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چکیده
زمینه وهدف:

بیماریهای ایسکمیک قلب و عروق ،مهمترین دلیل مرگ ومیر وناتوانی در اکثر نقاط دنیا میباشد .سکتهی قلبی زودرس در

سنین پایین روبهافزایش است .شناسایی و کنترل عوامل خطر آن میتواند گام مهمی در ارتقای سالمت جامعه باشد .دراین مطالعه ،هدف بررسی
عوامل تاثیر گذار بر این بیماری میباشد.

موادّو روشها:

این مطالعه ،یک مطالعهی مورد ـ شاهدی است که بر روی 111بیمار مبتال به سکتهی قلبی بستریشده در بخش CCU

بیمارستان شهید صدوقی و  111بیمار بستریشده در سایر بخشها(بهعنوان گروه کنترل) در شهر یزد انجامشد .گروه کنترل ،ازنظر سنّ و جنس
همسانشدند و عوامل خطرساز ،چون :سیگارکشیدن ،هیپرلیپیدمی ،پرفشاری خون ،دیابت ،افسردگی ،استرس ،مصرف فستفود ،میوه و سبزی،
سابقهی فامیلی مثبت و غذای پرنمک مورد بررسی قرارگرفتند .سطح معناداری 39درصد درنظرگرفتهشد.

یافتهها:

نتایج این مطالعه ،نشان داد که نسبت شانس خام برای عواملی چون مصرف سیگار( )OR=2/22 P=/110استرس بزرگ(P=/111

،)OR=9/99

افسردگی(،)OR=9/10P=/111

تری

گلیسیرید

باال(،)OR=1/68P=/19

کلسترول

باال

(LDL،)P=9/9،P=/111

باال( )OR=1/16P=/111و HDLباال()OR=/111P=/111از لحاظ آماری معنادار میباشد ،اما پس از محاسبه نسبت شانس تطبیق یافته
مشخصشد که تنها سه عامل افسردگی ( LDL ،)OR=9/13P=/199باال ( )OR=8/99P=/111و HDLباال ( )OR=/121P=/111بر روی
انفارکتوس میوکارد حادّ تاثیرگذاربودند.

نتیجهگیری:

نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر عوامل قابل تعدیلی چون افسردگیLDL ،باال و HDLباال در ایجاد و یا پیشگیری از

انفارکتوس میو کارد حادّ بودند .لذا شناخت و کنترل این عوامل ،میتواند در کنترل این بیماری پراهمیت باشد.

واژههای کلیدی :سکته قلبی زودرس ،عوامل خطر ،مطالعهی مورد ـ شاهدی ،یزد

111مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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بررسی عوامل خطر سکته قلبی شهر یزد

اگرچه بیماریهای قلبی ـ عروقی که سردستهی

مقدمه
بیماری ایسکمیک قلبی ،وضعیتی است که در آن

آنان سکتهی قلبی است ،بهعنوان شایعترین علت مرگ در

عدم تامین کافی خون و اکسیژن به بخشی از میوکارد

ایران میباشد( ،)8اما میتوان با تعدیل و اصالح عوامل

اتفاقمیافتد( .)1به طور مشخص بیماری ایسکمیک قلبی

خطر ،میزان ابتال و مرگ ومیر ناشی از سکته قلبی را ()9

زمانی رخمیدهد که عدم تعادل بین عرضه و تقاضای

که نتیجهی آن ،حفظ نیروی مولد جامعه و ارتقای زندگی

اکسیژن میوکارد بهوجودمیآید .شایعترین علت ایسکمی

افراد است ،کاهشداد (.)11
باعنایت به اهمّ ّیت این بیماری و لزوم شناخت و

میوکارد بیماری آترواسکلروز و انسداد نسبی شریانهای
کرونر است (.)1

کنترل عوامل تاثیرگذار و قابل تعدیل این بیماری ،برآن

انفارکتوس حادّ میوکارد ( )AMIیا سکتهی قلبی

شدیم تا مطالعهای جهت شناخت عوامل تاثیرگذار انجام-

زودرس در اثر انسداد کامل شریان کرونر که قبال توسط

داده و اطالعات الزم را در اختیار مسؤوالن ذیربط قرار

پالک آتروسکلروز تنگشده ،ایجاد میشود (.)2

دهیم .امید است این اطالعات ،بتواند در کنترل هرچه

عوامل خطر آتروسکلروز ،متعدد است ،اما عوامل
خطرزای بیماری عروق کرونر به دو دستهی عوامل

بیشتر و بهتر عوامل قابل تعدیل این بیماری یاریدهنده
باشند.

