OR  ي%برا98نان يفاصله اطم *

 - - <3331/3 2338/3 -3853/4 - ازمبدا عرض

 (3233/1,3124/1) 319/1 <3331/3 3334/3 3194/3 - سن

 (9338/3,3428/3) 566/3 3313/3 3814/3 -1333/3 يگاريس گارياستعمال س

     رده مرجع يگارير سيغ

 (1983/1,1413/1) 135/1 <3331/3 3338/3 1463/3 - يبدن شاخص توده

 (3849/1,9336/3) 938/3 8633/3 3639/3 -3265/3 کار نوبت يکار نوبت

     رده مرجع روزکار

 - - <3331/3 1333/3 5589/8 - انسيمولفه وار

 ها  نسبت بخت*

 

 گريد يرهايل اثر متغيبر ابتال به کلسترول باال با تعد يکار اثر نوبت يبررس يشده برا يا هيحاش يج برازش مدل اثرات تصادفي. نتا3 جدول

OR مقدار احتمال اريمع يخطا بيضر رده ريمتغ
 OR  يبرا%98نان يفاصله اطم *

 - - <3331/3 1345/3 -2913/3 - ازمبدا عرض

 (3163/1,3332/1) 311/1 3331/3 3315/3 3133/3 - سن

 (9412/3,5439/3) 911/3 3334/3 3232/3 -3929/3 يگاريس گارياستعمال س

     رده مرجع يگارير سيغ

 (1312/1,3583/1) 393/1 <3331/3 3334/3 3593/3 - يشاخص توده بدن

 (3233/1,9688/3) 958/3 6533/3 3211/3 -3163/3 کار نوبت يکار نوبت

     رده مرجع روزکار

 - - <3331/3 3166/3 5388/3 - انسيمولفه وار

 ها  نسبت بخت*

 
و اث راآ   يحاصل از ب رازش م دل اث راآ تص ادف     جينتا
 3و  4 يه ا  در ج دول  بي  ش ده ب ه ترت   يا هيحاش   يتصادف
 يرهاياثر متغ لياست که در هر دو مدل با تعد  يدهنده ا ن اد

  يب   دار يرابطه معن يو شاخت توده بدن گاريس ، استعمال س
 جياو ابتال به کلسترول با  م اهده ن ده اس ت. نت    يکار نوبت

دهنده  ن اد 4در جدول  يحاصل از برازش مدل اثراآ تصادف
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  1397 پائيز(، 74 ي)پياپ 2، شماره 42جلد                                     کوم 

 

 

 گاري(، استعمال س>2221/2Pس  ) يرهاياست که اثر متغ  يا
(2212/2=Pو شاخت توده بدن )ي (2221/2P<  بر ابتال ب ه )

اس اس   پارامترها ب ر  ريبوده است. تفس دار يکلسترول با  معن
س  ،   ري  متغ يبرا ل. به  نواد مثاشود يها انجام م ب ت  نسنت
ب ه   يدر س  هر فرد، ب  ت اب تال و    يسال افزا كي يبه ازا

اس تعمال   ريمتغ ي. براکند يم دايپ  يافزا %9/1کلسترول با  
اب تال ب ه    ب  ت  ،يگاريف رد در گ روه س     كي   يبرا گار،يس

م ابه در  يها يژگيفرد با و كيتر از  کم %6/15کلسترول با  
ب ه   ،يشاخت ت وده ب دن   ريمتغ ياست. برا يگاريرسيگروه غ

در ه ر ف رد،    يدر شاخت ت وده ب دن    يواحد افزا كي يازا
. کن د  يم   دايپ  يافزا %8/17به کلسترول با   يب ت ابتال و

 زيشده ن يا هيحاش يحاصل از برازش مدل اثراآ تصادف جينتا
س     يره ا ياس ت ک ه اث ر متغ     ي  دهنده ا ن اد 3در جدول 

(2221/2=Pا ،)گاريس ستعمال (2226/2=P و شاخت توده )
ب وده   دار ي( بر ابتال به کلس ترول ب ا  معن    >2221/2P) يبدن

. ش ود  يها انجام م ب ت  اساس نسنت پارامترها بر رياست. تفس
در   يس ال اف زا   كي يس ، به ازا ريمتغ يبه  نواد مثال برا

