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چکیده
مقدمه :پرفشاری خون یکی از مهمترین عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی بوده و یک بیماری با شیوع باال و عوارض جدی است .در
این ارتباط ،مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع مقطعی -تحلیلی بوده و دادههای آن مربوط به مطالعه مشهد است که از سال  1387آغاز شده و
تاکنون ادامه دارد .جمعیت مورد مطالعه کلیه افراد  35تا  65سال ساکن در مشهد بودند .افراد نمونه نیز  9365نفر بودند که با استفاده
از روش نمونهگیری طبقهای -خوشهای انتخاب شدند .در این مطالعه اطالعات دموگرافیک ،شاخص تنسنجی ،دیابت ،اضطراب،
افسردگی ،سطح فعالیت فیزیکی و الگوهای غذایی ثبت گردیدند .بهمنظور توصیف آماری دادهها از نرمافزار  SPSS 23و برای برازش مدل
رگرسیون دوسطحی از نرمافزار  MLwiN 2.10استفاده گردید .سطح معناداری نیز حداکثر معادل  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج حاکی از آن بودند که شیوع بیماری پرفشاری خون معادل  23درصد ( 2135نفر) بوده است که از این تعداد 22 ،درصد
( 1230نفر) زن با میانگین سنی  47/6±8/0سال و  24درصد ( 905نفر) مرد با میانگین سنی  48/9±8/4سال بودند .همچنین ،نتایج
حاصل از برازش مدل چندسطحی نشان از وجود رابطه معنادار و مثبتی بین متغیرهای ابتال به دیابت نوع دو ،کلسترول ،شاخص توده
بدنی و سن با پرفشاری خون داشتند (.)P<0/05
نتیجهگیری :نتایج نشان دادند که بخش عمدهای از عوامل مرتبط با ابتال به پرفشاری خون ،متغیرهای قابل کنترل مربوط به سبک
زندگی هستند و انجام اقدامات و مداخالت آموزشی بهموقع و مناسب برای بهبود غربالگری ،کنترل و حتی درمان بیماری ضروری می
باشد.
کلمات کلیدی :پرفشاری خون ،عوامل خطر ،مدل چندسطحی
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نویسنده مسئول :نسیم خواجویان ،مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران .تلفن09155337947 :؛ فکس:

05131892700؛ ایمیلkhajaviann931@mums.ac.ir :

محمدتقی شاکری و همکاران

مقدمه
World Health ( WHO

مناسب نمیباشند .در این حالت ،مدل "چندسطحی" که

 )Organizationزمانی تشخیص داده میشود که فشار خون

قابلیت لحاظ نمودن همبستگی درون گروهی و استقالل

سیستولیک معادل  140میلیمتر جیوه یا بیشتر و یا فشار

بین گروهی را دارد ،کاراتر است و استقالل آماری بین

خون دیاستولیک معادل  90میلیمتر جیوه یا بیشتر باشد

مشاهدات که یکی از فرضیات اساسی در کاربرد بسیاری از

( .)1پرفشاری خون یکی از بیماریهای مزمن و بیعالمت

مدلهای آماری از جمله رگرسیون ،تحلیل واریانس و

است و به دلیل اینکه یکسوم از مبتالیان به این بیماری

تحلیل کواریانس میباشد ،در برخی از مواقع برای

نسبت به وجود آن بیاطالع هستند ،به آن "قاتل خاموش"

