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چکیده
مقدمه :بیماریهای قلب و عروق شااایعترین علت مرگومیر در جهان بوده و اصاالیترین علت آنها نیز آترواسااکلروز عروق کرونر
میبا شد .یکی از روشهای که توان پیشگویی حوادث قلبی را افزایش داده ا ست ،تعیین نمره کل سیم شریان کرونر میبا شد که
یک بیومارکر ت صویری قوی برای آترو سکلروز ا ست .از طرفی آنتیژن گروههای خونی  ABOدر تر شحات و غ شای سلولی تمام
سلولهای بدن واقع شده و موجب افزایش ا ستعداد ابتال به تعدادی از بیماریها در فنوتیپهای گروههای خونی می شود .هدف از
مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین نمره کلسیم شریان کرونر با گروههای خونی بود.
مواد و روش ها :این مطالعه ،یک مطالعهی مقطعی بود که جامعه موردپژوهش در آن ،بی مارانی بودند که جهت انجام اساااکن و

یافتهها :نتایج ما ن شان داد که ارتباط معنیداری بین گروههای خونی با نمره کل سیم شریان کرونر وجود ندارد؛ اما بین ری سک
فاکتورهای قلبی فرمینگهام (جنسایت ،ساان ،مصاارف سایگار ،دیابت ،فشااارخون با  ،کلسااترول توتال با و  HDLپایین) با این
شاخب ارتباط معنادار برقرار است (.)P<0.05
نتیجهگیری :نمره کل سیم شریان کرونر ارتباط معناداری با گروه خونی بیمار ندارد .اما ری سک فاکتورهای قلبی فرمینگهام دارای
ارتباط معناداری با نمره کلسیم شریان کرونر بهعنوان پیشبینی کننده قوی در مورد حوادث قلبی و عروقی است.
کلمات کلیدی :نمره کلسیم شریان کرونر ،آترواسکلروز ،گروههای خونی ،فاکتورهای خطر قلبی فرمینگهام.
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تعیین میزان نمره کلس ایم شااریان کرونر توساام متصصااب قلب و عروق به بصش رادیولوژی ارجاع میشاادند .برای کلیه بیماران
چکلی ستی تهیه گردیده که در آن گروه خونی و ری سک فاکتورهای قلبی فرمینگهام شامل سن ،جنس ،ف شارخون ،کل سترول،
 ،HDLدیابت و سابقهی مصرف سیگار به همراه اطالعات دموگرافیک در آن ثبت میگردید .درنهایت اطالعات ثبت شده به روش
توصیفی و مقایسه میانگینها و نیز آنالیز همبستگی در نرمافزار آماری  SPSS-20مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
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این م طال عه ،به صاااورت یک م طال عه ی مقطعی اسااات و جام عه
موردپژوهش در این مطالعه بیماران مراجعهکننده به بصش رادیولوژی
بی مارسااا تان بق یه ا( ...عج) ،که ج هت ان جام  CTو تعیین میزان
 Coronary Artery Calcium Scoreتو سم متص صب قلب و عروق
ارجاع گردیدهاند میباشااند .در این پژوهش روش جمعآوری اطالعات
بهصااورت فعال بوده که با اخذ شاار حال از بیماران مراجعهکننده به
بصش رادیولوژی جهت تعیین  CACSتوسااام خود محقق به عنوان
متصصاااب رادیولوژی ان جام گر فت .مع یار های ورود کل یه بی ماران
مراج عه کن نده به بصش رادیولوژی بی مارسااا تان بق یه ا( ...عج) ج هت
تعیین Coronary Artery Calcium Scoreکه سابقهی بیماریهای
مادرزادی قلبی و بی ماری های و ساااکو ر و اتوایمیون و آنژیوگرافی
ندارند .برای کلیه بیماران با شرایم فوق چکلی ستی تهیه گردیده که
در آن گروه خونی و ریسااااک فاااکتورهااای قلبی Framingham
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مواد و روشها
