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Abstract
Background & Aim: Metabolic syndrome is a biochemical and physiological disorder that
can lead to impaired insulin and glucose metabolism, abdominal obesity, dyslipidemia, and
hypertension. This study aimed to determine the prevalence and modeling of social
determinants of metabolic syndrome in Shahrekord, Iran in 2019.
Materials & Methods: This descriptive-analytical study was performed on health files of
287 individuals aged above 30 years, who were selected by regular random sampling. The
features of 90 individuals with metabolic syndrome were compared to that of 197 healthy
people based on the diagnostic criteria for metabolic syndrome. In addition, data analysis was
performed in SPSS version 18 using Chi-square, t-test, correlation coefficient, and regression
logistics.
Results: In this study, metabolic syndrome was detected in 31% of the population assessed
(CI%95: 0.26-0.37). The mean age of the subjects with and without the metabolic syndrome
was 54.94±12.622 and 13.142±49.86 years, respectively. The results were indicative of a
significant relationship between the variables of age, marital status, daily consumption of
fruits and vegetables, dairy products, smoking status and physical activity, triglyceride, FBS,
HDL, and waist circumference (P<0.05).
Conclusion: According to the results of the study, there was a high prevalence of metabolic
syndrome in the study assessed, which showed the necessity of implementing intervention
programs. Some of the risk factors for metabolic syndrome can be prevented. In this regard,
recommended prevention is changing people’s lifestyles.
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بررسی شیوع و مدلسازی عوامل اجتماعی…

بررسی شیوع و مدلسازی عوامل اجتماعی مرتبط با ابتال به سندرم متابولیک در شهر شهرکرد
*2

فهیمه شکوهی ،1آیدا امیری پور ،1سکینه ایمانی ،1علی احمدی
 .1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

 .2مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت و گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ پذیرش1011/30/01 :

تاریخ دریافت1011/30/22:

چکیده
زمینه و هدف :سندرم متابولیک یک اختالل بیوشیمیایی و فیزیولوژیک است که میتواند منجر به اختالل در متابولیسم انسولین
و گلوکز ،چاقی شکمی ،دیس لیپیدمی و پرفشاری خون گردد ،این مطالعه با هدف تعیین شیوع و مدلسازی عوامل اجتماعی
مرتبط با ابتال به سندرم متابولیک در شهرکرد در سال  1011انجام گرفت.
مواد و روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی دادههای پرونده سالمت  212نفر از جمعیت باالی
 03سال شهرکرد به صورت تصادفی منظم انجام گرفت .سپس طبق مالکهای تشخیصی ابتال به سندرم متابولیک ،ویژگیهای
تعداد  13نفر مبتال و  112نفر غیر مبتال به سندرم متابولیک مقایسه شدند .دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه  11و با استفاده از
آزمونهای کای اسکوئر ،تی تست ،ضریب همبستگی و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :شیوع سندرم متابولیک در جامعه مورد بررسی  01درصد ( )CI %19 :3/22 – 3/02بود .میانگین سن در گروه مبتال به
سندرم متابولیک  90/10±12/22سال و در گروه غیر مبتال  01/12±10/10سال بود .ارتباط معنیداری بین سن ،شغل ،تأهل،
مصرف روزانه میوه ،سبزی ،لبنیات ،استعمال دخانیات و فعالیت بدنی ،تری گلیسیرید HDL ،FBS ،و دور کمر وجود داشت
(.)P<3/39

نتیجهگیری :شیوع سندروم متابولیک در جمعیت مورد بررسی باال بوده و نیازمند برنامه مداخلهای است .برخی از عوامل خطر
ابتال به سندرم متابولیک قابلپیشگیری میباشند ،تغییر در شیوه زندگی در این موارد میتواند به عنوان یکی از توصیههای پیشگیری
مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :سندرم متابولیک ،شیوع ،مدلسازی ،تعیینکنندههای اجتماعی

