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ارتباط بین شاخصهای پیکرسنجی با عوامل خطر ساز قلبی – عروقی در
اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر
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اهلل يار عرب
الله نادري2

مومني1

خالصه
مقدمه
بررسي ارتباط شاخصهای پیكرسنجي با با ریسک فاکتورهای قلبي -عروقي برای تعیین خطر ابتال به

 -6استادیار گروه علوم ورزشي ،دانشكده علوم انساني،

بیماریهای قلبي -عروقي حائز اهمیت است .لذا ،پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین شاخصهای

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمیني شهر ،خمیني شهر،

پیكرسنجي با عوامل خطر ساز قلبي -عروقي در اعضاء هیأت علمي انجام شد.

اصفهان ،ایران.

روش کار

 -1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشي ،دانشكده علوم

این مطالعه مقطعي روی کلیه اعضای هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمینيشهر( 07زن و 610

انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمیني شهر ،خمیني

مرد) در سال  6079انجام شد .شاخصهای پیكرسنجي ،شامل؛ قد ،وزن ،دور کمر ،دور باسن ،نسبت

شهر  ،اصفهان ،ایران.

دورکمر به دور باسن( ،)WHRنسبت دور کمر به قد( ،)WHtRتوده عضالني( )BMIو درصد
چربي( )BF%و عوامل خطر ساز قلبي -عروقي ،شامل؛ تریگلیسیرید( ،)Tgکلسترول تام(،)Tcho
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لیپوپروتئین پرچگال( )HDLو لیپوپروتئین کمچگال( )LDLاندازه گیری شد و ارتباط بین آنها از طریق
آزمونهای  tمستقل و ضریب همبستگي پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج این مطالعه نشان داد که در گروه زنان بین میزان  Tgبا شاخصهای وزن ،دور کمر WHR ،و BMI
رابطه مثبت و معناداری وجود داشت( .)p>7/70اما ارتباط بین  Tchoو  LDLبا شاخصهای پیكرسنجي
معنادار نبود(  .)p<7/70همچنین  %11/4واریانس رخ داده در  HDLزنان را ميتوان با تغییرات دور باسن
آنها توجیه کرد .در حالي که در گروه مردان بین متغیر  Tchoبا شاخصهای قد WHtR ،و  BMIو BF
رابطه مثبت و معناداری وجود داشت(  ،)p>7/70اما ارتباط معناداری بین  LDLبا شاخصهای پیكرسنجي
مشاهده نشد( .)p<7/70
نتیجهگیری
به نظر ميرسد ،بسیاری از شاخصهای پیكرسنجي با عوامل خطر ساز قلبي – عروقي رابطه دارند ،لذا،
ارزیابيهای مستمر ،تغییر سبک زندگي و افزایش سطح آگاهي برای کنترل ،پیشگیری و تعدیل این
شاخصها پیشنهاد ميشود.
کلمات کلیدی
شاخصهای پیكرسنجي ،عوامل خطر ساز قلبي – عروقي ،هیات علمي
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

( ،)Lean body mass; LBMدور کمر ( Waist

امروزه اضافه وزن و چاقي از مشكالت عمده سالمتي در جهان

 )Circumference; WCو نسبت دور کمر به دور باسن

محسوب مي شود ( .)6این معضل با بسیاری از بیماریها مانند؛

( )Waist to hip Ratio; WHRميباشند .طي سالهای

عوارض قلبي و عروقي ،فشار خون باال ،تصلب شرایین ،التهاب

اخیر مطالعات بسیار زیادی به بررسي ارتباط دور کمر به عنوان

مزمن ،اختالالت چربي ،مقاومت به انسولین ،دیابت و سایر

شاخصي آسان و ارزان برای اندازه گیری چاقي مرکزی بدن و

اختالالت متابولیک همراه است ( .)1چاقي باعث تغییر در

پیش بیني خطر ابتال به بیماریهای مزمن پرداختهاند ( .)1دور

ساختار قلب و عملكرد آن با ازدیاد حجم همودینامیک ميشود.

