
  مقاله پژوهشي 

   کنندهمراجعه  کرونرعروق  يماريببه  اندازه دور گردن در افراد مبتال يبررس
  يهاروم يطالقان يمارستانب يوگرافيآنژبه بخش 

  

  ٣رستم زاد يرضاعل دکتر، ٢يان يمکر يردکترام، *١پور يميکر يمجتب دکتر

  

  17/08/1390رشیپذ خیتار 29/05/1390 افتیدر خیتار

  

  يدهچک

 يعروق يقلب يفاکتورها يسکربا  يممستقارتباط  يک يدارادر حال توسعه است و  يکشورهامعضل در حال رشد در  يک به عنوان يچاق :و هدف ينهزم يشپ

در  يبستر يعروق يقلب يمارانبدر ) بدن يفوقانقسمت  يپوست يرز يچرب يعتوزشاخص  به عنوان(اندازه دور گردن  يزانم يبررسمطالعه  يناهدف از انجام . است

  .آن با افراد سالم و نرمال است يسهمقاو  يوگرافيآنژبخش 

شامل  کنترلو گروه ) يمارانبگروه  به عنوان( يمارانبز مرد ا ٥٠زن و  ٥٠گروه اول شامل . نفر در دو گروه انجام شد ٢٠٠ يرومطالعه بر  ينا :ها روشمواد و 

  .شد يسهمقااندازه دور گردن در دو گروه  يانگينم. بود يعروق يقلب هاي يماريبسالم و فاقد عالئم و سابقه  مرد از افراد ٥٠زن و  ٥٠

بود  دار معني يآمارو از نظر  يشترب کنترلنسبت به گروه  يمارانباندازه دور گردن در مردان و زنان گروه  يارمعو انحراف  يانگينم کهنشان داد  يجنتا :ها يافته

)٠٥/٠(P<   

گفت  توان يماست  کنترلاز افراد سالم و  يشترب کرونرعروق  يمارانبنشان داد اندازه دور گردن در  کهمطالعه حاضر  هاي يافتهبا توجه به  :يريگ يجهنتبحث و 

 يعروق يقلب يفاکتورها يسکرو  يچاق يابيارز يبراشاخص  يک به عنوان توان يم ينههزروش ساده و بدون صرف  يک به عنواندور گردن  يريگاز اندازه  که

  .کرداستفاده 

  يچاق، کرونرعروق ، يوگرافيآنژ، اندازه دور گردن :ها يدواژهکل

  

  82-86 ص، 1391 یبهشتاردو  ینفرورد، 36 یپدر  یپ، شماره اول، دوره دهم، یهاروم ییماماو  يپرستارماهنامه دانشکده و د

  

  ٠٤٤١ -٢٧٨٠٨٠٠: تلفن، يحتشرگروه علوم ، يهاروم يپزشکدانشگاه علوم  يپزشک دانشکده، نازلو يسپرد، جاده سرو ١١ لومتريک يهاروم :مکاتبهآدرس 

Email: mojtaba_karimipour@yahoo.com 

  .دانشجويي استمقاله برگرفته از پايان نامه اين 
   

                                                
  )مسئول سندهينو( هياروم يپزشکدانشگاه علوم  حيتشرگروه علوم  اريدانش ١
  هياروم يپزشکدانشگاه علوم  يعموم يپزشک ليالتحصفارغ  ٢
  هياروم يپزشکگروه قلب دانشگاه علوم  ارياستاد ٣

  مقدمه 

ي و عروقي قلبيماري بترين  يعشا کرونرعروق  هاي بيماري 

مطـابق  . اسـت  ي جهانکشورهايشتر بترين علت مرگ در  يعشا

از  ۱۳۸۰ي در سـال  پزشکآمار وزارت بهداشت درمان و آموزش 

يمـاري عـروق   بنفر به  ۱۶۶" يباتقريران روزانه ااستان  ۱۸يان م

يرهـا  ممرگ و  کلدرصد در  ۴۶" يباتقرند و شو يممبتال  کرونر

يمـاري عـروق   ب" ي خصوصـا عروقـ ي قلبهاي  يماريبيران به ادر 

  ).۱(اختصاص دارد  کرونر

ي چـاق  کـه ين مطلـب اسـت   امطالعات متعدد نشان دهنده 

ي به شمار قلبي از حمله ناشيرهاي ميک عامل خطر در مرگ و 

يش افزايش وزن منجر به باال رفتن بار قلب، افزاي و چاق. رود يم

 کـاهش خون، باال رفتن فشـار خـون از يـک طـرف و      کلسترول

HDL  شود يميگر داز طرف.  

