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Abstract 

Background: Heart attacks are the cause of 40% of deaths in Iran and due to its 
upswing in Iran and the world, the determination of its short-term survival rate in order to 
assess treatment methods is of great importance. The purpose of this study is to estimate 
patients’ short-term survival rate after heart attacks by Meta-analysis method. 

Materials and Methods: This study is a systematic review. The analysis was based on 
data extracted from English and Persian data bases. To analyze the information obtained, 
including the average age of patients, and one-month and one-year short-term survival rates, 
the STATA 11.2 and the random effect model were used. 

Results: The results of the study on 18 studies entering the Meta-analysis including 
62486 patients, demonstrated that one-month and one-year short-term survival rate in Iran are 
respectively 87.7 and 85.2 percent and no significant difference was observed between the 
two genders. The average age of patients was reported 62.43 years and no significant 
difference was observed between the two genders in the occurance of health attack. 

Conclusion: The results of this Meta-analysis showed that although the survival rate 
of an Iranian patient after a myocardial Infarction is the same as patients in developed 
countries, the average age of the patients in Iran is lower, which indicates that the load of 
disease in Iran is greater than in other countries regarding the years lost to the disease. 

Keywords: Heart attacks, Iran, Meta-analysis, Short-term survival rate, Systematic 
review 
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ند و م مرور نظام کوتاه مدت پس از سکته قلبی در ایران: يمیزان بقا
 فراتحلیل

  
 *2ئی ، بهروز کاوه1زاده میترا رحیم

  
  آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران گروه . استادیار، 1
 آمار زیستی، سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران گروه . استادیار، 2
  

 29/1/96تاریخ پذیرش:  6/7/95تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
و با توجه به روند رو به افزایش آن در ایران و  مرگ و میرها در ایران استدرصد از  40سکته قلبی عامل و هدف:  زمینه

باشد. هدف از این  اي برخوردار می هاي درمان از اهمیت ویژه کوتاه مدت آن جهت ارزیابی راه يجهان تعیین میزان بقا
 باشد. کوتاه مدت پس از سکته قلبی به روش فراتحلیل می يبرآورد میزان بقا ،مطالعه

ند است. اطالعات مورد نیاز از طریق جستجوي کلید واژگان م ي حاضر، یک مطالعه مروري نظام : مطالعهها روشاد و مو
فارسی زبان و انگلیسی زبان به دست آمد. برآورد میزان بقا کوتاه مدت یک ماهه و یک  هاي اطالعاتی معتبر در پایگاه

   و مدل اثرات تصادفی به دست آمد. STATA 11.2افزار  ساله و متوسط سن بیماران به روش فراتحلیل با نرم
نشان داد که میزان بقا کوتاه  ،نفر بود 62486مطالعه وارد شده به فراتحلیل که در برگیرنده  18نتایج حاصل از ها:  یافته

ه و یک ساله داري در بقا یک ماه درصد بود و اختالف معنی 2/85و  7/87 مدت یک ماهه و یک ساله در ایران به ترتیب
داري بین دو جنس در متوسط سن،  سال بود که اختالف معنی 43/62بین دو جنس وجود نداشت. متوسط سن افراد نیز 

 هنگام وقوع سکته قلبی مشاهده نگردید.
چون  نتایج حاصل از این فراتحلیل نشان داد که اگرچه میزان بقا بیماران پس از سکته قلبی در ایران هم :نتیجه گیري

هاي از دست  که بار بیماري به دلیل سال استگر این نکته  تر بیماران بیان ولی سن پایین ،باشد شورهاي پیشرفته میک
 باشد. تر می رفته، در مقایسه با کشورهاي پیشرفته، بیش

 ند، فرا تحلیل، ایرانم کوتاه مدت، سکته قلبی، مرور نظام يمیزان بقا واژگان کلیدي:
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  مقدمه
بیماري عروق کرونري اولین عامل مرگ و میر در 

مرگ ناشی از آن به  138000ایران است و ساالنه حدود 
ها را به خود  درصد تمامی مرگ 40پیوندد و تقریبا  وقوع می

درصد از این مرگ و میرها  50داده است. حدود اختصاص 
). سکته قلبی عبارت است از 1باشد( به دلیل سکته قلبی می