کمر هم در مردان و هم زنان همبستگي قوی با چربي احشائي

این مشكل به ویژه منجر به )6 :افزایش حجم بطن چپ و

دارد ()9؛ بنابراین ،اغلب به همراه  BMIبرای تعیین خطر ابتال به

تغییرشكل در آن )1 ،اختالل در فشار خون سیستولیک و

بیماریهای قلبي و عروقي استفاده ميشود .برعكس ،برخي از

دیاستولیک )0 ،اتساع دهلیز چپ و تغییردر عملكرد آن و )0

مطالعات گزارش دادهاندکه  WCو  WHRشاخصي بهتر در

تجمع چربي اطراف قلب ميشود ( .)0چنین به نظر مي رسد که

تشخیص خطر ابتال به بیماریهای قلبي عروقي نسبت به شاخص

ارتباط بین چاقي و حوادث قلبي عروقي تا حدودی به دلیل

توده بدني است ( .)0در حالي که  WHRدر مقایسه با  BMIبه

ارتباط چاقي با وجود عوامل خطرکالسیک یعني پرفشاری

عنوان فاکتور افزایش خطر دیس لیپیدمي ،فشار خون باال،

خون ،دیابت و افزایش چربي خون است .در واقع به نظر مي

بیماریهای قلبي عروقي و دیابت شناخته شده است ( .)7دور

رسد که بسیاری از بیماریها و مشكالت سالمتي در حضور

کمر و دور باسن اطالعاتي از نحوه توزیع چربي بدن در اختیار

چاقي و با افزایش شاخص توده بدني احتماال مشكل آفرین تر

ما ميگذارند .این متغیرها تحت تأثیر عوامل مربوط به شیوه

خواهند شد ( .)4در آغاز قرن بیستم ،بیماریهای قلبي و عروقي

زندگي مانند مصرف سیگار ،مصرف الكل و فعالیت فیزیكي

حدود  %67مرگ و میرها را در جهان شامل ميشد ،ولي در

ميباشند WHR .متداول ترین شاخص مورد استفاده برای

پایان این قرن در کشورهای توسعه نیافته نزدیک به  07درصد و

تعیین چاقي شكمي نسبت دور کمر به باسن بوده که

در کشورهای در حال توسعه  10درصد از مرگ و میرها را

متمایزکننده چاقي ژنوئید (سریني) و آندروئید (شكمي) است

تشكیل ميدهد و تا سال  1717تقریباً به مرگ  10میلیون نفر در

( .)67افرادی که دارای تجمع بیشتر چربي در ناحیه شكمي

جهان منجر خواهد شد ( .)0عالوه براین ،این بیماریها هزینه

هستند در معرض خطر باالتری برای ابتال به دیابت ،فشار خون

هنگفتي را بر نظام بهداشتي -درماني کشورها تحمیل ميکند.

باال و بیماریهای قلبي عروقي قرار دارند (.)66

بنابراین تعیین مرز دقیقي برای چاقي در هر جامعه و تعیین ارتباط

عالوه بر عوامل یاد شده یكي دیگر از شاخصهای مهم در

آن با عوامل تهدید کننده سالمتي ميتواند نقش مهمي در

ترکیب بدن ،اندازه گیری درصد چربي بدن ميباشد که روشي

کاستن مرگ و میر ناشي از بیماریهای مرتبط با چاقي از یک

ایده آل برای تشخیص چاقي است .نشان داده شده است که

سو ،کاهش هزینههای اجتماعي و مالي از سوی دیگر داشته

 PBFترکیب بدن را نسبت به  BMIدقیق تر نشان ميدهد .هر

باشد .تحقیقات در زمینه عوامل پیكرسنجي مؤثر بر تندرستي،

دو  BMIو  PBFبرای ارزیابي خطرات سالمتي انسان مانند

شاخصهای مختلفي را پیشنهاد نمودهاند که مهمترین آنها

خطر قلبي عروقي استفاده شدهاند ( .)61با این وجود یافتههای

درصد چربي بدن (،)Percentage of Body Fat; BF%

مطالعات حاکي آن است که بین بیماریهای قلبي عروقي و

نمایه توده چربي ( ،)Fat Mass Index; FMIنمایه توده

نسبت دور کمر به باسن در مقایسه با سایر شاخصهای تن

بدن ( ،)Body Mass; BMI Indexوزن بدون چربي

سنجي ارتباط قوی تری وجود دارد(.)60
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عدم فعالیت و رژیم عذایي نامناسب با افزایش شاخصهای

مدل ( 917با دقت  677گرم) ،برحسب کیلوگرم بدون کفش و

عنوان شده و وقوع رویدادهای قلب و عروق و مرگ زودرس

با لباس سبک انجام شد.

همراه است ( .)64به نظر ميرسد ،اعضاء هیأت علمي دانشگاه

قد افراد توسط قدسنج سكا ( )Secaساخت کشور آلمان مدل

با توجه به کم تحرکي شغلي و محدودیت کنترل بر روی تغذیه،

 171در وضعیت ایستاده و بدون کفش با دقت  7/6سانتي متر

مستعد ابتال به عوامل خطرساز بیماریهای قلبي-عروقي باشند.

