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فزاوانی ریسکفبکتورهبی قلبی -عزوقی در افزاد مبتال...

فراوانی ریسکفبکتورهبی قلبی -عروقی در افراد مبتال به استئوارتریت زانو در استبن گیالن:
یک مطبلعه مقطعی
چکیذه
پیص سمینه :در هغبلؼبت لجلی ،ثِ ؽیَع رٍسافشٍى ثیوبریّبی للجی در خْبى ٍ ریغه افشایؼیبفتِ هزيٍهیز ًبؽی اس ثیوبریّبی للجی در افزاد
هجتال ثِ اعتئَآرتزیت اؽبرُ ؽذُ اعت .هغبلؼِ پیؼ رٍ ؽیَع ریغهفبوتَرّبی للجی در افزاد هجتال ثِ اعتئَآرتزیت ساًَ را ثزرعی هیوٌذ.
مواد و روشهب :در یه هغبلؼِ همغؼی -تَصیفی در درهبًگبُّبی ارتَپذی ثیوبرعتبى داًؾگبّی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی گیالى در عبل 1396
ًوًَِگیزی ثِصَرت در دعتزط ،ثزاعبط هؼیبر ٍرٍد اس ثیي ثیوبراى ثب هحذٍدُ عٌی  40تب  75عبل ،ثب تؾخیص اعتئَآرتزیت اًدبم ؽذ .اعالػبت
هَردًیبس پضٍّؼ ؽبهل فبوتَرّبی دهَگزافیه ،اعالػبت هزثَط ثِ ػَاهل خغز للجی -ػزٍلی ،عَاثك ثیوبری ٍ فبوتَرّبی اًتزٍپَهتزیه ثَد .پظ
اس ثزرعی ویفی ،دادُّب ٍارد ًزمافشارٍ( SPSSرصى  )16ؽذ.
یبفتههب :در هدوَع ،تؼذاد ً 100فز هجتال ثِ اعتئَآرتزیت ساًَ ثب هیبًگیي عٌی  ٍ 11/9 ± 53/9ثزتزی سًبى ( 79درصذ) ٍارد هغبلؼِ ؽذًذ.
فزاٍاًی دیبثت ،فؾبرخَى ثبت ،چبلی ،عٌذرم هتبثَلیه ٍ عیگبر ثِتزتیت  %9 ٍ %51 ،%45 ،%33 ،%31ثَد .حذٍد  12درصذ اس افزاد ،عبثمِ حَادث
للجی را گشارػ وزدًذ .فزاٍاًی ّوِ ریغهفبوتَرّبی وبردیَهتبثَلیه دیبثت ،چبلی ،فؾبر خَى ثبت ٍ عٌذرم هتبثَلیه ثِخش عیگبر در سًبى ،ثیؾتز
اس هزداى ثَد .هیبًگیي عٌی افزاد هَردهغبلؼِ در هزداى اس ًظز آهبری ثِعَر هؼٌیداری ثبتتز اس سًبى ثَد (.)P=0.03
نتیجهگیزی :ثب تَخِ ثِ فزاٍاًی ثبتی ریغهفبوتَرّبی للجی -ػزٍلی در افزاد هجتال ثِ اعتئَآتزیت تسم اعت در راعتبی ؽٌبعبیی سٍدٌّگبم
ثیوبریّبی للجی ٍ ػزٍلی در افزاد هجتال ثِ اعتئَارتزیت ساًَ ثٍِیضُ سًبى تَخِ ثیؾتزی ؽَد.
ٍاصُ ّبی ولیذی :اعتئَآرتزیت ،عٌذرم هتبثَلیه ،ثیوبری ّبی للجی ػزٍلی ،ػَاهل خغز ،ساًَ
دریبفت مقبله 8/5 :هبُ لجل اس چبح؛ مزاحل اصالح و ببسنگزی 2 :ثبر؛ پذیزش مقبله 2 :هبُ لجل اس چبح