مقدمه

شیوع در زنان بیشتر از مردان گزارش شده است .ایران

سندرم متابولیک مجموعهای از اختالالتی است که

با جمعیتی بیش از  23میلیون نفر ،دارای انواع سبک

منجر به انواع بیماری میشود که از آن میتوان به

زندگی و قومیتهای مختلف میباشد .وضعیت

اختالل در متابولیسم انسولین و گلوکز ،چاقی شکمی،

اقتصادی و فرهنگی و شرایط محیطی میتوانند نقش

دیس لیپیدمی و پرفشاری خون اشاره کرد ،طبق

بسیار مهمی در توزیع فراوانی سندرم متابولیک داشته

مطالعات انجام گرفته ،شیوع سندرم متابولیک در

باشد ( .)2شیوع این بیماری طبق مطالعات انجام گرفته

جمعیت اروپایی  %19و در جمعیت آمریکایی %22

در حال افزایش هست به طوری که حدود  93میلیون

گزارش شده است ( .)1طبق دادههای موجود ،حدوداً

نفر در آمریکا به این سندرم مبتال هستند ،تغییر سبک

یکسوم جمعیت بزرگساالن در ایران ( )%00/2مبتال

زندگی از مهمترین دالیل ابتال به سندرم متابولیک می

به سندرم متابولیک هستند و همانند سایر مناطق جهان

باشد که با افزایش سن نیز افزایش مییابد (.)0
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نویسنده مسئول :علی احمدی ،ایمیل ،aliahmadi2007@gmail.com :تلفن83033333330 :

علی احمدی

افزایش استعمال دخانیات که با نام سندرم دنیای جدید

سندرم متابولیک را افزایش خواهند داد (.)11

یا سندرم شیوه زندگی هم نامیده میشود از علل اساسی

 Morimotoشیوع سندرم متابولیک در روستایی در

مبتال شدن به بیماریهای غیر واگیر خواهد بود (.)0

ژاپن را در مردان  02درصد و در زنان  02درصد اعالم

اتیولوژی سندرم متابولیک دقیقاً مشخص نیست ،اما

کرد و شایعترین عامل خطر سندرم متابولیک فشارخون

تصور میشود که ناشی از تقابل اثر عوامل متابولیکی،

باال بود و علت شیوع پایین سندرم متابولیک مصرف

ژنتیکی و محیطی باشد ( .)1،9در حضور این سندرم

غذاهای سنتی و سالم ،داشتن فعالیت فیزیکی باالی

خطر بروز بیماریهای قلبی و عروقی تا دو برابر و

افراد و شغل کشاورزی بود ( .)12در یک مطالعه

دیابت تا  9برابر افزایش مییابد ( .)2سندرم متابولیک

متاآنالیز شیوع سندرم متابولیک در ایران طبق معیار

یک اختالل چندوجهی است که عواملی مانند چاقی،

فدراسیون بینالمللی دیابت  02درصد و بر اساس معیار

سن ،وزن ،یائسگی ،مصرف دخانیات ،درآمد کم،

 22 ATPIIIدرصد گزارش شد ( .)10با توجه به

مصرف غذاهای پرانرژی ،نداشتن فعالیت بدنی ،سابقه

مطالب مذکور ،مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع و

سندرم در والدین در بروز آن مؤثر هستند ( .)2در ایران

مدلسازی تعیین کنندههای اجتماعی مرتبط با ابتال به

حدود  23-29درصد بزرگساالن به دلیل مصرف

سندرم متابولیک در شهر شهرکرد در سال  1011انجام

بیشازحد مواد غذایی پرکالری و کاهش فعالیت بدنی

گرفت تا بتوانیم ضمن تعیین شیوع ،عوامل اجتماعی

به این سندرم مبتال میشوند ( .)1سبک زندگی افراد

مرتبط با سندرم متابولیک را شناسایی و به

رابطهی نزدیکی با سالمتی دارد و سبک زندگی سالم

سیاستگذاران و مجریان نظام سالمت معرفی نماییم.