اندازه گیری شد .برای اندازه گیری دور کمر در حالي که

کاهش عوارض و مرگ ناشي از بیماریهای قلبي منوط به

آزمودني بدون پوشش باالتنه ایستاده بود ،محیط باریک ترین

شناخت عوامل خطر و برنامه ریزی آموزشي جهت اصالح این

قسمت تنه وسط حد فاصل آخرین دنده و تاج خاصره با متر

عوامل ميباشد .با بهره گیری از تحقیقات مربوطه ميتوان به

نواری اندازه گیری شد .هنگام اندازه گیری به آزمودني اعالم

ارتقاء سالمت قلبي و عروقي این افراد کمک شایاني نمود .در

شد که از انقباض عضالت شكم خودداری کند و به حالت

راستا نیل به این اهداف مطالعه حاضر در نظر دارد ،رابطه بین

طبیعي و راحت بایستد .دور باسن پس از قرار گرفتن آزمودني

شاخصهای پیكر سنجي با عوامل خطر ساز قلبي – عروقي در

در حالت ایستاده با حداقل پوشش ،با استفاده از متر نواری دور

اعضاء هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمیني شهر را

عریض ترین قسمت باسن اندازه گیری شد .نسبت دور کمر به

مورد بررسي قرار داده و رهنمودهای الزم را ارائه نماید.

باسن ( )WHRاز تقسیم دور کمر بر باسن و نسبت دور کمر به

روش کار
این مطالعه روی کلیه اعضای هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خمیني شهر به تعداد  600نفر شامل؛  07نفر زن و  610نفر
مرد با محدوده سني  07تا  10سال در سال  6079انجام شد .با
اخذ مجوزهای الزم ،اندازه گیریهای پیكر سنجي در سالن
ورزشي توسط کارشناس بهداشت انجام شد .روش کار به این
صورت بود که با همكاران ارتباط برقرار گردید و برنامه زمان
بندی برای اندازه گیریهای پیكرسنجي و خون گیری به اطالع
آنها رسید .زمان اجرای آزمون برای همه یكسان و حداقل سه
ساعت بعد از صرف صبحانه بود .همه آزمودنيها مالحظات
مربوط به اجرای آزمونها از جمله تخلیه مثانه و روده و عدم

قد ( )WHtRاز تقسیم دور کمر بر قد بر حسب سانتي متر به
دست آمد .حدود مرزی دور کمر بزرگتر یا مساوی  ،07نسبت
دور کمر بر دور باسن بزرگتر یا مساوی 7/0و نسبت دور کمر
بر قد بزرگ تر یا مساوی  7/0که تعیین کننده اضافه وزن چاقي
زنان است ،به عنوان حدود مرزی بین المللي در نظر گرفته شد
( .)60هم چنین شاخص توده بدني از طریق تقسیم وزن فرد به
کیلوگرم به توان دوم ) (x²قد بر حسب متر به دست آمد.
 BMIبزرگ تر و مساوی  10کیلوگرم بر متر مربع به عنوان
اضافه وزن و چاقي در نظر گرفته شد.
به عالوه ،برای انداره گیری درصد چربي ( )PBFضخامت
چین پوستي در ناحیه سه سر بازو ،دو سر بازو ،زیرکتفي و

سوپراایلیاک با دقت6میلي متر توسط کالیپر

(Harpenden

صرف مواد غذایي یا نوشیدني قبل از اجرای آزمون را رعایت

)British Indicators Ltd., Burgess Hill, West Sussex, UK

کردند .توضیحات الزم به افراد داده شد و در مواردی که پاسخ

در سمت راست بدن و با دو بار ،تكرار اندازه گیری شد (.)60

گویان ابهامي داشتند با توضیحات محقق ،ابهامات در حد امكان

اندازههای حاصل از ناحیه سه سر ،دو سر ،زیرکتفي و

برطرف گردید .سپس همه آزمودنيها فرم رضایت نامه برای

سوپراایلیاک با هم جمع شد تا مجموع چهار ضخامت چین

شرکت در طرح را تكمیل کردند .تكمیل فرم رضایت نامه و

پوستي حاصل شود (.)61

داوطلبانه بودن از شرایط ورود و مواردی مانند؛ مصرف دارو،

هم چنین خون گیری بعد از ناشتایي شبانه و در حال استراحت

باردار بودن ،داشتن هرگونه بیماری عفوني ،دیابت ،فشارخون به

در محلي مناسب ،در دمای  11درجه سانتي گراد و کامال

عنوان شرایط خروج از مطالعه در نظر گرفته شد .وزن افراد با

بهداشي توسط متخصص خون گیری آزمایشگاه مهدیه اصفهان

استفاده از ترازوی عقربه ای سكا ( (Secaساخت کشور آلمان

با کمک اسكالپوین در ساعت  0/07صبح و هر بار به مقدار 67
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میلي لیتر در وضعیت نشسته از ورید قدامي دست چپ

اطالعات جمع آوری شده از طریق روشهای آماری توصیفي و

آزمودنيها به منظور ارزیابي شاحصهای کلسترول تام

استنباطي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از آمار توصیفي

( ،)TChoتری گلیسیرید ( LDL ،HDL ،)TGو VLDL

برای بررسي ویژگيهای آزمودنيها شامل سن ،وزن ،جنسیت،

سرم از افراد انجام شد .برای جداسازی سرم ،نمونهها در دمای

وضعیت تاهل ،مدرک تحصیلي و رشته تحصیلي استفاده شد.

