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چكيده
سابقه و هدف :روند رو به رشد بيماريهاي غيرواگير خصوصا بيماريهاي قلبي–عروقی كه ريشه رفتاري دارند ،ضرورت آموزش،
شناسايي و پيشگيري را براساس برنامهريزي منسجم با مشاركت تمام دستگاهها دوچندان ميكند .اين مطالعه جهت پاسخ به این
سوال انجام شده كه چه فاكتورها و الگوهايي در بيماران نظامي كه مبتال به  MIشدهاند وجود دارد؟ مقايسه اين عوامل در مبتاليان
با افراد سالم به چه ترتيب است؟
مواد و روشها :مطالعه به صورت موردي شاهدي انجام شد؛ گروه مورد  150نفر از بيماران نظامي مرد داراي سن باالتر از 40سال
بودند كه براي اولين بار دچار سكته قلبي شده بودند وگروه كنترل  300نفر از پرسنل نظامي مرد باالتر از 40سال انتخاب شدند
بهمنظور جمعآوري اطالعات از پروندهها پرسشنامهاي تهيه گرديد كه اطالعات در آن درج شد پرسش نامه شامل دو بخش،
مشخصات دموگرافيك و اطالعات پارا كلينيكي بود دادهها توسط  SPSSآنالیز گردید.
يافتهها :نتايج نشان داد سابقه خانوادگي

MI

باالترين ريسك فاكتور ميباشد  .OR=6/37 ; CI (4/03– 10/07سابقه مصرف

سيگار دومين ريسك فاكتور است ) .OR=3/46; CI (1/92 – 6/23سابقه چربي خون سومین ريسك فاكتور ميباشد

;OR=2/99

) .CI: (1/63 -5/51عدم فعاليت بدني چهارمين ريسك فاكتور بوده است و تاثير مثبت بر سكته قلبي داشته است

OR=3/0

) .CI: (1/68 -5/38سابقه ديابت پنجمین ريسك فاكتور ميباشد ) .OR=2/2; CI: (1/2 -4/02سابقه فشار خون آخرین ريسك فاكتور
است ) .OR=1/75; CI: (1/16 -2/63همچنين نسبت شانس براي افرادي كه  3فرزند و كمتر دارند به افرادي كه  4فرزند و بيشتر دارند
عبارت است از OR=2/17 CI (1/40-3/34) :كه اين موضوع نشانگر اختالف وضعيت اجتماعي اقتصادي دو گروه ميباشد.
نتيجهگيري :با توجه به ريسك فاكتورهای قابل كنترل ،كه در اين مطالعه اولویت بندی شدند برنامه ريزي براي كنترل آنها به
مسوولين بهداشتي درماني توصيه ميگردد.
کلمات کلیدی :سکته قلبی ،ریسک فاکتور ،موردی شاهدی ،نظامیان
مقدمه

ريشه رفتاري دارند ،ضرورت آموزش ،شناسايي و پيشگيري از

روند رو به رشد بيماريهاي غيرواگير مثل سرطان ،ديابت،

اين بيماريها را براساس برنامهريزي منسجم با مشاركت تمام

بيماريهاي قلبي– عروقي ،آسم ،سكتههاي مغزي و اعتياد كه

دستگاهها دوچندان ميكند)1( .

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

عضو هیئت علمی ،ايران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،گروه بهداشت*( ،نويسنده مسئول)
تلفن 09125026236 ،22956095 :آدرس الكترونيكa_mortaza14@yahoo.com :
استاد ،ايران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی
استاديار ،ايران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،گروه جراحي قلب و عروق (آنژيوپالستي)
استاديار ،ايران ،كرمانشاه ،دانشگاه رازی کرمانشاه
استادیار ،ايران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی
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بيماريهاي قلبي در ايران شيوع بااليي دارد.

قلب در بيمارستان  502ارتش بستري شده بودند پرونده بيماران

اين جمله هرچند تكراري است ،اما جاي تامل دارد« .بيماري قلبي

به تر تيب جديد به قديم انتخاب شد تا حجم نمونه برآورد شده

 -عروقي نخستين علت مرگو مير در كشور به شمار ميرود».