* امیز سبالری** ،مهزان سیمبنهب ***سهزا احمذنیب**** ،ارسالن سبالری***** ،طلوع حسنذخت
* اعتبدیبر ارتَپذی ،هزوش تحمیمبت
ارتَپذی ،گزٍُ ارتَپذی ،ثیوبرعتبى
در ّویي راعتب ثیوبریّبی للجی -ػزٍلی یه هؼضل ثْذاؽتی خْبًی ّغتٌذ ( ٍ )1ؽبیغتزیي ػللل هلزي در ثیؾلتز
پشؽىی
پَرعیٌب ،داًؾگبُ ػلَم
وؾَرّبی خْبى اس خولِ ایزاى ٍ اس ػلل هْن اسوبرافتبدگی در ثیي خَاهغ ثؾزی هیثبؽٌذ ( .)2ایي ثیولبریّلب ّشیٌلِ
گیالى
×× داًؾیبر ارتَپذی ،هزوش تحمیمبت ٌّگفتی ثز ًظبم عالهت وؾَرّب تحویل هیوٌٌذ ( .)4 ,3هَارد هزي ًبؽی اس ثیوبریّبی للجی -ػزٍلی در وؾلَرّبی
ارتَپذی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تَعؼِیبفتِ در عبلیبى اخیز ثِ ػلت الذاهبت پیؾگیزاًِ ٍ هذاخالت هؤثز ،رًٍذ رٍ ثِ وبّؼ ثَدُ اعت ،در حلبلی ولِ
گیالى
ایي هَارد در وؾَرّبی درحبلتَعؼِ ّوچٌبى عیز صؼَدی دارد .تَعؼِ التصبدی ٍ صلٌؼتی ٍ گغلتزػ ارتجبعلبت،
××*
وبرؽٌبعی ارؽذ پزعتبری ،هزوش هَخت هبؽیٌی ؽذى سًذگی ٍ ثِ دًجبل آى عجت تغییزاتی در ؽیَُ سًذگی ٍ افشایؼ ثزٍس ثیوبریّبی للجی ٍ ػزٍلی
تحمیمبت ثیوبریّبی للت ٍ ػزٍق ،ؽذُ اعت ،در حبلی وِ ایي ثیوبریّب ثِ هیشاى لبثلتَخْی ،لبثل پیؾگیزی ّغتٌذ ٍ ثب اخزای هذاخالت هلؤثز ثلزای
گزٍُ للت ٍ ػزٍق ،ثیوبرعتبى وبّؼ ػَاهل خغز آًْب هیتَاى هزي سٍدرط ًبؽی اس ثیوبریّبی للت ٍ ػزٍلی ،عىتِ هغشی ٍ دیبثت را وبّؼ داد
حؾوت
( .)5هحممبى ًؾبى دادًذ وِ  23درصذ اس ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبری ػزٍق وزًٍزی للت ،هجتال ثِ اعتئَآرتزیت ثَدُاًلذ.
**×*
هزوش
ػزٍق،
ٍ
للت
بر
ی
داًؾ
ػلت ارتجبط هیبى اعتئَآرتزیت ٍ ثیوبریّبی للجی -ػزٍلی ثِعَر وبهل ؽٌبختِ ؽذُ ًیغت ( .)6اس آًدبیی وِ یىی اس
تحمیمبت ثیوبریّبی للت ٍ ػزٍق،
گزٍُ للت ٍ ػزٍق ،ثیوبرعتبى فبوتَرّبی خغز هزتجظ ثب ثیوبری للجی ٍ ػزٍلی التْبثبت عیغتویه ًبؽی اس اعلتئَآرتزیت اعلت ،هغبلؼلِ در ایلي
سهیٌِ ثباّویت اعت ( .)8 ,7اس عزفی ،اعتئَارتزیت ًیش یه هَضَع هْن ثْذاؽت ػوَهی اعت وِ ثِعَر لبثلتَخْی در
حؾوت
**×** اعتبدیبر پشؽىی اختوبػی ،گزٍُ فؼبلیت رٍساًِ ٍ ویفیت سًذگی افزاد ،هحذٍدیت ایدبد هیوٌذ ( ٍ )9اس ؽبیغتلزیي اخلتالتت هفصللی ثلب ؽلیَع 250
پشؽىی اختوبػی ،داًؾىذُ پشؽىی ،هیلیَى ًفز در عزاعز هیثبؽذ ( .)10تخویي سدُ ؽذُ اعت وِ در ایبتت هتحذُ تلب علبل  2030ایلي ثیولبری ثلِ 67
داًؾگبُ ػلَم پشؽىی گیالى ،رؽت ،هیلیَى ًفز ًیش خَاّذ رعیذ ( .)11عجك آهبر خْبًی ثْذاؽت ،تخویي سدُ ؽذُ اعت وِ در خْبى  9/6درصذ هلزداى ٍ
ایزاى
 18درصذ سًبى ثبتی  60عبل هجتال ثِ اعتئَارتزیت عیغتوبتیه ٍخَد دارد ( .)12ثب تَخِ ثِ فزایٌذّبی التْبثی ٍ آساد

