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هقالِ پضٍّشی
هقدهِ :خقَفیبت ثبلیٌی ثیوبری علیبن ،گًَبگَى ّغتٌذ .علیبن ثِػٌَاى یه ثیوبری عیغتویه ؽٌبختِ ؽذُ اعت وِ هوىي
اعت درافزاد در ّز عٌی ٍ ًضادی ثزٍسوٌذ .ػالئن ٍ ًؾبًِّبی والعیه ؽبیغ ؽبهل اعْبل،وبّؼ ٍسى ٍ اتغبع ؽىن هیثبؽذ .ثیوبری
علیبن دارای هجوَػِای اس ػالئن دیگزی هیثبؽذ وِ ووتز هَرد تَجِ لزار هیگیزد .ایي تظبّزات ػجبرتٌذ اس :اعتئبتَرُ ،یجَعتً ،فخ،
آفت دّبى ،درد اعتخَاى ،آًویٍ ،یتیلیگَّ ،یپَولغویّ ،یپَتیزٍئیذی ٍ تؾٌج .لذا ث ز آى ؽذین تب ؽیَع ػالئن ثبلیٌی گَارؽی ٍ
غیزگَارؽی ثیوبراى هجتال ثِ علیبن را هَرد ثزرعی لزار دّین.
رٍػ بزرعی :ایي هطبلؼِ اس ًَع تَفیفی هیثبؽذ وِ در عبل 1393در ولیٌیه خبتناالًجیب یشد اًجبم ؽذُ اعت .در ایي تحمیك ػالئن
ثبلیٌی گَارؽی ٍ غیزگَارؽی ً 150فز ثیوبر هجتال ثِعلیبن هزاجؼِ وٌٌذُ ثِولیٌیه خبتناالًجیب.ء ؽْز یشد هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ.
ثیوبراًی ثِػٌَاى علیبن در ایي هطبلؼِ ٍارد ؽذًذ وِ ّن آًتیثبدی ضذ تزاًظگلَتبهیٌبس ثبفتی هثجت داؽتٌذ ٍ ّن در ثیَپغی
اًذٍعىَپی هخبط دئَدًَم درجبتی اس آتزٍفی هخبطی داؽتٌذ .پظ اس جوغآٍری دادُّب اطالػبت وذگذاری ؽذُ ٍارد ًزمافشار SPSS

ٍاصُّای کليدی :ثیوبری علیبن ،ػالئن گَارؽی ،ػالئن غیزگَارؽی
ارجاع:

هحوَد ثبغجبًیبى ،هحغي آخًَذی هیجذی .بزرعی ػالین باليٌی بيواراى هبتال بِ علياک هزاجؼِ کٌٌدُ بِ کليٌيک خاتن االًبياء یشد در عال
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*(نویسنذه مسئول)؛تلفن ،12131514122 :پست الکترونیکی akhondei@yahoo.com:کذ پستی6216656612 :
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 version 22وزدُ ثب اعتفبدُ اس آسهَىّبی ً Wilcoxon ٍ T ،chi-Squareتبیج تجشیِ ٍ تحلیل گزدیذ.
ًتایجً :تبیج ًؾبى داد وِ ثیوبری علیبن در جبهؼِ هَرد هطبلؼِ در سًبى  1/3ثزاثز ؽبیغتز اس هزداى اعتّ .نچٌیي در ثیي ػالئن هَرد
ثزرعی ،آًوی ثب  40/67درفذ ثیؾتزیي ؽیَع ٍ تؾٌج ثب  0/67درفذ ووتزیي ؽیَع را ثِ خَد اختقبؿ دادًذّ .یپَتیزٍئیذی ثب 26
درفذ ؽیَع پظ اس آًوی ثیؾتزیي ؽیَع را در ول داؽت .اعْبل ثب  24/7درفذ ثیؾتزیي ؽیَع را در ػالئن گَارؽی دارد ٍ پظ اس
آًوی ٍ ّیپَتیزٍئیذی در ردُ عَم ثیؾتزیي ؽیَع لزار دارد.
ًتيجِگيزی :ایي تحمیك ًؾبى داد وِ ػالئن غیزگَارؽی ؽیَع ثبالتزی ًغجت ثِػالئن گَارؽی هثل اعْبل ،اعتئبتَرُ ،وبّؼ ٍسى،
تَْع ٍ اعتفزاؽ ،درد ؽىنً ،فخ ٍ ،آفت دّبى در ثیوبراى هجتال ثِ علیبن دارد.