صدمه به قسمتی از عضله قلب که به علت انسداد در 
هاي کرونري و از بین رفتن جریان خون در آن قسمت  رگ

افتد. لخته خون درون رگ کرونري جریان خون و  اتفاق می
عضله قلب را مختل کرده و سبب مرگ  اکسیژن رسانی به

شود. ماهیچه قلبی آسیب  هاي قلبی در آن ناحیه می سلول
دیده توانایی خود براي انقباض را از دست داده و عضله قلبی 
باقیمانده براي جبران منطقه آسیب دیده وارد عمل خواهد 

 شد. 

ترین دالیل سکته قلبی  یکی از عمده
است. آرترواسکلروز یک آرترواسکلروزیس عروق کرونر 

رونده با سیر آهسته است که در ابتدا  پدیده مزمن و پیش
درصد  60کامال بدون عالمت بوده و تا وقتی حداقل حدود 

قطر رگ مسدود نشده باشد معموال بیمار عالئم بالینی نشان 
). میزان شیوع بیماري آرترواسکلروز بر اساس 2دهد( نمی

هاي همراه و رفتارهایی  يموقعیت خاص جغرافیایی، بیمار
دهد، متفاوت  که خطر فردي ابتال به بیماري را افزایش می

). پیشرفت قابل توجه در مراقبت از بیماران مبتال به 3است(
درصدي مرگ و میر ناشی از  30سکته قلبی موجب کاهش 

این بیماري در یک دهه گذشته شده است. اما این بیماري 
ن مبتال، منجر به مرگ هنوز در حدود یک سوم بیمارا

دهند که در  هاي موجود نشان می ). بررسی4شود( می
کشورهاي شرق مدیترانه و خاورمیانه از جمله ایران 

هاي قلبی و عروقی یک مشکل عمده بهداشتی و  بیماري
ها به سرعت در حال  رود که ابعاد آن اجتماعی به شمار می

ناشی از طوري که میزان مرگ و میر ه ). ب5افزایش است(
هاست و از علل عمده ناتوانی در  این بیماري دو برابر سرطان

  ). 6شوند سال محسوب می 40سنین باالي 

طبق تحقیقاتی که توسط سازمان بهداشت جهانی 
کشور مختلف از چهار قاره به نام پروژه مونیکا انجام  21در 

شود) متوسط مرگ و میر ناشی از  شده است(شامل ایران نمی
 51درصد و در زنان  49روز اول در مردان  28بی در سکته قل

درصد بوده است و به این ترتیب تقریبا نصف افراد پس از 
چنین  ). هم7اند( تر از یک ماه فوت کرده سکته قلبی در کم

اي که در ایران بر روي بقا بیماران پس از  ترین مطالعه در تازه
اه و یک سکته قلبی انجام شده است، بقا کوتاه مدت یک م

در  .)8درصد به دست آمده است( 80و  85ساله به ترتیب 
اطالعات  2013الی  2012مطالعه کشوري که طی سال 

آوري شد، بقا یک ماهه  از بیماران سکته قلبی جمع 20750
درصد بود  85و در زنان  89، در مردان 9/87در کل جمعیت 
 ).9ود(اي به بقا کوتاه مدت یک ساله نشده ب که در آن اشاره

میزان بقا پس از سکته قلبی در بیماران یکی از 
هاي  هاي مهم در کنترل بیماري و ارزیابی روش شاخص

درمانی مورد استفاده است. اگرچه تاکنون مطالعات مختلفی 
براي تعیین میزان بقا در بیماران پس از سکته قلبی انجام شده 

ات در است، اما با توجه به این موضوع که اغلب این مطالع
صورت استانی یا بیمارستانی ه هاي با حجم کوچک و ب نمونه

انجام شده است براي ترسیم سیماي کلی بقا کوتاه مدت 
بیماران پس از سکته قلبی و ارائه تصویري روشن از 

هاي کشوري بر روند  چگونگی اثر گذاري سیاست گذاري
بروز مرگ و میر ناشی از سکته قلبی تصمیم گرفتیم یک 

ه فرا تحلیل با هدف ارائه برآوردي از میزان بقا کوتاه مطالع
مدت یک ماهه و یک ساله پس از سکته قلبی در ایران انجام 

  دهیم.
  

