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خالصه

ل اثرگااار بار تندرساتی    از عواما  ی،کااف  یبادن  یا  از عادم فعال  یناشا  یعروقا -یقلب یدکنندهو عوامل متابولیك تهد یسنج تن های یهنما مقدمه:

 انجام شد. علمی یئ استاندارد در اعضاء ه یربا مقاد یعروق -یو عوامل خطر قلب یسنج تن های یهنما یسه. پژوهش حاضر باهدف مقااند شده یمعرف

انتخااب   ین نموناه آماار  عناوا  مرد( باه  128زن و  30) شهر ینیواحد خم یدانشگاه آزاد اسالم علمی یئ ه یاعضا یهمطالعه، کل یندر ا کار:روش

کلساترو    یسیرید،گل یتر شامل یعروق-یو عوامل خطر قلب یو درصد چرب یقد، وزن، دور کمر، دور باسن، توده عضالن یسنج تن های یهشدند. نما
از  هاا  یآزماودن  یا  فعال یزانم نیشدند. همچن یسهاستاندارد مقا یرو با مقاد یریگ و قند خون اندازه یچگال کم یپوپروتئین، لپر چگا  ینئیپوپروتتام، ل
 .یدها استفاده گرد داده وتحلیل یهتجز یبرا یرسونمستقل و ضریب همبستگی پ tهای  بك برآورد شد. از آزمون یبدن  ی پرسشنامه فعال یقطر

 یر(، ساا p <05/0داشا  ) قارار   ییبادن کاه در ساطا باا      چربای  درصد جز¬به یسنج تن های یهمطالعه نشان داد که در نما ینا یجنتا ها:یافته

در سطا نرماا    یسیریدگل یترکلسترو  و  یها مردان در شاخص ی،عروق-یقلب های یمارینرما  بودند. در عوامل خطرساز ب ی ها در وضع شاخص
 یهاا  و شااخص  ینبد  ی سطا فعال یندر زنان، ب ین(. همچنp <05/0و قند خون در آستانه خطر قرار داشتند ) پر چگا  یپوپروتئینل یها و شاخص

 (.p<05/0دار وجود داش  ) رابطه معنا BMIو  WHR ،WSRدور کمر، دور باسن، 

 ینبناابرا ؛ قرار دارد ییدر سطا با  علمی یئ اعضاء ه یعروق-یو عوامل خطرساز قلب یسنج تن های یهاز نما یبرخ رسد، یبه نظر م گیری:نتیجه

 شود. یگیریپ یشتریب ی عوامل با جد ینا یلجه  تعد یشگیریهای منظم و برنامه پ ای در سبك زندگی، ارزیابی های مداخله روش یدبا

 علمی یئ ه ی،بدن ی فعال ی،عروق-یعوامل خطر قلب ی،سنج تن های یهنما واژگان:کلید
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مقدمه

