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دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،مشهد ،ایران
دانشیار گروه آمار زیستی و اپید میولوژی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،مشهد ،ایران

زمینه و هدف:
فشار خون یكی از بیماری های شایع همراه با دیابت است و قسمت اعظم بیماران مبتال به دیابت را درگیر می سازد که شیوع آن بستگی به نوع
دیابت ،سن ،چاقی و نژاد بیمار دارد .فشار خون ،عامل خطری عمده هم برای بیماری های قلبی-عروقی و هم برای عوارض میكروواسكوالر است .در
دیابت نوع یك ،فشار خون اغلب ناشی از نفروپاتی زمینه ای است ،در حالی که در دیابت نوع دو معموال با سایر عوامل خطر قلبی و متابولیك همراهی
دارد .هدف از مط العه حاضر بررسی رابطه ی بین پرفشاری خون و دیابت در ایران میباشد.

مواد و روش ها:
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 ،ISIمراجع و مقاالت مرتبط که در عنوان یا کلمات کلیدی آنان پرفشاری خون و دیابت بیان شده و در مطالعه ی آنان رابطه ی پرفشاری خون و
دیابت مورد بررسی قرار گرقته بودند ،جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند .تعداد  11مقاله که در طی سال های  1911تا  1931در ایران انجام
شده بود و واجد شرایط ورود به این مطالعه بودند ،استخراج و نتایج مطالعات با هم ترکیب شدند.

یافته ها:
حدود  11درصد بیماران دیابتی به عارضه فشارخون مبتال هستند که شیوع آن دو برابر سایر افراد جامعه است .پرفشاری خون از جمله عوامل خطر
شناخته شده برای عوارض ماکرووسكوالر  ،نفروپاتی و رتنینو پاتی در دیابت به حساب می آ ید ،بنابراین کنترل فشارخون به عنوان وسیله ای برای
جلوگیری یا به تاخیر انداختن این عوارض مطرح میشود .تجزیه و تحلیل های اپیدمیولوژیك نشان می دهند که فشار خون باالترازmmHg 111/11
با افزایش میزان وقایع قلبی -عروقی و ازدیاد ومرگ و میر در بیماران مبتال به دیابت مطرح است.

بحث و نتیجه گیري:
با توجه به میزان ارتباط باالی بین فشارخون و دیابت در ایران ،پیشنهاد می شود جهت شناسایی عوامل این ارتباط ،تحقیقات غربالگری استانی صورت
گیرد و با برنامهریزیهای مناسب و اتخاذ سیاستهای بهداشتی درمانی از افزایش شیوع و عوارض ناشی از این دو بیماری ممانعت به عمل آید.

واژه هاي کلیدي:
دیابت ،فشار خون ،ایران
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