  ها مواد و روش
جایی که این پژوهش یک مرور  از آن ها: منبع داده

نظامند و فراتحلیل بر روي میزان بقا پس از سکته قلبی در 
هاي  ق جستجو با کلید واژهباشد، اطالعات از طری ایران می

مرگ و "یا  "بقا"و  "انفارکتوس میوکارد"یا  "سکته قلبی"
هاي اطالعاتی الکترونیکی فارسی زبان از  در بانک "میر

که در برگیرنده  iranmedexو  sid ،magiranجمله 
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آوري اطالعات مورد  مقاالت و منابع فارسی زبان براي جمع
هاي اطالعاتی  چنین از بانک باشند، انجام گرفت. هم نیاز می

براي  Scopousو  Pubmedچون  بین الملی هم
آوري مقاالتی که به زبان انگلیسی چاپ شده بودند با  جمع

که یک  "Myocardial Infarction"هاي  کلید واژه
باشد  می PubMedدر  Meshواژه 

Survival”"،”Mortality”  و"Iran" .استفاده گردید  
مام مقاالتی که میزان بقا کوتاه مدت تمعیارهاي انتخاب: 

روزه یا یک ماهه یا  28یا مرگ و میر را براي یک دوره 
مطالعاتی که بقا یک ساله پس از سکته قلبی را مورد ارزیابی 

وارد مطالعه  2016قرار داده بودند، بدون محدویت تا سال 
شدند. مطالعاتی که در مورد سکته قلبی بحث کرده بودند 

ها میزان بقا یا مرگ و میر گزارش یک ماهه یا  ولی در آن
یک ساله گزارش نشده بود و فقط به مرگ و میر بیمارستانی 
پرداخته بودند، یا مقاالتی که امکان دسترسی به متن کامل 

ها وجود نداشت، از مطالعه حذف شدند. براي جلوگیري  آن
طور مستقل ه از سوگیري، جستجو توسط دو نفر پژوهشگر ب

انجام گرفت و نتایج جستجوهایی که تکراري بودند از  از هم
مقاله  157مطالعه حذف گردیدند. بر اساس این استراتژي 
مقاله به  51مربوط به سکته قلبی یافت شد که از این تعداد 

مقاله به دلیل عدم گزارش میزان بقا  63دلیل تکراري بودن و 
 له باقیمقا 43یا مرگ و میر از مطالعه حذف گردیدند. از 

مقاله به دلیل نداشتن  25مانده، پس از مطالعه متن مقاله، 
اطالعات مورد نیاز حذف شدند، تکراري بودن داده مورد 

چون افراد معتاد  هاي خاص هم استفاده، بررسی بقا در گروه
 18یا دیابتیک موجب حذف شدن مقاالت شد، در نتیجه 

  ).1 مقاله براي انجام فراتحلیل انتخاب شدند(شکل
یند آتمام مقاالت نهایی وارد شده به فرها:  استخراج داده

مطالعه توسط یک چک لیست که از قبل تهیه شده بود، 
ها شدند. در این چک لیست اطالعات  آماده استخراج داده

شامل نام نویسنده اول، اندازه نمونه، مکان مطالعه، سال انجام 
زان بقاي یک مطالعه، متوسط و انحراف معیار سن افراد، می

آوري  ماه، یک ساله در کل و به تفکیک جنسیت جمع
 ).25-8گردید(

روزه یا یک  28در هر مطالعه میزان بقاي آنالیز آماري: 
اي در نظر گرفته  صورت توزیع دو جملهه ماهه و یک ساله ب

اي محاسبه گردید.  ها بر اساس توزیع دو جمله شد و واریانس
و شاخص  Qالعات از آزمون براي محاسبه ناهمگنی بین مط

I2 ها ناهمگنی بین  استفاده کردیم. با توجه به این شاخص
مطالعات مورد تایید قرار گرفت، در نتیجه از مدل اثرات 
تصادفی براي ترکیب نتایج مطالعات با یکدیگر استفاده 

مورد  STATA 11.2ها با استفاده از نرم افزار  گردید. داده
در نظر  05/0داري  تند و سطح معنیتجزیه و تحلیل قرار گرف

  گرفته شد. 
  