مقدمه

ؽذى عیتَویيّب ثِ دًجبل ٍلَع اعتئَارتزیت ،ثِ التْبة ػزٍلی ووه هیوٌذ ٍ تَعؼِ آتزٍاعىلزٍس هٌدز ثِ اثلتالی
نویسنذه مسئول:
ثغیبری اس ثیوبریّبی للجی -ػزٍلی هبًٌذ فؾبر خَى ثبتً ،MI ،برعبیی للجی ٍ ثیوبری هغشی هیؽَد ( .)13ثز اعلبط
طلوع حسنذخت
هغبلؼبت لجلی ،ریغه هزيٍهیز در افزاد هجتال ثِ اعتئَآرتزیت ًغجت ثِ خوؼیت ػوَهی ،ثیؾتز گشارػ ؽذُ اعلت.
Email:
 Gums.icrc@gmail.comایي احتوبل افشایؼیبفتِ هزيٍهیز در اعتئَآرتزیت ،ثِ توبهی ثیوبریّب ثٍِیضُ هزيٍهیز ًبؽی اس ثیوبریّبی للجی-
Tolou.Hasandokht@gmail.co
(.)14
ػزٍلی ًغجت دادُ هیؽَد
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اًذاسُگیزی ؽذ؛ در صَرتی ولِ ثلیي دٍ ثلبر اًلذاسُگیلزی ،ثلیؼ اس 2
عبًتیهتز اختالف ٍخَد داؽت ،اًذاسُگیزی عَم اًدبم ؽذ ٍ هیبًگیي
دٍ همذار ًشدیه ثِ ّن ثِػٌَاى  WCثجت ؽذ.
در هَاردی وِ فلزد ؽلزوتوٌٌلذُ در رٍس هزاخؼلِ اٍل آسهلبیؼّلبی
ثیَؽلیوی اس ًظلز تللزیگلیغلیزیذ ( ٍ )TGلٌللذ خلَى ًبؽللتب (،)FBS
ولغتزٍلHDL ،LDL ،هزثَط ثِ عِ هبِّ اخیز را ثِ ّوزاُ داؽلت ،اس
ّوبى ًتبیح اعتفبدُ ؽذ .در ثمیِ هَارد ثب ّولبٌّگی تلفٌلی ثلب افلزاد،
ًوًَِ خَى ٍریذی اس ّز فزد پظ اس  12عبػت ًبؽتبیی ثزای علٌدؼ
لٌذخَى ًبؽتب ( ٍ )FBSپزٍفبیل لیپیذی ؽبهل تزیگلیغلیزیذ (،)TG
ولغتزٍل ٍ HDLگزفتِ ؽذ .توبهی ًوًَِّب ثِعَر یىغبى ثب ویتّبی
هؾبثِ تَعظ یه آسهبیؾگبُ در یه ثیوبرعتبى داًؾگبّی آسهبیؼ ؽذ.
دعتیبر پضٍّؼٍ ،خَد عٌذرم هتبثَلیه در افزاد هَردهغبلؼِ را ارسیبثی
ؽلذ .ثزاعللبط هغبلؼللِ لیپیلذ ( Iranian modified National
Cholesterol Education Program/Adult Treatment
 ،)Panel IIIاگز فزد ،عِ هؼیبر اس هَارد سیز را داؽتِ ثبؽلذ ،ثلِػٌلَام
عٌذرم هتبثَلیه در ًظز گزفتِ هیؽَد:
 HDL <50 )1در سًبى ٍ ووتز اس  40در هزداى یب درهبى دارٍیی
 TG>150 )2یب درهبى دارٍیی
 FBS >110 )3یب درهبى دارٍیی
 )4فؾبرخَى ثبتی  85/130یب درهبى دارٍیی
(.)16
 WC> 95 cm )5در هزداى ٍ سًبى
ایي هغبلؼِ هَردتأییذ وویتِ اخالق داًؾگبُ ػلَم پشؽىی گیالى للزار
گزفت (.)IR.GUMS.REC.1396.541
پظ اس ثزرعی ویفی ،دادُّب ٍارد ًلزمافلشارٍ( SPSSرصى  )16ؽلذًذ.
فزاٍاًی خٌغی ٍ ریغهفبوتَرّبی للجی در افزاد هَردهغبلؼِ ثِصَرت
فزاٍاًی ٍ درصذ ،گشارػ ؽذّ .وچٌیي ریغهفبوتَرّبی للجی -ػزٍلی
در افزاد هجتال ثِ اعتئَارتزیت در سى ٍ هلزد گلشارػ ٍ ثلب اعلتفبدُ اس
آًبلیش وبی اعىَئز همبیغِ ؽذ .همبیغِ عغح هؼٌیداری  0/05در ًظز
گزفتِ ؽذ.