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بهطورکلی هرگاه یک یا چند تنگی یا ان سداد در م سیر عروق کرونری
وجود دا شته با شد و منجر به کاهش میزان خون عبوری از م سیر رگ
گردد ،بیماری عروق کرونر نامیده میشااود .بیماریهای قلب و عروق
( )CVDبهخصوص بیماری انسداد شریانهای قلبی ( )IHDشایعترین
علت مرگ و سالهای ازد سترفتهی عمر در جهان ا ست و شایعترین
علت  IHDآترواسکلروز عروق کرونر میباشد [.]2 ,9
آتروا سکلروز حالتی ا ست که به علت ر سوب مواد مصتلفی در داخل عروق
ساابب تنگی و حتی انسااداد کامل یک رگ میتواند باشااد .این مجموعه
رساااوبی را که اصاااطال حا پالک « »Plaqueمی نامیم .خود از اجزائی
ساخته شده ا ست که مهمترین آنها عبارتاند از :اجزاء چربی بص صوص
کلسااترول ،کلس ایم و محصااو ت خونی نظیر پالکت و فیبرین که یکی از
اجزاء سیستم انعقادی گردش خون است .اصو پروسه آترواسکلروز زمانی
شروع میشود که داخلیترین یه جدار شریانها (اندوتلیوم) بهنوعی دچار
آس ایب شااده باشااد .پیشزمینههای متعددی برای شااروع این آس ایب و
ت شکیل پالک و درنهایت بروز آتروا سکلروز شناخته شدهاند که مهمترین
آنها عبارتاند از مصرف دخانیات ،فشارخون با (هیپرتانیون) ،بیتحرکی
و چاقی ،میزان با ی کل سترول و تری گلی سیرید خون ،سن با  ،بیماری
قند (دیابت) و زمینههای ارثی و تیپ شااصصاایتی .درد سااینه بارزترین و
شایعترین عالمت بیماری است [.]3 ,2
م طالعه قلب فرامینگهام یک مطالعه کوهورت عروقی طو نی مدت و
مداوم در ساکنان شهر فرامینگه ماساچوست است .این مطالعه در سال
 9189با  5201نفر از بزرگسااا ن از فرمینگ آغاز شااد و اکنون در
ساااومین نسااال از شااارکتکنندگان قرار دارد .قبل از مطالعه ،تقریبا
هیچچیز در مورد اپیدمیولوژی بیماری قلبی عروقی فشاااارخون با و
شاااری اانی شاااناااختااه نشااااده بود .امتیاااز خطر فرامینگهااام
) (FRAMINGHAM Risk Scoreاز سن ،جنسیت ،فشارخون با ،
کلسترول ،دیابت HDL ،و سابقهی مصرف سیگار برای تعیین ریسک
حوادث قلبی در افراد بدون تشاااصیب قبلی (CHD)Coronary
Heart diseaseاسااات فاده می ن ما ید و از م حدود یت های مدل های
پیشاااگویی کن نده حوادث قلبی بر پا یه  CHD risk factorمان ند
 FRAMINGHAM risk scoreدر عدم توا نایی ای جاد ت مایز بین
افراد با سابقهی  CHDو بدون سابقهی  CHDمیبا شد .خطر حوادث
قلبی و عروقی  90ساااله یک فرد را میتوان با امتیاز خطر فرامینگهام
ازجمله برای افراد فاقد بیماری قلبی عروقی شناخته شده ،تصمین زد.
یکی از روشهای که پیشاااگویی حوادث قلبی را افزایش داده اسااات
تعیین ) )coronary artery calcium score (CACSمیباشااد [-3
 CACS.]6یک بیومارکر ت صویری قوی برای آترو سکلروز میبا شد.
 CACSبهو سیلهی سیتیا سکن اندازهگیری می شود و تعیینکننده
پالک های کلسااایف یه می باشاااد و همچنین برآورد خوبی از ت مامی
پالکهای کرونر (کلساایفیه و غیر کلساایفیه) میزند که نشاااندهنده
میزان آترواسکلروز عروق کرونر و ریسک حوادث قلبی عروقی میباشد.
 CACSاز طریق جمع میزان کل سیفه عروق به د ست میآید که خود
آن از طریق روشنترین پیکسل  CTاسکن بهدستآمده است [.]7 ,2
سیستم اصلی تعریف ( )CACSروش  Agatstonمیباشد که حجم
توده را اندازهگیری کرده و  CACSرا تصمین میزند [.]9 ,7

