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مریم سرایی ،1آرزو نجفی ،*2احسان حیدربگی ،2آنیا رحیمی گل خندان

روش بررسی :این مطالعه مقطعی در بیمارستان بهارلو ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بر روی  211راننده لکوموتیو که جهت انجام
معاینات سالیانه به درمانگاه طب کار مراجعه کرده بودند ،انجام شد .ویژگیهای دموگرافیک ثبت شد و فشار خون ،شاخص
تودة بدنی ،دور کمر لکوموتیورانان اندازهگیری شد .همچنین نمونة خون از شرکتکنندگان برای ارزیابی آزمایشگاهی قند خون
ناشتا ،تری گلیسرید و لیپوپروتیینهای  HDLو  LDLگرفته شد .سندرم متابولیک بر اساس معیارهای NCEP ATP III
تعریف شد.
نتایج :همه شرکتکنندگان مرد و با متوسط سنی  43 ±11سال و میانگین شاخص توده بدنی  27/71±3/76کیلوگرم بر
مترمربع بودند .سندرم متابولیک در  13نفر ( )%21از رانندگان تشخیص داده شد .شایعترین عامل خطر سندرم متابولیک در
بین شرکتکنندگان تری گلیسرید باالتر از  111 mg/dlبود.
نتیجهگیری :یافتههای این مطالعه حاکی از شیوع نسبتاً باالی سندرم متابولیک در بین لکوموتیورانان بود .مطالعات بیشتری در
جهت غربالگری سندرم متابولیک در این گروه شغلی با توجه به اینکه جزو مشاغل حساس میباشد ،نیاز است.
واژه های کلیدی :سندرم متابولیک ،لکوموتیوران ،حمل و نقل
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 2مرکز تحقیقات اختالالت خوا شغلی ،بیمارستان بهارلو ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ،تهران ،ایران
*نویسنده مسئول :تلفن تماس ،52166055120:پست الکترونیکanajafee@sina.tums.ac.ir:

تاریخ دریافت1031/55/50 :

تاریخ پذیرش1032/55/11 :

Downloaded from tkj.ssu.ac.ir at 7:06 IRST on Sunday January 17th 2021

چکیده
مقدمه :غربالگری عوامل خطر سندرم متابولیک در بین رانندگان تجاری و لکوموتیورانان که مشاغل حساس از نظر ایمنی دارند،
مسأله بسیار مهمی در ایمنی سیستم حمل و نقل است .سندرم متابولیک شامل ترکیبی از اختالل در پروفایل لیپید ،فشار
خون و دور کمر باالست و کاهش کیفیت زندگی این بیماران و افزایش هزینههای مرتبط با سالمت را در آنان در پی دارد.
هدف این مطالعه بررسی عوامل خطر مربوط به سندرم متابولیک در بین لکوموتیورانان بود.

] [ DOI: 10.18502/tkj.v11i3.2588
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روش بررسی
این مطالعه مقطعی در بیمارستان بهارلو ،دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،بر روی  211راننده لکوموتیو که
جهت انجام معاینات سالیانه به درمانگاه طب کار مراجعه
کرده بودند ،انجام شد .رضایت آگاهانه از تمام شرکت
کنندگان در طرح گرفته شد و همه افراد به صورت
سرشماری وارد طرح شدند.

