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 :چكيده

عروقي و  -بيماري هاي قلبي. تعداد سالمندان در جوامع مختلف و از جمله ايران رو به افزايش است:مقدمه وهدف

له اولين عوامل مرگ و مير در جامعه و به ويژه در سالمندان بوده و هزينه سنگين اقتصادي براي درمان و نگهداري از جم ديابت

تغذيه با بيماري ها به خوبي روشن شده و در اين بررسي اثر هر دو افراد سالمند، به اطرافيان سالمند تحميل مي كند.ارتباط وضع 

سالمندان تعيين شده است. مشابه چنين كاري قبال  عروقي و ديابت -بيماري هاي قلبيء جنبه سوءتغذيه(الغري و چاقي)بر ابتال

 در كشور انجام نگرديده بود.

ساله و بزرگتر) انجام 60زن) سالمند( 963مرد و 731(1694در نيارق روي 1388: اين مطالعه مقطعي در سال كار روش

به طور تصادفي از بين سالمندان شهر انتخاب شده و وزن و قد انها شد.شركت كننده گان به مراجعه به منازل در سطح شهر 

 اندازه گيري شد و ابتال به بيماري ها مورد سوال قرار گرفت.

% آنها نيز 2/61كيلوگرم بر متر مربع) بوده و  19كمتر از  BMI% افراد مورد بررسي الغر (داراي نمايه توده بدن يا 7/4يافته ها: 

mداراي اضافه وزن (
2
 /kg25>BMI بودند. زنان احتمال بيشتري براي اضافه وزن داشته و تماشاي طوالني مدت تلوزيون نيز(

احتمال افزايش وزن را در سالمندان مي افزود.احتمال ابتال به ديابت و بيماري هاي قلبي عروقي در افراد داراي اضافه وزن به طور 

 كمتري براي ابتال به اين دو بيماري داشتند.معني داري بيشتر بود؛برعكس، افراد الغر احتمال 

نتيجه گيري: اين مطالعه ضمن تاكيد بر شيوع باالي اضافه وزن در سالمندان ايراني، اهميت رسيدگي به وضع تغذيه آنان بحث و 

 عروقي را مورد تاكيد قرار مي دهد._در جهت كاهش ابتال به بيماري هايي از قبيل ديابت و قلبي

 وضع تغذيه،بيماري هاي قلبي عروقي، ديابت، سالمندكلمات كليدي: 
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 مقدمه:

جمعيت سالمندان در ايران و همه كشور هاي جهان رو به افزايش است .نامطلوب بودن وضعيت تغذيه 

افزايش فشار سالمندان,زمينه را براي بروز بسياري از بيماري ها از جمله استئوپورز,ديابت,بيماري هاي قلب و عروق و 

خون مساعد نموده و هزينه هاي بهداشتي هنگفتي را به دولت ها تحميل و مشكالت بسياري را در عرصه هاي 

اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي بوجود مي آورد كه مقابله با آن نيازمند بر نامه ريزي هاي دقيق خواهد بود. ضمناً بيمار 

جب افزايش زمان مصرف شده براي اطرافيان او نيز خواهد شد. مطالعه شدن سالمندان عالوه بر نگراني و تشويش، مو

انجام شده روي سالمندان ساكن در آسايشگاه ها نشان داده است كه اين افراد از نظر انرژي و پروتئين كمبود دريافت 

ري هاي قلب و عروق داشته اند. از طرف ديگر چاقي يك فاكتور خطر مهم براي بروز بسياري از بيماري ها از جمله بيما

داشته و  5/18كمتر از   BMIاست. مطالعات ديگر در ساير نقاط جهان نشان مي دهد كه تعدادي از افراد مورد مطالعه 

سالمندان را زنان تشكيل مي داده اند و همچنين درصدي از آنان چاق بوده كه اكثريت آنان را نيز زنان اين الغر بوده كه غالب 

آنان پايين بوده، علت آنرا عدم توانايي در پخت وپز،عدم پول كافي براي خريد غذا،تجرد و  BMIلمنداني كه تشكيل مي دادند.سا

از دست دادن اشتها عنوان نمودند كه همه اين عوامل مي تواند به نوعي بر وضعيت تغذيه سالمندان موثر باشد . اين در حالي 

از كمي دريافت (الغري) در مردان سالمند بسيار كمتر از چاقي شيوع دارد.  است كه مطاله ديگري نشان مي دهد سوء تغذيه ناشي

با توجه به مطالب فوق و با عنايت به اينكه تاكنون در ايران مطاله اي جهت تعيين عوامل مرتبط با سوء تغذيه (هر دو بعد اضافه 

نشده، لذا هدف مطالعه حاضر تعيين شيوع اضافه وزن و وزن و يا الغري) در سالمندان و تاثير اين وضعيت بر برخي بيماريها انجام 

الغري در سالمندان مورد بررسي و تاثير جنسيت و مدت تماشاي تلويزيون بر وضعيت تغذيه آنان، و همچنين تعيين ارتباط بين 

 عروقي بود.–وضع تغذيه آنان با ديابت و بيماري هاي قلبي 

 روش بررسي 

ساله و بزرگتر) بوده كه در آنان يا مراجعه به منازل  60زن) سالمند( 520مرد و  340(860اين مطاله بررسي مقطعي بر روي 

كاري مي شدند. وزن افراد در بررسي به كمك ترازوي پرتابل ديجيتالي با مافراد در سطح شهر سالمندان مشخص و دعوت به ه

گيري شد. از سالمندان درباره ابتال به ديابت و  سانتي متر اندازه 5/0گرم و قد آنان توسط قد سنج نواري با دقت 100دقت 