يک  به عنوانيش بوده و افزاي در سراسر جهان در حال چاق

ي در حـال توسـعه اسـت و بـا     کشورهاي در سالمتي برايد تهد

  ).۲( ي در ارتباط استعروقي قلبي فاکتورهايسک ر
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وجـود دارد   يچـاق  يـابي ارزو  ينتخم يبرا يمتعدد يها روش

 يبــراروش ســاده را  يــک ۲۰۰۱در ســال  همکــارانو  ١بــين ).۳(

و  کردنددور گردن تست  يريگفقط با اندازه  يچاقمشخص نمودن 

اندازه  ينب دار معنيو  يممستقارتباط  يک کهنشان داد  ها آن يجنتا

و  يـپ هدور  کمـر دور ، وزن، سـن  ٢شاخص توده بدندور گردن و 

  ).۴(وجود دارد  ٣نسبت دور کمر به دوز

انـدازه دور   يشافـزا  کـه نشـان داد   ينهزم ينادر  يگردمطالعه 

 يکيمتـابول سـندرم   يفاکتورهابا  يممستقنسبت  يک يداراگردن 

 دهـد  يمـ  يشافزارا  کرونرعروق  يماريب يجاداخود خطر  کهاست 

)۵.(  

ــه  ــين و الورا يگــرددر مطالع رابطــه  يــک ۲۰۰۴در ســال  ٤ب

و  ياسـتوليک دو  يسـتوليک سفشـارخون   ييـرات تغ ينبرا  يممستق

  ).۶( کردنداندازه دور گردن گزارش  ييراتتغ

راحـت و سـاده    ياربسـ ) دور گـردن (شـاخص   ينا يريگاندازه 

ضـمن   کهبدن بوده  يفوقانقسمت  يچاقشاخص  به عنواناست و 

 کاربرداضافه وزن و  يچاقدر وقت در مشخص نمودن  ييجوصرفه 

 ۳۷از  کمتـر افراد با اندازه دور گردن  کهنشان داده شده ). ۵(دارد 

 نييپـا  BMIيک يدارا" احتماالً ها خانمدر  ۳۴از  کمترو  يانآقادر 

 يـابي ارز يـک  يازمندندور گردن  يزانم ينا يباال يمارانبهستند و 

ارتباط مشخص و  يک). ۴(و اضافه وزن هستند  يچاقاز نظر  کامل

در  يعروق يقلب يفاکتورها يسکراندازه دور گردن و  ينب يممستق

  ).۷(چاق گزارش شده است  يمارانب

هـدف از  ، کشـور در  انـدک و مطالعات  با توجه به مطالب فوق

 يعروقـ  يقلبـ  يمـاران باندازه دور گـردن در   يبررسمطالعه حاضر 

و  يـه اروم يطالقـان  يمارسـتان ب يوگرافيآنژبه بخش  کنندهمراجعه 

از  ها داده يآورپس از جمع . نرمال است کنترلآن با افراد  يسهمقا

 ها داده يزآنال يبرا تی تست مستقلو آزمون  SPSS يآمارنرم افزار 

                                                
1 Ben 
2 Index Body Mass (BMI) 
3 (WHR) Waist Hip Ratio 
4 Ben & Laora 

در نظر گرفتـه   داري معنيسطح  به عنوان >۰۵/۰Pو . استفاده شد

  .شد

  ها روشمواد و 

 موردگروه  يک يرادا کهبود  شاهد -مورد مطالعه از نوع  ينا 

مـرد از   ۵۰زن و  ۵۰شامل  موردگروه  باشد يم کنترلگروه  يکو 

در  کـه  يـه اروم يطالقـان  يمارستانبدر بخش قلب  يبستر يمارانب

 کيـ و . مشـهود بـود   کرونـر عروق  يريدرگانجام شده  يوگرافيآنژ

 ينيبـال مرد از افـراد فاقـد عالئـم     ۵۰زن و  ۵۰شامل  کنترلگروه 

 هـاي  يمارسـتان بپـژوهش را   يطمح. باشد يم کرونرعروق  يريدرگ

  .دادند يم يلتشک يهاروم يپزشکوابسته به دانشگاه علوم 

 يحتوضـ  يمـاران ب يبـرا ابتدا هدف مطالعه را ، کارقبل از انجام 

دور گـردن بـا اسـتفاده از نـوار     ، ها آناجازه از  کسبداده و پس از 

دور گـردن از   يريگمحل اندازه . شد يريگمدرج اندازه  يکيپالست

بود پـس از جمـع    يروئيدتغضروف  يباال" يقادقوسط ارتفاع گردن 

تی تست مستقل  و از آزمون SPSSاطالعات توسط نرم افزار  يآور

 بـه عنـوان   >۰۵/۰Pاطالعات استفاده شده و  يلتحلو  يهتجز يبرا

  .مورد نظر قرار گرفت داري معنيسطح 

  

