
 عروقی –هاي قلبی  بیماري

عت در آن بسر عروقی یک مشکل عمده بهداشتی و اجتماعی بشمار می رود که ابعاد–هاي قلبی بیماري

 –یهاي قلب بیماري )،1991-93اساس سومین گزارش سازمان جهانی بهداشت ( بر حال افزایش است.

ر دنیا ر سراسدنفر  مرگ دوازده میلیونساالنه سبب  )مرگ ناگهانی قلبی ، سکته مغزي وعروقی (سکته قلبی

دود عامل ح ها این بیماري ،شتر کشورهاي در حال پیشرفتهم در بی هاي پیشرفته ودر کشور . هممی شوند

 .بزرگساالن هستند نیمی از مرگ ها در

زنان نیز  راما دبرابر بیشتر از زنان است  5/2عروقی –هاي قلبی میر زودرس مردان در بیماري مرگ و 

تظاهر  وت کها این تفااز کار افتادگی بشمار می روند ب عروقی شایعترین عامل مرگ و–بیماري هاي قلبی

 .نسبت به مردان ده سال تأخیر داردعروقی در زنان –قلبی بیماري هاي

عروقی -عوامل خطر بیماري قلبی  

یماري عدي ببا یا بروز ویژگی ه بااتنگی را بین وجود برخی عادت ها بررسی هاي بعمل آمده همراهی تنگ

مترین مه .ندانام گرفته  »عوامل خطر«عادت ها یا ویژگی ها  عروقی نشان داده اند که امروزه این–قلبی

 :را افزایش می دهند عبارت اند از عروقی –ي که احتمال بروز بیماري هاي قلبیعوامل خطر



گی بیماري سابقه خانواد جنس و سن، ،پائین HDL ،دیابت پرفشاري خون، ،کشیدن سیگار ،کلسترول باال(

  )عروقی زودرس–هاي قلبی

 کلسترول باال

ي بین سطح قو به باال رابطه مثبت و mg600مطالعات انجام شده نشان داده اند که حداقل از کلسترول 

 میر) و هم کل مرگ میر قلبی و نیز مرگ میر (هم مرگ و عروقی و-بروز بیماري هاي قلبی کلسترول و

ده هدف عم اختالل چربی هاي خون با توجه به نقش مرکزي کلسترول در بروز تصلب شرایین،رد. وجود دا

  .عروقی بشمار می رود –اي براي پیشگیري از بیماري هاي قلبی

ن ان میزامی تو دارویی یا جراحی) ،ظر از روش به کارگرفته (تغذیه ايصرف ن ،با کاهش سطح کلسترول

عروقی را  –لبیقاز خطر بیماري هاي  %4تا  2کاهش کلسترول می تواند  %1ر ه ،در واقع .کاهش داد خطر را

  بکاهد.

  سیگار 

 يهاي پیشرفته بشمار می رود به طورساله در کشور 69تا  35رس در افراد سیگار مهمترین عامل مرگ زود

 -میر قلبی سیگار مرگ و .مرگ ها در این گروه سنی می باشد %30که تخمین زده می شود سیگار عامل 



بیماري هاي خط  رفی وابطه خطر مهمی بین تعداد سیگار مصهمچنین ر .دهد زایش میاف %5عروقی را تا 

عروقی  –بیماري هاي قلبی اياز خطر مرگ در ،عدد سیگار 10در ازاي کشیدن هر  .د داردعروقی وجو–قلبی

قطع سیگار  ترین عامل خطر بشمار می رود و يسیگار قابل پیشگیر .باال می رود %31در زنان  و %18مردان 

مرگی که در اثر سیگار اتفاق  5از هر  .قی استعرو –کم خرج ترین راه براي پیشگیري از بیماري هاي قلبی

خطر  ،ت نشان داده اند که با قطع سیگار. مطالعاعروقی است–مورد آن به علت بیماري هاي قلبی 2 می افتد

زدیک به ن وديسال به حد 3به طوري که در ظرف  ،ی بسرعت کاهش می یابدعروق –بیماري هاي قلبیبروز 

راحی عروق از قطع سیگار معادل ج ،د سیگاري مبتال به تنگی عروق قلبدر افرا .افراد غیر سیگاري می رسد

