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مقدمه

جهان و علت اصلي مرگ در جهان است که عوامل اجتمااعي

پرفشاري خون شرياني به دلیل همراهي باا بیمااريهااي

متعددي در بروز و کنترل آن نقش دارند [ .]1عليرغم اين کاه

قلبي-عروقي به عنوان يکي از بزرگتارين مساالل بهداشاتي

شواهد نشان ميدهد درمان طباي پرفشااري خاون منرار باه

اطهرالسادات میرکريمي و همکاران
کاهش میزان ناخوشي و مرگ و میر ميگردد ،اين بیمااري در

ايسکمی

اکثر افراد و در تماام کشاورها از جملاه در کشاورهاي داراي

ميباشد [ .]11فشارخون در بین بیمااريهااي قلباي عروقاي

سیستم هاي مراقبتي پیشرفته ،درمان نشده باقي مانده است ياا

حاادود  %22کاال هزينااههاااي پزشااکي مسااتقیم را بااه خااود

تحت درمان ميباشد [.]2

اختصاص ميدهد [ .]18بهطوري که درمان و کنترل فشارخون

با توجه به تغییرات ساب

زنادگي در ساالهااي اخیار،

پیش بیني شده است که شیوع جهاني پرفشاري خون در ساال
 2222به  %22برسد [ .]3مطالعات ساازمان جهااني بهداشات

قلبي شود ،که نشاندهنده اهمیت کنترل فشاارخون

باعا کاااهش هزينااههاااي دارويااي ،درماااني و نیاز کاااهش
پیامدهاي اجتماعي از جمله مرگ و میر خواهد شد [.]14
انرمن قلب آمريکا ،آموزش سب

زندگي ساالم را جاز

نشان داده است که تنها  %22افراد مبتال به پرفشااري خاون از

اساسي در پیشگیري از بیماريهاي قلبي عروقي بیاان نماوده

بیماري خود اطالع دارند و از اين تعاداد  %22تحات درماان

است [ .]8امروزه درمان فشارخون با درمانهاي غیردارويي از

هستند و  %12آنان فشارخون کنترل شده دارند [.]2

جمله تعديل سب

زندگي آغاز شده است کاه شاامل کااهش

نتايج مطالعات بیانگر افزايش شیوع اين بیماري در اياران

وزن ،افزايش فعالیت فیزيکي ،محدود کاردن مصارف الکال و

است .مطالعات مختلفي در خصوص شیوع پرفشاري خاون در

کاهش استرس است .تغییر در توصیههاي درماني بهطور قابال

ايران انرام شده است که نشان ميدهد شایوع آن از  %8/2تاا

توجهاي فعالیت بیماران و مسئولیت آنان براي درمان خاود را

 %24/2متغیر است [ .]2-12شیوع پرفشاري خون در جامعاه

افزايش ميدهد که اينکار بايد توسط مراقبین بهداشاتي انراام

ايراني در افراد بالغ  %22/20و در افراد باالي  22ساال سان

شود .يکي از اهداف فعالیتهاي مراقبین بهداشاتي در درماان

 %24/2گزارش شده است [ .]12در استان گلستان ،طبق نتايج

فشارخون بهبود تبعیت بیماران است [.]22

مطالعه کوهورت گلستان میزان شیوع پرفشاري خاون %21/8

مطالعات نشان ميدهد عوامل اجتماعي متعددي بر سالمت

گزارش شد [ .]11در مطالعهي ديگري ،میزان شیوع فشارخون

بیماران مبتال به پرفشاري خون تاثیرگذار اسات کاه برخاي از

در جامعه شهري استان گلستان  %31و در شاهر گرگاان %21

اين عوامل شامل عدم تبعیت از رژيم غاذايي ،عادم تبعیات از

گزارش شده است [.]12

داروي ترويزي ،چاقي ،سیگار کشیدن ،مصارف الکال ،عادم

پرفشاري خون باه عناوان يا

قاتال خااموش شاناخته

تحرك ،استرس ،و بیماريهاي زمیناهاي داليال عادم پاسا

ميشود و عوارض بالیني و اقتصادي-اجتماعي زياادي را باه

بیماران مبتال به پرفشاري خون به درماانهااي تراويز شاده

همراه دارد [ .]13هدف از درماانهااي ضدفشاارخون فاراهم

ميباشد [ .]21افزايش تبعیت از درمان کاه باه عناوان میازان

درمان موثر در جهت کاهش فشارخون ،جلوگیري

توساط بیماار تعرياف

آوردن ي

انرام درمانهاي ترويز شاده پزشا

فاکتور کلیدي در کنتارل فشاارخون اسات [.]22

از آسیب به ارگانهاي حیااتي و مارگ اسات [ .]12کااهش

ميشود ي

فشارخون ميتواند عوارض ناشي از پرفشاري خون را کاهش

برخي مطالعات نشاان دادهاناد کاه تعاداد کماي از بیمااران از

دهد .در برخي مطالعاات نشاان داده شاد کاه کااهش فشاار

درمانهاي اراله شده تبعیت ميکنند و عدم تبعیات در بیمااري

سیستول به میزان  12میليمتر جیوه و فشار دياستول به میزان

پرفشاري خون را به عنوان ي

مشکل شايع در بیماران مباتال

 2میليمتر جیوه ،خطر بیماري کرونر قلبي و سکته مغزي را به

به پرفشاري خاون مطار کاردهاناد [ .]12،2محققاین باراي

ترتیب به میزان  %22و  %32کاهش ميدهد [ .]10،12از سوي

پیشرفت تبعیت از درمان بیماران استراتژيهاي مختلفي مانناد

ديگر مطالعات آيندهنگر تخمین زدهاند که  2-0میليمتر جیاوه

تشويق به تبعیت از درمان با آموزش به بیماران جهات کنتارل

افازايش فشاار دياساتول مايتواناد باعا افاازايش 32-22

عوامل تاثیرگذار ،توصیههاي تعديل سب

زندگي و استفاده از

درصاادي خطاار سااکته و  22-22درصاادي بیماااريهاااي

منابع آموزشي را پیشانهاد کاردهاناد [ .]23ساازمان بهداشات
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کومش