دادههای مورد مطالعه صادق نیستند ()8؛ بهطور مثال،

میگویند ( .)2،3این عدم آگاهی مهمترین مانع تشخیص و

مطالعات در مورد وراثت در انسان با سلسلهمراتب طبیعی

کنترل بهموقع این بیماری میباشد (.)4

سر و کار دارند؛ بدینصورت که فرزندان در گروهبندی

فشار خون باال مطابق با معیار

پرفشاری خون یکی از اصلیترین عوامل بیماریهای

خانوادهها قرار میگیرند .باید خاطرنشان ساخت که

قلبی و عروقی بوده ( )5و اولین علت ایجادکننده ناتوانی

فرزندان یک خانواده از نظر ویژگیهای فیزیکی و روحی

میباشد ( )4که در صورت عدم درمان مناسب و کنترل

نسبت به یکدیگر شباهت بیشتری دارند تا دیگر افراد

بیماری ،عوارضی همچون نارسایی کلیه ،سکته مغزی،

جامعه ( .)9مثال دیگر در این راستا ،دانشآموزان مدارس

اختالل عملکرد چشم و دیابت را به دنبال دارد (.)2

هستند .دانشآموزان در کالسها ،کالسها در مدارس و

پرفشاری خون در سراسر دنیا رو به افزایش میباشد.

مدارس در نواحی آموزش و پرورش خوشهبندی میشوند.

سازمان جهانی بهداشت تعداد مبتالیان به پرفشاری خون

انتظار میرود نمرات دانشآموزان منتخب از یک کالس به

در سال  1975را  594میلیون نفر و در سال 1/13 ،2016

دلیل برخورداری یکسان از ویژگیها و تواناییهای معلم و

میلیارد نفر اعالم کرده است ( .)6این سازمان بیماریهای

همکالسیهای خویش نسبت به نمرات دانشآموزان

قلبی -عروقی که پرفشاری خون دلیل اصلی آن است را

منتخب از کالسهای متفاوت شبیهتر باشند .این ساختار،

اولین علت مرگ در سراسر جهان دانسته و آن را عامل

معمولیترین ساختار چندسطحی یا سلسلهمراتبی است

مرگ  15/2میلیون نفر در دنیا اعالم کرده است ( .)1در

( .)10،11در اینگونه موارد عدم توجه به ساختارهای

خاورمیانه و ایران نیز شیوع این بیماری افزایش چشمگیری

سلسلهمراتبی و درنظرنگرفتن همبستگی بین مشاهدات

داشته است؛ بهطوری که طبق آخرین مطالعات ،شیوع

منجر به کمبرآوردی خطای برآورد ضرایب رگرسیونی و

پرفشاری خون معادل  22درصد در کل جمعیت گزارش

معناداری اشتباه ضرایب و به تناسب آن افزایش خطای

شده است (.)7

نوع اول میگردد ( .)2مدل مناسب برای تحلیل چنین

تحقیقات بسیاری در اغلب حوزههای علمی مانند

دادههایی ،مدل رگرسیون چندسطحی میباشد (.)10

پزشکی و کشاورزی صورت گرفتهاند که شامل دادههایی

شناخت عوامل خطر مرتبط با ابتال به پرفشاری خون

با ساختار همبستگی درون گروهی هستند .روشن است

گامی اساسی در جهت اجرای برنامههای پیشگیری و کنترل

که برای چنین دادههایی ،مدلهای رگرسیون خطی

پرفشاری خون در هر جامعه است .در این راستا ،یافتن

معمولی (به دلیل عدم درنظرگرفتن این همبستگی ذاتی)

معادلهای مناسب برای شناسایی و تعیین عوامل مرتبط با
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پرفشاری خون از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .با توجه به

بین کل متغیرها به کمک نظر متخصص قلب و عروق و

موارد بیانشده ،مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با

همچنین نتایج بهدستآمده از رفرنسهای معتبر موجود

پرفشاری خون با استفاده از مدل چندسطحی بر روی

انتخاب گردیدند .به دلیل وجود دادههای گمشده در برخی

دادههای منتج از مطالعه صورتگرفته در مشهد انجام شد.

