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چكيده
هدف :بر اساس پيشبيني سازمان بهداشت جهاني شيوع ديابت نوع  ۲در جهان و کشور ما تا سال  ۲۰۳۰به شدت رو به افزايش
خواهد بود .از آنجا که بهبود کنترل قند خون موجب تاًخير در شروع و پيشرفت عوارض ديابت ميشود ،شناخت فاکتورهاي
مرتبط با آن کليدي براي درمان موثر اين بيماران است .لذا اين مطالعه به منظور تعيين فاکتورهاي پيشبينيکننده کنترل ضعيف
قند خون انجام گرديد.
مواد و روشها :مطالعه از نوع مقطعي بود که بر روي  ۳۸۸بيمار ديابتي در سال  1۳9۸انجام پذيرفت .جهت تعيين شاخص
کنترل قند خون از ميانگين هموگلوبين گليکوزيله استفاده شد7 .درصد<  Hb A1cبه عنوان کنترل ضعيف قند خون تعريف شد.
معيارهاي خروج از مطالعه موارد زير بودند :خانمهاي باردار ،مصرف کورتون و داروهاي سايتوتوکسيک ،بدخيمي شناخته شده،
هموگلوبينوپاتي و آنمي ،اورمي ،ديابت ثانويه ،سابقه خونريزي گوارشي ،تزريق خون و يا جراحي در سه ماه اخير .تمام بيماران
مبتال به ديابت نوع دو که معيارهاي خروج از مطالعه را نداشتند وارد مطالعه گرديدند.
يافتهها :ميانگين  ۸/۰44±1/46 Hb A1cدرصد بود و  74درصد بيماران کنترل ضعيف قند خون داشتند 44 .درصد توده بدني
باالي  ۳۰و  ۸9درصد چاقي شکمي داشتند .بين کنترل ضعيف قند خون با جنس ،نوع درمان و طول مدت ديابت رابطه معنيدار
بود .زنان ،افراد تحت درمان با انسولين تزريقي و يا طول مدت ديابت کمتر از  5سال کنترل مطلوبتري داشتند.
نتيجهگيري :طبق مطالعه ما طول مدت ديابت و نوع درمان داروئي ديابت بهطور مستقل ،فاکتورهاي موثر بر کنترل ضعيف قند
خون هستند.
واژههاي کليدي :کنترل قند خون ،هموگلوبين گليکوزيله ،ديابت نوع دو ،عوامل خطر

کرونر و عوارض ميکرووسکوالر شامل رتينوپاتي ،نوروپاتي و
نفروپاتي [ .]4ساير عوارض شامل عوارض جنسي و پوستي،
گاستروپارزي ،عفونتهاي دنداني و افسردگي هستند [.]5
بر اساس پيشبيني کارشناسان سازمان جهاني بهداشت،
شيوع ديابت نوع دو در ايران در سال  2025در حدود 6/8
درصد و برابر  5215000نفر خواهد بود و اين تعداد در سال
 2030از مرز  6/4ميليون نفر خواهد گذشت [ .]6يکي از اهداف
اوليه درمان ديابت کاهش دادن سطح گلوکز خون است زيرا به
نظر ميآيد که بهبود يافتن کنترل قند خون موجب تاخير در
شروع و پيشرفت عوارض ميکرووسکوالر و ماکرووسکوالر
ميشود [ .]7شناخت فاکتورهاي مرتبط با کنترل قند خون
کليدي براي درمان موثرتر و شناخت نيازهاي بيماران ديابتي
است [.]7

مقدمه
ديابت يک بيماري شايع و پرهزينه است که با مرگومير و
عوارض بااليي همراه است .شيوع ديابت در سال 366 ،2011
ميليون نفر بوده است و براي سال  552 ،2030ميليون نفر
برآورد شده است( .در حد 50درصد افزايش) [ .]1در سال
 2/9 ،2000ميليون مرگ در دنيا مرتبط با ديابت بوده است
[ .]2بيماران ديابتي در مقايسه با افراد همسن خود  2تا 4بار
بيشتر در اثر بيماريهاي قلبي يا سکتههاي مغزي ميميرند.
[ .]3يک نگراني عمده در رابطه با عوارض ديابت اين است که
بسياري از اين عوارض برگشتناپذيرند .اين عوارض در نتيجه
اثرات مضر هيپرگليسمي ايجاد ميشوند [ .]4عوارض دراز مدت
ديابت به  2دسته اصلي تقسيم ميشوند .عوارض ماکرووسکوالر
شامل بيماريهاي شرايين محيطي ،سکته مغزي و بيماري عروق
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فاکتورهاي موثر برکنترل ضعيف قند خون در...