غیرقابل تعدیل چون جنس ،سنّ ،سابقهی فامیلی و عوامل
قابل تعدیل چون باالبودن سطح چربی خون ،فشارخون
باال ،دیابت ،مصرف سیگار ،چاقی ،کمتحرکی ،استرس و
هیجان روحی میباشد (.)3

مواد و روشها
این مطالعه ،یک مطالعهی مورد ـ شاهدی مبتنی بر
بیمارستان میباشد که درآن ازمیان تمام بیماران مبتال به

بیماری ایسکمیک قلب و عروق ،علت اصلی

انفارکتوس میوکارد(مواردجدید) که با معیارهای تشخیصی

مرگ ومیر وناتوانی در اکثر کشورهای توسعهیافته و

الکترو کاردیوگرافی ،بررسی آنزیمهای مربوط و نیز عالیم

درحال توسعه ازجمله ایران میباشد( .)4بیماری

بالینی ،تشخیص و در سیسییوی بیمارستان شهید

ایسکمیک قلبی ،شایعترین و جدّیترین بیماری مزمن

صدوقی یزد بستری شده بودند (مردان زیر 51سال و زنان

تهدیدکنندهی حیات در ایاالت متحده است .در این

زیر 55سال) ،بهطورتصادفی و ازطریق انتخاب شمارهی

کشور13 ،میلیون نفر به بیماری ایسکمیک قلب ،بیش از6

پروندهی موجود در بخش ،تعداد 111نفر انتخابشدند.

میلیون به آنژین صدری و بیش از  7میلیون نفر به سکته

همچنین برای انتخاب گروه کنترل از زمان بستریشدن

قلبی مبتال میباشند (.)5

موارد افراد بهطور تصادفی ازسایر بخشها(بهجزء بیمارانی

درآغاز قرن بیستم ،بیماریهای قلبی عروقی

که در بخش سیسییو یا با تشخیص سکتهی مغزی )

مسؤول 11درصد کل مرگها در جهان بود ،اما در قرن

ن
تعداد 111نفرازطریق جدول اعداد تصادفی که ازنظر س ّ

بیستویکم مسؤول 51درصد مرگها در کشورهای

با دامنهی ±2سال و جنس همسانشدهبودند ،انتخاب و

توسعهیافته و25درصد مرگها در کشورهای درحال

وارد مطالعه شدند .این افراد درصورت داشتن سابقهی

توسعه میباشد و پیشبینیمیشود تا سال  ،2121ساالنه

سکته قلبی یا مغزی از مطالعه خارج میشدند.

 25میلیون نفر را از بین ببرد( )6و احتماال بیماری

اطالعات مورد نیاز ،همچون :سنّ ،جنس ،سابقهی

ایسکمیک قلب تاسال 2121به شایعترین علت مرگ در

خانوادگی مثبت ،سیگارکشیدن ،تعداد نخ سیگار مصرفی

جهان تبدیل خواهد شد (.)7

درروز ،مصرف میوه ،سبزی و غذای پرنمک(حداقل یک-
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وکیلی و همکاران

بار در روز) ،مصرف فستفود(حداقل دوبار در هفته)،

کنترل استرس بزرگ را در طی یکسال گذشته تجربه-

تجربهی استرس بزرگ در یکسال گذشته( تجربهی مرگ

کردهبودند که این اختالف از لحاظ آماری نیز معنادار

بستگان درجهی  ،1جدایی ،نقص عضو ،بالیای طبیعی)،

بود(.)P=/111

احساس افسردگی بهمدت دو هفته یا بیشتر در یکسال

در مورد افسردگی حداقل دوهفته ای در طی یک-

گذشته ،ازطریق مصاحبه و واردکردن اطالعات به چک-
لیستی که روایی آن توسط متخصصان مربوط تاییدشده-
بود ،گردآوریشد.

