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Background and Objective: Adherence to antihypertension medications is
an important factor in the control of hypertension. In this regard, the present
study aimed to estimate the extent of medication adherence in hypertensive
patients and its determinants in the special clinic of Seyed-al Shohada
Cardiovascular Tertiary Hospital in Urmia, Iran.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, a total of 650
hypertensive patients were investigated during October to December 2016.
In this study, two questionnaires were used to collect the data. The first
questionnaire included the demographic and clinical characteristics,
smoking status, family history of hypertension, and blood pressure
measurements. The eight-item Morisky medication adherence scale was
used to measure the extent of medication adherence of the participants.
Moreover, the Chi-square test and logistic regression model were employed
to identify the determinants of medication adherence.
Results: Mean value of the participant age was reported as 59.5±10.4 years,
and 63.5% of the subjects were female. Overall, 48%, 30.8%, and 21.2% of
the subjects were reported with complete, moderate, and poor adherence,
respectively. Among the investigated determinants, age (OR=1.02, 95% CI:
1.01-1.05), occupational status (OR=1.83, 95% CI: 1.19-2.83), absence of
adverse effects of the drugs (OR=1.83, 95% CI: 1.02-2.71), use of two drugs
(OR=1.75, 95% CI: 1.12-2.74), use of three drugs and more (OR=2.25, 95%
CI: 1.30-3.88), and history of angioplasty (OR=1.80, 95% CI: 1.19-2.71)
were associated with good adherence (i.e., complete and moderate) in this
study. Only 39.4% of all participants had controlled level of hypertension.
Conclusion: According to the obtained results, the patients with
hypertension had good medication adherence. The determinants effective in
medication adherence outlined in this study can help identify patients with
low extent of adherence.
Keywords: Adherence Scale, Hypertension, Medication Adherence,
Morisky Medication
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مقاله پژوهشی

تبعیت از درمان پرفشاری خون و عوامل تعیین کننده آن در مراجعهکنندگان به یک
مرکز آموزشی -درمانی تخصصی قلب در شهر ارومیه
رباب باقری ،9سیما مسعودی ،2شاکر ساالری
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لک*،3

 ،کمال خادم وطنی ،8حمیدرضا

خلخالی5

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی خوی ،خوی ،ایران
استادیار ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران
دانشیار ،گروه بهداشت عمومی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
دانشیار ،گروه قلب و عروق ،مرکز آموزشی -درمانی قلب سیدالشهدا ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران
استاد ،گروه اپیدمیولوژی وآمار زیستی ،مرکز تحقیقات ایمنی بیماران ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران

* نویسنده مسئول :شاکر ساالری لک ،گروه بهداشت عمومی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران .ایمیلsalari@iaut.ac.ir :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1318/22/14 :
تاریخ پذیرش مقاله1318/25/28 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :یک عامل مهم در کنترل پرفشاری خون ،پایبندی به درمانهای تجویزشده توسط پزشک
است .در این ارتباط ،مطالعه حاضر با هدف برآورد میزان تبعیت از درمان در بیماران مبتال به پرفشاری خون
و عوامل اثرگذار بر آن در درمانگاه تخصصی بیمارستان سیدالشهدای ارومیه انجام شد.
مواد و روشها :در مطالعه مقطعی حاضر 052 ،فرد مبتال به پرفشاری خون طی ماههای آبان تا دی سال
 1315مورد بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه از دو پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات استفاده شد.
پرسشنامه اول شامل اطالعات جمعیتشناختی ،بالینی ،مصرف سیگار ،سابقه پرفشاری خون در خانواده و
اندازه فشار خون بیماران بود .میزان تبعیت از درمان نیز با استفاده از پرسشنامه هشت سؤالی موریسکی
(  )Morisky Medication Adherenceبررسی گردید .عوامل اثرگذار بر پایبندی به درمان از طریق
آزمونهای مجذور کای و مدلسازی رگرسیون لجستیک تعیین شدند.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار سنی شرکتکنندگان در این مطالعه معادل  51/5±12/4سال بود و 03/5
درصد از آنها زن بودند .همچنین تبعیت از درمان  48درصد از بیماران کامل 32/8 ،درصد متوسط و مابقی
ضعیف بود .از میان عوامل مورد بررسی ،سن ( ،)%15CI=1/21-1/25 ،OR=1/22شاغلبودن (،OR=1/83
 ،)%15CI=1/11-2/83نبود عوارض جانبی ( ،)%15CI=1/11-2/11 ،OR=1/83مصرف دو دارو
( ،)%15CI=1/12-2/14 ،OR=1/15مصرف سه دارو و بیشتر ( )%15CI=1/32-3/88 ،OR=2/25و سابقه
آنژیوپالستی ( )%15CI=1/11-2/11 ،OR=1/82با تبعیت درمان خوب (کامل و متوسط) رابطه داشتند و
تنها  31/4درصد از بیماران دارای فشار خون کنترلشده بودند.
نتیجهگیری :بر مبنای یافتهها مشاهده شد که بیماران مبتال به پرفشاری خون ،تبعیت از درمان خوبی داشتند.
با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت که عوامل مؤثر بر تبعیت از درمان مشخصشده در این مطالعه
میتوانند در شناسایی بیماران با تبعیت درمانی پایین کمککننده باشند.
واژگان کلیدی :پرفشاری خون ،تبعیت از درمان ،مقیاس تبعیت از درمان موریسکی