اتاق با  0777دور در دقیقه به مدت  67دقیقه سانتریفوژ گردید،

برای بررسي ارتباط بین متغیرها از آزمون ضریب همبستگي

و سرم جدا شده از مابقي خون در میكروتیوپهای  6میلي لیتری

پیرسون و به منظور مقایسه بین دو گروه زن و مرد از روش

انكوبه ،و تا زمان انجام آزمایش در دمای  - 07درجه ی سانتي

آماری  tمستقل استفاده شد .الزم به ذکر است که برای تحلیل

گراد نگهداری شدند .غلظت شاخصهای بیوشیمایي خون با

دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  16استفاده و سطح معني داری

روش رنگ سنجي آنزیمي با استفاده از کیتهای تجاری پارس

برای انجام محاسبات ( )p>7/70در نظر گرفته شد.

آزمون تعیین گردید .ضریب تغییرات درون و برون آزمون برای
کلسترول  1%بود ( .)69-60کلیه آزمایشها ،در آزمایشگاه
مهدیه اصفهان انجام شد .این آزمایشگاه ،معیارهای آزمایشگاه
مرکزی وزارت بهداشت و درمان را دارا بوده و با دانشگاه St
 ،Rafaeبروکسل و بلژیک استاندارد مي شود ( .)67ضمناً در
این پژوهش کلیه موارد اخالق در پژوهش را رعایت شده
است و به منظور رعایت اخالق حرفهای ،محقق به آنها اطمینان
خاطر داد که اطالعات به صورت کامالً محرمانه در نزد محقق

نتایج
ویژگيهای دموگرافیک آزمودنيها مانند رده سني ،وضعیت
تاهل ،رشته تحصیلي و مدرک تحصیلي در جدول  ،6میانگین و
انحراف معیار شاخصهای پیكرسنجي و عوامل خطرساز قلبي-
عروقي در جدول  1و نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین
شاخصهای پیكرسنجي و عوامل خطر ساز قلبي – عروقي در
جدول  0آورده شده است.

محفوظ خواهد ماند و نتایج کسب شده کامالً محرمانه بوده
واطالعات هر فرد فقط به خود وی اطالع داده خواهد شد.
جدول -3ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیها به تفکیک مرد و زن
مرد

رده سنی

وضعیت تاهل

رشته تحصیلی

میزان تحصیالت

زن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

 07تا  04سال

0

1/04

0

67

 00تا  07سال

9

0/40

0

11/11

 47تا  44سال

19

16/77

-

-

 40تا  47سال

47

06/10

64

41/11

 07تا  04سال

00

19/04

0

61/11

 00تا  17سال

67

9/06

-

-

باالتر از  17سال

1

4/17

-

-

مجرد

04

11/01

0

67

متاهل

74

90/44

19

77

فني -مهندسي

96

00/41

60

40/00

علوم انساني

01

10/60

64

41/19

علوم پایه

69

60/10

0

67

سایر

4

0/60

-

-

کارشناسي ارشد

41

00/74

1

1/19

دکتری

90

17/74

10

70/00

باالتر

4

0/61

-

-

دادهها به صورت فراواني و درصد فراواني بیان شده است.
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جدول -2میانگین و انحراف معیار شاخصهای پیکرسنجی و عوامل خطرساز قلبی-عروقی
شاخصها

جنسیت

میانگین

زن

611± 6/191

قد

مرد

وزن
دور کمر
دور باسن
WHR
WHtR
BMI
BF
Tcho
Tg
HDL
LDL
FBS

7/170

*690/1±

زن

14/7±1/060

مرد

* 91/1±6/100

زن

00/1±1/077

مرد

* 09±6/040

زن

*677/0±6/076

مرد

71/0±6/1

زن

7/00±7/764

مرد

*7/7706±7/779

زن

*7/064±7/764

مرد

7/4717±7/770

زن

14/14±7/911

مرد

14/090±7/000

زن

* 00/090±6/199

مرد

11/90±7/910

زن

674/0±7/167

مرد

670/77±4/770

زن

667/1±11/060

مرد

604/760±67/099

زن

* 10/4±1/910

مرد

01/17±6/600

زن

679±1/064

مرد

7/40±7/710

زن

76/600±0/790

مرد

70/771±0/014

دادهها به صورت میانگین و انحراف استاندارد بیان شده است.

