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چكيده
هدف :ديابت يک بيماري مزمن و غير واگير است که ساالنه هزينههاي زيادي صرف درمان آن ميشود .يکي از روشهاي تعيين
اين بيماري استفاده از هموگلوبين گليکوزيله است که در اين مطالعه عوامل مؤثر بر آن با استفاده از مدل رگرسيون جمعي بررسي
ميشود.
مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي 130 ،بيمار ديابتي نوع دوم در شهر ايالم با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده
انتخاب شدند .متغيرهاي جنسيت ،سن ،وزن ،قد ،فشارخون سيستوليک و دياستوليک ،سابقه پرفشاري ،مصرف سيگار ،سابقه
ديابت در خانواده ،پيادهروي سريع حداقل  30دقيقه ،دور کمر و باسن ،مقدار هموگلوبين گليکوزيله ،ميزان قند ناشتا و متوسط
حجم خون بررسي شدند .دادهها بر اساس پرسشنامه چکليست ديابت کانادا گردآوري شدند.
يافتهها :در مدل رگرسيون خطي ساده متغيرهاي دور کمر و دور باسن و در مدل رگرسيون خطي چندگانه متغيرهاي دور باسن
و شاخص توده بدني بر مقدار هموگلوبين گليکوزيله تأثير معنيداري داشتند ( .)P<0/05در مدل رگرسيون جمعي ساده ،متغيرهاي
دور کمر ،دور باسن و قند خون ناشتا و در مدل جمعي چندگانه متغيرهاي دور کمر ،دور باسن ،مقدار قند خون ناشتا و شاخص توده
بدني بر مقدار هموگلوبين گليکوزيله تأثير معنيداري داشتند (.)P<0/05
نتيجهگيري :مدل رگرسيون جمعي با مقدار  R2تعديليافته  0/878و آکائيک  603/464در مقايسه با مدل خطي چندگانه با
مقدار  R2تعديليافته  0/386و آکائيک ) 844/73 (AICمدل مناسبتري در تحليل دادههاي هموگلوبين گليکوزيله است.
واژههاي کليدي :ديابت شيرين ،هموگلوبين گليکوزيله ،شاخص توده بدني ،دور کمر ،آناليز رگرسيون

متوسط شيوع آن  5/88است که از  1/3درصد در اردبيل تا
 18/6درصد در کرج متفاوت است [.]7
از آنجا که ديابت بهصورت ديابت نوع يک ،نوع دو و
ديابت بارداري و انواع ثانويه ديابت ميتواند ظاهر شود در اين
مطالعه به بررسي ديابت نوع دوم که جمعيت بيشتري از افراد
به آن مبتال ميشوند پرداخته ميشود .عوامل خطر متعددي در
ديابت نوع دو نقش دارد که مهمترين آنها نژاد ،سابقه خانوادگي
ديابت ،سن باال ،وزن باال يا چاقي ،رژيم غذايي ناسالم،
کمتحرکي ،فشارخون باال و سيگار کشيدن است که شناسايي و
کنترل آنها ميتواند در پيشگيري و درمان اين بيماري نقش
اساسي داشته باشد [.]8
با توجه به مزمن بودن و عدم عالج قطعي بيماري ديابت
شناخت عوامل مؤثر در بروز آن کمک شاياني در جهت مديريت
اين بيماري نموده و ميتواند در پيشگيري ،تشخيص زودهنگام
و کاهش رنج ناشي از اين عوارض مؤثر باشد .تحليل رگرسيون

