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 مقطعی در استان سیستان و بلوچستان ارتباط تغییرات فصلی با بروز سکته قلبی حاد: یک مطالعه
 

 ، دکترای پرستاری1سید حمید شریف نیا

 ، دانشجوی دکترای پرستاری2عباس بلوچی

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی3آذر جعفری

 ، دانشجوی دکترای پرستاری4آمنه یعقوب زاده

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه 5مریم زیاری

 ، کارشناس ارشد آمار زیستی6فرشته عیدی

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری *7* امیرحسین گودرزیان

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی8کیامژده سرمدی

 ، کارشناسی مامایی9محبوبه جانباز

 ، مهندس نرم افزار 11فرهاد عارفی نیا
 

 خالصه

 مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه تغییرات فصلی با وقوع سکته قلبی حاد در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. هدف.

اگرچه مطالعات بسیاری در زمینه رابطه بین الگوی فصلی با وقوع سکته قلبی حاد در مناطق مختلف دنیا صورت گرفته است، بسیاری از                         زمینه.  

رغم شیوع قابل توجه سکته قلبی حاد در استان سیستان و            ها وجود دارد. علی   هایی بوده است و تناقضات فراوان میان یافته       آنها دارای محدودیت  

 ای مشابه در این استان صورت نگرفته است.  بلوچستان تاکنون مطالعه

انجام   1129121101تا    1921221101های پزشکی مرکز قلب استان سیستان و بلوچستان از تاریخ             مقطعی بر اساس داده     این مطالعه   کار.روش

شد. سرشماری از همه بیمارانی که با عالیم مرتبط با سکته قلبی حاد پذیرش شدند انجام شد. متغیرهایی از جمله سن، جنس، وضعیت تاهل،                            

های جوی مانند حداقل، حداکثر و میانگین دمای روزانه )سلسیوس(، و جهت وزش باد              تاریخ تولد، عالیم بالینی، و سابقه بیماری و همچنین، داده         

 آوری گردید و مورد تحلیل قرار گرفت.جمع

داری در طی دوازده ماه سال نشان دادند. همچنین، نتایج            جز میانگین میزان بارش، میانگین همه متغیرهای هواشناسی اختالف معنی           به  ها.یافته

آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین بروز سکته قلبی حاد در طی یک سال با متغیر میزان ساعات تابش آفتاب                         

(92910p= ،926/1r=( و حداکثر دما )92919p= ،92626r=.وجود داشت ) 

-ساز مناسبی جهت برنامه   تواند زمینه افزایش دما ارتباط مستقیمی با بروز سکته قلبی حاد داشت. نتایج مطالعات در این زمینه می                گیری.  نتیجه

 های مهم دولتی و بهداشتی جهت کنترل بیشتر میزان بروز سکته قلبی حاد در کشور باشد.ریزی
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 مقدمه
 4میلیون نفر در آمریکا و بیش از           2/4سکته قلبی حاد از شدیدترین تظاهرات بیماری عروق کرونر و سالیانه عامل مرگ بیش از                   

(. 1393؛ باقریان سرارودی و همکاران،      2114؛ هراتی و همکاران،     2115میلیون نفر در اروپا و آسیای شمالی است )گائو و همکاران،             
میلیون انسان را در      7های موجود و تغییر در الگوی زندگی در سالهای اخیر، سکته قلبی حاد سالیانه به طور متوسط                    رغم درمان علی

 2111کند؛ به طور مثال، در سال       (.  این پدیده اثرات اقتصادی زیادی بر جامعه تحمیل می          2117کند )رید و همکاران،     دنیا درگیر می  
میلیارد  451ای معادل های آمریکا مبتال به سکته قلبی بودند که به طور میانگین هزینهمیلیون بیمار بستری در بیمارستان 1/1بیش از 