تكميل گرديد ،ضمنا درطي مدت اجراي طرح كه حدودا ً  7ماه بود

موضوع وقتي بيشتر جاي نگراني دارد كه اين آمار را نيز در ادامه

كليه موارد بروز  MIكه در بيمارستان بستري شدند و واجد شرايط

جمله بيفزاييم كه نزديك به  40درصد علت فوت جوانان در كشور

ورود به مطالعه را داشتند وارد مطالعه گرديدند در مورد بيماراني

به دليل بيماريهاي قلبي  -عروقي است كه اين آمار به سرعت در

كه پرونده آنها از نظر مشخصات فردي ناقص بود با آنها ارتباط

حال افزايش است(.)2

برقرار گرديد و نسبت به رفع نقص اقدام شد و در مواردي كه رفع

براساس آمارها در سال  2005در جهان  35ميليون نفر بر اثر ابتال به

نقص ميسر نبود پرونده كنار گذاشته شد.

بيماريهاي قلبي ،سكتههاي مغزي ،سرطانها ،بيماريهاي مزمن

گروه كنترل افراد نظامي مرد داراي سن  40سال و باالتربودند كه به

تنفسي و ديابت جان خود را از دست دادهاند.

داليل مشكالت ارتوپدي ،و يا جراحي به بيمارستان خانواده مراجعه

شهرنشيني و كمتحركي ،عادتهاي نامناسب غذايي ،استفاده از

کرده بودند .و پرونده آنها در بيمارستان موجود بود و بيماري اين

غذاهاي آماده و مصرف دخانيات از داليل عمده افزايش بيماريهاي

افراد نبايد با هيچ يک از عوامل خطربيماران قلبي رابطه ميداشت

غيرواگيراست.ويژگي بيماريهايغيرواگير،مزمنبودن،آزاردهنده

در مورد پروندههاي ناقص مانند گروه مورد رفتار گرديد ضمنا

بودن ،تحميل هزينههاي درماني به خانوادهها و دولت است.

مشابه گروه مورد درطي مدت اجراي طرح كه حدودا ً  7ماه بود

اما كاهش بار بيماريهاي غيرواگير به آساني و در كوتاهمدت

كليه افرادي كه در بيمارستان بستري شدند و شرايط ورود به مطالعه

امكانپذير نيست و هر اقدامي كه صورت ميگيرد سالها بعد

را داشتند وارد مطالعه گرديدند كه در واقع بيش از نيمي از گروه

ثمراتش مشاهده ميشود .اطالعات نشان ميدهد كشورهايي كه

كنترل به اين شكل وارد مطالعه شدند.

يك برنامهريزي موفق انجام دادهاند ،توانستهاند به مرور زمان

براي بررسي پروندهها و انجام مصاحبه با بيماران در بيمارستانهاي

بار بيماريهاي غيرواگير را كم كنند .پيشگيري از اين بيماريها

فوق از دو نفر نرس كه سمت سوپر وايزر آموزشي بيمارستانها را

نهتنها منجر به افزايش طول عمر بيماران و افزايش طول عمر توام

بر عهده داشتند استفاده گرديد ،ضمن ًا ستاد اداره بهداشت و درمان

با سالمت آنان ميشود ،بلكه فوايد زياد ديگري هم براي خانوادهها

نزاجا طي نامهاي رسمي از روساي بيمارستانها خواسته بود كه در

و اقتصاد كشور در بر دارد (.)3

اجراي طرح همكاري نمايند مجري طرح نيز هر دو هفته يك بار

حال اين سوال مطرح است كه چه فاكتورها و الگوهايي در بين

به بيمارستانهاي فوق مراجعه و پس از بررسي فرمها از نظر كامل

بيماران نظامي كه مبتال به  MIشدهاند وجود دارد ؟ ومقايسه اين

بودن ،آنها را دريافت وبه تدريج وارد فايل  SPSSنمود.

عوامل درمبتاليان با افراد سالم به چه ترتيب است؟

با عنايت به اينكه تعدادي از متغيرها ممكن بود د ر گروه كنترل

با عنايت به موارد فوق و همچنين نقش سالمت جسماني در

كم باشد ،به منظور افزايش دقت تعداد گروه كنترل دو برابر گروه

كارايي پرسنل نظامي وبه جهت به دست آوردن اطالعات الزم

مورد انتخاب گرديد نام متغير وابسته كه مورد بررسي قرار گرفت

براي برنامهريزي وهمچنين نبود تحقيق مشابه بر آن شديم كه اين

 myocardial Infarctionكه مال ك تشخيص نظر دكتر متخصص قلب

تحقيق را انجام دهيم.