 داي  پ  ياف زا  %1/1کلسترول با   س  کارکناد، ب ت ابتال به
ب ت ابتال به کلسترول با   گار،ياستعمال س ريمتغ ي. براکند يم

 %9/8 يگاريرس  ينس نت ب ه کارکن اد غ    يگاريدر کارکناد س
واح د   كي يبه ازا ،يشاخت توده بدن ريمتغ يتر است. برا کم
کارکناد، ب ت ابتال به کلسترول  يدر شاخت توده بدن  يافزا
 جيب ا توج ه ب ه نت ا      يچن   . همکند يم دايپ  يافزا %3/9با  

 دار يدر هر دو مدل معن انسيگزارش شده از دو مدل مولفه وار
افراد مطالعه در نقطه شروع  يندهنده ناهمگ شده است که ن اد

اط الع   اري  مع ک ه   ي  ا تي  ( اس ت. در نها يزماد بررس  ي)اول
 يو ب را  27/56222براب ر   يمدل اثراآ تصادف يبرا کهييآکا

ش ده   53/56261شده برابر ب ا   يا هيحاش يادفمدل اثراآ تص
ش ده در   يبررس   يه ا  مدل سهيدر رابطه با مقا  ياست. بنابرا

گفت م دل اث راآ    تواد يم اريمع  ياساس ا مطالعه حاضر، بر
 .ها داشته است به داده يبرازش بهتر يتصادف
 

 گيرييجهبحث و نت
در ابتال به کلسترول ب ا    يکار  مطالعه رابطه نوبت  يدر ا

س ال   12کارکناد شرکت فو د منارکه اص فهاد ک ه در م دآ    
 لي  حاصل از تحل جيشد. نتا يثابت بودند، بررس فتيش يدارا
ساله ن اد داد  12 يگروه حاصل از مطالعه هم يها داده يآمار

و شاخت توده  گاريس ، استعمال س يرهاياثر متغ ليکه با تعد
و ابتال ب ه کلس ترول ب ا      يکار  نوبت  يب دار يرابطه معن يبدن

و  گاريس ، استعمال س يرهاياثر متغ  يوجود ندارد.  الوه بر ا
 شده است. دار يبر ابتال به کلسترول با  معن يشاخت توده بدن

( من تال ب ه   %6/31نف ر )  4249مطالعه حاض ر   تيجمع از
در سراسر جه اد در   ياختالل چرب وعيکلسترول با  بودند. ش

در  ياخ تالل چرب    ي   يرون د افزا   ي  اس ت. ا   يحال افزا
 گريو د تياز ک ورها از جمله کره، کو ياريبزرگسا د در بس

م  اهده ش ده اس ت.     راديفارس و ا جيخل هيحاش يک ورها
از زن اد   ت ر   يدر مرداد بالغ ب   ياختالل چرب وعيش  يچن هم

زاده و  انجام شده توسط محس    لي[. در مرور فراتحل32است ]
ب رآورد ش ده    %38 رادي  در ا يپرکلسترولميها وعيهمکاراد ش

 وعيش زادي[. در مطالعه انجام شده در  ماد و  راق م46است ]
[. در 34،31گ زارش ش ده اس ت ]    6/21و  5/32 بي  به ترت

 42 يبا  تيدر جمعو انگلستاد  کايمطالعه انجام شده در امر
 [. 33گزارش شده است ] %28 وعيش زاديسال م

در م ورد رابط ه    يضيگذشته گزارشاآ ضد و نق مطالعاآ
مطالع اآ   يان د. برخ    ذکر نم وده  يکار کلسترول خود و نوبت

ان د. ب ه  ن واد مث ال در      را گزارش کرده دار يوجود رابطه معن
نف ر از   6886 يساله ک ه رو  12نگر  شتهذگ يگروه مطالعه هم

( کار بنفر ش 4827نفر روزکار و  2279کارگراد فو د ژاپ  )
 ج ه يکاراد نت در کلسترول خود نوبت  يانجام شده است، افزا
نگر  گذشته يگروه در مطالعه هم  يچن [. هم7گرفته شده است ]

نف ر از   672 يو همک اراد رو  يساله ک ه توس ط ص الح    17
اد انجام شده است و رابطه اصفه لياکر يکارکناد مرد شرکت پل