جهاني بر طراحي برنامههاي مناسب براي کاهش فشارخون از
جمله تهیه بستههاي آموزشي براي تعديل سب

زندگي تاکیاد

دياستولی

مساوي يا بااالتر از  42میلايمتار جیاوه ،ساابقه

حداقل  0ماه درمان دارويي پرفشاري خون ،هوشیاري کامال،

داشته است [ .]22از اين میاان آماوزش روشهااي تغذياهاي

توانايي شنیداري و گفتاري بود .همچناین ،معیارهااي خارو

سالم و متناسب با شرايط بیماري براي کنترل فشارخون ،يکي

عبارت از باردار بودن بیمار در زمان انرام پژوهش ،ابتال باه

زنادگي بیمااران مباتال باه

اختالالت روانپزشاکي شاناخته شاده ،بیمااريهااي مازمن

از ابزارهاي اساسي تعديل ساب

پیشرونده شاناخته شاده مانناد سارطان ،لوپاوس ،نارساايي

پرفشاري خون است.
با توجه به اينکه مطالعات محدودي در مورد تعديل سب

پیشرفته قلبي ،کلیوي ،ديابت و سکته مغزي و اعتیاد باه ماواد

زندگي خصوصاا تبعیات از رژيام غاذايي بیمااران مباتال باه

مخدر و الکل ،عدم تمايل بیمار براي ادامه مشارکت در مطالعه

پرفشاري خون در ايران انرام شده است ،اين پژوهش با هدف

قبل از شروع مداخله ،ابتال به بحاران فشاارخون و ياا باروز

زندگي بار تبعیات از

مشکالت نیازمند مداخله درماني و مسافرت يا نقل مکاان در

رژيم غذايي و فشارخون بیماران مبتال به پرفشاري خون انرام

طول مطالعه بود .پس از بیان اهاداف پاژوهش و توضای در

شد.

مورد روش کار ،از بیماران جهت شرکت در مطالعاه رضاايت

تعیین تاثیر برنامه آموزشي تعديل سب

کتبي اخذ شد و فرم مشخصات دموگرافی

و اطالعات بالیني

مواد و روشها

(رژيم دارويي ،طول مدت ابتال به بیماري ،طول مدت درمان،

اين مطالعه کارآزمايي بالیني تصادفي در ساال  1342بار

فشارخون و ساير بیماريهاي زمینهاي) بیماران تکمیال شاد.

روي  48بیمار مبتال به پرفشاري خون انرام شد .پس از تالید

سپس فرم ثبت رژيم غذايي در اختیاران بیماران قرار گرفت و

کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکي گلستان و ثبات عناوان در

از آنها خواسته شد تا در طي  2هفته و بهصورت روزانه فارم

سامانه کارآزمايي بالیني اجرا شد.

را تکمیل کنند .افرادي که در مرحله اول تبعیت کامال داشاتند

با توجه به مطالعه بهراميناژاد و همکااران [ ]8و بارآورد

کنار گذاشته شدند و از بیماراني که تبعیت متوسط و يا ضاعیف

و انحراف معیار قبل

داشتند 48 ،نفر وارد مطالعه شدند .بیماران بر حسب جنسایت

و بعد از مداخله  23/2و  4میليمتر جیوه ،در ساط اطمیناان

به صورت تصادفي و با استفاده از تخصیص تصادفي جايگشت

 %42و توان آزمون  ،%82و با احتساب فرسايش  12درصدي

بلوکي با اندازه  2در هار بلاوك و انتخااب تصاادفي شاماره

نمونهها ،حداقل  24نمونه در هر گروه و در کل  48نفر در نظر

بلوكها در دو گروه مداخله و کنترل ( 24نفار در هار گاروه)

گرفته شد .براي دسترسي به  48نفر با فرض تبعیات از رژيام

تخصیص داده شدند( .شکل .)1

کاهش  11واحدي فشار خون دياستولی

غذايي در حداکثر  %22افراد 140 ،نفر نمونه مورد نیاز بود که

براي بیماران گروه مداخله عالوه بر مراقبت معمول ،شامل

در اين مطالعاه در مرحلاه اول  222نفار واجاد شارايط وارد

و ساير اقدامات توصیه

ادامه مصرف داروها ،مراجعه به پزش
شده پزش

مطالعه شدند.

بود ،مداخلهي آموزشي به مدت  2هفته انرام شد.

