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تأثير الکسيتايميا بر رابطه خودمراقبتي و کنترل قند خون مبتاليان به ديابت نوع دو
زينب شايقيان ،1پريسا اميري ، 2ماريا آگيالر وفايي ،1محمود پروين ،3کبري روحي گيالني
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چکيده
مقدمه :نقص شناختي و هيجاني در الکسيتايميا ،منجر به مشکالت گوناگون در سالمت رواني و بيماريهاي
جسماني ميگردد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تاثير الکسيتايميا بر رابطة خودمراقبتي و کنترل قند خون بيماران مبتال به
ديابت نوع دو ميباشد.
روشها :اين مطالعه از نوع مقطعي است .نمونة پژوهش شامل  111نفر ( 01زن و  41مرد؛ سنين  41تا  01سال) از بيماران
مراجعهکننده به بيمارستان لبافينژاد در سال  1331است .ابزار جمعآوري اطالعات شامل :پرسشنامه اطالعات دموگرافيک،
آنتروپومتريک و باليني ،پرسشنامه مقياس کوتاه فعاليتهاي خودمراقبتي ديابت و پرسشنامه بازبيني کيفيت زندگي وابسته به
ديابت ميباشد .جهت بررسي ميزان هموگلوبين گليکوزيله و ديگر شاخصهاي آزمايشگاهي مرتبط از بيماران آزمايش خون
گرفته شد .دادهها پس از جمعآوري و کدگذاري با استفاده از نرم افزار  SPSS16تجزيه و تحليل شدند.
يافتهها :نتايج همبستگي پيرسون نشانگر رابطة منفي و معنادار بين رفتارهاي خودمراقبتي با الکسيتايميا و هموگلوبين
گليکوزيله در بيماران مبتال به ديابت نوع دو ميباشد .بر اساس نتايج حاصل از رگرسيون سلسله مراتبي ،خودمراقبتي به تنهايي
 1/41درصد از واريانس هموگلوبين گليکوزيله را تبيين کرد که با اضافه شدن الکسيتايميا اين مقدار به  1/42افزايش يافت.
نتيجهگيري :نتايج اين مطالعه نشان داد که الکسيتايميا به همراه خودمراقبتي در ديابت نوع دو پيشبينيکننده سطح هموگلوبين
گليکوزيلة است .لذا با در نظر گرفتن ابعاد هيجاني بيماران مبتال به ديابت ميتوان گام موثرتري در درمان بيماران مبتال به
ديابت نوع دو برداشت.
واژگان کليدي :الکسيتايميا ،خود مراقبتي ،هموگلوبين گليکوزيله ،ديابت نوع دو
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شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 -3گروه پاتولوژي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 -4گروه داخلي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
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اميري و همكاران :تاثير الكسي تايميا بر رابطه خودمراقبتي و كنترل قندخون مبتاليان به ديابت نوع دو

خودمراقبتي کمتر ،سطوح باالتر هموگلوبين گليکوزيله و

مقدمه
مديريت و خودمراقبتي ديابت ،به عنوان يک بيماري مزمن،
بسيار پيچيده است [ .]1در عين حال برخي شواهد موجود
حاکي از اين است که آموزش صِرف خودمراقبتي ديابت،
براي بهبود پيامدهاي رواني ،اجتماعي و متابوليک ناشي از
آن کافي نبوده [ ]2 ،3و مشاهده ميگردد که بيش از 01
درصد بيماران با بيماريهاي مزمن نظير ديابت و پرفشاري
خون ،پذيراي دستورات دارويي خود نيستند [ .]4در اين
رابطه آشفتگيهاي هيجاني 1از جمله موانع مهم مداومت
رفتارهاي توصيه شده خودمراقبتي در بيماران مبتال به
ديابت محسوب ميگردند [.]0
بر اساس يافتههاي حاصل از مطالعات پيشين ،کفايت
هيجاني و خصوصاً تنظيم هيجان ،پيشبينيکننده مهمي از
عملکرد مطلوب افراد و ارتقاء سالمتي است [ .]0در
مـقابل ،الـکـسيتايميا ،که به عنوان ناتواني در پردازش
شناختي 2اطالعات هيجاني و تنظيم هيجانها ،3تعريف شده
است و توسط سه عامل؛ مشکل در تشخيص احساسات،
مشکل در توصيف کالمي احساسات و تفکر عيني توصيف
شده ،زمينهساز ابتال به بيماري و عامل پيچيدهاي در
مديريت برخي بيـماريهاي جـسماني ميباشد[ .]0افراد
مبتال به الکسيتايميا ،تهييجهاي بدني بهنجار را بيشبرآورد
و نشانههاي بدني انگيختگي هيجان را بد تفسير ميکنند و
درماندگي هيجاني را به وسيله شکايتهاي بدني ،نشان
ميدهند و در اقدامات درماني نيز به دنبال درمان نشانههاي