احتوبل هزي در ثیوبراى اعتئَآرتزیت در صَرت داؽتي ثیولبریّلبی
للجی ٍ ػزٍلی ،افشایؼ خَاّذ داؽت .اعتئَآرتزیت ساًَ ،ؽبیغتزیي فزم
آرتزیت در افزاد هغي اعت .ایي ثیوبری سهبًی وِ ساًَّب را تحت تبثیز
لزار هیدّذ ،ثِعَر ٍیلضُای ًلبتَاىوٌٌلذُ اعلت .هیلشاى ؽلیَع ایلي
(.)15 ,6
ثیوبری در سًبى ًغجت ثِ هزداى ثیؾتز هیثبؽذ
ثب تَخِ ثِ اّویت پشؽىی اعتئَارتزیت ،ػَارض ٍ ًبتَاًی ًبؽی اس آى ٍ
گشارػّبی هتفبٍت وِ در سهیٌِ فزاٍاًی ٍ ػَاهل خغزعلبس آى ٍخلَد
دارد ٍ ارتجبط احتوبلی هتمبثلل هیلبى اعلتئَارتزیت ٍ ثیولبری للجلی-
ػزٍلی ،ایي هغبلؼِ ثِ ثزرعلی ٍ همبیغلِ فزاٍاًلی ریغله فىتَرّلبی
للجی -ػزٍلی در خوؼیت ثیوبراى هجتال ثِ اعتئَارتزیت ساًَ در سًبى ٍ
هزداى هیپزداسد.

مواد و روش کبر
هغبلؼِ حبضز اس ًَع همغؼی -تَصیفی رٍی افلزاد هزاخؼلِوٌٌلذُ ثلِ
درهبًگبُ ّبی ارتَپذی ثیوبرعتبى داًؾلگبّی داًؾلگبُ ػللَم پشؽلىی
گیالى در عبل  1396اًدبم ؽذً .وًَِگیلزی ثلِصلَرت در دعلتزط،
ثزاعبط هؼیبر ٍرٍد اس ثیي ثیوبراى ثب هحذٍدُ عٌی  40تب  75عبل ٍ ثب
تؾخیص اعتئَآرتزیت ٍ ثب اخذ رضبیتًبهِ اس ثیوبراى اًدبم ؽذ .ولیلِ
ثیوبراى هزاخؼِ وٌٌذُ ،اس ًظز ػالئن ٍ هؼیبرّبی اعلتئَارتزیت ثزرعلی
ؽذًذ .تؾخیص اعتئَآرتزیت در ایي هغبلؼِ ،پظ اس ثزرعی ؽزح حبل
در صَرت ٍخَد درد یب ًبتَاًی در هفصل ثزاعلبط هؼیبرّلبی اًدولي
رٍهللبتَلَصی اهزیىللب  ٍ (ACR) 20تأییللذ رادیللَگزافی ( OAدرخللِ
ولگزى -ترًظ ≥  ٍ 2در ًْبیت ،تأییذ تؾخیص ًْبیی تَعلظ ارتَپلذ
اًدبم ؽذ .افلزادی ولِ علبثمِ ثیولبریّلبی رٍهبتَلَصیله داؽلتٌذ اس
هغبلؼِ خبرج ؽذًذ.
اعالػبت هَردًیبس پضٍّؼ ؽبهل فبوتَرّلبی دهَگزافیله هثلل علي،
خٌظ ،عبثمِ هصزف عیگبر اعالػبت هزثَط ثلِ ػَاهلل خغلز للجلی-
ػزٍلی هبًٌذ دیبثت ،فؾبر خَى ثبت ،چبلی ،اختالل چزثی خَى ٍ عبثمِ
حللَادث للج لی هبًٌللذ عللبثمِ عللىتِ للج لی ،ػوللل خزاح لی للللت ی لب
آًضیَپالعتی ٍ عبثمِ عىتِ هغشی ثزرعلی ؽلذًذ .علَاثك ثیولبری ثلب
پزعؼ اس ثیوبر یب ّولزاُ ٍ ثزرعلی دارٍّلبی هصلزفی ،ارسیلبثی ؽلذ.
پزعتبر آهَسػدیذُ ،فبوتَرّبی اًتزٍپَهتزیه هثل لذٍ ،سى ٍ دٍر ووز
را اًذاسُگیزی وزد.
ارسیبثی لذ ٍ ٍسى ثب تزاسٍی اّزهی ثب دللت  0/1ویللَگزم هتصلل ثلِ
لذعٌح هذرج ثب دلت  0/1عبًتیهتز ٍ ثذٍى وفؼ ٍ ثب حلذالل لجلبط
صَرت گزفت .ؽبخص تَدُ ثذًی ( )BMIثزای ّولِ افلزاد ثلِصلَرت
ٍسى ثِ ویلَگزم تمغین ثز تلَاى دٍ للذ ثلِ هتلز هحبعلجِ ؽلذ .افلزاد
ؽزوتوٌٌذُ ثِ عِ گزٍُ ثلب ٍسى ًزهلبل ٍ ترلز ( ،)BMI <25اضلبفِ
ٍسى ( ،)BMI= 25-29.9چبق ( )BMI≥ 30عجمِثٌلذی ؽلذًذ .دٍر
ووز افزاد ًیش ثب اعتفبدُ اس هتز ًَاری اًذاسُگیزی ؽذ .دٍر ووز ()WC
در پبییيتزیي ًمغِ ووزیٍ ،عظ ثیي پبییيتلزیي لجلِ دًلذُای ٍ لجلِ
ثبتیی خبر ایلیلبن در دٍ علزف ثلب اعلتفبدُ اس هتلز ریزلبثلل ارتدلبع