قند خون بيماران ديابتي ايراني و برخي فاکتورهاي موثر بر آن
انجام شد تا با شناسايي دقيق فاکتورهاي قابل اصالح نقشي در
بهبود کنترل قند خون بيماران مبتال به ديابت نوع دو در سالهاي
آتي داشته باشيم.
مواد و روشها
اين مطالعه يک مطالعه توصيفي تحليلي از نوع مقطعي بود.
بعد از تاييد پيش طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه علوم
پزشکي سمنان و دريافت کد اخالق )1395.129
 (IR.SEMUMS.RECبيماران مبتال به ديابت با سن باالي 30
سال که از شروع بيماري ديابت آنها حداقل يک سال گذشته
بر اساس معيارهاي ورود و خروج وارد مطالعه شدند .جامعه
آماري مورد مطالعه کليه بيماران مبتال به ديابت بودند که سال
 98به کلينيک ديابت مراجعه نمودند و حداقل از يکسال قبل
با تشخيص ديابت تحت نظر اندوکرينولوزيست بودند .معيارهاي
خروج از مطالعه شامل موارد زير بودند :خانمهاي باردار،
بيماران مصرفکننده کورتون و داروهاي سايتوتوکسيک،
مبتاليان به بدخيمي شناخته شده ،هموگلوبينوپاتيها (هموليز و
هر نوع آنمي) ،بيماران مبتال به اورمي و بيماران دياليزي ،بيماران
مبتال به ديابت ثانويه (ثانويه به کوشينگ سندرم و اکرومگالي و
فئوکروموسيتوما) و افراد داراي سابقه خونريزي گوارشي يا
تزريق خون و يا جراحي در سه ماه اخير .تعداد نمونه با در
نظر گرفتن شيوع کنترل ضعيف قند خون مساوي 50درصد و
اطمينان 95درصد و خطاي 5درصد تعداد  388نفر محاسبه
گرديد .بر اين اساس  388بيمار ديابتي به روش نمونهگيري
آسان انتخاب شدند.
بيماران با رضايت آگاهانه وارد مطالعه شدند و با پرسشنامه
تاييد شده از آنها سوال گرديد .معاينات بيمار و اندازهگيري قد،
وزن (با حداقل پوشش و بدون کفش) و دور کمر آنها توسط
يک نفر در کلينيک انجام شد .به اين صورت که دور کمر بر
اساس گايدالينهاي  WHOدر قسمت مياني بين باالترين لبه
 iliac crestو پايينترين لبه حاشيه دندهاي اندازهگيري شد و
دور کمر کمتر از  90سانتيمتر در هر دو جنس نرمال در نظر
گرفته شد وزن با ترازوي ديجيتالي و قد با متر ديواري توسط
يک فرد در کلينيک اندازهگيري شد و شاخص توده بدني بر
اساس  kg/m2محاسبه گرديد .بر اساس تعريف  WHOشاخص
توده بدني ) (BMIدر سه گروه طبقهبندي شدند :نرمال ( BMI:
 )18.5-24.9 kg/m²اضافه وزن ()BMI: 24.9-29.9 kg/m²
چاق ()BMI>29.9 kg/m²
اطالعات بهدست آمده از طريق پرسشنامه عبارتند از :سن،
جنس ،سطح تحصيالت (زير ديپلم ،ديپلم ،باالتر از ديپلم)،
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فاکتورهاي موثر مختلفي در ارتباط با کنترل قند خون بيان