و عروق بود.
بهمنظور جمعآوري اطال عات از پروندهها پرسشنامهاي تهيه

مواد و روشها

گرديد كه اطالعات در آن درج شد پرسش نامه مورد استفاده در

اين مطالعه مورد /شاهد ) (Case/controlميباشد.

اين پژوهش شامل دو بخش ،مشخصات دموگرافيك و اطالعات

گروه مورد ،بيماران نظامي مرد داراي سن  40سال و باالتر بودند

پارا كلينيكي بود.

كه براي اولين بار دچار  MIشده و با تشخيص پزشك متخصص

باتوجه به اينكه مطالعات مورد /شاهد مطالعاتي گذشته نگر ميباشند

دکتر مرتضی اکبری و همکاران
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و محقق بايستي به دنبال ريسك فاكتورهاي احتمالي يك بيماري

یافتهها

در گذشته فرد باشد ،به همين منظور سعي شد در پرسش نامه به

ميانگين سن در گروه بيمار  52/97با انحراف معيار  9/1و در گروه

ازاي هر ريسك فاكتور چند سوال مطرح گردد تا بتوان با ديد بهتري

شاهد  52/94با انحراف معيار  9/6بود (جدول شماره  ،)1همچنين

نسبت به سابقه فرد قضاوت نمود ،در اين پژوهش جهت اعتبار علمي

نسبت شانس براي افرادي كه  4فرزند و بیشتر دارند به افرادي كه 3

پرسش نامه از اعتبار محتوي استفاده گرديد روايي محتوا به بررسي

فرزند و کمتر دارند ،عبارت است از.OR=2/17 CI (1/40-3/34) :

دقيق منابع علمي وقضاوت متخصصان استوار است .پرسشنامه با

همچنين  %71/3گروه بيماران داراي رستههاي پشتيباني و پشتيباني

مطالعه مقاالت و نشريات مختلف و نظر متخصصين قلب و عروق

خدمات رزمي ميباشند؛ اما در گروه شاهد اين رقم  %28/7ميباشد

تهيه گرديد .در مورد پايايي از روش آزمون مجدد استفاده گرديد

كه با توجه به  X =13/85و  P<0/001از نظر آماري معني دار ميباشد

تعداد  10عدد از پرسشنامهها به فاصله يك هفته توسط افراد سالم

و نسبت شانس در رستههاي پشتيباني به رزمي عبارت است از:

و بيمار تكميل شد و سپس ميزان همبستگي آنها سنجيده شد كه

).OR=2/21 CI (1/45 -3/36

ميزان همبستگي آنها  %87بود كه قابل قبول ميباشد.

همچنين يافتهها نشان داد كه  %35بيماران در گروه زير ديپلم قرار

با استفاده از فرمو ل حجم نمونه محاسبه گرديد كه با عنايت به اينكه

دارند اما در گروه شاهد اين رقم  %27/7ميباشد كه با توجه به

تعيين بيش از  %10اختالف بين گروه شاهد و مورد مد نظر محقق

 X =17/70و  P<0/001از نظر آماري معنيدار ميباشد.

بوده يعني اختالف  Pو  0/10 Pدر نظر گرفته شده است و شيوع

همچنين  %51/0بيماران داراي سابقه خانوادگي سكته قلبي ميباشند؛

ريسك فاكتورها در موردها حدود  %20ودر كنترلها حدود%10

اما در گروه شاهد اين رقم %14/0مي باشد كه با توجه به X2=70/01

در نظر گرفته شد كه حجم نمونه  150نفر براي موردها و  300نفر

و  P<0/001از نظر آماري معنيدار ميباشد و پس از محاسبه نسبت

0

1

براي كنترلها بدست آمد.
در مورد نحوه آناليز يک آناليز توصيفي داريم كه با استفاده از
آزمون كاي دو و تي مستقل که با استفاده از تک تک فاکتورها

2

2

جدول  -1توزيع فراواني مطلق و نسبي دو گروه مورد و شاهد بر اساس
گروههاي سني

Ê^¸« Äf°

عوامل خطر را تعيين نموده و احتمال وجود يا عدم وجود يک
عامل مورد بررسي قرار گرفت ولي درآناليز تحليلي با استفاده از

40-48

مدل ركرسيون لجستيك اثرهاي متغيرها را ثابت نگه داشته و اثر
خالص هر متغير را بر روي بيماري تعيين گرديد.
در خصوص مالحظات اخالقي

49-55

¾
56-65

 -1جهت انجام پژوهش با رياست بيمارستان و ارگانهاي ذي ربط
هماهنگي الزم به عمل آمد.

