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بررسی رابطه خودمدیریتی دیابت با عوارض مهم دیابت در بيماران مبتال به دیابت نوع دو کلينيک 

 1393دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 فاطمه مهرآور

 دانشگاه علوم پزشکي تهران

 

ديابت، يک مشکل مهم بهداشت عمومي است كه در حال اپيدمي شدن در سطح جهان مي باشد. اجماع جهاني بر اين باور  :و هدف مقدمه

 است كه خودمديريتي ديابت، نقش ويژه اي در پيشگيري و كنترل از بيماري ديابت دارد. اطالعات كمي در رابطه با اثر خودمديريتي ديابت بر
هدف از اين مطالعه تعيين رابطه خودمديريتي ديابت با عوارض مهم ديابت در بيماران مبتال به ديابت نوع دو عوارض مهم ديابت موجود است. 

 تهران بوده است.

سال به طور تصادفي ساده از  30بيمار ايراني مبتال به ديابت نوع دو، بزرگتر از  562در اين مطالعه مقطعي توصيفي تحليلي  مواد و روش ها:

كلينيک ديابت و بيماري هاي متابوليک پژوهشگاه غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران انتخاب شدند. شركت كنندگان در اين مطالعه 
تکميل نمودند. خودمديريتي ديابت به عنوان متغير مستقل 1393تا پايان فروردين ماه  1392ارد شده را از ابتداي بهمن ماه پرسشنامه ي استاند

( به زبان فارسي مورد ارزيابي قرار گرفت. پيامدهاي اين مطالعه شامل عوارض مهم ديابت DSMQبا استفاده از پرسشنامه خودمديرتي ديابت )
 ي، نوروپاتي و زخم پاي ديابت( از پرونده ي باليني بيماران بدست آمد.)رتينوپاتي، نفروپات

با انجام رگرسيون لجستيک، بعد از كنترل اثر متغيرهاي مخدوشگر مانند سن، جنسيت، مدت ابتال به ديابت، شاخص توده بدني، سابقه  :یافته ها

( و =65/0OR[45/0-94/0ري بين خودمديريتي ديابت با نوروپاتي)]ي ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي و پرفشاري خون، رابطه ي معنادا
( مشاهده گرديد. در حالي كه بين خودمديريتي ديابت با رتينوپاتي و زخم پاي ديابتي رابطه معناداري =72/0OR[48/0-07/1نفروپاتي ديابتي )]

 مشاهده نشد.

كافي در بيماران مبتال به ديابت نوع دو، باعث افزايش ميزان نفروپاتي و يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه خودمديريتي نانتیجه گیری: 

ديابت  هنوروپاتي مي شود. تالش ها بايد بر توسعه و ارزيابي مداخالت براي بهبود عوارض ميکروواسکوالر ديابت نوع دو، در ميان بيماران مبتال ب
 .با خودمديريتي ناكافي ديابت متمركز شود

 خودمديريتي، ديابت نوع دو، عوارض ديابت، زخم پاي ديابتي، رتينوپاتي، نفروپاتي واژه های کلیدی:
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