از افراد ،پس از اصالح و حذف آنها ،حجم نمونه از 9761
نفر به  9365نفر کاهش یافت .در این مطالعه دو گروه مبتال

مواد و روشها

به پرفشاری خون (فشار خون سیستولیک≤  140میلیمتر

مطالعه حاضر در ارتباط با دادههای مطالعه انجامشده

جیوه و یا دیاستولیک ≥ 90میلیمتر جیوه) و دارای فشار

( Mashhad Stroke and Heart Atherosclerotic

خون عادی (فشار خون سیستولیک < 140میلیمتر جیوه و

 )Disorderدر دو فاز مقطعی و کوهورت انجام شد و داده

یا دیاستولیک > 90میلیمتر جیوه) بهعنوان متغیر پاسخ در

های بخش مقطعی آن در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار

نظر گرفته شدند ( .)8،12متغیرهای مستقل در پژوهش

گرفت .مطالعه مشهد با هدف تعیین شیوع عوامل خطر

حاضر عبارت بودند از :سن ،جنسیت ،استعمال دخانیات،

بیماریهای غیرواگیر و بهبود شیوه زندگی برای کاهش این

شاخص توده بدنی ،سابقه خانوادگی پرفشاری خون،

عوامل خطر از سال  1389در شهر مشهد آغاز شده است و

اضطراب ،افسردگی ،سطح فعالیت فیزیکی ،کلسترول

تاکنون ادامه دارد و شامل 9761 :زن و مرد بین سنین 35

(≥ 240میلیگرم بر دسیلیتر) ،تریگلیسرید (≥ 200میلی

تا  65سال میباشد .قبل از شرکت در این مطالعه ،فرم

گرم بر دسیلیتر) ،دیابت (قند خون ناشتای برابر و یا باالتر

رضایتنامه کتبی که توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم

از  )126و الگوهای غذایی.

در مشهد

پزشکی مشهد به تصویب رسیده بود توسط تمامی شرکت

الزم به ذکر است که برای برازش مدل رگرسیون

کنندگان تکمیل گردید .شرکتکنندگان از کل مناطق

چندسطحی بر روی مشاهدات ،متغیرهای پیشگو به روش

هشتگانه بهداشتی -درمانی شهر مشهد با استفاده از روش

پیشرو وارد مدل شدند.

نمونهگیری طبقهای -خوشهای انتخاب شدند .ابتدا سه

در این مطالعه اندازههای بهدستآمده برای هر فرد به

منطقه از بین هشت منطقه بهداشتی -درمانی بهصورت

عنوان واحدهای سطح اول و تعلق افراد به یک خانواده به

تصادفی ساده انتخاب گردیدند .سپس ،از هر منطقه نه

عنوان سطح دوم تعیین گردید و مدل رگرسیون لجستیک

خوشه و از هر خوشه یک بلوک تصادفی انتخاب شد و

چندسطحی به دادهها برازش شد و عوامل مرتبط با ابتال به

دادههای آن بلوک جمعآوری گردید .شایان ذکر است که

پرفشاری خون براساس این مدل شناسایی گردیدند .برای

چنانچه تعداد افراد در آن بلوک به حد نصاب نمیرسید ،از

توصیف و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSS 23و

بلوک همجوار استفاده میشد .پس از فهرستبرداری از

 MLwiN 2.10استفاده گردید .سطح معناداری نیز حداکثر

خانوار و شناسایی افراد واجد شرایط ،از طریق تلفن با آنها

معادل  0/05در نظر گرفته شد.

تماس گرفته میشد و یک قرار مالقات برای معاینه فیزیکی
تعیین میگردید .در ادامه ،اطالعات مربوط به ویژگیهای

نتایج

فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،دیابت و فشار خون جمعآوری

این مطالعه در دو فاز توصیفی و تحلیلی انجام شده است،

شد و متغیرهای ضروری جهت پیشبینی پرفشاری خون از

بخش توصیفی شامل اطالعات جمعیتشناختی افراد تحت
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مطالعه (جدول  )1و توزیع ابتال به بیماری پرفشاری خون در

پرفشاری خون در این مطالعه  23درصد بوده است که با

سطوح مختلف برخی از ویژگیهای جمعیتشناختی میباشد

افزایش سن ،این میزان نیز افزایش یافته است .شایان ذکر

(جدول  .)2در بخش تحلیلی نیز نتایج بررسی ارتباط عوامل

میباشد که نتایج بیانگر شیوع بیشتر این بیماری در بین

مختلف مرتبط با ابتال به پرفشاری خون با استفاده از

زنان هستند.
با توجه به اینکه بین فاکتورهای تغذیه همخطی وجود

رگرسیون لجسیک چندسطحی ارائه شده است (جدول .)3
در این مطالعه  9365نفر از جمعیت عمومی شهر مشهد