عوارض بيشتر ديابت همراه بوده است [.]11
عنصر حياتي کنترل ديابت ،آموزش رفتارهاي خودمراقبتي
است [ .]11خودمراقبتي در ديابت نوع دو نيازمند توجه
بيمار به رژيم غذايي ،فعاليت بدني ،نظارت بر قند خون و
انطباق با داروهاي تجويز شده ديابت است .خودمراقبتي
موفق با سطح پايين هموگلوبين گليکوزيله همراه است که
نشاندهنده کاهش احتمال بروز عوارضِ در حال پيشرفت
ديابت است [ .]12اما همانطور که توصيف گرديد،
خودمراقبتي صرف منجر به تنظيم قند خون نميگردد و
بايد به موانع هيجاني همچون الکسيتايميا که بهعنوان
عامل خطرساز مهم براي اختالل روانتني و اختاللهاي
خلقي ميباشد [ ]13توجه الزم را مبذول داشت .در تاييد
اين مطلب )2111( Baiardini ،الکسيتايميا را به عنوان يک
عامل تشديدکننده بيماريها معرفي کرده است [ ]14و به
اين ترتيب ،الکسيتايميا ،افراد را در معرض خطر بيشتري
بـراي اخــتـاللهـاي روانپزشـکي و پـزشـکـي قـرار
مـيدهد [ .]10با توجه به مطالعات مطرح شده ،پژوهش
حاضر ،به دنبال پاسخگويي به اين سـوال است که
الکـسيتايميا در رابطه رفتارهاي خودمراقبتي و هموگلوبين
گليکوزيله در بيماران مبتال به ديابت نوع دو در جمعيت
ايراني ،چه نقشي را ايفا ميکند.

روشها

جسماني هستند [ .]8نقص شناخـتي و هيجـاني در

مطالعة حاضر از نوع مقطعي است .جامعة آماري متشکل از

الکسيتايميا ،منجر به مشکالت گوناگون در سالمت

بيماران مبتال به ديابت نوع دو مراجعهکننده به بخش غدد

رواني ،بيماريهاي جسماني و ديگر شرايـط پزشـکي

بيمارستان لبافي نژاد بود .معيارهاي ورود بيماران به مطالعه،

مـيگردد .مطالعات مذکور نشان دادند که الکسيتايميا

گذشت حداقل يکسال از زمان تشخيص قطعي بيماري

ارتباط قوي با وضعيت سالمت جسماني و رواني فرد دارد

ديابت نوع دو ،محدودة سني  41تا  01سال ،داشتن سواد

و همکاران ( )2112نشان

در حد ديپلم و رضايت آگاهانه از شرکت در طرح بود و

دادند که تقريباً  %01بيماران مبتال به ديابت حاضر در

شرايط خروج از مطالعه ،تغيير درمان طي مدت مطالعه،

[ .]3در همين رابطه

Polonsky

مطالعه ،حداقل يک آشفتگي هيجاني 4شديد مربوط به

بستري بودن بيمار و نارضايتي بيمار از ادامه مطالعه بود .با

ديابت را گزارش کردهاند و اين آشفتگي هيجاني با

توجه به معيارهاي مذکور  111نفر ( 01زن و  41مرد) به
روش نمونهگيري هدفمند در دسترس انتخاب شـدند.