جدول  :1نسبت شانس خام باحدود اطمینان 59درصد عوامل
خطر سکته قلبی
عوامل خطر

نسبت شانس

P value

مصرف سیگار

(5/55)1/52-3/79

/009

سابقهی فامیلی مثبت

(1/09)/719-3/00

/072

لیپو پرتئین با دانسیتهی باال (( )HDLباالتر از35میلیگرم

پرفشاری خون

(1/92)/905-9/5

/503

دیابت

(1/33)/393-3/77

/150

بر دسیلیتر) ،لیپوپروتئین با دانسیتهی پایین(( )LDLباالتر

مصرف میوه*

(/033)/335-1/07

/129

از121میلیگرم بر دسیلیتر) ،کلسترول تام (باالتر از

مصرف انواع سبزی*

(/020)/302-1/127

/199

211میلیگرم بر دسیلیتر) ،پرفشاری خون(141/91میلی-

مصرف غذای پرنمک

(1/19)/037-5/32

/023

مصرف فستفود

(1/99)/097-3/00

/395

متر جیوه و یا مصرف داروی فشار خون) ،دیابت (مصرف

استرس بزرگ

(3/32)1/95-0/22

/000

داروی دیابت و یا قند خون ناشتا باالتر از 126میلیگرم

افسردگی

(3/09)1/27-2/31

/001

دود غیرمستقیم سیگار

(5)/3-9/77

/139

بر دسیلیتر) که با روشهای استاندارد آزمایشگاهی

برای گردآوری اطالعات پارا کلینیکی ،دو گروه
شامل تریگلیسیرید(باالتر از151میلیگرم بر دسیلیتر)،

اندازهگیری شدهبودند ،از پروندهی بیماران استخراجشد.

تریگلیسیرید( )TGباال

(1/30)1/02-3/59

/03

کلسترول باال

(3/3)1/95-0/57

/000

*HDL

(/091)/015-/133

/000

LDLباال

(9/33)5/29-7/39

/000

*عامل محافظتی برای بروز سکته قلبی

یافتهها
نتایج بهدستآمده از آنالیز کایاسکوئر نشانداد که
مصرف سیگار در بین مبتالیان به سکتهی قلبی (51درصد

جدول  :2نسبت شانس تطبیق یافته باحدود اطمینان 59درصد
عوامل خطر سکته قلبی
عوامل خطر

نسبت شانس

P value

واین اختالف ازنظر آماری معنادار بود( .)P=/117همچنین

سیگار

(/232)/021-2/27

/005

سابقهی فامیلی مثبت

(1/31)/227-2/99

/573

با استفاده از آزمون  Tstudentمیانگین سنّی شروع مصرف

پرفشاری خون

(5/9)/902-9/23

/139

سیگار در موارد 24/25سال و در گروه شاهد 26/32سال

دیابت

(5/93)/279-10/319

/511

مصرف میوه*

(/935)/117-1/29

/501

بود ،ولی این اختالف از لحاظ آماری معنادار نبود

مصرف انواع سبزی*

(/393)/501-5/95

/992

( .)P=/61درمورد تعداد نخ مصرفی در افراد سیگاری دو

مصرف غذای پرنمک

(/030)/177-5/033

/990

مصرف فستفود

(1/97)/39-0/1

/290

گروه اختالف معناداری گزارششد(متوسط تعداد نخ

استرس بزرگ

(1/39)/97-0/39

/309

مصرفی در روز در بیماران 21/8و در افراد شاهد

افسردگی

(3/07)1/072-3/95

/033

دودغیرمستقیم سیگار

(1/90)/929-0/32

/913

تری گلیسیرید( )TGباال

(/979)/525-5/210

/077

کلسترول باال

(1/53)/339-9/220

/923

*HDL

(/051)/009-/151

/000

LDLباال

(0/33)5/3-10/29

/009

از مبتالیان) بیشتر از گروه کنترل (31درصداز افراد) بود

.)P= /11،111/6
استرس بزرگ ،فاکتور دیگری بود که در این
مطالعه مورد بررسی قرارگرفت .نتایج حاصل از آزمون آن
نشانداد که 39درصد از بیماران و 19درصد از افراد گروه
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بررسی عوامل خطر سکته قلبی شهر یزد

سال گذشته ،نیز نتایج معناداری بهدستآمد که این نتایج

بحث

نشانداد  41درصد از بیماران و18درصد از افراد گروه
کنترل دچار افسردگی شدند(.)P=/111

از آنجا که بیماریهای قلبی ـ عروقی ،جزء
بیماریهای چندعاملی محسوبمیشوند ،لذا برای بروز

بررسی میزان تریگلیسیرید خون نشانداد که

این بیماری وجود چندین عامل خطر دخیل میباشد.