ػالین باليٌی بيواراى هبتال بِ علياک

احغبًی ،ثیوبراى ثب تؾخیـ لطؼی علیبن اس ًظز تظبّزات

هقدهِ

شيَع چاقی در داًشجَیاى دختز داًشگاُّای ایزاى …

ثبلیٌی ثزرعی ٍ همبیغِ وزدًذ .ثیوبری ثب اعتفبدُ اس تغتّبی

ثیوبری علیبن یه اختالل ایوٌی عیغتویه اعت وِ ثب

عزٍلَصیه ٍ اًجبم ثیَپغی رٍدُ وَچه تأئیذ ؽذُ ثَد،

گلَتي هَجَد در رصین غذایی در افزادی وِ اس ًظز صًتیىی

ؽبیغتزیي ػالئن غیزگَارؽی آًوی  20/7درفذ ٍ ثؼذ اس آى

هغتؼذ ّغتٌذ آغبس هیؽَد .گلَتي یه تزویت پزٍتئیٌی اعت

اعتئَپٌی  6درفذ ثَد ( .)10در ولیٌیه ثب تؼذاد لبثلتَجْی اس

وِ در گٌذم ،چبٍدار ٍ جَ یبفت هیؽَد .ثیوبری علیبن ثب طیف

ثیوبراى علیبن هَاجِ هیؽَین وِ ػالئن غیز گَارؽی دارًذ ٍ

ٍعیؼی اس تظبّزات ثبلیٌی ،یه پبعخ اتَآًتی ثبدی عزهی

هوىي اعت در ًگبُ اٍل ثِ ثیوبری علیبن فىز ًىٌین .اس ایيرٍ

اختقبفی ٍ آعیتّبی هتغیز ثِهخبط رٍدُ ثبریه هؾخـ

در ایي تحمیك تالػ هیگزدد ؽیَع ػالئن ثبلیٌی گَارؽی ٍ غیز

هیگزدد ( .)1علیبن ثِػٌَاى یه ثیوبری عیغتویه وِ هوىي

گَارؽی ثب ثیوبری علیبن هَرد ثزرعی لزار گیزد.
رٍػ بزرعی

اعت افزاد را در توبهی عٌیي ٍ ثب ثغیبری اس ًضادّب ٍ گزٍُّبی
لَهی گزفتبر عبسد ،ؽٌبختِ هیؽَد ( .)2،3خقَفیبت ثبلیٌی
ثیوبری علیبن گًَبگَى ّغتٌذ ٍ هبّیت عیغتویه آى را

ایي هطبلؼِ اس ًَع تَفیفی هیثبؽذ وِ در عبل 1393در

هٌؼىظ هیوٌٌذ .ػالئن ٍ ًؾبًِّبی ؽبیغ ؽبهل اعْبل ،وبّؼ

ولیٌیه خبتناالًجیب یشد اًجبم ؽذُ اعت .جبهؼِ هَرد هطبلؼِ
ًیش ثیوبراًی ثَدًذ وِ تؾخیـ علیبن در آىّب لطؼی ؽذُ

ٍسى ٍ اتغبع ؽىن ّغتٌذ .عبیز تظبّزات ػجبرتٌذ اس :ووجَد آّي
ثب یب ثذٍى ونخًَی ،درد ؽىن هتٌبٍة ،اعتَهبتیت آفتی،

اعت .رٍػ جوغآٍری دادُّب ،ولیِ ثیوبراى هجتال ثِ علیبن وِ

لذوَتبُ ،عطَح ثبالی آهیٌَتزاًغفزاسّب ،خغتگی هشهي ٍ وبّؼ

اس ًظز عزٍلَصی ٍ پبتَلَصی اثجبت ؽذُاًذٍ ،ارد هطبلؼِ ؽذًذ
وِ ثزای ّز وذام اس آىّب پظ اس اخذ رضبیت ،فزم پزعؼًبهِ

تزاون هؼذًی اعتخَاى ( .)4تظبّزات غیزهؼوَل ثیوبری علیبن

تىویل گزدیذ .در ًْبیت ػالئن ثبلیٌی گَارؽی ٍ غیزگَارؽی

ػجبرتٌذاس :درهبتیت ّزپتیفزم ،یه راػ تبٍلی ّوزاُ ثبرعَثبت
Elena

 lionetiدر عبل  2011هٌتؾز وزدًذ ثیوبری علیبن اس جٌجِّبی

اطویٌبى  95درفذ ٍ ثب تَجِ ثِ فزاٍاًی ػالئن گَارػ ٍ

هختلف هَرد ثزرعی لزار گزفت ٍ ثزرعیّبی ًؾبى داد وِ

غیزگَارؽی ٍ در ًظز گزفتي  ٍ P = 0.5خطبی ثزآٍرد  8درفذ

اعْبلً ،فخ ٍ اتغبع ؽىوی ثِػٌَاى ؽىبیت ؽبیغ در ثیوبری

تؼذاد ً 150فز هَرد ثزرعی لزا رگزفتٌذ
تجشیِ ٍ تحليل آهاری

علیبن هطزح ٍ هَرد تَجِ لزار گزفتِ اعت ( .)7در پضٍّؾی وِ

پظ اس جوغآٍری دادُّب اطالػبت وذگذاری ؽذُ ٍارد

ّ ٍ Nayenaوىبراى در عبل  2012ثِ چبح رعبًیذًذ ثیوبری

ًزمافشار  SPSS version 22وزدُ ثب اعتفبدُ اس

علیبن ثِ ػٌَاى ؽبیغتزیي ثیوبری ًبؽی اس ّز دٍ ػبهل هحیط ٍ

آسهَىّبیchi-

ً Wilcoxon ٍ T ،Squareتبیج تجشیِ ٍ تحلیل گزدیذ.