1 Emotional distress
2 Cognitive processing
3 Regulation of emotion
4 Distress

دادههـا پـس از جمعآوري و کدگذاري با استفاده از نرم
افزار  SPSS16تجزيه و تحليل شدند.
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حذف گرديد .رحيميان بوگر و همکاران ( )1331در

ابزارهاي جمع آوري اطالعات
اطالعات از طريق تکميل پرسشنامههاي الکسيتايمياي

بررسي ابتدايي ،آلفاي کرونباخ کل مقياس و خرده

2

مقـياسهاي هفتگي ،ماهانه و ساالنة را به ترتيب ،1/30

( )SDSCAجمعآوري گرديد و جهت بررسي ميزان

 1/84 ،1/30و  1/04به دست آورد که نشان دهنده همساني

هموگلوبين گليکوزيله ،از بيماران آزمايش خون گرفته شد.

دروني قابل قبول اين مقياس است [ .]13در تحقيق حاضر

مقياس الکسيتايمياي تورنتو :يک مقياس خود توصيفي،

نيز آلفاي کرونباخ براي کل مقياس  1/32و براي خرده

متشکل از  21سوال است .هر آيتم در پنج نقطه در محدودة

مقياسها از  1/84تا  1/34به دست آمد.

مقياس ليکرت از  1کامالً مخالـفم تا  0کـامالً مـوافقم،

سنجش هموگلوبين گليکوزيله ) :(HgA1cکسري از

نـمرهگذاري ميگردد .نخستين عامل از مدل سه عاملي

هموگلوبين است که به آهستگي و طي فرآيندي غيرآنزيمي

مقياس شامل  0سوال است که توانايي تشخيص احساسات

از هموگلوبين و گلوکز شکل ميگيرد و ميزان آن بستگي

و تميز آنها از حواس جسماني را که همراه با انگيختگي

مستقيم به غلظت گلوکز موجود در خون دارد .بنابراين،

هيجان هستند را ميسنجد مثالً« :من اغلب در مورد
هيجانهايي که حس ميکنم ،گيج ميشوم» .عامل دوم

هموگلوبين گليکوزيله تاريخچه گاليسميکي از 121روز
گذشتة فرد فراهم ميآورد .دامنه طبيعي هموگلوبين

شامل  0سوال است که توانايي توصيف احساسات براي

گليکوزيله در افراد سالم  4تا  0درصد است و انجمن

ديگران را ميسنجد ،مثالً «من ميتوانم به سادگي
احساساتم را توصيف کنم» .عامل سوم ،شامل  8سوال

ديابت آمريکا براي کنترل مناسب ديابت عدد زير  0درصد

تورنتو

1

و خالصه فعاليتهاي خودمراقبتي ديابت

(HgA1c _7%

را تعيين کرده است .ميزان باالي هموگلوبين

است که تفکر با جهتگيري بيروني يا عيني را ارزيـابي

گليکوزيله نشاندهنده کنترل ضعيف قند خون است []21

ميکند .مثالً «من ترجيح ميدهم به جاي شرح مشکالت
آنها را حل کنم» [ .]10ضرايب آلفاي کرونباخ براي نمره

هموگلوبين گليکوزيله تقريباً بايد هر  3ماه اندازهگيري شود
تا وضعيت مديريت ديابت و کنترل گاليسميک بيمار مورد

کل الکسيتايميا و سه زير مقياس آن (مشکل در شناسايي

بررسي قرار گيرد [.]21

احساسات ،3مشکل در توصيف احساسات 4و تفکر عيني)0
در نسخة ايراني به ترتيب  1/00 ،1/82 ،1/80و 1/02
گزارش شده است که نشان دهنده همساني دروني خوب
مقياس است [.]10
پرسشنامه خالصة فعاليتهاي خود مراقبتي ديابت؛
شاخص خودتوصيفي معتبري براي خودمراقبتي ديابت
است 20 ،آيتم دارد که جنبههاي رژيم ،ورزش ،آزمايش
قند خون ،مراقبت از پا و سيگار کشيدن را ميسنجد .نتايج
 0مطالعه نشان داد که اين مقياس از اعتبار و روايي مناسبي
برخوردار است و نسبت به تغيير حساس است [ .]18از
آنجا که در نمونة مورد بررسي ما فرد سيگاري وجود
نداشت ،در تحليلها جنبة سيگار کشيدن از پرسشنامه
)1 Toronto Alexithymia Scale (TAS-20
2 Summary of Diabetes Self-Care Activities
3 Difficulty Identifying Feelings
4 Difficulty Describing Feelings
5 Externally Oriented Thinking