مقدمه
پرفشاری خون یکی از مهمترین عوامل خطر بیماریهای
قلبی -عروقی ] [1و یکی از مشکالت مهم در بسیاری از کشورهای
درحال توسعه میباشد که گذار اپیدمیولوژیک از بیماریهای قابل
انتقال به بیماریهای غیرقابلانتقال را تجربه مینمایند .پرفشاری
خون یکی از مهمترین مشکالت سالمتی است که با پیرشدن
جمعیت ،شهرنشینی و تغییرات اقتصادی -اجتماعی که باعث
48

بیتحرکی ،چاقی ،مصرف الکل و نمک میشود ،در ارتباط میباشد
]  . [2-5این بیماری میتواند منجر به بیماریهایی نظیر سکته
قلبی ،سکته مغزی ،نارسایی احتقانی قلبی ،بیماریهای عروق
محیطی و بیماریهای کلیوی گردد ] .[0پیشبینی شده است که
تا سال  23 ،2232میلیون نفر به دلیل بیماریهای قلبی -عروقی
ناشی از پرفشاری خون جان خود را از دست خواهند داد که حدود
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باقری و همکاران

 85درصد از این میزان مربوط به کشورهای درحال توسعه خواهد
بود ] .[1بیماریهای قلبی -عروقی عمدهترین علت مرگ و میر
در ایران هستند و فشار خون کنترلنشده از بزرگترین عوامل
خطر این گروه از بیماریها میباشد ].[0،8
یک عامل مؤثر و مهم در کنترل پرفشاری خون در افراد مبتال
به آن ،تجویز داروهای مناسب کاهنده فشار خون و پایبندی به
مصرف صحیح داروهای تجویزشده است ] .[1سازمان جهانی
بهداشت پایبندی به درمان را بهصورت "رفتار یک فرد در مورد
نحوه پیروی از رژیم درمانی و غذایی و یا تغییر در سبک زندگی
مطابق با دستورالعملهای توصیهشده از سوی ارائهدهندگان
خدمات بهداشتی" تعریف کرده است ] .[12نتایج مطالعات
صورتگرفته بیانگر این هستند که بهطور متوسط تنها  05تا 15
درصد از افراد از رژیم درمانی خود پیروی میکنند .متأسفانه در
مورد برخی از بیماریهای مزمن نظیر پرفشاری خون و
هیپرلیپیدمی ،میانگین پایبندی از این مقدار نیز کمتر میباشد.
شیوع پایبندی کم به درمان در بیماران مبتال به پرفشاری خون
بین  32تا 52درصد گزارش شده است .پایبندی ضعیف به درمان
میتواند هزینههای درمانی بیماران مبتال به پرفشاری خون را 15
تا  22درصد افزایش داده و منجر به بستریشدنهای مکرر،
استفاده از خدمات اورژانس و بستریشدن در بخش مراقبتهای
ویژه گردد .عالوهبراین ضعف در پایبندی به درمان ،تضعیف اثر
داروهای تجویزشده و افزایش خطر بیماریهای قلبی -عروقی را
به دنبال خواهد داشت ].[11-14
پایبندی ضعیف به درمان اغلب در مواردی اتفاق میافتد
که درمان پیچیده بوده و یا بیماری بدون عالمت است و بیمار
متوجه عالئم بیماری خود نمیشود .مطالعات مختلف نشان
دادهاند که عوارض جانبی داروها ،اثربخشی پایین درمان
تجویزشده ،دانش کم بیمار در مورد بیماری و کماهمیت
انگاشتن بیماری میتواند در پایبندی بیماران به درمان مؤثر
باشد ] .[15،10مرور منابع علمی نشان میدهد که مطالعات
محدودی در ایران در زمینه پایبندی به درمان صورت گرفته
است؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان پایبندی به
درمانهای ضد فشار خون و عوامل مؤثر بر پایبندی بیماران به
درمان پرفشاری خون در یک مرکز درمانی تخصصی قلب در
شهرستان ارومیه انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه مقطعی حاضر پس از تأیید کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی ارومیه در یک دوره زمانی سه ماهه طی ماههای
آبان تا دی سال  1315در درمانگاه تخصصی ویزیت سرپایی
بیمارستان سیدالشهدای شهرستان ارومیه که یک بیمارستان
آموزشی -درمانی تخصصی قلب میباشد ،انجام شد .از تمامی
افرادی که با تشخیص فشار خون باال برای معاینه پزشکی به این
مرکز مراجعه کرده بودند ،برای شرکت در مطالعه دعوت شد.
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معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :سن باالی  18سال،
ابتال به پرفشاری خون ،سابقه حداقل سه ماه استفاده از داروهای
کنترلکننده پرفشاری خون و تمایل به شرکت در مطالعه .پیش
از جمعآوری اطالعات ،ابتدا به بیماران در مورد اهمیت انجام
پژوهش و همچنین محرمانهبودن اطالعات آنها توضیحاتی ارائه
شد و رضایت شفاهی از آنها اخذ گردید.
در این مطالعه بهمنظور جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه
استفاده شد :الف .پرسشنامه ویژگیهای جمعیتشناختی ،بالینی
و سوابق همابتالییها و ب .پرسشنامه بررسی میزان پایبندی به
درمان پرفشاری خون .افراد با سواد ،خود پرسشنامهها را تکمیل
نمودند و در مورد افراد بیسواد ،یک پرسشگر آموزشدیده سؤاالت
را برای پاسخدهندگان قرائت مینمود و پاسخ آنها را ثبت
میکرد .تمامی مراحل تکمیل پرسشنامه در حضور یک پرسشگر
انجام شد تا در صورت نیاز ،راهنماییهای الزم را در مورد سؤاالت
به پاسخدهندگان ارائه نماید .پرسشنامه اول شامل سؤاالتی در
مورد ویژگیهای جمعیتشناختی افراد شامل :سن ،جنسیت،
وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،محل زندگی ،شغل ،مدت زمان
ابتال به پرفشاری خون ،سابقه مثبت فامیلی پرفشاری خون ،تعداد
داروهای مصرفی ،وجود عوارض دارویی و سابقه همابتالییهای
آنها شامل :سکته قلبی ،سکته مغزی ،عمل جراحی قلب ،دیابت،
دیسلیپیدمی و سابقه مصرف سیگار بود.
از سوی دیگر ،برای ارزیابی میزان پایبندی به درمان از
پرسشنامه تبعیت از درمان خودگزارشدهی هشت سؤالی
موریسکی استفاده شد .در این پرسشنامه هر سؤال جنبه خاصی
از مصرف دارو را اندازهگیری میکند .هفت سؤال اول بهصورت
"بله/خیر" و سؤال آخر بر مبنای مقیاس پنج گزینهای لیکرت
پاسخدهی میشود .سؤاالت پرسشنامه به شکلی طراحی شدهاند
که از تورش پاسخ مثبت اجتناب شود؛ به این صورت که به هفت
سؤال آن بهصورت منفی و به یک سؤال به شکل مثبت پاسخ داده
میشود .در این پرسشنامه سؤاالت یک تا هفت هرکدام دارای
یک امتیاز میباشند؛ به این صورت که به پاسخ "بله" برای سؤال
پنج و به پاسخ "خیر" برای سایر سؤاالت یک امتیاز تعلق
میگیرد .امتیاز سؤال هشت نیز بین " 2و ( "1هرگز=  ،1تقریباً
هرگز=  ،2/25گاهی اوقات=  ،2/5اغلب=  2/15و همیشه= )2
است .به این ترتیب ،دامنه امتیازات پرسشنامه بین " 2تا "8
میباشد که نمرات کمتر از  0نشاندهنده پایبندی ضعیف ،نمرات
بین  0تا  8بیانگر پایبندی متوسط و نمره  8نشاندهنده پایبندی
قوی است .روایی و پایایی پرسشنامه موریسکی برای جامعه ایرانی
در مطالعات پیشین ارزیابی گشته و تأیید شده است و میزان
آلفای کرونباخ آن معادل  2/011گزارش گردیده است ] .[11باید
بیان نمود که در این مطالعه متغیر "پیامد پایبندی درمانی" با
دو سطح ضعیف (نمره کمتر از  )0و خوب (نمره  0تا  )8تعریف
گردید .حساسیت و ویژگی این پرسشنامه در جداسازی افراد با
تبعیت درمانی خوب و پایین از یکدیگر با استفاده از نمره برش 0
45