یبفته هب
در هدوَع ،تؼذاد ً 100فز اس افزاد هجلتال ثلِ اعلتئَآرتزیت ساًلَ ٍارد
هغبلؼِ ؽذًذ .هیبًگیي عٌی افزاد هَردهغبلؼِ  11/9 ± 53/9گلشارػ
ؽذ .ثیؾتز اس ًیوی اس افزاد هجتال ثِ اعلتئَآرتزیت ( 56درصلذ) ثلبتی
 50عللبل داؽللتٌذ 79 .درصللذ اس ثیوللبراى سى ثَدًللذ .ؽللبخص تللَدُ
ثللذًی( )BMIدر حللذٍد  45درصللذ اس افللزاد هَردهغبلؼللِ ثللبتی 30
گشارػ ؽذ .تٌْب  9درصذ اس ثیوبراى ،عیگبری ثَدًذ .ثیؾتز اس ًیوی اس
افزاد ( 51درصذ) عٌذرم هتبثَلیه داؽتٌذ .فزاٍاًی فؾبر خلَى ثلبت ٍ
دیبثت در افزاد هجتال ثِ اعتئَآرتزیت ساًلَ ثلِتزتیلت  31 ٍ 33درصلذ
گشارػ ؽذ .حذٍد  12درصذ اس خوؼیت هَردهغبلؼِ ،علبثمِ حلَادث
للجی را گشارػ وزدًذ (خذٍل .)1
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فزاوانی ریسکفبکتورهبی قلبی -عزوقی در افزاد مبتال...

جذول  .۱توسیع ویژگیهبی دموگزافیک و عوامل خطز قلبی -عزوقی در افزاد مبتال به استئوآرتزیت سانو به تفکیک جنسیت
سى

هزد

هتغیز

درصذ

N=79

N=21
58.9±15.05

0.03

عي (عبل) )(mean± SD

)53.9 (11.9

52.5±10.6

0.001

عیگبر ()%

9%

)3(3.8%

)6(28.6%

ٍسى (ویلَگزم) )Mean (SD

78. 86 ± 14.27

78.2±13.5

77.6±17.1

2

ؽبخص تَدُ ثذًی (BMI)kg/m
عجیؼی )(< 25

p.value

0.8

20%

)12(15.2%

اضبفِ ٍسى )(25-30

35%

)29(36.7%

)6(28.6%

چبلی )(≥ 30

45%

)38(48.1%

)7(33.7%

**

*

0.04
)8(38.1%

*

**

دیبثت )(%

31%

)19(24.1%

)2(9.5%

0.1

**

فؾبرخَى ثبت )(%

33%

)27(34.2%

)6(28.6%

0.4

**

ولغتزٍل ثبت )(%

51%

)45(57%

)6(28.6%

0.019

**

عٌذرم هتبثَلیه )(%

51%

)45(57%

)6(28.6%

0.019

**

آًدبیی وِ هىبًیغن تأثیز فبوتَرّبی التْلبثی ًبؽلی اس ثیولبریّلبیی
چَى اعتئَارتزیت ساًَ ثِعَر وبهل اثجبت ًؾذُ اعت ،هغبلؼلِ در ایلي
سهیٌِ ثباّویت تلمی هیؽَد ٍ هیتَاًلذ در راعلتبی ارتملبی ویفیلت
سًذگی ثؾز ووهوٌٌذُ ثبؽذ .در ایي راعتب هغبلؼِ حبضز ،ثلِ ثزرعلی
فزاٍاًی ریغه فبوتَرّبی للجی در افزاد هجلتال ثلِ اعلتئَآرتزیت ساًلَ
اعتبى گیالى پزداختِ اعت.
در پضٍّؼ حبضز ،ثیؾتز اس ًیوی اس افزاد هَردهغبلؼِ ،ثبتی  50علبل
ثَدًذ وِ هیبًگیي عٌی در سًبى ثیؾتز اس هزداى ثَد .در هغبلؼلِ اخیلز
ًیش وِ ثِ ثزرعی ؽیَع ٍ ثزٍس گلَثبل اعتئَآرتزیت پزداختِاًلذ ؽلیَع
()17
ثیوبری در سًبى ثٍِیضُ در عٌیي ثبتتز ،ثیؾتز اس هزداى گشارػ ؽذ
ٍ در هغبلؼِ ّ ٍ Srikanth VKوىبراى گشارػ ؽذ وِ سًبى در عٌیي
ثبتی  55عبل ،ثیوبری ؽذیذتزی را ًغجت ثِ هزداى تدزثِ هلیوٌٌلذ
( .)18در هغبلؼِ ثبر ثیولبری اعلتئَآرتزیت ولِ در فبصللِ علبلّلبی
 2017-1990اًدبم ؽذ ًؾبى دادُ ؽذ وِ تؼذاد عبلّلبی ّولزاُ ثلب
ًبتَاًی ًبؽی اس ثیوبری اعتئَآرتزیت ثب افشایؼ عي ،ثیؾلتز هلیؽلَد