 :HDLلیپوپروتئین پرچگال؛  :LDLلیپوپروتئین کم چگال؛

:WCدور کمر؛  :WHRنسبت دور کمر به باسن؛ :WHtR

 :FBSقند خون ناشتا* .تفاوت معنادار بین دو گروه زن و مرد،

نسبت دور کمر به قد؛  :BMIشاخص توده بدن؛ :PBF

سطح معناداری (.)p>7/70

درصد چربي بدن؛  :Tgتری گلیسیرید :Tcho ،کلسترول تام؛
جدول -0نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شاخصهای پیکرسنجی و عوامل خطر ساز قلبی – عروقی
عوامل خطرساز
جنسیت

قلبي -عروقي

شاخصهای پیكرسنجي
آماره
ضریب

Tcho

همبستگي
سطح

زن

معناداری
HDL

ضریب
همبستگي

قد

وزن

دور کمر

دور باسن

WHR

WSR

BMI

BF%

7/060

7/790

7/670

-7/111

7/769

-7/171

-7/764

-7/611

7/109

7/901

7/970

7/411

7/700

7/496

7/716

7/010

7/674

-7/690

-7/010

-7/064

7/600

-7/440

-7/409

-7/047
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سطح
معناداری
ضریب
LDL

همبستگي
سطح
معناداری
ضریب

FBS

همبستگي
سطح
معناداری
ضریب

Tcho

همبستگي
سطح
معناداری
ضریب

HDL

همبستگي
سطح
معناداری

مرد

ضریب
LDL

همبستگي
سطح
معناداری
ضریب

FBS

همبستگي
سطح
معناداری

هللا يار عرب مومني و الله نادري

7/961

7/004

7/607

7/760

7/109

7/774

7/701

7/170

7/400

7/110

7/660

7/704

7/611

-7/776

7/677

-7/611

7/111

7/014

7/106

7/140

7/467

7/047

7/614

7/109

7/616

7/006

7/947

7/440

7/006

7/901

7/001

7/670

7/010

7/741

7/776

7/774

7/776

7/776

7/746

7/401

-7/060

7/660

7/160

7/646

7/699

7/067

7/190

7/067

7/716

7/071

7/660

7/060

7/174

7/714

7/741

7/710

7/700

-7/617

-7/764

-7/79

7/700

-7/767

-7/617

-7/676

7/176

-7/140

7/007

7/711

7/710

7/601

7/116

7/706

7/900

7/604

7/074

7/101

7/004

7/690

7/410

7/161

7/799

7/111

7/406

7/000

7/119

7/770

7/607

7/710

-7/177

7/177

7/140

7/109

7/617

7/077

7/074

7/070

7/710

7/617

7/794

7/700

7/001

7/717

7/770

7/770

نتایج این مطالعه نشان داد که در شاحصهای پیكرسنجي به جزء

وزن ،دور کمر WHtR ،WHR ،و  BMIرابطه مثبت و

شاخص  BMIدر دیگر شاخص ها ،بین آزمودنيهای زن و مرد

معناداری وجود داشت (  .)p>7/70هر یک از شاخصهای

تفاوت معناداری وجود داشت (  .)p>7/70در عوامل خطر ساز

 ،WHtR ،WHRدور کمر BMI ،و وزن ،به تنهایي به ترتیب

قلبي عروقي بین آزمودنيهای زن و مرد در شاخصهای

 %10/0 ،%01/6 ،%01/0 ،%17/7و  %10/1از تغییرات قند خون

 Tg،Tchoو  FBSتفاوت معناداری وجود نداشت ،ولي این

زنان را تبیین ميکنند .اما ارتباط بین  Tchoو  LDLبا

تفاوت در  HDLو  LDLمعنادار بود (جدول  .)1به عالوه،

شاخصهای پیكر سنجي در زنان معنادار نبود (  .)p<7/70در

یافتههای این مطالعه نشان داد که در زنان بین  HDLو دور

حالي که در مردان بین متغیر  Tchoبا شاخصهای پیكرسنجي

باسن ارتباط معنادار و معكوس وجود داشت (  .)p>7/70مقادیر

قد WHtR ،و  BMIو  BFرابطه مثبت و معناداری وجود

ضریب تبیین نشان داد که  %11/4واریانس رخ داده در HDL

داشت (  .)p>7/70هم چنین مقادیر ضریب تبیین نشان داد که

زنان افراد نمونه را ميتوان با تغییرات دور باسن آنها توجیه کرد.

هر یک از شاخصهای قند خون BF ،WHtR ،و  ،BMIبه

هم چنین بین میزان قند خون زنان با شاخصهای پیكرسنجي

تنهایي به ترتیب  %7/1 ،%7/1 ،%7/0و  %9/9از تغییرات Tcho
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در مردان را تبیین ميکنند .به عالوه ،قند خون مردان با