 شیوع دلیل به کشور در عروقی-قلبی های بیماری با ی شیوع

 جامعه در عروقی و قلبی های بیماری خطر عواملتوجه  قابل

(. 1اس  ) و چاقی وزن اضافهها  ترین علل این بیماری مهم. س ا

ها مانند عوارض قلبی و عروقی،  بیماری با بسیاری از معضلاین 

، اختال ت چربیفشارخون با ، تصلب شرایین، التهاب مزمن، 

همراه  و سایر اختال ت متابولیك یاب د مقاوم  به انسولین،

-قلبیحوادث  و چاقی بین اطارتب که رسد می به نظر(. 2) اس 

خطرسازی  عوامل باوجود چاقی ارتباط دلیل به حدودی تا عروقی

 (.4، 3) اس  خون چربی افزایش و دیاب  خون، مانند پرفشاری

 عروقی و قلبی های بیماری فاکتورهای ریسك از بعضی اگرچه

 ولی باشند، نمی تعدیل قابل وراث  و جنس سن، افزایش مانند

 دخانیات، مانند مصرف هااین بیماری طرخ عوامل سایر

 فیزیکی،  تحرک عدم خون، با ی فشار خون، با ی کلسترو 

 مشروبات زیاد مصرف و استرس دیاب ، ،وزن اضافه و چاقی

 روش تغییر با و بوده تعدیل قابل مخدر مواد سایر یا الکلی

درمان  وکنتر   قابل خاص های درمان دریاف  با یا و زندگی

 یشگیرانهپ های برنامه قالب در اس   زم بنابراین،؛ (5) اس 

 جه  در کالن های آموزش و جمعی  سطا در ای مداخله

 اقدام شود. عروقی و قلبی خطر عوامل شیوع کاهش

 یدکنندهتهد متابولیك عوامل و آنتروپومتری های مقایسه شاخص

آگاهی از میزان  با مقادیر استاندارد برای عروقی-قلبی

 تواند می سالمتی یدکنندهتهد شناخ  عوامل و ، چاقیزنو اضافه

 از ناشی یروم مرگ سالمتی جامعه و کاهش در مهمی نقش

 ترین مهم. باشد این عوامل خطرساز داشته با مرتبط های بیماری

چربی بدن  درصد تندرستی، مؤثر بر آنتروپومتری عوامل

(BF%)1( نمایه توده چربی ،FMI)2( نمایه توده بدن ،BMI)3 ،

                                                           
1
 Percentage of Body Fat 

2
 Fat Mass Index 

3
 Body Mass Index 

 کمر دور نسب  و 5(WC، دور کمر )4(LBMچربی ) بدون وزن

 (.7، 6)باشند  می 6(WHR) باسن دور به

، 8(Tcho، کلسترو  تام )7(Tg) یسیریدگل یترهمچنین 

 یچگال کمو لیپوپروتئین  9(HDL) پر چگا لیپوپروتئین 

(LDL)10 ی قلبی عروقی فاکتورهاترین ریسك  مهم ازجمله

بسیار توان اطالعات  یمبا تعیین میزان آنها  اند که شده یمعرف

و  (8) آمده دس  بهافراد و سالمتی  یجسم  یعضاز و ارزشمندی

  یدر اولو یدبا ،که بر اساس محاسبات استاندارد ی راکسان

نمود.  ییشناسا رند،یقرار گ یبهداشت یشگیرانهپ یها برنامه

 ،کند می توصیه یاًقومتحده  یا تا یشگیرانهکارگروه خدمات پ

سا  برای تشخیص  45زنان با ی  سا  و 35مردان با ی 

عروقی -ریسك فاکتورهای قلبی و خون با ی چربی  لظ 

افراد  باید بهداشتی هدف یك عنوان به(. 9)  ربالگری شوند

 مستعدکننده عوامل عنوان به خطر پارامتری حضور از جامعه

 اصالح امر در علمی های آموزش با و شوند آگاه آترواسکلروز

 در فاکتورها ریسك تعیین میزان. شوند راهنمایی خطر عوامل

 و فیزیکی  فعالی  میزان و  اایی رژیم نوع سا ، 20 با ی افراد

 .اس  ضروری اطالعات اولین از آنها روزانه جسمی

سالم  قلب و  نیمأباهدف ت هیتغا یالگوهااز طرف دیگر، 

  و قند یو اصالح چرب ینروا طیوزن، ارتقاء شرا میعروق، تنظ

 اندام و خصوصاً  کسب و حفظ تناسب یبرا قیخون و تشو

 دیاس  که با یازجمله اهداف یبدن   یو فعال یورزش یها برنامه

 شیوه یا فعالی  بدنی عدم (.10) ردیگ افراد قرار یدر برنامه هفتگ

 وشده  عنوان های شاخص افزایش باعث تحرک یب زندگی

 زودرس مرگ و عروقی و قلب های از بیماریساز بسیاری  ینهزم

 چاقی نامطلوب اثرات تواند، یم جزئی بدنی فعالی  حتی شود. یم

 با جسمانی فعالی . دهد کاهش را عروق و قلب سالم  روی بر

 کاهش باعث تواند می سریع، روی یادهپ قبیل از متوسط شدت

 عثبا آن بر عالوه و بدن ترکیب اصالح عروقی، و قلبی بیماری

                                                           
4
 Lean body mass 

5
 Waist Circumference 

6
 Waist to hip Ratio 

7
 triglyceride 

8
 Total cholesterol 

9
 High Density Lipoprotein 

10
 Low Density Lipoprotein 
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(. 11)گردد  متابولیك سندروم و دو نوع دیاب  از پیشگیری