شدهاند که شامل سن ،جنس ،وزن ،طول مدت ديابت ،نوع درمان
ديابت ،مصرف سيگار و سطح آموزش ميباشند .اما اينکه
کداميک از اين فاکتورها بيشترين ارتباط مستقيم را با کنترل
ضعيف قند خون دارند دقيقا مشخص نيست و علتش تناقضاتي
هست که در مطالعات قبلي وجود داشته است [.]8-15
در مورد ارتباط سن با کنترل ديابت نتايج متناقضي به دست
آمده است .در برخي مطالعات کنترل قند خون در جوانترها
ضعيفتر گزارش شده است [ .]8،9شايد علت آن اين باشد که
بزرگساالن جوان به خاطر مسئوليتهاي خانوادگي و وظايف
مهمترشان مشکل حضور به موقع در درمانگاه را دارند [ .]2در
برخي از مطالعات هم سن باالي  60سال با کنترل ضعيف قند
خون مرتبط بوده است [.]6
در اکثر مطالعات بين طول مدت ديابت با کنترل ضعيف قند
خون ارتباط ديده شده است .در مطالعهاي نشان داده شد که
افرادي با طول مدت ديابت بيش از ده سال نه برابر بيشتر از
افرادي که طول مدت ديابتشان فقط سه سال بود مستعد کنترل
ضعيف قند خون بودند [ .]10علت آن ممکن است ناشي از
تغييرات ترشح انسولين و يا افزايش مقاومت به انسولين باشد
[.]6
در مورد رابطه جنس با کنترل ديابت هم نتايج متفاوتي به
دست آمده است .در بسياري از بررسيها خانمها کنترل
ضعيفتري داشتهاند [ .]11مطالعات نشان دادهاند که خانمها
نسبت به آقايان اثرات جانبي بيشتري روي ليپيد پروفايلشان
دارند [ .]12،13فاکتورهاي مرتبط با انسولين نيز به وسيله ديابت
تحت تاثير قرار ميگيرد [.]14
نوع درمان هم فاکتور ديگري است که در مطالعات مختلف
مورد بررسي قرار گرفته است .در اکثر مطالعات افرادي که
روشهاي درماني بيشتري دريافت ميکردند کنترل ضعيفتري
داشتهاند [.]7،15
در ايران نيز چندين مطالعه در زمينه فاکتورهاي مرتبط با
کنترل ضعيف قند خون انجام شده است [ .]16،17،18برخي
فاکتورهايي که مرتبط با کنترل قند خون شناخته شدند عبارتند
از وضع تاهل ،وضعيت اقتصادي ،طول مدت ابتال به ديابت ،چک
کردن قند خون در منزل ،نوع ساختار خانواده و حمايت خانواده
و درمان با انسولين [ .]16،17نقش بسياري از فاکتورهاي
بررسي شده نظير سن ،جنس و نوع درمان ديابت نيز مورد
تناقض است [ .]8،9،15اينکه کداميک از فاکتورها بيشترين
ارتباط مستقيم را با کنترل ضعيف قند خون دارند دقيقا مشخص
نيست و علتش تناقضاتي هست که در مطالعات قبلي وجود
داشته است [ .]8-15لذا اين مطالعه جهت بررسي وضعيت کنترل
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ثريا دوستمحمديان و همکاران

