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بررسي  و میكند روبرو متعددی چالشهای با را پزشكان و بیماران که است بیماريهايي جمله از ديابت بیماری : مقدمه

 رژيم درماني نوع تعیین هدف با مطالعه اين بنابراين است امروزی تحقیقات ضروريات جمله از بیماری اين با مرتبط عوامل

 بیمارستان ولیعصر به حاد استروک با کننده مراجعه ديابتي بیماران در( خون قند کاهنده خوراکي داروهای يا انسولین)

 .گرفت صورت0011  سال در زنجان پزشكي علوم دانشگاه

 علوم ولیعصر بیمارستان به حاد استروک با کننده مراجعه ديابتي بیماران کلیه توصیفي مطالعه اين : بررسي روش

 جمعیت پرسشنامه با نفر802  تعداد آماری جامعه میان از. دریگبرمي در را0011  سال در زنجان پزشكي دانشگاه

 ها داده. گرفتند قرار ارزيابي مورد نفر071  تعداد ناقص های پرسشنامه حذف از بعد. شدند ارزيابي لیست و چک شناختي

 تجزيه استنباطي و( درصد و فراواني معیار، انحراف ، میانگین)  توصیفي روشهای با و شدSPSS20  آماری وارد نرم افزار

 .گرديد تحلیل

 ، ريتمNIHSS،  ترخیص، بعدMRS ، MRS میزان نظر از بیماران وضعیت داد نشان حاضر مطالعه های يافته : نتايج

ارتباط (  خوراکي داروهای و انسولین) درماني رژيم با استروک نوع و استروک محل ، جنسیت ، دهلیزی فیبريالزسیون

 .داد نشان افزايش خوراکي داروهای به نسبت انسولین مصرف میزان معناداری طور به سن افزايش با. ندارد معنادار

 ديابت بیماری روند و بهبود در درماني رژيم نقش اهمیت به توجه با میشود پیشنهاد : پیشنهادات و گیری نتیجه

 شود. پیشگیری ايسكمي از حاصل منفي نتايج از طريق اين از تا بگیرد صورت زمینه اين در بیشتری مطالعات

 . زنجان ، خون قند کاهنده خوراکي دارو -انسولین - استروک -ديابت:  کلیدی های واژه

Abstract: 
 

Title: Investigating the Factors Affecting the Type of Treatment Regimen (insulin or 
oral hypoglycemic drugs) in Diabetic Patients Referring with Acute Stroke to Valiasr 
Hospital of Zanjan in 2020. 

 

Introduction: Diabetes mellitus is one of the diseases that faces patients and physicians with 

many challenges and the study of factors related to this disease is one of the necessities of 
modern research. Therefore this study aims to determine the type of regimen therapy (insulin 
or oral hypoglycemic drugs) in the referred diabetic patients with acute stork to Valiasr Hospital 
in Zanjan during 2021. 

 

Method: This descriptive study included all diabetic patients with acute stroke referred to 

Valiasr Hospital of Zanjan University of Medical Sciences during 2020. Among the statistical 
population, 248 people were evaluated with a demographic questionnaire and a checklist. After 
removing incomplete questionnaires, 176 people were evaluated. Data were entered into 
SPSS20 statistical software and and analyzed by descriptive (mean,standard deviation, 
frequency and percentage) and inferential methods. 

Results: The findings of the present study showed the patients MRS, MRS after 

discharge, NIHSS, atrial fibrillation rhythm, gender, stroke location and type of stroke 



were not significantly associated with treatment regimen (insulin and oral medications). With 
increasing age, the insulin consumption compared to oral drugs showed a significant increase. 
Conclusion: It is suggested that due to the importance of the role of type of therapy in the 

improvement and progression of diabetes, more studies be done in this field to prevent the 
negative consequences of strokes in diabetes. 

Key words: Diabetes, Stroke, Insulin, Oral Hyperglycemic Drug, Zanjan, Iran. 
 
 