 ،HDL کلسترو  افزایش طریق از ورزشی فعالی  ی،طورکل به

 افزایش سازی، عضله قلب، ضربان کنتر  ،LDL کاهش

 یازکسپا و خون گردش تقوی  وزن، کاهش چربی، مصرف

 کاهش را عروقی و قلبی های یماریب به ابتال عروق، عفون 

 (.12)هد د یم

دانشگاه با توجه به  علمی یئ رسد، اعضاء ه به نظر می

کنتر  بر روی تغایه، مستعد ابتال و محدودی   یتحرکی شغل کم

 لاا، مطالعهعروقی باشند. -های قلبی به عوامل خطرساز بیماری

خطرساز  و عوامل یسنجتن های شاخص دارد، نظر در حاضر

واحد  اسالمی آزاد  گاهدانش علمی یئ ه در اعضای عروقی–قلبی

با مقادیر استاندار مقایسه نموده و از این طریق  را شهر ینیخم

در این خصوص   زم ضمن تعیین میزان این عوامل، اطالعات

.نماید ارائه را

ثر بر کفای  همودیالیز در ؤزمینه را برای یافتن عوامل م

شهرستان فراهم آورد که به سبب آن به مسئو ن زیربط کمك 

ثر در جه  کفای  ؤگامی مریزی مناسب  کند تا با برنامه یم

  بردارند.کفای  زندگی بیماران  ءدیالیز و ارتقا

ای  اهداف فرعی این پژوهش بررسی ارتباط برخی عوامل زمینه

 بر میزان کفای  دیالیز اس .

 

 کارروش

 آزاد دانشگاه علمی یئ ه اعضای در این مطالعه مقطعی، کلیه

 30 یسن دامنه با( مرد 128و  زن 30) شهر خمینی واحد اسالمی

انتخاب شدند.  آماری نمونه عنوان به 1397 سا  در سا  65 تا

سنجی در سالن  های تن گیری با اخا مجوزهای  زم، اندازه

 نیبه اورزشی توسط کارشناس بهداش  انجام شد. روش کار 

برنامه  و گردید برقرار ارتباط همکاران با بود که صورت

به  گیری ی و خونسنجهای تن گیری بندی برای اندازه زمان

زمان اجرای آزمون برای همه یکسان و اطالع آنها رسید. 

ها  صبحانه بود. همه آزمودنیصرف از بعد حداقل سه ساع  

ها ازجمله تخلیه مثانه و روده  مالحظات مربوط به اجرای آزمون

ای آزمون را و عدم صرف مواد  اایی یا نوشیدنی قبل از اجر

نامه برای  ها فرم رضای  سپس همه آزمودنی رعای  کردند.