] [ DOI: 10.18502/tkj.v11i3.2588

شغلی این افراد بویژه مشاغلی همچون لکوموتیورانان که از
حساسیت ایمنی بیشتری با توجه به خسارات جانی مادی
و زیست محیطی در صورت بروز حادثه حایز اهمیت و
نیازمند توجه ویژه است .فاکتورهای مرتبط با سالمت
مختلفی در همراهی با افزایش حوادث رانندگی دیده
شدهاند که از آن میان میتوان به سوء مصرف الکل ،ماری
جوانا و نیز اختالالت پزشکی همراه در فرد و انواع
اختالالت خواب اشاره کرد ( .)7-3لکوموتیورانی جز
مشاغل حساس است که بنا بر استانداردهای موجود جهت
حفظ هوشیاری و توجه نیازمند سطح باالیی از سالمت
برای تناسب شغلی است تا از این رهگذر حوادث شغلی که
به واسطه اختالالت مرتبط با سالمت در آنان رخ میدهد و
بعضاً زیانهای جبرانناپذیری بر جامعه و سامانه سالمت
وارد می نماید ،کاهش یابد ( .)3،11بررسیها فراوانی
باالی عوامل خطر قلبی –عروقی را در این جمعیت به
دلیل سبک زندگی و نیز نوبت کاری نشان داده است (-4
 .)11به طور مثال در بررسی که در سال  2113بر روی
لکوموتیورانان در استان یزد صورت گرفته است ،فراوانی
باالیی از عوامل خطر قلبی عروقی در این جمعیت گزارش
شده است که مشتمل بر چاقی ،دیس لیپیدمی و دیابت
میباشند .فراوانی باالتر عوامل خطر قلبی عروقی توجه
بیشتر به اختالالت مرتبط با سالمت بویژه عوامل خطر
قلبی عروقی را در این جمعیت از افراد با توجه به
حساسیت شغلی آنان یادآور مینماید ( .)4در حال حاضر،
اطالعات محدودی در رابطه با سندرم متابولیک که
مجموعهای از عوامل خطر قلبی عروقی میباشد در ایران
وجود دارد .هدف این مطالعه شناسایی عوامل خطر و
بررسی شیوع سندرم متابولیک به عنوان عامل مهم در
افزایش موربیدیتی و مورتالیتی در بین لکوموتیورانان بود.
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مقدمه
سندرم متابولیک به صورت ترکیبی از اختالالت
متابولیک و غیرمتابولیک مثل لیپید پروفایل
(تریگلیسرید و لیپوپروتیین  ،)HDLفشار خون باال و دور
کمر باال (کرایتریای  )ATPتعریف می شود ( .)1دور کمر
بیش از  121سانتی متر ،تریگلیسرید بیشتر از mg/dl
 HDL ،111باالتر از  ،41 mmol/Lقند خون ناشتا بیش
از  111 mg/dlو فشارخون 131/11یا باالتر به عنوان
معیارهای سندرم متابولیک در نظر گرفته می شوند (.)1
هر فرد با داشتن معیارهای کامل در طبقهبندی این
اختالل قرار میگیرد و نیاز به ارزیابی و درمان دارد (.)2،1
اختالل متابولیسم لیپید و گلوکز در همراهی با فشار خون
باال و چاقی ،فرد را در معرض خطر افزایش یافته
بیماریهای قلبی-عروقی ،دیابت ،سکتة مغزی و ناتوانی و
مرگ و میر بعد از آنها قرار میدهد .در نتیجه این افراد
کیفیت زندگی پایینتر و هزینههای سالمت باالتری را
تجربه خواهند کرد ( .)2چندین گزارش از شیوع سندرم
متابولیک در جمعیت عمومی در بین آسیاییها و سایر
نژادها وجود دارد که میتوان از مواردی که در پی میآید
برشمرد %31 :در تهران %13 ،در مغولستان %21 ،در
اردن 24/2% ،در مالزی و  21/1%در هند (.)3
رانندگان بیشتر از جمعیت عمومی در معرض سندرم
متابولیک هستند .عوامل خطری همچون نوبت کاری و
سبک زندگی کم تحرک این افراد را در معرض خطر
بیماریهای قلبی عروقی بیش از سایر افراد جامعه قرار
میدهد ( .)4در یک مطالعه مقطعی ،صابری و همکارانش
شیوع سندرم متابولیک در رانندگان ایرانی را %31/3
برآورد کردند که بیشتر از جمعیت عمومی بود .همانگونه
که پیشتر ذکر شد شیوع سندرم متابولیک در تهران 31
درصد اشاره شده است ( %41 .)3از این رانندگان اضافه
وزن داشتند و  %23چاق بودند ( .)2همانطور که قبالً ذکر
شد تعاریف کلیدی برای سندرم متابولیک شامل اختالل
در پروفایل لیپید و گلوکز در همراهی با فشار خون باال و
چاقی است .بیماریهایی که در همراهی با سندرم متابولیک
رخ میدهند شامل فشار خون باال ،دیابت ،چاقی،
بیماریهای قلبی-عروقی و سندرم آپنه انسدادی خواب
میباشند (.)1
شغل رانندگی از جمله مشاغل حساس از نظر ایمنی
است ،بنابراین عوامل خطر مرتبط با سالمت در تناسب
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جدول .1ویژگی های دموگرافیک و آزمایشگاهی لکوموتیورانان
میانگین (انحراف معیار)
متغییر

