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چکیده

:مقدمه 

مطالعات انجام شده براي اثبات ارتباط کمبود .عروقی نشان داده اندرا با عوامل خطر قلبی Dمطالعات مقطعی ارتباط بین کمبود ویتامین 

با پیامد قلبی عروقی داراي هماهنگی کامل نمی باشند، بنابراین نیاز به انجام مطالعات بیشتر در جوامع مختلف در این زمینه وجود Dویتامین

ن رو ما برآن شدیم تا با طراحی این مطالعه به بررسی ارتباط سطح این در این استان، از ایDبا توجه به شیوع باالي کمبود ویتامین .دارد

.ویتامین در میان بیماران با سکته قلبی حاد بپردازیم

:مواد و روش ها 

نفر بدون سابقه اي از سکته قلبی در بررسی هاي 75بیمار با سکته قلبی حاد و 75(فرد150موردي شاهدي بوده و بر روي مطالعه حاضر 

سواالتی را در ارتباط با اطالعات دموگرافیک، وجود ریسک فاکتور هاي قلبی، مطالعه از دو گروهدر این.صورت گرفت)لینی و پاراکلینیکبا

سپس از این .پرسیده شد و اطالعات حاصل را وارد چک لیست هایی که از قبل تهیه شده بود کردیم...و صیالت، محل سکونتشغل، تح

پس از دریافت جواب آزمایشگاه، اطالعات .سرم به آزمایشگاه ارسال شدDن گرفته و نمونه ها جهت سنجش سطح ویتامین افراد نمونه خو

SPSSحاصل از چک لیست بیماران به همراه اطالعات از گزارش آزمایشگاه را وارد برنامه  v16 کردیم و به توصیف و تحلیل داده ها

.پرداختیم

:نتایج

±41/11مرد و میانگین سنی افراد در گروه مورد )درصد7/66(نفر50و در گروه شاهد )درصد3/73(نفر55گروه مورد دردر این مطالعه

درصد 33/57درصد سابقه مصرف سیگار، 66/54درصد دیابت، 66/38در گروه مورد .بود68/58±52/9سال و در گروه شاهد 78/60

درصد سابقه 36درصد سابقه مصرف سیگار و 40درصد دیابت، 66/18قلبی و در گروه شاهد درصد سابقه ایسکمی66/22هیپرتانسیون، 

و نیز مشاهده گردید که گروه هیچ ارتباط معنی داري ندارددو در Dمیانگین سطح ویتامینمشاهده شد که در این مطالعه .هیپرتانسیون داشتند

.ارتباط معنی داري نداردنیزف سیگار و وجود دیابت و هیپرتانسیونسطح این ویتامین با سن، جنس، الگوي انفارکت و مصر

:نتیجه گیري

و بروز بیماري هاي قلبی عروقی و همچنین Dدر جمع بندي کلی در این مطالعه مشاهده شد که ارتباط معنی داري بین سطح سرمی ویتامین 

.ریسک فاکتورهاي ان وجود ندارد

ته قلبی حاد، سکDویتامین :کلمات کلیدي 
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MI : Myocardial infarction

CAD : Coronary artery disease

ACS : Acute coronary syndrome

ECG : Electrocardiography

CABG : Coronary artery bypass surgery
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مقدمه و بیان مسئله1-1

میلیون مرگ ناشی 25از %2020،76در سال می شودپیش بینی )WHO(بهداشتجهانیسازمانگزارشطبق

پژوهش هاي انجام شده حاکی از .عه اتفاق خواهد افتاداز بیماري هاي قلبی عروقی در کشورهاي در حال توس

عامل مهم مرگ و میر و ناتوانی هاي ناشی از آن به ایران به عنوانشیوع باالي بیماري هاي قلبی عروقی در

کاهش عوامل خطر مربوط به و منادي ضرورت طراحی یک برنامه ي ملی براي )1(می باشند،خصوص در زنان

قند خون باال عوامل کلسترول وافزایشسیگار،مصرفکهداردوجودعمومیر توافقدر حال حاض.آن هست

غذایی و چاقی، رژیمبه نظر می رسد فعالیت فیزیکی کم،.هستندخطر مربوط به بیماري هاي قلبی عروقی

یگر به طور متغیرهاي دوضعیت اجتماعی اقتصادي پایین، عوامل خطر مستعد کننده اي هستند که از طریق اثر بر

که در ایجاد بیماري اما به نظر می رسد عوامل خطر دیگري هم وجود دارند.غیر مستقیم اعمال اثر می کنند

وجود دارد که نشانشواهد فزاینده اي.د ولی در حال حاضر ناشناخته می باشندهاي قلبی عروقی نقش دارن

.)1(باشدی در ایجاد بیماري هاي قلبی عروقیممکن است فاکتور مهمDمی دهد، کمبود ویتامین

کالسـیک  يباشد که عالوه بر اعمال شناخته شدهاستروئیدي میهورمونیک2D(OH)1,25شکل بهDویتامین

اعمال غیـر کالسـیک یـا جدیـدي     شامل تنظیم ژن هاي موثر در مینرالیزه شدن استخوان و انتقال کلسیم در روده،

(VDR)به خصوص بعد از مشخص شدن اینکه گیرنده ي ویتـامین .استنیز براي آن توصیف شده D  در بیشـتر

نیـز  ، و)2(بافت هاي بدن شامل اندوتلیوم عروق، سـلول هـاي عضـله ي صـاف عـروق و میوکـارد وجـود دارد       

مغـز،  صاف عروق، سلول هـاي ایمنـی،  بسیاري از بافت هاي خارج کلیوي مثل سلول هاي اندوتلیوم و عضله ي

را بـه  D(OH)25سیستم گـوارش بـه دلیـل داشـتن آنـزیم آلفـا هیدروکسـیالز، مـی تواننـد          ات، پستان وپروست