در خذٍل  1ػَاهل خغز للجی -ػزٍلی در افزاد هجتال ثِ اعلتئَآرتزیت
ثِ تفىیه سى ٍ هزد ثزرعی ؽلذّ .ولبىعلَر ولِ هؾلبّذُ هلیؽلَد
هیبًگیي عٌی افزاد هجتال ثلِ اعلتئَارتزیت در هلزداى اس ًظلز آهلبری
ثِعَر هؼٌیداری ثبتتز اس سًبى گشارػ ؽذ (ّ .)P=0.03وچٌیي سًبى
ثللِعللَر هؼٌلیداری ووتللز اس هللزداى ،علیگبری ثَدًللذ (.)P=0.001
هیبًگیي ٍسى ٍ دٍر ووز ،در سًلبى ثیؾلتز اس هلزداى ثلَد ٍللی اس ًظلز
آهبری ،تفبٍت هؼٌیداری ًذاؽت ( )P>0.05هیلبًگیي ؽلبخص تلَدُ
ثذًی در سًبى ثیؾتز اس هزداى گشارػ ؽذ ( .)P=0.04ػلالٍُ ثلز ایلي،
فزاٍاًی اضلبفِ ٍسى ( ٍ )BMI=25-30چلبلی ≥  BMI( )30در سًلبى
ثلِعللَر هؼٌلیداری ثیؾلتز اس هللزداى گللشارػ ؽلذ .فزاٍاًلی عللٌذرم
هتبثَلیه در ثیؾتز اس ًیوی اس سًبى ( 57درصذ) ٍ تٌْب  28.6درصذ (6
ًفز اس  21هزد) گشارػ ؽذ .ثزاعبط آًبلیش وبی اعىَئز ،ایي اختالف اس
ًظز آهبری هؼٌیدار ثِدعت آهذ ( .)P=0.019در ارتجبط ثلب دیبثلت ٍ
فؾبرخَى ثبت اگزچِ فزاٍاًی ایي هَارد در سًبى ثیؾتز اس هزداى ثَد اهب
ایي اختالف اس ًظز آهبری ،هؼٌیدار ًجَد (.)P>0.05

(.)19

در هغبلؼِ حبضز ،تؼذاد سًبى هجتال ثِ اعلتئَآرتزیت ،ثیؾلتز اس هلزداى
ثَد وِ ًتبیح یه هغبلؼِ هتبآًبلیش ،هؾبثِ هؾبّذات هغبلؼِ حبضز ثلَد
()18؛ ثِعَری وِ ؽیَع اعتئَآرتزیت ساًَ ٍ دعلت در سًلبى ،ثیؾلتز اس
هزداى ثَد ٍلی در ًمبط دیگزّ ،ز دٍ خٌظ ،ؽیَع هؾبثِ داؽتٌذً .ىتِ

بحث و نتیجهگیری
ثب تَخِ ثِ ؽیَع رٍسافشٍى ثیولبریّلبی للجلی در خَاهلغ ،ؽٌبعلبیی
تفبٍت ّبی خٌغیتی ریغه فبوتَرّبی للجی ،ثباّویلت هلیثبؽلذ ٍ اس
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ووتزی دارًذ ثب وٌتزل اثز هىبًیىبل چبلی ،ؽیَع اعتئَآرتزیت در ایي
(.)31 ,28
افزاد ،پبییيتز اعت