   ها یافته
اي که معیارهاي ورود به تحلیل را  مطالعه 18در 

 ).1بود(جدول نفر   62486داشتند، کل افراد شرکت کننده 

روزه یا یک ماهه،  28مطالعه میزان بقاي کوتاه مدت 15 در
ا نفر شرکت کننده در فراتحلیل و ب 61494ثبت شده بود، با 

 I2 ،8/98توجه به وچود ناهمگنی در مطالعات (شاخص
براي هر مطالعه و براي کل  درصد 95) فاصله اطمینان درصد

مطالعات بر اساس مدل اثرات تصادفی برآورد گردید(شکل 
 7/87). میزان بقاي کوتاه مدت یک ماهه در این فراتحلیل 2

 ) به دست آمد(جدول2/90 و 1/85درصد با فاصله اطمینان (
مطالعه بقا کوتاه مدت یک ماهه به تفکیک  8فقط در  ).2

جنسیت ارائه شده بود که میزان بقاي کوتاه مدت در زنان 
) و در مردان 5/89 و 2/80درصد با فاصله اطمینان ( 9/84
) به دست آمد. 5/93 و 2/88درصد با فاصله اطمینان ( 8/90

  ). <05/0pدار نبود ( اختالف بین دو جنس معنی
ها  اي که میزان بقاي یک ساله در آن مطالعه 8از 

نفر شرکت کننده و با توجه به وچود  2848ثبت شده بود، با 
) فاصله درصد I2 ،1/90ناهمگنی در مطالعات (شاخص

براي هر مطالعه و براي کل مطالعات بر  درصد 95اطمینان 
). میزان 3اساس مدل اثرات تصادفی برآورد گردید(شکل 

) به 3/89 و 1/81با فاصله اطمینان ( 2/85بقاي یک ساله 
مطالعه بقا کوتاه مدت یک  4). فقط در 2دست آمد(جدول 

ساله به تفکیک جنسیت ارائه شده بود که این میزان در زنان 



  و همکاران یترا رحیم زادهم                                                                                                   …کوتاه مدت پس از سکته قلبی در ایران يمیزان بقا

 ۶١                                                                                                   1396، خرداد 3مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال بیستم، شماره 
 

) و در مردان 1/97 و 5/75درصد با فاصله اطمینان ( 3/86
) به دست آمد. 6/92 و 1/85درصد با فاصله اطمینان ( 9/88

ترین  ). کم=44/0pدار نبود( ین دو جنس معنیاختالف ب
میزان بقاي یک ماهه در مطالعه دبیران با حجم نمونه 

ترین میزان بقاي یک  درصد و بیش 8/69نفر با  100کوچک 
ماهه مربوط به مطالعه سلطانیان با حجم نمونه کوچک 

ترین میزان بقاي یک ساله در  درصد بود. کم 99نفري 197
 2/68نفر  113 اي کوچک حجم نمونهمطالعه خسروي با 

ترین میزان بقاي یک ساله در مطالعه بیرانوند  درصد و بیش

درصد  9/93نفر  132در یک نمونه با حجم کوچک 
 43/62). متوسط سن افراد در این فراتحلیل 1بود(جدول 

 70) به دست آمد. 78/67 و 08/57سال با فاصله اطمینان(
قلبی شده بودند مرد بودند، درصد از افرادي که دچار سکته 

و  34/56سال با فاصله اطمینان( 63متوسط سن مردان 
سال با فاصله  76/65) و متوسط سن زنان 66/69

) بود، در متوسط سن سکته بین دو 17/72و  34/59اطمینان(
  ).<05/0pداري مشاهده نگردید (  جنس اختالف معنی

 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 فرایند انتخاب مطالعات در مرور نظامند و فرا تحلیل .1شکل 

    

 هاي تکراري مطالعه به دلیل داده 7
 عدم دسترسی به متن کامل 3

 مطالعه نداشتن اطالعات مورد نیاز 11
 هاي خاص مطالعه در گروه 4

 فرا تحلیل وارد شدند مطالعاتی که در
n=18 

یی
اسا

شن
 

 مطالعاتی به دست آمده بر اساس استراتژي جستجو
n=157 

 مطالعات تکراری
n=۵١ 

 مطالعات مورد ارزیابی اولیه
n=106 

 