تبعیت از درمان پرفشاری خون

بهترتیب معادل  13و  53درصد بود ].[18
باید خاطرنشان ساخت که در این مطالعه فشار خون افراد،
دو بار با استفاده از فشارسنج دیجیتالی در وضعیت نشسته و از
بازوی راست که در محاذات قلب بیمار قرار داشت ،اندازهگیری
گردید .این دو بار اندازهگیری فشار خون با فاصله  5دقیقه انجام
شد و میانگین آنها بهعنوان فشار خون فرد در نظر گرفته شد.
عالوهبراین ،قد افراد شرکتکننده در مطالعه با استفاده از یک
قدسنج (بدون کفش) اندازهگیری گردید و وزن آنها با استفاده
از یک ترازوی دیجیتالی (بدون کفش و با لباس سبک) محاسبه
شد .شاخص توده بدنی از طریق تقسیم وزن افراد (کیلوگرم) بر
مجذور قد (متر) آنها بهدست آمد و در ادامه به طبقات شاخص
توده بدنی نرمال (< ،)25دارای اضافهوزن ( )25-21/1و چاق
(> )32طبقهبندی شد.
در این مطالعه بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری از میانگین و
انحراف معیار برای توصیف متغیرهای کمی و از درصد فراوانی
برای توصیف متغیرهای کیفی استفاده شد .همچنین ،برای تعیین
رابطه بین عوامل مورد بررسی و پایبندی به درمان از آزمون
مجذور کای بهره گرفته شد .از رگرسیون لجستیک چندمتغیره
نیز برای محاسبه نسبتهای شانس استفاده گردید .ذکر این نکته
ضرورت دارد که تمامی متغیرهایی که در تحلیلهای تکمتغیره
برای بررسی رابطه عوامل با تبعیت درمانی دارای سطح

