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  عروقی-نوبت کاری ، ریسک فاکتور بیماریهای قلبی

@ @
  4 مهندس علیرضا زمان پرور-3 دکتر غالمحسین صدری-2 دکتر احمد جنیدی جعفری-1دکتر مجید  معتمدزاده 

   استادیار گروه گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان -1
  ی همدان  استادیار گروه گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشک–2
   استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان-3
   مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان-4
  

  چکیده
نوبت کاری یکی از عوامل استرس زای شغلی بشمار می آید که بخش رو به تزایدی از نیروی کـار                    

نوبت کاری بطـور گـسترده در بخـشهای صـنعت و خـدمات              . را در سطح جهان تحت تاثیر قرار داده است        
بخش خـدمات  ... ضرورتهای اجتماعی از قبیل مراقبتهای پزشکی، خدمات آتش نشانی، پلیس و          . وجود دارد 

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که مشخص شود آیا نوبت کار ی              .  ساعته می نماید   24را وادار به کار     
  ای قلبی عروقی تاثیر دارد یا خیر؟روی ریسک فاکتورهای بیماریه

تحلیلی در یکی از بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی          -این مطالعه بصورت مقطعی   
شامل کلیه پرسنل بیمارستان اعم از کادر درمـانی، اداری       )  نفر 250(جامعه مورد پژوهش  . همدان انجام شد  

ین پژوهش عـالوه بـر تکمیـل پرسـشنامه، فـشار خـون              در ا . بود) نوبت کار و غیر نوبت کار     (و خدماتی   
تجزیـه تحلیـل آمـاری نتـایج        . سیستولیک و دیاستولیک،  قد  و وزن و کلسترول سرم اندازه گیـری شـد               

  . صورت گرفت SPSSبصورت توصیفی و تحلیلی با استفاده از 
بـا نوبـت کـاران      بین فشارخون سیستولیک  و دیاستولیک روزکاران          ) 1: نتایج این تحقیق نشان داد    

در مورد کلـسترول سـرم، اخـتالف معنـی داری بـین گروههـای مطالعـه                 ) 2. اختالف معنی دار وجود دارد    
بـین نوبـت کـاری و       ) 4. بین سیگار کشیدن و نوبت کاری رابطه معنـی دار وجـود دارد            )3. مشاهده نگردید 

  .  روده ای رابطه معنی دار وجود ندارد–بیماریهای معده ای 
با توجه به افزایش معنی دار فشار خون در اثر نوبت کاری و فراوانی بیشتر سـیگاریها در نوبـت                    در مجموع   

کاران می توان گفت نوبت کاری بعنوان یکی از عوامل استرس زای محیط کـار مـی توانـد بعنـوان یکـی از                  
  . عروقی محسوب گردد-ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی

  عروقی، سیگار کشیدن، فشار خون-ای قلبینوبت کاری، بیماریه :کلمات کلیدی

  مقدمه 
با . امروزه در بهداشت حرفه ای، مسئله عوامل استرس زا جایگاه ویژه ای را بخود اختصاص داده است 

وجود آنکه استرس دارای مفهومی گسترده است و بخوبی تعریف نشده ، اما تالشهای پژوهشگران منجر به درک 
  .صل از آن شده استبهتر مسئله، علل و نتایج حا

همچنین عوامل . استرسهای شغلی می توانند باعث ایجاد ناتوانی های آشکار فیزیولوژیکی و روانی گردند
  .استرس زا با ایجاد بیماری و ناراحتی می توانند سالمت، آسایش و بهره وری انسان را تحت تاثیر قرار دهند
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استرس زای شغلی بشمار می آید که بخش رو یکی از عوامل ) SHIFTWORK(در این بین نوبت کاری 

نوبت کاری که در طی جنگ . به تزایدی از جمعیت مشغول به کار را در سطح جهان تحت تاثیر قرار داده است
جهانی اول شروع و در طول جنگ جهانی دوم تثبیت شد امروزه بطور گسترده ای در بخشهای صنعت و خدمات 

بخش خدمات را وادار ... قبیل مراقبتهای پزشکی، خدمات آتش نشانی، پلیس و ضرورتهای اجتماعی از . وجود دارد
  . ساعته می نماید24بکار 

