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پس از طی فرایند مقاله است که « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت 

کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری 

را به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»شود. نشریه سالمند گزینه منتشر می

ترین ها در سریعایج آندهد تا نتعنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می

زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد. پس از آنکه 

ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند، از نسخه امقاله

سایت خارج و در یک شماره مشخص در وب« از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

ایی و ویراستاری فنی باعث شود. شایان ذکر است صفحه آرنشریه منتشر می

شود که ممکن است بر محتوای آن ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله می

 تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.
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Abstract 

Objectives: Elder Myocardial infarction diabetic patients are vulnerable, considering the importance of 

this issue, our aim in this study was to compare the prevalence of risk factors, type of reperfusion therapy 

and mortality of elderly MI patients in diabetic and non-diabetic groups. 
Methods: The present study is a cohort and its participants included 1460 elderly patients who were 

admitted to Kermanshah Imam Ali (AS) Hospital from 2016 to 2019 as part of the STEMI patient registry 

program. After completing the informed consent form and based on the inclusion criteria, divided into 

diabetic and non-diabetic groups. Patients' information was completed in the checklist including 

demographic status, medical history, cardiovascular risk factors, clinical and diagnostic tests, treatment 

and mortality at the time of admission, hospitalization and at the time of discharge by trained nurses. Data 

analysis was performed using descriptive statistics, independent t-test, Mann-Whitney and Chi-square test 

in Stata software version 14, and P <0.05 was considered as significant level. 

Results: The results of the present study showed that the number of diabetic women (47.11%) was 

significantly (p <0.001) higher than the number of women in the non-diabetic group (25.60%). also, the 

prevalence of mean LDL and cholesterol levels in non-diabetics was significantly (p <0.001) higher than 

diabetics. The mean prevalence of HDL was not significantly different between the two groups (p 

<0.777). Prevalence of BMI≥30, history of myocardial infarction, hyperlipidemia, hypertension, 

triglyceride and GFR <60 was significantly higher in diabetics than non-diabetics while in the non-

diabetic elderly, LDL and high cholesterol were more prevalent. Our study results, by providing a 

scientific model based on registry data, provide useful information to experts in this field to develop 

lifestyle improvement programs, make drug prescribing more targeted, and raise awareness specifically 

for this group of patients. 

Conclusion: Prevalence of some myocardial infarction risk factors in diabetic and non-diabetic elderly is 

different and the results of this study provide a scientific model based on registry data to provide useful 

information to experts in this field to develop lifestyle modification programs with more targeted drug 

prescribing and provides awareness specifically in this group of patients. 

Keywords: Heart disease risk factors, Reperfusion, ST elevation myocardial infarction, Elderly, Diabetes mellitus 

 



 

 چکیده 

، نوع طرشیوع عوامل خمقایسه با هدف حاضر مطالعه پذیر هستند، نظر به اهمیت موضوع ، بیماران قلبی سالمند دیابتی قشری آسیباهداف: 

 غیردیابتی انجام شد. دیابتی و در دو گروهسالمند  سکته قلبی مرگ و میر بیماراندرمان ریپرفیوژن و 

 ریجستری بیماران  بیمار سالمند که در قالب طرح 0641و جامعه آماری آن تعداد کوهورت است از نوع  مطالعه حاضر :هامواد و روش

STEMI  شد. پس از تکمیل فرم رضایت را شامل می بستری شده بودند 5/59تا تاریخ  6/59از تاریخ بیمارستان امام علی )ع( کرمانشاه

به دو گروه دیابتی و غیر دیابتی تقسیم شدند. اطالعات بیماران در قالب چک لیستی شامل وضعیت  ،آگاهانه و بر اساس معیارهای ورود

های تشخیصی، درمان و مرگ در هنگام پذیرش یشعروقی، معاینات بالینی، آزما-، سوابق پزشکی، ریسک فاکتورهای بیماری قلبیدموگرافیک

مستقل، من  Tها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل داده بیمار، در زمان بستری و هنگام ترخیص توسط پرستاران آموزش دیده تکمیل شد.

 .ر گرفته شدبه عنوان سطح معناداری در نظ P<19/1و شد انجام 06نسخه Stataدر نرم افزار  دو ویتنی و آزمون کای

بیشتر از تعداد زنان در گروه غیر  ( p<110/1)درصد( بصورت معنی داری00/64نتایج مطالعه حاضر نشان داد تعداد زنان دیابتی) :هایافته

-بیشتر از دیابتی (p<000/0)بطور معنی داری هاو کلسترول در غیر دیابتی LDLدرصد( است، همچنین شیوع مقادیر میانگین 41/59دیابتی)

، سابقه سکته BMI≥30های (. شیوع متغیرp<444/1)نیز در دو گروه با یکدیگر اختالف معنی داری نداشت  HDLها بود. شیوع میانگین 

های ها بود. در مورد متغیرها بصورت معنی دار بیشتر از غیر دیابتیدر گروه دیابتی GFR<60گلیسرید و قلبی، چربی خون، فشار خون، تری

سوابق سکته مغزی، آنژیوپالستی عروق کرونر و جراحی پیوند عروق کرونر در دو گروه با  سطح سواد، مصرف سیگار و دخانیات، محل زندگی،

  یکدیگر اختالف معنا داری نداشتند. همچنین در نرخ مرگ و میر و درمان ریپرفیوژن اختالف معنی داری در دو گروه مشاهده نشد.