ابتدا  222بیمار مبتال باه پرفشااري خاون اولیاه از میاان

تمام بیماران در دو گروه مراقبت معمول توصایه شاده توساط

بیماران مراجعهکننده به درمانگاه قلب مرکز آموزشي و درماني

پزش

معالج را دريافت ميکردند .آموزش بهصورت فاردي و

صیاد شیرازي با در نظر داشتن مالكهاي ورود به پژوهش باه

چهره به چهره ،هفتهاي  2بار به مدت  2ساعت بر اساس بسته

روش نمونهگیري در دسترس وارد مطالعاه شادند .معیارهااي

آموزشي تعديل سب

زندگي بود .محتاواي آموزشاي شاامل

ورود به مطالعه شامل سن  18-02ساال ،تواناايي خوانادن و

توصیف پرفشاري خون ،آموزش بهبود سب

نوشتن ،فشارخون سیساتولی

مسااوي ياا بااالتر از  122و

زندگي (فعالیات

فیزيکي و ورزش روزاناه ،تارك سایگار ،کنتارل وزن ،بهباود

اطهرالسادات میرکريمي و همکاران
الگااوي خااواب و اسااتراحت ،کاااهش اضااطراب و مااديريت

سبزيرات و لبنیات جهت همسانسازي وزن امتیازات با  3زير

استرس) ،مصرف بهموقع و صحی داروهاي ترويز شده و لزوم

گروه نم  ،چربي و میوه امتیازات بر حسب چاارك محاسابه

و چگونگي رعايت رژيم غذايي توصیه شده

شد و امتیاز  2-12به عنوان تبعیات ضاعیف ،امتیااز 11-12

زنادگي

عنوان تبعیت متوسط و امتیاز  12-28به عنوان تبعیات کامال

در اختیار بیماران گروه مداخله قرار داده شد و بیماران هار دو

در  2زير گروه سبزيرات و لبنیاات در نظار گرفتاه شاد .در

گروه مداخله و کنترل فرم ثبت اطالعات رژيم غذايي خاود را

نهايت جهت سنریدن تبعیت کلي بیمار در  2بعد مصرف نما

به مدت  2هفته روزاناه تکمیال کردناد .در طاي ايان مادت

–چربي -میوه -سابزيرات تاازه و لبنیاات کامچارب ،ابتادا

فشارخون بیماران هر دو گروه  2هفته متوالي هر هفته ي باار

امتیازات هر زير گروه محاسبه گرديد .در صورت کسب نماره

با مراجعه به درمانگاه کنترل و ثبت شد .تمام بیماران دو گروه

کامل در حداقل  3زير گروه تبعیت کامال و در  2زيار گاروه

مداخله و کنترل تا پايان مداخله در مطالعه مشارکت داشتهاند.

تبعیت متوسط و در ي

زيرگروه و کمتر تبعیت ضعیف در نظر

همچنین بیماران چه در داخل دو گروه مداخله و کنترل و چاه

گرفته شد.

مراجعه به پزش

بود .پس از اتمام مداخله ،بسته آموزشي تعديل سب

فرم سنرش تبعیت از رژيم غذايي طراحاي شاده از نظار

بین دو گروه ارتباطي با هم نداشتند.
اباازار گااردآوري دادههااا شااامل فاارم ثباات اطالعااات

روايي صوري ) (Face validityماورد ارزياابي قارار گرفات،

(شامل سن ،جانس ،شاغل ،میازان تحصایالت و

ابتدا به منظور تعیین روايي صوري کیفي ،پرسشناماه توساط

وضعیت تاهل) ،اطالعات بالیني مربوط باه بیمااري و درماان

 12نفر از افراد متخصص که در زمینه بیمااريهااي مازمن و

(نوع دارو ،تعداد دارو ،دفعات مصارف روزاناه و فشاارخون)