مثل فعالیت و ورزش ،نوع رژیم غذایی ،سن ،تأهل و

مواد و روش ها

شاخص توده بدنی ارتباط چشمگیری در میزان ابتال به

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی است.

سندرم متابولیک دارد ( ،)1همچنین فالحی و همکاران

ابتدا با یک مطالعه پیلوت شیوع سندرم متابولیک

در مطالعه ی خود مصرف بیشتر سبزی و میوهجات و

برآورد گردید .سپس بیماران شناسایی شده به عنوان

غالت کامل را از عوامل کاهش ابتال به سندرم

گروه مورد انتخاب شدند و از جامعهای که آنها

متابولیک گزارش کردهاند (.)13

انتخاب شدند گروهی به عنوان شاهد انتخاب و با

درمان سندرم متابولیک ،درمان اجزای آن یعنی

همدیگر مقایسه شدند .جامعه هدف در این پژوهش

پرفشاری خون ،دیس لیپیدمی و چاقی است و خط

افراد با سن باالی  03سال در شهر شهرکرد در سال

مقدم درمان سندرم متابولیک اصالح شیوه زندگی،

 1011بود که داری پرونده سالمت در یکی از مراکز

داشتن برنامه غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم در جهت

خدمات سالمت جامع شهری شهرکرد بودند.

کاهش وزن است ( .)2مطالعهای در تهران نشان داد که

نمونهگیری از بین این جمعیت به صورت چندمرحلهای

شیوع سندرم متابولیک در افراد بزرگسال بیشتر از 03

و خوشهای تصادفی (مراکز خدمات جامع سالمت به

درصد است که از بیشتر کشورهای پیشرفته باالتر است

عنوان خوشه در نظر گرفته شدند) انجام شد و نمونهها

و عوامل ژنتیکی ،محیط و رژیم غذایی در پیشرفت

از دو خوشه مرکز بهداشت شماره  1و  2شهرکرد به

سندرم متابولیک نقش دارند همچنین شیوع اضافهوزن

صورت تصادفی منظم انتخاب شد.
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کاهش فعالیت جسمی ،تغییر الگوی غذایی و همچنین

و چاقی در افراد رو به افزایش است که در نتیجه شیوع

بررسی شیوع و مدلسازی عوامل اجتماعی…

سندرم متابولیک و  112نفر به عنوان گروه شاهد که

کمتر از  93میلیگرم بر دسی لیتر) و باال بودن اندازه

بدون سندرم متابولیک بودند انتخاب و وارد مطالعه

دور کمر (بیشتر از  13سانتیمتر) در نظر گرفته شد (.)0

شدند .الزم به ذکر است که تمام داده از قبل توسط

با بررسی معیارهای سندرم متابولیک افراد در دو دسته با

مراقبین سالمت تکمیل شده بود و پژوهشگران فقط

و بدون سندرم متابولیک قرار گرفتند .افرادی که این

اقدام به جمعآوری این دادهها کردند و هیچگونه دخل

معیارها را نداشتند به عنوان افراد گروه شاهد (سالم)

و تصرفی در صحتوسقم آن نداشتند .حجم نمونه بر

انتخاب شدند.

اساس شیوع  22درصد با اطمینان  19درصد و دقت

پس از جمعآوری دادهها ،اطالعات وارد نرمافزار

 ،3/39تعداد  221نفر برآورد گردید .برای دقت بیشتر

 SPSSویرایش  11شد .توصیف دادهها با استفاده از

حجم نمونه  13درصد اضافه گردید که در نهایت تعداد

توزیع فراوانی ،نمودارها و شاخصهای میانگین،

نمونهها برابر  212نفر به دست آمد .تعداد افراد تحت

انحراف معیار انجام گرفت ،تجزیه و تحلیل دادهها با

این نمونه بر حسب ابتال و عدم ابتال به سندرم متابولیک

استفاده از آزمونهای کای اسکوئر ،تی تست ،ضریب

بر اساس معیار  ATP IIIدر دو گروه با و بدون سندرم

همبستگی و مدل رگرسیون لجستیک انجام گرفت و

متابولیک قرار گرفتند.