مقدمه
ديابت شايعترين اختالل متابوليک است که در آن بدن قادر
به توليد انسولين به ميزان کافي نيست و يا مقاومت به انسولين
وجود دارد [ .]2،1بيماري ديابت حالتي پيشرونده دارد و باعث
ناتواني و مرگومير زودرس ميشود [ .]3عوارض مزمن ديابت
شامل عوارض ميکرو واسکوالر ) (Microvascularاز قبيل
نوروپاتي ،نفروپاتي ،رتينوپاتي و عوارض ماکروواسکوالر
) (Macrovascularمانند درگيري عروق قلبي ،مغزي و عروق
محيطي است که در صورت عدم پيشگيري و درمان ميتواند
منجر به کوري ،از دست رفتن عملکرد کليه و دياليز ،قطع عضو،
سکتههاي قلبي و مغزي شود [ .]4از مهمترين عالئم اين بيماري
ميتوان پرادراري ،پرنوشي ،شبادراري و کاهش وزن اشاره
نمود [ .]5بر طبق گزارش فدراسيون بينالمللي ديابت ،شيوع
جهاني اين بيماري  17درصد ميباشد [ .]6در ايران بهطور
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* نويسنده مسئول ،تلفن32227120-084 :

تاريخ دريافت 1399/5/22 :تاريخ پذيرش1399/9/5 :

تعيين عوامل مؤثر بر هموگلوبين گليکوزيله با استفاده...
چندگانه بهعنوان يکي از روشهاي آماري براي تعيين عوامل
اثرگذار بر ديابت استفاده شده است؛ اما در بسياري از کاربردها
تأثير خطي متغيرهاي پيشگو نميتواند اثرگذاري اين متغيرها را
بر متغير وابسته تبيين نمايد از اينرو استفاده از مدل رگرسيون
جمعي که در آن توابع هموارگر از متغيرهاي پيشگو بهکار ميرود
بهعنوان مدلي جايگزين توصيه ميشود .مدل رگرسيون جمعي
يک مدل ناپارامتري است و توسط فريدمن و شوتزل پيشنهاد و
در سال  1990توسط هاستي و تيبشيراني ارائه شد که در آن
برخالف مدل خطي ساده ،دادهها شکل منحني پاسخ را تعيين
ميکنند [.]10،9
يکي از مهمترين معيارها در تشخيص ديابت شاخص
هموگلوبين گليکوزيله Glycosylated Hemoglobin
) (HbA1cاست که در مطالعات مورد استفاده قرار ميگيرد .اين
معيار بيانگر ميزان قند خون افراد در طي دو يا سه ماه اخير
ميباشد و مقدار بيشتر از  6.5آن معرف ديابتي بودن فرد است.
محمدي و همکاران ( )1390با استفاده از مدل رگرسيون خطي
چندگانه نشان دادند که وزن ،فشار خون سيستوليک و فشار
خون دياستوليک تاثير معنيداري بر هموگلوبين گليکوزيله
دارند [ .]11اسماعيلنسب و همکاران ( )1388نشان دادند
هموگلوبين گليکوزيله با جنسيت ،سن ،تحصيالت ،شغل بيماران
و نحوه مراجعه رابطه معنـيداري دارد [ .]12در مطالعهي دانايي
و همکـاران بـين سن ،جنس ،سابقهي فاميلي ،نوع درمان و
طول مدت ابتال بـه ديابت با  HbA1cرابطهاي وجود نداشته
است [.]13
مهدوي و همکاران ( )1396فاکتورهاي قندخون ناشتا،
قندخون  2ساعته ،سابقه خانوادگي ،نمايه توده بدني و مصرف
آسپرين را به عنوان عوامل مرتبط با بروز ديابت نوع دو در زنان
پيشديابتي با استفاده از مدل متوسط بيزي تعيين کردند [.]14
قديري اناري و همکاران ( )1398فاکتورهاي خطر براي بيماران
ديابتي مبتال به عوارض دهاني را بر اساس عوامل مصرف
سيگار ،سن ،جنسيت ،دندان مصنوعي ،طول مدت
ديابت HbA1c ،و نوع داروي مصرفي بررسي نمودند [.]15
اين مطالعه به تجزيه و تحليل ريسک فاکتورهاي بيماري
ديابت نوع دوم از طريق مقدار هموگلوبين گليکوزيله ميپردازد.
در اين راستا طيف وسيعي از فاکتورهاي مهم شناسايي شده و
اثر آنها از طريق رابطه غيرخطي با استفاده از مدل رگرسيون
جمعي مورد بررسي قرار ميگيرد.