ابزارسازي ترربه کافي داشاتند و  12نفار از افاراد مباتال باه

بود .سنرش تبعیت از رژيم غذايي نیز با استفاده از فارم ثبات

پرفشاري خون مورد بررسي قرار گرفت و عبارات بار اسااس

اطالعات رژيم غذايي انرام شد .در فرم ثبت اطالعاات رژيام

نظرات افراد متخصص ،به منظاور درك و فهام بهتار بیمااران

غذايي پنج بعد مصرف نم  ،چربي ،میوه ،سابزيرات تاازه ،و

ويرايش شدند .در مرحله بعد از روش کمي تعیین امتیاز تااثیر

لبنیات کمچرب بهطور مرزا سانریده شاد .بادين ترتیاب در

آيتمها استفاده شد .بدين منظور ،براسااس نظارات  12نفار از

و مصارف چرباي،

از

دموگرافی

صورتي که پاس بیمااردر مصارف نما

بیماران مبتال به پرفشاري خون ،نمره تاثیر اهمیت هر يا

همیشه ،گاهي ،به ندرت و هرگز بود ،به ترتیب امتیاز  2تا  3به

عبارات محاسبه شد که امتیاز تاثیر کلیه آيتمها از  1/2بیشتر

داده ميشد .در مورد میوه در صورت عدم مصارف آن

بود .سپس بررسي روايي محتوي به دو طرياق کیفاي و کماي

امتیاز صفر و به ازاي مصرف هر واحد میوه به ترتیب امتیاز 1

صورت گرفت .ابتدا جهت تامین روايي محتوي کیفي محتوا از

تا  3داده شد .با توجه به اينکه ثبت رژيم غذايي بیماران طاي

نظر رعايت دستور زبان ،استفاده از کلمات مناسب ،امتیازدهي

دو هفته انرام شد ،دامنه امتیاز کساب شاده در  3زيار گاروه

مناسب و زمان در نظر گرفته شده براي تکمیل ابزار توسط 12

نم  ،چربي و میوه از صفر تا  22بود .در دو بخش مربوط به

نفر از افراد متخصص مورد ارزشیابي قرار گرفت .بدين ترتیب

سبزيرات تازه و لبنیات کمچرب ،در صورت عدم مصارف آن

ابزار به صورت جدول ثبت اطالعات روزاناه طراحاي شاد و

واحاد امتیااز  1و باه ازاي

جمالت از حالت سوالي به حالت خبري براي ثبت روزاناه در

داده شد .بدين ترتیاب در

زمانهاي تعیین شده آماده شد .سپس روايي محتاوي کماي از

هر ي

امتیاز صفر ،به ازاي مصرف يا
مصرف دو واحد امتیاز  2به هر ي

 3زير گروه نم  ،چربي و میوه امتیاز  2-12به عنوان تبعیات

طريق محاسابه نسابت رواياي محتاوي ياا

ضعیف و امتیاز  12-28به عنوان تبعیت متوسط و امتیاز -22

) Validity Ratioو محاسبه شاخص روايي محتوي ياا

CVI

 24به عنوان تبعیت کامل در نظر گرفته شد .در  2زيار گاروه

) (Content Validity Indexتحقاق يافات .از طرياق

CVR

CVR (Content
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ضرورت وجود گويه از ديد افراد متخصص مورد ارزيابي قرار

دادههاي دو مرحله قبال و بعاد از مداخلاه در نارمافازار

آيااتم در

 SPSSنسخه  18تحلیل شد .با توجه به آزماون کولماوگروف

مرموعهاي از آيتمها توسط  12نفر از متخصصاان بار اسااس

اسمیرنوف فرض نرمالیتي تغییرات فشارخون برقرار نبود و لذا

طیف سه قسمتي محاسبه گردياد CVR .محاسابه شاده هماه

براي مقايسه میانگین تغییرات فشاارخون و میازان تبعیات از

عبارات از ( 2/24بر اساس ارزياابي  11نفار از متخصصاین)

رژيم غذايي در دو گروه از آزمون منويتني و براي مقايسه هر

بزرگتر باود باا ساط معنايداري قابال قباول ()>p 2/22

گروه در دو وضعیت قبل و بعد از آزمون ويلکاکسون اساتفاده

ضروري در نظر گرفته شد .و در پايان  CVIبا استفاده از ساه

شد .براي مقايسه تبعیت از رژيم غذايي بین دو گروه مداخله و

معیار سادگي ،مربوط يا اختصاصي بودن و وضو ياا شافاف

کنترل قبل و بعد از مداخله از آزمونهاي کاي اسکولر ،آزمون

بودن هر آيتم بهطور مرزا (با طیف لیکرت  2قسمتي) توساط

دقیق فیشر و م

نمار استفاده شد .سط معنيداري  2/22در

 12نفر از متخصصان مورد ارزيابي قرار گرفت .باا توجاه باه

نظر گرفته شد.

گرفاات .در اياان رويکاارد ضاارورت و اهمیاات يا

اينکه نمره  CVIمحاسبه شده از  2/14بیشتار باود عباارات

ثبت نام افراد مبتال به پرفشاری خون

مورد نظر مناسب در نظر گرفتاه شاد و هماه عباارات حفا

جهت شرکت در مطالعه ()n=200

گرديد .پايايي ابزار با توجه به آلفاي کرونباخ به ترتیب باراي
مصرف نم

 ،%48مصرف چرباي  ،%81مصارف میاوه ،%81

پایش دو هفته ای برای اندازه گیری

مصرف سبزيرات تازه  ،%10و مصارف لبنیاات  %41بارآورد
گرديد .با توجه به اين که در طول دو هفته مورد سنرش قارار
گرفت ،ضاريب پاياايي باا اساتفاده از تکنیا

دو نیماهاي و

محاسبه ضريب گاتمن به ترتیاب باراي مصارف نما

میزان تبعیت و ارزیابی های اولیه
خروج بیماران فاقد معیارهای
پژوهش ()n=102

،%40

تخصیص تصادفی بیماران به گروه

مصرف چربي  ،%14مصرف میوه  ،%12مصرف سبزيرات تازه

های مداخله و کنترل ()n=98

 ،%81مصرف لبنیات  ،%88فعالیات فیزيکاي  ،%40و مصارف
دارو  %41گزارش گرديد [.]22
همچنین به منظور کنترل فشارخون بیماران هار دو گاروه،
فشارخون بیمااران  2دقیقاه پاس از اساتراحت در تخات در
وضعیت دراز کشیده به پشت و در حالي که دست راست بیمار
در سط قلب وي قرار داشت توسط ي

نفر کارشناس پرستار

گروه مداخله

گروه کنترل

()n=49

()n=49

 2هفته مداخله

 2هفته پیگیری بدون

آموزشی

مداخله

تجزیه و تحلیل

همسط شاغل در درمانگاه قلب مرکز آموزشي درماني شاهید
شکل  .1فلودیاگرام مربوط به مطالعه

صیاد شیرازي انرام شد .ابتدا کاف فشارسنج متناساب باا دور
بازوي راست بیمار را  2بند انگشت باالتر از چین آرنج بساته
و فشارخون بیمار کنترل و ثبت شد .پس از کنترل فشاارخون،
همچنان که بیمار دراز کشیده بود .ثبت تعداد تنفس با مشاهده
حرکات باال و پايین رونده قفسه ساینه باا اساتفاده از سااعت
مچي  QUARTZساخت کشاور ساولیس انراام شاد .تعاداد
ضربان قلب در دقیقه نیز با استفاده از ساعت مچي انرام شد.