دادهها در سطح معنیداری  3/39محاسبه شدند.

معیار ورود به مطالعه ،سن باالی  03سال ،سکونت در

یافتهها

شهر شهرکرد ،ملیت ایرانی و معیار خروج ایشان از

در این مطالعه دادههای مربوط به پرونده سالمت 212

مطالعه ،فوت و یا مهاجرت از شهر شهرکرد بود .این

نفر از افراد باالی  03سال شهرکرد مورد بررسی قرار

طرح توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی

گرفت که از این بین  13نفر مبتال به سندرم متابولیک

شهرکرد مورد تائید قرار گرفت .پس از اخذ مجوزهای

بودند .شیوع سندروم متابولیک در جامعه مورد بررسی

الزم از کمیته تحقیقات دانشگاه و مرکز بهداشت

( %01با اطمینان  )02-22 :%19بود .میانگین سن در

استان ،پژوهشگر همراه با  2نفر همکار آموزشدیده

گروه مورد  90/10±12/22سال و میانگین سن در

اقدام به نمونهگیری از سامانه سیب مراکز بهداشتی

گروه شاهد  01/12±10/10سال بود .اکثر افراد مورد

شهرکرد ،کرد .پرسشنامهها بدون نیاز به نوشتن نام و نام

مطالعه زن ( ،)%90/0خانهدار ( ،)%01/1دارای

خانوادگی صورت گرفتند.

تحصیالت زیر دیپلم ( )%23/0و متأهل ( )%12/9بودند.

اطالعات دموگرافیک شامل سن ،جنس ،تأهل ،شغل،

از نظر سن ،تأهل و شغل بین دو گروه اختالف

تحصیالت و نیز اطالعات درباره وضعیت تغذیهای و

معناداری مشاهده شد ()p<3/39؛ اما اختالف

فعالیت بدنی و مصرف دخانیات از پروندههای افراد در

معنیداری از نظر جنس و سطح تحصیالت مشاهده نشد

سامانه سیب جمعآوری گردید .ابتال به سندرم

(جدول شماره .)1

متابولیک بر اساس معیار  ATP IIIدر صورت داشتن

در بررسی ارتباط فاکتورهای غذایی و فعالیت جسمانی

سه یا بیشتر از عوامل خطر :تری گلسیرید باال (بیشتر از

و استعمال دخانیات با سندرم متابولیک همانطور که

 193میلیگرم بر دسی لیتر) ،فشارخون باال (103/13

در جدول  2نشان داده شده است ،ارتباط معنیداری

میلیمتر جیوه) FBS ،باال (بیشتر از  113میلیگرم بر

بین مصرف روزانه میوه ،مصرف سبزی ،مصرف لبنیات
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در نهایت تعداد  13نفر به عنوان افراد مورد که مبتال به

دسی لیتر) و  HDLپایین (مردان کمتر از  03و زنان

علی احمدی

روزانه ،استعمال دخانیات و فعالیت بدنی ،تری

دور کمر بیشتر از  13سانتیمتر ،وجود دارد (.)p<3/39

گلیسیرید بیشتر از  FBS ،mg/dl19باالتر از ،113

(جدول شماره .)2

 HDLکمتر از  03در مردان و کمتر از  93در زنان،

متغیر

زیرگروه

سن (سال)

تعداد (درصد)