هایپرتنشن ،دیس لیپیدمي و در کل بیماریهای قلبي بودند (.)11

شاخصهای پیكرسنجي  BMI ،WHtRو  BFرابطه مثبت و

اولیوریا و همكاران نیز نشان دادند که  WC ،BMIو WHR

معنادار و با شاخص قد رابطه منفي و معناداری داشت

در میان مردان و  PBFدر زنان باالتر از حد نرمال بود و بین

( ،)p>7/70هر یک از شاخصهای  WHtR ،BF ،BMIو قد

 BMIو  WCارتباط معناداری وجود داشت (.)10

به تنهایي به ترتیب  %7 ،%60/4 ،%60/0و  %0/7از تغییرات قند

عالوه بر این ،نتایج این تحقیق نشان داد که در گروههای سني

خون مردان را تبیین ميکنند (جدول .)0

مختلف زنان درصد چربي بیشتری دارند .در این زمینه آقاعلي

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط شاخصهای پیكرسنجي
با عوامل خطر ساز قلبي – عروقي در اعضای هیات علمي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمیني شهر صورت گرفت .نتایج
این مطالعه نشان داد که بین تعداد زیادی از شاخصهای
پیكرسنجي و عوامل خطر ساز قلبي – عروقي رابطه معناداری
وجود دارد ،به طوری که در زنان بین دور باسن و  HDLارتباط
معنادار و معكوس و بین شاخصهای وزن ،دور کمر،WHR ،
 WHtRو  BMIبا میزان قند خون آنها رابطه مثبت و معناداری
وجود داشت (  .)p>7/70در مردان نیز بین شاخصهای قد،
 WHtRو  BMIو  BFبا متغیر  Tchoو بین شاخصهای
 BMI ،WSRو  BFبا قند خون آنها رابطه مثبت و معناداری
وجود داشت ( .)p>7/70
همسو با نتایج این مطالعه ظرافتي شعاع و همكاران در مطالعه ای
به ارزیابي مقایسه ای شاخصهای تن سنجي برای تشخیص و
غربالگری اضافه وزن و چاقي و تعیین حدود مرزی مناسب در
دختران جوان پرداختند .یافته این پژوهش نشان داد که سطح ریز
منحني برای دور کمر و نسبت دور کمر به قد ایستاده به ترتیب
 7/760و  7/717بود که با یكدیگر تفاوت معنا دار نداشت .ولي
در مقایسه با نسبت دور کمر به دور باسن به طور معني داری
بیشتر بود ( .)17نتایج تحقیق والنتیو و همكاران در سال 1760
نشان داد که تمام شاخصهای آنتروپومتری مورد مطالعه مانند
دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن به شدت و به طور قابل
توجهي با عوامل خطر قلبي مرتبط هستند ( .)16هم چنین
یافتههای مطالعه دو و همكاران نشان داد که افرادی که دارای
مقادیر  WCیا  BMIباالتر از حد استاندارد بودند در مقایسه با
افرادی که  WCو  BMIپایین تر داشتند بیشتر مستعد ابتال به

نژاد و همكاران در تحقیقي نشان دادند در هر گروه سني ،مردان
درصد چربي کمتری نسبت به زنان داشتند و میزان شاخص توده
بدن در آزمودنيهای زن و مرد ،باالتر از میزان نورم بود .هم
چنین مطالعه آنها نشان داد که چاقي مرکزی در زنان در هر
گروه سني بیشتر از مردان بود ( .)14نتایجي مشابه توسط
اولیوریا و همكاران و ایسا و همكاران نیز گزارش شده است
( .)11-10با این وجود ،آقایاری و همكاران در پژوهشي به
منظور ارزیابي شاخصهای پیكر سنجي BMI ،WHR ،WC
و درصدچربي بدن بانوان متقاضي تحصیل دررشته تربیت بدني
دانشگاه پیام نور 114 ،نفر را به صورت تصادفي مورد مطالعه
قرار دادند .یافتههای این پژوهش نشان داد که آزمودنيهای
مورد مطالعه دارای  BMIبرابر  10/70کیلوگرم بر متر مربع،
 WHRبرابر  7/9و  WCبرابر  99/04سانتي متر و میزان درصد
چربي بدن برابر  01/09درصد بودند .مقایسه این دادهها با
هنجارهای متداول نشان داد که آزمودنيها از نظر درصد چربي
بدن در طبقه باالی متوسط قرار گرفته و نوعاً مشكلي از بابت
تندرستي نداشته اند .از نظر  BMIدر طبقه قابل قبول و در دامنه
کمتر از حد طبیعي قرار گرفته بودند .از نظر شاخص  WHRدر
طبقه با میزان خطر کم قرار گرفته و خطری آنان را تهدید
نميکند .به طور کلي نتایج این مطالعه نشان داد که آزمودنيها
از نظر ترکیب بدني و شاخص آن دچار مشكلي خاص نبوده و
خطرهای وابسته به بهداشت آنان را تهدید نميکند(.)19
مطالعات به روشني نشان داده است که افزایش شاخصهای پیكر
سنجي با بروز بسیار از مشكالت جسمي و روحي از جمله
بیماریهای قلبي – عروقي در ارتباط است .به عنوان مثال؛
قراخانلو و همكاران در پژوهشي با هدف مشخص کردن
شاخصهای پیكرسنجي که بیشترین ارتباط را با عوامل خطرزای
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هللا يار عرب مومني و الله نادري