نتایج
میانگین و انحراف معیار سن بیماران گروه مداخله و گروه
کنترل به ترتیب  24/2±1/2و  21/3±1/8بود که اکثر آناان
زن ( )%24/2و متاهاال ( )%42/4بودنااد .تنهااا  %32/0آنااان
تحصیالت دانشگاهي داشتند .تحلیل دادهها نشان داد بیمااران

اطهرالسادات میرکريمي و همکاران
دو گروه مداخله و کنترل قبل از شارکت در برناماه آموزشاي
تعديل سب

زنادگي ،از نظار متغیرهااي دموگرافیا

مقايسه میزان فشارخون سیستولی

ماورد

و دياساتولی

در دو

گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله نشان داد که آماوزش در
کاهش میزان فشارخون سیستولی

بررسي همسان بودند( .جدول )1

( )P<2/221و دياستولی

میزان تبعیت از رژيم غذايي در گروه کنترل بعد از مداخله

( )P<2/221تاثیر داشته است که اين تفااوت از نظار آمااري

نشان داد که هیچکدام تبعیت کامل نداشاتند .میازان تبعیات از

معنادار بود .تغییرات کاهشي فشارخون سیساتولی

در گاروه

رژيم غذايي در گروه مداخله بعد از مداخله آموزشي نشان داد

مداخلااه بااه طااور متوسااط  4/42±1/32و در گااروه کنتاارل

که  %22/4بیماران تبعیت کامل از رژيم غذايي داشتند (جدول

 2/11±1/28میليمتر جیوه بود که اين تفاوت از نظر آمااري

 .)2يافتههاي پژوهش در خصاوص مقايساه تبعیات از رژيام

معنيدار بود ( .)P<2/221همچناین تغییارات کاهشاي فشاار

غذايي در بیماران دو گروه مداخله و کنترل نشان داد که قبل از

خااون دياسااتولی

در گااروه مداخلااه بااه طااور متوسااط

مداخله در تبعیت از رژيم غاذايي بیمااران دو گاروه اخاتالف

 2/82±2/12و در گروه کنترل  2/31±1/22میليمتر جیاوه

آماري معناداري وجود نداشت ( .)P=2/222در حالي که بعاد

بود که تفااوت معنايدار باود ( .)p<2/221بادين معناي کاه
و دياساتولی

از مداخله اين تفااوت معناادار ( )P<2/221باود .هامچناین

آموزش در کاهش میزان فشارخون سیستولی

يافتهها نشان داد تبعیت از رژيم غذايي بیماران گاروه مداخلاه

به عنوان پارامتر مهام کنتارل بیمااري تاثیرگاذار باوده اسات

قباال و بعااد از مداخلااه اخااتالف آماااري معنااادار داشاات

(جدول .)2

(( )P<2/221جدول )3
جدول  .1توزیع فراوانی متغییرهای دموگرافیک بیماران مبتال به پرفشاری خون در دو گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله
گروه مورد بررسی
مشخصه

جنس
سن
تحصیالت
وضعیت تاهل

کنترل

مداخله

P-value

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مونث

92

92/9

11

31/1

مذکر

90

80/4

14

13/7

≥ 90

92

92/9

10

31/9

<90

90

80/4

12

14/4

غیردانشگاهی

18

32/8

10

31/9

دانشگاهی

19

10/3

12

14/4

متاهل

87

29/2

87

29/2

مجرد

9

8/1

9

8/1

0/48
0/13
0/99
1/0

جدول  .9توزیع فراوانی مطلق و نسبی تبعیت از رژیم غذایی بیماران گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله
گروه مورد بررسی
مداخله ()n =82

تبعیت از رژیم غذایی

محدودیت مصرف نمک

محدودیت مصرف چربی

میوه

قبل از مداخله

کنترل ()n =82

بعد از مداخله

تعداد

درصد

تعداد

درصد

قبل از مداخله

بعد از مداخله

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ضعیف

98

82/0

0

0

99

88/2

10

31/9

متوسط

90

80/4

11

31/1

99

88/2

17

18/7

کامل

9

10/9

14

13/7

9

10/9

9

8/1

ضعیف

91

83/2

1

3/1

99

91/0

94

97/1

متوسط

99

91/0

19

39/1

12

14/4

17

18/7

کامل

1

9/0

18

94/3

9

10/9

8

4/9

ضعیف

91

83/2

8

4/9

97

99/1

91

83/2

متوسط

93

91/1

19

71/8

99

88/2

98

82/0

کامل

0

0

10

90/8

0

0

9

8/1

جلد  ،22شماره ( 2پیاپي  ،)12بهار  – 1341ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