 ياست دام بررس   موزد هنگا كيو کلسترول به تفک يکار نوبت
 يکار کلسترول خود و نوبتبي   يدار يشده است و رابطه معن
ک ه ب ه    يتعداد مطالع ات  اديم  ي[. در ا32گزارش شده است ]

 اند افتهيدست ن يکلسترول خود و نوبت کار  يب دار يرابطه معن
 12نگ ر   به مطالع ه گذش ته   تواد ي نواد مثال م . بهستنديکم ن

اش اره ک رد ک ه     پ ر يدر شرکت ز دکارگر مر 1549 يساله رو
بوده اس ت، ام ا ف  ارخود و     BMI  يبا ث افزا يکار نوبت

کاراد متفاوآ ننوده است.  روزکاراد و نوبت  يکلسترول سرم ب
و  ک اوا يساله که توسط مور 6نگر  گذشته ي در مطالعه  يچن هم
گ زارش ش ده اس ت و     افتهي  يا زيمکاراد انجام شده است نه

ک اراد و روزک اراد    نوب ت  HDLو  لسترولدر سطح ک يتفاوت
ک ه   يدر مطالع ه ط ول    ي[.  الوه بر ا16م اهده ن ده است ]

ک ارگر م رد در ش رکت     572 يو همکاراد رو يتوسط غالم
 لي  فو د منارکه اصفهاد انجام شده است و ب ا اس تفاده از تحل  

ق رار گرفت ه اس ت،     لي  چوله مورد تحل  يت يسطح چند يزيب
 ليو کلسترول خود ب ا تع د   يکار نوبت  يب يدار يارتناط معن

تاه  ل،  ،يک  ار ي ، س   ، س  ابقهBMIم دوش  گر  يره  ايمتغ
[. 35م اهده ن  ده اس ت ]   الآيتحص زاديو م گاريس تيوضع

ک ه توس ط    گ ر يس اله د  9نگر  گذشته يگروه هم ي در مطالعه
کارگر م رد در ش رکت ف و د     5773 يو همکاراد رو ياکنر
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 همکارادو  زاده رقيه حس                                           

 

 

 يا هياست و با استفاده از مدل حاش   دهمنارکه اصفهاد انجام ش
قرار گرفته اس ت، ارتن اط    ليمورد تحل GEEبا روش برآورد 

اث ر   ليب ا تع د   TGو کلس ترول و   يکار نوبت  يب يدار يمعن
تاه  ل،  ،يک  ار ي ، س   ، س  ابقهBMIم دوش  گر  يره  ايمتغ
[. 5م  اهده ن  ده اس ت ]    الآيتحص زاديو م گاريس تيوضع
 يو همکاراد رو يکه توسط نذر يقطعم ي در مطالعه  يچن هم

ف  ارخود   وعيانج ام ش ده اس ت، ش      يياي  کارگر مالز 128
و ف ارخود  وهيج متر يليم 122 يبا  كيستولي)ف ارخود س

ک ار   ( در ک ارگراد نوب ت  وهيج متر يليم 92 يبا  كياستوليد
  ي  در ا  ي  با تر از روزکاراد گزارش شده است.  الوه ب ر ا 

 د،يريسيگل يکلسترول تام، تر  يب يدار يمعنرابطه  چيمطالعه ه
LDL قندخود و ،BMI م  اهده ن  ده اس ت،     يکار  با نوبت

در  يدار يمطالع  ه ب  ه ط  ور معن    ي  در ا HDLبلک  ه فق  ط 
[. در 12کاراد با تر از روزکاراد گ زارش ش ده اس ت ]    نوبت

 13نوبت کار و  14کارگر ) 45 يانجام شده رو يمطالعه مقطع
م اه   6قنل از اس ت دام و   ديريسيگل يو تر رولروزکار(، کلست

شده است و با اس تفاده از آزم ود    يريگ بعد از است دام اندازه
  يب   يدار يوآ معن  تف ا  چيقنل و بعد ن اد داده ش د ک ه ه    

در   يچن   [. ه م 36در دو گروه وجود ندارد ] TGکلسترول و 
و  وام ل   يک ار  نوبت  يکه با موضوع رابطه ب يمند مرور نظام

توسط پراوپ ر و همک اراد    4216در سال  كيمتابول طرسازخ
و  يک ار  نوب ت   يوجود رابطه ب   يبرا يانجام شد، شواهد کاف