))(K  1

2  2 2  



(n 

به دست آمد [ ،]16که در آن ρ

ضريب همبستگي ميان متغيرهاي پيشگو است و بر اساس
مطالعات قبلي مقدار آن  0/77انتخاب شد [ ԑ .]17بهصورت
ضريبي از  ρ2تعيين ميشود که در حالت کلي مقدار آن در بازه
 ρ 05/02تا  ρ 2/02تغيير ميکند که در اين مطالعه ρ 09/0=ԑ2
انتخابشده و  Kنيز با توجه به تعداد متغيرهاي اصلي مستقل
 15در نظر گرفته شد .با جايگذاري مقادير تعيينشده در رابطه

مواد و روشها
اين پژوهش مقطعي در سال  1397بر روي بيماران ديابتي
شهر ايالم انجام شد .جامعه آماري بيماران ديابتي شهر ايالم
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بودند که جهت مداوا به مطب پزشکان شهر مراجعه کردهاند.
معيار ورود به مطالعه شامل کساني است که نتيجه آزمايش
بيماري ديابت نوع دو شامل قند خون ناشتا و هموگلوبين
گليکوزيله براي آنها مثبت بوده است و معيار خروج نيز منفي
بودن نتيجه اين دو آزمايش تعيين گرديد .همچنين افرادي که
داراي بيماريهاي غير از ديابت شامل انواع سرطان بودند نيز
از مطالعه خارج شدند .براي جمعآوري دادهها از يک
پرسشنامهاي استانداردشده بر مبناي چکليست کانادا استفاده
شد که شامل دو بخش اطالعات دموگرافيکي با عوامل خطر و
معاينات و آزمايشات پزشکي است .در اطالعات دموگرافيک
سن ،جنس ،شغل ،تحصيالت ،وضعيت تأهل و در عوامل خطر
سابقه فشارخون باال ،مصرف سيگار ،سابقه ديابت در خانواده و
پيادهروي سريع حداقل  30دقيقه لحاظ شد .در معاينات و
آزمايشهاي پزشکي نيز شاخص توده بدني ( ،)BMIقند خون
ناشتا ( ،)FBSفشارخون سيستوليک و دياستوليک ،دور کمر،
دور باسن ،متوسط حجم گلبول قرمز خون ( ،)MCVهموگلوبين
گليکوزيله ( )HBA1Cمورد بررسي قرار گرفت .پرسشنامه
توسط کارشناس متخصص مرتبط با حوزه ديابت از
پاسخدهندهها گرفته شد که اندازهگيري هموگلوبين گليکوزيله
با روش کروماتوگرافي تعويض يون با استفاده از دستگاه DSS
انجام شد .از روش آنزيماتيک ( CHoD-PAPشرکت
پارسآزمون ،ايران) براي اندازهگيري قند خون ناشتا استفاده
شد .براي اندازهگيري فشارخون بيمار از دستورالعمل استاندارد
فشارخون بيماران استفاده شد که در آن ابتدا شخص مورد نظر
به مدت  15دقيقه در وضعيت نشسته استراحت نمود .در ادامه
با دستگاه فشارسنج جيوهاي دو بار به فاصله  5دقيقه از بازوي
راست فشارخون ثبت شد که فشارخون نهايي از متوسط اين دو
بار اندازهگيري به دست آمد .وزن و قد افراد بدون کفش
اندازهگيري شد که شاخص توده بدني ( )BMIاز تقسيم وزن
(کيلوگرم) بر مجذور قد (مترمربع) محاسبه شد .دور کمر و دور
باسن با متر نواري غيرقابل ارتجاع بدون تحميل فشار به بدن
فرد اندازهگيري شد MCV .ميانگين حجم گلبولهاي قرمز
( )RBCرا نشان ميدهد و از آزمايشگاه بهدست آمد.
حجم نمونه انتخابشده با توجه به رابطه
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حمزه زنگنه و همکاران
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جدول  :1توزيع فراواني مربوط به سابقه بيماران مبتالبه ديابت نوع دوم
جمع
فراواني (درصد)
متغير
فراواني درصد
ندارد
دارد
96
34
100
130
سابقه مصرف سيگار
()73/85
()26/15
57
73
سابقه خانوادگي
100
130
()43/85
()56/15
ديابت
71
59
سابقه پرفشاری
100
130
()54/61
()45/39
خون
پيادهروی سريع
62
67
99/23 129
حداقل  30دقيقه
()47/69
()51/54
در روز