معناداری  2/1و کمتر بودند ،مورد آنالیز قرار گرفتند و تحلیل
رگرسیون لجستیک بهصورت رو به عقب ( )Backwardانجام
شد .عالوهبراین ،در تحلیل چندمتغیره از توزیع پیوسته
متغیرهای سن و طول مدت درمان استفاده گردید .مقدار  Pکمتر
از  2/25معنادار در نظر گرفته شد و آنالیزها با استفاده از نرمافزار
 SPSS 20صورت گرفت.
یافته ها
 03/5درصد از  052فرد شرکتکننده در مطالعه حاضر را
زنان تشکیل دادند .میانگین و انحراف معیار سنی شرکتکنندگان
در مطالعه معادل  51/5±12/4سال بود و  85درصد از آنها را
افراد باالی  52سال تشکیل میدادند .از نظر سایر ویژگیهای
جمعیتشناختی ،بیشتر افراد شرکتکننده در مطالعه متأهل،
غیرشاغل و ساکن شهر بودند و تحصیالت کمتر از سطح متوسطه
داشتند .به لحاظ ویژگیهای بالینی نیز حدود  14/2درصد از
شرکتکنندگان در مطالعه سابقه عمل جراحی قلب 52/5 ،درصد
از آنها سابقه آنژیوپالستی و  03/0درصد دارای سابقه خانوادگی
ابتال به پرفشاری خون بودند .بر مبنای یافتهها ،تنها حدود 31
درصد از افراد مورد بررسی فشار خون کنترلشده داشتند و حدود
 55درصد از افراد بیش از پنج سال بود که تحت درمان پرفشاری
خون قرار داشتند (جدول .)1

جدول  :9ویژگیهای جمعیتشناختی و بالینی بیماران مبتال به پرفشاری خون مراجعهکننده به بیمارستان سیدالشهدای ارومیه

جنسیت

سن (سال)

وضعیت تأهل

میزان تحصیالت

شغل
محل زندگی
استعمال سیگار
سابقه فامیلی فشار خون

مدت درمان (سال)
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تعداد

درصد

231
413
18
221
323
520
124
212
212
13
51
314
250
518
132
15
555
413
231
212

30/5
03/5
15/1
35/2
41/1
82/1
11/1
44/0
32/3
14/3
8/8
02/0
31/4
11/1
22/3
14/0
85/4
03/5
30/5
44/0

 5تا 12

152

23/1

<12

212

32/3

مرد
زن
>52
52-51
<02
متأهل
غیرمتأهل
بیسواد
ابتدایی و راهنمایی
متوسطه
دانشگاهی
غیرشاغل
شاغل
شهر
روستا
دارد
ندارد
دارد
ندارد
>5

دیابت
دیسلیپیدمی
سابقه سکته قلبی
سابقه سکته مغزی
سابقه عمل قلب
سابقه آنژیوپالستی
سابقه بیماری شبکیه
سابقه بیماری کلیوی

تعداد اقالم داروی مصرفی

عوارض جانبی داروها
کنترل فشار خون

تعداد

درصد

دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
یک
دو
سه و بیشتر
دارد

181
401
224
420
135
515
12
042
12
558
341
321
38
012
48
022
205
230
141
125

21/8
12/2
34/5
05/5
22/8
11/2
1/5
18/5
14/2
85/8
52/5
41/5
5/8
14/2
1/4
12/0
40/8
30/3
22/1
11/2

ندارد

525

82/8

بله

250

31/4

خیر

314

02/0
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باقری و همکاران

شاغلبودن و زندگی در روستا و از بین عوامل بالینی ابتال به
دیابت ،نداشتن عوارض جانبی دارویی ،افزایش تعداد اقالم داروی
مصرفی و سابقه آنژیوپالستی با تبعیت درمانی خوب رابطه
داشتند (( )P>2/25جداول  2و  .)3یافتههای تحلیل چندمتغیره
نیز حاکی از آن بودند که با افزایش سن ،شانس تبعیت درمانی
خوب افزایش مییابد .شانس تبعیت درمانی خوب برای افراد
شاغل  1/83برابر افراد غیرشاغل بود .در مقایسه با افرادی که تنها
از یک دارو برای کاهش فشار خون خود استفاده میکردند ،شانس
تبعیت درمانی خوب برای افرادی که از دو دارو برای این مهم
استفاده مینمودند 1/15 ،برابر و برای افرادی که از سه دارو یا
بیشتر استفاده میکردند 2/25 ،برابر بیشتر بود .شانس تبعیت
درمانی خوب بیمارانی که عوارض جانبی دارویی را گزارش نکرده
بودند 1/83 ،برابر افرادی بود که وجود عوارض دارویی را گزارش
کرده بودند .در افراد دارای سابقه آنژیوپالستی نیز این شانس 1/8
برابر افراد فاقد سابقه آنژیوپالستی بود (جدول .)4