(. میزان مرگ ناشی از این بیماری در ایران طی سالهای اخیر بر خالف                 2111دالر بر جامعه تحمیل نمود )واینتراب و همکاران،           
 (. 2117کشورهایی مانند آمریکا، کره و ژاپن روند صعودی قابل توجهی داشته است )محسنی و همکاران، 

؛ ریورو و   2119اند )بهسکاران و همکاران،  های اخیر، پژوهشگران به بررسی نقش آب و هوا بر میزان وقوع سکته قلبی پرداختهدر دهه
(. به اعتقاد این محققان، پارامترهای جوی از قبیل دمای هوا، رطوبت نسبی، فشار اتمسفر و سرعت باد با میزان وقوع           2115همکاران، 

؛ آبرینیانی و   2114؛ رادیساوکاس و همکاران،     2119؛ بهسکاران و همکاران،     2115سکته قلبی حاد ارتباط دارند )ریورو و همکاران،          
( در ایتالیا گزارش نمودند که با کاهش میانگین دمای هوا میزان وقوع سکته قلبی حاد                 2115(. مورابیتو و همکاران )    2119همکاران،  

 65درصدی وقوع روزانه سکته قلبی حاد در افراد باالتر از             19گراد کاهش دمای هوا با افزایش     درجه سانتی 11افزایش می یابد، و هر 
(، ژاپن  2114(، آتن )پاناگیوتاکوس و همکاران،      1971سال همراه است. بر اساس مطالعات در فنالند شمالی )سوتانیمی و همکاران،               

 (، در روزهای سردتر سال میزان بروز سکته قلبی بیشتر است. 2113( و پرتقال )واسکونسلوس و همکاران، 2118)رومانا و همکاران، 
های فیزیولوژیکی بدن از قبیل افزایش میزان فشار خون، کاهش سطح خونی               رسد که در فصل زمستان به دلیل پاسخ         به نظر می  
( و همچنین، دیگر عوامل از قبیل کاهش سطح فعالیت، بی حرکتی، 2117، ابتال به افسردگی فصلی )استوارت و همکاران، Dویتامین 

یابد. از سویی   ( سکته قلبی حاد به میزان بیشتری شیوع می        2113؛ فیرز،   1999ها )پل و کوب،     آمبولی و افزایش خطر ابتال به عفونت      
اند که افزایش دما در مناطق گرم، زمانی که میزان دما و رطوبت هوا در سطح باال و میزان فشار                     دیگر، برخی مطالعات نیز نشان داده     

البته محققان در   . (2119؛ آمیا و همکاران، 2113شود )اسمویر و همکاران، اتمسفر پایین باشد؛ سبب افزایش وقوع سکته قلبی حاد می
(. در این   1976بر میزان وقوع سکته قلبی حاد تاثیری ندارد )فریمن و همکاران،             ای در تاسمانی گزارش نمودند که دمای هوا         مطالعه

؛ کریسباچر و   2114اند )هرناندز و همکاران،      میان، برخی مطالعات دیگر به افزایش وقوع سکته قلبی در فصل بهار اشاره نموده                  
 ای جامع و دقیق در این زمینه در ایران انجام نشده است.(. این در حالی است که تاکنون مطالعه2119همکاران، 

اگرچه مطالعات بسیاری درباره ارتباط الگوی فصلی با وقوع سکته قلبی حاد در مناطق مختلف دنیا صورت گرفته است، اما بسیاری از                       
های عروق  رغم شیوع قابل توجه بیماری     هایشان آشکار است. علی   اند و تناقضات فراوان میان یافته      هایی بوده آنها دارای محدودیت  

ای در این استان صورت     (، تاکنون مطالعه  1395کرونر به ویژه سکته قلبی حاد در استان سیستان و بلوچستان )احمدی و همکاران،                 
 نگرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تغییرات فصلی با وقوع سکته قلبی حاد در استان سیستان و بلوچستان انجام شد.