دارند که در

i 1

آن متغير پاسخ داراي توزيعي از خانواده نمايي،µi=E(Yi) ،
 -i ، X iامين سطر ماتريس طرح براي مؤلفههاي اکيداً
پارامتري- f j ،ها توابعي هموارگر از متغيرهاي کمکي x ij
و  gيک تابع پيوند معلوم و يکنوا است که داراي خاصيت
دو بار مشتقپذيري است .هدف مدل رگرسيون جمعي حداکثر
رساندن کيفيت پيشبيني متغير وابسته ،کشف روابط غيرخطي
بين متغير وابسته و مجموعه متغيرهاي تبييني است [.]19،18
تفاوت اساسي مدلهاي جمعي با مدلهاي ديگر استفاده از توابع
هموارگر نامعلوم است که اين توابع قابليت جمعپذيري دارند.
ميانگين متحرک ،خط متحرک ،هموارگرهاي هسته و
هموارگرهاي اسپالين چند نمونه از هموارگرها هستند که هر
يک از آنها بهصورت ناپارامتري و با توجه به ساختار دادهها
و نحوه ارتباط متغير پيشگو با متغير وابسته تعيين ميشود .از
آنجا که مدل جمعي از هموارگرها استفاده ميکند از اينرو تنها
متغيرهاي کمي بهصورت تابعي از هموارگرها انتخابشده و
متغيرهاي کيفي بدون تغيير وارد مدل ميشوند؛ بنابراين جنسيت،
وضعيت مصرف سيگار و سابقه پرفشاري خون بدون تغيير و
متغيرهاي شاخص توده بدني ،سن فشارخون سيستوليک و
دياستوليک ،دور کمر ،دور باسن ،قند ناشتا (Fasting )FBS
 ،blood glucoseشاخص توده بدني و (RBC mean MCV
) corpuscular volumeبهصورت جمعي و با اعمال هموارگرها
در مدل وارد ميشوند .تحليل دادها با استفاده از پکيج mgcv
نرمافزار  Rنسخه  3/6صورت گرفت و از شاخصهاي ميانگين،
درصد و انحراف معيار براي تحليل توصيفي دادهها استفاده شد.

با توجه به جدول  45/39 ،1درصد افراد ( 59نفر) داراي
سابقه فشارخون باال 26/15 ،درصد افراد ( 34نفر) مصرف
سيگار 56/15 ،درصد افراد ( 73نفر) داراي سابقه ديابت در بين
افراد خانواده را داشتند.
نتايج جدول  2بيان ميکند که ميانگين مقدار هموگلوبين
گليکوزيله در بين بيماران مبتالبه ديابت نوع دو  8/17±1/6با
مقدار کمينه  4/60و بيشينه  13/90به دست آمد .براي بررسي
تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل بر مقدار هموگلوبين گليکوزيله
( )HBA1Cابتدا از مدلهاي رگرسيون خطي و چندگانه استفاده
شده است که نتايج برازش اين دو مدل در جدول  3خالصه شده
است.
در اين جدول براي هر متغير دو ضريب بر اساس مدل
رگرسيون خطي ساده و چندگانه و استنباط مرتبط با آنها ارائه
شده است .بر اساس مدل رگرسيون خطي ساده متغيرهاي دور
باسن و دور کمر و بر اساس رگرسيون چندگانه متغير دور باسن
و شاخص توده بدني با هموگلوبين گليکوزيله رابطه معنيداري
داشتند ( .)P<0/05همچنين در ستون آخر معيار عامل تورم
واريانس ( )VIFبراي بررسي همخطي در رگرسيون چندگانه
آمده است .با توجه به اينکه مقادير  VIFبيشتر از  10همخطي
را نشان ميدهد لذا بنابر اعداد گزارش شده بين عوامل تاثيرگذار
همخطي وجود ندارد.
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فوق حجم نمونه  130نفر برآورد شده است که نمونهها با توجه
به همگني جامعه مورد مطالعه و نبود چارچوب از روش
نمونهگيري تصادفي انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوري دادهها
ابتدا از همه افراد رضايت آگاهانه اخذشده و پرسشنامه
محققساخته در اختيار آنها قرار گرفت .اين پرسشنامه شامل
دو بخش سؤاالت اوليه و نتايج آزمايشهاي تشخيص اين
بيماري است که در آن از چکليست کانادا ) (can Riskاستفاده
شده است .اين مطالعه با کد اخالق شماره
 IR.MEDILAM.REC.1398.072در تاريخ 1398/04/24
در کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي ايالم به تصويب رسيد.
در اين مطالعه براي تحليل دادهها از مدل رگرسيون جمعي
استفاده شده است .در مدلهاي جمعي متغيرهاي پيشگو با توجه
به توابع هموارگر در مدل ظاهر ميشوند و در حالت کلي