میانگین و انحراف معیار فشار خون سیستولیک افراد
شرکتکننده در مطالعه  145/3±23/2میلیمتر جیوه (با دامنه
 )85/2-252/5و میانگین و انحراف معیار فشار خون دیاستولیک
آنها  84/1±14/2میلیمتر جیوه (با دامنه  )42/5-141/2بود.
همچنین میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی
شرکتکنندگان  32/0±4/1کیلوگرم بر متر مربع بود؛ 53/8
درصد از آنها چاق بودند و  33/5درصد اضافهوزن داشتند.
شایان ذکر است که میانگین و انحراف معیار نمره تبعیت
از درمان پرفشاری خون شرکتکنندگان در مطالعه معادل
 0/1±1/5با دامنه  5-8بود که از نظر طبقهبندی سطح تبعیت
از درمان 312 ،نفر ( 48درصد) تبعیت درمانی خوب 222 ،نفر
( 32/8درصد) تبعیت درمانی متوسط و سایرین ( 21/2درصد)
تبعیت درمانی ضعیف داشتند.
از سوی دیگر ،نتایج آزمون تکمتغیره نشان دادند که از میان
عوامل جمعیتشناختی مورد بررسی ،جنسیت مرد ،افزایش سن،

جدول  :2تحلیل تکمتغیره رابطه پایبندی به درمان پرفشاری خون با ویژگیهای جمعیتشناختی در بیماران مراجعهکننده به بیمارستان سیدالشهدای ارومیه
تعداد
جنسیت

سن (سال)

وضعیت تأهل
شغل
محل سکونت

میزان تحصیالت

پایبندی ضعیف
تعداد

پایبندی خوب

درصد

تعداد

درصد

مرد

231

35

14/8

222

85/2

زن

413

123

24/1

312

15/1

>52

18

32

32/1

00

01/3

52-51

221

54

23/0

115

10/4

<02

323

52

10/1

211

83/1

متأهل

520

115

21/1

411

18/1

غیرمتأهل

124

23

18/5

121

81/5

غیرشاغل

314

18

24/1

210

15/1

شاغل

250

42

15/0

210

84/4

شهر

518

111

23/2

311

11/2

روستا

132

11

14/4

113

85/0

بیسواد

212

03

21/1

221

18/3

ابتدایی و راهنمایی

212

44

21/2

100

11/2

متوسطه

13

22

23/1

11

10/3

دانشگاهی

51

1

15/8

48

84/2

سطح معناداری
2/222

2/221

2/411
2/225
2/231

2/128

جدول  :3تحلیل تکمتغیره رابطه پایبندی به درمان پرفشاری خون با سوابق همابتالیی و عوامل مرتبط به درمان در بیماران مراجعهکننده به
بیمارستان سیدالشهدای ارومیه
نام متغیر
دیابت
دیسلیپیدمی
سابقه سکته قلبی

تعداد کل
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد

181
401
224
420
135
515
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پایبندی ضعیف

پایبندی خوب

تعداد

درصد

تعداد

درصد

21
121
41
11
21
111

10/2
23/2
21/2
21/4
22/2
21/0

152
302
111
335
128
424

84/2
10/8
11/2
18/0
82/2
18/4

سطح
معناداری
2/244
2/111
2/014

48

تبعیت از درمان پرفشاری خون

ادامه جدول .3
سابقه سکته مغزی
سابقه عمل قلب
سابقه آنژیوپالستی
سابقه بیماری شبکیه
سابقه بیماری کلیوی
استعمال سیگار
سابقه فامیلی فشار خون
عوارض جانبی داروها

تعداد اقالم داروی مصرفی

مدت درمان (سال)

کنترل فشار خون

دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
یک
دو
سه و بیشتر
>5
 5تا 12
<12
بله
خیر

12
042
12
558
341
321
38
012
48
022
15
555
413
231
125
525
205
230
141
212
152
212
250
314

22/2
21/2
14/1
22/4
15/2
21/8
28/1
22/8
31/2
22/4
13/1
22/5
23/5
11/3
31/2
18/1
21/2
18/0
14/8
24/5
22/1
15/1
11/0
23/0

2
130
13
125
52
80
11
121
15
123
13
125
11
41
31
11
12
44
22
11
34
33
45
13

8
524
11
433
281
223
21
485
33
411
82
432
310
110
80
420
113
112
121
211
110
111
211
321

82/2
18/8
85/1
11/0
84/8
12/2
11/1
11/2
08/8
11/0
80/3
11/5
10/5
82/1
08/8
81/1
12/8
81/4
85/2
15/5
11/3
84/3
82/4
10/4

2/124
2/212
>2/221
2/231
2/218
2/252
2/203
2/222

2/220

2/254

2/200

جدول  :8عوامل مؤثر بر پایبندی خوب به درمان پرفشاری خون در بیماران مراجعهکننده به بیمارستان سیدالشهدای ارومیه در تحلیل چندمتغیره
سن (سال)
شغل
محل سکونت
عوارض جانبی داروها

تعداد داروی مصرفی

آنژیوپالستی

بیکار
شاغل
شهری
روستایی
دارد
ندارد
یک دارو
دو دارو
سه دارو و بیشتر
ندارد
دارد

نسبت شانس تطبیقشده

فاصله اطمینان  15درصد

سطح معناداری

1/23

1/21-1/25

2/225

1
1/83
1
1/11
1
1/83
1
1/15
2/25
1
1/82

1/11-2/83

2/220

2/11-2/15

2/250

1/11-2/11

2/211

1/12-2/14
1/32-3/88

2/211
2/214

1/11-2/11

2/225

سطح معناداری آزمون کلینگر ( )Omnibus Testکمتر از 2/221؛ سطح معناداری آزمون هاسمر -لمشو معادل 2/821؛ Nagelkerke R2=2/123