سندرم متابولیک
ندارد

دارد

-

112

13

(212 )133

مرد

12

02

(100 )02/2

زن

133

90

(190 )90/0

خانهدار

22

91

(111 )01/1

بیکار

1

1

(12 )9/1

دانشجو

2

1

(1 )2/1

کارمند

09

13

(09 )19/2

آزاد

21

23

(11 )00/9

زیر دیپلم

90

22

(112 )03/0

دیپلم

12

10

(132 )02/1

فوقدیپلم

12

9

(21 )2/0

لیسانس

29

1

(00 )11/9

فوقلیسانس و باالتر

13

1

(13 )0/9

متأهل

122

10

(291 )12/9

مجرد

19

3

(19 )9/2

مطلقه

9

1

(2 )2/1

همسر فوتشده

13

9

(19 )9/2

جنس

شغل

تحصیالت

تأهل

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 21:44 +0430 on Sunday June 13th 2021

جدول  .1مقایسه توزیع فراوانی و تعیین ارتباط متغیرهای دموگرافیک در افراد مبتال و غیر مبتال به سندرم متابولیک
P

3/332
3 /2

3/331

<3/331

3/302

جدول شماره  .2مقایسه توزیع فراوانی فاکتورهای خطر در دو گروه مورد و شاهد
سندرم متابولیک
ندارد

دارد

متغیر

تعداد (درصد)

( 112نفر)

( 13نفر)

بهندرت ،هرگز

(2 )2/0

0

0

کمتر از  2سهم

(22 )21/2

29

02

 2سهم و بیشتر

(211 )22

121

01

نتیجه آزمون کای دو

مصرف روزانه میوه
P<0.001

مصرف سبزیها روزانه
بهندرت ،هرگز
کمتر از  0سهم

(12 )0/2

9

2

(22 )22/9

02

00

<3/3331
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(111 )21/0

 0تا  9سهم

01

123

مصرف لبنیات روزانه
بهندرت ،هرگز
کمتر از  2سهم
 2سهم و بیشتر

(10 )0/9

1

0

(91 )12/1

12

00

(220 )22/2

121

92

<3/3331

سیگار
قلیان
سایر مواد مخدر
عدم مصرف

(03 )13/9

13

23

(13 )0/9

2

0

(19 )9/2

0

11

(202 )13/1

122

99

<3/3331

تری گلیسیرید بیشتر از mg/dl19
دارد
ندارد

(101 )01/0

93

11

(101 )91/2

102

1

<3/3331

فشارخون باال  103روی 13
دارد
ندارد

(10 )21/0

1

29

(230 )23/2

111

19

<3/331

 FBSباالتر از 113
دارد
ندارد

(130 )02/2

12

11

(110 )20/1

111

2

<3/331

 HDLکمتر از  03در مردان و کمتر
از 93
دارد
ندارد

(21 )22/2

1

23

(231 )22/1

111

23

<3/331

دور کمر بیشتر از  13سانتیمتر
دارد
ندارد

(12 )20/1

22

29

(113 )22/2

129

19

<3/331

فعالیت بدنی
دارد
ندارد

(121 )22

120

19

(131 )01

00

29

<3/331

جدول شماره  .3سطح معنیداری و نسبت شانس در فاصله اطمینان  %59در تحلیل رگرسیون لجستیک
متغیر

تحصیالت

نسبت شانس

زیر دیپلم (مرجع)

ضریب رگرسیون
B
----

1

دیپلم

2/221

1/191

0/13-21/01

فوقدیپلم

1/301

2/129

3/2-12/121

3/223

لیسانس

1/210

0/231

3/1-10/212

3/322

فوقلیسانس و باالتر

1/312

2/22

3/2-09/111

3/002

زیرگروه
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P-value

----

---3/3331

()OR
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استعمال دخانیات

علی احمدی

بیکار

-1/122

3/103

3/300-3/001

3/331

دانشجو

-3/123

3/002

3/0-0/221

3/009

کارمند

-3/223

1/199

3/0-09/201

3/222

آزاد

-1/310

3/001

3/320-1/920

3/122

مصرف سبزیجات

بهندرت ،هرگز(مرجع)

----

1

----

----

روزانه

کمتر از  0سهم

-2/300

3/103

3/3-1/102

3/302

 9-0سهم

-2/102

3/112

3/3-23/19

3/3331

سیگار

-2/310

1/100

1/0-31/902

3/339

قلیان

-1/201

1/122

3/1-1/191

3/101

سایر مواد مخدر

-0/210

1/301

1/9-23/211

3/331

عدم مصرف (مرجع)