اندازهگیری  CACSبر پایه برشهای محوری ( )Axial sliceبا فواصل
به ضصامت  mm3بدون همپو شانی و محدود به ناحیه قلب (از  9تا 2
ساااانتیمتر با تر از ناحیه کارینای نای تا ناحیه دیافراگماتیک قلب)
میبا شد .دوز مؤثر برای رادی شن پایین بوده و معمو کمتر mSv9,5
میباشد و شناسایی کلسیفیکاسیون حداقل  mm9و با عدد هانسفیلد
بزرگتر از  930بوده است [.]7
 CACSدر صورت مساوی با صفر بودن قویترین رد کننده حوادث
قلبی عروقی نسبت به سایر موارد  subclinicalبیماریهای قلب و
عروق میباشد [.]1
از طرفی آنتیژن گروههای خونی  ABOدر ترشحات و غشای سلولی
تمام بدن واقعشده که نقش تعیینکنندهای در زنجیره اولیگوساکاریدها
(به پلی پپتیدها برای ا ستحکام مولکولهای گلیکوپروتئین و  ...مت صل
میشااود) میگذارد که موجب افزایش اسااتعداد ابتال به تعدادی از
بیماریها در فنوتیپهای گروههای خونی آ میشااود .تقریبا  ٪75از
ان سانها مواد آنتیژن  Aو  Bرا نهتنها در سطح غ شای سلولی بلکه
بهصورت آزاد در ترشحات مصتلف نظیر سرم ،ادرار ،بزاق دارا میباشند.
مواد آنتیژن گروه خونی در سااطح غشااای ساالولی به مولکولهایی از
جنس گلیکوپروتئین متصالاند .این صافت بهوسایلهی یک ژن به نام
 Se= Secretorکنترل میگردد .ع مل ژن  seدرصاااورتی که وجود
داشااا ته باشاااد کنترل اتصاااال سااااده آنتیژنی به مولکول های
گلیکوپروتئینی اساات .آنتیژنهای  Aو  Bشاااخبهای کربوهیدراتی
در گلیکوپروتئین ها و لیپوپروتئین ها می باشاااند و وجه افتراق آن ها
ماهیت یک مونوسااااکارید غالب ایمنی انتهایی اسااات-N ،اساااتیل-
گا کتوزآمین در گروه  Aو گا کتوز در گروه  Bمیباشااد ،ژن  Oهیچ
ترانسااافراز ف عالی تول ید نمی ک ند .گروه های خونی A ،O, AB, B
نما یانگر فنوت یپ گلبول های قرمز یک فرد اسااات که مطابق با یک
سیستم ساده که متشکل از یک ژن  3اللی  O ،B ،Aمیباشد ،به ارث
میرسااا ند [ .]92-90این م طال عه با هدف بررسااای ارت باط م یان
 coronary artery calcium scoreبا گروههای خونی  ABOانجام
شد.
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( سن،جن سیت،ف شارخون با ،کل سترول و  HDLو دیابت و سابقهی
مصاارف سایگار) در آن ثبت و وارد رایانه گردید .اطالعات هر بیمار در
برگه اختصاصی وی که شامل اطالعات دموگرافیک مثل سن ،جنس و
غیره ثبتشده نیز به آن اضافه گردید.

روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن
با در نظر گرفتن توان آزمون  15درصدی و سطح معنیدار  0,05و
اندازه اثر متوسم از پیش تعیینشده  0,5تعداد  398مورد تعیین شد
که جهت اطمینان بیشتر از نتیجه مطالعه تعداد  550فرد بهصورت
تصادفی وارد مطالعه شده و موردبررسی قرار گرفت.

روش تجزیهوتحلیل دادهها

نتایج
بررسی توزیع افراد موردمطالعه

در این م طال عه ارت باط مع ناداری م یان گروه خونی  ABOبا نمره
 CACsمشاااا هده نگرد ید () .p=0.956همچنین م یان گروه خونی
 ABOبا نمره  CACsنیز رابطه معناداری یافت نشد (.)p=0.756