صًتیه هَرد ثزرعی لزار گزفتِ ٍ ػالٍُ ثز ؽیَع آى در هٌطمِ
خبٍرهیبًِ (ً )1:87-1:166فخ ؽىوی در وٌبر اعْبل ٍ اختالل

هالحظات اخالقی

رؽذ جشء ًؾبًِّبی تیپیه ؽبیغ ٍ هْن ایي ثیوبری هطزح

پزٍپَسال ایي تحمیك تَعط داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ
فذٍلی

گزدیذُ اعت ( .)8در هطبلؼِای وِ آلبی حویذ تَولی ٍ ّوىبراى

یشد

تبییذ

ؽذُ

اعت.

(وذ

] [ Downloaded from jssu.ssu.ac.ir on 2022-08-16

IgAپَعتی پبتَگٌَهًَیه ( .)5،6در هطبلؼِای وِ

هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزارگزفت .ثب در ًظز گزفتي عطح

اخالق

))IR.SSU.REC.1398.91600

عزٍلَصیه ثیي  0/6تب  0/9درفذ گشارػ ؽذ .ػالئن ٍ ًؾبًِّبی

تؼذاد ً 150فز ثیوبر هجتال ثِ علیبن وِ اس ًظز عزٍلَصی ٍ

ؽبیغ علیبن ؽبهل آًوی ،آرتزالضی ،ضؼفً ،بثبرٍریًَ ،رٍپبتی،
وبّؼ ٍسى ٍ ػالئن گَارؽی ؽبهل درد ؽىن ،ثیاؽتْبییً ،فخ

پبتَلَصی اثجبت ؽذُاًذ ،هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ .وِ ثزای ّز

ؽىن ،یجَعت ٍ اعْبل هیثبؽذ ( .)9در پضٍّؾی وِ آلبی

وذام اس آىّب ػالئن ثبلیٌی گَارؽی ٍ غیزگَارؽی هَرد ثزرعی ٍ

هجلِ داًشگاُ ػلَم پششکی ٍ خدهات بْداشتی ـ درهاًی شْيد صدٍقی یشد
2674
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در عبل  2012هٌتؾز وزدًذ علیبن ثب اعتفبدُ اس یزرعیّبی

ًتایج

هحوَد باغباًياى ٍ ّوکارػ

ًفخٍ ،یتیلیگَّ ،یپَولغویّ ،یپَولغویّ ،یپَتیزٍئیذی،

عي ثیوبراى ٍجَد ًذارد (آسهَى .)PV;0/26 ٍ Chi-Square

ّیپَتیزٍئیذی ،درد اعتخَاى ،تؾٌج .ثب تَجِ ثِ جذٍل  1در

فزاٍاًی گزٍُ ػالئن گَارؽی ٍ غیزگَارؽی ،در حبلت ولی ًیش

ثیي جبهؼِ هَرد هطبلؼِ تؼذاد (ً 64 )% 42/7فز جٌغیت هذوز

ػالئن گَارؽی (اعْبل ،اعتئبتَرُ ،وبّؼ ٍسى ،تَْع ٍ اعتفزاؽ،

ٍ(ً 86 )%57/3فز جٌغیت هًَث هَرد ثزرعی لزار گزفت.

