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مقاله اصلی

ارزیابی میانگین خطر بیماری های قلبی ومغزی در پرسنل باالی  03سال
بیمارستان شریعتی مشهد در سال 7031
تاریخ دریافت -31/73/70 :تاریخ پذیرش38/30/37:
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زهرا خرقانی
2
محمدرضا حسینعلی زاده
3
علی اکبر ایالتی
4
سمیرا یعقوبی

خالصه
مقدمه
بیماریهای قلبي از مهمترین علل مرگ و میر در جهان است لذا هدف ما در این مطالعه به ارزیابي میانگین
خطرسنجي بیماریهای قلبي ومغزی در پرسنل باالی  03سال بیمارستان شریعتي مشهد در سال 6079
ميباشد.
روش کار

 -6متخصص طب کار و بیماریهای شغلي

در این مطالعه توصیفي مقطعي از روش نمونه گیری تصادفي برای انتخاب نمونهها استفاده شده است .پس

 -9متخصص قلب ،بیمارستان شریعتي مشهد

از اخذ رضایت نامه کتبي از افراد مورد مطالعه اطالعات افراد با استفاده از پرسشنامه طراحي شده اطالعات

-0متخصص ارولوژی معاونت درمان بیمارستان شریعتي

دموگرافیكي و شاخصهای انتروپومتریک شد .جهت براورد میانگین خطر سنجي از نرم افزار طراحي شده

مشهد
 -1کارشناس بهداشت حرفهای بیمارستان شریعتي مشهد

و جهت انالیز دادهها و بررسي ارتباطات آنها از نرم افزار  SPSS V 63استفاده شد.
نتایج
از  636نفر حاضر در مطالعه  630نفر ( )%03مرد و  91نفر ( )%19زن ،میانگین سن افراد  07/6سال و میانگین
شاخص تودهی بدني  90/0بود .تری گلیسرید و سن ،کلسترول با وزن شاخص توده بدني و سن ،فشار خون

* مشهد ،بلوار سیدرضي ،سیدرضي  ،13پالک ،003
مشهد ،ایران
تلفن37606693393:
Email: jali93128@gmail.com

سیتولیک با قد ،وزن شاخص توده بدني و سن ،فشار خون دیاستولیک با قد و قند خون ناشتا با وزن،
شاخص توده بدني و سن دارای ارتباط معنيدار مثبت بود .تمامي افراد مورد مطالعه دارای ریسک ابتال به
بیماریهای قلبي و مغزی زیر  %63بودند.
نتیجهگیری
نتایج مطالعه نشان داد که میانگین خطرسنجي بیماریهای قلبي ومغزی برای افراد جاضر در مطالعه زیر %63
بود.
کلمات کلیدی
خطرسنجي ،بیماریهای قلبي ،بیماری های مغزی ،افراد باالی  03سال
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

در کشور ما در زمینهی بیماریهای قلبي عروقي بیشتر تمرکز بر

بیماریهای قلبي در جهان با میزان  69میلیون مرگ در سال

تشخصي و درمان ميباشد و فعالیت بارزی بر سطوح اولیه یعني

مهمترین عامل مرگ و میر در جهان است که این مقدار در

پیشگیری و کنترل صورت نگرفته است .در صورتي که این

جهان رو به افزایش است ( .)6-9این افزایش نشان دهنده اثر

بیماریها بسیار قابل پیشگیری و کنترل ميباشند و مطالعات نشان

ترکیبي عوامل رشد جمعیت ،پیری جمعیت و تغییرات

دادهاند که پیشگیریهای اولیه جهت کاهش میزان مرگ و میر

اپیدمیولوژیک در بیماریهای قلبي عروقي است ( .)9در ایران

بسیار موثرتر از اقدامات ثانویه است ( )63و عالوه بر این،

مرگهای ناشي از بیماریها قلبي عروقي با  % 07/0علت مرگ

بیماریهای قلبي عروقي بار اقتصادی سنگیني را نه تنها به فرد

و میر قرار دارد که  %67/0آن مربوط به سكته قلبي %7/0 ،سكته

بلكه به کل جامعه تحمیل ميدارد ( .)66لذا به علت محدودیت

مغزی %0/6 ،فشار خون باال و بقیه مربوط به سایر بیماریها است.