اختالف معناداری ازلحاظ باالبودن این میزان بین بیماران

باتوجه به این موضوع و باعنایت بر اهمّیّت بیماریهای

(51درصد) و گروه کنترل(35درصد) وجوددارد(.)P=/13

قلبی ـ عروقی ،مطالعه با هدف بررسی عوامل خطر

در مورد کلسترول باال نیز شرایط مشابه بود و در

شناختهشده درایجاد سکتهی قلبی زودرس طراحیشده-

بیماران 42درصد و در افراد گروه کنترل 35درصد

است.

کلسترول باالتر از حدطبیعی داشتند(.)P=/111

در مقایسهی مصرف سیگار در بیماران و افراد

میزان  HDLباال بهعنوان یک عامل محافظتی تلقی

گروه کنترل ،مشاهدهشد که بیماران بهطور معناداری بیشتر

میشود که نتایج حاصل از این مطالعه نیز ،مؤیّد این قضیه

از افراد گروه کنترل سیگار مصرفمیکردند(, P=/117

است .به طوری که شیوع این میزان در بیماران(57درصد)

 .)OR=2/22مطالعهی انجامشده توسط بافقی و همکاران

نسبت به افراد گروه کنترل(97درصد) بهطور معناداری

درسال  84نیز تاییدکنندهی این رابطه بودند و سیگار را

کمتر بود( .)P=/111میزان LDLباال بهعنوان آخرین فاکتور

بهعنوان یک عامل خطر برای انفارکتوس میو کارد معرفی-

مورد بررسی قرارگرفت که نتایج حاصل از آنالیز آن ،نشان

کردند(3-13/5

CI95%

.)11( )OR=6/14

دهندهی اختالف معنادار بین این میزان در بیماران

مطالعهی صورتگرفته توسط Akosahو همکاران

(51درصد) نسبت به افراد گروه کنترل (17درصد) می-

در سال 2111نشاندادکه سیگار رابطهی معناداری با

باشد ( .)P=/111نتایج سایر عوامل خطر بهصورت تعداد

بیماریهای قلبی زودرس دارد( .)12مشابه مطالعهی

در جدول شمارهی یک ذکر شدهاست .بدیهیاست با

انجامشده توسط  Laurenceوهمکاران در سال ،2111

توجه به تعداد 111مورد و 111شاهد ،تعداد با درصد

نشانداد که شانس سکته در افراد سیگاری بهطورمعنادار

برابری میکند.

نسبت به افراد غیرسیگاری باالتر است(1 /86-3/15

CI

برای بررسی اثر پیشگو کنندگی هریک از

 .)13 ( )OR=1/6 95%باتوجه به نتایج این مطالعه و

متغییرهای فوق در ایجاد انفارکتوس قلبی و محاسبهی

مطالعات مشابه ،به نظرمیرسد مصرف سیگار میتواند

نسبت شانس خام با فاصلهی اطمینان 95درصدی متغییرها

یک عامل خطر برای بروزسکته قلبی باشد.

بهصورت آنالیز تک متغیره محاسبهشد(جدول شمارهی )2

استرس عامل خطر شناختهشدهای برای بروز

و در ادامه برای محاسبهی نسبت شانس تعدیلشده هریک

سکتهی قلبی میباشد .نتایج این مطالعه نیز نشانداد که در

از متغییرها ،تمامی متغییرها وارد مدل رگرسیون الجستیک

بیماران به طورمعناداری استرس بیشتر از گروه کنترل بود

شدند( .جدول )3

( .)OR=3/35،P=/111مطالعهی حمیدیزاده و همکاران

با مقایسه دو جدول متوجهمیشویم که در مدل

در سال  86نیز نشانداد که 78/9درصد از بیماران استرس

تطبیقیافته فقط HDL ،LDLو افسردگی معنادار هستند و

در طول یکسال گذشته را تجربهکردهاند( .)14همچنین

بهنظرمیرسد متغییرهایی چون :کلسترول باال ،تری-

مشابه مطالعهی انجامشده توسط  Laurenceوهمکاران در

گلیسیرید ،استرس بزرگ و مصرف سیگار بر بهعلت اثر

سال  2111نشانداد که استرس میتواند شانس سکتهی

مخدوشکنندگی سایر متغییرها معنادار شدهبودند.