فراهم کردن ی متفاوت است و نتایج این مطالعه با ابتید ریو غ یابتیدر سالمندان د یاز سکته قلب یناش خطرعوامل برخی  وعیش :نتیجه گیری

با  های اصالح سبک زندگیبه متخصصان این حوزه جهت تدوین برنامه اطالعات سودمندی راهای ریجستری الگویی علمی مبتنی بر داده

 نماید.از بیماران ارائه میقشر این ه صورت خاص به هدفمندتر کردن تجویز دارویی و آگاهی بخشی ب

 

 ، سالمندی، دیابت شیرینSTسکته قلبی با صعود قطعه  عوامل خطر بیماری قلبی، ریپرفیوژن،: واژه های کلیدی
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 مقدمه
یابد )از میلیارد نفر افزایش می 5نفر به ون میلی 511ساله یا باالتر از  41تعداد افراد  5191تا  5109های بین سالها نشان می دهد که آمار

ت به سایر در ایران روند سالمندی جمعیت نسب اما باشدافزایش جهانی جمعیت سالمندان می گربیانکه (0)از کل جمعیت جهان(  ٪55 به05٪

درصد از کل  5/9 حدود ،0899ایران در سال  اناساس اعالم مرکز آمار جمعیت سالمندبر .(5)شدت بیشتری دارد های در حال توسعهکشور

 .(8) این روند در حال حاضر نیزادامه دارد که درصد رسیده است 0/4به  0859سال  بوده است در حالی که این میزان در کشور جمعیت

مرتبط با  تترین مشکالیکی از اصلی و(6)یابدهای قلبی در سنین باال افزایش میمزمن از جمله دیابت و بیماری حاد و هایمیزان بروز بیماری

-اصلی در ایران نیز (9)های قلبی و عروقی است بیماریهای پیشرفته و در حال توسعه ترین عوامل ناتوانی در کشورسالمت عمومی و از مهم

های قلبی و طوریکه مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی است و این روند رو به افزایش است به بیماری ؛ومیر افرادترین علل مرگ 

 .(4)افزایش یافته است 0846درصد در سال 8/64به  0841درصد در سال 4/54عروقی در ایران از 

( QOL(0ریزی جهت تامین نیازهای اولیه، سالمت جسمی و روانی و کیفیت زندگیتوجه و برنامهنیازمند در جوامع مختلف،  رشد سالمندی

از  تربیش در که می باشدسکته قلبی  ، خطر بروزی که دچار بیماری قلبی عروقی هستندانهـای اصـلی درسالمندز جمله نگرانیا .(4)استآنان 

 .(9)داتفاق می افتعروق کرونر در این افراد هایبیماریهای ناشی ازدرصـد مـرگ و میـر 49و  بروز می کنداین افرادنیمی 

این بیماری همچنان به  پیشرفت قابل توجهی به وقوع پیوسته است اماST 5در زمینه تشخیص و درمان سکته قلبی با صعود قطعه اگرچه  

برقراری مجدد  STEMI برای بیمار مبتال به سکته قلبی از نوع توصیه شدهدرمان  .(5)عنوان یکی از مشکالت سالمت عمومی مطرح است

نجات  ،میوکاردبافت جلوگیری از نکروز  آنانجام هدف از که  (01)است اورژانسیبه صورت  (پرفیوژنری)ن خون در عروق بسته شدهریاج

 . (08-00)میوکارد در معرض خطر و در نهایت افزایش شانس بقا و طول عمر بیمار می باشد

(، هیپرکلسترولمی، سابقه مصرف BMI≤30)3توان به فشار خون، سن، شاخص توده بدنیهای قلبی و عروقی میبیماری از عوامل خطر مهم

 بوده وهای مهم و شایع در دوران سالمندی . دیابت از بیماری(04-06)اشاره کردو دیابت LDL4سیگار و مواد مخدر، فشار خون، میزان باالی 

نیز تاثیر  تواند بر نوع درمان ریپرفیوژن انجام شده برای بیمارانمی که استدر افراد  ومیر ومرگ عروقی-قلبی حوادث برای خطر ملاع یک

و عوارض میکروواسکوالر و  عروق مجدد تنگیدر معرض  با احتمال باالتری دیابتی نسبت به بیماران غیر دیابتی بیماران. (51-09)گذار باشد

 .(55, 50)دارند قرارخطر سکته قلبی مجدد و  تکرار جراحی عروق ،ماکروواسکوالر 

ها ین بیماریا کاهشدر جهت و کم هزینه  فیدروشی م از جمله سکته قلبی های غیر واگیرعوامل خطر مرتبط با بیماری کنترلتمرکز بر

 .دارزیابی شیوع عوامل خطر قلبی در افراد می باش شود، قلبی بیماریتواند باعث کاهش روند ابتال به که می هاییروشاز یکی  (58)است

بیماران سالمند اغلب در مطالعات مبتنی بر  اما (59, 56)پژوهش های مختلفی در زمینه عوامل خطر و تاثیر آن بر سکته قلبی انجام شده است

با وجودی که  (1)در این افراد کمیاب است باره پیش آگهی عوامل خطراطالعات درگیرند و کمتر مورد بررسی قرار میریجستری و بالینی 

اما نتایج مربوط به این ارتباط در سنین باالتر بحث  (4-2)بی وجود داردهای مشکالت قلداری بین دیابت و عوارض و پیامد ارتباط معنی

ر جامعه سالمندان دیابتی و غیر دیابتی مبتال پژوهش های بسیار محدودی بر روی شیوع عوامل خطایران نیز در . (6 ,5)است و مبهم برانگیز

در مورد میزان شیوع عوامل خطر در این قشر از  های اطالعاتی در دسترسبر اساس جستجو در پایگاهو است به سکته قلبی پرداخته شده 

تر را در این گروه از افراد برجسته ضرورت انجام مطالعات پایه در این زمینهکه نشده است نسبتا جامعی انجام بررسی  غرب کشوربیماران در 