درد ؽىن ،یجَعت ،اتغبع ؽىنً ،فخ ،آفت دّبى ٍ ثیاؽتْبیی) ٍ

ووتزیي عي در ثیوبراى هجتال ثِ علیبن  2عبل ٍ ثیؾتزیي

ػالئن غیزگَارؽی (درد اعتخَاى ،آًویٍ ،یتیلیگَّ ،یپَولغوی،

عي  70عبل هیثبؽذّ .نچٌیي هیبًگیي عٌی در هزداى هجتال

ّیپَتیزٍئیذی ٍ تؾٌج) در ّزیه اس گزٍُّبی هزداى ،سًبى ٍ ول

 28/5عبل ،در سًبى هجتال  ٍ 30/7هیبًگیي ول هجتالیبى 29/6

جبهؼِ هَرد ثزرعی لزار گزفت .ثب تَجِ ثِ جذٍل  4تؼذاد

عبل هیثبؽذ .ثب تَجِ ثِ جبهؼِ هَرد ثزرعی ؽیَع علیبن در

ثیوبراًی وِ ػالئن گَارؽی دارًذ هوىي اعت ػالئن غیزگَارؽی

سًبى  1/34ثزاثز هزداى هیثبؽذ .تفبٍت هؼٌیداری ثیي دٍ گزٍُ

ًیش داؽتِ ثبؽٌذً 70 ،فز ٍ درفذ فزاٍاًی آىّب  46/7درفذ هی-

اس ًظز تَسیغ جٌغی ٍجَد ًذاؽتّ PV ;0/24 .نچٌیي تفبٍت

ثبؽذّ .نچٌیي تؼذاد ثیوبراًی وِ ػالئن غیزگَارؽی داؽتِ ٍ

هؼٌیداری ثیي دٍ گزٍُ اس ًظز تَسیغ عٌی ٍجَد ًذاؽت

هوىي اعت ػالئن گَارؽی ًیش داؽتِ ثبؽٌذ ً 95فز ٍ درفذ

( .)PV;0/26پظ اس ثزرعی جبهؼِ اس ًظز فزاٍاًی ّز یه اس

فزاٍاًی آىّب  63/3درفذ هیثبؽذ .تؼذاد ثیوبراًی وِ فمط ػالئن

ػالئن ًتبیج جذٍل  2ثِدعت آهذ .ثزرعی فزاٍاًی ٍ درفذ

گَارؽی (ػالئن غیزگَارؽی ًذارًذ) دارًذ ً 11فز ٍ درفذ فزاٍاًی

فزاٍاًی ّزیه اس ػالئن ًؾبى هیدّذ وِ در ول جبهؼِ هَرد

آىّب  7/3درفذ هیثبؽذ ٍ تؼذاد ثیوبراًی وِ فمط ػالئن

ثزرعی آًوی ثب  40/67درفذ ثیؾتزیي ؽیَع ٍ تؾٌج ثب

غیزگَارؽی (ػالئن گَارؽی ًذارًذ) دارًذ ً 27فز ٍ درفذ فزاٍاًی

0/67درفذ ووتزیي ؽیَع را ثِ خَد اختقبؿ دادُاًذ.