امكانات مالي در همهی سازمانها و نهادها ضرورت تدوین

همچنین این بیماری پنجمین علت ناتواني و از کارافتادگي

مطالعات بیشتر در این زمینه احساس ميشود(.)3

ميباشد(.)0

در اکثریت مطالعات انجام شده تمرکز بر روی افراد بیمار،

عواملي مانند سن باال ،دیابت ،فشار خون باال ،سابقه فامیلي،

تشخیص و درمان آنها بوده است  .لذا در این مطالعه ما بر آن

استعمال دخانیات ،شاخص نمایه توده بدني ،میزان افزایش وزن،

شدیم تا به ارزیابي میانگین خطرسنجي بیماریهای قلبي ومغزی

میزان کلسترول و قند خون ميتواند بر روی بیماریهای قلبي

در پرسنل باالی  03سال بیمارستان شریعتي مشهد در سال 6079

عروقي تاثیر بگذارد ( .)1-0همچنین آترواسكلروزیس که از

بپردازیم.

مهمترین عوامل بروز بیماریهای عروق کرونر ميباشد از
نوجواني شروع ميشود و در سنین میانسالي یا پیری منجر به
بیماریهای قلبي ميشود(.)1
در مطالعات انجام شده احتمال بروز بیماریهای قلبي عروقي بعد
از سن  13سالگي برای مردان  %17و زنان  %09/0ميباشد (.)9
مطالعات مختلف نشان دادهاند که چاقي از عوامل بروز
بیماریهای قلبي عروقي ميباشد به طوری که ميتوان گفت با
افزایش وزن خطر فشار خون باال بین  9تا  1برابر باالتر ميرود و
همچنین با هر کیلوگرم افزایش وزن ،فشار خون سیستولي
حدودا میلي متر جیوه افزایش پیدا ميکند .موارد مبتال به
بیماریهای قلبي عروقي در سنین باالی  00سال رخ ميدهد اما
بیشتر از  0تا  %63موارد در افراد جوانتر اتفاق ميافتد (.)3
مطالعهای که در ایران انجام شد نشان داد که علت مرگ %17
افراد مبتال به فشار خون باال %01 ،موارد چاقي و  %99افراد
استعمال کننده دخانیات ابتال به بیماریهای قلبي عروقي بوده
است (.)7

روش کار
پژوهش حاضر مطالعهای از نوع توصیفي-مقطعي ميباشد که در
سال  6079بر روی پرسنل باالی  03سال بیمارستان شریعتي
مشهد صورت گرفت .بر اساس هدف اولیه مطالعه که ارزیابي
میانگین خطرسنجي بیماریهای قلبي ومغزی بود،حجم نمونه بر
اساس مطالعهی

هازمي6

و همكاران ( )69با ضریب اطمینان

 d=3/33 ،%70و احتمال ریزش  636 ،%60نفر به دست آمد.
روش نمونه گیری افراد به صورت تصادفي ساده ميباشد .معیار
ورود به مطالعه شامل پرسنل باالی  03سال و معیار خروج عدم
رضایت یا نقص در آزمایشات آنها بود.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامهای حاوی اطالعات
دموگرافیک نظیر سن ،سابقهی بیماریهای زمینهای ،مصرف
سیگار ،میزان فعالیت بدني در هفته و شاخصهای انتروپومتریک
نظیر اندازه گیری قد ،وزن ومیزان فشارخون استفاده شد .ضریب
نسبي روایي محتوا ) (CVRو شاخص روایي محتوا )(CVI
hazmi

1
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این پرسشنامه محاسبه گردید و سپس روایي چک لیست توسط
چند متخصص شامل متخصص طب کار وداخلي تایید شد.
پس از اخذ رضایت نامه کتبي از افراد حاضر در مطالعه،
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متغیر

میانگین

کمینه

بیشینه

کلسترول

697/6

30/3

970/3

فشارخون
سیستولیک

اطالعات افراد در پرسشنامهها ثبت شد .جهت اندازه گیری سطح

فشارخون

کلسترول وقندخون از افراد نمونه سرم اخذ شد.