                                                           
1Quality Of Life  
2 ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) 
3Body Mass Index (BMI) 
4Low-density lipoprotein 



 

به ویژه در کشورهای با درآمد  (06)انسالمندناشی از آن درمرگ و قلبی  سکتهشیوع در  ابتیدمهم نقش باتوجه به سازد. از سوی دیگر می

و مرگ درمان نوع  ،عروقی-قلبیهای بیماری با هدف بررسی شیوع عوامل خطر حاضر پژوهش ،(85) منابع بهداشتی درمانی محدود بامتوسط 

 شد.در استان کرمانشاه انجام  در دو گروه سالمندان دیابتی و غیر دیابتیSTEMIبر روی بیماران سکته قلبی 

 هامواد و روش

 طراحی مطالعه و جمعیت مورد بررسی

 امام بیمارستان ،در مرکز تحقیقات قلب و عروق واقع در بیمارستان امام علی)ع( شهر کرمانشاه انجام شد کهاز نوع کوهورت بوده  حاضر مطالعه

نفر را پوشش می  5111111ود که جمعیتی در حد است ایران غرب در عروق و قلب درمانی آموزشی تخصصیمجهز کز امر از( ع) علی

سند ملی  همچنینتعریف سازمان جهانی بهداشت و طبق سالمندان هستند که  در این پژوهش جامعه آماری مورد مطالعه .(86, 88)دهد

بیمارستان امام STEMI برنامه ریجستری بیماران  اساسبر  .(84, 89)ندشد انتخاب سال 41≥سن دارایافراد  (0855سالمندان کشور )سال 

در  5/59تا تاریخ  6/59از تاریخ  که STدیابتی و غیر دیابتی مبتال به سکته قلبی با باال رفتن قطعه سالمند بیمار 0641علی )ع(تعداد 

ت نفر از افراد از لحاظ ابتال به دیاب 85وضعیت  وارد مطالعه شدند.بر اساس معیارهای ورود و خروج بیمارستان امام علی)ع( بستری شده بودند؛ 

از نظر شیوع عوامل خطر بیماران  مورد بررسی قرار گرفت. بیمار0659اطالعات  حذف شدند و به این ترتیبنامشخص بود، بنابرابن از مطالعه 

 .مورد ارزیابی قرار گرفتندل مرگ و میر در مدت یک ساو نوع درمان ریپرفیوژن انجام شده سکته  قلبی، 

توسط متخصصین قلب و عروق بر اساس چهارمین تعریف جهانی  STEMIسال، تشخیص41≥معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن سن

ی زمانی تعریف شده برای این پژوهش )تیر ماه ، تکمیل فرم رضایت نامه آگاهانه و هم چنین بستری شدن بیمار در بازه(84)سکته قلبی

ساعت قبل از مراجعه به بیمارستان امام علی  56که بیشتر از  STEMIبیماران  ؛شامل مطالعهخروج از ( بود. معیارهای 0859تا آذر ماه 0859

در بیمارستان امام علی)ع( بستری شدند و سپس به  STEMIبیمارانی که به دالیلی غیر از  ؛)ع( در مراکز درمانی دیگری بستری بودند

STEMI  نداشتند.فرم رضایت نامه جهت شرکت در مطالعه  تکمیلبه که تمایل مبتال شدند و بیمارانی 

 ارزیابی متغیر ها 

 شاملچک لیستی  در این برنامه ،به دست آمد بیمارستان امام علی )ع(STEMI بیماران  مندثبت نظامبرنامه های این پژوهش از داده

 انجام شده های تشخیصی، درمانآزمایشعروقی، معاینات بالینی، -قلبی ریسک فاکتورهای بیماریاطالعات جمعیت شناختی، سوابق پزشکی، 

 شده است.تکمیل  آموزش دیدهترخیص توسط پرستاران  هنگامبستری و  در زمان، پذیرش بیمار هنگامدر 

، سایر شهرها و کرمانشاه) محل سکونتجنس، طالعات مربوط به متغیرهای سن، ا پس از تقسیم بیماران به دو گروه دیابتی و غیر دیابتی،

فیلتراسیون  ،های کراتینین، نتایج آزمایشمداخالت کرونری عروقی و-بیماری قلبی سابقه ،و دخانیات سیگار، خونفشارسابقه ، ها(روستا

و بدون ، جراحی کرونر لخته حل کننده، درمان اولیه PCIصورت انجام عمل ه بریپرفیوژن شد. درمان ثبت بی خون چر( وGFRگلومرولی)

. استخراج شده استآزمایش خون و درمان انجام شده از پرونده پزشکی افراد در بیمارستان  مربوط به دادهایبندی شد. تقسیم اقدام درمانی 

 و ثبت شده است.های خون بیماران نیز در اولین روز پذیرش در بیمارستان اندازه گیری یپروفایل چرب

وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد تقسیم و به این ترتیب افراد  پس از اندازه گیری قد و وزن بیماران، بدنی،برای محاسبه میزان شاخص توده 

 تقسیم( ≥81( و نیز چاق )59-5/55(، دارای اضافه وزن)58-59نرمال)،(≤58به چهار گروه الغر ) ،در سالمندان BMIمیزان  تعریف بر اساس

پایین تر از نرمال در نظر گرفته  HDLدر مردان به عنوان  69میلی گرم در دسی لیتر در زنان و کمتر از  99کمتر از  HDL. میزان(89)شدند

بر طبق سطح سرم کراتیین اولیه افراد در هنگام پذیریش در CKD-EPTشد. میزان فیلتراسیون گلومرولی بیماران، با استفاده از فرمول
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 ثبت شده توسط اطالعاتکیفی و بازبینی کنترل  .(61, 85)تقسیم گردید GFR≥41و GFR<41محاسبه شده و به دو دسته  بیمارستان