تجزيه و تحليل آماري
بهمنظور تبيين ميزان هموگلوبين گليکوزيله از روي
رفتارهاي خودمراقبتي و الکسيتايميا از تحليل رگرسيون
سلسله مراتبي استفاده شد .تحليل رگرسيون مدل اول با
نمونة کل و مدل دوم با نمونه زنان و مدل سوم با نمونه
مردان انجام گرفت ،در گام اول تحليل رگرسيون،
خودمراقبتي بهعنوان متغير پيشبين و هموگلوبين
گليکوزيله بهعنوان متغـير مالک و گام دوم خودمراقـبتي
بههمراه الکسيتايميا بهعنوان متغير پيشبين و هموگلوبين
گليکوزيله به عنوان متغير مالک وارد معادله رگرسيون
شدند .جهت رعايت اصول اخالقي ،قبل از تکميل
پرسشنامهها از شرکتکنندگان خواسته شد در صورت
تمايل به شرکت در پژوهش ،رضايتنامه مربوطه را تکميل
کنند .در مراحل اجرا و جمعآوري دادهها ،سعي شد تمامي
اطالعات آزمودنيها محرمانه بماند و اطمينان محرمانه
بودن به آنها داده شد .ضمناً طرح حاضر ،قبل از اجرا،
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تأييديه اخالقي از کميته اخالقي پژوهشکده غدد و

نمونههاي مورد بررسي در جدول  1گزارش گرديده است.

متابوليسم دانشگاه شهيد بهشتي دريافت کرده است.

از نمونه مورد بررسي 2 ،نفر مجرد 83 ،نفر متأهل و  10نفر
بيوه يا مطلقه بودند که از لحاظ ميزان تحصيالت 04 ،نفر

يافتهها

داراي تحصيالت دبيرستان و پايينتر 38 ،نفر ديپلم و  8نفر

 111نفر بيمار مبتال به ديابت ( 01درصد زن) با ميانگين

سني و انحراف معيار 00 /44±8/03 ،در اين مطالعه شرکت
کردند .مشخصات جمعيتشناختي ،آنتروپومتريک و باليني

داراي مدرک ليسانس بودند .همچنين  02نفر تحت درمان
دارو بودند و  2نفر تنها انسولين مصرف ميکردند و براي 20
نفر هم دارو و هم انسولين تجويز گرديده بود (جدول .)1

جدول  -2مشخصات دموگرافيک ،آنتروپومتريک و باليني بيماران مبتال به ديابت نوع دو

کل نمونه

متغير

00/44±8/03

سن
تحصيالت
دبيرستان و پايينتر
ديپلم و کارداني
ليسانس و باالتر
وضعيت تأهل
مجرد
متاهل
بيوه يا مطلقه
سابقه خانوادگي ديابت
نوع دارو
قرص
انسولين
قرص +انسولين
وزن (کيلوگرم)
قد (سانتي متر)
دورکمر (سانتي متر)

زن

00/10±0/34

مرد

00/80±11/20

(04)1/04
(38)1/38
(8)1/8

(30)%01/0
(21)1/30
(2)%3/3

(10)%42/0
(10)%42/0
(0)1/10

(2)1/2
(83)1/83
(10)1/10
(03)1/03

(1)%1/0
(40)1/00
(14)%23/3
(41)1/08

(1)%2/0
(38)1/30
(1)%2/0
(22)1/00

(03)1/03
(2)1/2
(20)1/20
03/30±13/80

(44)1/03
(1)1/0
(10)1/20
00/04±12/08

(23)1/03
(1)1/0
(10)1/20
82/13±10/30

104/12±8/00

113/41±11/10

فشار خون سيستوليک (ميلي متر جيوه)
مدت زمان ابتال به ديابت (سال)
نمايه توده بدني (کيلوگرم بر متر مربع)
( HbA1cدرصد)