عروقي و ديابت -بيماري هاي قلبي و مدتي كه صرف تماشاي تلويزيون مي كنند نيز سوال شد. ابتالي فرد به بيماري هاي قلبي

ه عنوان ابتال نيز از طريق سوال از فرد تعيين شد؛ به اين ترتيب كه تشخيص بيماري توسط  متخصص و قرار داشتن تحت درمان ب

وضعيت فرد از نظر اضافه وزن، الغري و طبيعي Body Mass Index = BMI) تلقي گرديد. با استفاده از نمايه توده بدن(

كيلوگرم بر متر مربع بعنوان ال غر،افراد داراي نمايه توده  19مشخص گرديد به اين ترتيب كه دارندگان نمايه توده بدن كوچكتر از 

 Microsoft accessبعنوان اضافه وزن ، و ديگران به عنوان دارندگان وزن مناسب تعيين گرديدند. از برنامه  25بدن بزرگتر از 

 Chiويراست يازده و نيم استفاده گرديد . از آزمون  spssبراي ورود اطالعات و كنترل صحت آنها ، و براي آناليز از برنامه  2003

Square ير ها و وضعيت تغذيه افراد استفاده شد.براي نشان دادند ارتباط بين متغي 

 

 يافته ها

% زنان 8/56% مردان و 2/43نتايج بدست آمده را خالصه كرده است . همانگونه كه در جدول مشخص است 1جدول شماره 

اري ممبتاليان به بيسالمند مورد مطاله داراي اضافه وزن بوده اند و احتمال چاقي بطور معني داري در زنان بيشتر بوده است.

هاي قلبي عروقي احتمال بيشتري براي اضافه وزن و احتمال كمتري براي الغري داشته اند ولي اين تفاوت ها از نظر 

درصد) از مبتاليان به ديابت داراي اضافه وزن و  2/72) قرار داشت. درصد بااليي (>06/0pآماري در مرز معني داري ( 

و اختالف بين مبتاليان به ديابت از نظر وضعيت تغذيه با كساني كه به ديابت مبتال  %) الغر بودند7/1درصد كمي (

ساعت در روز)تلوزيون تماشا مي كردند 2%)كساني كه زياد (بيش از 70.6)بودند.اغلب (p<0.05نبودند از نظر آماري(
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كه اصوالً تلوزيون تماشا نمي %) مربوط به سالمنداني بود 5/7داراي اضافه وزن بوده ولي بيش ترين درصد الغري (

 كردند. 

 :بحث

تامين سالمت سالمندان به عنوان يكي از مهمترين گروه هاي آسيب پذير جامعه از جمله اولويت هاي بهداشتي است. 

با توجه به نقش تغذيه و عوامل محيطي در ارتقاء سالمت سالمندان، يافتن راهكارهاي مناسب به منظور بهبود وضعيت 

زن) با ميانگين  963مرد و  731فرد سالمند ( 1694ير شدن سالم آن ها مورد نياز است. اين مطالعه روي تغذيه و پ

درصد و شيوع اضافه  7/4سني هفتاد سال به منظور تعيين وضعيت تغذيه آن ها انجام شده و شيوع الغري در آنان 

مشخص است، ابتال به الغري در مردان اندكي  1درصد برآورد شده است. همانگونه كه از جدول شماره  2/61وزن نيز 

 3/52در مقابل  68درصد) بوده ولي برعكس شيوع اضافه وزن در زنان بيشتر از مردان ( 4در مقابل  6/5بيش از زنان (

درصد) بوده است. مشابه همين نتايج قبالً در مطالعات ديگر از جمله در اسپانيا و ايتاليا به دست آمده است. به طور 

عي مقدار چربي موجود در بدن زنان بيشتر است و ظمناً احتمال تحرك فيزيكي در زنان كمتر است كه اين نيز طبي

خود به افزايش احتمال اضافه وزن خانم هاي سالمند كمك مي كند. همانگونه كه نتايج جدول نشان مي دهد، با 

ن به طور معني داري افزايش يافته است. در افزايش مدت تماشاي تلوزيون احتمال الغري كاهش و احتمال اضافه وز

مطالعه اي در اسپانيا نيز نشان داده شده  كه افرادي كه زمان بيشتري را صرف نگاه كردن به تلوزيون مي كنند چاق تر 

باالتري  BMIهستند. در مطالعه انجام شده در بوشهر نيز مشخص شد افرادي كه تلوزيون بيشتر نگاه مي كنند داراي 

. بديهي است كه تماشاي تلوزيون به كاهش فعاليت فيزيكي انجاميده كه اين به نوبه خود به اضافه وزن نا هستند

مناسب در افراد كمك مي كند. نتايج مطالعه حاضر نشانگر ارتباط معني دار آماري بين وجود بيماري هاي قلبي و 

عروقي و ديابت را افزايش مي دهد و يا در افراد سالمندان بود. چاقي خطر بروز بيماري هاي قلبي و  BMIديابت با 

در استراليا نشان داد كه چاقي به عنوان يك  1995چاق اين بيماري ها بيشتر ديده مي شود. مطالعه اي در سال 

ريسك فاكتور براي بيماري هاي همچون ديابت مليتوس غير وابسته به انسولين، بيماري هاي قلبي عروقي و فشار خون 

 گرچه  در مطالعه انجام شده در بوشهر روي سالمندان ارتباط آماري معني داري مشاهده نشده است. مي باشد.

 سپاسگذاري

اين پژوهش با همايت قطب علمي انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام گرفته است. 

ن اصفهان و انستيتو تحقيقات بهداشتي همكاري نويسندگان مراتب تشكر خود را از همكاراني كه در مركز بهداشت استا

 نمودند و از تمام شركت كنندگان محترم مي دارند.
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