----

1

----

----

دارد (مرجع)

----

1

----

----

ندارد

0/212

0/122

1/9-21/011

3/331

شغل

مصرف دخانیات

فعالیت بدنی

جدول  0نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط

همچنین در مطالعه که توسط خسروی و همکاران بر

با سندرم متابولیک را نشان میدهد که شانس ابتال به

روی بزرگساالن شهر یزد صورت گرفت میزان شیوع

سندرم متابولیک با تحصیالت ،شغل ،مصرف روزانه

سندرم متابولیک  0030درصد گزارش گردید ( .)10بر

سبزیجات ،استعمال دخانیات و فعالیت بدنی در ارتباط

این اساس میتوان بیان کرد که شیوع متفاوت سندرم

بود ،به صورتی که شیوع سندرم متابولیک در افراد با

متابولیک در مناطق مختلف میتواند به علت تفاوت

تحصیالت دیپلم  1/191برابر افراد با تحصیالت زیر

سبک زندگی ،عادات غذایی ،فاکتورهای ژنتیکی و

دیپلم است و در کارمندان  1/199برابر افراد خانهدار و

محیطی باشد (.)19

افرادی که فعالیت بدنی نداشتند  0/121برابر افرادی که

سندرم متابولیک در سطوح پایینتر تحصیالت بیشتر و

فعالیت بدنی داشتند شانس بیشتری در ابتال به سندرم

در افراد متأهل کمتر دیده میشود که با نتایج مطالعه

متابولیک داشتند.

حداد تبریزی و همکاران ( )12همخوانی دارد و

بحث و نتیجهگیری

میتوان اذعان داشت که با افزایش سطح تحصیالت،

نتایج مطالعه حاضر که با هدف بررسی شیوع و

آگاهی از سبک زندگی افزایش مییابد که این مسئله

مدلسازی عوامل اجتماعی مرتبط با ابتال به سندرم

میتواند بر کاهش عوامل خطر سندرم متابولیک مؤثر

متابولیک در شهر شهرکرد در سال  1011انجام شد

باشد همچنین احتمال میرود که افراد متأهل در مقایسه

نشان داد شیوع سندرم متابولیک در جامعه مورد بررسی

با افراد مجرد سبک زندگی سالمتر و بهتری داشته

 01درصد ( :3/22 – 3/02فاصله اطمینان  )%19است

باشند ،برای مثال از غذاهای آماده و فست فود ها کمتر

که با افزایش سن نیز بر میزان آن افزوده میشود ،نتایج

استفاده میکنند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد

یک مطالعه مروری سیستماتیک که در سال 1010

که بین جنس و ابتال به سندرم متابولیک ارتباط

انجام شد ،شیوع کلی سندرم متابولیک در جمعیت

معنیداری وجود ندارد ،این در حالی است که در

بزرگساالن ایران را  %22گزارش گردید (.)10

مطالعهی امیری و همکاران ( )12مردان بیش از زنان به
فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره ششم ،شماره دوم ،پاییز 9911
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خانهدار(مرجع)