مطالعاتی که بر اساس متن کامل 
 مورد ارزیابی قرار گرفتند

n=43 

شدند  حذفس چکیده مطالعاتی که بر اسا
63 n= 
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  مشخصات کلی مقاالت مورد بررسی در فراتحلیل .1جدول 
بقا یک ساله 

 بقا یک ماه (مرد) بقا یک ساله بقا یک ساله (زن) (مرد)
بقا یک ماه 

  نویسندن اول سال اتنشار حجم نمونه درصد مرد/زن بقا یک ماه (زن)
  

  
8/0  

    
85/0  

  
  فرخانی  2014  607

  
    

  احمدي  2016  20750  724/0  879/0  85/0  89/0

 
   

925/0 867/0 909/0 726/0 12815 2012 
محمدیان 
 هفشجانی

  امانی  2008  800  728/0  93/0  91/0  94/0  895/0 88/0 92/0
  

  
897/0  

      
  روشنایی  2012  650  729/0

7/0  65/0  681/0  
    

  خسروي  2009  113  646/0  858/0

  
  

914/0  
    

  سلطانیان  2010  197  742/0  99/0

  
        

  دبیران  2003  100  69/0  698/0

  
    

  حسینی  2004  2644  64/0  969/0  962/0  974/0

  
        

  فر خالدي  2011  107  766/0  841/0

  
        

819/0  619/0  3990  2014  
محمدیان 
 هفشجانی

  
  

784/0  
    

  قدیمی  2006  139  727/0  827/0

921/0  1  939/0  
      

  بیرانوند  2003  132  765/0

  
    

927/0  847/0  905/0  736/0  8800  2012  
محمدیان 
 هفشجانی

  
          

  غفاریان  2006  111  829/0

  
    

  سرافرازگان  2009  10165  675/0  84/0  769/0  868/0

85/0  75/0  833/0  
      

  سلطانی  2004  210  767/0

  
    

  دادگر  2011  156  746/0  86/0  767/0  893/0
  

   ه مدت یک ماهه و یک ساله در فراتحلیلمیزان بقا کوتا .2جدول 

    تعداد مطالعات  حجم نمونه  میزان بقا  %95فاصله اطمینان  حداقل حداکثر

 یک ماهه  15 61494  7/87  2/90-1/85 8/69 99

  یک ساله  8  2848  2/85  3/89-1/81 1/68 9/93
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  فاده از مدل اثرات تصادفیمطالعه در فرا تحلیل با است 15روزه یا یک ماهه در  28بقا میزان  .2شکل

  

  
 مطالعه در فرا تحلیل با استفاده از مدل اثرات تصادفی 7بقا یک ساله در میزان  .3شکل

  

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 98.8%, p = 0.000)

Hosseini

Amani

Mohammadian Hafshejani

Ghadimi

Ahmadi

GHAFARIAN

ID

Sarraf-Zadegan

Mohammadian Hafshejani

Dabiran

Khosravi

Mohammadian Hafshejani

Farkhani

Khaledifar

dadgar

Soltanian

Study

0.88 (0.85, 0.90)

0.97 (0.96, 0.98)

0.93 (0.91, 0.95)

0.91 (0.90, 0.91)

0.83 (0.76, 0.89)

0.88 (0.87, 0.88)

0.83 (0.76, 0.90)

ES (95% CI)

0.84 (0.83, 0.85)

0.90 (0.90, 0.91)

0.70 (0.61, 0.79)

0.86 (0.79, 0.92)

0.82 (0.81, 0.83)

0.85 (0.82, 0.88)

0.84 (0.77, 0.91)

0.86 (0.81, 0.91)

0.99 (0.98, 1.00)

100.00

7.88

7.63

7.90

5.32

7.90

4.93

Weight

7.87

7.89

3.96

5.24

7.79

7.20

4.97

5.79

7.74

%

0.88 (0.85, 0.90)

0.97 (0.96, 0.98)