دیاستولیک

درصدخطرسنجي بر اساس متغیرها برای هر فرد اندازه گیری

قند خون ناشتا

637/1

30/3

693/3

11/1

63/3

633/3

71/0

17/3

616/3

شد.
نرم افزار این پژوهش مبتني بر وب طراحي شده است و بدین

سابقهی بیماری افراد در این مطالعه و فراواني آنها در جدول 9

گونه است که با ثبت خصوصیات هر فرد درآن ریسک ابتال به

ذکر شده است.

بیماریهای قلبي عروقي ومغزی را محاسبه ميشود .برای طراحي

جدول  -9مشخصات توصیفي متغیرهای کیفي مورد مطالعه

این نرم افزار از نرم افزار ویژووال استدیو نسخه  9363و زبان سي

متغیر

شارپ 6نسخه  1/0استفاده شده است .این نرم افزار قابلیت

دیابت

استفاده در پژوهشهای مشابه را نیز دارد .درصد خطرسنجي بر
اساس این متغیرها برای هر فرد اندازه گیری ميشود.

تعداد

درصد

ندارد

699

79/3

دارد

1

9 /9

مصرف دخانیات

اطالعات برای توصیف و بررسي ارتباطات متغیرها با یكدیگر

ندارد

633

77/1

وارد نرم افزار  SPSSنسخه  63شده و با استفاده از آزمونهای

دارد

6

3 /1

آماری توصیفي و تحلیلي (مانند میانگین ،آزمون  )tمورد تجزیه

سرطان

تحلیل قرار گرفتند.

ندارد

699

79/3

دارد

1

9 /9

دیس لپیدمي

نتایج

سابقه دیس لیپیدمي ندارد و درحال

600

91/1

مورد بررسي قرار گرفتند .تعداد مردها  630نفر ( )%03و زنها

افزایش TG

0

6 /9

 91نفر ( ،)%19میانگین سن افراد  07/6سال و میانگین شاخص

افزایش Cholestrol

01

63/3

تودهی بدني  90/0بود .سایر مشخصات دموگرافیک در جدول6

افزایش TG , Cholestrol

7

0 /3

در این پژوهش  636نفر از کارکنان بیمارستان شریعتي مشهد

بیان شده است.
جدول  -7مشخصات توصیفي متغیرهای کمي مورد مطالعه کارکنان
بیمارستان شریعتي مشهد
متغیر

میانگین

کمینه

بیشینه

قد

611/7

603/3

673/3

وزن

96/9

07/3

660/3

شاخص توده بدني

90/0

60/1

00/9

سن

07/6

03/3

10/3

تری گلیسرید

639/9

03/3

991/3

حاضر هم دیس لیپیدمي ندارد

احتمال کمردرد مرتبط با شغل
بدون سابقه کمردرد و بدون کمردرد
در حال حاضر
دارای سابقه کمردرد و بدون کمردرد
در حال حاضر
دارای سابقه کمردرد و دارای کمردرد
در حال حاضر

691
0
1

71/6
6 /9
9 /9

نتایج اسپیرومتری
نرمال

01

97/3

مشاهده طرح انسدادی در اسپیرومتری

1

9 /9

مشاهده طرح تحدیدی در اسپیرومتری

6

3 /1
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برای بررسي رابطه بین تری گلیسرید ،کلسترول و فشارخون با