 روده ای ، اخـتالل در خـواب و بهـم            –طبق مطالعات انجام شده نوبت کاری باعث بروز بیماریهای معدی           
ث اخـتالل در ریـتم هـای        همچنین نوبـت کـاری باعـ      . خوردن روابط اجتماعی و خانوادگی در نوبت کاران می شود         

 ,(Lewis and Lester, 1985)عملکردهای فیزیولوژیکی بدن مـی گـردد  )  CIRCADIAN RHYTHMS(سرکادین 

(Grandjean, 1997) .  
 عروقی را افزایش می دهد –تحقیقات اخیر نشان داده اند که نوبت کاری احتمال بروز بیماریهای قلبی 

 (Knutsson, 2003) عروقی ارتباط نزدیک دارد– بیماریهای قلبی زیرا نوبت کاری با چندین ریسک فاکتور
.(Anders, 1988 ) با توجه به موارد فوق این تحقیق بمنظور بررسی اثرات نوبت کاری روی ریسک فاکتورهای 
 عروقی کارکنان یکی از بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات –بیماریهای قلبی 

  . درمانی همدان انجام گرفتبهداشتی
  روش انجام کار 

 از بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان کیاین پژوهش در ی
  :این بیمارستان در سه شیفت به شرح زیر فعالیت می کند.  تحلیلی انجام شد–است بصورت مقطعی 

   30/14 لغایت 30/7شیفت صبح از ساعت  -1
 30/20 لغایت 30/13شیفت بعد از ظهر از ساعت  -2
  صبح روز بعد30/8 لغایت 45/19شیفت شب از ساعت  -3

اندازه ).   نفر250(جامعه مورد پژوهش کلیه پرسنل بیمارستان اعم از کادر درمانی، اداری و خدماتی است
  :گیریهای انجام شده بشرح زیر است

افراد با استفاده از فشار سنج جیوه ای در ابتدای شیفت اندازه گیری فشار خون سیستولیک و دیاستولیک  -1
  ) دقیقه استراحت از بازوی راست5اندازه گیری در حالت نشسته روی صندلی بعد از (صبح 

  در ابتدای شیفت صبحkg و وزن بر حسب cmاندازه گیری قد بر حسب  -2
 گرفتن نمونه خون از کلیه افراد جهت تعیین میزان کلسترول سرم -3
  و تعیین میزان کلسترول سرمAuto analyzer نمونه های خون توسط دستگاه  آزمایش -4
  تکمیل پرسشنامه بروش مصاحبه ای برای هر فرد -5

فشار خون، چربی ( عروقی –بمنظور تعیین وجود اثرات نوبت کاری روی ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی 
فاکتورها در پردازش اطالعات از روشهای آماری و حذف اثرات عوامل مرتبط با این ریسک ) خون، سیگار کشیدن

، آنالیز واریانس، آنالیزرگرسیون و آزمون توزیع مجذور کای استفاده ) Covariance Analysis(آنالیز کوواریانس 
همچنین از روشهای آمار توصیفی نیز جهت توصیف متغیرهای مورد نظر در جامعه مورد پژوهش استفاده . گردید

  .شد
هش برای اندازه گیری فشار خون سیستولیک و دیاستولیک از دستگاه فشارسنج جیوه ای در این پژو

SANYU 3 مدل-MEDبرای اندازه گیری قد افراد از یک متر فلزی قابل نصب روی .  ساخت ژاپن استفاده گردید
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فی زیمنس اندازه گیری وزن متوسط ترازوی ک. دیوار استفاده شد که با یک خط کش عدد قد قرائت می گردید

)Max.120kg (ساخت آلمان انجام گرفت.  
 R1000 مدل Auto analyzerآنالیز نمونه های خون پس از خون گیری در ابتدای شیفت صبح توسط دستگاه 

این پرسشنامه بعد از انجام .  بند تهیه شد50 همچنین جهت ثبت اطالعات پرسشنامه ای مشتمل بر  .انجام شد
  . فشار خون بروش مصاحبه ای برای هر فرد تکمیل می شداندازه گیریهای قد، وزن و

  نتایج
  از لحاظ سنی میانگین سنی جمعیت مورد .آن مرد هستند% 9/69از جمعیت مورد مطالعه زن و % 1/31