13/40±1/30
4/22±1/43
23/40±4/02
0/03±1/02

108/38±0/08

110/43±11/00
13/43±2/10
4/20±1/42
31/00±4/10
0/40±1/40

اطالعات داخل جدول به صورت ميانگين ±انحراف استاندارد و فراواني (درصد) ارائه گرديده است (.)n=111
از تحليل توصيفي ،آزمون کاي اسکوير و آزمون  tبراي مقايسه دو جنس استفاده شد.
p>1/10

101/00 ±0/03

111/38±11/18
13/41±1/00
4/10±1/01
20/03±4/04
0/00±1/03

ابعاد مختلف خودمراقبتي و الکسيتايميا بر اساس جنسيت

 08/21±12/24بود که تفاوت معناداري از لحاظ متغيرهاي

در جدول  2ارائه شده است .ميانگين و انحراف استاندارد

مذکور و زيرمـقياسهاي آنان بين زن و مرد مشاهده نشد.

نمرات بيماران در هموگلوبين گليکوزيله ،خودمراقبتي و

الکسيتايميا به ترتيب  08/40±18/22 ،0/03±1/02و
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جدول  -1مقايسه ابعاد مختلف خودمراقبتي و الكسيتايميا در بيماران مبتال به ديابت نوع دو بر حسب جنسيت

کل نمونه

مرد

زن

شاخصهاي مورد بررسي

08/40±18/22

03/01±10/01

00/88±21/03

08/21±12/23

03/01±12/32

00/30±11/08

23/00±0/23

24/11±0/00

23/30±0/12

نمره کل خودمراقبتي
رژيم غذايي
ورزش
سنجش قند خون
مصرف دارو
مراقبت از پا

3/00±1/11
3/84±2/12
3/03±2/13
0/04±1/38
4/12±1/38

نمره کل الکسيتايميا
مشکل تشخيص احساسات
مشکل توصيف احساسات

13/41±0/40
10/43±3/31

مشکل تفکر عيني

3/08±1/10
3/31±2/23
3/33±2/21
0/00±1/43
4/14±1/41

13/80±0/00
10/02±4/11

3/02±1/10
3/81±1/80
3/33±2/10
0/80±1/31
4/10±1/30

13/18±0/31
14/31±3/00

اطالعات داخل جدول به صورت ميانگين ±انحراف استاندارد ارائه گرديده است (.)n=111
از آزمون  tبراي مقايسه دو جنس انجام گرفت .هيچ کدام از سطوح بين دو جنس تفاوت معناداري ندارند.

نتايج همبستگي نمرههاي خودمراقبتي ،الکسيتايميا و

رابطة مثبت و معناداري را نشان داد .خالصه مدل رگرسيون

هموگلوبين گليکوزيله در بيماران مبتال به ديابت نوع دو

سلسله مراتبي خودمراقبتي و اکسيتايميا بر هموگلوبين

نشان داد که خودمراقبتي با الکسي تايميا ( )-1/43و با

گليکوزيله به صورت نمونة کلي و به تفکيک جنسيت ،در

هموگلوبين گليکوزيله ( )-1/03رابطة منفي و معناداري

جدول  3ارائه گرديده است.

داشت و الکسيتايميا با هموگلوبين گليکوزيله ()1/40
جدول  -9خالصه مدل رگرسيون سلسله مراقبتي خودمراقبتي و الكسيتايميا بر هموگلوبينگليكوزيله بيماران مبتال به ديابت
نوعدو

