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 های قلب و عروقالمللی پیشگیری از بیماریپنجمین کنگره بین مقاالت پوستر خالصه
 

 5991مهر ماه  9لغایت  7

 

  D مقایسه سطح سرمی ویتامین 

 در بیماران مبتال به سندرم کرونري حاد و افراد غیرمبتال به سندرم کرونري حاد
 

 2، دكتر رضا حسن زاده ماكویی*1دكتر مهسا سلطان نژاد

 پزشک عمومي سازمان انتقال خون البرز -1

 عضو هيئت علمي قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي زنجان -2

Mahsa.so@gmail.com  
 

عروقي را نشان داده  -و عوامل خطرزاي قلبي Dهاي مختلفي ارتباط بين كمبود ویتامينپژوهش زمینه و هدف:

عروقي  -با پيامد قلبي Dمطالعات انجام شده هماهنگي كاملي براي اثبات ارتباط كمبود ویتاميناند. با این وجود 

و سندرم كرونري حااد را در بيمااران بساتري در     Dح ویتامينندارند. از این رو ما بر آن شدیم تا ارتباط بين سط

 بيمارستان آیت اله موسوي زنجان بررسي كنيم.

نفر از بيماران مبتال به سندرم  76را در  D(OH)25شاهدي، ما سطح سرمي  -ي مورددر این مطالعه روش كار:

فار از افاراد غيار مباتال باه ساندرم       ن 76بيمارستان آیت اله موسوي بستري بودناد و    CCU كرونري حاد كه در

عروقي در آنها را  -هاي قلبيگيري كردیم. اطالعات دموگرافيک بيماران و عوامل خطر بيماريكرونري حاد اندازه

ها را به كماک نارم   از طریق شرح حال جمع آوري كرده در قالب چک ليست تنظيم نمودیم. در آخر تمامي داده

 ردیم.تجزیه و تحليل ك  26SPSSافزار

بود. در گروه مورد ميزان اباتال باه دیابات و    2/01سال و در گروه شاهد 2/03ميانگين سني در گروه مورد  نتایج:

باود. درگاروه    %18و  %16بدست آمد. در گروه شاهد این مقادیر به ترتيب  %74و  %18  فشار خون باال به ترتيب

گروه مورد به ميازان قابال    رد D(OH)25سرمي  سيگاري بودند. ميانگين سطح%56 و در گروه مورد %18شاهد

 .(=662/6P) (74/24±8/10در مقابل 03/26±46/13) توجهي كمتر از گروه شاهد بود

در مبتالیان به سندرم كرونري حاد پایين تر از افاراد   Dدهد كه سطح سرمي ویتامينمطالعه ما نشان مي بحث:

يشگيري از ابتال به بيماري ها هماواره از ماوارد قابال توجاه     غير مبتال مي باشد. نقش روش زندگي و ترذیه در پ

در كشور ما شيوع باالیي دارد و باه راحتاي نياز قابال درماان اسات،        Dبوده است. از آنجایي كه كمبود ویتامين 

  پيشنهاد مي شود در رویكرد به پيشگيري از بيماري هاي ایسكميک قلبي به این مقوله نيز توجه شود. 

عروقي، كمبود  -، عوامل خطرزاي بيماري قلبي D(OH)25سطح سرمي  سندرم كرونري حاد،یدي: هاي كلواژه
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