آىّب  18درفذ هیثبؽذ.وِ ًتبیج ثِ تفىیه جٌظ در جذٍل 4

ّیپَتیزٍئیذی ثب  26درفذ ؽیَع پظ اس آًوی ثیؾتزیي ؽیَع

گشارػ ؽذُ اعت .تؼذاد ثیوبراًی وِ فمط ػالئن گَارؽی دارًذ

را در ول جبهؼِ دارد .اعْبل ثب  24/7درفذ ثیؾتزیي ؽیَع را

در هزداى  6/3درفذ ٍ در سًبى  8/1درفذ هیثبؽذ .تؼذاد

در ػالئن گَارؽی دارد ٍ پظ اس آًوی ٍ ّیپَتیزٍئیذی در ردُ

ثیوبراًی وِ فمط ػالئن غیزگَارؽی دارًذ  17/2درفذ ٍ در سًبى

عَم ثیؾتزیي ؽیَع لزار دارد .عبیز ػالئن ثِتزتیت وبّؼ ٍسى

 18/6درفذ هیثبؽذّ .نچٌیي ثب تَجِ ثِ ایي آسهَى ،عطح

ثب  21/3درفذ ،درد اعتخَاى ثب  18/7درفذ ،درد ؽىن ثب 13/3

اطویٌبى  95درفذ ٍ  P.V=0.25اختالف هؼٌیداری ثیي دٍ گزٍُ

درفذ ،ثیاؽتْبیی ثب  8/7درفذ ،آفت دّبى ثب  6درفذ ،تَْع ٍ

هزداى ٍ سًبى در ػالئن گَارؽی ٍجَد ًذارد .ثب تَجِ ثِ آسهَى،T

اعتفزاؽ ثب  5/3درفذً ،فخ ثب  4/7درفذ ،یجَعت ٍ اتغبع ؽىن

عطح اطویٌبى  95درفذ ٍ  PV ;/18اختالف هؼٌیداری ثیي دٍ

ّز یه ثب  2/7درفذ ٍ اعتئبتَرُ ثب  2درفذ ؽیَعّ .نچٌیي

گزٍُ هزداى ٍ سًبى در ػالئن غیزگَارؽی ًیش ٍجَد ًذارد .در ول

جذٍل  3تزتیت ؽیَع ػالئن در هزداى ،سًبى ٍ ول جبهؼِ را

جبهؼِ هَرد ثزرعی ثب تَجِ ثِ آسهَى ،Tعطح اطویٌبى 95

ًؾبى هیدّذ .ثزای ثزرعی ایٌىِ آیب ّزیه اس ػالئن در

درفذ ٍ  PV =0/045اختالف هؼٌیداری ثیي ػالئن گَارؽی ٍ

گزٍُّبی هزداى ٍ سًبى دارای ارتجبط هؼٌبداری ّغتٌذ یب خیز،

غیزگَارؽی ٍجَد دارد .در افل ایي هطلت ًؾبىدٌّذُ ایي اعت

اس آسهَى  Chi-Squareثب عطح اطوٌبى  95درفذ اعتفبدُ

وِ ػالئن غیزگَارؽی ؽیَع ثبالتزی اس ػالئن گَارؽی در جبهؼِ

گزدیذ .توبهی ػالئن ثِاعتثٌبی ّیپَتیزٍئیذی ارتجبط هؼٌبداری

هَرد ثزرعی دارد .ثب تَجِ ثِ جذٍل  ٍ 5آسهَى  Tػالئن گَارؽی

را ًؾبى ًویدادًذّ .یپَتیزٍئیذی ثب عطح اطویٌبى  95درفذ ٍ

ٍ غیزگَارؽی ّوجغتگی هؼٌیداری ثب یىذیگز ًذاؽتٌذ.

 PV ;/ 04دارای ارتجبط هؼٌبداری ثیي گزٍُ هزداى ٍ سًبى ثَد.
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درد ؽىن ،یجَعت ،اتغبع ؽىن ،آفت دّبى ،ثی اؽتْبیی ،آًوی،

گزفت وِ ًتبیج ًؾبى داد وِ ّیچ ارتجبط هؼٌبداری ثیي ػالئن ٍ

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i5.3975

تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت .ػَاهل سیز هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ:

ّنچٌیي ارتجبط ّزیه اس ػالئن ثب عي ثیوبراى هَرد ثزرعی لزار

ػالین باليٌی بيواراى هبتال بِ علياک

ایزاى …
ثِّای
داًشگاُ
داًشجَیاى
ثیوبراى هجتال ثِعلیبن هزاجؼِ وٌٌذُ ثِولیٌیه خبتن االًجیبء یشد در عبل 1393
علیبن در
دختزهجتالیبى
فزاٍاًی
شيَع چاقی در جذٍل :1
جٌظ

هذوز
هؤًث
ول

فزاٍاًی

هياًگيي عي (عال)

تؼداد(درصد)

28/5
30/7
29/6

)42/7(64
)57/3(86
)100(150

ثب تَجِ ثِ آسهَى  PV;0/24 ٍ Chi-Squareتفبٍت هؼٌیداری ثیي دٍ گزٍُ اس ًظز تَسیغ جٌغی ٍجَد ًذاؽتّ .نچٌیي ثب تَجِ ثِ آسهَى ٍ Chi-Square
 PV ;0/26تفبٍت هؼٌیداری ثیي دٍ گزٍُ اس ًظز تَسیغ عٌی ٍجَد ًذاؽت.

جذٍل : 2فزاٍاًی ػالئن گَارؽی ٍ غیز گَارؽی در ثیوبراى هجتال ثِعلیبن هزاجؼِ وٌٌذُ ثِولیٌیه خبتن االًجیبء یشد در عبل 1393
ػالئن

سًاى

هزداى

کل جاهؼِ

)21/9(14

)26/7(23

)24/7(37

)1/6(1

)2/3(2

)2(3

)21/9(14

)20/9(18

)21/3(32

تَْع ٍ اعتفزاؽ

)3/2(2

)7(6

)5/3(8

درد ؽىن

)10/9(7

)15/1(13

)13/3(20

یجَعت

)3/2(2

)2/3(2

)2/7(4

اتغبع ؽىن

)1/6(1

)3/5(3

)2/7(4

ًفخ

)6/3(4

)3/5(3

)4/7(7

آفت دّبى

)9/4(6

)3/5(3

)6(9

ثی اؽتْبیی

)4/7(3

)11/6(10

)8/7(13

درد اعتخَاى

)17/2(11

)19/8(17

)18/7(28

آًوی

)40/6(26

)40/7(35

)40/67(61

0

)2/3(2

)2/7(4

ّیپَولغوی

)1/6(1

)3/5(3

)2/7(4

ّیپَتیزٍئیذی

)17/1(11

)32/6(28

)26(39

)1/6(1

0

)0/67(1

اعْبل
اعتئبتَرُ
وبّؼ ٍسى

ػالئن گَارؽی
ػالئن غیزگَارؽی

ٍیتیلیگَ

تؾٌج

گزٍُ هزداى ٍ سًبى ثَد
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ثزرعی ّزیه اس ػالئن در گزٍّبی هزداى ٍ سًبى دارای ارتجبط هؼٌبداری ّغتٌذ یب خیز ،اس آسهَى  Chi-Squareثب عطح اطوٌبى  95درفذ اعتفبدُ گزدیذ.
توبهی ػالئن ثِ اعتثٌبی ّیپَتیزٍئیذی ارتجبط هؼٌبداری را ًؾبى ًویدادًذّ .یپَتیزٍئیذی ثب عطح اطوٌبى  95درفذ ٍ PV;-0/04دارای ارتجبط هؼٌبداری ثیي

] [ Downloaded from jssu.ssu.ac.ir on 2022-08-16

تؼداد(درصد)