داشت ،تحلیل عاملی اکتشافی در ارتباط با دادهها صورت

که در بازه سنی  35تا  65سال قرار داشتند بهعنوان نمونه

گرفت و در نتیجه آن سه عامل الگوهای غذایی سالم ،سنتی

پژوهش بررسی گردیدند .از این تعداد 42/4 ،درصد مرد و

و غربی به روش مؤلفه اصلی اینگونه بهدست آمدند :الگوی

 57/6درصد زن با میانگین سنی  48/1±7/65سال بودند.

غذایی سالم براساس شیر کمچرب ،میوه ،سبزیجات ،ماهی

جدول  1بیانگر آن است که بیشتر افراد تحت مطالعه ،زنان

و مرغ که این عامل  20درصد از تغییرات کل را تبیین

( 57/6درصد) متأهل ( 95/5درصد) غیرسیگاری (69/3

نمود؛ الگوی غذایی سنتی شامل :قند ،سیبزمینی آبپز،

درصد) بودهاند .جدول  1توزیع فراوانی برخی از متغیرهای

تخممرغ آبپز و گوشت قرمز که این عامل  20درصد از

دموگرافیک را نشان میدهد.

تغییرات کل را به خود اختصاص داد؛ الگوی غذایی غربی

همانگونه که در جدول  2قابل مشاهده میباشد ،شیوع

مشتمل بر پیتزا ،نوشابه ،کیک و شکالت ،سیبزمینی

جدول  :1توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک
تعداد

درصد

سطوح متغیر

متغیر
پرفشاری خون

دارد
ندارد

2135
7230

22/8
77/2

جنسیت

زن
مرد

5394
3971

57/6
42/4

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل
مطلقه
بیوه

37
8951
108
269

0/4
95/5
1/2
2/9

استعمال دخانیات

بله
خیر

2876
6489

30/7
69/3

جدول  :2شیوع پرفشاری خون به تفکیک گروههای سنی و جنسیت
گروههای سنی
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مردان

کل

زنان

تعداد کل

تعداد مبتالیان

شیوع

تعداد کل

تعداد مبتالیان

شیوع

تعداد کل

تعداد مبتالیان

شیوع

35-39

644

64

0/09

1103

78

0/06

1747

142

0/07

40-49

1404

256

0/18

2261

384

0/15

3665

640

0/16

50-59

1267

411

0/32

1704

554

0/31

2971

965

0/31

60-64

456

174

0/38

526

214

0/39

982

388

0/38

کل

3771

905

0/24

5594

1230

0/22

9365

2135

0/23
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جدول  :3بررسی میزان ارتباط عوامل مرتبط با ابتال به پرفشاری خون به روش رگرسیون چندسطحی
نام متغیر