----

1

----

----

بررسی شیوع و مدلسازی عوامل اجتماعی…

مردان  %20/9و در زنان  %13/9گزارش شده بود و

افزایش مصرفشان احتمال ابتال به سندرم متابولیک

همچنین در مطالعهی  Garridoو همکاران شیوع در

کاهش مییابد که همسو با نتایج مطالعه حاضر بود ()0

زنان بیشتر از مردان بود (.)11

زیرا این مطالعه نشان داد که مصرف میوه و سبزیجات و

بررسی ارتباط فعالیت بدنی با سندرم متابولیک در این

لبنیات باعث کاهش ریسک ابتال به سندرم متابولیک

مطالعه نشان داد که با هم ارتباط معنیداری دارند و

میشود ،همچنین آزاد بخت و همکاران در مطالعهای

افرادی که فعالیت بدنی نداشتند  20/1برابر افرادی که

که روی بزرگساالن تهرانی در سال  1010انجام

فعالیت بدنی داشتند شانس بیشتری در ابتال به سندرم

دادند ،گزارش کردند افرادی که از لبنیات بیشتری

متابولیک داشتند .مطالعهی  Hui Caiو همکاران نیز

استفاده میکردند در معرض کمتر پرفشاری خون و

که بر روی زنان روستایی در چین انجام شد حاکی از

افزایش دور کمر بودند و باعث کاهش ریسک ابتال به

وجود ارتباط بین فعالیت فیزیکی و سندرم متابولیک

سندرم متابولیک میشوند (.)21

بود ،زیرا افزایش فعالیت بدنی به طور مستقیم با کاهش

همانطور که این بررسی نشان داد ،مصرف میوه و

وزن در ارتباط است (.)19

سبزیجات و لبنیات در گروه غیر مبتال به سندرم

نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف دخانیات در

متابولیک نسبت به افراد مبتال بیشتر بود که این نتیجه با

مبتالیان به سندرم متابولیک بیشتر است و با شانس ابتال

مطالعات زیادی از جمله نتایج مطالعات حداد تبریزی و

به سندرم متابولیک همراه است .مطالعهی  Kangو

همکاران ( )12و اسماعیلزاده و همکاران ( )22نیز

همکاران که در کره انجام شده است ،نشان داد که

کاهش شانس ابتال به سندرم متابولیک را با تبعیت

مصرف دخانیات به صورت معنیداری در افراد مبتال

کردن از الگوی غذایی سالم نشان داد ،همچنین

به سندرم متابولیک بیشتر است ،این نتایج با نتایج

مطالعهای در بریتانیا نیز الگوی غذایی که دارای مقادیر

مطالعه حاضر همخوانی دارد ( )11ولی در مطالعهی

باالی میوه و سبزی باشد ارتباط معکوسی با بروز سندرم

کلیشادی و همکاران ( )0با نتایج مطالعه حاضر

متابولیک دارد همخوانی دارد ،زیرا در این مطالعه نیز

همخوانی ندارد ولی در مطالعه  Famو همکاران ارتباط

نشان داد که مصرف میوه ،سبزیجات و لبنیات باعث

معنیداری بین شانس بیشتر ابتالی افراد مورد مطالعه با

کاهش ریسک ابتال به سندرم متابولیک میشود (.)20

فعالیت بدنی سبک یا متوسط به سندرم متابولیک وجود

 Mckeownو همکاران در مطالعهای مقطعی نشان داد

داشت (.)23

که بین فیبر سبزیجات و میوهجات با شیوع سندرم

از نظر میانگین بار مصرف مواد غذایی در هفته و پس از

متابولیک ارتباطی ندارد ( .)20این تناقض به این دلیل

مقایسه آن بین دو گروه مبتالیان به سندرم متابولیک و

است که ارتباط بین میوهها و سبزیجات با سندرم

غیر مبتال به سندرم متابولیک نشاندهنده این مطلب بود

متابولیک به طور جداگانه بررسی شد ،به طوری که اثر

که مصرف روزانه میوهجات و سبزیجات ،لبنیات با

مفید فیبر ممکن است در کنار آنتیاکسیدانها و

کاهش ابتال به سندرم متابولیک ارتباط معنیداری

ویتامینها و دیگر ترکیبات موجود در میوهجات و

وجود دارد ،همچنین در نتایج مطالعه کلیشادی و

سبزیجات معنادار باشد Lutdey .و همکاران اثر

همکاران نیز مصرف میوهجات و سبزیجات و لبنیات با

محافظتی لبنیات بر سندرم متابولیک را تائید کرد (.)29
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سندرم متابولیک مبتال بودند به طوری که شیوع در

سندرم متابولیک ارتباط معنیداری وجود داشت و با

علی احمدی

حاضر تحصیالت ،شغل ،عدم مصرف روزانه سبزیجات

ساخت استفاده شد که پیشنهاد میشود در پژوهشهای

و استعمال دخانیات با تعدیل سایر متغیرها شانس

آتی از پرسشنامه بسامد خوراکی  FFQاستفاده شود.