=>66

 -2اهداف پژوهش به واحدهاي مورد پژوهش توضيح داده شد.
 -3از ثبت نام ونام خانوادگي در فرم جمعآوري اطالعات خود

¶¯ ¼m

داري گرديد و اطالعات محرمانه خواهد ماند.
 -4براي بررسي پروندهها از يك نفر پرستار واجد «صالحيت
 -5نتايج حاصل از تجزيه و تحليل عين ًا گزارش گرديد.
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شانس ) OR=6/37 ; CI (4/03– 10/07ميباشد كه بيان كننده رابطهاي

نيازهاي آن جامعه ميباشد كه يكي از منابع اطالعاتي جهت

قوي است.

برنامهريزي دقيق تر و علمي نتايج پژوهشهايي است كه در هر

همچنين  %40/7بيماران داراي سابقه فشار خون ميباشند؛ اما در گروه

جامعه انجام شده و تعيين كننده اولويتهاي برنامهريزي و نيازهاي

شاهد اين رقم  %28/2ميباشد كه با توجه به  X =7/0و  P<0/008از

آن جامعه ميباشد (.)4

نظر آماري معنيدار ميباشد .پس از محاسبه نسبت شانس OR=1/75

مطالعه حاضر در راستاي تعيين عوامل خطر ساز بيماري  MIدر پرسنل

) ; CI (1/16 – 2/63به دست ميآيد و .PAR=%17

نظامي انجام پذيرفت كه نتايج ان عالوه بر تاييد نتايج پژوهشهاي

همچنين  %54/0بيماران داراي سابقه مصرف سيگار ميباشند اما

قبلي در اين زمينه ميتواند مورد توجه مسئولين و برنامه ريزان

در گروه شاهد اين رقم  %35/0ميباشد كه با توجه به  X =14/89و

بهداشتي قرار گيرد.

 P<0/001از نظر آماري معنيدار ميباشد و پس از محاسبه نسبت

پس از توصيف دادهها كه نتايج آن بر اساس جداول ثبت گرديد به

شانس ) OR=2/18; CI (1/46 – 3/25به دست ميآيد.PAR=%29 .

منظور بدست آوردن اثر خالص هر يك از متغيرها از مدل رگرسيون

همچنين  %40بيماران داراي سابقه ديابت ميباشند اما در گروه شاهد

لجستيك استفاده گرديد كه نتايج زير حاصل گرديد.

اين رقم  %20/3ميباشد كه با توجه به  X =19/67و  P<0/001از نظر

سابقه خانوادگي  MIباالترين ريسك فاكتور است ،همچنين پس

;OR=2/61

از طبقه بندي بر حسب كروه سني مشخص شد كه بيشترين تاثير

2

2

2

آماري معني دار ميباشد .پس از محاسبه نسبت شانس
) CI (1/70 – 4/01به دست ميآيد.PAR=%25 .

سابقه خانوادگي در گروه سني زير  49سال ميباشد.

همچنين  %42/7بيماران داراي سابقه چربي خون ميباشند اما در

سابقه مصرف سيگار دومين ريسك فاكتور از نظر اهميت بود ،پس

گروه شاهد اين رقم  %19/4ميباشد كه با توجه به  X =27/33و

از طبقه بندي بر حسب كروه سني مشخص شد كه بيشترين تاثير

 P<0/001از نظر آماري معنيدار ميباشد .پس از محاسبه نسبت

سابقه مصرف سيگار در گروه سني زير 56سال ميباشد همچنين

شانس) OR=3/1 ; CI (2/01 – 4/76به دست ميآيد .PAR=%29

.(population attributable risk) PAR =%38

همچنين  %34/0بيماران داراي سابقه فعاليت بدني ميباشند اما در

سابقه چربي خون سومین ريسك فاكتور از نظر اهميت بوده،

گروه شاهد اين رقم  %55/4ميباشد كه با توجه به  X =18/3و

همچنين پس از طبقهبندي بر حسب گروه سني مشخص شد كه

 P<0/001از نظر آماري معني دار ميباشد .پس از محاسبه نسبت

بيشترين تاثير را در گروه سني زیر  48سال دارد.