تؼداد(درصد)

تؼداد(درصد)

هحوَد باغباًياى ٍ ّوکارػ

جذٍل :3تزتیت ؽیَع ػالئن در هزداى ،سًبى ٍ ول جبهؼِ در ثیوبراى هجتال ثِ علیبن هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه خبتن االًجیبء یشد در عبل 1393
رتبِ

هزداى

سًاى

کل جاهؼِ

1
2
3
4
5
6
7
8

آًوی
اعْبل
وبّؼ ٍسى
درد اعتخَاى
ّیپَتیزٍئیذی
درد ؽىن
آفت دّبى
ًفخ

9

ثی اؽتْبیی

10

یجَعت

آًوی
ّیپَتیزٍئیذی
اعْبل
وبّؼ ٍسى
درد اعتخَاى
درد ؽىن
ثی اؽتْبیی
تَْع ٍ اعتفزاؽ
اتغبع ؽىن
ًفخ
آفت دّبى
ّیپَولغوی
اعتئبتَرُ
یجَعت
ٍیتیلیگَ

آًوی
ّیپَتیزٍئیذی
اعْبل
وبّؼ ٍسى
درد اعتخَاى
درد ؽىن
ثی اؽتْبیی
آفت دّبى

11

تَْع ٍ اعتفزاؽ

تؾٌج

تَْع ٍ اعتفزاؽ

ًفخ
اتغبع ؽىن
یجَعت
ّیپَولغوی
ٍیتیلیگَ

12
13

اعتئبتَرُ
تؾٌج

جذٍل  :4فزاٍاًی گزٍُ ػالئن گَارؽی ٍ غیز گَارؽی در جبهؼِ هَرد ثزرعی
ػالئن

ػالئن گَارؽی
ػالئن غیزگَارؽی
فمط ػالئن گَارؽی
فمط ػالئن غیزگَارؽی

هزد
تؼداد

سى
درصد

)43/8(28
)59/4(38
)6/3(4
)17/2(11

تؼداد

کل
تؼداد

درصد

)48/8(42
)66/3(57
)8/1(7
)18/6(16

P-Value

درصد

./25
0/18
%12
%19

)46/7(70
)63/3(95
)7/3(11
)18(27

جذٍلّ : 5وجغتگی ثیي ػالئن گَارؽی ٍ غیز گَارؽی
ّوبغتگی

تؼداد

- 0/1

150

ػالئن گَارؽی ٍ غیزگَارؽی
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در ول جبهؼِ هَرد ثزرعی ثب تَجِ ثِ آسهَى ،Tعطح اطویٌبى  95درفذ ٍ  PV;0/045اختالف هؼٌیداری ثیي ػالئن گَارؽی ٍ غیزگَارؽی ٍجَد دارد
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اتغبع ؽىن
تؾٌج
ّیپَولغوی
اعتئبتَرُ
ٍیتیلیگَ

ػالین باليٌی بيواراى هبتال بِ علياک

آگبّی ًغجت ثِعبلّبی لیل افشایؼ یبفتِ ٍ ثیؾتز ثِ هَارد

بحث

شيَع چاقی در داًشجَیاى دختز داًشگاُّای ایزاى …

غیزوالعیه ثیوبری ّن تَجِ هیؽَدً .تبیج ًؾبى داد وِ

در ایي تحمیك ً 150فز ثیوبر هجتال ثِعلیبن (هزاجؼِ

توبهی ػالئن ثِ اعتثٌبی ّیپَتیزٍئیذی ارتجبط هؼٌبداری ثب

وٌٌذُ ثِولیٌیه خبتن ؽْز یشد) وِ اس ًظز عزٍلَصی ٍ

گزٍُ هزداى ٍ سًبى ًذاردّ .یپَتیزٍئیذی) دارای ارتجبط

پبتَلَصی اثجبت ؽذُاًذ ،هَرد ثزرعی ػالئن ثبلیٌی گَارؽی ٍ

هؼٌبداری ثیي گزٍُ هزداى ٍ سًبى ثَد (ّ .)PV;0/04نچٌیي

غیزگَارؽی لزار گزفتٌذ .تفبٍت هؼٌیداری ثیي دٍ گزٍُ اس ًظز

ارتجبط هؼٌبداری ّزیه اس ػالئن ثب عي ثیوبراى هَرد ثزرعی

تَسیغ جٌغی ٍ عٌی ٍجَد ًذاؽتً .تبیج ایي تحمیك ًؾبى داد

لزار گزفت وِ ًتبیج ًؾبى داد وِ ّیچ ارتجبط هؼٌبداری ثیي

وِ ػالئن غیزگَارؽی ؽیَع ثبالتزی را ًغجت ثِػالئن گَارؽی

ػالئن ٍ عي ثیوبراى ٍجَد ًذارد .ثب ثزرعی حبلت ولی ػالئن

در ثیوبراى هجتال ثِعلیبن دارًذ ،ثِطَری وِ ػالهت آًوی در

گَارؽی ٍ غیزگَارؽی ًیش ًتبیج ػذم ّوجغتگی ثیي ایي دٍ

ول جبهؼِ هَرد ثزرعی  40/67درفذ ثَدً .تبیج ًؾبى داد ثب

گزٍُ اس ًظز ػالئن در گزٍُّبی هَرد ثزرعی را ًؾبى هیداد.

