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٢٧ 

 قلبی عروقی در استان آذربایجان غربی هاي یماريببرآورد سهم چاقی مرکزي بر بار 
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  دانشیار آمارزیستی، گروه اپیدمیولوژي و آمارزیستی، دانشکده پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران3 -2

می، واحد تبریز، دانشکده علوم پزشکی، گروه بهداشت عمومی، تبریز، ایران. دانشیا راپیدمیولوژي، دانشگاه آزاد اسال4 -3
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 عامل سهم برآورد جهت مطالعه باشد. این علت مرگ  در استان آذربایجان غربی می ترین یعشاقلبی عروقی  هاي یماريب هدف: و زمینه

  .گردید قلبی عروقی در این استان انجام هاي یماريب بار و تعیین آثار کاهش شیوع آن بر عدیل پذیر چاقی مرکزيت خطر
 عامل شد . شیوع استفاده بهداشت جهانی سازمان مقایسه اي خطر ارزیابی شناسی روش از خطر، عوامل سهم محاسبه براي کار: روش

 تهران لیپید قند     و مطالعه مربوطه از اثر اندازه و 90غیرواگیر سال  هاي یماريب خطر عوامل مراقبت بررسی خطر از ششمین دور

   .گردید استخراج
% به سطح خطر تئوریک ( صفر ) و حداقل خطر امکان پذیر         ( 19,1با کاهش درصد زنان مبتال به چاقی مرکزي از : ها یافته

قلبی عروقی  هاي یماريبمنتسب به  ازدست رفته به دلیل مرگ و ناتوانی)  يها لسا% درصد از دالی ( 4,8% و  12,8%)، بترتیب 12
% به سطح خطر تئوریک(صفر) و حداقل خطر امکان پذیر  18قابل اجتناب خواهد بود. در مردان نیز با کاهش شیوع چاقی مرکزي  از 

  خواهد بود.  ٪2,6و  ٪7,9%)  مقادیر متناظر بترتیب برابر با  12(
قلبی عروقی در استان آذربایجان غربی و در نظر  هاي یماريببا توجه به سهم باالي چاقی مرکزي در بار منتسب به یري: نتیجه گ

 هاي یماريبخون که بعنوان عوامل خطر  و قند گلیسیرید تري کلسترول، ، افزایش فشارخون گرفتن این موضوع که چاقی مرکزي در
، پیشگیري و کنترل چاقی مرکزي یک رویکرد اساسی در کاهش ابتال و میرایی  دارد مهمی نقش قلبی عروقی مطرح هستند

  قلبی عروقی خواهد بود.  هاي یماريب
 بالقوه ، آذربایجان غربی یرتأثقلبی عروقی، بار منتسب ، چاقی مرکزي ، سهم  هاي یماريبکلیدي :  کلمات