 

 هامواد و روش
انجام   13/11/1395تا    11/12/1393های پزشکی مرکز قلب استان سیستان و بلوچستان از تاریخ            مقطعی بر اساس داده     این مطالعه 

ها از بیماران با تشخیص سکته قلبی حاد را در استان است. زاهدان )مرکز استان سیستان و                     ترین داده شد. این مرکز دارای جامع     
بلوچستان( شهری جنوبی از ایران با آب و هوای گرم و خش  است. بر حسب آخرین سرشماری توسط مرکز آمار ایران در سال                            

حاضر، سرشماری از همه بیمارانی که با عالئم مرتبط با سکته               هزار نفر برآورد شد. در مطالعه        588، جمعیت این شهرستان،     1395
های قلب و   سال در بخش    12قلبی حاد پذیرش شدند انجام شد. تیم مطالعاتی شامل متخصص قلب، دو پرستار با سابقه کاری حداقل          

ها را استخراج و ذخیره نمودند. تشخیص نهایی سکته قلبی حاد توسط متخصص قلب صورت گرفت.                 ی  متخصص آمار بود که داده     
 ST(، صعود یا نزول قطعه      CPK-MBیا   CKهای قلبی باالتر از محدوده طبیعی )مانند        های ورود به مطالعه شامل نتیجه آنزیم      معیار

 پاتولوژی ، و وجود آنزیم تروپونین در خون بود.  Qموج بیش از ی  مورد، وجود 
های الزم از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دو پرستار به بیماران با تایید تشخیص سکته قلبی                  پس از دریافت تاییدیه 

های مربوط به بیماران را از پرونده پزشکی استخراج نمودند. متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، تاریخ                   حاد مراجعه نمودند و داده    
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تولد، عالیم بالینی، سابقه بیماری، سابقه خانوادگی بیماری، روش تشخیصی سندرم کرونری حاد، نوع سندرم حاد کرونری، موضع                      
سکته، مدت زمان بستری، شاخص توده بدنی، سابقه دیابت/ پرفشاری خون/ هایپرلیپیدمی، سابقه مصرف مواد مخدر، پارامترهای                     

های خون، نیتروژن اوره خون، کراتینین، قند ناشتا و بعد از غذا(، ساعت مراجعه به بیمارستان، وجود آریتمی،                   بیوشیمیایی )انواع چربی  
های این بیماران استخراج شد. افراد بر        ای، دریافت استرپتوکیناز و مدت زمان ابتال از پرونده         بلوک گره دهلیزی بطنی، بالک شاخه      

( و چاق )بیشتر از     31تا    25(، دارای اضافه وزن )    25تا    18/5(، طبیعی )  18/5اساس شاخص توده بدنی به چهار گروه الغر )کمتر از            
های جوی شامل حداقل، حداکثر و میانگین دمای روزانه )سلسیوس(، جهت وزش باد،             ( تقسیم شدند. سازمان هواشناسی ایران داده  31

های متر(، میزان تبخیر، مدت ساعات آفتابی، و میانگین رطوبت نسبی را بین تاریخ              میانگین سرعت وزش باد، میزان بارندگی )میلی       
 برای تیم تحقیقاتی تهیه نمود. 13/11/1395تا  11/12/1393

(. IR.MAZUMS.REC.96-10232اخالق دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصویب گردید )کد اخالق               این مطالعه توسط کمیته    
میزان پذیرش   های هویتی بیماران نزد محققین محرمانه نگهداشته شد.        هگانه دانشگاه مذکور، کلیه داد       31های اخالقی   مطابق بند 

به کم  آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار، توزیع فراوانی مطلق و               SPSSافزار    بیماران مبتال به سکته قلبی حاد ابتدا در نرم          
نسبی( ارزیابی شد. سپس با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط متغیرهای هواشناسی و میزان پذیرش بیماران مبتال به                        

ماه با استفاده از آنالیز واریانس ی  طرفه بررسی شدند. در             12ماه ارزیابی شد. متغیرهای هواشناسی در طی          12سکته قلبی حاد طی     
اثر ت  ت  متغیرهای هواشناسی بر تعداد        (Negative Binomial Regression)ای منفی   نهایت به کم  مدل رگرسیون دوجمله     