اما بررسی ها نشان  ،راي کمک به ترك سیگار وجود دارند. روش هاي مختلفی بقلب تخمین زده شده است

  .مکرر پزشک بر قطع مصرف سیگار است تاکید جدي و ،د که مهم ترین عامل در ترك سیگارداده ان

 پرفشاري خون 

نژاد  جنس و ،فشار خون باال نامیده می شود. شیوع پرفشاري خون به سن 140تر از مساوي فشار خون باال

با میزان  متري دارد وفشاري خون در زنان نسبت به مردان شیوع کسالگی پر 55تا قبل از  بستگی دارد و

  .سطح درآمد نسبت معکوس دارد تحصیل و



  چاقی

چاقی  ا این حال نمایه توده بدنی معیاري است که امروزه براي ارزیابیوزن اضافی عامل خطر شایعی است ب

                                                                                                        :است با برابر بر این اساس نمایه توده بدنی .مورد استفاده قرار می گیرد

     یلوگرموزن به ک     

 (قد به سانتی متر ) 2 

  .التر چاقی محسوب می شودیا با 27 وزن اضافی و ،به باالتر 25معادل نمایه توده بدنی  

  کم تحرکی 

ضمن این که باید توجه برابر افزایش می دهد  2حداقل تا خطر رویداد قلبی را  ،فقدان فعالیت بدنی کافی

نژادهاي غیر  ،افراد مسن تر ،تر است. از جمله در زنان داشت کم تحرکی در برخی گروه هاي جامعه شایع

   .اجتماعی پائین تر –سطح اقتصادي سفید و

  عروقی –پیشگیري از بیماري هاي قلبی 



در واقع به غیر از سرطان  .موثر قابل پیشگیري هستند کامل و بصورت عروقی بسادگی و –بیماري هاي قلبی

قی قابل پیشگیري ترین بیماري غیرقابل عرو–، بیماري هاي قلبیه با قطع سیگار قابل پیشگیري استریه ک

  بشمار می روند. )انتقال (مزمن

  روش پیشگیري 

  .ر برده می شونددر این زمینه بکا به طور کلی دو راهبرد

 اصالح آنها و یچگونگ افزایش آگاهی هاي عمده براي شناخت عوامل خطر و ،هدف عمده امعهدر راهبرد ج

امل این راهبرد سعی دارد که شیوع عو .شیوه زندگی افراد جامعه است ایجاد تغییر مناسب در عادت ها و

  .خطر را در کل جامعه کاهش دهد

خطر در خطر باالتري براي بروز بیماري هاي هدف افرادي هستند که به دلیل وجود عوامل  فرديدر راهبرد 

با اصالح عوامل  این افراد را می توان با روش هاي مختلف غربالگري شناسایی کرد و .قرار دارند عروقی–قلبی

  .عروقی کاست –خطر در آنها از خطر بروز بیماري هاي قلبی

  توصیه هاي الزم 

 عروقی عبارتند از : –قلبی آخرین توصیه هاي عمومی براي پیشگیري از بیماري هاي



  دوري از دود سیگار 

 سالگی 2بعد از سن رعایت رژیم غذایی  کاهش مصرف چربی و  

کاهش مصرف چربی هاي اشباع شده تا  ،کالري مصرفی روزانه %20کاهش کل چربی به کمتر از 

  روزانه mg300کاهش مصرف کلسترول به کمتر از  % کالري روزانه و 10تا  8حد 

 نمک  کاهش مصرف 

 وعده در روز  5حداقل  ،سبزي ها تازه افزایش مصرف میوه و  

  بار در  3حداقل  ،دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط 30افزایش فعالیت بدنی تا حداقل

  هفته 

  25تا 21حفظ وزن بدن (نمایه توده بدنی بین( 

 ،کلسترول ،ب بهبود می یابدریان خون عروق قلج چه در زمان فراغت و فعالیت بدنی چه در طی کار         

LDL پایین می آیند  و تري گلیسیرید و HDL تجمع پالکت ها ،فشارخون کاهش می یابد ،باال می رود 

  .ل انعقادي نیز تعدیل می شوندسایر عوام کم می شود و

 سال یکبار  2خون حداقل هر اندازه گیري فشار  