کومش

مصرف سيگار را ترک کردهاند 91/2 ،درصد غير سيگاري
( )non-smokerبودند که هرگز سيگار مصرف نکردهاند .از نظر
نوع درمان ديابت 60،درصد داروي تزريقي يعني انسولين3/1 ،
درصد داروي خوراکي و  36/3درصد درمان ترکيبي مصرف
ميکردند .از بين بيماران حاضر در تحقيق بر اساس پرسشنامه
بک 69/3 ،درصد افسردگي نداشتند 26 ،درصد از افسردگي
خفيف 4/6 ،درصد از افسردگي متوسط رنج ميبردند و هيچ
موردي از افسردگي شديد گزارش نگرديد.
جدول .1مشخصات بیماران مورد مطالعه مراجعه کننده به کلینیک
دیابت
متغیر

سن(سال)

30-40
40-50
50-60
60-70
 70و بیشتر

7/9 31
15/7 61
32/9 128
32/4 126
10/8 42

جنس

مرد
زن

42/8 166
57/2 222

ابتال به افسردگی

ندارد
خفیف
متوسط
شدید
بی سواد

69/3 269
26/0 101
4/6 18
0
0
8/8 34

سطح نحصیالت

نتايج
مشخصات بيماران ديابتي مورد مطالعه در جدول  1نشان
داده شدند 388 .بيمار در مطالعه شرکت کردند ،که ميانگين سني
 56/11±93/01سال داشتند .ميانگين و انحراف معيار
هموگلوبين گليکوزيله  8/04±1/46بود که  26درصد آنها
داراي کنترل مطلوب قند خون بودند .از نظر جنسيت42/8 ،
درصد مرد و  57/2درصد زن بودند 48 .درصد بيماران داراي
سطح تحصيالت ديپلم و باالتر از ديپلم و بقيه در حد سيکل و
بيسواد بودند 47 .درصد بيماران حداقل  3بار در هفته فعاليت
منظم و شديد داشتند 18/6 ،درصد کمتر از  3بار در هفته و
 33/5درصد اصال فعاليت منظم و شديد نداشتند .از بين
نمونههاي حاضر در تحقيق 5/9 ،درصد سيگاري
( )current smokerبودند 2/8 ،درصد غير سيگاري بودند که

تعداد درصد

42/5

سیکل

165

دیپلم

31/7 123
17/0

باالتر از دیپلم

66

مصرف سیگار

سیگاری
ترک کرده
هرگز نکشیده

5/9 23
2/8 11
91/2 354

طول مدت دیابت(سال)

<5
≥5

57/9 225
42/0 163

نوع درمان دیابت

انسولین تزریقی
داروی خوراکی
درمان ترکیبی

60/6 235
3/1 12
36/3 141

دور کمر(سانتیمتر)

< 90
≥90

10/0 39
89/9 349

نرمال
شاخص توده بدنی(کیلوگرم
اضافه وزن
بر متر مربع)
چاق

17/0
66
38/4 149
44/5 173

ندارد
میزان ف عال یت بدنی در
کمتر از  3بار
هفته
حداقل  3بار

33/5 130
18/6 72
47/9 186

نکته مهم اين است که  83درصد بيماران ديابتي مورد مطالعه
داراي ااضافه وزن و چاقي بودند و فقط ده درصد دور کمر
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مصرف سيگار )،(current smoker, ex smoker, non smoker
تعداد سالهاي ابتال به ديابت (به صورت بيشتر از  5سال و
کمتر از  5سال طبقهبندي شد) ،نوع درمان (شامل درمان
خوراکي ،درمان تزريقي ،درمان ترکيبي خوراکي و تزريقي)،
ميزان فعاليت بدني (بر اساس پرسشنامه  :LRCفعاليت بدني
سنگين به صورت ورزش حداقل  3بار در هفته ،فعاليت بدني
متوسط کمتر از  3بار در هفته و فعاليت بدني سبک يا غير فعال
به صورت عدم فعاليت بدني طي يک هفته گذشته تقسيم گرديد).
متغير افسردگي بر اساس پرسشنامه استاندارد افسردگي بک
( )Beck Depression inventoryبررسي گرديد و بر اساس اين
پرسشنامه :امتياز  1-18به عنوان فاقد افسردگي ،امتياز -28
 18به عنوان افسردگي خفيف ،امتياز  29-35به عنوان افسردگي
متوسط و امتياز  36-63به عنوان افسردگي شديد در نظر گرفته
شد.
جهت تعيين شاخص کنترل قندخون از قند ميانگين سه ماهه
بر اساس هموگلوبين گليکوزيله ( )HbA1Cاستفاده شد.
 HbA1Cبه روش  ION exchangeتوسط دستگاه  Ds5شرکت
 Drueدر يک آزمايشگاه سنجيده شد و هموگلوبين گليکوزيله
باالي  7درصد به عنوان کنترل نا مطلوب قند خون تعريف شد.
ابتدا با استفاده از شاخصهاي مرکزي و پراکندگي جهت
متغيرهاي کمي و نيز با استفاده از جداول توزيع فراواني جهت
متغيرهاي کيفي ،متغيرها گزارش شدند .براي تعيين ارتباط ميان
متغيرهاي مورد مطالعه از آزمونهاي  T-testو ANOVA
استفاده گرديد .سپس آناليز رگرسيون لوجستيک تکمتغيره و
چندمتغيره جهت تعيين فاکتورهاي مرتبط با شاخص کنترل قند
خون مورد استفاده قرار گرفت .نرمافزار  SPSS16با سطح
معنيداري  0/05در تحليل استفاده شد.
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جلد  ،23شماره ( 3پياپي  ،)83خرداد و تير 1400