کل افراد

دارای سندرم متابولیک

بدون سندرم متابولیک

سطح معنی داری

سن (سال)

(43 )11/1

)11/2(41/ 17

(41/ 11)1/3

1/1111

قد ()cm

(164 )7/6

)7/6(163/7

)7/6(164/1

1/7

وزن ()Kg

(11/3 )12/1

)14/1(17/1

)11/3(63/1

1/112

دور کمر )(cm

(36/3 )12/3

)13/3(112/1

(37)11/6

1/111

فشارخون سیستولیک)(mmHg

(114/6 )12/1

(122/2 )14/3

(113/1 )11/3

1/1111

فشارخون دیاستولیک )(mmHg
)FBS (mg/dl

(64/1 )3/1

(63/1)12/23

(63)1/1

1/111

24/3 )37/3

(112 )33

(33/6)13/1

1/112

(171/3 )31/3

(227/2)111/7

(112)11/6

1/1111

)HDL (mg/dl

(31/1 )1/3

(42/12 )3/3

(36/3)1/6

1/112

)LDL (mg/dl

(111/1 )32/1

(111)31/2

(116)31/1

1/11

)TG (mg/dl

)Total cholesterol(mg/dl
1/1111
(116/1)37/3
(213/4 )13/1
(111/6 )41/1
TG: Triglyceride, HDL: High Density Lipoprotein, FBS: Fasting Blood Sugar, LDL: Low Density Lipoprotein

بیشتر از نیمی از این لکوموتیورانان ()%11/7
تحصیالت باالی دیپلم داشتند و  %47/1از آنها متأهل
بودند 11 .نفر یعنی حدود  %31این افراد نوبت کار بودند.
شایعترین عامل خطر سندرم متابولیک در بین

شرکتکنندگان تری گلیسرید باالتر از  111 mg/dlبود.
در جدول  2اطالعات اصلی مربوط به سالمت و سندرم
متابولیک آورده شده است.

] [ DOI: 10.18502/tkj.v11i3.2588

نتایج
همه شرکتکنندگان در این مطالعه مرد بودند و
میانگین سنی آنان  43 ±11سال و میانگین شاخص توده
بدنی  27/71 ± 3/76کیلوگرم بر مترمربع گزارش شد.
سایر ویژگیهای دموگرافیک و آزمایشگاهی
شرکتکنندگان در جدول  1آورده شده است.
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ویژگیهای دموگرافیک ثبت شد و فشار خون ،شاخص
تودة بدن ( )BMIو دور کمر رانندگان اندازهگیری شد.
همچنین نمونه خون از شرکت کنندگان برای ارزیابی
آزمایشگاهی قند خون ناشتا ( ،)FBSتری گلیسرید و
لیپوپروتئینهای  HDLو  LDLگرفته شد .سندرم
متابولیک بر اساس کرایتریای )12( NCEP ATP III
تعریف شد .شاخصهای دموگرافیک شامل سن ،وضعیت
تأهل ،سطح تحصیالت ،شرح حال نوبتکاری و مصرف
سیگار ثبت شد.
معاینة بالینی شرکتکنندگان توسط یک پزشک
تعلیمدیده طب کار انجام شد .دور کمر با متر پارچهای،
وزن و قد با ترازوی ایستاده سکا ساخت ایران اندازهگیری
و سپس  BMIاز طریق تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور
قد به متر محاسبه شد .فشار خون سیستولیک و
دیاستولیک به وسیله فشارخون سنج ریشتر ساخت آلمان
در وضعیت نشسته و در حال استراحت دو بار اندازهگیری
شد .از کلیه لکوموتیورانان نمونه خون بعد از  14ساعت
ناشتایی گرفته شد .بر طبق معیارهای ،NCEP ATP III
سندرم متابولیک در صورت وجود سه مورد یا بیشتر از
این موارد تعریف می شود- :چاقی شکمی به صورت دور

