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مقدمه
یکی از علل اصلی مرگهای زودرس و ناگهانی در دنیا ،بیماریهای قلبی و عروقی میباشد که منجر به 71/9
میلیون مرگ در سال  2172و  741/5میلیون ناتوانی در سال  2175در سرتاسر جهان شده است و  72درصد از
بار جهانی بیماریها را تشکیل میدهند .برطبق گزارشات 7 GBDبیماریهای قلبی و عروقی ،اولین عامل مرگ و
میر و ناتوانی سالهای زندگی است که منجر به  44درصد از همه مرگها و  21-27درصد بار بیماریها را در
ایران تشکیل میدهند و با وقوع بیش از  9111مورد  CVD2در سال ،ایران را در زمره یکی از کشورهای با باالترین
نرخ  CVDدر جهان قرار داده است بیشترین مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی ناشی از ایسکمیک
قلبی و سکته مغزی است که حدود یک سوم از آنها در افراد کمتر از  11سال رخ میدهد .ایسکمیک قلبی و
مغزی اولین و دومین علت مرگ و میر و ناتوانی سالهای زندگی در ایران بودهاند به طوری که در بین تمام
بیماریهای جز  ،CVDحدود  24درصد و  77درصد از کل مرگها و بار بیماری در ایران به علت  IHD7رخ داده
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است.فاز اول مطالعه کوهورت قلب سالم یزد در سال  77۳4نشان داد  ٪۳5جمعیت شهری  14-21سال حداقل
یکی و  ٪47۱7 47/7دو فاکتور خطر از فاکتورهای خطر شناخته شده بیماری ایسمیک قلبی خطر بیماری را
دارا میباشند.
 ٪ 74/7۳چاقی  ٪ 5۳/5 ،دیس لپیدمی  ٪ 25/4 ،پرفشاری خون  ٪72 ،کلسترول باالی  ٪ 77/72، 241مصرف
سیگار ،دیابت  ٪ 77و پر دیابت  ٪ ۳/5بود .زنان به طور معنی داری نسبت به مردان به فاکتورهای خطر چاقی ،
چاقی شکمی ،هیپرکلسترولمی ،و دیابت مبتال بودند.
هدف :بررسی تغییرات عوامل خطر متابولیکی بر بروز بیماری ایسکمیک قلبی درجمعیت  02-47سال شهری یزد

مواد و روشها
مطالعه از نوع مطالعه کوهورت طولی  longitudinal studyمیباشد که بیش از  2بار اندازهگیری مواجهه و
پیامد را در طول زمان پیگیری داریم .جامعه مورد بررسی کلیه افراد باالی  21-14سال جمعیت شهری یزد که
در تاریخ  77۳7-77۳4از طریق نمونهگیری چند مرحلهای وارد فاز  7مطالعه پروژه قلب سالم شدند.
مطالعه بر روی افراد مورد مطالعه در فاز اول پروژه قلب سالم یزد که در سالهای  ۳7-۳4وارد مطالعه شدند انجام
گردید .میگیرد .روش نمونهگیری فاز یک مطالعه قلب سالم به روش چند مرحلهای بوده به طوری که در مرحله
اول خوشهها به صورت تصادفی انتخاب و در هر خوشه به تعداد مساوی زن و مرد انتخاب شدند .این افراد در این
مطالعه بعد از  71سال پیگیری شدند ..حجم نمونه از ابتدا جهت تخمین شیوع فاکتورهای خطر بیماری قلبی
محاسبه شد و تمامی این  2111نفر وارد این مطالعه طولی گردیدند .تعداد  7111نفر از این افراد تا سال 7791
سالیانه ویزیت شدند که از اطالعات ایشان در آنالیز دادههای طولی استفاده گردید.
دادهها به دو صورت طولی و توصیفی آنالیز گردید .به این صورت که از مدلهای  mixed modelو GEE
 modelجهت شناخت تغییرات متغیرها در طول زمان از یک طرف و از طرف دیگر عوامل موثر بر ایجاد بروز
بیماری ایسکمیک و هر کدام از فاکتورهای خطر متابولیک بیماری قلبی با استفاده از این مدلها که مختص
اطالعات  repeat measurementمیباشد آنالیز گردید.
نتایج :از مجموع  2111شرکت کننده طی ده سال پیگیری  1/7درصد( 774نفر) مبتال به بیماری ایسکمیک
قلبی شدند بروز  71ساله بیماری ایسکمیک قلبی در جمعیت  21-14سال شهری یزد 5 ،در هزار شخص _
سال است و مهمترین عامل خطر آن ،سن ،پرفشاری خون ،دیابت ،هایپرگلیسمی ،آنژین صدری قفسه سینه
وجنس مرد بود.