در بیمارستان، شماره تلفن همراه بیماران و شماره تلفن  بیمارانهنگام بستری شدن . بود پژوهشدیده همکار  دورهعهده پزشک  هپرستاران، ب

وضعیت آنان ده بود و برای پیگیری وضعیت بیماران بعد از ترخیص، منزل و همچنین دو شماره تلفن از اعضای خانواده یا همراهان آنها ثبت ش

اطالعات همه بیماران از لحاظ وضعیت  ط کارشناسان مرکز و به صورت تلفنی به مدت زمان یک سال پایش شد، در هنگام پیگیری،توس

 .بیماری و مرگ و میر و نیز تاریخ و علت مرگ ثبت شد

 آنالیز آماری

 فرض GFR و HDL، LDLهای و برای متغیربررسی شد با استفاده از آزمون کشیدگی و چولگی  هافرض نرمال بودن دادهدر تحلیل آماری 

مستقل برای مقایسه بین بیماران دیابتی و غیر دیابتی  Tاز آزمون  همچنین ؛کشیدگی و چولگی رد نشد نرمال بودن با استفاده از آزمون

برای همه متغیرهای کلسترول به دلیل انحراف از فرض نرمالیتی از آزمون من ویتنی استفاده شد.  گلیسرید واستفاده شد. برای متغیرهای تری

انجام شد و  06نسخه stata ها با نرم افزار بررسی و تحلیل دادهاستفاده شد.  دو)آزمون دقیق فیشر( از آزمون کای BMIاسمی به جز متغیر 

 در نظر گرفته شد.p<19/1ها سطح معناداری آزمون ها برای همه تحلیل

 یافته ها 

با میانگین سنی  نفر(864دو گروه افراد دیابتی ) بیمارستان امام علی)ع( شهر کرمانشاه به STEMIنفر از بیماران  0659در این مطالعه تعداد 

قلبی، مرگ و میر   خطر سکتهقسیم شدند و از نظر شیوع عوامل ت4/41±46/55با میانگین سنینفر(  0195و افراد غیر دیابتی) 94/05±4/45

که در سالمندان دیابتی مبتال به سکته قلبی نتایج نشان داد  .قرار گرفتند انجام شده مورد ارزیابی نوع درمان ریپرفیوژنل و در مدت یک سا

BMI≥30گلیسرید و ، سابقه سکته قلبی، چربی خون، فشار خون، تریGFR<60 در حالی که  دارد  شیوع باالتری نسبت به گروه غیر دیابتی

LDL   .باال و کلسترول باال در گروه غیر دیابتی شیوه بیشتری دارند 

و از نظر سطح  بودندشهر کرمانشاه  ساکن دراز نظر ویژگی های دموگرافیک، اکثریت شرکت کنندگان در مطالعه مردان ،0جدول بر اساس 

و سطح تحصیالت تفاوت بین دو گروه از نظر محل زندگی  .سواد( بودندبدون تحصیالت رسمی)بی اکثریت شرکت کنندگان تحصیالت نیز 

( که p<110/1)جود نداشت اما از نظر جنسیت زنان دیابتی بیشتر از غیر دیابتی و مردان دیابتی کمتر از مردان غیر دیابتی بودندمعنی داری و

 بیانگر نقش جنسیت در سالمندان مبتال به سکته قلبی است.



 

 .1 جدول

 نفر( 1241های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه دیابتی و غیر دیابتی)تعداد نمونه ویژگی 

 آزمون کل غیر دیابتی دیابتی متغیر

(درصد)فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

 

p-value 

 

 جنسیت

 811( 18/98) 20/42 102 18/24 111 مرد
001/0> 

 220(11/10) 90/42 444 11/24 191 زن

 

 محل زندگی

 1091(24/42) 24/42 100 28/41 491 کرمانشاه

082/0 

 194(22/11) 12/11 144 41/11 20 شهرستان

 119(12/11) 41/12 121 91/8 11 روستا

 

 تحصیالتسطح 

 911(11/21) 98/20 211 24/24 140 سوادبی

204/0 

 221(01/12) 14/12 121 21/11 104 دیپلم

 181(19/12) 21/12 129 02/19 24 دانشگاهی

 

افراد الغر در گروه دیابتی و غیر  ،(p<110/1مقایسه شاخص توده بدنی در دو گروه اختالف معناداری را نشان داد )، 5جدول  بر اساس نتایج

رصد، افرادی که اضافه وزن د90/58و 85/55به ترتیب  که شاخص توده بدنی نرمال داشتند درصد، افرادی 55/59و  49/06دیابتی به ترتیب 

 4/08بطور کلی شدند.درصد از شرکت کنندگان در هر گروه را شامل 88/00و 94/05نیز درصد و افراد چاق 94/84و 68/68به ترتیب داشتند

(. این میزان در p=105/1اری داشت)درصد سالمندان سابقه سکته قلبی داشتند. میزان شیوع سابقه سکته قلبی در دو گروه تفاوت معنی د

ها دارای چربی خون بودند و در گروه درصد از گروه دیابتی 0/96. درصد( بود8/05درصد( بیشتر از بیماران غیردیابتی) 9/04بیماران دیابتی )

ها دارای سابقه گروه دیابتی درصد از 4/44در ارزیابی شیوع فشار خون مشاهده شد که . همچنین درصد بود 5/04ها این میزان غیر دیابتی

درصد داشت و این تفاوت میان دو گروه در مورد هر دو عامل خطر چربی  9/91فشارخون بودند که شیوع باالتری نسبت به گروه غیر دیابتی ها

 (.>110/1pخون و فشار خون از لحاظ آماری کامال معنی دار بود)