0.93 (0.91, 0.95)

0.91 (0.90, 0.91)

0.83 (0.76, 0.89)

0.88 (0.87, 0.88)

0.83 (0.76, 0.90)

ES (95% CI)

0.84 (0.83, 0.85)

0.90 (0.90, 0.91)

0.70 (0.61, 0.79)

0.86 (0.79, 0.92)

0.82 (0.81, 0.83)

0.85 (0.82, 0.88)

0.84 (0.77, 0.91)

0.86 (0.81, 0.91)

0.99 (0.98, 1.00)

100.00

7.88

7.63

7.90

5.32

7.90

4.93

Weight

7.87

7.89

3.96

5.24

7.79

7.20

4.97

5.79

7.74

%

  
0-1 0 1

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 90.1%, p = 0.000)

Roshani

Beyranvand

Study

ID

Soltanian

Ghadimi

Khosravi

Amani

Farkhani

Soltani

0.85 (0.81, 0.89)

0.90 (0.87, 0.92)

0.94 (0.90, 0.98)

ES (95% CI)

0.91 (0.87, 0.95)

0.78 (0.72, 0.85)

0.68 (0.60, 0.77)

0.89 (0.87, 0.92)

0.80 (0.77, 0.83)

0.83 (0.78, 0.88)

100.00

14.20

12.98

%

Weight

13.11

10.54

9.02

14.31

13.67

12.16

0.85 (0.81, 0.89)

0.90 (0.87, 0.92)

0.94 (0.90, 0.98)

ES (95% CI)

0.91 (0.87, 0.95)

0.78 (0.72, 0.85)

0.68 (0.60, 0.77)

0.89 (0.87, 0.92)

0.80 (0.77, 0.83)

0.83 (0.78, 0.88)

100.00

14.20

12.98

%

Weight

13.11

10.54

9.02

14.31

13.67

12.16

  
0-.98 0 .98
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براي بررسی میزان ثبات میزان بقا یک ماهه و یک 
کار  ساله از تحلیل حساسیت استفاده نمودیم. براي انجام این

میزان تک مطالعات را از تحلیل خارج کرده و برآورد  تک
بقا یک ماهه را محاسبه کردیم. نتیجه به دست آمده براي 

ترین تاثیر با  گر آن است که بیش میزان بقا یک ماهه بیان
حذف مطالعه سلطانیان حاصل شد که موجب شد برآورد 

آید.  تر به دست می درصد کوچک 1میزان بقا یک ماهه 
تاثیر ترین  گر آن است که بیش براي میزان بقا یک ساله بیان

طوري که با حذف آن میزان بقا ه را مطالعه خسروي داشت ب
شود که نشان  تر برآورد می درصد بیش 8/1یک ساله 

دهد تغییرات جزئی است و برآورد به دست آمده از  می
  باشد. فراتحلیل پایدار می

  
  گیري نتیجه

درصد به  7/87میزان بقا یک ماهه در این مطالعه 
 73روزه براي زنان  28ونیکا بقاء ي م دست آمد. در مطالعه
). در 26درصد به دست آمده است( 88درصد و براي مردان 

ساله میزان بقا یک ماه از  8اي در کانادا در یک دوره  مطالعه
). در یک 27درصد افزایش یافته است( 4/89درصد به  5/86

ساله در انگلستان انجام  4مطالعه کشوري که در یک بازه 
مورد سکته قلبی مراجعه کننده به  387452ن شده بود از بی

درصد بقایی بیش از یک ماه  86بیمارستان، حداقل 
درصد و  6/95). در مطالعه برزیل بقا یک ماه 28اند( داشته

) میزان بقا 30 -29دهد( درصد که نشان می 9/91عربستان 
یک ماهه پس از سکته در کشور ما همانند سایر کشورهاي 

به  2/85میزان بقا یک ساله در این مطالعه  باشد. پیشرفته می
، 1/74اي در کوبا بقا یک ساله  دست آمد. در مطالعه

، اسپانیا 4/91، ترکیه 88، برزیل 7/62، آمریکا 5/80عربستان 
دهد بقا یک ساله  ) که نشان می34 -29، به دست آمد (2/93