از  550فردی که مورد ارزیابی  CACSقرارگرفته بودند  361نفر (%
 )67,9دارای  CACS=0بااوده کااه مااعااادل No Identifiable
 Calcificationبوده و  80نفر ( )7,3 %دارای  CACS=1-10بوده که
معااادل  Minimal no identifiableو  )93,9 %( 76ن فر دارای
 CACS=100-400بوده که معادل  Moderate calcificatiomبوده
و  29نفر ( )3,9 %داری  CACS>400کااه معااادل significant
 Calcificationبوده است .بر اساس مطالعه صورت گرفته همبستگی
معناداری میان گروه های خونی با  CACSدر افراد با ریساااک فاکتور
قلبی یکسان و بدون آن ( )P>0.05وجود نداشت اما رابطه بین ریسک
فاکتورهای قلبی فرمینگهام (جنساایت ،ساان ،مصاارف ساایگار ،دیابت،
فشااارخون با  ،کلسااترول توتال با و  HDLپایین) با  CACSمورد
تائید قرار گرفت (.)P<0.05
در مطالعهای که توسااام  B. Bronte-stewartو همکاران در مورد
رابطه انساااداد شاااریانهای قلبی ( )IHDو گروههای خونی صاااورت
گر فت ،بام طال عه بر روی بی ماران داری  IHDدر بی مارسااا تان های
 Groote Schuurو  Karl Bremerکه ت حت در مان صاااحیح آنتی
کواگو نت بوده و شامل نژادهای انگلی سی و یهودی و آفریقایی بودند،
نتیجه مطالعه اینگونه گزارش گردید که دو گروه خونی  Aو  Bدارای
ارتباط قویتری نساابت به گروه خونی  oبا انسااداد شااریانهای قلبی
هستند بهجز در افراد با ی  70سال [.]93
در مطالعه کوهورت ( )Cohort Studyکه توسم  R.J Garrisonو
همکاران صورت گرفت ،وقوع حوادث قلبی در یک دوره  90ساله در
افراد داری گروه خونی  Oکمتر از سایر گروههای خونی گزارش گردیده
است و میزان پتانسیل لصته شدن خون در افراد گروه خونی  Aبه علت
با تر بودن فاکتور  8در آنها مورد تائید قرار گرفت [ .]92همانطور
که در دو مطالعه با دیده میشود ریسک گروه خونی  oنسبت به سایر
گروههای خونی در انسداد شریانهای قلبی کمتر میباشد.
در مطالعه دیگری که توسااام  T.M.Allanو  Audreyبر روی 353
بیمار که به دو گروه ،یک گروه  202نفره که اولین نشاااانه انساااداد
شااریانهای قلبی ( )IHDآنها انفارکتوس بوده و یک گروه  952نفره
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بررسی ارتباط گروه خونی  ABOبا نمره CACs

بحث

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.5.3.162

در این مطالعه  550نفر مورد بررسااای قرار گرفت که  269نفر آن ها
مرد ( )87,5 %و  291نفر زن ( )52,5 %بودند .از این تعداد  6.2درصد
سیگاری و  13,9در صد غیر سیگاری بودهاند .همچنین  98,5در صد
افراد مورد مطالعه دچار دیابت بوده و  29,5درصااد نیز فشااارخون با
داشااتند .همچنین  250نفر ( )85,5%از افراد موردمطالعه فاکتورهای
دیابت ،فشااارخون با و مصاارف ساایگار و میزان کلسااترول و HDL
غیرطبیعی را نداشتند.
ازنظر پراکناادگی گروه هااای خونی در این مطااالعااه از  550نفر
موردم طال عه  205نفر ( )37,3 %داری گروه خونی  952 ،Oنفر (%
 )27,6دارای گروه خونی  988 ،Bنفر ( )26,2 %دارای گروه خونی A
و  81نفر ( )9,1 %داری گروه ABبودند.
نتایج نشاااان داد که از مجموع  550فرد مورد ارزیابی ازنظر CACS
 361نفر (،(CACS=0) No Identifiable Calcification )67,9 %
 80نفر ( (CACS= 1-10) Minimal no identifiable )7,3 %و 76
( )93,9 %نفر  (CACS=100-400) Moderate calcificatiomو
 29نفر ( (CACS>400) significant Calcification )3,9 %بودند.
توزیع متغیر  CACSنشااان داد که توزیع آن به شااکل نرمال نبوده اساات
بنابراین در تحلیل آماری آن از آزمون های آماری ناپارامتریک اساااتفاده
گردید.