فاکتورهاي موثر برکنترل ضعيف قند خون در...
کمتر از  90سانتيمتر داشتند .در تحليل تکمتغيره ،همچنان که
در جدول  2مشاهده ميشود بين سطح هموگلوبين گليکوزيله
و متغيرهاي سن ،ابتال به افسردگي ،سطح تحصيالت ،مصرف
سيگار ،دور کمر ،شاخص توده بدني و ميزان فعاليت بدني رابطه
معناداري يافت نشد ( .)P>0/05اما رابطه هموگلوبين
گليکوزيله با طول مدت ديابت و نوع درمان از نظر آماري
معنيدار بود (.)P<0/05
بر اساس آزمون تحليل واريانس تکمتغيره (جدول ،)2
افرادي که جهت درمان ديابت ،انسولين دريافت ميکردند نسبت
به گروه مقابل  2/5برابر (95% CI=1/501-4/311
 )OR=2/544،و گروهي که طول مدت ابتال به ديابت آنها
کمتر از  5سال بود نسبت به گروه مقابل  2/7برابر (-4/381
 )OR=2/752، 95% CI=1/728شانس کنترل قند خون بهتري
داشتند .متغيرهاي تحصيالت ديپلم و باالتر (-2/402
 ،)OR=1/521، 95% CI=0/963فعاليت بدني منظم بيشتر از
 3بار در هفته ( ،)OR=1/503، 95% CI=0/953-2/371ابتال
به افسردگي ( ،)OR=1/210، 95% CI=0/733-1/999عدم
ترس از تزريق انسولين (95% CI=0/641-5/718

جدول . 2ارتباط شاخص کنترل قند خون بر اساس انالیز تک متغیره در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت
سطح کنترل قند خون

متغیرها
جنسیت
سطح افسردگی
سطح سواد
نوع درمان
دور کمر

میزان فعالیت بدنی
طول مدت دیابت

تعدیل نشده

ضعیف تعداد(درصد)

خوب تعداد(درصد)

OR

مرد

(127 )76/%5

(39 )23/%5

1

زن

(160)72/%1

(62)27/%9

1/262

افسردگی دارد

(91)76/%4

(28)23/%5

1

افسردگی ندارد

(196)72/%9

(73)27/%1

1/210

بی سواد و زیر دیپلم

(155)77/%8

(44)22/%1

1

(57)30/%1

1/521

انسولین مصرف میکند

(277)73/%6

(99)26/%3

2/544

انسولین مصرف نمیکند

(10)84/%3

(2)16/%7

1

 90سانتیمتر و بیشتر

(259)74/%2

(90)25/%8

1

کمتر از  90سانتیمتر

(28)71/%8

(11)28/%2

1/131

ورزش نمیکند یا کمتر از  3بار درهفته ورزش میکند

(157)77/%7

(45)22/%2

1

حداقل  3بار در هفته ورزش میکند

(130)69/%9

(56)30/1

1/503

(132)69/%8

دیپلم و باالتر

کمتر از  5سال

2/752

 5سال و بیشتر

1

95%CI

0/794 -2/006
0/733 -1/999
0/963 -2/402
1/501 -4/311
0/541 -2/364
0/953 -2/371
1/728 -4/381

Abbreviations; CI, confidence interval, OR : Odds ratio
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 )OR=1/914،و دور کمر کمتر از  90سانتيمتر (-2/364
 )OR=1/131، 95% CI=0/541و کنترل ضعيف قند خون
رابطه معناداري يافت نشد.
يک آناليز چندمتغيره تعديل شده جهت بررسي فاکتورهاي
مستقل موثر بر کنترل قند خون در بيماران مورد مطالعه انجام
شد( .جدول  )3بر اين اساس ،طول مدت ابتال به ديابت به عنوان
فاکتور مستقل ،شانس کنترل نامطلوب قند خون را بيشتر
ميکند و افرادي که طول مدت ديابت آنها کمتر از  5سال بود
نسبت به گروه مقابل  2/3برابر (95% CI=1/397-3/798
 )OR=2/303،شانس بهتري براي کنترل قند خون مطلوب
داشتند .درمان با انسولين نيز نسبت به درمان غير تزريقي 1/8
برابر شانس کنترل مطلوبتر قند خون را داشتند-3/306( .
)OR=1/890، 95% CI=1/081
در حاليکه بر اساس اين آناليز تحصيالت بيشتر از ديپلم
( )OR=1/338، 95% CI=0/2-825/169و يا فعاليت بدني
بيشتر از  3بار در هفته (95% CI=0/873-2/294
)OR=1/415،با شاخص کنترل قند خون رابطه آماري
معناداري نداشتند.