کمر ≥  41اینچ در آقایان و  31اینچ در خانمها
تریگلیسرید بیشتر از  111 mg/dlیا درمان برای
تریگلیسرید باال HDL ،کمتر از  41 mg/dlبرای مردان
و کمتر از  11 mg/dlبرای خانمها ،فشار خون ≥
 131/11 mmHgیا درمان برای فشارخون باال ،قند خون
ناشتا ≥  111 mg/dlیا درمان برای قند خون باال (.)12
یافتهها به صورت میانگین (انحراف معیار) یا تعداد
(درصد) نمایش داده شده اند و از تست مجذور کای برای
مقایسه متغیرها استفاده شد .آنالیز دادهها با استفاده از
نرم افزار  SPSSنسخه  17انجام شد و  p valueکمتر
 1/11از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
مالحظات اخالقی
کد اخالق این مقاله IR.TUMS.VCR.REC.1398.806
می باشد.
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جدول  .2اطالعات مربوط به سالمت و سندرم متابولیک لکوموتیورانان
متغیر
مصرف سیگار
شاخص توده بدنی بیشتر از 31 Kg/m2
دور کمر بیشتر از 112 cm

<mg/dl41HDL
قند خون ناشتا بیشتر از 100 mg/dl
فشار خون بیشتر یا مساوی 131/11 mmHg

بله

(43 )11/3

خیر

(231 )14/6

بله

(7 )2

خیر

(261 )31

بله

(61 )26/6

خیر

(213 )62/3

بله

(143 )11

خیر

(131 )43

بله

(111 )36/3

خیر

(167 )72/6

بله

(41 )14/1

خیر

(241 )11/1

بله

(12 )23/1

خیر

(133 )61/3

جدول  .3شیوع ویژگیهای متابولیک مختلف در بیماران با سندرم متابولیک
متغیر

pressure

تعداد(درصد) در بیماران با سندرم متابولیک

دور کمر>102سانتی متر

(34)74/2

≥111mg/dl FBS

(33/7)21

mg/dl HDL<40

(73/2)33

mg/dl TG≥150
فشار خون (میلی متر جیوه)≥130/85
FBS: Fasting Blood Sugar TG Triglyceride

بحث
از بین  211راننده لکوموتیو در این مطالعه %21
مبتال به سندرم متابولیک تشخیص داده شدند .تری
گلیسرید باال شایعترین عامل در همراهی با سندرم
متابولیک بود .بالغ بر  23درصد این افراد مبتال به
پرفشاری خون بودند.
در تعدادی از مطالعات مشابه سندرم متابولیک و
عوامل مرتبط با آن در رانندگان حرفهای بررسی شده
است .از جمله آنها مطالعه صابری و همکارانش است که
شیوع سندرم متابولیک در بین رانندگان حرفهای را 31
درصد یعنی باالتر از جمعیت عمومی گزارش کردند.
شیوع باالتر سندرم متابولیک در مطالعه آنها نسبت به
این مطالعه ممکن است به دلیل حجم نمونه و جمعیت

(14/3)41
(41)61/1
HDL: High Density Lipoprotein

متفاوت مورد مطالعه باشد .همچنین در مطالعه آنها
شیوع فشار خون باال  42درصد در شرکتکنندگان
گزارش شد ،در حالی که در لکوموتیورانان این مطالعه
فشارخون باال در  23درصد شرکتکنندگان وجود داشت
که احتماالً این شیوع پایینتر به دالیل تعریف و
اندازهگیری متفاوت فشارخون باال و جمعیت مورد
مطالعه متفاوت باشد.
اغلب افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر شاخص
توده بدنی کمتر از  31داشتند و متوسط آن 27 ،بود .در
حالی که در مطالعه صابری و همکارانش 26 ،درصد
شرکتکنندگان چاق بودند .شیوة زندگی رانندگان
کامیون ممکن است آنها را در معرض افزایش وزن
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تریگلیسرید بیشتر از mg/dl111

طبقه بندی

تعداد(درصد)