شانس برای عدم فعالیت بدنی) OR=2/38; CI (1/49 – 3/57به دست

عدم فعاليت بدني چهارمين ريسك فاكتور از نظر اهميت ميباشد

ميآيد.PAR=%38 .

و تاثير مثبت بر سكته قلبي داشته است.

همچنين در این گروه از بیماران شاخص توده بدنی تاثیر چندانی

سابقه ديابت پنجمین ريسك فاكتور از نظر اهميت است ،همچنين

بر سکته قلبی نداشته است (جدول شماره .)2

پس از طبقهبندي بر حسب كروه سني مشخص شد كه بيشترين

2

2

تاثير را در گروه سني زير  49سال دارد.

بحث و نتيجهگيري

سابقه فشار خون آخرین ريسك فاكتور از نظر اهميت بود ولی

پيشگيري از بروز بيماري بر اساس شعار پيشگيري مقدم بر درمان

آنچه که در مورد فشار خون باید مد نظر قرار گیرد تاثیر بسیار زیاد

است ،به عنوان اولين هدف سيستمهاي بهداشتي به حساب ميآيد

آن برگروه سنی زیر  49سال ميباشد به طوری که اگر بخواهیم

مراكز بهداشتي بر آنند تا با آموزشهاي الزم و افزايش سطح

برنامهاي جهت کاهش سکته قلبی در افراد شاغل داشته باشیم همراه

آگاهيهاي مردم سطح سالمت جامعه را ارتقا بخشند و با پيشگيري

سیگار جزء دو ریسک فاکتورقابل کنترل اصلی ميباشند.

از وقوع بيماريها از هزينههاي گزافي كه در اين خصوص بر

همچنين باال بودن نسبت شانس براي افرادي كه  4فرزند و بیشتر

سازمانها و جامعه وارد ميگردد بكاهند.

دارند به افرادي كه  3فرزند و کمتر نشانگر اختالف وضعيت

حصول اين هدف مستلزم برنامهريزي علمي و اجراي آن بر اساس

اجتماعي ـ اقتصادي دو گروه ميباشد معموال در جوامعي كه ميزان
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جدول  -2نتيجه آناليز رگرسيون لجستيك
B

S.E.

cÔÌve

6/376

4

0/173

Lower

Upper

º¸bË{ Ë

-1/503

1/136

1/750

1

0/186

0/222

0/024

2/063

{º¸bË

-0/853

1/098

0/603

1

0/437

0/426

0/050

3/668

§º¸bË{ ©Â

0/139

1/031

0/018

1

0/893

1/149

0/152

8/670

·¿ZÌ

-0/358

0/964

0/138

1

0/711

0/699

0/106

4/627

0/619

3

0/892

{Äm
¯|À»Z

0/762

1/266

0/362

1

0/547

2/143

0/179

25/629

Lm §Y

0/921

1/308

0/496

1

0/481

2/512

0/194

32/592

|Y §Y

0/458

1/109

0/170

1

0/680

1/580

0/180

13/891

|¿§ {Y| e

0/359

0/124

8/419

1

0/004

1/432

1/124

1/825

8/974

3

0/030

¶¤

)Step 1(a

Wald

df

Sig.