] [ DOI: 10.29252/koomesh.23.3.372
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جدول .3ارتباط شاخص کنترل قند خون بر اساس انالیز چند متغیره در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت
متغیرها

AOR

95%CI

نوع درمان دیابت
1
1/890

انسولین مصرف نمیکند
انسولین مصرف میکند

1/081 -3/306

سطح تحصیالت

1/415
1

0/873 -2/294

2/303
1

1/397 -3/798

Abbreviations; CI, confidence interval, AOR : Adjusted Odds Ratio

قند خون رابطه معنيداري ديده نشد [ ]17،18و مطالعه فرهاد
مالشاهي و همکاران که افراد دريافتکننده انسولين کنترل قند
خون ضعيفتري داشتند مغايرت داشت [ .]16در مطالعه مروري
که توسط  sanalو همکاران انجام شد درمان با داروهاي
خوراکي کاهنده قند خون با کنترل ضعيفتر قند خون همراهي
داشت [ .]11در تعدادي از مطالعات درمان ترکيبي انسولين با
داروهاي خوراکي پيشگوييکننده کنترل ضعيف قند خون بود
[ ]4،19که احتماال ناشي از اين مطلب است که افرادي که کنترل
قند خون ضعيفتري دارند ظاهرا روشهاي درماني بيشتري
دريافت ميکنند و نيز ميتواند تا حدودي مقاومت بيماران در
دريافت درمان تزريقي به تنهايي را نشان دهد .اما نتيجه مطالعه
ما مبني بر ميانگين هموگلوبين گليکوزيله پايينتر در بيماران
تحت درمان با انسولين بر نقش چشمگير انسولين در کنترل بهتر
و سريعتر شاخص قند خون در کنترل مطلوب قند خون تاکيد
دارد.
در مطالعه حاضر بر اساس آناليز چندمتغيره افرادي که طول
مدت ديابت آنها کمتر از  5سال بود  2/3برابر شانس کنترل
قند خون بيشتري داشتند .همسو با مطالعه حاضر مطالعه
حيدري و همکاران نشان داد که با افزايش طول مدت ديابت
بدن فرد به داروها مقاوم شده و نياز به مصرف دارو بيشتر
ميگردد .از سوي ديگر بيماران با افزايش طول مدت ديابت
دچار خستگي و فرسودگي رواني شده و ديگر نميتوانند
رژيمهاي درماني را بهطور دقيق و طبق توصيه پزشک رعايت
کنند [ .]17مطالعات ديگر نيز نشان دادند که با افزايش طول
مدت ديابت کاهش نسبي ترشح انسولين ناشي از تخريب
سلولهاي بتاي پانکراس باعث کاهش پاسخ درماني مناسب و
کنترل نامطلوب قند خون بيماران با ديابت طول کشيده خواهد
شد [.]21،22