تَجِ ثِجبهؼِ هَرد ثزرعی ؽیَع علیبن در سًبى  1/34ثزاثز

ّنچٌیي اختالف هؼٌیداری ثیي دٍ گزٍُ هزداى ٍ سًبى در

هزداى هیثبؽذّ .نچٌیي ثزرعی فزاٍاًی ٍ درفذ فزاٍاًی ّز

ػالئن گَارؽی ٍ غیزگَارؽی ٍجَد ًذارد ).در ول جبهؼِ هَرد

یه اس ػالئن ًؾبى داد وِ در ول جبهؼِ هَرد ثزرعی آًوی ثب

ثزرعی اختالف هؼٌیداری ثیي ػالئن گَارؽی ٍ غیزگَارؽی

 40/67درفذ ثیؾتزیي ؽیَع ٍ تؾٌج ثب  0/67درفذ ووتزیي

ٍجَد دارد PV;0/045 .در پضٍّؾی وِ آلبی احغبًی اردوبًی ٍ

ؽیَع را ثِ خَد اختقبؿ دادُاًذّ .یپَتیزٍئیذی ثب  26درفذ

ّوىبراًؼ در عبل  2013هٌتؾز وزدًذ وِ در عبلّبی 2009

ؽیَع پظ اس آًوی ثیؾتزیي ؽیَع را در ول جبهؼِ دارد.

تب  2011در عِ هزوش ایزاى ،رٍهبًی ٍ ایتبلیب  323سى ٍ 127

ّنچٌیي اعْبل ثب  24/7درفذ ثیؾتزیي ؽیَع را در ػالئن

هزد را ثب تؾخیـ لطؼی علیبن اس ًظز تظبّزات ثبلیٌی ثزرعی

گَارؽی دارد ٍ پظ اس آًوی ٍ ّیپَتیزٍئیذی در ردُ عَم
ثیؾتزیي ؽیَع لزار دارد .عبیز ػالئن ثِ تزتیت وبّؼ ٍسى ثب

اًجبم ثیَپغی رٍدُ وَچه تأئیذ ؽذُ ثَد ،ػالئن گَارؽی ؽبهل

 21/3درفذ ،درد اعتخَاى ثب  18/7درفذ ،درد ؽىن ثب 13/3

درد ؽىن ،اعْبل ،یجَعت ،تَْع ٍ اعتفزاؽ ،وبّؼ ٍسى ٍ ًفخ

درفذ ،ثیاؽتْبیی ثب  8/7درفذ ،آفت دّبى ثب  6درفذ ،تَْع ٍ

ؽىن ثَد ٍ تظبّزات غیزگَارؽی ؽبهل آًوی فمز آّي،

اعتفزاؽ ثب  5/3درفذً ،فخ ثب  4/7درفذ ،یجَعت ٍ اتغبع ؽىن

اعتئَپَرس ٍ غیزُ ثَد .ؽبیغتزیي ػالئن غیزگَارؽی آًوی 20/7

ّز یه ثب  2/7درفذ ٍ اعتئبتَرُ ثب  2درفذ ؽیَع ثذعت آهذ.

درفذ ٍ ثؼذ اس آى اعتئَپٌی  6درفذ ثَد ( .)10در افل ایي

در هطبلؼِای وِ  Elena lionetiدر عبل  2011ثیوبری علیبن

هطلت ًؾبىدٌّذُ ایي اعت وِ ػالئن غیزگَارؽی ؽیَع

اس جٌجِّبی هختلف هَرد ثزرعی لزار گزفت ٍ ثزرعیّبی

ثبالتزی اس ػالئن گَارؽی در جبهؼِ هَرد ثزرعی دارد.

ًؾبى داد وِ اعْبلً ،فخ ٍ اتغبع ؽىوی ثِ ػٌَاى ؽىبیت ؽبیغ
ّ ٍ Nayenaوىبراى در عبل ً 2012فخ ؽىوی در وٌبر اعْبل