 

11 
 

 .4جدول 

 نفر( 1241کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه دیابتی و غیر دیابتی)تعداد نمونه میزان شیوع عوامل خطر شرکت 

 آزمون کل غیر دیابتی دیابتی متغیر

 p-value فراوانی)درصد( درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 مصرف سیگار

 1144(44/14) 81/11 111 24/12 482 ندارد

148/0 

 422(41/14) 08/11 182 21/12 20 دارد

 

 مصرف دخانیات

 149/0 1421(49/14) 01/14 811 14/80 110 ندارد

 142(42/14) 88/14 120 11/8 12 دارد

 

 (BMIشاخص توده بدنی)

(kg/m²) 

 21 91/12 484 48/41 (02/42)122 (BMI<23الغر)

 

001/0> 

 نرمال 

(23≤BMI<25  ) 

41 14/44 420 11/41 (29/41)141 

 اضافه وزن

(25≤BMI<29.9) 

124 21/21 112 24/19 (40/11)249 

 92 24/18 118 11/11 (48/11)111 (  BMI≥30چاق)

 

 سابقه سکته قلبی

 1144(12/19) 99/14 808 41/14 491 ندارد

014/0 

 119(92/11) 12/14 141 48/14 21 دارد

 سابقه

 سکته مغزی

 1110(21/84) 84/84 881 41/81 114 ندارد

 109(28/4) 01/4 49 44/1 10 دارد 229/0

آنژیوپالستی عروق سابقه 

 کرونر
 1111(82/81) 21/82 1018 01/84 112 ندارد

088/0 

 19(09/9) 24/2 28 84/4 44 دارد



 

جراحی پیوند عروق سابقه 

 کرونر

 1198(12/89) 21/89 1021 02/82 149 ندارد

441/0 
 22(19/1) 24/1 11 89/2 14 دارد

 1018(44/42) 12/11 191 80/22 121 ندارد چربی خون

001/0> 

 122(41/42) 19/19 149 10/22 141 دارد

 سابقه

 فشار خون

 924(14/22) 28/28 214 12/14 110 ندارد

001/0> 

 441(91/22) 21/20 221 92/94 410 دارد

 

میلی گرم در دسی لیتر 81/018±48/99ها و در گروه غیر دیابتی81/54±45/95درگروه دیابتی ها  LDLمیانگین6و  8جدول نتایجاساس بر

کمتر از گروه درصد(4/04، در گروه دیابتی)LDL(. شیوع مقادیر باالی =118/1pداری بود)بود که این اختالف از لحاظ آماری اختالف معنی

 9/95سالمندان غیر دیابتی)درصد( نسبت به  0/48سالمندان دیابتی)در  پایین HDLشیوع میزان  .(p<110/1)درصد( بود09غیر دیابتی)

میلی گرم بر  85/048±55/86و در گروه غیر دیابتی  68/049±95/55میانگین کلسترول در گروه دیابتی  .=p)110/1) درصد( باالتر بود

ن دیابتی ( در بیمارا>41GFRپایین)  فیلتراسیون گلومرولیشیوع  (.p<106/1)دسی لیتر بود که از لحاظ آماری اختالف معناداری داشتند 

 (.6و 8بود )جدول 14/65گروه غیردیابتی  بصورت معناداری بیشتر  ازدرصد 01/94
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 نفر( 1241میزان شیوع عوامل خطر شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه دیابتی و غیر دیابتی)تعداد نمونه .1جدول

 آزمون کل غیر دیابتی دیابتی متغیر

 p-value فراوانی)درصد( درصد فراوانی درصد فراوانی

LDL 

( mg/dl) 

 (LDL<100نرمال)
118 42/28 289 11/21 (42/20)912 

 حد مرزی 001/0

(100≤LDL≤129) 
44 12/42 128 12/11 (29/11)249 

 21 91/19 119 02/11 (40/14)418 (LDL≥130باال)

HDL 

( mg/dl) 

 

 مطلوب
119 82/19 244 41/24 (48/22)281 

001/0 
 411(41/22) 44/24 211 09/91 181 کم

 کلسترول

( mg/dl) 
 421 81/41 411 41/49 (81/49)1018 (chol≤200مطلوب)

 19 14/11 111 40/11 (21/19)442 (chol≤239>200حدمرزی ) 001/0

 (chol≥240باال )
11 42/8 24 24/2 (21/9)11 

 تری گلیسرید

( mg/dl) 
 184 94/92 411 19/49 (91/41)812 (TG≤150 مطلوب)

001/0> 
 (TG<200>150حد مرزی)

22 00/12 144 11/11 (22/11)144 

 (TG≥200باال)
21 11/18 102 41/10 (44/14)194 

 

GFR 

(mL/min per 
)21.73m 

(GFR≥60) 121 80/21 228 81/20 (41/28)400 

041/0 (GFR<60) 181 10/29 248 04/28 (44/20)444 

 

 



 

 نفر( 1241میانگین و انحراف معیارعوامل خطر شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه دیابتی و غیر دیابتی)تعداد نمونه .2جدول

 آزمون  کل غیر دیابتی دیابتی  متغیر 

 P-Value انحراف معیار±میانگین انحراف معیار(±میانگین انحراف معیار±میانگین

LDL 
( mg/dl) 

48/14±10/84 91/21±10/101 42/44±10/104 001/0  

HDL 
( mg/dl) 

28/19±8/21 12/01±8/24 20/88±8/21 444/0  

TG 
( mg/dl) 

88/14±19/129 40/90±92/144 91/14±41/141 001/0>  

Cholesterol 
( mg/dl) 

24/88±21/191 88/12±18/141 14/11±20/144 012/0  

GFR 
(mL/min per 1.73m2) 