)Exp(B

)95/0% C.I.for EXP(B

Ê» cZ»|y Ê¿Z^Ìfa

-19/820

40192/970

0/000

1

1/000

0/000

0/000

Ê» Äf

0/051

0/340

0/023

1

0/880

1/053

0/540

2/052

Ê¿Z^Ìfa Äf

1/615

0/551

8/584

1

0/003

5/029

1/707

14/817

2/353

2

0/308

{µÀ» ¾fY
»{Y{ µÀ

-0/583

0/711

0/673

1

0/412

0/558

0/139

2/248

»{Y|¿ µÀ

0/377

0/422

0/795

1

0/373

1/457

0/637

3/335

ÄÆ^m Ä¬]Z

-0/245

0/051

22/738

1

0/000

0/782

0/707

0/865

Ê³{YÂ¿Zy Ä¬]Z

2/160

0/325

44/042

1

0/000

8/669

4/581

16/406

Z´Ì ¥» Ä¬]Z

1/242

0/300

17/147

1

0/000

3/464

1/924

6/237

d]ZË{ Ä¬]Z

0/786

0/309

6/462

1

0/011

2/196

1/197

4/026

Ê¿|] dÌ·Z § ¾fY{ Ä¬]Z

-1/101

0/297

13/720

1

0/000

0/333

0/186

0/595

½Ây Ê]q Ä¬]Z

1/098

0/311

12/454

1

0/000

2/997

1/629

5/513

½Ây Z§ Ä¬]Z

0/386

0/323

1/430

1

0/032

717/1

1/081

2/770

¾

-0/055

0/020

7/543

1

0/006

0/947

0/911

0/984

BMI

-0/185

0/048

14/852

1

0/000

0/831

0/757

0/913

Constant

4/940

2/039

5/872

1

0/015

139/811

a Variable(s) entered on step 1: EDUC, NRANK, CHILD, JOB, HOUSE, JEBHA, HISTORY, SMOKING, DIABETE,
ACTIVITY, FATTY, HYPERTEN, AGE, BMI.

اميد به زندگي پايينتر است ،ميزان زاد ولد بيشتر است.

بهداشتي درماني توصيه ميگردد.

لذا با توجه به ريسك فاكتورهای قابل كنترل ،كه در اين مطالعه

درخصوص تاثير مدت حضور در جبهه بر سكته قلبي در اين مطالعه

اولویت بندی شدند برنامه ريزي براي كنترل آنها به مسوولين

تاثير آن منفي بوده است كه براي بررسي دقيق تر و قضاوت بهتر
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نياز به مطالعات ديگري در اين زمينه و با حجم نمونههاي بزرگتر

توتون دود شده ،تاثير توتونهاي كم دود و كساني كه در معرض

وجود دارد.

دود غير مستقيم توتون هستند در  52كشور بررسي شده است

در مورد تاثير سابقه اسارت با توجه به اين كه هيچيك از  150مورد

باياسهاي مطالعه از قبيل اختالف سطح زندگي بين گروه سيگاري

جزو آزادگان نبودند بررسي آن ممكن نگرديد ،در مطالعاتي كه در

و غير سيگاري كنترل شده است يافتههاي مطالعه نشان داد كه

ساير نقاط دنيا انجام شده است نتايج زير به دست آمده است.

ريسك  MIغير كشنده در مورد سيگاريها نسنت به غير سيگاريها

در مطالعهاي كه درژاپن انجام گرفته است  6ريسك فاكتور عمده

) OR=2/95 ، CI= (2/77– 3/14بوده است و خطر ابتال به ازاي هر

 MIمورد بررسي قرار گرفتند مطالعه به شكل  case controlبر روي

نخ سيگار اضافي  %5/6افزايش پيدا ميكرد اين خطر در مورد

 1925بيمار كه رنج سني آنها بين  28تا  103سال بود و براي اولين

كساني كه قبال سيگاري بوده و سيگار خود را سه سال قبل ترك

بار دچار سكته شده بودند انجام شدگروه مورد با  2279كنترل كه از

كرده بودند به  OR=1/81كاهش پيدا ميكرد ( ،)8در مطالعهاي كه

نظر سن و جنس همسان شده بودند مقايسه گرديدند  ORدر گروه

اثر بالقوه ريسك فاكتورهاي قابل تعييردر ارتباط با  MIبه شكل

بيمار نسبت به كنترل براي ريسك فاكتورهاي مختلف به شرح زير

 case controlدر  52كشور با حجم نمونه ( 15152مورد در مقابل

OR=3/44

 14820كنترل) انجام گرديده و به  Inter Heart Studyمعروف شده

بوده است فشار خون ) OR=4/8 CI=(2/5-4/85ديابت ،

) CI= (2/5-4/85سيگار ) OR=3/9 ، CI= (2/75-4/18سابقه فاميلي
) OR=1/84 ، CI= (1/30-2/64باال بودن كلسترول خون ،