قلبی را افزایشدهد ()OR=2/92 CI95% 1/76-4/85
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وکیلی و همکاران

کلسترول باالتر ازحد نرمال( )200mg/dlداشتند

(.)13

(P,=/111

افسردگی ،عامل خطر دیگری بود که در این

 .)OR=3/3در مطالعات دیگر نیز نتایج مشابهی بهدست-

مطالعه مورد بررسی قرارگرفت و نتایج آن نیز نشانداد که

آمد11(.و .)18در مطالعات خارجیِ مشابه ،هم مؤیّد این

بیماران نسبت به گروه کنترل بهطورمعناداری بیشتر در

نتیجه بود .بهطوری که مطالعهی انجامشده توسط

معرض افسردگی قرار گرفتهاند ( )OR=3/17 P=/111این

 winterو همکاران در سال  ،2111نشاندهندهی شیوع

نتایج با نتیجهی مطالعهی مدبرنیا و همکاران( )15که

باالی (23درصد) کلسترول در افراد مبتال به سکتهی قلبی

نشاندهندهی این امر بود که حدود 52درصد از افراد مبتال

میباشد ( .)21مطالعهی صورتگرفته توسط  Langstedو

به سکته قلبی دچار افسردگی بودند ،هم خوانیدارد.

همکاران در سال ،2111نشانداد که کلسترول باال شانس

مطالعهی دیگری که توسط  Bivanciوهمکاران در

سکتهی قلبی را افزایش میدهد (1/6-4

سال 2113انجامشده ،نشانداد که بروز سکتهی قلبی در

 .)19 ( )OR=2/5پیرو این مطالعه ،مطالعهی  Laurenceو

افراد دچار افسردگی نسبت به سایران بیشتر بوده است

همکاران در سال  2111میباشد که کلسترول باال را عامل

( .)16( )RR=1/64 CI95% 1/41-1/9همچنین در

تاثیرگذار در سکتهی قلبی میدانند (1/29-2/2

متاآنالیز انجامشده توسط  Van Der Kooyو همکاران در

.)13( )OR=1/69

De

CI95%

CI95%

سال ،2117نسبت شانس را برای برای ابتال به سکتهی

 LDLباال نیز همانند کلسترول باال یک عامل خطر

قلبی در افراد دچار افسردگی نسبت به سایران رویهم-

برای بیماری قلبی ـ عروقی میباشد که در این مطالعه،

CI95%

یک ارتباط معنادار بین انفارکتوس میوکارد وباال بودن

رفته ،برابر 1.6گزارش کردند (1/34-1/92

 LDLمشاهده شد .رابطهای که اختالف بین دو گروه

.)17( )OR=1/6
تریگلیسیرید باال ،عامل خطر دیگری بود که

بیماران و گروه کنترل را نشان میداد(, P=/111

دراین مطالعه به بررسی آن پرداختیم و نتایج این بررسی

 .)OR=4/88نتایج این مطالعه ،همسو با نتایج مطالعهی

نشانداد که بیماران بهطورمعناداری تریگلیسیرید باالتر

کاظمی و همکاران بود ( .)18مطالعهی  Voghitو

از151میلیگرم بر دسیلیتر داشتند(.)OR=1/86 , P =/13

همکاران در سال  2112نیز نشانداد که افزایش  LDLبا

همسو با این نتایج مطالعهی کاظمی و همکاران در سال86

افزاش خطر سکتهی قلبی رابطه داشت (1/45-631

در بیرجند بود که نشانداد تریگلیسیرید در بیماران مبتال

.)21( )OR=1/54 CI95%

به سکتهی قلبی بهطورمعناداری بیشتر از گروه کنترل

همچنین مطالعهی  Mahajanو همکاران در