قلبي و عروقي دارند 776 ،مرد و  6600زن ( 60تا  14ساله) مورد

هر یک از شاخصهای  ،WHtR ،WHRدور کمر BMI ،و

ارزیابي قرار دادند .یافته نشان داد که نسبت دور کمر به لگن و

وزن ،به تنهایي به ترتیب  17/7درصد 01/0 ،درصد01/6 ،

نسبت دور کمر به قد بهترین شاخصهای پیشگویي کننده

درصد 10/0 ،درصد و  10/1درصد از تغییرات قند خون زنان را

عوامل خطرزای قلبي و عروقي در مردان و نسبت دور کمر به

تبیین ميکنند .در مردان نیز شاخصهای BF ،BMI ،WHtR

لگن و دور کمر بهترین شاخص در زنان است ( .)10همچنین

و قد با قند خون رابطه مثبت و معناداری داشت (  ،)p>7/70هر

سجادی و همكاران در پژوهشي به منظور بررسي شیوع عوامل

یک از شاخصهای  WHtR ،BF ،BMIو قد به تنهایي به

خطرساز بیماریهای قلبي و عروقي در افراد دارای نمایه توده

ترتیب  %7 ،%60/4 ،%60/0و  %0/7از تغییرات قند خون مردان را

بدني و دور کمر طبیعي 0960 ،نفر از افراد باالتر از  67سال که

تبیین ميکنند .همسو با این یافتهها بای ایكس و همكاران مقادیر

دارای نمایه توده بدن و دور شكم طبیعي بودند ،را مورد بررسي

قند خون مردان و زنان سنگاپوری را به ترتیب  4/1و  4/0میلي

قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که اگرچه حدود طبیعي

مول بر لیتر گزارش کردند .آنها هم چنین گزارش کردند ،قند

شاخص توده بدن و اندازه دور کمر ،برای پیشگویي عوامل

خون مردان با شاخصهای  WC ،WSR ،BF ،BMIو HC

خطرساز بیماریهای قلبي و عروقي استناد ميشود ،ولي به نظر

رابطه مثبت و معناداری داشت ( .)07در مطالعه دل پیشه و

ميآید که حتي حدّ مرزی پایینتر این شاخصها هم ميتواند به

همكاران نیز بیش از  10درصد آزمودنيها قند خون باالی 607

عنوان یک عامل پیشگویيکننده ،مورد استفاده قرار گیرد (.)17

میلي گرم بر دسي لیتر و حدود  %11افراد قند خون باالی 611

پتل و همكاران در سال  1769نیز در یک مطالعه مقطعي به

میلي گرم بر دسي لیتر داشتند ،ضمن این که یافتههای این مطالعه

مقایسه عملكرد شش شاخص چاقي ،برای شناسایي عوامل خطر

نشان داد ،در جمعیتي که قند خون باال داشتند ،شیوع بیماریهای

بیماری قلبي  -عروقي در جمعیت متفاوتي از مردم جنوب آسیا

قلبي عروقي بیشتر بود ( .)06حسنخاني و همكاران هم در مطالعه

پرداختند .شاخصهای چاقي شامل؛ شاخص توده بدني ،دور

ای با هدف تعیین فراواني برخي عوامل خطر قلبي عروقي و

کمر ،نسبت دور کمربه قد ،نسبت دور کمر به باسن و درصد

رابطهی آنها با جنسیت در پرستاران میزان قند خون%66/0 ،

چربي بدن مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد

پرستاران را در سطح باال گزارش کردند ( .)01رضائي هاچه سو

که یک شاخص چاقي به تنهایي نميتواند برآورد خوبي برای

و همكاران در مطالعه ای به منظور بررسي شیوع عوامل خطر

ارزیابي چاقي باشد .همچنین مشخص شد که  WHtRبهترین

بیماریهای قلبي -عروقي در رانندگان تاکسي شهر یزد ،میزان

شاخص پیشبیني کننده برای دیابت و فشار خون باال است.

قند خون آزمودنيها را  676/11میلي گرم بر دسي لیتر بیان

ضمن این که  WCو  WHtRدارای قوی ترین ارتباط با

کردند که سطح باالیي را نشان ميدهد ( .)00در مطالعه ای

نارسایي قلبي عروقي در زنان ،اما نه در مردان است .این محققین

دیگر مقادیر قند خون مردان و زنان شهر قزوین به ترتیب  77/0و

گزارش کردند که  WCو  WHtRشاخصهای مفید برای

 77/0میلي مول بر لیتر گزارش شد ( .)04به طور خالصه نتایج

شناسایي بزرگساالن آسیای جنوب شرقي با شیوع دیابت و فشار

این مطالعه بیانگر آن است که آزمودنيهای این تحقیق از نطر

خون باال است ( .)0اضافه براین ،نتایج این مطالعه نشان داد که

شاخصهای سالمتي مطالعه شده در مرز خطر قرار دارند و این

میانگین  FBSمردان در آستانه خطر قرار دارد و میزان FBS

نیازمند توجه ویژه ،جهت پیشگیری از عوارض ناشي از پیشرفت

حدود  %17زنان باالی میانگین استاندارد بوده است.