بحث
در میان بیماریهای مزمن ،پرفشاری خون از اهمیت بسیاری
برخوردار است؛ زیرا این بیماری عامل خطر مهمی برای
بیماریهای دیگر از جمله بیماریهای قلبی ،سکتههای مغزی،
بیماریهای کلیوی و غیره میباشد .برای پیشگیری از عوارض

44

پرفشاری خون الزم است این بیماری بهطور صحیح کنترل شود.
در این راستا ،تبعیت بیماران از درمانهای تجویزشده یکی از
مهمترین عوامل در کنترل پرفشاری خون به شمار میرود .در این
ارتباط ،در مطالعه حاضر تبعیت از درمان پرفشاری خون و عوامل
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باقری و همکاران

مرتبط با آن در مراجعهکنندگان به مرکز آموزشی -درمانی
سیدالشهدای ارومیه که یک مرکز تخصصی قلب است ،مورد بررسی
قرار گرفت .یافتههای این مطالعه نشان دادند که بیشتر افراد
شرکتکننده ،تبعیت کامل و متوسطی از درمان پرفشاری خون
دارند .از بین عوامل مورد بررسی در این مطالعه سن ،وضعیت
شغلی ،وجود عوارض جانبی دارویی ،تعداد داروهای مصرفی و سابقه
آنژیوپالستی در تحلیلهای تکمتغیره و چندمتغیره و محل
سکونت ،جنسیت و ابتال به دیابت در تحلیلهای تکمتغیره با
تبعیت خوب از درمان رابطه داشتند .بر مبنای نتایج میتوان گفت
که  48درصد از شرکتکنندگان در مطالعه حاضر تبعیت درمانی
کامل را گزارش نمودند که این میزان کمتر از مقدار گزارششده
در مطالعات کانگ در هنگ کنگ ( 55/1درصد) و لی و همکاران
در چین ( 05/1درصد) است ،با نتایج مطالعه ژائویو در چین (51/1
درصد) و یاسین محمد در بیروت و سلیمان در ممفیس (52/5
درصد) مشابه بوده و بیشتر از میزان ارائهشده در نتایج مطالعه
السوالمی در عربستان ( 21/1درصد) میباشد ] .[11-24از سوی
دیگر ،حدود  21درصد از بیماران مورد بررسی در مطالعه حاضر
تبعیت درمانی ضعیفی داشتند که این مهم با نتایج مطالعات یاسین
محمد در بیروت ( 22/4درصد) و الروهیتا در ممفیس عربستان
( 21/1درصد) مطابقت دارد ،اما کمتر از میزان ارائه شده در نتایج
مطالعات الم در هنگکنک ( 31درصد) ،الرماحی در فلسطین
( 54/2درصد) ،لی در تایوان ( )41/5خلیل در عربستان سعودی
( 41درصد) و سلیم در پاکستان ( 04/1درصد) است و بیشتر از
نتایج مطالعه کروسل وود ( 1درصد) و براملی ( 5/5درصد) در
آمریکا میباشد ]  . [25-31بهطور کلی میتوان میزان تبعیت
درمانی شرکتکنندگان در این مطالعه را در سطح باال قلمداد
کرد .مقایسه نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد که تنوع
زیادی در مورد تبعیت از درمان پرفشاری خون در بین مطالعات
وجود دارد .تفاوتهای مشاهدهشده در یافتههای این مطالعات
میتواند ناشی از مجموعههای متفاوت جمعیتهای مورد
مطالعه و همچنین روشهای مختلف مورد استفاده برای ارزیابی
میزان تبعیت درمانی شرکتکنندگان در مطالعه باشد؛ برای
مثال در مطالعه السوالمی ] [22از پرسشنامه هیل بن استفاده
شده است که دارای سؤاالتی با پاسخهای لیکرت چهار گزینهای
میباشد؛ درحالی که در سایر مطالعات ذکرشده (از جمله
مطالعه حاضر) از پرسشنامه موریسکی استفاده شده است که
پاسخ اکثر سؤاالت آن دو گزینهای (بله/خیر) بوده و این امر
دامنه پاسخهای شرکتکنندگان را محدود میسازد ][32؛ این
مهم میتواند یکی از دالیل تفاوت نتایج این مطالعه با مطالعه
السوالمی در عربستان باشد.
عالوهبران ،نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که با افزایش سن،
تبعیت از درمان در بین بیماران افزایش مییابد؛ بهطوری که افراد
مسنتر نسبت به افراد جوانتر پایبندی بیشتری نسبت به درمان
داشتند .این نتیجه مشابه با نتایج مطالعات انجامشده در چین،
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فلسطین و پاکستان میباشد ] .[22،25،33یک توضیح احتمالی
برای این یافته ممکن است این باشد که وجود بیماریهای مزمن
دیگر در افراد مسن میتواند باعث شود که این افراد خود را
بیمارتر احساس نموده و نسبت به درمانهای ضد فشار خون
پایبندتر باشند ] .[34در هر صورت در برخی از مطالعات ،رابطه
تبعیت بیماران از درمان با افزایش سن ضعیف گزارش شده است
[ .]21این تناقضات در مورد رابطه بین سن و تبعیت از درمان
میتواند ناشی از توزیع سنی افراد مورد بررسی در مطالعات