Langsted

سال 2111انجام شد ،نشان داد که در افراد با  LDLباال

وهمکاران در سال  2111نیز مؤیّد این امر بود که تری

خطر نسبی بروز سکتهی قلبی نسبت به سایران باالتر

گلیسیرید باال ،میتواند خطر ابتال به سکتهی قلبی را

گزارش شد(1/16-1/53

.)22( )OR=1/28 CI95%

افزایش دهد(.)19 ( )RR=1/5 CI95% 1/2-1/8

برخالف سه فاکتور پاراکلینیکی مذکور HDL ،بهعنوان

بود( .)18مطالعهی انجامشده دیگر توسط

کلسترول باال نیز فاکتور مهمی برای ابتال به

یک فاکتور محافظتی و پیشگیریکننده برای بیماریهای

بیماریهای قلبی ـ عروقی است که در این مطالعه به

قلبی ـ عروقی میباشد که نتایج این مطالعه ،محافظتی

اندازهگیری و تحلیل این عامل خطر پرداختیم که نتایج

بودن این عامل را برای بروز سکتهی قلبی نشان داد

آن ،حاکی از یک ارتباط معنادار بین بیماران و گروه کنترل

( .)OR=/141 P=/111همسو با این نتیجه را میتوان در

بود .بیماران نسبت به گروه کنترل به طور معنادار

مطالعات ذیل مشاهدهکرد:
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بررسی عوامل خطر سکته قلبی شهر یزد

 Ridkerو همکاران در سال،2111

انواع سبزی را عامل پیشگیریکننده در ابتال به سکتهی

مطالعهی

نشانداد که HDLباال یک فاکتور پیشبینیکننده در ابتال به

قلبی دانستند ،ولی این نتایج ازلحاظ آماری معنادار

سکتهی قلبی است(.)23( )RR=/54 CI95% /35-/83

نبود(.)OR=/87 CI95% /63-1/18

مطالعهی  Voghitوهمکاران در سال ،2112نیز مؤیّد این

در نهایت با واردکردن کلیهی متغییرها به مدل

امر بود که HDLباال میتواند عامل پیشگیریکنندهای در

رگرسیون الجستیک و محاسبهی نسبت شانس تطبیق -

ابتال به سکتهیقلبی باشد)OR=/87 CI95% /84-/91(.

یافته ،سه عامل خطر ،)OR=/121 P=/111(HDL

( .)21مطالعهی دیگری که توسط  Laurenceو همکاران

 )OR=6/33 P=/114(LDLو افسردگی

(P=/133

در سال 2111انجامشد ،نیز مطالعات فوق را تاییدکرد و

 )OR=3/19بازهم معنادار شدند که بیانگر تاثیر مستقل

نشانداد که  HDLباال یک عامل پیشگیریکننده در ابتال

هر یک از این عوامل در بروز سکتهی قلبی می باشد.

به سکتهی قلبی است ()OR=/69 CI95% /56-/85

سایر متغیرها اگرچه در آنالیز تک متغیره معنادار بودند،

(.)13

ولی در نهایت معنادار نشدند و این امر ،میتواند بهعلت
بسیاری از مطالعات ،نشاندهندهی ارتباط قوی بین

وجود مخدوشکنندهها و اثرمتقابل متغیرها باشد.

سابقهی فامیلی مثبت بیماری ،پرفشاری خون و دیابت با

با توجه به نتایج نهایی این مطالعه و معناداربودن

بروز سکتهی قلبی بودند (11و18و24و .)25مطالعه

ارتباط بین افسردگی و بروز سکتهی قلبی لزوم مشاوره و

 Laurenceو همکاران()13درسال 2111نیز نشانداد که

درمان هرچه دقیقتر و سریعتر این افراد مشاهده میشود.