از جمعیت مورد مطالعه در % 9/28همچنین .  سال است65 سال و حداکثر سن 22 سال، حداقل سن 35مطالعه 
همچنین در جمعیت مورد . دارای تحصیالت عالی هستند% 1/26راهنمایی تا دیپلم و از % 45سطح ابتدایی، 

در جمعیت مورد مطالعه کمتر از .  سال است30 سال، حداقل آن صفر و حداکثر 4/9مطالعه میانگین سابقه کار 
 سال 7اری در گروه نوبت کاران میانگین سابقه نوبت ک. افراد اظهار داشتند که دارای شغل دوم هستند% 10

  .  سال است23 سال و حداکثر 1حداقل آن 
در گروه سیگاریها میانگین سابقه سیگار کشیدن . از افراد در جمعیت مورد مطالعه سیگاری هستند% 7/21 

 سال است همچنین در گروه سیگاریها، میانگین تعداد سیگار کشیده 50 سال و حداکثر 1 سال، حداقل آن 8/15
از لحاظ ورزش کردن  در جمعیت مورد .  نخ شیگار در روز است40 نخ و حداکثر 1اقل  نخ حد10شده در روز 

  .جمعیت ورزشکار حرفه ای هستند% 3/3جمعیت دارای ورزش روزانه و  %8/42افراد غیر ورزشکار ، % 9/53مطالعه 
 حداکثر  ساعت و3 ساعت، حداقل آن 9/6در جمعیت مورد مطالعه متوسط ساعات خواب در طول شبانه روز 

اظهار داشتند که در رژیم غذایی شان نمک زیاد مصرف می % 9/23در جمعیت مورد مطالعه .  ساعت است12
  .افراد در رژیم غذایی شان عادت به مصرف غذاهای چرب دارند%  1/21همچنین . کنند

د مطالعه بشرح زیر وضعیت بیماریها در جمعیت مور. افراد  سابقه فشار خون دارند% 6/5در جمعیت مورد مطالعه 
  :است

  . روده ای مبتال هستند–افراد اظهار داشتند که به بیماریهای معدی % 6/20
  . عروقی مبتال هستند–افراد اظهار داشتند که به بیماریهای قلبی % 6/5
  .افراد اظهار داشتند که به بیماری چربی خون باال مبتال هستند% 2/2
  .ریهای کلیوی مبتال هستندافراد اظهار داشتند که به بیما% 7/6

  :همچنین سابقه بیماریهای خانوادگی در جمعیت مورد مطالعه بشرح زیر است
  %.3/13 روده ای –سابقه بیماری معدی 
  %.2/17 عروقی–سابقه بیماری قلبی 

  % .5سابقه بیماری دیابت 
  %.7/11سابقه بیماری چربی خون باال 

  %.3/8سابقه بیماری کلیوی 
  %.9/13شار خون سابقه بیماری ف

 و kg43 حداقل kg2/61میانگین وزن .  استcm181 و حداکثر cm142 حداقل cm 8/164میانگین قد 
 میلی متر جیوه، حداقل 7/117 است در جمعیت مورد مطالعه میانگین فشار خون سیستولیک kg 102حداکثر 

العه میانگین فشار خون دیاستولیک در جمعیت مورد مط.  میلی متر جیوه است180 میلی متر جیوه و حداکثر 90
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میانگین کلسترول سرم در .  میلی متر جیوه است110 میلی متر جیوه و حداکثر 50 میلی متر جیوه، حداقل 76

  . استmg/dl 252 و حداکثر mg/dl 86 حداقل آن mg/dl 7/161جمعیت مورد مطالعه 
فشار خون (نالیز واریانس یک طرفه واریانس یک طرفه بین ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی نتایج آ

با نوبت کاری نشان می دهدکه بین فشار خون سیستولیک روزکاران با ) سیستولیک، دیاستولیک و چربی خون
فشار خون ولی بین ) P >%5( ساعت استراحت اختالف معنی دار وجود دارد 48 ساعت کار 24نوبت کاران 

همچنین بین فشار خون دیاستولیک . سیستولیک روزکاران با نوبت کاران گردشی اختالف معنی داری وجود ندارد
ولی بین فشار )  P >%5( ساعت استراحت اختالف معنی دار وجود دارد 48 ساعت کار و 24روزکاران با نوبت کاران 

  .ف معنی داری وجود نداردخون دیاستولیک روز کاران با نوبت کاران گردشی اختال
  .اختالف داری وجود ندارد% 5بین چربی خون روزکاران و نوبت کاران در سطح معنی داری 

فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و چربی (نتایج آنالیز رگرسیون بین ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی 
ی، تعداد سیگار در روز ساعات خواب روزانه، بعنوان متغیرهای وابسته و وزن، سابقه نوبت کاری، اضافه کار) خون

  :سابقه کار و سن بعنوان متغیرهای مستقل نشانگر آن است که
  . متغیرهای سن و وزن بیشترین اثر را روی فشار خون سیستولیک دارند
  .متغیرهای سن و وزن بیشترین اثر را روی فشار خون دیاستولیک دارند

  .ری بیشترین اثر را روی چربی خون دارندمتغیرهای سابقه کار و سابقه نوبت کا
 ها جهت برداشتن  اثر آنها در آنالیز COVARIATEهدف از انجام آزمونهای فوق مشخص کردن مهمترین 

  .کوواریانس است
 های سن، وزن، سابقه کار، سابقه نوبت کاری انجام شد COVARIATEبدنبال آزمونهای فوق، آنالیز کوواریانس با 

 هایی هستند که اثراتشان روی نتیجه آنالیز کوواریانس معنی دار COVARIATEه سن و وزن و مشخص گردید ک
  .اصلی انجام گردید  COVARIATEبنابراین آنالیز کوواریانس با سن و وزن بعنوان . است

نتایج آزمون توزیع مجذور کای بین نوبت کاری و سیگار کشیدن، نوبت کاری و غذاهای پر کلسترول، 
  : روده ای نشانگر آن است که- و بیماریهای معدینوبت کاری

همچنین  فراوانی سیگار ) P=0008/0(بین سیگار کشیدن و نوبت کاری رابطه معنی دار وجود دارد 
  . ساعت استراحت بیش از حد مورد انتظار مشاهده می شود48 ساعت کار 24کشیدن در گروه 

  . وجود نداردبین نوبت کاری و مصرف غذاهای چرب رابطه معنی دار
  .مصرف غذاهای چرب در گروه نوبت کاران کمتر از حد مورد انتظار مشاهده می شود

اما فراوانی بیماریهای معدی .  روده ای رابطه معنی دار وجود ندارد–بین نوبت کاری و بیماریهای معدی 
ر گروه نوبت کاران بیشتر از حد  روده ای د–اما فراوانی بیماریهای معدی .  روده ای رابطه معنی دار وجود ندارد–

  .مورد انتظار است
  بحث و نتیجه گیری

. (Costa, 1999) عروقی است -یکی از اثرات بلند مدت نوبت کاری افزایش احتمال خطر بیماریهای قلبی
یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک روزکاران با نوبت کاران 

میانگین فشار خون سیستولیک در گروه روزکاران .  ساعت استراحت اختالف معنی دار وجود دارد48 کار 24
.  میلی متر جیوه است123 ساعت استراحت48 ساعت کار 24 میلی لیتر جیوه و در گروه نوبت کاران 116

 ساعت 24ن  میلی متر جیوه و در گروه نوبت کارا74همچنین میانگین فشار خون دیاستولیک در روزکاران 
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در مورد چربی خون که اختالف معنی دار بین گروههای  . میلی متر جیوه است80 ساعت استراحت 48کار 

 در گروه نوبت کاران mg/dl157مورد مطالعه مشاهده نگردید میانگین کلسترول سرم در گروه روزکاران 
 است که در گروه mg/d170 ساعت استراحت 48 ساعت کار 24 و در گروه نوبت کاران mg/dl155گردشی 

  Peterدر تائید این یافته ها نتایج تحقیقات . اخیر این میانگین به میزان قابل توجهی از روز کاران بیشتر است
 ,Peter, Alfredsson)و همکاران نشان داد که نوبت کاری تا حدی روی فشار خون و چربی خون تاثیر دارد

Knutsson, Siegrist and Westerholm,1999). 
همچنین فراوانی سیگار کشیدن در نوبت . بین سیگار کشیدن و نوبت کاری رابطه معنی دار وجود دارد

  و همکاران بخشی از افزایش احتمال خطر Amelsvoort طبق یافته های  .کاران بیشتر از روزکاران است
 Amelsvoort, Schouten and)بیماریهای قلبی عروقی در نوبت کاران می تواند ناشی از سیگار کشیدن باشد