است نتايج زير حاصل شده است

OR =2/87,

و

PAR=%35/7

OR =1/28

براي كساني كه سيگاري هستند و يا قبال سيگاري بودهاند

) CI= (1/00- 1/62بنابر اين مهمترين ريسك فاكتورها در مردان ژاپني

در مقابل كساني كه هرگز سيگار نكشيدهاند ،مقايسه نسبت

شامل فشار خون ديابت سيگار سابقه خانوادگي و كلسترول بود و

ApoB/ApoA1

براي كساني كه در يك پنجم بااليي قرار داشتند

در زنان شامل سيگار ديابت فشار خون و سابقه خانوادگي بود و

نسبت به كساني كه در يك پنجم پايين قرار گرفته بودند OR=3/25

كلسترول در زنان به عنوان ريسك فاكتور معني دار نبود )5 ،6( .در

وبراي كساني كه در چهار پنجم بااليي قرار داشتند نسبت به كساني

مطالعه ديگري كه درسنگاپور انجام گرفته است هدف مطالعه تعيين

كه در يك پنجم پاييني قرار گرفته بودند  PAR=%49/2سابقه فشار

و كنترل ريسك فاكتورهاي  MIدر ابتداي سني است كه ميتوان از

خون ) (%1/91 ،17/9ديابت ( )%2/37 ، 9/9چاقي شكمي OR=1/62

ابتال به  MIپيشگيري نمود 1556بيمار كه براي اولين بار مبتال به

براي ميانه نسبت به يك سوم پاييني عوامل رواني اجتماعي

 MIشده بودندبه دو گروه باالي  45وپايين  45سال تقسيم شدند

 ,%32/5, OR=2/67مصرف روزانه سبزيجات و ميوه در مقابل عدم

حضور پنج ريسك فاكتور يعني فشار خون ،ديابت ،چربي خون

مصرف  OR=0/7, PAR=%13/7و فعاليت منظم روزانه در مقابل

سيگار وسابقه خانوادگي توسط مصاحبه و سوابق پزشكي قبلي

عدم فعاليت منظم .)9( OR=0/86 ، PAR=%12/2

سنجيده شد در نتيجه  %96از بيماران 45ساله و جوان تر و 45%92
سال به باال حداقل يكي از ريسك فاكتورهاي فوق را داشتند ولي

تشكر و قدرداني

OR=2/99

در پایان از مسوولین وقت اداره بهداشت و درمان نزاجا و بیمارستان

) CI= (2/00 – 4/46و چربي خون ) OR=1/71 ، CI= (1/2 – 2/43دادر

خانواده و  502ودرمانگاه شهید فالحی بهخصوص دکتر منصور

بر روي  27089بيمار

شیخ ،خانم قمچیلی و خانم کهنسال که در انجام این مطالعه کمال

گروه زير  45سال بروز باالتري از نظر فشار خون ،
مطالعه ديگري كه به شكل

case control

( 12461مورد و 14637كنترل) دركانادا انجام گرفته است ارتباط
بين خطر  MIوسيگا ريهاي فعلي و ترك كرده نوع توتون مقدار

همکاری را با اینجانب داشتند صمیمانه تشکر ميکنم.
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Abstract
Background: Acute myocardial infarction (AMI) is prevalent and has serious consequences including reinfarction and death. Although the risk factors for AMI have been extensively studied in Western countries,
they are less well documented in Iran. To determine the risk factors for AMI
Material And Methods: we performed a case-control study in Military men patients hospitalized for AMI
in Military hospitals. Risk factors were assessed in 150 consecutive patients with a first AMI (age 40 years
old; and higher than 40), who were admitted to 502 hospital, and in 300 age-and sex-matched hospital-based
controls.
Results: family history OR=6.37; CI (4.03– 10.07), current smoking OR=3.46; CI (1.92 – 6.23);
PAR = 38%, Hypertension OR=1.75; CI: (1.16 -2.63) PAR = 17%, diabetes OR=2.2; CI: (1.2 -4.02)
PAR = 29%, hypercholesterolemia OR=2.99; CI: (1.63 -5.51) PAR = 29%) and non physical activity OR=3.0
CI: (1.68 -5.38) PAR = 38% were all independent risk factors for AMI.
Conclusion: family history, current smoking, Hypertension, diabetes, non physical activity, and
hypercholesterolemia are associated with AMI in Military men patients
Keyword: myocardial infarction; case-control; Military; risk factors
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