بیشتری برای ابتال به سندرم متابولیک داشتند و نتایج

تعمیمپذیری این مطالعه تنها مربوط به بزرگساالن

مطالعه بابک و همکاران ( )0نیز مصرف دخانیات و

است و انجام مطالعات بیشتر در کودکـان و سـایر

تحصیالت پایینتر با شانس بیشتر ابتال به سندرم

گروههای سـنی هم باید انجام گیرد .همچنین پیشـنهاد

متابولیک و تأهل با شانس کمتر ابتال به سندرم

میشود که ارتباط بین عوامل اجتماعی و الگوهای

متابولیک همراه بود ولی نتایج مطالعه ابراهیمی و

غذایی بـا سـندرم متابولیـک در مطالعات آیندهنگر نیز

همکاران میزان تحصیالت و شغل با نسبت شانس

مورد ارزیابی قرار گیرد.

ارتباط معکوس با ابتال به سندرم متابولیک همراه بود

شیوع سندروم متابولیک در جمعیت مورد بررسی باال

( .)1علت تفاوت در یافتههای مطالعه مذکور با پژوهش

بوده و نیازمند برنامه مداخلهای است و با توجه به اینکه

حاضر که بر روی جمعیت باالی  03سال شهرکرد

برخی از عوامل خطر ابتال به سندرم متابولیک

انجام شده است ،میتواند ناشی از تعاریف متفاوت

قابلپیشگیری میباشند ،جهت کنترل و کاهش شیوع

سندرم متابولیک ،نوع پرسشنامه مورد استفاده و یا

سندرم متابولیک ،افراد دارای این سندرم شناسایی و

محدوده سنی متفاوت باشد.

مداخالت بالینی و تغذیهای ،اصالح سبک زندگی و

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به مقطعی بودن

ارتقا سطح آگاهی افراد در خصوص عوامل خطر مثل

پژوهش اشاره کرد که روابط علت و معلولی مشخص

استعمال سیگار و سایر دخانیانت ،انجام فعالیت بدنی

نمیگردد و کم بودن حجم نمونه و گسترده بودن

مداوم ،مقابله با سبک زندگی مدرن و جایگزینی سبک

فاصله های اطمینان محاسبه شده اشاره کرد .همچنین

زندگی سالم در این موارد میتواند موردتوجه قرار

با توجه به اینکه این مطالعه به صورت مقطعی بوده و با

گیرد.

علم بر اینکه متغیرهای بررسیشده (مواد غذایی و

سپاسگزاری

فعالیت جسمانی) اثرات خود را روی سندرم متابولیک

از آقای داریوش قلی پور و خانم مریم السادات قائم

و اجزای آن در مدتزمان طوالنی ایجاد میکنند ،لذا

فرد ،کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت شهرکرد و

بعضی نتایج بهدستآمده آنگونه که انتظار میرفت

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

نبوده که میتواند به علت اثر درازمدت این فاکتورها

شهرکرد صمیمانه سپاسگزاری میشود.

در آینده باشد .بدیهی است که با اجرای مطالعات

حامی مالی

کوهورت و پیگیری طوالنی برای بررسی عادات غذائی

این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی مصوب در معاونت

و فعالیتهای جسمانی میتوان به نتایج قابلقبولتری

تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با

دست یافت.

شماره  2211است ()IR.SKUMS.REC.1397.54

مطالعه برای بررسی رابطه الگوی غذایی با خطر
بیماریهای مزمن و توجه به نقش عوامل ژنتیکی در این
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رابطه ضروری است .در این مطالعه از پرسشنامه محقق
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