وزن ( ،)r=3/169 ،p>3/336شاخص توده بدني (،p=3/331

خصوصیات دموگرافیک فردی از ضریب همبستگي اسپیرمن

 )r=3/931و سن ( )r=3/033 ،p>3/336دارای ارتباط معنيدار

استفاده شد .نتایج نشان داد تری گلیسرید و سن دارای ارتباط

مثبت بود .فشار خون دیاستولیک با قد ( )r=3/936 ،p=3/339و

معنيدار مثبت ميباشد ( )r=3/969 ،p=3/331و افراد با سن

وزن ( )r=3/931 ،P=3/330دارای ارتباط معنيدار مثبت بود.

بیشتر دارای تری گلیسرید بیشتری بودند .کلسترول با وزن

قند خون ناشتا با وزن ( ،)r=3/909 ،p>3/336شاخص توده

( ،)r=3/930 ،p=3/331شاخص توده بدني (،p=3/339

بدني ( )r=3/931 ،p>3/336و سن ()r=3/966 ،p=3/331

 )r=3/673و سن ( )r=3/611 ،p=3/393دارای ارتباط معنيدار

دارای ارتباط معنيدار مثبت بود (جدول .)0

مثبت بود .فشار خون سیتولیک با قد (،)r=3/163 ،p>3/336
جدول  -0ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه بین تری گلیسرید ،کلسترول ،فشارخون و قند خون ناشتا با ویژگيهای کمي فردی
متغیر

فشارخون

تری گلیسرید

کلسترول

ضریب همبستگي

3/699

3/630

3/163

مقدار احتمال ()p

3/630

3/693

>3/336

3/339

ضریب همبستگي

3/611

3/930

3/169

3/931

3/909

مقدار احتمال ()p

3/300

3/331

>3/336

3/330

>3/336

شاخص توه

ضریب همبستگي

3/337

3/673

3/931

3/639

3/931

بدني

مقدار احتمال ()p

3/900

3/339

3/331

3/603

>3/336

ضریب همبستگي

3/969

3/611

3/033

3/610

3/966

مقدار احتمال ()p

3/331

3/393

>3/336

3/300

3/331

قد
وزن

سن

سیستولیک

فشارخون دیاستولیک

قند خون ناشتا

3/936

3/617
3/390

نتیجه آزمون  tمستقل نشان داد میانگین قد در مردان به طور

میانگین تری گلیسرید ( ،)p=3/390کلسترول ( ،)p=3/301فشار

معنيداری از زنان بیشتر است ( .)p>3/336همچنین نتایج این

خون سیستولیک ( )p>3/336و فشار خون دیاستولیک

آزمون نشان داد در میانگین وزن مردان بیشتر از زنان بوده است

( )p=3/393در مردان به طور معنيداری بیشتر از زنان بود.

(.)p>3/336
جدول -1ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه بین تری گلیسرید ،کلسترول و فشارخون با ویژگيهای کمي فردی
مردان

زنان
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

قد

616/0

0 /3

691/1

9 /1

وزن

10/7

63/9

93/1

69/7

شاخص توده بدني

90/0

0 /7

90/1

0 /0

سن

03/1

1 /6

07/3

9 /3

تری گلیسرید

79/9

36/1

699/0

13/0

نتیجه آزمون
t=-69/9 ،df=601
p>3/336
t=-9/6 ،df=697
p>3/336
t=-3/1 ،df=697
p=3/010
t=-6/9 ،df=697
P=3/961
t=-9/0 ،df=697
P=3/390

زهرا خرقاني و همكاران

 -6921ارزیابی میانگین خطرسنجی بیماریهای قلبی و مغزی

مردان

زنان
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

کلسترول

691/0

01/1

630/0

00/9

فشارخون سیستولیک

630/7

7 /7

669/6

60/1

فشارخون دیاستولیک

11/1

9 /1

17/6

69/0

قند خون ناشتا

70/1

69/6

71/3

60/1

نتیجه آزمون
t=-9/6 ،df=697
P=3/301
t=-1/0 ،df=669
P>3/336
t=-9/9 ،df=70
P=3/393
t=-6/1 ،df=697
P=3/690