بحث و نتيجهگيري
در مطالعه ما که در کلينيک ديابت سمنان انجام شد بين
کنترل ضعيف قند خون با جنس ،نوع درمان و طول مدت ديابت
رابطه معنيدار بود .ميانگين هموگلوبين گليکوزيله
( )8/1±04/46محاسبه گرديد و با در نظر گرفتن شاخص
کنترل مطلوب قند خون بر اساس هموگلوبين گليکوزيله کمتر و
مساوي  7درصد 74 ،درصد بيماران در محدوده کنترل ضعيف
قند خون قرار داشتند .اما نسبت به مطالعه قبلي که در سال 83
بر  288بيمار ديابتي در شهر سمنان توسط دکتر دانايي و
همکاران انجام شد و ميانگين هموگلوبين گليکوزيله حدود ده
درصد گزارش شده بود ،بهبود قابل توجهي داشته است [.]18
در مطالعه ما شاخص کنترل قند خون نسبت به ساير مطالعات
داخلي انجام شده در ساير شهرهاي کشور [ ]17،20و نيز برخي
مطالعات خارج از کشور [ ]2،19باالتر و نامناسبتر بوده است.
قاعدتا تعاريفي که از شاخص کنترل قند خون مطلوب در هر
مطالعه در نظر گرفته شده (که هموگلوبين گليکوزيله کمتر از
 6/5يا  7درصد و يا  8درصد تعريف ميشود و يا فقط بر اساس
قند خون ناشتا ارزيابي شده باشد) و تفاوتهايي که از نظر
نژادي و بسياري از فاکتورهاي محيطي بين کشورهاي مختلف
و شهرهاي مختلف ايران وجود دارد ممکن است تا حدودي
توجيهکننده برخي از اين تفاوتها باشد [.]18-8،9،15
در مطالعه حاضر طول مدت ابتال به ديابت و نوع درمان
ديابت به عنوان فاکتورهاي مستقل موثر کنترل ضعيف قند خون
بهدست آمدند .طوريکه بيماران تحت درمان با انسولين 2/5
برابر بيشتر شانس کنترل مطلوب قند خون داشتند .بيشترين
موارد کنترل ضعيف قند خون در بيماراني است که از درمان
ترکيبي استفاده ميکنند ( 84/4درصد) .اين نتيجه با نتايج برخي
تحقيقات که در آنها بين نوع درمان ديابت با شاخص کنترل
376
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دیپلم و باالتر
بیسواد و زیر دیپلم
میزان فعالیت بدنی
بیشتر مساوی  3بار در هفته ورزش میکند
ورزش نمیکند یا کمتر از  3بار در هفته ورزش میکند
طول مدت دیابت
کمتر از  5سال
بیشتر از  5سال

1/338
1

0/825 -2/169
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فاکتورهاي موثر برکنترل ضعيف قند خون در...
در مطالعه ما بين جنس و شاخص کنترل ضعيف قند خون
بر اساس آزمون تي تست رابطه آماري معنيدار يافت شد:
ميانگين هموگلوبين گليکوزيله شده در مردان  8/270و در زنان
 7/874محاسبه گرديد که آشکارا در زنان مطلوبتر به نظر
ميرسد .اين مسئله با نتايج برخي مطالعات که در آنها ميانگين
هموگلوبين گليکوزيله در زنان بيشتر بود مغايرت دارد
[ .]17،18،23،24اما برخي مطالعات ديگر اين يافته را تاييد
ميکنند [ ،]20،25در مطالعه درويش مقدم و همکاران ذکر شده
بود که مشخص نيست کنترل مطلوب قند خون در زنان واقعا
ناشي از مسئوليتپذيري و اهميت دادن بيشتر به بيماري و
ترس از وخامت بيشتر بيماري توسط زنان است يا اينکه با
درگيريهاي متعدد شغلي ،مشکالت روزمره زندگي و بياعتنايي
نسبي به تندرستي و مراجعات نامنظم به کلينيک توسط مردان
مرتبط است [ .]21گرچه بهنظر ميآيد که تفاوتهاي زيست
شناختي نيز در کنترل بهتر قند خون در زنان مطرح باشد:
بررسيها نشان داده که سطح پالسمايي آلفا 1-آنتيتريپسين
( )Alpha 1-antitrypsinدر زنان بيشتر از مردان بوده و سطح
پالسمايي آن با هموگلوبين گليکوزيله رابطه معکوس دارد [.]26
و همين مساله ميتواند توجيهکننده سطح پايينتر هموگلوبين
گليکوزيله در زنان به عنوان شاخص مطلوبتر کنترل قند خون
باشد .از علل احتمالي تفاوتهاي نتايج کنترل قند خون در دو
جنس ،تفاوتهاي موجود در هموستاز گلوکز ناشي از
تفاوتهاي هورموني و نحوه توزيع چربي احشايي در دو جنس
ميباشد [.]23
گرچه در مطالعه حاضر مثل برخي مطالعات بين سن و کنترل
ضعيف قند خون رابطه آماري معنيداري رويت نشد [16
و18و .]27اما نتايج مطالعه اسماعيلنسب و همکاران نشان داد
که با افزايش سن موارد کنترل ضعيف قند خون افزايش مييابد
[ .]20در مطالعه ما باالترين ميانگين هموگلوبين گليکوزيله در
گروه سني  40-50سال گزارش شد که با برخي مطالعات
همخواني دارد [ ]2،4و کمترين ميانگين در گروه سني باالي 70
سال گزارش شد .شايد علت اين مسئله افزايش مسئوليتهاي
شغلي و خانوادگي در جوانترها و مراجعات کمتر به کلينيک
جهت کنترل قند خون باشد [.]2
توجه به اين نکته که در تحقيقات ما حدود نيمي از بيماران
( 47/9درصد) حداقل  3بار درهفته فعاليت بدني منظم داشتند
نشاندهنده سطح تقريبا مناسبي از فعاليت بدني و آگاهي بيماران
ديابتي در اين زمينه هست .گرچه در مطالعه حاضر همسو با
مطالعه  Kamuhabwaو  Charlesبين متغير فعاليت بدني با
کنترل ضعيف قند خون رابطه آماري معنيداري ديده نشد [.]4
اما در مطالعه ما کمترين فراواني کنترل ضعيف قند خون در