تر از  چون آمریکا و پایین بیماران ایرانی باالتر از کشوري هم
چون ترکیه است که یکی از دالیل مرگ میر  کشوري هم

چون آمریکا سن باالتر سکته  باالتر در کشورهاي پیشرفته هم
باشد که موجب افزایش مرگ و میر در این کشورها شده  می

است. با توجه به میزان بقا یک ماهه و یک ساله در این 

دارند شود که تفاوت چندانی با هم ن فراتحلیل مشاهده می
باشد که پس از طی یک دوره  که موید این موضوع می

نقاهت و پایدار شدن وضعیت بیماري درصد افرادي که 
 باشد. کنند بسیار کم می فوت می

، 9/62سال بود، در کوبا  43/62در این فراتحلیل  متوسط سن
باشد  می 62سال، در برزیل میانه سن سکته قلبی  60سوئیس 

ج به دست آمده از این فراتحلیل که تقریبا مشابه نتای
). در صورتی که در مطالعه انجام 36و  31، 329باشد( می

سال  76شده در آمریکا متوسط سن سکته قلبی 
و  65). در ژاپن متوسط سن سکته قلبی در مردان 32باشد( می

سال  58و زنان  51سال، در پاکستان در مردان  75در زنان 
لعات بین سن رخداد سکته ). در این مطا38 -37بوده است(

داري وجود داشت و متوسط  قلبی در دو جنس اختالف معنی
سن در زنان باالتر از مردان بود. در حالی که در این 
فراتحلیل اگرچه متوسط سن سکته قلبی در زنان باالتر بود 

اي که براي بررسی  دار نبود. در مطالعه ولی این اختالف معنی
و دهه مختلف در رشت انجام متوسط سن سکته قلبی در د

چنین در  سال و هم 98/59به  08/58شده بود متوسط سن از 
ساله متوسط  5مطالعه اصفهان و نجف آباد نیز در یک فاصله 

). 19 -18سال افزایش یافته بود( 15/62به  52/61سن از 
نتیجه به دست آمده از این فرا تحلیل نیز تاکید بر افزایش 

هاي اخیر دارد که نشان دهنده  سن سکته قلبی در سال
افزایش آگاهی مردم از عوامل خطر و تغییر سبک زندگی 

  باشد. می
درصد از افراد مورد بررسی در این فراتحلیل  70

مرد بودند که این نسبت جنسیتی در مطالعات دیگر نیز 
درصد از بیماران  6/63چون مطالعه کشوري انگلستان که  هم

، کراچی پاکستان 5/64ي کانادا که  مرد بودند یا در مطالعه
درصد مرد بودند،  1/59و در برزیل  4/62، کره 1/75

  ). 39 -38و  29 -27مطابقت داشت(
نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در این فراتحلیل 
نشان داد که برآورد به دست آمده براي میزان بقا یک ماهه 

نی و یک ساله پایدار است و هیچ یک از مطالعات اثر چندا
  در برآورد به دست آمده نداشت.
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توان به این  هاي این مطالعه می از محدودیت
موضوع اشاره کرد که ما فقط مقاالتی را که به زبان فارسی 

جایی که  یا انگلیسی بود را بررسی کردیم. عالوه بر آن از آن
اطالعات به دست آمده بر اساس بیماران مراجعه کننده به 

س درصدي از بیماران که قبل از رسیدن ها بودند پ بیمارستان
اند را در بر ندارد و همین موضوع  به بیمارستان فوت شده

شود که میزان بقا بیماران پس از سکته قلبی بیش از  باعث می
مقدار واقعی به دست آید. از طرف دیگر بررسی مقاالت در 

دهد که تا چه حد در مقاالت اطالعات  این زمینه نشان می
مطالعه وارد شده در این  18ن شده است از ناقص بیا

مطالعه میزان بقا یک ماهه به تفکیک  8فراتحلیل فقط در 
مطالعه نیز میزان بقا یک ساله به تفکیک جنس  4جنس و در 

ساله ارائه شده  5مطالعه نیز میزان بقا  2آورده شده بود و در 
بود که به دلیل کم بودن اطالعات امکان انجام فرا تحلیل 

  ساله میسر نبود. 5براي بقا 
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