 کننده با سکته قلبی حاد ارزیابی شد. پذیرش افراد مراجعه
 

 هایافته
نفر( و    114دهد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین سنی مردان )          شناختی بیماران را نشان می    اطالعات جمعیت   1جدول شماره   

سال با انحراف     54/66( و   58/69تا    53/57درصد،    95)فاصله اطمینان     13/79سال با انحراف معیار       56/13نفر( به ترتیب،      91زنان ) 
( بود و اختالف آماری معناداری بین میانگین سن مردان و زنان وجود                57/61تا    51/72درصد،    95)فاصله اطمینان     14/15معیار  

 درصد( بود. 41/2درصد( و بخش قدامی ) 41/2نداشت. بیشترین موضع درگیر شده قلب، به ترتیب، بخش تحتانی )
 

 های دموگرافی  و بالینی واحدهای مورد مطالعه   توزیع فراوانی برخی ویژگی1جدول شماره 

 تعداد )درصد( متغیر تعداد )درصد( متغیر تعداد )درصد( متغیر

  سابقه خانوادگی بیماری  بلوک گره دهلیزی بطنی  جنس

 (6022) 111   بلی (6021) 101   دارد (1120) 110   مرد

 (/112) 31   خیر (1920) 61   ندارد (0021) 09   زن

  سابقه مصرف مواد مخدر  مصرف استرپتوکیناز  وضعیت تاهل

 (6322) 113   دارد (/692) 120   بلی (6022) 111   مجرد

 (/122) 63   ندارد (1022) 9/   خیر (/112) 31   متاهل

  سابقه دیابت  عالمت بالینی  سابقه بیماری

 (3221) /10   بلی (1120) 60   درد قفسه سینه (6123) 119   دارد

 (2321) 16   خیر (1221) 66   درد عضالنی (1621) 30   ندارد

  سابقه چربی خون باال (1022) 20   تنگی نفس  ACSنوع 

 (6123) 119   بلی (1122) 11   تعریق (1120) 60   آنژین ناپایدار

 (1621) 30   خیر (620) 10   تهوع و استفراغ ST   66 (1221)سکته با صعود 

  سابقه آریتمی قلبی  سابقه پرفشاری خون ST   20 (1022)سکته بدون صعود 

 (3121) 101   بلی (1120) 110   بلی  ایبلوک شاخه

 (2/20) 10   خیر (0021) 09   خیر (6123) 110   دارد

     (1021) 39   ندارد
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دهند. نتایج آزمون     ماه سال نشان می     12داری در طی      جز میانگین میزان بارش، میانگین همه متغیرهای هواشناسی اختالف معنی            به
همبستگی اسپیرمن نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین بروز سکته قلبی حاد در طی ی  سال، تنها با متغیر میزان ساعات                          

های شهریور و مهر، بیشترین     در ماه ( وجود داشت.    =92919p=  ،92626r( و حداکثر دما )    =92910p=  ،926/1r)تابش آفتاب   

ای منفی نشان داد این     پذیرش افراد با سکته قلبی حاد و همچنین، نوسانات جوی گزارش شده است، اما نتایج مدل رگرسیون دوجمله                 
 کننده باشد. بینی تواند پیش عنوان عوامل خطر برای حوادث قلبی عروقی نمی نوسانات جوی به

 

 بحث

های شهریور و مهر بود. همچنین، همبستگی مثبت و          حاضر، بیشترین پذیرش افراد با سکته قلبی حاد در ماه            های مطالعه طبق یافته 
معناداری بین بروز سکته قلبی حاد در طی ی  سال، تنها با متغیر میزان ساعات تابش آفتاب و حداکثر دما وجود داشت. این بدین                            