08/49±19/24 41/42±12/90 28/80±12/28 001/0>  

 

 (ریبرفیوژن خونرسانی مجدد) درمان

در گروه دیابتی آنژیوپالستی اولیه درصد  . علیرغم اینکهارزیابی درمان ریپرفیوژن در غالب آنژیوپالستی اولیه و درمان ترومبولیتیک انجام شد

معناداری  انجام شده برای دو گروه با یکدیگر اختالف )ریپرفیوژن(نوع درمان خونرسانی مجددکمتر از غیر دیابتی است اما بطور کلی 

ی هادرمان انواع هیچ کدام از شرکت کنندگاندرصد از  81/09و  90/51به ترتیب  غیر دیابتیو  دیابتیدر هر دو گروه  (.=455/1P)نداشت

 .(0)نموداراندرا دریافت نکرده معمول
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 گروه دیابتی و غیر دیابتی کیبه تفک یتراپ وژنیپرفیر . میزان0نمودار

 

 مرگ و میر نرخ

ول مرگ و میر بیماران در داخل مقطع ا ،مورد بررسی قرار گرفت مختلف دو مقطع زمانی دردر این مطالعه میزان مرگ و میر بیماران 

مرگ و میر در سالمندان دیابتی اگرچه نرخ  .سالس از ترخیص از بیمارستان به مدت یک طع دوم میزان مرگ و میر بیماران پبیمارستان و مق

و  99/90و غیر دیابتی یابتیدر گروه دبه ترتیب  .(=455/1P)بیشتر از گروه غیر دیابتی است اما این اختالف از نظر آماری معنی دار نیست

 (. 5)نمودار نددرصد از بیماران درقید حیات بود45/96

 



 

 
 (%69/0، 51است: )تعداد و درصد افرادی که وضعیت بقا آنها نامشخص 

 گروه دیابتی و غیر دیابتی کیبه تفک . وضعیت بقا5نمودار

 

 بحث 

نوع درمان ریپرفیوژن انجام شده و مرگ و میر در بیماران سالمند  (،STEMIشیوع عوامل خطر سکته حاد قلبی )مطالعه حاضر با هدف 

بیشتر از تعداد زنان  ( p<110/1)بصورت معنی داری درصد(00/64)دیابتینتایج مطالعه نشان داد تعداد زنان انجام شد. دیابتی و غیر دیابتی 

 (p<110/1بطور معنی داری) هاو کلسترول در غیر دیابتی LDLمقادیر میانگین  شیوع است، همچنین درصد(41/59)دیابتیغیر در گروه 

، BMI≥30های متغیرشیوع (. p<444/1نیز در دو گروه با یکدیگر اختالف معنی داری نداشت ) HDLمیانگین شیوع . ها بودبیشتر از دیابتی

. در ها بودها بصورت معنی دار بیشتر از غیر دیابتیدر گروه دیابتی GFR<60گلیسرید و سابقه سکته قلبی، چربی خون، فشار خون، تری

 سوابق سکته مغزی، آنژیوپالستی عروق کرونر و جراحی پیوند عروق کرونر دخانیات،سطح سواد، مصرف سیگار و  های محل زندگی،مورد متغیر

در دو گروه با یکدیگر اختالف معنا داری نداشتند. همچنین در نرخ مرگ و میر و درمان ریپرفیوژن اختالف معنی داری در دو گروه مشاهده 

 . نشد

و ، (60)باشدوقی و دیابت از مشکالت مهم بهداشت و درمان در جوامع امروزی میعر -های مزمن از جمله مشکالت قلبیشیوع فزاینده بیماری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی  .(68, 65)زنان استبرابر  5و بیش از مطالعات نشان دادند که شیوع بیماری قلبی در مردان بیشتر 

ردان مشاهده نشد که ممکن است یکی از سکته قلبی در زنان سالمند دیابتی بیشتر از زنان سالمند غیردیابتی است اما این تفاوت در گروه م

 مردان باشد.   نسبت بهزنان ابتال به بیماری دیابت در  شیوع بیشتردالیل آن 

. همسو با نتایج این سواد تشکیل داده استکنندگان در مطالعه حاضر را جمعیت بیدرصد از شرکت 91بیش ازدیگر نتایج مطالعه نشان داد که 

به . (66)عابد و همکاران نیز سطح تحصیالت پایین از عوامل تاثیرگذار بر بروز سکته در بیماران قلبی گزارش شده استمطالعه؛ نتایج مطالعه 
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تر بودن سطح آگاهی،  نگرش و عملکرد افراد کم سوادتر در مورد مسائل بهداشتی درمانی و پیشگیری از پایین در میزان تحصیالترسد نظر می

 .باشد نقش داشتهخطر بروز سکته قلبی عوامل 

 نتایج نشان داد که به طور کلی شاخص توده بدنی در افراد سالمند دیابتی به صورت معنی داری بیشتر از گروه سالمندان غیر دیابتی است که

ن شیوع فشار خون و چربی خون نیز در عالوه بر این، میزا .نشان دهنده شیوع باالی چاقی و اضافه وزن در بین بیماران سالمند دیابتی می باشد

ترین دالیل شیوع باالی توان اضافه وزن و چاقی را یکی از مهمدار بیشتر از گروه غیر دیابتی بود که میگروه دیابتی مشخصاً و به صورت معنی

که  استهمکاران نشان داده و 0جرجوری این دو عامل خطر در سالمندان دانست، هم راستا با نتایج به دست آمده در این پژوهش، مطالعه

در حال به صورت معنی داری  BMIچربی خون و دیابت با افزایش  ،های قلبی مانند فشار خونبیماری ترین عوامل خطرشیوع برخی از مهم