سطوح متغیر
a

-

0/061

1/06

()1/05 ،1/07

0/38

0
0/067

1/02

()1/01 ،1/03

0/78

0/16

0
0/07

1/17

()1/07 ،1/3

*
0/035

a

0/24

0/12

1/27

()1/12 ،1/44

*
0/041

a

0
0/012

0/073

1/01

()1 ،1/01

0/94

a

0
0/101

0/07

1/1

()1/08 ،1/2

0/39

فعالیت فیزیکی

-

-0/36

0/154

0/69

()0/59 ،0/81

0/018

تریگلیسیرید

-

0/01

0/001

1/01

()1 ،1/01

0/74

کلسترول

-

0/02

0/001

1/02

()1/01 ،1/03

0/039

الگوی غذایی سالم

-

0/059

0/039

1/06

()1/04 ،1/07

0/28

الگوی غذایی غربی

-

0/040

0/042

1/04

()0/92 ،1/1

0/34

جنسیت

زن
مرد

ضریب

خطای معیار

نسبت شانس

فاصله اطمینان

سطح معناداری

0/05

a

استعمال دخانیات

خیر
بله

سابقه خانوادگی

ندارد
دارد

0/02
a

دیابت
افسردگی
اضطراب

-

ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد

-

*

*

الگوی غذایی سنتی

-

0/006

0/041

1

()0/95 ،1/03

0/88

شاخص توده بدنی

-

0/053

0/009

1/05

()1/04 ،1/06

>0/001

*

سن

-

0/066

0/005

1/06

()1/05 ،1/07

>0/001

*

 :aمبنا در نظر گرفته شده است :* .در سطح آزمون  0/05معنادار است.

سرخکرده و فرآوردههای گوشتی که این عامل  18درصد از

در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف تعیین مدلی مناسب

تغییرات کل را تبیین نمود.

برای شناسایی عوامل مرتبط با ابتال به پرفشاری خون با

جدول  3شامل اطالعاتی همچون میزان ارتباط عوامل

استفاده از رگرسیون چندسطحی انجام شد.

مرتبط با ابتال به پرفشاری خون بر حسب ضرایب

در این پژوهش متغیر پرفشاری خون بهعنوان متغیر

رگرسیونی که به روش رگرسیون چندسطحی برآورد و

پاسخ تعریف شد و متغیرهایی مانند سابقه داشتن دیابت،

محاسبه شدهاند ،میباشد .این جدول نشان میدهد که

سن ،جنس ،استعمال دخانیات ،داشتن اضطراب و افسردگی

متغیرهای سابقه ابتالی خانوادگی ،دیابت ،فعالیت فیزیکی،

و الگوی مصرفی مواد غذایی سالم ،سنتی یا غربی بهعنوان

میزان کلسترول ،شاخص توده بدنی و سن معنادار هستند.

متغیرهای مستقل به مدل اضافه گردیدند .اطالعات افراد و
تعلق آنها به هر خانواده نیز بهعنوان سطوح مورد نظر در

بحث

نرمافزار اعمال گشت .انتخاب این متغیرها با مطالعات

بیماری پرفشاری خون یکی از بیماریهای با شیوع باال

بسیاری هماهنگ بود .از جمله در مطالعه شهسواری و

در سراسر دنیا است که در طول زمان عوارض جدی را برای

همکاران ( )2013عوامل خطر مستقل این بیماری شامل:

ارگانهای بدن بهویژه قلب و رگهای خونی به همراه دارد.

تاریخچه فامیلی ،مصرف سیگار ،دیابت ،باالبودن چربی
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خون ،سبک زندگی بیتحرک ،افزایش سن ،جنس و چاقی

نمودند .نتایج بهدستآمده با استفاده از رگرسیون

بودند ( )13که معناداری عوامل دیابت ،سن ،چاقی و

لجستیک ،ارتباط معناداری را بین الگوی غذایی غربی و

فعالیت کم بدنی با مطالعه حاضر همخوانی دارد .همچنین

سنتی با پرفشاری خون نشان ندادند .در این پژوهش الگوی

نتایج نشان دادند که اگر برای فردی ابتال به پرفشاری خون

غذایی سالم با کاهش  26درصدی خطر بروز بیماری

گزارش شود ،ابتالی وی به دیابت نیز دور از ذهن نمیباشد.

پرفشاری خون ارتباط داشت ( .)16نتایج این مطالعه با

در مطالعه حاضر شیوع پرفشاری خون معادل  23درصد

نتایج حاصل از پژوهش حاضر همخوانی نداشت .در مطالعه

بود که بیانگر شیوع باالی این بیماری است و با نتایج

حاضر تفاوت در ترکیب مواد غذایی تشکیلدهنده یک

مطالعه فیاضی ( )2016که در آن به بررسی  1479مقاله

الگوی غذایی و تفاوت در سهمی که هریک از گروههای

منتشرشده طی سالهای  1975تا  2015با موضوع فشار

غذایی در شکلگیری آن الگوی غذایی دارند منجر به تفاوت

خون پرداخته شد و میزان شیوع این بیماری معادل 22/1

در نتایج مطالعات مختلف گردید.