لبثلللتَخللِ در ایللي هغبلؼللِ ،ؽللذت ثللبتتز ؽللَاّذ رادیَگزافیلله
اعتئَآرتزیت ساًَ در سًبى ًغجت ثِ هزداى ثَد.
ثیؾتز اس  2/3اس افزاد هجتال ثِ اعتئَآرتزیت در هغبلؼِ هلب در هحلذٍدُ
اضبفٍِسى ٍ چبلی ثَدًذ .چبلی ثِػٌَاى یه ریغهفبوتَر ؽٌبختِؽذُ
ٍ لبثل اصالح اعتئَآرتزیت در ًظز گزفتِ هیؽَد ( .)20اّویلت ولبّؼ
ٍسى ٍ وٌتزل چبلی ثِػٌَاى یه ریغهفبوتَر هىبًیىبل در پیؾگیزی
ٍ درهبى اعتئَآرتزیت در هغبلؼلبت لجللی ًؾلبى دادُ ؽلذُ اعلت .در
هغبلؼبت لجلی ،ارتجبط هثجت ثیي ؽذت درگیزی اعلتئَآرتزیت ساًلَ ٍ
عغح ؽبخص تَدُ ثذًی گشارػ ؽذُ اعت ()21؛ ثِعَری ولِ در یله
هغبلؼِ هتبآًبلیش ًؾبى دادُ ؽذ وِ ثِاسای افشایؼ ٍ 5احذ ؽبخص تَدُ
ثذًی ،خغز اعتئَآرتزیت ساًَ  35درصذ ،افشایؼ هییبثذ ( .)22اضبفٍِسى
ٍ چبلی ،ثِخش ػبرضِ اعلتئَآرتزیت ،ػلبهلی هْلن در ًلبتَاًی ٍ هلزي
سٍدرط ًبؽی اس ثیوبریّبی وبردیَهتبثَلیله اعلت ( )23ولِ ًیبسهٌلذ
ثزًبهِّبی هجتٌیثز خوؼیت پیؾگیزی ٍ وٌتزل اعت.
در هغبلؼِ حبضز ،تؼذاد لبثلتلَخْی اس افلزاد هَردهغبلؼلِ ،هجلتال ثلِ
دیبثت ،فؾبرخَى ٍ عٌذرم هتبثَلیه ثَدًذ وِ سًبى ،عْن ثیؾلتزی اس
ایي ریغه فبوتَرّبی وبردیَهتبثَلیه داؽتٌذّ .ن راعتب ثب هغبلؼِ هلب،
در هغبلؼِ وََّرت گیالى ،ؽلیَع دیبثلت ٍ فؾلبر خلَى در خوؼیلت
ػوللَهی  ٍ 24درصللذ گللشارػ ؽللذ ( )24وللِ اس ؽللیَع ثللبتی ایللي
ریغه فبوتَرّبی للجی در هغبلؼِ هب حوبیلت هلیوٌلذ .در هغبلؼلبت
لجلی ،ثلِ ارتجلبط فبوتَرّلبی وبردیَهتبثَلیله ثلب ایدلبد ٍ پیؾلزفت
اعتئَآرتزیت ثِ ؽىلّبی هختلف اؽبرُ ؽذُ اعلت .اس خوللِ ارتجلبط
چبلی ثب اعتئَآرتزیت هفبصل ریزتحولوٌٌذُ ٍسى ولِ فزاتلز اس تلأثیز
(.)25
هىبًیىبل ،ثِ تأثیزات التْلبثی چلبلی ثلز هفصلل اؽلبرُ هلیوٌلذ
ّوچٌیي ؽیَع ثیؾتز عٌذرم هتبثَلیه در افزاد هجتال ثِ اعتئَآرتزیت
ٍ عغح ثبتتز لٌذخَى در ایي گلزٍُ اس ثیولبراى ( ٍ )26ػلالٍُ ثلز ایلي،
رادیَگزافی له اعللتئَآرتزیت در افللزاد هجللتال ثللِ دیبثللت ًغللجت ثللِ
ریزدیبثتیّب ( )27هؾبثِ ثب ًتبیح هغبلؼِ هب هجٌیثز فزاٍاًی ثیؾتز دیبثت
ٍ فؾبر خلَى در سًلبى ًغلجت ثلِ هلزداى ،در خوؼیلت ً 10520فلزُ
هغبلؼللِ وَّللَرت گللیالى ( 5633سى ٍ  4887هللزد) ؽللیَع ایللي
(.)24
ریغهفبوتَرّب در سًبى ،ثیؾتز اس هزداى گشارػ ؽذ
در هغبلؼِ حبضز ،حذٍد  9درصذ افزاد هَردهغبلؼِ ،عیگبری ثَدًذ وِ
عْن هزداى ،ثیؾتز اس سًبى ثَدً .تبیح حبصل اس هغبلؼِ هب ّنراعلتب ثلب
هغبلؼبت لجلی ،دتلت ثز ؽیَع ووتز هصزف عیگبر در سًبى هجلتال ثلِ
اعتَآرتزیي ًغجت هزداى داؽلت ( .)29 ,28در هغبلؼلِ اخیلز ،هجتٌلیثلز
خوؼیت وِ در عبل  2020اًدبم ؽذُ اعت ثِ ارتجلبط هؼىلَط ثلیي
عیگبر ٍ ثزٍس اعتئَآرتزیت ساًَ اؽلبرُ هلیؽلَد ( .)30 ,17عجلك ؽلَاّذ
حبصل اس هغبلؼبت گذؽتِ ،اس آًدبیی وِ هصزفوٌٌذگبى علیگبرٍ ،سى