تشكر و قدردانی
از کليه همکاران و بيماران مراجعهکننده به کلينيک ديابت
سمنان که در اين مطالعه با ما همکاري داشتند نهايت تشکر را
داريم.
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بيماراني بود که فعاليت بدني منظم  3بار در هفته يا بيشتر
داشتند.
مطالعه حاضر داراي محدوديتهايي است .اوال مطالعه ما
يک مطالعه مقطعي است لذا بهطور قطع نميتواند رابطه علت و
معلولي بين شاخص کنترل قند خون و فاکتورهاي مرتبط با آن
را نشان دهد .دوما يکسري از اطالعات بيماران از جمله ميزان
فعاليت بدني يا مصرف سيگار و نوع درمان و طول مدت بيماري
صرفا بر اساس پرسش از بيماران و مندرجات پرسشنامه
بهدست آمده بود .از طرفي اطالعات حاضر بر پايه بيماران
مراجعهکننده به يک کلينيک ديابت در مرکز استان جمعآوري
شد که قاعدتا قابل تعميم به تمام افراد جامعه شهري و روستائي
نميباشد.
گرچه مطالعه اخير شيوع نسبتا باالي کنترل نامطلوب قند
خون را در بيماران ديابتي نشان داد اما عواملي مثل طول مدت
ابتال به ديابت و نوع درمان داروئي ديابت به عنوان فاکتورهاي
مستقل در پيشبيني شاخص کنترل قند خون مطرح شدند.
فراواني کنترل ضعيف قند خون نيز در جنس مونث کمتر بود.
اما قطعا نياز به مطالعات طولي آيندهنگر جهت بررسي دقيقتر
فاکتورهاي موثر بر شاخص کنترل قند خون در آينده هست تا
با شناسايي و اصالح فاکتورهاي قابل تغيير به کنترل بهتر قند
خون و پيشگيري از بسياري از عوارض ديابت کمک کرد.
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Introduction: According to the world health organization the prevalence of type 2 diabetes in our country and
world will increase sharply by 2030. Because improving glycemic control delays the onset and progression of diabetes
complications, recognizing related factors is key step in the effective treatment of these patients. Therefore, this study
was performed to determine the predictors of poor glycemic control.
Materials and Methods: This study was a cross sectional study performed on 388 diabetic patients referring to the
diabetes clinic in year 2019 (Semnan, Iran). The mean glycosylated hemoglobin was used as glycemic control index,
and Hb A1C >7% was considered as poor glycemic control. Exclusion criteria were pregnancy, use of corticosteroid
or cytotoxic drugs, malignancy, hemoglobinopathy, anemia, uremia, secondary diabetes, history of GI bleeding,
surgery and blood transfusion in the last 3 month. All patients with type 2 diabetes who did not meet the exclusion
criteria were included in the study.
Results: The mean Hb A1C was 8.044 ± 1.46 and 74 % of the patients had poor glycemic control. 44.5% of the
patients had BMI> 30 kg/m² and 89.9 % of them had abdominal obesity. There was an association between poor
glycemic control and gender, type of treatment and duration of diabetes. Women, individuals treated with injectable
insulin, and patients with the duration of diabetes less than 5 year had better control.
Conclusion: Our study showed that duration of diabetes and type of treatment are independently associated factors
of glycemic control.
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