درصد بیان گردید ،همسو میباشد ( .)6در این ارتباط،

 Kretchyنیز در مطالعهای مقطعی ،عوامل خطر روانی

 Jonasو  )2010( Landoدر مطالعه خود در آمریکا که در

مرتبط با ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی از جمله فشار

آن به تحلیل عوامل خطر پرفشاری خون پرداختند،

خون را بررسی نمود .نتایج نشان دادند که افسردگی با

متغیرهای جنسیت ،نژاد ،سن ،درآمد ،تحصیالت ،شاخص

افزایش  4درصدی ،استرس با افزایش  20درصدی و

توده بدنی ،افسردگی ،اضطراب ،مصرف الکل و سیگار و

اضطراب با افزایش  56درصدی در بروز بیماری فشار خون

فعالیت بدنی را متغیرهای مرتبط با فشار خون معرفی

نقش دارند .در این مطالعه متغیرهای شاخصهای توده

نمودند (.)14

بدنی ،رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی با ابتال به پرفشاری

مراثی و همکاران نیز در مطالعهای که در ارتباط با

خون در ارتباط بودند ( .)17نتایج مطالعه حاضر نشان

 3000زن و مرد اصفهانی در سال  2012انجام دادند و در

دادند که بین شاخصهای توده بدنی و فعالیت فیزیکی با

آن به بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون و دیابت به

ابتال به پرفشاری خون ارتباط معناداری به لحاظ آماری

کمک رگرسیون لجستیک پرداختند ،به این نتیجه رسیدند

وجود دارد؛ اما متغیرهای افسردگی و استرس از نظر آماری

که شیوع فشار خون در مردان باالتر از زنان میباشد .آنها

معنادار نبودند.

عواملی همچون سن باال ،جنسیت و شاخص توده بدنی

عالوهبراین ،قلیزاده به کمک رگرسیون لجستیک

بیشتر را عوامل مرتبط با ابتال به پرفشاری خون بیان کردند

چندسطحی متغیرهای سن ،جنس ،استعمال سیگار،

که بهجز عامل جنسیت ،دیگر عوامل با نتایج مطالعه حاضر

هایپرلیپیدمی ،دیابت ،مصرف کم سبزی ،محل سکونت و

یکسان میباشد (.)15

فعالیت کم فیزیکی را بهعنوان عوامل مرتبط با پرفشاری

از سوی دیگر ،متقی و همکاران در سال  2015بهمنظور

خون دانست ( )8که این مهم با نتایج مطالعه حاضر بهجز

شناسایی الگوهای غذایی غالب افراد  20تا  60سال ایرانی و

در موارد مصرف سبزی و محل سکونت کامالً یکسان است

ارتباط آن با خطر ابتال به پرفشاری خون در شهر تهران،

که این تفاوت را میتوان ناشی از تفاوت در نمونهها دانست.

پژوهشی را در ارتباط با  1787نفر انجام دادند .آنها سه

در این راستا Kokkinos ،در مطالعه خود بیان کرد که

الگوی غذایی غالب (سالم ،سنتی و غربی) را شناسایی

افزایش فعالیت بدنی با شدت و دوره مناسب باعث کاهش
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فشار خون میگردد ( Lee .)18نیز در مطالعهای به ارزیابی

از مدل نهایی نشان دادند که در بین عوامل واردشده در این

فعالیت بدنی و کاهش خطر ابتال به فشار خون در ارتباط با

تحلیل ،بهترتیب ابتال به دیابت ،سن و عدم فعالیت بدنی

 67هزار مرد چینی پرداخت .نتایج نشان دادند که مقدار

مهمترین تأثیر را بر افزایش فشار خون داشتهاند؛ بنابراین

زمان انجام فعالیت بدنی و فیزیکی ارتباط معناداری با

انتخاب شیوه زندگی سالم برای پیشگیری و مدیریت افزایش

کاهش ریسک ابتال به فشار خون دارد ( .)19هر دوی این

فشار خون امری ضروری میباشد.