و ف  ارخود وج ود    يک ار  نوبت  يو رابطه ب يچرب سميمتابول
و  يس اله ک ه توس ط نجف      2 ي [. در مطالع ه 3نداشته اس ت ] 
صورآ  يمينفر از کارکناد صنعت پتروش 3821 يهمکاراد رو

رشد پنهاد اس تفاده ش ده اس ت،     يمنحن  است و از مدل رفتهگ
گ زارش   يو شاخت ت وده ب دن   يکار نوبت  يب دار يرابطه معن

 [.37شده است ]
س المت   ريب ه  ل ت ت اث    ت واد  يرا م   دار يمعن رابطه ننود

افراد سالم را در م  اغل س  ت    کارکناد دانست چود معمو  
دانست  زيخاطر ن  يبه ا تواد يم  ي.  الوه بر اکنند ياست دام م
به روزک ار   تر فيکار و افراد ضع تر به نوبت افراد سالم که اصو  

که توس ط   يا در مطالعه ل نواد مثا . بهشوند ياختصاص داده م
و همکاراد صورآ گرفته است، گزارش شده است ک ه   يغالم

BMI ک ه  يتر از روزکاراد بوده است، در حال کاراد کم در نوبت 
صورآ  کس بوده اس ت. پ س از    به جهيدر مطالعاآ م ابه نت

ت ر   روند است دام کارکناد متوجه شدند که اف راد س الم   يبررس
 لي  [. دل38ان د ]  داده ش ده  ص اص تاخ يک ار  به نوب ت  تر  يب
است ک ه    يکرد ا اديننود رابطه ب  يا يبرا تواد يکه م يگريد
 اآينظر، خصوص بر افراد به شغل مورد يکار  نوبت ريتاث زاديم

 اآيو خصوص   يو اجتم ا   يس ازمان  طيمح ،يکيو ژنت يفرد

گفت در  تواد يم  يچن دارد. هم يفرد بستگ يکار  برنامه نوبت
و کلس ترول   يکار  نوبت  يب دار يرابطه معن جودکه و يمطالعات

 يک ار  طين وع مح    كي   يه ا دارا  اند، نمونه را گزارش نموده
ه ا وج ود    در همه آد يکار  از نوبت يواحد فياند و تعر ننوده

 [.39ندارد ]
س   در اب تال ب ه کلس ترول      ري  مطالعه حاضر اث ر متغ  در

 ن د يحاصل از پژوه  ک جهيشده است، که م ابه با نت دار يمعن
س   و    يب   يمياست که در آد ارتن اط مس تق   ديجد نهيدر گ
در م رور    يچن [. هم22] گزارش نموده است يپرکلسترولميها

 دزاده و همک ارا  توسط محس  يپرکلسترولميها وعيمند ش نظام
و  يکلس ترول ارتن اط ق و     يس   و اف زا    ياف زا   يب   زين

 [. 46م اهده شده است ] دار يمعن
 دار يدر ابتال به کلسترول معن   زين گارياستعمال س ريمتغ اثر

مطالعه   ياست و در ا يارتناط از نوع کاه   يشده است، اما ا
 ينق   مح افظت   ري  متغ  يحاصل ا يها داده جيبا توجه به نتا
( %12) يگاريبه خاطر تعداد کم افراد س تواد يم ديدارد که شا

 ج ه يب ه نت  افت ي  دس ت   ياز کل کارکناد ارتناط داد ام ا ب را  
اس ت.   ت ر   يو دق تر  يبه مطالعاآ ب ازيمورد ن  يدر ا تر  يدق

در مطالع اآ   زي  م ورد ن   يو مثنت در ا دار يوجود رابطه معن
 [. 21گزارش شده است ] گريد

در  يشاخت توده بدن ريدر مطالعه حاضر اثر متغ  يچن هم
 ج ه يراستا ب ا نت  دار شده است که هم يابتال به کلسترول با  معن
زاده و  محس    يپرکلسترولميها وعيمند ش حاصل از مرور نظام
  يمطالع  اآ گذش  ته اف  زا ي[. در برخ  46همک  اراد اس  ت ]
  يدر اف زا  يرا ب ه  ن واد  ام ل مهم      يشاخت ت وده ب دن  
 [. 23،24اند ] کلسترول ذکر کرده