های قلبی عالوه بر کاهش بیماریو حتی دوران میانسالی  دوران سالمندیتوجه به کنترل اضافه وزن و مراقبت غذایی در . (69) است افزایش

های بر اساس گایدالیندر تایید نتایج فوق و باشد نیز موثر است؛ در کنترل ابتال و شیوع دیابت که خود از عوامل خطر بیماری قلبی می عروقی

و انجمن اروپایی  2که به طور مشترک توسط انجمن قلب و عروق اروپا 5151های قلبی عروقی در سال مربوط به دیابت، پیش دیابت و بیماری

و بیماران  دهشود همه بیماران مبتال به بیماری قلبی عروقی از نظر ابتال به دیابت غربالگری ششده است، توصیه می تدوین 3دیابتمطالعات 

قلبی عروقی که به دیابت مبتال هستند تحت مدیریت جامع کنترل عوامل خطر، از جمله کنترل فشار خون، گلوکز سرم و سطوح لیپید قرار 

 . (64)گیرند

 ، کلسترولباالLDL اما در مطالعه ما در مواردی مانند شیوع مرتبط است افراددر  بیماری قلبیتر دیابت به طور مداوم با پیش آگهی بدبیماری 

بر خالف انتظار در گروه غیر دیابتی بیشتر از دیابتی است و در بخش دیگری از مطالعه ما نشان داده شد که مرگ و میر نیز کم  HDLو  باال

با و نتایج در برخی موارد  با این حال، میزان این ارتباط در سالمندان به طور کامل درک نشده استدر دو گروه با هم تفاوت معنی دار ندارد، 

 ایتالیا در بیمارستان 58 سالمند از بیمار 469 از متشکل گروهی ای بر رویدر مطالعه همکاران و 6ساونیتو است در همین راستایگدیگر متفاوت 

 همراه هموگلوبین سطح و پایین جهشی کسر مغزی، سکته و قلبی نارسایی ،MI مانند همراه های بیماری بیشتر شیوع با دیابت نشان دادند

 آماری نظر از ارتباط این کننده، مخدوش در نظر گرفتن نقش عوامل از پس اما بود، بیشتر دیابتی بیماران در یکساله میر و خطرمرگ. بود

سال و باالتر در مدت چهار سال نشان دادند که  91در سن  STEMIبیمار  6155همکاران در پژوهشی بر روی و   9آندرسا .(81)نبود دار معنی

این مطالعه این است که های اصلی یافته. سطوح باالی کلسترول و کراتینین سرم عوامل خطر مهم برای مرگ و میر در بیماران مسن بود

 .(64)سال متفاوت است 91ر قابل توجهی با بیماران کمتر ازساله یا باالتر به طو91پروفایل خطر بیماران

ای تایید کننده نقش زمینه است و این یافتهتی سابقه سکته قلبی در گروه دیابتی بیش از گروه غیر دیابنشان داد که نتایج این مطالعه دیگر 

افراد دیابتی  همکاران نشان دادند و 4پاجونن همسو با نتایج این مطالعه، ،باشدسالمندی نیز میه در سنین قبل از بیماری دیابت در بروز سکت

 .(69)به طور قابل توجهی در معرض خطر ابتال به بیماری عروق کرونر بودنداند سالمندی سابقه سکته قلبی نداشته که در سنین قبل از

یسرید گلدو برابر بیشتر از گروه غیر دیابتی بود، تری تقریبادر گروه دیابتی  (≤000TGشیوع تری گلیسرید باال ) نتایج نشان دادهمچنین 

با  (65)باشدهای شایع اختالالت چربی خون در افراد دیابتی و از عوامل خطر کلیدی در بیماری های قلبی می افزایش یافته یکی از ویژگی

چاقی و اضافه وزن در گروه دیابتی، بار دیگر لزوم  ا در نظر گرفتن میزان باالی شیوعو سطح تری گلیسرید و ب BMIزان توجه به ارتباط می

فیلتراسیون  میزان .و باید در برنامه ها و سیاست گذاری های بهداشتی مد نظر قرار گیرد یابداهمیت میکنترل وزن در سالمندان دیابتی 
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کلیوی  مزمن بیماریبر اساس تعریف، ، ی شدر این پژوهش مورد بررسبیانگر عملکرد کلیوی بیماران د مهمگلومرولی به عنوان شاخص 

(CKD،) در مطالعه حاضر  و (91)شودمی بیانماه(  سه حداقل دو )برای هر یا ،آلبومینوری 41کمتر از  گلومرولی فیلتراسیون تخمینی نرخ با

 .باشدزمن کلیوی در سالمندان دیابتی میبود که بیانگر شیوع بیماری م 41در گروه دیابتی کمتر از  GFRمیانگین 

سوابق سکته مغزی، آنژیوپالستی عروق کرونر  دخانیات،سطح سواد، مصرف سیگار و  های محل زندگی،متغیر بر خالف انتظار ضردر پژوهش حا

یابت و مشکالت قلبی عروقی دجا که  از آن گفت شاید بتوان و جراحی پیوند عروق کرونر در دو گروه با یکدیگر اختالف معنا داری نداشتند

نتایج  (95, 90)خاب نوع درمان تاثیر گذار باشندنتتوانند بر میزان مرگ و میر و اعوامل مختلفی می ؛هایی پیچیده و چند عاملی هستندبیماری

تر به مراکز درمانی مراجعه نموده و این بیماران و یا آنژیوگرافی کمی سریع قلبی افراد دارای سابقه بیماری نشان دادارمی و همکاران ص مطالعه

 حساساین بیماران به جهت وضعیت  ؛دریافت کردند درمانی را تر نوار قلب گرفته و خدماتنداشتند سریع یسابقه قبلکه افرادی نسبت به 

