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 از اي مجموعه ساده، بیان یک در متابولیک سندرم. است عروقی قلبی هاي یماريب ساز خطر عامل ینتر مهممتابولیک  سندرم مقدمه:

 تعداد یا سه حضور با عارضه این به طوریکه ،دهد یم افزایش را عروقی -قلبی ايه یماريب خطر که است متابولیکی اختالالت سري یک
 کلسترول کاهش یا (LDL) بد کلسترول خون افزایش گلیسیرید تري خون افزایش فشار شکمی افزایش چاقی خطر عوامل از بیشتري

   .شود یم تعریف.خون قند و افزایش (HDL-C) خوب
بررسی  ارومیه سیدالشهداي درمانی آموزشی مرکز در قلبی نارسایی دچار بیمار172 موردي شاهد مطالعه یک در  :مواد و روش کار

( تحقیق نیاز مورد آزمایشگاهی نتایج بیماران دموگرافیک پرسشنامه همراه به و یافته حضور ها بخش در پژوهشگران روش این در شدند.
 قرار بررسی مورد را آنان وزن و قد و خون فشار میزان و شکم دور سایز ههمرا به را   HDL و گلیسرید تري ناشتا، خون قند میزان

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد   SPSS آماري افزار نرم وسیله به اطالعات ها داده آوري جمع از پس ها داده. دادند یم
 باقی%) 9/17( 112و زنان را بیماران%)  38/ 4( رنف ،56 میوکارد انفارکتوس دچار شده بررسی بیمار 172 از مطالعه این در: ها یافته
 این در. بودند آن فاقد%)  6/32( بیمار 56  و متابولیک سندرم ویژگی داراي%)  4/67( بیمار 116.  دادند یم تشکیل مردان را مانده

 قلبی بیماري سابقه داراي ها آن بستگان که افرادي و داشته متابولیک سندرم مردها از بیشتر میوکارد انفارکتوس دچار زنان مطالعه
 ،HDL  هاي یهنما میانگین و باشند یم متابولیک سندرم ویژگی داراي بیشتر نیز دارند وزن اضافه و چاقی که افرادي همچنین و بوده

LDL ، BMI ، سیگار، فمصر سابقه ولی بود. بیشتر مردان با مقایسه در زنان در کمر دور و گلیسرید تري میزان ناشتا، خون قند 
 ارتباط از حاکی دیگر، هاي یافتهبود.  بیشتر زنان با مقایسه در مردان در وزن و قد روز،  در شده استفاده سیگار يها نخ تعداد میانگین
 بیمار BMI و خاص داروي مصرف سابقه نداشتن یا داشتن ، بستگان در قلبی نارسایی سابقه نداشتن یا داشتن و جنس و سن معنادار

   .بودند متابولیک سندرم به الابت با
 قلبی هاي یماريب به ابتال خطر توانند یم خود خطرساز عوامل کنترل طریق از متابولیک سندرم به مبتال افراد :گیري بحث و نتیجه

 مراقبت نظام رب را جدي اثرات باال شیوع این اینکه و ایران در اختالل این باالي شیوع به توجه .دهند کاهش را 2 نوع دیابت و عروقی
 آموزش ویژه به زندگی شیوه در تغییر جهت در تالش هستند تغییر قابل حدودي تا  اختالت این که آنجا از و کند یم تحمیل بهداشتی

 .گیرد قرار نظر مد بایستی زنان در خصوص به فشارخون و وزن کنترل بدنی، فعالیت سالم، غذایی هاي یمرژ
    ارومیه متابولیک، ،سندرم ردمیوکا انفارکتوس  :کلیدي کلمات