ب ه ص ورآ    ن ه يزم  ياز مطالعاآ انجام شده در ا ياريبس
ان د،   استفاده نموده ياز مطالعاآ طول زين يبرخهستند.  يمقطع
  ي  ان د. در ا  اس تفاده نم وده   يا هياز مدل حاش ليتحل ياما برا

 يا هيحاش   يو اثراآ تص ادف  يمطالعه از دو مدل اثراآ تصادف
شده اس ت   تفادهاس ليتحل يبرا يشده با  رض از مندا تصادف

در  يبه صورآ اثراآ تص ادف  يفرد  يب يها ناهمگن که در آد
 دو مدل ب ر   يبرآورد پارامتر در ا  يچن . همشود ينظر گرفته م

امکاد محاس نه    ياست بنابرا يينما درست نهي ياساس روش ب
  ي  ها وج ود دارد. در ا  آد يبرا کهييبرازش آکا ييکوين اريمع

 يو اث  راآ تص  ادف يمطالع  ه در ه  ر دو م  دل اث  راآ تص  ادف
ش ده اس ت ک ه     دار يمعن   انسي  وار ي ش ده مولف ه   يا هيحاش
 وامل  ريتاث انگريافراد است و ب اديم اديز راآييدهنده تغ ن اد
معنا ک ه    يدر ابتال به کلسترول با  است. به ا يکيو ژنت يفرد

کلس ترول   يدارا يک  يو ژنت يارث   ليبه د  يممک  است فرد
 هي  افراد ممک  است به خاطر داشت  تغذ بر کس ايبا  باشد، 
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 يدچار کلسترول با  ن وند. بررس يورزش يها تيسالم و فعال
ق رار گرفت ه    يابي  تر مورد ارز موضوع که در مطالعاآ کم  يا

داش ته   جيو نت ا  رهايدر تفس   يريچم  گ  ريتاث تواند ياست، م
 باشد.
نمون ه   يب ه حج م ب ا     تواد يمطالعه م  ينقاط قوآ ا از

ب ودد   يمورد مطالعه، همگ  بودد اف راد م ورد مطالع ه، ط ول    
در طول زماد را  يدرود فرد راآييتغ يمطالعه که امکاد بررس

 يک ه هنگ ام   ياس تفاده از دو م دل    يچن   و ه م  کند يفراهم م
اش اره   ش ود،  يم   هيباشد، توص اديافراد مطالعه ز  يب راآييتغ

 کرد.
 يبه انجام مطالع ه رو  تواد يمطالعه م  يا يها تيمحدو از

ب ه  وام ل    ينن ود دسترس     يچن   کارخانه و هم كيکارکناد 
س طح   يري  گ ان دازه  ،ييغ ذا  مي  چود رژ گريکننده د م دوش
 يب دن  تي  فعال زادي  و م يش غل  تيدرآمد، رضا زاديخواب، م

 ازمن د   اشاره کرد که النته با توجه به اطال اآ مطالع اآ نظ ام  
محسوب  يکار  نوبت نهيمطالعاآ در زم تر  يب يها تيمحدود

 .شوند يم
نوب ت    يب يدار يمطالعه رابطه معن  يا يها افتهيبا  مطاب 

ن  اد دادد   يو ابتال به کلسترول با  وجود ن دارد. ب را   يکار
کنن ده   به داشت   وام ل م  دوش   ازين يکار نوبت ياثراآ قطع

 زادي  ک ار ب ودد و م   کار و مدآ زماد نوب ت  چود سابقه گريد
 يچن دمرکز  لعهانجام مطا  يچن . همشود يکار احساس م اضافه

م تل ف ب ا    رياز کارکن اد در ص نا   يت ر  گروه بزرگ ير روب
 جيمنج ر ب ه حص ول نت ا     توان د  يمتفاوآ م   يشغل يها گروه
 .شود رهايمتغ  يا  يدر مورد ارتناط ب يتر  يدق

 
 تشكر و قدردانی

 ارش د آم ار   ينام ه کارشناس    ادي  مقاله برگرفته از پا  يا
مدرس است.  تيدان گاه ترب يدر دان کده  لوم پزشک يستيز
و  يس ت يز محترم گروه آم ار  يا ضا ياز همکار لهيوس  يبد

 .شود يم يت کر و قدران يکارکناد دان کده  لوم پزشک
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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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