چگالی بروز تطبیق داده شده سنی و وزندار شده  71ساله پرفشاری خون در جمعیت  21-14سال شهری یزد
در طی سالهای  77۳7-77۳4تا  77 ،7797-7794در هزار شخص _ سال بود و مهمترین عوامل خطر آن سن،
فشارخون سیستولی ،تری گلیسیرید ،قندخون ناشتا ،چاقی شکمی و پرفشاری خون در هر دو والدین است .چگالی

بروز تطبیق داده شده سنی و وزندار شده  71ساله بیماری دیابت در جمعیت  21-14سال شهری یزد در طی
سالهای  77۳7-77۳4تا  74 ،7797-7794در هزار شخص _ سال است .و مهمترین عوامل خطر آن سن ،تری
گلیسیرید ،هایپریوریسمی ،چاقی شکمی و سابقه فامیلی دیابت است .چگالی بروز تطبیق داده شده سنی و وزندار
شده بروز  71ساله بیماری چاقی در جمعیت  21-14سال شهری یزد در طی سالهای  77۳7-77۳4تا -7794
 9 ،7797در هزار شخص _ سال بود .بروز  71ساله بیماری سندرم متابولیک در جمعیت  21-14سال شهری یزد
در طی سالهای  77۳7-77۳4تا  ،7797-7794در مردان  54/7و در زنان 5۳/1در هزار شخص_سال است و
مهمترین عامل خطر آن در مردان هایپرتری گلیسیمی و زنان قند خون ناشتا باال بود .چگالی بروز تطبیق داده
شده سنی و وزندار شده بروز  71ساله بیماری هیپریوریسمی در جمعیت 21-14سال شهری یزد در طی سالهای
 77۳7-77۳4تا  9 ،7797-7794در هزار شخص _ سال بود .چگالی بروز تطبیق داده شده سنی و وزندار شده
بروز  71ساله بیماری  LDL Cholsetrol4در جمعیت  21-14سال شهری یزد در طی سالهای  77۳7-77۳4تا
 77 ،7797-7794در هزار شخص_سال بود .چگالی بروز تطبیق داده شده سنی و وزندار شده بروز  71ساله
سیگار در جمعیت  21-14سال شهری یزد در طی سالهای  77۳7-77۳4تا  7 ،7797-7794در هزار شخص_سال
بود .چگالی بروز تطبیق داده شده سنی و وزندار شده بروز  71ساله آنژین صدری قفسه سینه در جمعیت -14
 21سال شهری یزد در طی سالهای  77۳7-77۳4تا  5 ،7797-7794هزار شخص_سال بود .چگالی بروز تطبیق
داده شده سنی و وزندار شده بروز  71ساله بیماری استروک در جمعیت  21-14سال شهری یزد در طی سالهای
 77۳7-77۳4تا  ،7797-7794یک در هزار شخص_سال بود.
روند تغییرات  25>BMI>29/9و  FBS ≤724 ، LDL ≤775 ،Low HDL ، BMI≤71در مجموع دوجنس در
طی  71سال پیگیری افزایش معنیداری داشت( )P<1/15و روند تغییرات ،TG≤751 ،Cholestrol Total ≤791
هیپریوریسمی  ،abnormalدر مجموع دوجنس در طی  71سال کاهش معنیداری داشت( .)P<1/15بین
تغییرات فشار خون سیستولی ،تغییرات مجموع کلسترول ،تری گلیسیرید ،کلسترول بد ،تغییرات شاخص توده
بدنی ،تغییرات وزن با بروز بیماری ایسکمیک قلبی ،ارتباط معنیداری وجود داشت(.)P<1/117
بحث و نتیجه گیری :بیشترین میزان چگالی بروز مربوط به پر فشاری خون بود .و کمترین چگالی بروز مربوط
به سیگار بود  .بین هر هزار نفر در طی یکسال به ترتیب  77نفر مبتال به پرفشاری خون –  74نفر دیابت – 9
نفر چاقی 9 -نفر هیپریوریسمی 5 -نفر بیماری ایسکمیک قلبی و  7نفر استروک میگردد .با افزایش سن شاخص
توده بدنی -قند خون ناشتا و اختالالت  HDL LDLافزایش می یابد .مهمترین عوامل تعیین کننده بیماری
ایسکمیک قلبی در یزد فشار خون اختالل چربی خون و چاقی می باشد .لذا اصالح سبک زندگی بهترین مداخله
ممکن در کاهش بروز بیماریهای قلبی عروقی خواهد بود.
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سالیانه از هر 711111هزار نفر جمعیت  21-14سال شهری یزد  511 ،نفر مبتال به ایسکمیک قلبیمیشوند .این افراد بیشتر از سایرین دچار پرفشاری خون ،دیابت نوع دوم ،هایپرگلیسمی می باشند .همچنین
مردان بیشتر از زنان مبتال به بیماری ایسکمیک قلبی میشوند و افرادی که مبتال به آنژین صدری قفسه سینه
هستند بیشتر دچار بیماری ایسکمیک قلبی میشوند و همچنین افزایش سن نقش قابل توجهی در ابتال به
ایسکمیک قلبی دارد.
-2سالیانه از هر  7111نفر جمعیت  21-14سال شهری یزد 77 ،نفر به پرفشاری خون مبتال میشوند .این
افراد بیشتتر از ستایرین دچار هیپرتری گلیسمی ،دیابت و چاقی می باشند ،افراد با سابقه پرفشاری خون در
والدینشان بیشتر از سایرین مبتال به پرفشاری خون می شوند.ضمنا افزایش سن نقش قابل توجهی در ابتال
به پرفشاری خون دارد.
 -7از هر 7111نفر جمعیت شهری  21-14سال یزد ،سالیانه  74نفر به دیابت نوع دوم مبتال می شوند .این
افراد بیشتتر از ستایرین دچار هیپر تری گلیستیرید ،هایپریوریستمی ،چاقی شکمی می باشند ،همچنین این
افراد با سابقه دیابت نوع دوم در والدینشان بیشتر از سایرین مبتال به دیابت نوع دوم می شوند.ضمنا افزایش
سن نقش قابل توجهی در ابتال به دیابت نوع دوم دارد.
 -4سالیانه از هر  7111نفر جمعیت  21-14سال شهری یزد 54 ،مرد و  5۳زن مبتال به سندرم متابولیک
میشتوند ،همچنین در مردان ،این افراد بیشتتر از بقیه دچار های پرتری گلیستیمی و زنان بیشتر دچار قند
خون باال میشوند.