 باشد. برخی از مطالعات همسو با مطالعه       تواند عامل خطری برای بروز سکته قلبی حاد می          معنی است که افزایش دمای روزانه می       
؛ آمیا و همکاران،    2113حاضر بیان نمودند که بین افزایش دما و بروز سکته قلبی ارتباط معناداری وجود دارد )اسمویر و همکاران،                      

؛ 1971ند )سوتانیمی و همکاران،     (. البته بسیاری از مطالعات پیشین بروز باالتر سکته قلبی را در فصول سرد سال گزارش نموده                2119
(. همچنین، باید توجه نمود که با در نظر    2113؛ واسکونسلوس و همکاران، 2118؛ رومانا و همکاران، 2114پاناگیوتاکوس و همکاران، 

 عنوان عوامل خطر برای حوادث قلبی عروقی قدرت پیشگویی نداشت. داشتن خروجی حاصل از آزمون رگرسیونی، نوسانات جوی به 
درباره ارتباط بین شرایط آب و هوا و میزان بروز سکته قلبی، چندین مکانیسم طبیعی در برابر تغییرات آب و هوایی در بدن وجود دارند 

آنها هستند    اند که تغییرات لیپید خون، سیستم انعقادی و تغییرات هورمونی از جمله               که برای توضیح این ارتباطات پیشنهاد شده        
(. همچنین، تغییرات الگوی رفتاری در برابر تغییرات دما از جمله تغییرات الگوی غذایی، فعالیت جسمی و                 2119)آبرینیانی و همکاران،    
(. البته غیر از تغییرات دما،       2111توانند عوامل پیشگوی این ارتباط باشند )ماتیوس و همکاران،            شناختی می همچنین، تغییرات روان  

( را به ویژه در     2116( و افزایش آلودگی هوا )کولی ،       1998تغییرات آب و هوا شیوع برخی از موارد از قبیل آنفلوآنزا )مایر و همکاران،          
تواند بر میزان بروز سکته قلبی موثر باشد. لذا         گذر تغییرات جوی از تابستان به پاییز )شهریور ماه و مهر ماه( به دنبال دارد که خود می                 

تغییرات الگوی بروز سکته قلبی با توجه به تغییرات آب و هوایی و همچنین، موقعیت زمانی در ی  منطقه خاص قابل توجیه است.                         
( پرده از شواهدی برداشتند که بیان داشت تجربه سرمای زیاد در مدت طوالنی ایجاد تحمل خواهد نمود،                  2117استوارت و همکاران )   

البته این نظر با تردید همراه است. عواملی همچون تشخیص زودرس، مداخالت و درمان سریع، برگرداندن جریان پرفیوژن از جمله                      
 (.2111های مناسب جهت مبارزه و مداخله برای کاهش خطر مرگ ناشی از سکته قلبی حاد است )گوتیرز لویوال و همکاران، شیوه

داری میان بقیه پارامترهای هواشناسی و میزان بروز سکته قلبی حاد یافت نشد. نتایج تحقیقات محققان                 حاضر ارتباط معنی    در مطالعه 
( در  2114( در سوئیس و همچنین، رادیساوکاس و همکاران )         2117در این زمینه مختلف است. به عنوان نمونه گوئری و همکاران )            

ای دیگر  داری برقرار است، اما در مطالعه     بریتانیا به این نتیجه دست یافتند که بین سرعت باد و بروز سندرم کرونری حاد ارتباط معنی                 
 داری بین این دو متغیر یافت نشد.ارتباط معنی

های در دسترس، اولین مطالعه در این حوزه در استان سیستان و بلوچستان ایران است که مسیر                      این پژوهش، با توجه به پایگاه      
هایی داشته است.   دهد. این مطالعه همانند مطالعات مشابه محدودیت       تری را جهت مطالعات آتی در اختیار محققان قرار می           روشن

( امکان بروز خطای    2آل نباشد؛   های ثبت شده در پرونده که ممکن است ایده         ( استفاده از داده   1ها شامل این موارد بود        محدودیت
های الکترونی  متمرکز، محدودیت بسیار شدیدی در دسترسی به          ( به علت عدم وجود سیستم      3انسانی هنگام استخراج اطالعات؛     