نتايج
از  130نمونه مورد مطالعه شده  98نفر ( 75/4درصد) زن
و  32نفر ( 25/6درصد) مرد بودند که ميانگين سني در گروه
مردان  55/75±9/77سال و در گروه زنان 51/30±9/86
سال بود .در اين نمونه  91/5درصد افراد مورد پژوهش دچار
چاقي بودند و ميانگين شاخص توده بدني  30/02±4/03است.
در جدولهاي  1و  2به ترتيب اطالعات توصيفي مرتبط با
متغيرهاي کيفي و کمي خالصه شده است که در آن براي
متغيرهاي کيفي اطالعات مرتبط با فراواني و براي متغيرهاي
کمي ميانگين ،انحراف معيار و مقدار کمينه و بيشينه آمده است.
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جدول  .2توزيع فراواني مربوط به متغيرهای کمي موردمطالعه
کمينه
انحراف معيار
ميانگين
تعداد
متغير
56/10
10/34
76/71
130
وزن ()Kg
142
8/39
160/07
130
قد () cm
19
9/98
52/40
130
سن (سال)
9
1/93
13/23
130
فشارخون سيستوليک ()mmHg
6
0/98
7/98
130
فشارخون دياستوليک ()mmHg
80
8/86
102/83
130
دور کمر() cm
98
8/15
110/86
130
دور باسن () cm
50
53/91
164/69
130
FBS
61
7/18
83/54
130
MCV
22/85
4/03
30/02
130
BMI
4/6
1/6
8/17
130
HbA1c
 :FBSقند ناشتا :MCV ،متوسط حجم خون :BMI ،شاخص توده بدني و  HBA1cهموگلوبين گليکوزيله