برای محاسبه ریسک سكتههای قبلي و مغزی اطالعات وارد نرم

عوامل خطر بیماریهای قلبي و عروقي از جمله میزان فشار خون

افزار استاندارد ) (stroke risk calculatorشده و ریسک

سیستولي باال ،کلسترول باال و قندخون ناشتای باالی داشت .این

استروک  63ساله برای هریک از بیماران محاسبه گردید .الزم

یافته مشابه با با یافتههای به دست آمده از سایر مطالعات ميباشد.

به ذکر است که این نرم افزار استاندارد بر اساس مطالعات

 Zhaoدر مطالعهای نشان دادند که افزایش نمایه توده بدني با

فرامینگهام طراحي شده است و در آن ریسک نسبي تجمعي

افزایش میانگین فشار خون همراه است ( .)67همچنین در

ریسک فاکتورها به صورت عددی و نمودار نشان داده ميشود.

مطالعهی دیگری نشان داده شد بین مقدار تودهی بدني و افزایش

تمامي افراد مورد مطالعه دارای ریسک زیر  %63بودند.

فشار خون رابطهی معني داری وجود دارد ( .)93بر اساس

بحث و نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که جمعیت مورد پژوهش در معرض
ریسک  %63برای بیماریهای قلبي عروقي ميباشند .در بررسي
فاکتورهای دخیل در این ریسک بین دو جنس در فاکتورهایي
مانند میزان تری گلیسیرید ،کلسترول ،فشارخون سیستول و
دیاستول اختالف آماری معني داری وجود دارد.
یكي از مهمترین ریسک فاکتورهای ابتال به بیماریهای قلبي
عروقي اضافه وزن و چاقي ميباشد .در مطالعات انجام شده
شیوع اضافه وزن و چاقي در زنان بیشتر از مردان گزارش شده
است ( .)69-69اما در مطالعهی ما اضافه وزن و چاقي در مردان
و زنان تفاوت معناداری ندارد .همچنین در مطالعات نشان داده
شده است چاقي و اضافه وزن با افزایش ریسک ابتال به بیمارهای
قلبي عروقي در زنان همراه است(.)63
میانگین شاخص توده بدني در این مطالعه  90/0ميباشد که در
دو جنس از نظر اماری تفاوتي تفاوتي ندارد ( .)p=3/010در این
بررسي شاخص توده بدني ارتباط مثبت و معني داری با اغلب

مطالعهای دیگر با افزایش توده بدني شانس داشتن عوامل خطر
بیماریهای قلبي عروقي شامل فشار و قند خون باال افزایش
ميیابد ( .)61البته در مطالعهی ما بین فشارخون دیاستولیک و
نمایه توده بدني ارتباطي مشاهده نشد.
میانگین کلسترول در مطالعهی ما  697/6ميباشد و در این
مطالعه با وزن ( )p=3/331و شاخص تودهی بدني ()3/330
دارای ارتباط معنادار مثبت ميباشد .کلسترول کل یک عامل
خطر مهم برای بیماریهای قلبي عروقي است .هر mmol / 6
 Lافزایش کلسترول ٪00 ،افزایش خطر مرگ و میر ناشي از
بیماریهای عروق کرونر ٪90 ،افزایش خطر سكته مغزی کشنده
و غیر کشنده به همراه دارد (.)96
در مطالعهای که در  69کشور انجام شد ،میزان مرگ و میر
بیماریهای قلبي عروقي ،در افرادی که سطح کلسترول باال
داشتند ،بیشتر از افراد با کلسترول پایین گزارش شد (.)99
میانگین میزان قند خون ناشتای افراد شرکت کننده در این مطالعه
 71/0ميباشد و تفاوت معناداری بین دو جنس مرد و زن از نظر
میانگین قند خون وجود ندارد ( .)p=3/690همچنین در این
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با توجه به تأثیر عوامل خطر متعدد در بروز بیماری قلبي عروقي