  ها يافته

 يهـا  گروهدازه دور گردن در مردان ان يارمعو انحراف  يانگينم

متـر   يسـانت ، ۳/۳۸±۵/۱، ۴/۳۷±۵/۱ يـب ترتبه  يمارانبو ، کنترل

دور گـردن در گـروه    يـانگين م کـه نشـان داد   يآمـار  يسهمقا. بود

 دار معنـي  >۰۵/۰Pو بـا   يشـتر ب کنتـرل نسـبت بـه گـروه     يمارانب

  ).۱جدول شماره (بود

اندازه دور گردن  يارمعو انحراف  يانگينم ):۱(جدول شماره

  يمارانبو ، کنترل يها گروهدر مردان 

  يارمعو انحراف  يانگينم  ها گروه

  ۴/۳۷±۵/۱  شاهد

  ۳/۳۸±۵/۱  مورد
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انـدازه دور گـردن در زنـان در گـروه      يارمعو انحراف  يانگينم

. متـر بـود   يسـانت  ۳/۳۴±۲/۲ يمـاران بو در گروه  ۴/۳۳±۲ کنترل

ـ  >۰۵/۰Pبـا   دار معنـي اخـتالف   کـه نشـان داد   يآمار يبررس  ينب

  ).۲جدول شماره (وجود دارد يمارانبو  کنترل يها گروه

  