محدودیتهب و پیشنهبدات
 )1ایي هغبلؼِ ،یه هغبلؼِ تههزوشی اعت وِ هیتَاًذ تؼوینپذیزی
آى را وبّؼ دّذ .اهب اس عزف دیگزً ،وًَِّب اس یه هزولش داًؾلگبّی
وِ اس توبم اعتبى ثِ ایي هزوش هزاخؼِ هیوٌٌذ ،خوغآٍری ؽذُ اعلت
وِ هیتَاًذ ثِعَر ًغجیً ،وبیٌذُ لَهیتّبی هختلف ثبؽذ.
 )2فزاٍاًی سًبى در ایي هغبلؼًِ ،غجت ثِ هزداى ثیؾتز ثَد وِ هیتَاًذ
ثز ًتبیح حبصل اس همبیغِ ثیي دٍ گزٍُ سى ٍ هزد در هغبلؼِ هلب تلأثیز
ثگذارد ،گزچِ ؽَاّذ لجلی ًیش اس ؽیَع ثبتتز اعتئَآرتزیت ساًَ در سًبى
ًغجت ثِ هزداى حوبیت هیوٌذّ .زچٌذ ًَع ًوًَِگیزی ایي هغبلؼِ ثب
ّذف اٍلیِ گشارػ فزاٍاًی فبوتَرّبی للجی -ػزٍلی در افزاد هجتال ثلِ
اعتئَآرتزیت ثِصَرت ًوًَِگیزی آعبى اًدبم ؽذ ٍ در ًْبیت در ایلي
همبلِ ثیي دٍ گزٍُ هزد ٍ سى ًیش همبیغِ صَرت گزفت.
 )3هذت اثتال ثِ اعتئَآرتزیت در ّز فزد ،ؽبخص هْوی اعت وِ ثزای
همبیغِ ریغهفبوتَرّبی للجی -ػزٍلی اّویت دارد وِ در ایي هغبلؼِ
ثزرعی ًؾذ .پیؾٌْبد هلیؽلَد هغبلؼلبت ثؼلذی در افلزاد هجلتال ثلِ
اعتئَآرتزیت وِ ثِتبسگی تؾخیص دادُ ؽذُ یلب ػالهلتدار ؽلذُاًلذ،
اًدبم ؽَد.
 )4ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هیبًگیي عٌی سًبى هجتال ثِ اعتئَارتزیت ووتلز اس
هزداى ثَد ،در هغبلؼبت آیٌذُ ثِ فبوتَرّبی ثبرٍری (عي هٌبرن ،عي
هٌَپَس ٍ  )...تَخِ ؽَد.
ثزاعبط یبفتِّبی هغبلؼِ حبضز ،ثیوبری اعتئَآرتزیت ،سًبى را ًغلجت
ثِ هزداى ،ثیؾتز درگیز هیوٌذ .فزاٍاًی ثیوبری ثبتی  50عبل ثیؾلتز
هیؽَدّ .وچٌیي ّوزاّی ریغهفبوتَرّلبی للجلی ثلب اعلتئَآرتزیت
ثٍِیضُ دیبثت ،فؾبر خَى ،اضبفٍِسى لبثلتَخِ اعت .ثز ایي اعلبط ثلب
تَخِ ثِ ایٌىِ ایي ثیوبریً ،بتَاًی ٍ اختالل در فؼبلیتّبی هؼولَل را
ثِ ّوزاُ دارد ٍ اس عزفی ثیتحزوی ریغله ثیولبری للجلی را تؾلذیذ
هیوٌذ ،تسم اعت افزاد هجتال ثِ اعلتئَآرتزیت ثلٍِیلضُ سًلبى ،اس ًظلز
ریغهفبوتَرّبی للجی -ػزٍلی ثب ّذف تؾخیص سٍدرط ٍ پیؾگیزی،
ثزرعی ؽًَذ.

تشکر و قدردانی
ایي همبلِ ثزاعبط عزح تحمیمبتی هٌتح ؽذُ اعتًَ .یغٌذگبى همبللِ
اس هؼبًٍت هحتزم تحمیمبت ٍ فٌبٍری داًؾگبُ ػلَم پشؽىی گیالى ثزای
تأهیي هبلی ٍ هزوش تحمیمبت ثیوبریّبی للت ٍ ػزٍق تملذیز ٍ تؾلىز
هیوٌٌذ.
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