بيشينه
112/66
182
79
20
11
127
149
362
99/10
43/73
13/90

جدول  .3نتايج مدل رگرسيون خطي ساده و چندگانه برای معنيدار بودن متغيرهای موردمطالعه
رگرسيون چندگانه
رگرسيون خطي ساده
متغير
()VIF
مقدار P
مقدار  Bآماره t
مقدار P
مقدار  Bآماره t
0/0026 -3/074 -13/36
0/526 0/635
2/71
مقدار ثابت
1/615
0/134 -1/506
-2/29
0/193 -1/308 -1/724
جنسيت a
1/456
0/478 -0/711 -0/045
0/441 -0/772 -0/044
سن
2/465
0/096 1/677
0/710
0/236 1/191 0/351
فشارخون سيستوليک
1/815
0/877 0/154
0/111
0/432 0/789 0/461
فشارخون دياستوليک
1/128
0/597 -0/530 -0/003
0/204 1/276 0/008
سابقه خانوادگي ديابت
1/102
0/519 -0/646 -0/810
0/279 -1/086
-1/42
مصرف سيگار
1/881
0/062
-1/79
-2/67
0/56 -0/584 -0/669
پرفشاری خون
1/173
0/838 0/204
0/239
پيادهروی سريع حداقل  30دقيقه 0/643 0/465 0/536
4/001
0/394 0/854
0/099
0/035* 2/121 0/133
دور کمر
3/802
0/001* 4/242
0/512 0/001<*** 4/034 0/256
دور باسن
1/145
0/539 0/594 0/0061
0/297 -1/048 -0/010
FBS
1/156
0/901 0/124 0/0096
0/844 0/197 0/015
MCV
**5/566 0/004
2/91
0/877
0/159 1/418 0/199
BMI
 : aگروه مرجع جنسيت زن مي باشد :VIF .عامل تورم واريانس :FBS ،قند ناشتا :MCV ،متوسط حجم خون :BMI ،شاخص توده بدني
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در مدل چندگانه مقدار  R2تعديليافته و آکائيک ()AIC
) (Akaike Information Criterionبه ترتيب برابر  0/386و
 844/73است و بيان ميکند مدل رگرسيون خطي در حد پاييني
تأثيرگذاري متغيرها را بر هموگلوبين گليکوزيله تبيين نموده
است.
2
از آنجايي که مدل رگرسيون خطي با  Rپايين نتوانست
برازش مناسبي براي تأثيرگذاري فاکتورهاي مورد بررسي بر
هموگلوبين گليکوزيله ارايه نماييد ،از اينرو کاربست مدل
رگرسيون جمعي مورد بررسي قرار گرفت .در اين مدل توابع
هموارگر بر روي متغيرهاي کمي مورد مطالعه اعمال ميشود و
تاثير خطي يا غيرخطي اين متغيرها مشخص ميشود .بر اساس
اين توابع نتايج برازش مدل رگرسيون جمعي در دو جدول براي
متغيرهاي کيفي و کمي بهصورت جداگانه گزارش ميشود ،که
نتيجه برازش مدل رگرسيون جمعي ساده و چندگانه در
جدولهاي  4و  5خالصه شده است.

همانطور که مشاهده ميشود در هر دو مدل برازش شده
هيچکدام از متغيرهاي کيفي رابطه معنيداري با مقدار
هموگلوبين گليکوزيله نداشتند.
يکي از مسائل مهم در مدلهاي رگرسيون جمعي مشخص
کردن نحوه ارتباط ميان متغيرهاي مستقل با متغير وابسته از
طريق ارتباط خطي يا هموارگرها است .براي اين منظور از دو
معيار تحليل نموداري با استفاده از توابع هموارگر و درجه آزادي
موثر ( effective degrees of freedom )edfاستفاده ميشود.
در تحليل نموداري نحوه ارتباط ميان فاکتورهاي موثر بر حسب
توابع هموارگر بررسي ميشود و در آن اگر تابع هموارگر اعمال
شده داراي فرم خطي باشد فاکتور مورد بررسي بايد به صورت
خطي و در غير اينصورت رابطه به صورت غيرخطي بررسي
ميشود .شکل  1نشاندهنده اعمال تابع هموارگر بر روي
متغيرهاي کمي شامل فاکتورهاي سن ،فشارخون سيستوليک،
دور کمر ،دور باسن ،قند ناشتا ) MCV ،(FBSو شاخص توده
بدني ( body mass index )BMIاست.
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جدول  .4نتايج مدل رگرسيون جمعي ساده و چند گانه برای معنيدار بودن متغيرهای مورد مطالعه:
رگرسيون جمعي چند گانه
رگرسيون جمعي ساده
متغير
مقدار P
آماره t
مقدار B
مقدار P
مقدار  Bآماره t
***<0/001
5/52
***<12/57 0/001
10/13
8/45
مقدار ثابت
0/847
0/194
-0/115
0/193 -1/318 -1/724
جنسيتa
0/582 -0/551
-0/132
0/432
0/789
0/461
فشارخون دياستوليک
0/465 -0/733 -0/0037
0/204
1/26
0/008
سابقه خانوادگي ديابت
0/566 -0/575
-0/285
0/279 -1/086
-1/42
مصرف سيگار
0/394
0/856
0/436
0/560 -0/584 -0/669
پرفشاری خون
0/545 -0/607
0/270
0/657
0/444
0/508
پيادهروی سريع حداقل  30دقيقه
 :aگروه مرجع جنسيت زن مي باشدP<0/05 :*، P<0/01 :** ، P<0/001 :*** .