 سن و میزان قند خون، شاخص توده بدني،مطالعه بین وزن

به نظر میرسد اتخاذ شیوه زندگي سالم به منظور ارتقای سالمت

 و از بین افراد شرکت کننده.رابطهی معنادار مثبتي وجود دارد

 به دلیل اینكه این مطالعه بر روی کارکنان.)3( ضروری ميباشد

 دیابت خطر.) مبتال به دیابت هستند%9.9(  نفر1 در مطالعه

بیمارستان انجام شده و اکثر آنها با عوامل خطر بیماری قلبي

9/0  سكته مغزی ایسكمیک،بیماریهای قلبي عروقي دو برابر

عروقي آشنا بودند لذا سبک زندگي سالمي داشتند در نتیجه

 برابر را افزایش ميدهد6/1 برابر و سكته مغزی هموراژیک

. بودند%63 تمامي افراد حاضر در مطالعه دارای ریسک خطر زیر

.)90(

در این مطالعه ما عوامل خطر ابتال به بیماریهای قلبي عروقي را

بررسي دیگری نشان میدهد مصرف غذاهای چرب و شیریني

 سال بیمارستان رجایي مشهد را مورد03 در میان کارکنان باالی

 در.)91( جات ارتباط معناداری با بیماری قلبي عروقي دارند

بررسي قرار دادیم و یافتههای ما کمک مهمي در جهت امكان

 وزن و،مطالعهی ما میزان قند خون ناشتای باال با میزان سن

 کاهش هزینههای،پیشگیری بهتر عوامل خطر و کنترل آنها

شاخص تودهی بدني ارتباط معنادار و مثبتي داشت که همگي از

اجتماعي و اقتصادی درمان در آینده و افزایش راندمان کاری و

.جمله عوامل خطر برای بیماریهای قلبي عروق هستند

 استفاده از.عملكردی پرسنل بهداشتي درماني کرده است

مصرف سیگار در کنار فشارخون خطر قلبي عروقي را زیاد

اندازهگیریهای انتروپومتریک و نتایج آزمایشگاهي مهمترین

 از سویي دیگر از آنجا که مصرف سیگار ریسک.)90( ميکند

.نقاط قوت مطالعه بود

ابتال به بیماری قلبي را افزایش میدهد خوشبختانه در جمعیت
 مطالعات.مورد بررسي اکثریت افراد سیگار مصرف نميکردند
.)91(نشان دادهاند مصرف سیگار در مردان بیشتر از زنان ميباشد
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Abstract
Introduction: Cardiovascular diseases are one of the most important causes
of mortality in the world. Therefore, our goal in this study was to evaluate
the average risk of cardiovascular disease in employees over 30 years of age
in Shariati hospital in Mashhad in 1397.
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, random
sampling was used to select the samples. After obtaining written consent
from the subjects, information was collected using a demographic
questionnaire and anthropometric indicators. The software was designed for
estimating the average risk level and SPSS V18 software was used to
analyze the data.
Results: Of 181 subjects in this study, 105 (58%) men and 76 (42%) women,
the mean age was 1.39 and the mean BMI was 25.5. Triglyceride and age,
cholesterol with weight, body mass index and age, cytological hypertension
with height, body mass index and age, diastolic blood pressure with height,
fasting blood glucose, body mass index and age were positively correlated .
all subjects had a less than 10% for a risk of heart and brain disease.
Conclusion: The results of this study showed that the mean of cardiovascular
and cardiovascular disease risk was lower than 10% in subjects under study.
Key words: Average risk , Cardiovascular disease, Employees over 30 years
of age
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