بررسی ارتباط سن ،جنسیت ،فشارخون ،دیابت ،مصرف سیگار ،میزان
کلساااترول توتال و میزان  HDLبا نمره  CACSدر مطالعه حاضااار
برر سی گردید .همانطور که م شاهده می شود رابطه بین این ری سک
فاکتورها با نمره  CACSمعنیدار میبا شد ( .)P<0.05برر سی ارتباط
سن با نمره  CACSکه ن شان داد که با افزایش سن ارتباط م ستقیم
دارد ( .)P=0,009همچنین ،بررساای ارتباط جنساایت با نمره CACS
ن شان میدهد که این نمره در جن سیت مرد مقداری بی شتر میبا شد
() .p=0,009نمره  CACSدر افراد دارای فشارخون ،دیابتی و سیگاری
بی شتر میبا شد ( .)p=0,009بعالوه ،برر سی ارتباط میزان کل سترول
توتال با نمره  CACSنشاااان میدهد که با افزایش میزان کلساااترول
توتال نمره  CACSمقداری بی شتر میبا شد ( .)p=0,09درحالیکه با
افزایش  HDLنمره  CACSکمتر میگردد (.)p=0,009
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برای تو صیف دادهها از شاخبهای میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و
درصد استفاده شد .برای مقایسه دادههای کمی در صورت نرمال بودن
از آزمون  Tمستقل و در صورت غیر نرمال بودن از آزمون نان پارامتری
 Mann-Whitneyاستفاده شد .برای متغیرهای کیفی از آزمون Chi-
 squareیا آزمون دقیق  Fisherا ستفاده شد .آزمودن همب ستگی نیز
برای تعیین ارتباط بین متغیرها ا ستفاده گردید .برای تحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSS-20اسااتفاده شااد .سااطح معنیداری تمامی آزمونها
 0,05در نظر گرفته شد.

بررسی ارتباط سایر ریسک فاکتورهای قلبی با نمره
CACs
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مورد حوادث قلبی و عروقی میباشااد .تفاوت نتیجهگیری مطالعه ما با
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نویسااندگان از دانشااگاه علوم پزشااکی بقیه ا ..عج جهت فراهم کردن

پی شنهاد می شود مطالعه م شابهی با در نظر گرفتن فاکتورهای بی شتر
انجام گیرد.
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که ن شانه اولیه آنها آنژین صدری و یا نار سایی حاد عروق کرونر بوده
که  103نفر از این گروه بعدا یک یا چند انفارکتوس داشاااته تقسااایم
گرد یده بود ند .در مورد راب طه گروه های خونی ABOبا  IHDکه در
مردان صورت گرفت ،این ارتباط در گروه خونی  Aکمی بیشتر از گروه
خونی  Oگزارش گرد ید [ .]98در یک م طال عه کوهورت که بر روی
 2191فرد چینی توسااام  Ping Gongو همکاران درزمینهی رابطه
گروههای خونی  ABOبا شاادت آترواسااکلروز شااریان کرونر صااورت
گرفت نه تنها این رابطه را تائ ید بلکه گروه خونی  Aرا به عنوان یک
ری سک فاکتور م ستقل برای آتروا سکلروز شریان کرونر گزارش نموده
است [ .]95ظاهرا در گروههای خونی  Aو همچنین  Bنسبت به سایر
گروههای خونی ریساااک ابتال به انساااداد شاااریانهای قلبی بیشاااتر
می باشاااد Francesco Dentali .و هم کاران در مورد راب طه ی بین
گروه های خونی  ABOو بیماری های عروقی مطالعهای انجام داده که
در آن شااایوع گروه خونی غیر  Oدر مبتال یان به  MIبه صاااورت
قابل توجهی با تر گزارش گردید و همچنین در مبتالیان به ساااکته
مغزی ایسااکمیک که درنتیجه متاآنالیز صااورت گرفته رابطه بین گروه
خونی غیر  Oبا ترومبوز شریانی مثبت گزارش گردید [.]96
از گذشااته مشااصبشااده اساات که بین ریسااک فاکتورهای مصتلفی
ازجمله ساان ،جنساایت ،فشااارخون ،دیابت ،مصاارف ساایگار ،میزان
کلسترول توتال و میزان  HDLبا نمره  CACSو درنتیجه مرگومیر و
سکتهها ارتباط مستقیم وجود دارد [ .]91-97در این مطالعه نیز مانند
مطالعات دیگر بین این ری سک فاکتورها و ابتال به ان سداد شریانهای
قلبی ارتباط معنیداری وجود داشاات که نشاااندهنده صااحت مطالعه
حاضر میباشد.
همانطور که مشاااهده میشااود نتایج مطالعات مصتلف که در رابطه با
تأثیر گروههای خونی با آترواسکلروز شریان کرونر انجام شدهاند یکسان
نبوده و در هر مطالعه میتواند وابسته به مکان جغرافیایی و متغیرهای
دیگر متفاوت باشااد .ولی در حالت کلی ریسااک گروههای خونی  Aو
 Bبیشااترین و گروه خونی  oکمترین ریسااک را در ابتال به انسااداد
شریانهای قلبی دارند.
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