به  است که نشان داده نتایج یک مطالعه دیگر نیز .(98)قرار دارند افراددر اولویت باالتری نسبت به دیگر  کادر درمانیشان از دیدگاه جسمی

در  ناهمگونی جمعیت سالمندانهای مختلف بر بروز عوارض سنتی و شرایط بیماران سالمند دیابتی، انواع درمان مطالعات ناکافی اثراتدلیل 

و باید  دیابتی وجود دارد سالمندانبرای  و مناسب مداخالت درمانی بهینهعدم درک بیولوژی پیری، اتفاق نظر کمی در مورد نیز  جوامع و

 در عروقی قلبی هایبیماری مدیریت و عنوان پیشگیری ای بادر مطالعه نیز 0و نیسن 0برومر .(96)نه انجام شودمطالعات بیشتری در این زمی

 و پیچیده عروقی، قلبی هایبیماری و دیابت به مبتال قص در کنترل بیماری در بیماراننا مدیریت دیابت نشان دادند که دلیل به مبتال بیماران

 از بزرگ، های علمیانجمنبه این ترتیب . (99)جهت درمان شده است ساده یدرمان یهاتمیفقدان الگور که موجب عاملی بودن آن است چند

و در زمینه کنترل عوامل خطر  مشترک هایتالش به نیاز آمریکا، دیابت انجمن و آمریکا، عروق و قلب کالج آمریکا، قلب انجمن جمله

 .(95-94)اندکرده را توصیه بیمار قلبی دیابتی از مراقبت بهبود برای را قلبی متابولیک هایبرنامه

عدم  نرخ بسیار کمو نیز  8آوری اطالعات از بیماران به صورت مستمر برای به حداقل رساندن سوگیریتوان به جمعاز نقاط قوت این مطالعه می

پاسخ شیوه هایی است که میتوان به دارای محدودیت ایمشاهده حاضر مانند هر مطالعهمطالعه  اما بود 4پیگیری وضعیت بیمار پس از ترخیص

توصیفی هایی از جمله باید با در نظر گرفتن محدودیتنیز عه تفسیر نتایج این مطالاشاره کرد.  9خودگزارش دهیبه برخی از سواالت به صورت 

ن سکته به همه بیمارااین مطالعه در تعمیم نتایج  بنابراین باشد،خاصی از بیماران  در رده سنینرخ شیوع عوامل خطر بررسی و بودن مطالعه 

های ن کرمانشاه )مرکز استان و شهرستانشود. هم چنین از نظر جغرافیایی تقریبا همه شرکت کنندگان این مطالعه در استا احتیاطباید قلبی 

اقتصادی در نقاط مختلف ایران ممکن است این -ی اجتماعیهاک زندگی و ویژگیسب ،های فرهنگیبا توجه به تفاوت که اطراف( ساکن بودند

هر ای پیش بینی کنندهنقش  آیندهشود در مطالعات یشنهاد میپبر اساس نکات ارائه شده . های کشور نباشدم به کل استاننتایج قابل تعمی

با هدف مقایسه و در بسترهای فرهنگی متفاوت  ترپایینهای سنی خطر در گروه عامل خطر به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد و شیوع عوامل

 .نیز انجام شودپیشگیری از ابتال به سکته قلبی 

 نتیجه گیری 

های بسیار پرخطر و آسیب پذیر مانند های انجام شده برای بیماران سکته قلبی در گروهوامل خطر، نرخ مرگ و میر و درمانثبت و تحلیل ع

ریزی با هدف پیشگیری و بهبود کیفیت های بهداشت و درمان در جهت برنامهسالمندان دیابتی، اطالعات ارزشمندی را در اختیار سیستم

ترین عوامل خطری که در سالمندان مهمبر اساس نتایج این مطالعه دهد. لوب بیماری افراد پر خطر قرار میاقدامات درمانی و کاهش اثرات نامط
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گلیسرید و ، سابقه سکته قلبی، چربی خون، فشار خون، تریBMI≥30مبتال به سکته قلبی باید مورد توجه و کنترل قرار گیرددیابتی 

GFR<60باشد در حالی که این عوامل خطر در سالمندان غیر دیابتی شامل میLDL   .باال و کلسترول باال است 

تواند اهمیت می مطالعهنتایج این ، در این زمینه جامعمطالعات  عدم وجود ومورد بررسی دراین مطالعه  خاص به طور کلی با توجه به جامعه

ها بر اساس میانگین و میزان اکتورتفاوت شیوع ریسک فاکتورها در دو گروه، تعیین اولویت کنترل ریسک فای در مواردی مانند تعیین ویژه

درمانی  و بهبود رویکردتر شدن تجویز دارو هدفمندبه  تواندمیمطالعه نتایج این همچنین داشته باشد. شیوع در سالمندان دیابتی و غیر دیابتی 

به صورت با آگاهی بخشی الگویی علمی  فراهم کردن باو  بیماران کمک کنددر این گروه از  STEMIدر فرآیند درمان و مدیریت سکته قلبی

های اصالح سبک زندگی تدوین برنامه جهتاین حوزه متخصصان درمانگران و  راهگشای قلبی به  قشر سالمندان دیابتی مبتال به سکتهخاص 

 آنان باشد. 

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 تایید کرد.KUMS.REC.1395.252کد اخالق  پروتکل مطالعه را  بامعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 حامی مالی

 های مورد نیاز این مطالعه توسط حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تامین شده است. هزینه

 مشارکت نویسندگان

 و مقاله را تایید کردند.  همهنویسندگانمشارکتداشتندنگارش مقاله حاضر  در

 تعارض منافع

 وجود ندارد.مقالهتعارضمنافعدر این 
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