کومش

گروه مورد بررسی
مداخله ()n =82

تبعیت از رژیم غذایی

سبزیجات تازه

لبنیات کم چرب

کل

قبل از مداخله

کنترل ()n =82

بعد از مداخله

تعداد

درصد

ضعیف

19

10/3

1

متوسط

17

18/7

4

قبل از مداخله

تعداد

درصد
3/1

19

13/1

90

بعد از مداخله
تعداد

درصد

تعداد

درصد

98/9
82/0

10/3

19

80/4

98

کامل

17

18/7

14

77/3

18

94/3

11

93/9

ضعیف

11

93/9

0

0

2

14/8

7

18/1

متوسط

19

10/3

9

10/9

91

89/2

91

89/2

کامل

91

89/2

88

42/4

12

14/4

91

89/2

ضعیف

19

71/8

7

18/9

14

77/3

80

41/3

متوسط

18

94/3

91

89/2

10

90/8

2

14/8

کامل

0

0

91

89/2

1

9/0

0

0

جدول  .1مقایسه تبعیت از رژیم غذایی بین گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله
گروه مورد بررسی
تبعیت از رژیم غذایی

قبل از مداخله
بعد از مداخله

کنترل ()n =82

مداخله ()n =82
تعداد

درصد

تعداد

درصد

تبعیت کامل دارد

0

0

1

9/0

تبعیت کامل ندارد

82

100

84

24/0

تبعیت کامل دارد

91

89/2

0

0

تبعیت کامل ندارد

94

97/1

82

100

P-Value

0/900
>0/001

>0/001

P-Value

جدول  .8مقایسه میانگین میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بین گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از انجام مداخله
گروه مورد بررسی
فشار خون

کنترل ( )n =82

مداخله ( )n =82
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

p-value

قبل از مداخله

199/19

4/41

199/99

10/13

0/484

بعد از مداخله

189/81

4/77

199/18

2/91

>0/001

تغییرات قبل و بعد

2/28

7/19

0/11

1/94

>0/001

فشارخون
سیستولیک

>0/001

p-value

0/310

قبل از مداخله

21/92

9/79

21/82

1/82

0/344

بعد از مداخله

47/89

8/10

21/19

9/22

>0/001

تغییرات قبل و بعد

9/48

8/10

0/17

1/90

>0/001

فشارخون
دیاستولیک

>0/001

p-value

0/108

بحث و نتيجهگيري

تبعیت بیماران از برنامههااي درمااني شاود [ .]20هامچناین

يافتههاي مطالعاه حاضار نشاان داد کاه بعاد از مداخلاه

مطالعه ون دالمن ) (Dulmenو همکاران ( )2221نیز نشان داد

آموزشي تبعیت از رژيم غذايي بیماران مبتال به پرفشاري خون

که استفاده از الگوهاي چندمحوري در بهباود و ارتقاا تبعیات

در گروه مداخله نسبت به گاروه کنتارل بااالتر باود بناابراين

بیماران مزمن موثر است [.]21

زندگي ميتواند منرر به افازايش

نتايج اين مطالعه نشان داد که مداخله آموزشي باع بهبود

دالمااتر )(Delamater

قابل توجه درتبعیت از رژيم غذايي بیماران مبتال به پرفشااري

( )2220نیز نشان داد که استفاده از روش آموزش گروهاي در

خون شد ( .)P<2/221نتايج ايان مطالعاه باا مطالعاه کمپبال

بیماران مبتال به بیماريهاي مزمن مايتواناد باعا بااالرفتن

) (Campbellو همکاران ( )1448همسان بود [ ]28که نشاان

رفتارهاي خودمراقبتي بیماران و در نتیره منرر به بهبود میاان

زندگي توسط پرستاران باعا بهباود قابال

آموزش فرد در تعديل سب

تبعیت بیمااران گاردد .نتاايج مطالعاه

داد آموزش سب

اطهرالسادات میرکريمي و همکاران
توجه در رژيم غذايي بیماران مبتال باه پرفشااري خاون شاد،