مختلف باشد .افراد مسنتر ممکن است به درجاتی دچار مشکالت
شناختی و یادآوری ،تحرک جسمانی و رفتارهای مناسب
خودمراقبتی باشند که تبعیت آنها از درمانهای تجویزشده را
تحت تأثیر قرار میدهد ].[22
در مورد تأثیر وجود همابتالییها بر تبعیت درمانی خوب،
نتایج این مطالعه بهجز وجود سابقه آنژیوپالستی ،ارتباطی را بین
وجود بیماریهایی نظیر دیابت ،بیماری کلیوی و دیسلیپیدمی
همزمان با پرفشاری خون و میزان پایبندی خوب به درمان نشان
ندادند .علت معناداری اثر آنژیوپالستی قلب بر تبعیت درمانی
خوب میتواند این امر باشد که مطالعه حاضر در مورد
مراجعهکنندگان به یک مرکز تخصصی قلب انجام شده است؛ از
این رو تعداد زیادی از افراد مورد بررسی سابقه آنژیوپالستی
( 52/5درصد) داشتند و حدود  85درصد از آنها تبعیت خود از
درمان پرفشاری خون را خوب گزارش نمودند .نتایج مطالعات در
این مورد با یکدیگر همسو نمیباشند .در مطالعه انجامشده در
عربستان سعودی ،عدم وجود سایر بیماریها با عدم پایبندی
کامل به درمان همراه بود ][22؛ اما در مطالعه ژائویو در چین
] [24و مطالعه الرماحی در فلسطین ] [25بین همابتالیی با
تبعیت از درمان رابطه وجود نداشت.
عالوه بر سن ،متغیر زمانی دیگری که میتواند بر تبعیت از
درمان تأثیر بگذارد ،طول مدت درمان است .مطالعات نشان
دادهاند که با افزایش طول مدت درمان ،تبعیت از درمان بهبود
مییابد ] [24که این امر به کسب تجربه بیشتر بیماران در
مورد بیماری ،افزایش آگاهی نسبت به کنترل مناسبتر بیماری
و ایجاد رابطه مناسب بین پزشک و بیمار نسبت داده شده است
] .[35شایان ذکر است که در مطالعه حاضر رابطه معناداری
بین طول مدت درمان و تبعیت خوب درمانی مشاهده نشد.
علت تفاوت در نتایج مطالعه حاضر با مطالعات پیشین
میتواند این باشد که در مطالعه حاضر حدود  08درصد از
شرکتکنندگان ،کمتر از  12سال تحت درمان با داروهای ضد
پرفشاری خون بودهاند.
از سوی دیگر ،تبعیت از درمان در این مطالعه با وضعیت
شغلی افراد رابطه داشت؛ بهطوری که افراد شاغل نسبت به
افراد بیکار ،بازنشسته و خانهدار پایبندی بیشتری داشتند که
این یافته با نتایج مطالعه هیل در ارتباط با مردان سیاهپوست
آمریکا مطابقت دارد ][30؛ اما با نتایج مطالعه انجامشده در
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چین مغایر میباشد ] .[22در پژوهش مذکور نشان داده شد
که افراد بیکار و بازنشسته نسبت به افراد شاغل پایبندی
بیشتری دارند .باید خاطرنشان ساخت که بیشتر افراد
شرکتکننده در این مطالعه در سنین باالی  52سال قرار
داشتند و بیشتر آنها را افراد بیسواد یا کمسواد تشکیل
میدادند .عدم توانایی مالی در تأمین هزینههای درمانی به دلیل
نداشتن تحصیالت مناسب و بیکاری میتواند دلیل پایبندی
کمتر افراد غیرشاغل در این مطالعه باشد.
از سوی دیگر ،براساس نتایج مطالعه حاضر مشاهده شد که
افزایش تعداد داروهای مصرفی با تبعیت از درمان خوب رابطه
دارد که این یافته با نتایج مطالعه کول و همکاران مغایر میباشد
] .[31پژوهشگران مذکور گزارش نمودند که تعداد داروی مصرفی
بیشتر با عدم پایبندی بیشتر ارتباط دارد .یک توضیح احتمالی
در این رابطه میتواند این باشد که از آنجایی که مطالعه حاضر در
یک مرکز تخصصی قلب انجام شد و بیشتر بیماران مبتال به
بیماری قلبی بودند؛ در نتیجه تعداد داروی بیشتری برای آنها
تجویز میشد .به نظر میرسد که بیماران بیشتر متوجه خطر
بیماری خود بودند و نسبت به مصرف داروهای تجویزشده
پایبندی بیشتری داشتند.
عالوهبراین ،نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که نبود عوارض
جانبی در داروهای مورد استفاده با پایبندی بیشتر به درمان
همراه میباشد .این یافته با نتایج مطالعات انجامشده در فلسطین
و هنگ کنگ مطابقت دارد ] .[25،21شایان ذکر است که آموزش
مناسب در مورد نحوه مصرف داروها و درصورت لزوم تعویض نوع
و دوز آن میتواند در پایبندی به درمان بیماران مؤثر باشد.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکتکنندگان در مطالعه
حاضر تبعیت درمانی خود را خوب گزارش کردند ،انتظار میرفت
تعداد زیادی از آنها فشار خون کنترلشده داشته باشند؛ اما نتایج
نشان دادند که تنها  42درصد از افراد مورد بررسی فشار خون