فشارخون سيستوليک

سن

MCV

دور کمر
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جدول  .5نتايج مدل رگرسيون جمعي برای معنيدار بودن متغيرهای کمي موردمطالعه:
رگرسيون جمعي چند گانه
رگرسيون جمعي ساده
متغير
درجه آزادی ( )edfآماره ( )Fمقدار P
درجه آزادی ( )edfآماره ( )Fمقدار P
0/068
0/242
0/761
0/445
0/000
0/000
سن
0/997
0/000
0/000
0/246
0/039
فشارخون سيستوليک 0/268
*0/049
0/652
2/512
*0/019
2/028
7/80
دور کمر
*0/031
0/436
***<1/164 0/001
4/68
6/84
دور باسن
0/001<*** 72/854
***<8/697 0/001
90/6
8/63
FBS
0/165
0/111
0/57
1
0/000
0/000
MCV
*0/039
0/560
1/894
0/141
0/973
5/43
BMI
 :FBSقند ناشتا :MCV ،متوسط حجم خون و  :BMIشاخص توده بدنيP<0/05 :*، P<0/01 :** ، P<0/001 :*** .
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دور باسن

BMI
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همانطور که مشاهده ميشود در مدل جمعي ساده متغيرهاي
دور کمر ،دور باسن و قند خون ناشتا بهصورت غيرخطي بر
مقدار هموگلوبين گليکوزيله تأثير معنيداري داشتند (P<0/05
و  .)edf>2از طرفي با توجه به شکل  1و نتايج جدول  ،5در
مدل جمعي چندگانه متغيرهاي دور کمر ،دور باسن ،قند ناشتا و
شاخص توده بدني بر مقدار هموگلوبين گليکوزيله تأثير
معنيداري دارند (.)P<0/05
همانطور که در شکل  1مشاهده ميشود بر اساس مدل
رگرسيون جمعي چندگانه متغيرهاي سن ،فشارخون سيستوليک،
 MCVکه نمودار تابع هموارگر آنها به صورت خطي است تاثير
خطي آنها و متغيرهاي دور کمر ،دور باسن ،شاخص توده بدني
و قند ناشتا که نمودار هموارگر آنها داراي فرم غيرخطي است
بايستي بهصورت غيرخطي در مدل وارد شوند .از طرفي بر
اساس  edfدر جدول  ،5دور باسن و شاخص توده بدني تاثير
معنيدار غيرخطي ضعيف و دور کمر و قند خون تاثير معنادار
غيرخطي قوي دارند.
در مدل رگرسيون جمعي مقدار  R2تعديليافته و آکائيک
( )AICبه ترتيب برابر  0/878و  603/464به دست آمد و
بيانگر مناسب بودن مدل رگرسيون جمعي نسبت به مدل
رگرسيون خطي است .همچنين مقايسه اين مدل با مدل
رگرسيون خطي نشان ميدهد که رگرسيون جمعي به ميزان
بااليي مدلبندي هموگلوبين گليکوزيله را بهبود ميبخشد.
نتايج اين مطالعه نشان داد که مدل رگرسيون جمعي
معنيداري متغيرهاي بيشتري را نسبت به مدل رگرسيون خطي
نشان داده و اين مدل در مقايسه با مدل خطي چندگانه بهتر
ميتواند تأثير متغيرهاي مورد مطالعه را نشان دهد .از طرفي
وجود ارتباط خطي در فاکتورهاي شاخص توده بدني ،دور
باسن و ارتباط غيرخطي در فاکتورهاي قند ناشتا و دور کمر با
هموگلوبين گليکوزيله نشان داد که اصالح اين فاکتورها نسبت
به ساير فاکتورهاي دخيل در کاهش هموگلوبين گليکوزيله مؤثر
باشد.