گرفته است .اين در حاالي اسات کاه در پاژوهش عباساي و

افازايش تاثیرگاذاري

همکاران ( )1382نشان داده شد که اکثريت بیماران مباتال باه

آموزش به بیماران ميشود .نتايج مطالعاه سانايي و همکااران

پرفشاري خون از رژيم درماني خود تبعیت داشتند [ .]33شايد

( )1343نیز بیانگر بهبود رژيم غذايي و کیفیت زندگي بیمااران

بتوان گفت اين اختالف ميتواند به علت آموزشهااي مارتبط

تحت جراحي باي پس عروق کرونر پس از آماوزش خاانواده

با کنترل فشارخون توسط پرسنل بهداشتي باشاد کاه در طاي

بود [ ]24ميشاود .ايان در حاالي اسات کاه مطالعاه چیائن

سالهاي اخیر در برخي مراکز درماني صورت گرفته اسات و

) (Chienو همکاران در سال  2220نتاايج متفااوتي را نشاان

نیز ميتواند به علت پیشرفتهاي فناوري و اساتفاده از مناابع

دادند بدين ترتیب که آموزشهاي نیاز محور بیمار و خاانواده

اطالعاتي مختلف باشاد .ايان موضاوع در مطالعاه جعفاري و

در بخش مراقبتهاي ويژه منرر باه افازايش ساط داناش و

همکاران در سال  1343مورد تايید قرار گرفت که آموزش بر

آگاهي بیماران شده ولي در بهبود تبعیت رژيم غذايي بیمااران

رعايت رژيم غذايي در جهات کنتارل فشاارخون در بیمااران

تاثیر معناداري نداشته است [ .]32اين تفاوت ميتواند به علت

هموديالیزي تاثیرگذار بوده و در بهباود تبعیات بیمااران مفیاد

کم بودن تعداد جلساات آموزشاي باشاد و ايانکاه نیازهااي

ميباشد [ .]32يافتههاي پژوهش آنان نشاان داد کاه آماوزش

بیماران و خانواده آنان متفااوت باوده ولاي آماوزش بیماار و

مناسب ،باعا

در

خانواده بهطور همزمان صورت گرفته است .در مطالعه حاضار

بیماران گرديد [.]32

همچنین پیگیري و پايش بیماران باع

کااهش فشاار سیساتولی

و دياساتولی

تعداد جلسات آموزشي بیشتري براي بیماران در نظار گرفتاه

يافتههاي مطالعه مسرور و همکاران ( )1342نشان داد که

شد عالوه بر آن به منظور اجراي رعايت نکاات آماوزش داده

اکثريت بیماران در بعد رژيام غاذايي تبعیات نسابتا مطلاوبي

شده فرم ثبت رژيم ترويز شده در اختیار آنان قرار داده شاده

داشتند که با مطالعه حاضر همخواني ندارد [ .]30اين اخاتالف

بود .در مطالعه ابراهیمي و همکاران ( )1342آماوزش برناماه

ميتواند به اين علت باشد که در مطالعه آنها تبعیات از رژيام

هفته به شیوه کارگاهي اجرا شد،

غذايي بهصورت کلي و با استفاده از پرسشنامه انادازهگیاري

ولي پیگیري تلفني  8هفته پس از پايان آماوزش انراام شاد.

شد که وابسته به حافظه بیماران اسات از طرفاي تعاداد کثیار

يافتهها نشان داد میزان تبعیت بیماران در پیگیري  3و  0ماهاه

سواالت و خستگي بیماران در پاس به پرسشها نیز ميتواناد

بهطور معنيدار افزايش يافات .بادين معناي کاه پیگیاري در

بر پاسخگويي بیماران به سواالت تاثیر بگذارد در حالي که در

مداخالت کوتاه مدت ميتواند به حف توانمندي بیماران کم

اين مطالعه به منظور اندازهگیري تبعیت اطالعاات مرباوط باه

نمايد [.]31

رژيم غذايي بیمار بهصورت روزانه طي دو هفته توساط بیماار

خودمراقبتي نیز به مدت ي

در مطالعه کوآن ) (Kwanو همکااران ( )2213تبعیات از
رژيم غذايي بیماران مبتال به پرفشاري خون ضاعیف گازارش

ثبت ميشد.
محدوديت مصرف نم

در رژيم غذايي نقش بسازايي در

شده بود [ .]11هامچناین ،نتاايج مطالعاه هاادي و همکااران

کاهش فشارخون دارد [ .]38،31يافتههاي اين پژوهش تبعیت

( )2222نیز نشان داد که تبعیت از رژيام درمااني در بیمااران

بیماران در محدوديت مصرف نم

در رژيم غذايي نشاان داد،

مبتال به پرفشاري خون پاايین باود [ .]32اگرچاه نتاايج ايان

تنها  %12/2از بیماران تبعیت کامل در محدوديت مصرف نم

مطالعه همسو با اين مطالعه است ولي هادي و همکااران تماام

داشتند .مطالعه مافوثا ) (Mafuthaو همکاران نیز نشان داد که

ابعاد تبعیت کلي از رژيم درماني را با استفاده از پرساشناماه

حدودا  %33تبعیت خوب در محدوديت مصرف نم

در رژيم

استاندارد تبعیت بیماران را مورد سنرش قرار دادناد ولاي در

غذايي داشتند که همسو با نتايج اين مطالعه ميباشد [ .]34ولي

اين مطالعه تبعیت بیماران به صورت روزانه مورد بررسي قارار

با آموزش  %30بیماران پس از آموزش تبعیت کامل در توصیه

جلد  ،22شماره ( 2پیاپي  ،)12بهار  – 1341ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

کومش

داشاتند .نتاايج ايان مطالعاه باا مطالعاه

شفاهي و کتبي و آسانسازي آموزش در بهبود تبعیت از رژيام

مصرف محدود نم

بالراني و همکاران ( )1343همخواني ندارد [ .]22علات ايان

درماني بیماران موثر است [ .]20نتايج مطالعه

بربن )(Berben

تفاوت ميتواند اين باشد کاه جامعاه ماورد پاژوهش در ايان

( )2211نیز نشان داد که ماداخالت آموزشاي شاامل ارتبااط

مطالعه بیماران قلبي عروقي بودند ،در حاليکه در اين پژوهش

کالمي ،شنیداري ،دياداري ،ماداخالت مشاورتي و ماداخالت

بیماران مبتال به پرفشاري خون مورد مطالعه قرار گرفتند.

آموزشي که با تمرکز بر رفتار و افازايش توانمندساازي بیماار

در مورد محدوديت مصرف غذاي چرب ،بیمااران در ايان

براي مراقبت از خود و افزايش مهارت براي کنترل بیمااري و

مطالعه کمترين میزان تبعیت را در ماورد محادوديت مصارف

مداخالت روانشناختي و عااطفي از عوامال ماوثر در بهباود

غذاي چرب داشتند که با مطالعه دنوتا و همکااران ( )2212و

تبعیت از رژيم درماني بیماران گردد [.]21

منصوريان و همکااران ( )1341همخاواني دارد [ .]22،21کاه

در اين مطالعه محادوديتهاايي وجاود داشات .يکاي از

نشان ميدهد بیماران مبتال باه پرفشااري خاون توصایههااي

محدوديتها ،ثبت رژيم غذايي در فرم ثبت توساط بیمااران و

درمانگران در خصوص محادوديت مصارف غاذاي چارب را

به صورت روزانه بود .ممکن است بیماران حوصاله کاافي در

رعايت نميکنند.