عواملی چون دیابت (،)OR=3/35 CI95% 2/53-4/99

همچنین دو فاکتور پاراکلینیکی  LDLو HDLبهعنوان

فشار خون باال( ،)OR=3/44 CI95% 2/64-4/48در

فاکتورهای خطر دیگری در بروز انفارکتوس میوکارد

ایجاد سکتهی قلبی تاثیر مثبت دارد ،ولی در این مطالعه

بودند که بهنظر میرسد انجام برنامهی غربالگری در

باوجود باالتربودن نسبی این فاکتورهای خطر در بین

گروههای سنّی جوان ،ضروری باشد .البته نقش تغذیه،

بیماران با انفارکتوس میوکارد زودرس ،این ارتباط معنادار

نحوهی طبخ غذا و همچنین سبک زندگی عواملی هستند

نشد .این نتیجه میتواند با درنظرگرفتن حجم پایین نمونه

که میتوانند برروی عوامل پاراکلینیکی و تنسنجی

و شیوع باالی دیابت و پرفشاری خون درشهر یزد قابل

ودرنهایت سکتهی قلبی تاثیر قابل توجهی داشتهباشد.

توجیه باشد.

درنهایت با پرهیز از مواجهه با عوامل خطر مذکور و

در این مطالعه ،به بررسی نقش عوامل تغذیهای
مانند مصرف روزانهی میوه ،سبزی وغذای پرنمک و

استفادهی بیشتر از میوه و انواع سبزی تازه میتوان خطر
بروز سکتهی قلبی را به میزان قابل توجهی کاهشداد.

فستفود بهمیزان حداقل دو بار در هفته پرداختهشد،

امید است با انجام فعالیتهای مستمر و موثر در

امانتایج معناداری بین این این عوامل و بروز سکتهی قلبی

این حوزه ،بتوان شیوع این بیماری را در سطح جامعه به-

مشاهده نشد .در مطالعهای که توسط کوهپایهزاده و

حداقلرسانید.

همکاران انجام شد ،نیز بین مصرف غذای پرنمک و انواع
سبزی ،ارتباط معناداری با بروز سکتهی قلبی نداشت ،ولی

تشکر و قدردانی

مصرف میوهی تازه بهطورمعنادار با بروز سکتهی قلبی

از همهی کسانی که در اجرای این مطالعه مارا

ارتباطداشت( .)26همسو با مطالعهی  Laurenceو

یاریکردند :بیماران شرکتکننده در این مطالعه ،کارکنان

همکاران ( )13در سال  2111که هرچند مصرف میوه و

بیمارستان شهید صدوقی بهخصوص بخش سیسییو و
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وکیلی و همکاران

عمومی که در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-معاون محترم پژوهشی دانشگاه و دانشکدهی پزشکی به

. میباشد،ارائه شده

 تشکر و،خاطر تصویب و مساعدت در اجرای طرح
 این مقاله مستخرج از پایاننامهی دکترای.قدردانی میشود
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Background: Ischemic heart disease is the most important cause of
mortality in many places around the world. Premature heart attacks
at early ages are increasing, so identifying and controlling risk
factors can be an effective step in public health promotion. This
study aimed to investigate the factors affecting on this disease.
Methods: This is a case-control study conducted on 100 patients
with acute myocardial infarction admitted to the CCU and 100
patients hospitalized in other sectors (as a control) in Shahid
Sadooghi hospital, Yazd,Iran . The control group was matched for
age, sex and risk factors such as smoking, hyperlipidemia,
hypertension, diabetes, depression, stress, eating fast food, fruit and
vegetable consumption, positive family history and salty food. Then
items were examined. Statistical significant level was considered as
95%.
Results: The results showed that the crude odds ratio for some
factors like smoking (OR=2.22 P=.007), greater stress (OR=3.35
P=.000), depression (OR=3.07 P=.001), high triglycerides (OR=1.86
P=.03), high cholesterol (OR= 3.3 P=.000), high LDL (OR=4.88
P=.000) and high HDL (OR=.041 P=.000) is statistically significant,
but the adjusted odds ratio determined that only three factors such
as depression (OR = 3.09 P.033), high LDL (OR=6.33 P=.004) and
high HDL (OR=.021 P=.000 ) have major impact on acute
myocardial infarction.
Conclusions: The results of this study indicated that some
modifiable factors such as depression, high LDL and high HDL play
a role in causing or preventing acute myocardial infarction.
Therefore, controlling these factors can be crucial in controlling the
disease.
Keywords: Acute Myocardial Infarction, risk factors, case-control
study, Yazd
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