ًتبیج ایي تحمیك ًؾبى داد وِ ػالئن غیزگَارؽی ؽیَع

ٍ اختالل رؽذ جشء ًؾبًِّبی تیپیه ؽبیغ ٍ هْن ایي ثیوبری

ثبالتزی را ًغجت ثِ ػالئن گَارؽی در ثیوبراى هجتال ثِ علیبن

هطزح گزدیذُ اعت ( .)8در حبلیوِ ًتبیج تحمیك هب ًؾبى داد

دارد ثِطَری وِ ػالهت آًوی در ول جبهؼِ هَرد ثزرعی

وِ ػالئن غیزگَارؽی ؽیَع ثبالتزی را ًغجت ثِػالئن گَارؽی

 40/67درفذ هیثبؽذ .ثزخالف تظبّزات والعیه ایي ثیوبری

در ثیوبراى هجتال ثِ علیبن دارد ثِطَری وِ ػالهت آًوی در

وِ اعْبل را ؽبیغتزیي تظبّز ایي ثیوبری هیداًذ .ثیوبرا ى ثب

ول جبهؼِ هَرد ثزرعی  40/67درفذ هیثبؽذ .ؽبیذ ثِ ایي

ػالٍم ونخًَی آّي غیز لبثلتَجیِ ،ووجَد فَالت ٍ ،B12

ػلت ثبؽذ وِ در عبلّبی اخیز خقَفبً در وؾَر هب تَجِ ٍ

افشایؼ هذاٍم آًشینّبی وجذی ،درهبتیت ّزپتیفَرم ،خغتگی،
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در ثیوبری علیبن هطزح ؽذُ اعت ( .)7در پضٍّؾی وِ

ًتيجِگيزی
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ٍ همبیغِ وزدًذ .ثیوبری ثب اعتفبدُ اس تغتّبی عزٍلَصیه ٍ

هحوَد باغباًياى ٍ ّوکارػ

هب اغلت ثیوبراى اس طیف هحزٍم جٌَة وؾَر ثب تؼذاد ثبالی

 وبّؼ، تَلذ ًَساد ثب ٍسى ون، عمط هىزر،ِعزدرد راجؼ

.)10( سایوبى هیثبؽٌذ

، ّیپَپالسی اًوبل دًذاًی،ِ آفت دّبًی راجؼ،ثبرٍری
، ًَرٍپبتی هحیطی ایذیَپبتیه،ثیوبریّبی هتبثَلیه اعتخَاى

عپاطگشاری

 در.آتبوغی هخچِای غیز ارثی ثبیذ اس ًظز علیبن ثزرعی ؽًَذ

ایي همبلِ حبفل پبیبىًبهِ خبًن دوتز الِْ حغیيپَر در همطغ

هطبلؼِ احغبًی ٍ ّوىبراى وِ در عِ وؾَر اًجبم ؽذُ ؽیَع

.پشؽه ػوَهی اعت وِ اس ایؾبى فویوبًِ عپبطگشاری هیؽَد

ِآًوی ًقف ثیوبراى هب ثَدُ ٍ ّنچٌیي اعتَپٌی ووتز ثَدُ و

. ًذارد:حاهی هالی

ُثِػلت هتفبٍت ثَدى طیف ثیوبراى ارجبػی اعت چَى درهبًگب

. ٍجَد ًذارد:تؼارض در هٌافغ
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Evaluation of Clinical Symptoms of Patients with Celiac Disease
Referred to Khatamolanbia Clinic in Yazd City in 2014
Mahmoud Baghbanian1, Mohsen Akhondi-Meybodi†2

Original Article
Introduction: The clinical features of celiac disease vary. Common classic signs and symptoms include
diarrhea, weight loss, and abdominal distention. Celiac as a systemic disease may suffer people of all ages
and with many races and ethnic groups. Celiac disease also has other symptoms that got less attention. These
signs are constipation, bloating, oral plague, bone pain, anemia, Vitiligo, hypocalcemia, hypothyroidism and
seizures. In this study, it was decided to evaluate the prevalence of gastrointestinal and non-gastrointestinal
clinical signs of celiac disease.
Methods: This descriptive study was conducted on 150 patients with celiac disease referred to
Khatamolanbiya Clinic in 2014.The gastrointestinal and non-gastrointestinal clinical signs of the patients
were studied. Patients with celiac disease were included who had both positive tissue anti-transglutaminase

[ Downloaded from jssu.ssu.ac.ir on 2022-08-16 ]

antibodies and some degree of mucosal atrophy on duodenal mucosal endoscopy. After collecting the data,
the coded information was entered into SPSS version 22 software and the results were analyzed using ChiSquare, T and Wilcoxon tests.
Results: The results showed that celiac disease in the study was 1.3 times more frequently in women than
men. As well as the symptoms of anemia in the population studied (40.67%) had the highest and seizures
(0.67%) had the lowest rates. After anemia, hypothyroidism with 26% prevalence was the most prevalent in
the community. Diarrhea with 24.7% is the mostcommon in gastrointestinal symptoms and is the third most
common after anemia and hypothyroidism.
Conclusion: The results of this study showed that non-gastrointestinal symptoms (bone pain, anemia,
vitiligo, hypocalcaemia, hypothyroidism, and seizures) are more common than gastrointestinal symptoms
such as diarrhea, steatorrhea, weight loss, nausea, vomiting, abdominal pain, bloating, and oral thrush in
patients with celiac disease.
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