مدل
1
2
3

گام
1
2

β

F
04/83

شاخص

R

R2

B

خودمراقبتي

1/031

1/338

1/103

خطاي استاندارد
1/110

1/031

خودمراقبتي  +الکسيتايميا
خودمراقبتي

1/004

1/428

1/124

1/111

1/100

1/033
1/000

1/411
1/400

1/100
1/132

1/113
1/113

1/033
1/201

1/334

1/101

1/111

1/028

1/411

1/113

1/121

1/110

1
2

خودمراقبتي  +الکسيتايميا

1

خودمراقبتي

1/028

2

خودمراقبتي  +الکسيتايميا

1/033

30/20
38/01
24/11
24/01
12/41

از رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شد ()n=111
مدل  1تحليل کل نمونه مورد بررسي ،مدل  2تحليل بر روي جنس زن و مدل  3تحليل بر روي جنس مرد

p> 1/111

طبق نتايج تحليل رگرسيون ،خودمراقبتي به تنهايي 1/41

زنان ،خودمراقبتي به تنهايي  1/41درصد از واريانس

درصد از واريانس هموگلوبين گليکوزيله را تبيين کرد که

هموگلوبين گليکوزيله را تبيين کرد که با اضافه شدن

با اضافه شدن الکسيتايميا اين مقدار به  1/42افزايش

الکسيتايميا اين مقدار به  1/43و در مورد مردان،

يافت .وقتي اين تحليل رگرسيون در زنان و مردان به طور

خودمراقبتي به تنهايي  1/41درصد از واريانس هموگلوبين

جداگانه بررسي شد ،نتايج حاکي از اين بود که در مورد

گليکوزيله را تبيين کرد که با اضافه شدن الکسيتايميا اين
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مقدار تغييري نکرد .چنانچه مشاهده ميگردد خودمراقبتي

هموگلوبين گليکوزيله شد ( )1/100و در نمونة مردان،

در مردان و زنان ،تقريباً به يک ميزان پيشبينيکننده

افزودن الکسيتايميا تغييري در تبيين واريانس هموگلوبين

هموگلوبين گليکوزيله بود اما تنها در نمونة زنان افزودن

گليکوزيله مشاهده نگرديد

الکسيتايميا به خودمراقبتي سبب تبيين بيشتر واريانس
جدول  -4خالصه مدل رگرسيون گام به گام ابعاد الكسي تايميا بر هموگلوبين گليكوزيله بيماران مبتال به ديابت نوع دو

مدل

شاخص

R

R2

B

خطاي استاندارد

β

F

1

مشکل تشخيص احساسات

1/030

1/304

1/100

1/123

1/030

03/00

2

مشکل تشخيص احساسات

3

مشکل تشخيص احساسات

1/004
1/010

1/331
1/381

1/100
1/100

1/123
1/130

1/004
1/010

تفکر عيني

1/000

1/444

1/183

1/141

1/232

28/04
23/20
14/81

از رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شد ()n=111
مدل  1تحليل کل نمونه مورد بررسي ،مدل  2تحليل بر روي جنس زن و مدل  3تحليل بر روي جنس مرد
p> 1/111

رگرسيون گام به گام ابعاد الکسيتايميا بر هموگلوبين

هموگلوبين گليکوزيله او به سطح نرمال نزديکتر بود،

گليکوزيله نشان داد که از بين ابعاد الکسيتايميا در نمونه

همچنين الکسيتايميا با هموگلوبين گليکوزيله رابطة مثبت و

کـل ،تـنـها مـشکـل در تشـخـيـص احـساسـات

و

معناداري را داشت که اين منطبق با تحقيقات

Topsever

پـيـشبينيکننده هموگلوبين گليکوزيله بود؛ مشکل در

همکاران ( ]22[ )2110و

تشخيص احساسات  1/30از واريانس هموگلوبين

[ ]23بود که معتقدند الکسيتايميا با توانايي افراد مبتال به

گليکوزيله را تبيين کرد که تقريباً مشابه نمونه زنان بود اما

ديابت براي مديريت و خود مراقبتي ديابت تداخل ايجاد

اين تحليل در مردان نتايج متفاوتي را نشان داد و عالوه

ميکند و منجر به مشکالتي در تنظيم قند خـون بيـماران

بر مشکل در تشخيص احساسات ،تفـکر عيـني نيـز

ميگردد.