ثبت روزانه فرمها نداشته باشند و يا خطايي در ثبات رخ داده

طبق يافتههاي اين پژوهش ،آموزش تعديل سب
باع کاهش فشارخون سیساتولی

زنادگي

باشد .اگر چه در اين مطالعه نقش مداخله آموزشي بار میازان

باه میازان 4/42±1/32

تبعیت از رژيم غذايي و میازان فشاارخون بیمااران مباتال باه

بااه میاازان

و

میلاايمتاار جیااوه و کاااهش فشااار دياسااتولی

پرفشاري خاون بررساي شاد .کااهش فشاار سیساتولی

 2/82±2/12میليمتر جیوه شده است .همچناین يافتاههااي

دياستولی

پااژوهش نشااان داد کااه ارتباااط معنايداري باین فشااارخون

افزايش تبعیت از رژيم غذايي نميباشد زيرا میزان فشاارخون

و تبعیت از رژيم غذايي وجود دارد .اين نتاايج باا

ميتواند تحت تاثیر متغیرهاي زمینهاي و مخدوشکننده ديگري

سیستولی

مطالعه قاسميفرد و همکاران ( )2212همخواني دارد که نشان

بیماران مبتال به پرفشاري خاون لزوماا باه علات

نظیر نوع درمان دارويي و نوع بیماري زمینهاي نیز باشد.

داد پیروي از الگوي غذايي  DASHفشارخون بیمااران مباتال

مطالعه حاضر نشان داد که مداخله آموزشي باعا بهباود

را کاهش ميدهد [ .]23در مطالعاه خاان

رژي ام غااذايي گردي اد .بااه نظاار م ايرسااد داشااتن رويکاارد

) (Khanو همکاران ( )2212نیز نشان داده شد که بین میانگین

سیستماتی

در آموزش بیمااران مايتواناد در بهباود تبعیات

میزان فشارخون و تبعیت از رژيام غاذايي رابطاه معنايداري

بیماران تاثیرگذار باشد .از آنجايي که مداخله آموزشي چه از

وجود داشت [.]22

طريق بازديد منازل و يا طرق ديگر به علت پرهزيناه باودن و

در سندرم متابولی

نتايج مطالعاه حاضار نشاان داد کاه میاانگین فشاارخون

نیاز به استفاده از تعداد بیشتر کارکناان بهداشاتي ،مشاکلتار

با بهباود تبعیات بیمااران از طرياق

است در شرايط فعلي مراکاز بهداشاتي درمااني و مطابهااي

زنادگي در گاروه مداخلاه

پزشکان ميتوانند به عنوان منابع قابال دساترس در افاراد در

نسبت به گروه کنتارل کااهش داشات .نتاايج مطالعاه تاددلو

معرض خطر و آموزش آنهاا جهات بهباود ساب

زنادگي و

) (taddeoو همکاران ( )2228هام نشاان داد کاه اساتفاده از

کاهش فشارخون بیماران مبتال به پرفشاري خون مورد توجاه

جلسات آموزشي متعدد و کوتااهمادت هماراه باا برگاههااي

قرار گیرد .با توجه به نتاايج حاصال شاده از ايان پاژوهش،

آموزشي در کنار خانواده منرار باه بهباود تبعیات از درماان

آموزشهاي الزم به بیماران مبتال به پرفشاري خون ميتواناد

دارويي بیماران گرديد [ .]22همچنین نتايج مطالعه وو ) (Wuو

زندگي بیماران در تبعیت از رژيم غذايي را تعديل نموده

سیستولی

و دياستولی

آموزش مهارتهاي تعديل ساب

همکاران ( )2228هم اين موضوع را تايید ميکند که آماوزش
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Introduction: Hypertension is one of the most important health problems which cause significant
morbidity and mortality and it can be affected by social factors. Life style modification is an effective
strategy to manage blood pressure. This study aimed to determine the effect of educational program of
lifestyle modification on adherence to diet and hypertension in hypertensive patients.
Materials and Methods: This randomized clinical trial study was done on patients with hypertension
referred to Heart clinic at Sayyad hospital of Gorgan in 2015. Patients recorded adherence to diet daily
(including 5 subgroups; salt consumption, fatty foods, fruits, fresh vegetables, and low fat dairies), based on
the obtained scores they were considered as poor, average and complete adherence. 98 eligible patients with
average and low adherence was chosen via convenience sampling and allocated into control and
intervention groups using stratified random allocation (n=49). For modifying life style, face to face
education took place for intervention group twice a week, over a 2-week period. Each session lasted about 2
hours. Patients in the control group received routine care without any intervention. Educational content
relevant to hypertension was including description of hypertension, modifying life style (daily exercise and
physical activity, smoking cessation, weight control, improving sleep pattern, decreasing anxiety and stress
management), use of prescribed drugs, attend to follow-up appointments, and following recommended diet.
Then, adherence to diet was recorded daily for two weeks in both groups.
Results: Result showed that education of life style modification was effective on diet adherence
(P<0.001). Also the systolic and diastolic blood pressure was decreased after intervention (P<0.001).
Conclusion: Educational program for improving diet adherence as a practical life style modification
may result to decrease blood pressure of patients with hypertension.
Keywords: Lifestyle, Diet, Hypertension, Education, Clinical Trial.
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