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اعتبارسنجی اندازه گيری سدیم دریافتی از طریق نمونه تصادفی ادرار درمقایسه با جمع آوری 

 ساعته در بيماران بستری در بخش داخلی بيمارستان فاطميه 24ادرار 
 1محمد خانيمجيد مير ، 2جعفر جندقي، 1نعيم السادات كيا ،1*عباس زياري، 1الهه قدس

 گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايران مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، 1
 دكتراي حرفه اي پزشکي، گواهي عالي بهداشت عمومي، معاون بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايران 2

 
 زمقدمه و هدف: ارتباط دريافت باالي سديم و شيوع بيشتر بيماري فشار خون و بعضي از سرطانها ثابت شده است. گرچه دريافت سديم ميتواند ا

ساعته اندازه گيري شود اين روش ندرتا در ارزيابي باليني بيماران بکار گرفته ميشود كه دليل آن دشواري جمع آوري  24جمع آوري ادرار  طريق
مع جتکرار ادرار، هزينه ها و زمان بري باال و جمع آوري نادرست ادرار در اين روش است. عالوه بر اين تغييرات بارز روزانه دريافت نمک، نياز به 

ساعته  24غروب ( بجاي جمع آوري ادرار  –ساعته را موجب ميشود. هدف از اين مطالعه سنجش دقت نمونه تصادفي ادرار ) ناشتا  24آوري 
 بعنوان استاندارد طاليي دريافت سديم ميباشد.

تري پس از لحاظ كردن معيارهاي ورود و زن ( در روز اول بس 84مرد و  52نفر از بيماران بستري در بخش داخلي )  136مواد و روش ها: در 
ساعته به روش استاندارد  24خروج، نمونه تصادفي ادرار غروب انجام شد و صبح روز بعد، پس از جدا كردن يک نمونه ناشتا، جمع آوري ادرار 

-Tو با آزمونهاي  SPSS 19م افزارانجام گرديد و كليه نمونه ها جهت بررسي شاخصهاي مورد نظر به آزمايشگاه ارسال شد.سپس داده ها با نر

test  و رگرسيون و نمودارROC .تحليل شد 

 =p.  0.476و  0.513( معني داري ديده شد) به ترتيب  r)  ساعته ادرار و نمونه تصادفي صبح و غروب همبستگي 24يافته ها: بين سديم 

 (. p= 0.000بود )  0.737و  0.702براي نمونه ناشتا و غروب به ترتيب  ROC(. منحني  0.000
 انتيجه گيري: يافته هاي مطالعه تاييد كننده فرضيه مطرح شده در مطالعه ميباشد ليکن براي حصول به دقت بيشتر نياز به مطالعات تکميلي ب

 د.انجام نمونه تصادفي در زمانهاي متفاوت از شبانه روز ميباشد تا بتوان جايگزين مناسبي براي استاندارد طاليي معرفي شو
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