( ،)2114نيز بيان داشتـند

پيشبينيکننده هموگلوبين گليکوزيله بود؛ در نمونه مردان،

الکـسيتايميا يک عامل خطرساز براي تحول بيماريهاي

مشکل در تشخيص احساسات  1/38از واريانس

جسمي و رواني ميباشد [.]8

هموگلوبين گليکوزيله را تبيين کرد که با اضافه شدن

يافته ديگر تحقيق نشان داد که رفتارهاي خودمراقبتي و

تفکر عيني اين مقدار به  1/44افزايش داشت (جدول .)4

الکسيتايميا در بيماران مبتال به ديابت نوع دو ،پيشبيني

Taylor

و

Abramson

Bagby

و همکاران ()1331

کننده ميزان هموگلوبين گليکوزيله در آنان بود Housiaux .و

بحث و نتيجهگيري
هدف از مطالعه حاضر ،بررسي تاثير الکسيتايميا در رابطة
رفتارهاي خودمراقبتي و هموگلوبين گليکوزيله در بيماران
مبتال به ديابت نوع دو بود .يافتههاي به دست آمده از
پژوهش حاضر نشان داد که خودمراقبتي در بيماران مبتال
به ديابت نوع دو با الکسيتايميا و هموگلوبين گليکوزيله
رابطه منفي و معناداري دارد و به عبارت ديگر ،هر چقدر
بيمار ،رفتارهاي خودمراقبتي بيشتر و موثرتري در ارتباط با
ديابت داشت و نمره الکسيتايميا در او پايينتر بود،

همکاران ( )2111نتايج مشابهي را با بيماران مبتال به ديابت
نوع يک به دست آوردند و مطالعه را بر روي  40بيمار مبتال
به ديابت نوع يک انجام دادند و نشان دادند که الکسيتايميا
در کنار خودمراقبتي نقش پيشبينکنندهاي براي ميزان
هموگلوبين گليکوزيله دارد [ .]0البته در تحليل حاضر،
خودمراقبتي نسبت به الکسيتايميا نقش بيشتري در تبيين و
پيشبيني هموگلوبين گليکوزيله داشت .هنگامي که اين
بررسي در زنان و مردان به صورت جداگانه مورد تحليل
قرار گرفت نتايج نشان داد که الکسيتايميا در زنان بيش از
مردان پيشبينکننده ميزان هموگلوبين گليکوزيله بود که
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نتايج اين يافته همسو با تحقيقات
()2110؛

Chatzi

Luminet

و همکاران ()2113؛
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و همکاران

در نهايت بايد به اين نکته اشاره کرد که درمان موفق ديابت،

و

نيازمند تحول تعديلکنندههاي رفتارهاي خودمراقبتي و

Topsever

همکاران ( )2113است [.]22 ،24 ،20

مداخالت رواني -اجتماعي است که اثر خودمراقبتي را

هنگاميکه ابعاد الکسيتايميا در رگرسيون گام به گام مورد

بيشتر و سودمنديهاي حاصل از آن را حفظ کند [ ]28از

بررسي قرار گرفتند ،در نمونه کل و نمونه زنان مورد

طرفي شيوع باالي الکسيتايميا در افراد مبتال به ديابت و

بررسي ،از بين ابعاد الکسيتايميا تنها "مشکل در تشخيص

تاثير آن بر کـنترل قند خون ،نشاندهنده اهميت آن در اين

احساسات" پيشبينيکننده هموگلوبين گليکوزيله بود که
اين همسو با مطالعه  Housiauxو همکاران )2111( ،بود
که نشان دادند که بعد "مشکل در تشخيص احساسات"
در توانايي بيماران مبتال به ديابت براي دريافت مزاياي
خدمات مراقبت از سالمت و مديريت بيماريشان ،مداخله
ايجاد ميکند [ Luminet .]0و همکاران ( )2110نيز در
مطالعه خود بر روي  40بيمار مبـتال به ديابـت ،نشان

