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 حاد کرونري با سندروم یماران) بBFو% BMI,WHRبدن ( یبترک یسهمقا

 چکیده : 

 بدین و است مرتبط عروقی قلبی و متابولیک اختالالت و بیماریها از بسیاري با چاقیسابقه و هدف : 

هدف این مطالعه مقایسه سه .دارد دخالت یتیموربید و ومورتالیتی قلبی حوادث ایجاد در وسیله

 با سندروم کرونري حاد می باشد. بیماران  در )WHR و   %BFو  BMI(شاخص ترکیب بدن 

شـده بـا    يبسـتر   یمـاران بمقطعی و جامعـه آمـاري آنـرا کلیـه      روش پژوهش توصیفیمواد و روش ها : 

اردبیـل   ر بیمارسـتان امـام خمینـی (ره)   د  91تابسـتان  دوره سه ماهـه  یحاد در ط يسندرم کرونر یصتشخ

هاي آمار توصیفی و نیز آزمون هـاي آمـاري    تشکیل می دهد. داده هاي جمع آوري شده  با بکارگیري روش

 تحلیل شدند. SPSS16مجذور کاي ، مونت کارلو و تی تست مستقل با استفاده از نرم افزار 

کمتـر و فراوانـی وضـعیت    قابل قبول در هر سه شـاخص  فراوانی وضعیت در بیماران سندروم کرونري  یافته ها:

وضـعیت هـاي مختلـف هـر      مشاهده شده و مورد انتظـار  یفراوان نیبغیر قابل قبول بسیار بیشتر می باشد. همچنین 

 وجـود دارد  يدار یتفـاوت معنـ  شاخص توده بدن ، درصـد چربـی بـدن و نسـبت دور کمـر بـه ران        یک از  سه

)05/0≤P(. سـندروم  در دو گـروه  درصد چربی بدن ، نسـبت دور کمـر بـه ران    ص توده بدن ، بین میانگین شاخ

 .)P≤05/0(کرونري حاد تفاوت معنی داري وجود نداشت 

نسبت به دو شاخص دیگر  BMIحاد  يسندرم کرونر یصبا تشخدر هر دو گروه بیماران زن و مرد نتیجه گیري: 

 در اولویت توجه می باشد.  %BFو در بیماران مرد  WHRدر بیماران زن،  در درجه اهمیت کمتري قرار دارد.

 سندروم کرونري حاد ، چاقی ، شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، نسبت دور کمر به رانهاي کلیدي:  واژه
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 : مقدمه 1-1

 درجمعیت میر و مرگ اصلی علت کرونر قعرو بیماریهاي ، پزشکی در گسترده پیشرفتهاي علیرغم

 شود. می محسوب میر و مرگ عامل نیز بیماري هاي قلبی عروقی  اولین در ایران، )1( باشد. می عمومی

 شده ارزیابی کشور در افزایش به رو یک روند صورت به ها بیماري این از ناشی میر و مرگ نرخ )2،3(

 )2،4(است.

 هیپرتنشن، دیابت،(تغییر  قابل بالقوه دسته دو به اغلب دثحوا این کالسیک فاکتورهاي ریسک

 )خانوادگی سابقه و تغییر (سن قابل و غیر )تحرك بدون زندگی و چاقی سیگار، مصرف هیپیرلیپدمی،

 وزن می اضافه و قابل تغییر سندرم کرونري حاد، چاقی فاکتورهاي ریسک از یکی )5(شوند. می تقسیم

 )6،7( باشد. می افزایش حال در وزر به روز آن شیوع که باشد

 قلبی هاي بیماري از ناشی زودرس میر و و مرگ ابتال با چاقی ارتباط که است زیادي زمان مدت

 شده مشخص خون پرفشاري و خون، دیابت چربی اختالل نظیر آنها خطر عوامل و همچنین عروقی

مغزي و  سکته براي خطر مستقل لعام یک عنوان به را که مطالعه فرامینگهام چاقی طوري به.  است

CVD
 )2،8( کرد. معرفی 1

BMI
 .رود  می کار به بزرگ درجوامع چاقی ارزیابی و براي است بدن اندازه ساده و رایج شاخص  2

-9،10(دارد. ارتباط 2 نوع دیابت و CVDخطر  افزایش با BMIافزایش  که اند داده نشان برخی مطالعات

 شاخص شود، دور باسن شناخته می به کمر دور نسبت کمر یا دور گیري اندازه با که شکمی چربی )11

                                           
 بیماریهاي قلبی و عروقی - 1

 شاخص توده بدن - 2