بحث و نتيجهگيري
در برازش مدلهاي آماري عالوه بر بررسي روابط ميان
فاکتورها به دنبال مدلهايي هستيم که کيفيت پيشبيني (باال
بردن ميزان ضريب تعيين و کاهش معيار آکاييک) را افزايش
دهند ،از اينرو در اين مطالعه با در نظر گرفتن مدل رگرسيون
جمعي مدل مناسبتري در تحليل دادههاي هموگلوبين
گليکوزيله در مقايسه با مدل خطي يافت شد .در برازش مدل
رگرسيون خطي ساده دور باسن و دور کمر و در مدل رگرسيون
خطي چندگانه متغيرهاي دورباسن ،شاخص توده بدني بر مقدار
هموگلوبين گليکوزيله تأثير معنيداري داشتند .در مدل
رگرسيون جمعي ساده متغيرهاي دور کمر ،دور باسن و قند خون
بهصورت غير خطي بر مقدار هموگلوبين گليکوزيله تاثير
معنيداري داشتند .در مدل رگرسيون جمعي چندگانه نيز
متغيرهاي دور کمر و قند خون تاثير غيرخطي معنيداري قوي
و متغيرهاي دور باسن و شاخص توده بدني تاثير غيرخطي
معنيداري ضعيف بر مقدار هموگلوبين گليکوزيله داشتند.
بررسي مقالههاي فارسي مشخص شد که تاکنون مدل
رگرسيون جمعي براي بررسي ريسک فاکتورهاي بيماري ديابت
از طريق مقدار هموگلوبين گليکوزيله در ايران استفاده نشده
است .در برخي مطالعات نيز فاکتورهاي محدودي مورد بررسي
قرار گرفته است که از جمله آنها ميتوان به خطير نامني و
همکاران ( )1396اشاره نمود .در اين مطالعه با استفاده از نمونه
 214نفري از بيماران ديابتي عوامل سن ،سابقه فشارخون باال،
سابقه مصرف سيگار و شاخص توده بدني بر هموگلوبين
گليکوزيله تأثيرمعنيداري داشتند [ .]20باليتو ( )2017با
استفاده ازمدل رگرسيون جمعي به تحليل دادههاي ديابت در
شهر سانتياگو پرداخته است که طيف وسيعي از فاکتورها مانند
جنسيت ،مصرف سيگار ،مصرف الکل ،سن ،ورزش ،ميزان
گلوکز BMI ،و متوسط حجم گلبول قرمزخون ( )MCVانتخاب
و تاثير آنها بر  HbA1cموردبررسي قرار گرفت .نتايج اين
مطالعه نشان داد سن به صورت تابعي خطي و شاخص توده
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Introduction: Diabetes is a chronic disease, non-epidemic disease that costs a lot of money in each year. One of
the diagnostic criteria for diabetes is Glycosylated Hemoglobin (HBA1C), which in this study the effective factors on
it examined by additive regression model.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 130 patients with diabetes type-2 were selected based on
simple random sampling in Ilam city (Iran). Several variables were examined such as gender, age, weight, height,
systolic and diastolic blood pressure, hypertension, smoking, family history of diabetes, daily walking for at least 30
minutes, waist and hip circumferences, HbA1c, fasting blood sugar (FBS), RBC mean corpuscular volume (MCV)
and BMI. The data were collected based on Canadian diabetes checklist questionnaire.
Results: In simple linear regression, waist and hip circumferences and in multiple regression, hip circumference
and BMI had a significant effect on HBA1C (P<0.05). Importantly, in simple additive regression waist, hip
circumferences and fasting blood Sugar as well as in multiple additive regression waist, hip circumferences, fasting
blood sugar and BMI had significant effects on HbA1C (P<0.05).
Conclusion: Additive regression model with 0.878 adjusted R-squared and AIC equal to 603.464 was better model
for examining the influential factors on HbA1C compared with the multiple regression model with adjusted R-squared
and AIC equal to 0.386 and 844.730, respectively.
Keywords: Diabetes Mellitus, Glycated Hemoglobin A, Body Mass Index, Waist Circumference, Regression
Analysis
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