] [ DOI: 10.18502/tkj.v11i3.2588

سندرم متابولیک در  13نفر ( )%21از رانندگان
لکوموتیو تشخیص داده شد .در بین افراد با سندرم
متابولیک  41نفر ( )%14/3تری گلیسرید باالی  111و

 21نفر ( FBS )%33/ 7باالتر از  111 mg/dlداشتند
(جدول.)3

مریم سرایی و همکاران

] [ DOI: 10.18502/tkj.v11i3.2588

از جمله آپنه اسندادی خواب (پرفشاری خون و چاقی) و
از سویی دیگر رخداد باالی سوانح ترافیکی به علت
اختالالت خواب توجه بیشتر به عوامل خطر قلبی عروقی
و سندرم متابولیک را در این جمعیت می طلبد (-17
.)11
در بررسی لکوموتیورانان در یزد نیز همچون بررسی
کنونی فراوانی باالیی از پرفشاری خون ،اختالل لیپید و
قند گزارش شده است ( .)4در این بررسی فراوانی نسبتاً
باالیی از سندرم متابولیک در میان لکوموتیورانان
مشاهده شد که پایینتر بودن نسبی فراوانی اختالالت
همراه نسبت به سایر بررسی مشابه ممکن است به علت
میانگین سنی جمعیت کنونی ،تناسب بیشتر شغلی این
افراد به هنگام استخدام و یا اقدامات کنترلی غربالگری و
آموزشهای مؤثرتر بوده باشد .با این وجود با توجه به
حساسیت ایمنی این شغل و اهمیت تناسب شغلی جهت
به حداقل رساندن حوادث شغلی و نیز ارتقای بهرهوری
نیاز است توجه بیشتری به عوامل خطر سندرم متابولیک
در این گروه شود و پس از غربالگری تحت پیگیری و
درمان قرار گیرند .از سویی دیگر اقدامات آموزشی و
پیشگیرانه در خصوص کاهش بروز این اختالالت در
سطح سازمانی توسط مسئولین ذیصالح اتخاذ گردد تا از
این رهگذر بار بیماری و نیز هزینههای وارده بر سامانه
سالمت به کمترین مقدار کاهش یابد.
مطالعات بیشتر با حجم نمونه باالتر جهت بررسی
شیوع سندرم متابولیک در چنین مشاغل حساس از نظر
ایمنی و نیز بررسی حوادث شغلی و ارتباط آن با این
اختالالت مورد نیاز است .بویژه اینکه در این دسته از
افراد اطالعات اپیدمیولوژیک محدودی در حوزه عوامل
خطر قلبی عروقی ،سندرم متابولیک و وقفه تنفسی حین
خواب وجود دارد و نیاز است در جمعیتهای مختلف
رانندگان لکوموتیوران در کشور و تفاوت سبک زندگی و
سیاستهای سازمانی آنان در حوزه سالمت مطالعات
بیشتر همراه با پیگیری طراحی و اجرا شود .این بررسی
که با هدف ارزیابی سندرم متابولیک در جمعیت
لکوموتیوران مراجعهکننده به بیمارستان بهارلو انجام
شده بود فراوانی نسبتاً متفاوت این اختالالت را در
جمعیتهای مشابه خود در شهرهای دیگر و نیز متفاوت
با جمعیت عمومی نشان داد .این تفاوت میتواند حاکی
از تفاوت سبک زندگی این افراد در مناطق مختلف و
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بیشتری نسبت به لکوموتیورانان قرار بدهد ( ،)2از سویی
معیارهای پیش از استخدام این افراد که استانداردهای
باالتر سالمت نسبت به رانندگان حرفهای دارد ممکن
است منجر به ورود افرادی سالمتر و با وزن پایینتر از
رانندگان حرفهای به این شغل شده باشد .مشابه با
مطالعه ما در مطالعه ایزدی و همکارانش شیوع باالیی از
اضافه وزن ،چاقی و فشار خون باال در  1313راننده
حرفهای که جهت دریافت کارت سالمت مراجعه کرده
بودند ،گزارش شده است ( .)14فراوانی نسبتاً باالی
عوامل خطر قلبی عروقی در میان این جمعیت لزوم
توجه بیشتر به کنترل این عوامل پس از غربالگری را
نمایان میسازد .زیرا لکوموتیورانان از جمله رانندگان
حرفهای هستند که شغل آنها از جمله مشاغل حساس از
نظر ایمنی محسوب می شوند ،لذا عوامل خطر بیماریهای
مزمن مثل سندرم متابولیک در این افراد نیاز به توجه
ویژهای دارد.
در مطالعهای که  Nenaو همکارانش بر روی
لکوموتیورانان یونانی انجام دادند ،متوسط  BMIآنان 21
و باالتر از مطالعه ما گزارش کردند .همچنانکه بیان شد
تفاوت سبک زندگی و نیز شغل در این دو بررسی
میتواند دلیل تفاوت مشاهده شده باشد ( .)11ترس از
دست دادن شغل و مسایل استخدام ممکن است در این
افراد باعث شود که صداقت کافی در پاسخ به
پرسشنامههایی که تنها عالیم فرد را بر پایه خودگزارشی
بررسی میکنند ،نداشته باشند و این مساله نیاز به
ارزیابیهای عینی برای تشخیص انواع اختالالت در این
افراد را یادآور میسازد .از سویی دیگر باید توجه ویژهای
به سندرم متابولیک و عوامل خطر آن مثل فشار خون،
قند خون و لیپید پروفایل مختل و همچنین چاقی در
این افراد شود زیرا باعث کاهش هزینههای سالمت و
افزایش کارآیی آنها به عنوان یک شغل حساس از نظر
ایمنی میشود.
در مطالعهای که توسط صادقنیت و همکارانش در
ایران انجام شد ،اختالالت خواب عامل  21درصد از
حوادث رانندگی و عامل مهم مرگ و میر جوانان گزارش
شد .در حال حاضر رانندگان بین شهری و کامیون
حرفهای در معاینات سالیانه از جهت اختالالت خواب و
بیماریهای مزمن مورد بررسی قرار میگیرند .وجود
عوامل مشترک میان سندرم متابولیک و اختالالت خواب
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پرخطر نظر به حساسیت ایمنی شغل لکوموتیورانی اقدام
مناسب درون سازمانی و نیز فردی صورت گیرد تا از این
رهگذر خطر افت بهرهوری این افراد و نیز بروز حوادث
شغلی به علت اختالالت مرتبط به حداقل مقدار ممکن
.رسانده شود