Kok, 2004).. 
 روده ای در جمعیت مورد پژوهش رابطه معنی دار آماری وجود –بین نوبت کاری و بیماریهای معده ای 

علیرغم آنکه .  روده ای در گروه نوبت کاران بیشتر از روزکاران است–ندارد اما فراوانی بیماریهای معدی 
شی بین گروههای مورد مطالعه مشاهده نمی شود اما فراوانی بیشتر این اختالف معنی داری در اختالالت گوار

  .(Knutsson, 2003)اختالالت در گروه نوبت کاران  با یافته های دیگر پژوهشگران در این زمینه سازگار است
  :میزان ابتال افراد به فشار خون در گروههای مطالعه بشرح زیر است

   مورد در گروه روزکاران 2:  متر جیوه  میلی140فشار خون سیستولیک باالی 
   ساعت48 ساعت 24 مورد در گروه نوبت کاران 2  

   مورد در گروه روزکاران2:   میلی متر جیوه90فشار خون دیاستولیک باالی 
   ساعت48 ساعت 24 مورد در گروه نوبت کاران 1                     

در گروه ) 90/140بالتر از (تال افراد به فشار خون با توجه به اعداد فوق مالحظه می شود که فراوانی اب
  . روزکاران با نوبت کاران تقریباً یکسان است

 نفر از افراد مورد 2 فقط mg/dl 240-220در مورد کلسترول سرم  با توجه به حد باالیی توصیه شده 
.  بودندmg/dl240 ساعت استراحت دارای کلسترول باالی 48 ساعت کار 24پژوهش در گروه نوبت کاران 

باتوجه به موارد فوق بنظر می رسد که جمعیت مورد پژوهش از لحاظ فراوانی ابتال به فشار خون و چربی خون 
  .باال، در حد مطلوبی قرار دارد هر چند که قبل از مطالعه  انتظار پژوهشگر چنین نبود

  : این پژوهش نشان داد که جمع بندی نهایی یافته های
 یکی از عوامل استرس زای محیط کار، می تواند یکی از ریسک فاکتورهای بیماری نوبت کاری بعنوان -1

  .قلبی محسوب شود
 .در گروه نوبت کاران فشار خون سیستولیک بطور معنی داری بر اثر نوبت کاری افزایش نشان می دهد -2
 .میزان افراد سیگاری در کارکنان نوبت کار بیشتر از کارکنان روزکار است -3
دیر اندازه گیری شده فشار خون سیستولیک و دیاسیتولیک در کارکنان نوبت کار بیشتر از میانگین مقا -4

 .کارکنان روزکار است
 . روده ای در کارکنان نوبت کار بیشتر از کارکنان روزکار است–میزان اختالالت معدی  -5
 .یکسان استدر گروههای مطالعه )  میلی متر جیوه 90/140باالتر از ( میزان ابتال به فشار خون  -6
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میانگین  مقادیر اندازه گیری شده کلسترول سرم کارکنان نوبت کار با کارکنان روزکار از لحاظ آماری با  -7

 .هم تفاوتی ندارد ولی از لحاظ فیزیولوژیکی با هم متفاوت است
پیشنهادات زیر بمنظور کاهش استرس ناشی از نوبت کاری بر نوبت کاران جمعیت مورد مطالعه توصیه می 

  :شود
جهت جلوگیری از تطابق نسبی نوبت کاران با سیستم نوبت کاری پیشنهاد می شود که برنامه چرخش  -1

و در صورت عدم امکان برنامه چرخش شیفت ها باندازه ) دو روز یکبار(شیفتها تا حد امکان کوتاه باشد 
  .باشد) ماهانه(کافی طوالنی 

 . سال نوبت کاری توصیه نمی شود50 سال و باالی 25بدلیل عدم تطابق فیزیولوژیکی، برای افراد زیر  -2
فشار خون (بمنظور اطمینان از سالمت نوبت کاران، کنترل ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی  -3

 .هر شش ماه یکبار توصیه می شود) سیستولیک، دیاستولیک و چربی خون
در گروه نوبت کاران آموزش، ترغیب و تشویق پرسنل بیمارستان به عدم استعمال دخانیات بخصوص  -4

 .توصیه می شود
 .انجام معاینات قبل از استخدام و دوره ای جهت شناسایی افراد مستعد بیماری ضروری است  -5
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