عوامل خطرساز قلبي – عروقي است .باید برنامههای آموزشي

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بین میزان شاخصهای

مرتبط با رژیم غذایي ،استفاده از منابع غذایي سالم که عوامل

وزن ،دور کمر WHtR ،WHR ،و  BMIبا قند خون زنان

خطر قلبي به خصوص چربي خون را کاهش ميدهد و فرهنگ

رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (  .)P>7/70به طوری که

سازی به منظور ارتقاء فعالیت بدني در جامعه در رأس برنامههای
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 با.بسیار مثبتي در کاهش میزان ابتالء به این بیماریها داشته باشد

عملیاتي قرارگرفته و آزمایشهای دورهای به صورت سالیانه

توجه به یافتههای به دست آمده ميتوان عنوان کرد هر چه

برگزار شده و اقدام مهم این که در صورت بروز عوامل خطر

 سطح ریسک،میزان شاخصهای پیكرسنجي بیشتر باشد

قلبي پیگیری متناوب اجرا شده و مداخالت مناسبي جهت

 برای رفع این.فاکتورهای قلبي – عروقي هم باالتر خواهد بود

 هم چنین.کاهش ابتال به بیماریهای قلبي عروقي طراحي شود

 آموزش و کسب اطالعات کافي برای انجام اقدامات،مشكالت

 باید مداخالت آموزشي وسیع و گسترده در،به نظر ميرسد

،نظارتي و پیشگیری و هم چنین ترغیب به فعالیت بدني مناسب

 عملكرد و رفتار در، تغییر نگرش،جهت افزایش سطح آگاهي

.برای بهبود شاخصهای پیكرسنجي پیشنهاد ميشود

مورد شیوه زندگي و پیشگیری مداخله جهت تغییر در شیوه

تشکر و قدردانی

.زندگي و پیش گیری مقدماتي مورد توجه قرار گیرد

نویسندگان مقاله از همكاری تمامي اعضاء هیات علمي دانشگاه

نتیجه گیری

آزاد اسالمي واحد خمیني شهر که در مطالعه حاضر شرکت

 اعضاء هیأت علميدانشگاه با توجه به این که از،به نظر ميرسد

. تشكر و قدرداني مينمایند،داشتند

یک طرف شغل کم تحرکي دارند و از طرف دیگر کنترل کمي

تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافعي میان نویسندگان مقاله وجود ندارد

 مستعد ابتال به عوامل خطرساز،هم بر روی تغذیه خود دارند
 تشخیص زودرس بیماریهای.عروقي باشند-بیماریهای قلبي
قلبي و عروقي و ریسک فاکتورها در این افراد ميتواند نتایج
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Abstract
Introduction
It is important investigative association anthropometric indexes
with cardiovascular risk factors for determining cardiovascular
disease.
Therefore, the aim of the present study was to evaluate the
relationship between anthropometric indexes and cardiovascular
risk factors in academic members of Islamic Azad University of
Khomeinishahr.
Methods and Materials
A total of 158 (30 women and 128 men) faculty members aged
between 30 to 65 years from university of Khomeinishahr were
selected in a sampling based, cross-sectional survey. The
Relationship between anthropometric indexes (Hight, Wight,
Waist Circumference, Hip Circumference, WHR, WSR, BMI
and BF% with cardiovascular risk factors (Tg, Tcho, HDL, and
LDL) were determined. For data analysis, statistical
significances were assessed by t test and Pearson Correlation.
Results
The results of this study showed that in females group there
were significant relationships were observed between Tg with
wight, WC, WHR and BMI indexes (P <0/05). While, no
significant relationships were observed between Tcho, LDL and
HDL with anthropometric indexes (P > 0/05). Furthermore,
26.4% of variance in women's HDL can be explained by
changes in their hip circumference. However, in males group
there were positive significant correlations between Tcho and
height, WHR, WHtR and BF% (P <0/05). But, no significant
relationships were observed between LDL with anthropometric
indexes (P > 0/05).
Conclusion
Results of this study indicate probably there is overweight and
obesity in both genders. Therefore, evaluations and presentation
of interventional programs in the lifestyle and raising awareness
to control and prevent the problems associated with overweight
and obesity are suggested.
Keywords
Anthropometric Indexes, Cardiovascular Risk Factors, physical
Activity, Academic Members
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