کنترلشده داشتند .کنترل پرفشاری خون میتواند یک رابطه
دوجانبه با تبعیت از درمان داشته باشد .به این صورت که تبعیت
از درمان میتواند به کنترل بهتر فشار خون منجر شود و از سوی
دیگر ،کنترل پرفشاری خون میتواند بیمار را نسبت به درمان
انجامشده مطمئنتر نموده و وی را در تبعیت از درمانهای
تجویزشده مصممتر سازد .یکی از دالیل نتایج مشاهدهشده
در این مطالعه میتواند تورش مطلوبیت اجتماعی باشد.
شرکتکنندگان در مطالعه حاضر در یک مصاحبه رو در رو به
سؤاالت پرسشنامه تبعیت از درمان پاسخ دادند؛ در نتیجه این
احتمال وجود دارد که افراد در بیان میزان تبعیت از درمان خود
صادق نبوده باشند.
از نقاط قوت مطالعه حاضر میتوان به حجم باالی نمونه و
نیز تعداد زیاد متغیرهای مورد بررسی اشاره کرد .در مطالعه
حاضر تمامی دادهها توسط یک فرد آموزشدیده جمعآوری
گردیدند که این امر خطای مربوط به پرسشگر را کاهش
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میدهد .عالوهبراین ،در این مطالعه برای ارزیابی تبعیت از
درمان بیماران از پرسشنامه هشت سؤالی موریسکی استفاده شد
که بهعنوان یک ابزار معتبر برای ارزیابی تبعیت از درمان
شناخته شده است .در مقابل ،یکی از محدودیتهای مطالعه
حاضر این بود که جمعآوری دادهها تنها در یک درمانگاه
تخصصی ویزیت سرپایی صورت گرفت؛ از این رو این احتمال
وجود دارد که مشخصات این بیماران با جمعیت کل بیماران
مبتال به پرفشاری خون که به درمانگاههای غیرتخصصی مراجعه
میکنند ،متفاوت باشد؛ برای مثال تعداد زیادی از بیمارانی که
برای ویزیت پزشک و کنترل پرفشاری خون به این مرکز مراجعه
کرده بودند ،سابقه آنژیوپالستی یا سکته قلبی داشتند؛ به همین
دلیل افراد شرکتکننده در این مطالعه معرف تمامی بیماران
مبتال به پرفشاری خون نمیباشند؛ در نتیجه احتماالً نتایج این
مطالعه قابلتعمیم به جمعیت عمومی بیماران پرفشاری خون
نخواهد بود .در این راستا ،انجام مطالعات بیشتر در مورد طیف
وسیعتری از بیماران مبتال به پرفشاری خون که نماینده همه
بیماران مبتال باشند میتواند در شناسایی عوامل اثرگذار بر
تبعیت از درمان در جامعه ایرانی و برنامهریزی برای اقدامات
مناسب در این زمینه کمککننده باشد.
نتیجهگیری
بهطور کلی نتایج این مطالعه نشاندهنده تبعیت درمانی
خوب از درمانهای پرفشاری خون در بین بیماران مبتال به
پرفشاری خون در افراد مراجعهکننده به مراکز تخصصی بودند.
بر مبنای نتایج مشخص شد که عوامل جمعیتشناختی مانند
سن ،وضعیت شغلی افراد ،تعداد داروهای مصرفی و عوارض
جانبی داروها میتوانند بر تبعیت از درمانهای پرفشاری خون
تأثیرگذار باشند .همچنین توجه به این عوامل میتواند در
برنامهریزی برای افزایش تبعیت از درمان در بین بیماران مبتال
به پرفشاری خون کمککننده باشد .عالوهبراین ،نتایج حاکی از
آن بودند که با وجود باالبودن میزان خوداظهاری تبعیت از
درمان ،میزان کنترل پرفشاری خون پایین میباشد .در این
راستا ،انجام بررسیهای بیشتر بهمنظور مشخصنمودن اینکه
آیا بیماران در میزان تبعیت از درمان خود اغراق کردهاند یا خیر
و نیز اینکه رژیمهای دارویی دریافتی در کنترل پرفشاری خون
در این بیماران موفق بوده است یا خیر ،ضرورت دارد .همچنین
برای بهبود تبعیت درمان در بیماران الزم است افزایش آگاهی
آنها از طریق آموزش و مشاوره با آنها در مورد بیماری و
عوارض ناشی از آن و نیز اهمیت رعایت رژیمهای درمانی
تجویزشده مورد توجه قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر حاصل بخشی از یافتههای پایاننامه کارشناسی
ارشد اپیدمیولوژی میباشد که در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به
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باقری و همکاران

. تشکر و قدردانی میگردد،مطالعه با پژوهشگران همکاری نمودند
شایان ذکر است که هیچگونه تعارض منافعی در این مطالعه
.گزارش نگردیده است

 بدینوسیله از مسئوالن و.تصویب رسیده و اجرا شده است
کارکنان واحد درمانگاه سرپایی بیمارستان سیدالشهدای ارومیه
 کالنتری و فرهنگ که در اجرای این،بهویژه سرکار خانمها لکی
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