نتایج با یافتههای مطالعه حاضر همسو میباشند؛ بنابراین
برای پیشگیری اولیه الزم است برنامههای ورزشی در یک
برنامه سالمت ملی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
نتایج این مطالعه که مهمترین دالیل خطر شانس باالی

حمایت مالی
مقاله حاضر توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد تصویب و حمایت مالی شده است.

ابتال به پرفشاری خون را فعالیت فیزیکی کم ،شاخص توده
بدنی باال ،سابقه ابتال به دیابت ،کلسترول باال ،سابقه

مالحظات اخالقی

خانوادگی ابتال به پرفشاری خون و سن بیشتر بیان کرده

در این پژوهش از نمونههای طرح مطالعه مشهد

است ،بر ضرورت ایجاد ساختار مشخصی برای گسترش

استفاده گردید .شایان ذکر است که تمامی شرکتکنندگان

برنامههای غربالگری در راستای شناسایی بهموقع بیماران و

قبل از شرکت در مطالعه فرم رضایتنامه کتبی که توسط

تالش بیشتر برای افزایش آگاهی افراد جامعه درباره عوارض

کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تصویب

بالینی و اقتصادی این بیماری تأکید میکند.

رسیده است را تکمیل نمودند.

با توجه به این نکته که پژوهش حاضر مطالعهای
مقطعی بوده و دارای محدودیتهای خاص خود میباشد،
استفاده از مطالعات طولی که منجر به یافتههای دقیقتر

تضاد منافع
نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی با یکدیگر

خواهد شد ،پیشنهاد میگردد.

ندارند.

نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

نتایج این مطالعه نشان دادند که بهکارگیری رگرسیون

پژوهش حاضر برگرفته از مطالعه مشهد که توسط

چندسطحی منجر به نتایج مناسبتر و دستیابی به

دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است میباشد.

برآوردهای دقیقتر نسبت به رگرسیون معمولی میگردد؛

بدینوسیله نویسندگان از تمامی افرادی که در اجرای این

بنابراین با توجه به ماهیت رخدادها و دادههای سلسلهمراتبی

پژوهش شرکت نمودند ،تشکر و قدردانی میکنند .باید

که منجر به بروز شرایط دشوار در تحلیل میگردند ،به نظر

خاطرنشان ساخت که این مقاله برگرفته از پایاننامه مقطع

میرسد که رگرسیون چندسطحی میتواند بهعنوان راهحلی

کارشناسی ارشد با شماره کد طرح تحقیقاتی  941177می

در این شرایط مورد توجه قرار گیرد .برآوردهای بهدستآمده

باشد.
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Abstract
Introduction: Hypertension is one of the most important risk factors for cardiovascular disease with
a high prevalence and serious complications. In this regard, the present study aimed to identify
factors associated with hypertension using multivariate regression model.
Materials and Methods: This cross-sectional study has been conducted in Mashhad since 2008. The
study population were individuals within the age range of 35-65 years in Mashhad. The sample was
composed of 9365 cases selected using stratified cluster sampling technique. The variables included
in the present study were demographic data, anthropometric index, diabetes, anxiety, depression,
physical activity level, and dietary patterns. To conduct data analysis, SPSS software (version 23)
was used for fitting the two-level regression model of MLwiN2.10. P-value less than 0.05 was
considered statistically significant.
Results: The results showed that the prevalence of hypertension was 23% (2135), out of which 22%
(1230) patients were women with mean age of 47.6±8.0 years. The mean age of male participants
(n=905) was 4.8±9.48 years. The obtained results of fitting the multivariate model indicated that
there was a significant positive relationship among the variables of type 2 diabetes, cholesterol, body
mass index, age with hypertension (P<0.05).
Conclusion: The results of this study showed that most of the factors associated with hypertension
are controllable lifestyle variables. It is suggested to conduct appropriate interventions to improve
screening, control, and even treatment of such a disease.
Keywords: Hypertension, Multilevel model, Risk factors
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