اندازه دور گردن  يارمعو انحراف  يانگينم: )۲(جدول شماره

  يمارانبو ، کنترل يها گروهدر زنان 

  يارمعو انحراف  يانگينم  ها گروه

  ۴/۳۳±۲  شاهد

  ۳/۳۴±۲/۲  مورد

  يريگ يجهنتبحث و 

ــروز  يــايدندر  ــ يقلبــ هــاي يمــاريبام ــر مهــماز  يعروق  ينت

در  هـا  انسـان قاتـل   ينتـر  بـزرگ بـه عنـوان    کـه است  هايي يماريب

عامل مستقل  يک يچاق. اند شدهدر حال توسعه شناخته  يکشورها

 يچـاق . رود يمـ بـه شـمار    يقلبـ از حمله  يناش يرهايمدر مرگ و 

 يبـرا عـروق   يـت ظرف کـاهش تعداد ضـربان قلـب و    يشافزاباعث 

خـون   يفشـار عامـل باعـث پـر     يـن ا کـه  شود يمخون  يياج جابه

  .گردد يم

انـدازه دور گـردن در    يشافـزا مطالعـه حاضـر    يافته ينتر مهم

  .بود کنترلبا افراد سالم و  يسهمقادر  يکرونرعروق  يمارانب

 يـع توزشاخص  به عنوان يبترتاندازه دور گردن و دور ران به 

  ).۷(بدن هستند  نييپادر قسمت باال و  يپوست يرز يچرب

انـدازه دور   کـه  کردنداعالم  ۲۰۱۰در سال  همکارانو  ١يانگ

 يبـاال قسـمت   يرپوستيز يچرب يعتوزشاخص  به عنوان کهگردن 

دارد  يممسـتق رابطـه   يعروقـ  يقلب يفاکتورها يسکربدن است با 

)۸.(  

و  يغربالگر يبراساده  ياربسروش  يکدور گردن  يريگاندازه 

ـ . باشـد  يمـ افراد چاق  ييشناسا  يداراانـدازه دور گـردن    ينهمچن

                                                
1 Yang 

، LDL، يسـريد گل يتر، تام کلسترولبا  يدار يمعنارتباط مثبت و 

 ينابنابر). ۶(است  ياستوليکدو فشار خون  يستوليکسفشار خون 

شاخص مناسـب   يک ينکهاگفت اندازه دور گردن عالوه بر  توان يم

افراد در  يشناسائ يبرا يزن يروش، افراد چاق است يغربالگرجهت 

  .باشد يم يزن کرونرعروق  يماريبمعرض خطر 

ـ  يممسـتق رابطـه   يک ۲۰۱۱در سال  همکارانو  ٢ديرانی  ينب

 يـان ب يهشـبک  يعاتضـا بـا   يابتيدو افراد  يکآنترپومتر يپارامترها

و انـدازه  ، BMI يـک  يدارا يابتيکدافراد  کهصورت  ينابه  کردند

  ).۹(هستند  يباالتردور گردن 

و  ياضافوزن  يغربالگر يبرادور گردن  يريگاز شاخص اندازه 

در سـال   همکـاران و  ٣نـافيو  .شـود  يمـ استفاده  يزن ها يچهدر يچاق

روش ساده و  يک به عنواناندازه دور گردن  که کردند يانب ۲۰۱۱

و  باشـد  يمـ  هـا  بچـه در  يچـاق اضـافه وزن و   يغربالگر يبراخوب 

  ).۱۰( يدنماا مشخص باال ر BMIبا  يها بچه تواند يم

 يـان ب ۲۰۱۰در سال  همکارانو  ٤هاتيپ اغلو يگرددر مطالعه 

 يينتع يبراروش ساده و قابل اعتماد  يکاندازه دور گردن  کهشد 

شـاخص انـدازه دور    يبه خوباست اما  ها بچهدر  يچاقاضافه وزن و 

  ).۱۱( باشد ينم کمر

 يـاد ز که يچاقدر افراد " خصوصا) آپنه(توقف تنفس در خواب 

شـبانه   افراد در هنگام خواب ينا شود يم يدهد، کنند يمخور خور 

دچـار   يکوتـاه مـدت   يبرا، ها يهر ييهوا يرهايمسبه علت انسداد 

خـواب   يجـه نتو در  شوند يم يداربشب " مکرراتوقف تنفس شده و 

در شب ندارند و در طول روز بـه علـت اخـتالل خـواب      يفيتيکبا 

 يـري گاز اندازه . زند يمبوده و مرتب چرت  يجيگشبانه خود دچار 

آپنـه اسـتفاده    يتوضع يبررسشاخص در  يک به عنواندور گردن 

و  ٦کـاواگوچی و  ۲۰۱۱در سـال   همکـاران و  ٥آی هـارا . شده است

                                                
2 Dirani 
3 Nafiu 
4 Hatipoglu 
5 Aihara 
6 Kawaguchi 
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انـدازه   کـه در مطالعات خود نشان دادنـد   ۲۰۱۱در سال  همکاران

  ).۱۳،۱۲(دارد  يممستقدور گردن با شدت آپنه رابطه 

 يـان آقاو در  ۳۴ هـا  خانمار استاندارد اندازه دور گردن در مقد 

اندازه دور گـردن   يانگينم) ۵،۱(متر در نظر شده است  يسانت ۳۷

 ها خانمو در  ۴/۳۷در مطالعه حاضر در مردان  کنترلدر افراد سالم 

نـژاد در   ريتـأث  ليدلبه " اختالف احتماال ينا. متر بود يسانت ۴/۳۳

ر به. است  يکآنترپومتر يها شاخص يرساشاخص و  ينامنطقه بر 

 کشـور در  يقدق (cutt of point) نقطه برش يک يينتع يبراحال 

 کشـور جامع با تعداد نمونه مناسب در سراسـر   يبررس يک يازمندن

  .است يريگاصول نمونه  يترعابا 

 يممسـتق بر ارتباط  يمبن يقبلبا توجه به مطالعات انجام شده 

 يقلبـ  يفاکتورها يسکراندازه دور گردن باالتر از استاندارد با  ينب

با توجه  ينهمچنو  )و فشارخون  يسريدگل يتر، کلسترول( يعروق

عـروق   يـري درگ ينببر ارتباط مثبت  يمبنمطالعه حاضر  يجنتابه 

بـه  از شـاخص انـدازه دور گـردن     توان يمبا انداز دور گردن  کرونر

 يبرا ينههزاده و بدون صرف وقت و شاخص معتبر و س يک عنوان

 يعروقـ  يقلبـ  هـاي  يمـاري بعوامـل خطـرزا    يرساو  يچاق ينتخم

 يـادي ز ياربسـ و با آموزش آن به افراد جامعه تا حدود  کرداستفاده 

البتـه در ابتـدا   . يمبکـاه  يعروقـ  يقلبـ  هاي يماريباز عوامل خطر 

و انـدازه   يـه ته يرانـي اجامعه  يبرااندازه نرمال و استاندارد  يستيبا

مطالعـه جـامع    يکمستلزم  کهشود  يسهمقانسبت به آن  ها يريگ

  .با حجم نمونه مناسب است
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