داشـتند که از بـين ابـعاد الکسيتايميا ،بعد "مشکل در

بيماري است که نميتوان آثار آن را ناديده گرفت.
از محدوديتهاي مطالعه حاضر بايد به موارد زير اشاره
کرد :اولين محدوديت مربوط به ماهيت مطالعات مقطعي
است که روابط علي قطعي را نشان نميدهد و دومين
محدوديت به استفاده از ابزار خودتوصيفي برميگردد که
ممکن است نتايج را تحت تأثير شرايط آزمودنيها قرار دهد
با اين حال ،در تحقيق حاضرسعي شده است که تمامي
موارد مربوط به اجراي اصولي و صحيح تحقيق رعايت
گردد .چنانچه مطرح گرديد ،الکسيتايميا با خودمراقبتي و

تشخيص احساسات" با سطوح باالتر قند خون همراه

کنترل قند خون رابطه معناداري داشت ،لذا براي مداخالت

است و بايد به عنوان يک عـامل آسيبپذير در شدت و

درماني جهت افزايش اثربخشي آموزشهاي خودمراقبتي و

تحول ديابت مد نظر قرار گيرد [ .]24اما ديگر يافتهها

کنترل بهتر قند خـون بيـماران مبـتال به ديابـت نوع دو،

نشان داد که در نمونه مردان ،عالوه بر "مشکل در

ميبايست به جنبههاي هيجاني بيماري از جمله الکسيتايميا

تشخيص احساسات" ،بعد سوم الکسيتايميا يعني "تفکر

توجه الزم مبذول گردد .در آخر ،پيشنهاد ميگردد که

عيني" نيز پيشبينيکننده هموگلوبين گليکوزيله بود .اين
يافته همسو با تحقيق  Mattilaو همکاران ( )2110است
که نشان دادند ابعاد الکسيتايميا در مردان بيـش از زنان
پيشبينيکننده هموگلوبين گليکوزيله است [.]20
 Moriguchiو همکاران ( )2110نيز منطبق با اين يافته ،در

يک نمونه ژاپني نشان دادن که "مشکل در تشخيص
احساسات" در زنان و "تفکر عيني" در مردان باالتر بود
[.]20

متغيرهاي مطالعه در سطح وسيعتر با در نظر گرفتن سطوح
اجتماعي -اقتصادي بيماران انجام پذيرد.

سپاسگزاري
از کليه بيماران و دستياران بيمارستان لبافي نژاد که ما را در
اجراي اين تحقيق ياري رساندند ،صميمانه تشکر مينماييم.
تحقيق حاضر با حمايت مالي پژوهشکده غدد و متابوليسم
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تأمين گرديده است و از
مسئولين پژوهشکده سپاسـگزاري ميشود.
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THE EFFECT OF ALEXITHYMIA ON THE ASSOCIATION BETWEEN SELFCARE AND CONTROL OF BLOOD SUGAR IN TYPE II DIABETES PATIENTS
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ABSTRACT
Background: Cognitive and emotional deficits in alexithymia lead to various problems in somatic
disorders and other medical conditions for example Diabetics. The aim of this study was to examine
the effect of alexithymia on relationship between self-care and control of blood sugar in type 2
diabetes patients within the Iranian social and cultural context.
Methods: The present study was a cross-sectional investigation. The study sample consisted of 100
(60 females and 40 males, aged 40 to 70 years) type 2 diabetic outpatients visiting Labbafinejad
hospital during the year 2012. Measures for data collection included demographic, anthropometric
and clinical questionnaires, the short scale for diabetes self-care activities and the diabetes-related
quality of life. Blood tests were performed to obtain HbA1c levels and other laboratory measures
related to the study. Data were analyzed using SPSS16 software.
Results: Pearson product correlation results yielded significant negative associations between selfcare activities and alexithymia as well as HbA1c levels in type 2 diabetes patients. Results of
hierarchical regression analyses indicated that diabetes-related self-care activities explained 40% of
HbA1c variance and alexithymia added explanatory variance above and beyond self-care, to jointly
explain 58% of HbA1c variance.
Conclusion: Based on the present findings, diabetes-related self-care and alexithymia predicted
HbA1c levels in patients with type 2 diabetes. Given the evidence on the additive validity of
alexithymia in the prediction of HbA1c levels found in the present study, attention to emotional
competencies and disorders of Iranian diabetic patients may effectively contribute to their control of
diabetes.
Key words: Alexithymia, Quality of Life, HbA1c, Type 2 Diabetes
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