حتی سیاستهای محلی سازمانی و کادر بهداشت و
درمان باشد که نیاز به بررسیهای منطقهای جهت
.سیاستگذاریهای درون سازمانی را نمایانتر میسازد
نتیجهگیری
شیوع نسبتاً باالیی از سندرم متابولیک در
 نیاز است با.لکوموتیورانان بررسی شده وجود دارد
غربالگری مناسب نسبت به شناسایی و درمان افراد
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Abstract
Introduction: Screening of risk factors for metabolic syndrome among commercial and train drivers

that are considered safety sensitive jobs, is an important issue in safety of transportation system.
Metabolic syndrome consists of disturbed lipid profile, high blood pressure, and high waist
circumference. It can lead to decrease the quality of life and higher health associated costs for these
patients. This study aimed to assess risk factors for metabolic syndrome among train drivers.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 281 train drivers referred for their

annual health examinations to Occupational Medicine Clinic of Baharloo Hospital, Tehran University
of Medical Sciences. Demographic characteristics of participants were recorded. Blood pressure, body
mass index and waist circumference of drivers were measured. Participants’ blood sample for fasting
blood sugar, triglyceride, high and low density lipoproteins were collected. Metabolic syndrome was
defined according to the NCEP ATP III criteria.
Results: All of the participants were males. Their mean age and BMI was 43±10 year and 26.60±3.67

Kg/m2, respectively. Fifty three (21%) of the participants were diagnosed with metabolic syndrome.
The more frequent risk factor for metabolic syndrome was triglyceride more than 150mg/dl.
Conclusion: Findings of the present study revealed high prevalence of metabolic syndrome among

train drivers. Further studies are needed for screening the metabolic syndrome in this occupational
group as it is a sensitive occupation.
Keywords: Metabolic Syndrome, Train Driver, Transportation
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