پذیری نتایج مطالعه را    تواند تعمیم ها وجود داشت، لذا تعداد کم حجم نمونه در این مطالعه به علت این ضعف شدید بود که می                   پرونده
گیری شخصی متغییرها؛   گردند( به جای اندازه   ها ثبت می  های ایستگاهی هواشناسی )که توسط سامانه     ( استفاده از داده   4محدود کند؛   

( متغیرهایی از قبیل    6( امکان فوت بسیاری از بیماران مبتال به سکته قلبی حاد پیش از رسیدن به بیمارستان که قابل کنترل نبود؛                      5
 میزان آلودگی هوا و ریزگردها علی رغم تالش محققان، قابل دسترسی نبود.

های دیگر جهت رسیدن به نتایج قابل       شود در آینده محققان مطالعات با حجم و گستردگی باالتری در این استان و استان              پیشنهاد می 
های مهم دولتی و    ریزیتواند بستر مناسبی جهت برنامه    تر در این زمینه میحاضر انجام دهند. نتایج دقیق تر و تایید نتایج مطالعهتعمیم
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شود متغیرهایی از قبیل آلودگی هوا و       بهداشتی جهت کنترل بیشتر میزان بروز سکته قلبی حاد در کشور و مناطق باشد. پیشنهاد می                 
 ریزگردها که مشکل کنونی کشور به ویژه در این منطقه است در مطالعات بعدی مورد توجه قرار گیرد.

 

 گیرینتیجه
های شهریور و مهر، بیشترین پذیرش افراد با سکته قلبی حاد و همچنین، نوسانات جوی گزارش شده است. همبستگی مثبت و                     در ماه 

معناداری بین بروز سکته قلبی حاد در طی ی  سال با میزان ساعات تابش آفتاب و حداکثر دما وجود داشت. اما این نوسانات جوی                           
 بینی کننده باشد. تواند پیش عنوان عوامل خطر برای حوادث قلبی عروقی نمی به
 

 تقدیر و تشکر
این مطالعه توسط کمیته تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران حمایت گردید. بدینوسیله از سازمان                     

 شود. هواشناسی کشور و مرکز قلب مرکز قلب استان سیستان و بلوچستان به خاطر همکاری قدردانی می
 

 تضاد منافع
ها و اشخاص   گونه تضاد منافعی با سازمان    کنند که این اثر حاصل ی  پژوهش مستقل است و هیچ           بدینوسیله نویسندگان اعالم می   

 دیگر ندارد.
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Abstract 
Aim. The present study was conducted to determine the relationship between seasonal changes and inci-
dence of AMI in Sistan and Baluchestan province, Iran. 
Background. Although various studies have been carried out to examine the relationship between seasonal 
changes and incidence of Acute Myocardial Infarction (AMI) in different parts of the world, many of them 
have limitations and there are many contradictions between their findings. Despite considerable prevalence 
of AMI in Sistan and Baluchestan Province, similar studies have not been conducted in this area.  
Method. This cross-sectional study was done based on medical data of heart center of Sistan and Ba-
luchestan Province from March 2015 to April 2016. In this study, census sampling was achieved of all the 
patients with AMI symptoms. Variables such as age, sex, marital status, birth date, physical symptoms, and 
past medical history; and also meteorological parameters such as minimum, maximum and average of tem-
perature (Celsius), and wind direction were collected. 
Findings. Except of mean rainfall, mean rate of other parameters had statistically significant differences 
during 12-month period of the study. Spearman correlation test showed a positive statistically significant 
correlation of incidence of AMI during one year with sunshine hours (r=0.685, p=0.014), and maximum 
daily temperature (r=0.626, p=0.030).  
Conclusion. Finding revealed that raising temperature had direct relationship with incidence of AMI. The 
findings could be a foundation for governmental important health plans to control the incidence of AMI. 
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