و  نامه  یرضاشرک  در طرح را تکمیل نمودند. تکمیل فرم 

 داوطلبانه بودن از شرایط ورود به مطالعه و مواردی مانند مصرف

دیاب  و  عفونی، بیماری هرگونه باردار بودن، داشتن دارو،

 از مطالعه در نظر گرفته شد. خروج شرایط عنوان به فشارخون

ساخ   Seca)سکا )ای  افراد با استفاده از ترازوی عقربه وزن

برحسب کیلوگرم گرم(،  100)با دق   769مد  آلمان کشور 

سکا قد افراد توسط قدسنج  وبدون کفش و با لباس سبك 

((Seca   و  ستادهیا  یدر وضع 206مد  آلمان کشور ساخ

 .شد رییگ متر اندازه ینتسا 1/0بدون کفش با دق  

آزمودنی بدون پوشش  که یدرحال گیری دور کمر اندازهبرای 

ترین قسم  تنه وسط  با تنه ایستاده بود، محیط باریك

گیری شد.  حدفاصل آخرین دنده و تاج خاصره با متر نواری اندازه

گیری به آزمودنی اعالم شد که از انقباض عضالت  هنگام اندازه

باسن ند و به حال  طبیعی و راح  بایستد. دور شکم خودداری ک

آزمودنی در حال  ایستاده با حداقل پوشش،  پس از قرار گرفتن

ترین قسم  باسن  با استفاده از متر نواری دور عریض

از تقسیم دور ( WHR) باسننسب  دور کمر به  .گیری شد اندازه

از تقسیم دور ( WHtR) قدنسب  دور کمر به  کمر بر باسن و

حدود مرزی دور کمر  آمد. دس  بهمتر  سانتی برحسب قدکمر بر 

 ایر گت، نسب  دور کمر بر دور باسن بزر80 یمساو ایر گتبزر

که  5/0 یمساو ایر گتبزر و نسب  دور کمر بر قد 8/0 یمساو

عنوان حدود مرزی  زنان اس ، به یوزن چاق اضافه کننده یینتع

 (.13) در نظر گرفته شد یالملل نیب

شاخص توده بدنی از طریق تقسیم وزن فرد به چنین هم

 BMI. به دس  آمدقد برحسب متر  (x²) توان دوم هکیلوگرم ب

وزن و  عنوان اضافه بر مترمربع به لوگرمیک 25و مساوی  تر بزرگ

 در نظر گرفته شد.ی چاق

(، ضخام  PBF) یدرصد چرب یریگ اندازه یعالوه، برا به

بازو، دو سر بازو، زیرکتفی و سوپرا  سر  چین پوستی در ناحیه سه

در سم  راس   توسط کالیپر هارپندن متر یلیم 1ایلیاک با دق  

های حاصل از  (. اندازه13گیری شد ) بدن و با دو بار، تکرار اندازه

و سوپرا ایلیاک باهم جمع شد تا  تفیسر، دو سر، زیرک ناحیه سه 

 (.14) حاصل شود یپوست  ینمجموع چهار ضخام  چ
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یوشیمیاییهایبشاخصرییگاندازه

محلی در  استراح  حا  در و شبانه ناشتایی از بعد گیری خون

ی توسط بهداشت کامالًگراد و  درجه سانتی 22مناسب، در دمای 

با کمك گیری آزمایشگاه مهدیه اصفهان  متخصص خون

 لیتر میلی 10به مقدار  بار هر و صبا 30/8 ساع  دراسکالپوین 

 منظور به ها آزمودنی چپ دس  قدامی ورید از نشسته وضعی  در

تری گلیسیرید ، (TChoکلسترو  تام ) یها شاخص ارزیابی

(TG)پر چگا  ، لیپوپروتئین (HDL) کم چگا ، لیپوپروتئین 

(LDL )و ( قند خونFBS)  شد. برای  انجامافراد سرم از

به دور در دقیقه  3000در دمای اتاق با  ها جداسازی سرم، نمونه

دقیقه سانتریفوژ گردید و سرم جداشده از مابقی خون  10مدت 

انکوبه و تا زمان انجام آزمایش  لیتری میلی 1های  میکروتیوپ در

گراد نگهداری شدند.  لظ   یی سانت درجه -80در دمای 

آنزیمی با  سنجیخون با روش رنگیوشیمیایی بهای  شاخص

ین گردید. ضریب های تجاری پارس آزمون تعی استفاده از کی 

 (.15، 16) بود %2 برای کلسترو  تغییرات درون و برون آزمون

انجام شد. این مهدیه اصفهان ها، در آزمایشگاه  کلیه آزمایش 

آزمایشگاه، معیارهای آزمایشگاه مرکزی وزارت بهداش  و 

، بروکسل و بلژیك St Rafaeدرمان را دارا بوده و با دانشگاه 

گرم در  میلی 200برابر با  Tchoمیزان  (.17)شود  یاستاندارد م

برابر  HDL، 200یتر ل یدسگرم در  برابر با میلی Tgیتر، ل یدس

گرم در  میلی 130برابر با  LDLیتر، ل یدسگرم در  میلی 55با 

عنوان  بهیتر ل یدسگرم در  میلی 100برابر با  FBSیتر و ل یدس

 (.16) حدود مرزی در نظر گرفته شد

بدنیالیتسطحفعتعیین

بك  یبدن ی فعالبدنی با استفاده از پرسشنامه  سطا فعالی 

 یالملل نیباستاندارد  نامه پرسش بك، نامه پرسشبرآورد شد. 

 یتوسط مراکز علم و بدنی اس   سطا فعالی  یابیارز یبرا

شده  تهران ترجمه  و دانشگاه رانیای ازجمله دانشگاه علوم پزشک

 یدرونیی ایپا نییتع یس . براقرارگرفته ا دأییو مورد ت

 ریمقاد .دیکرونباخ استفاده گرد ی، از آزمون آلفاپرسشنامه

 یبود که همبستگ 78/0امه، نپرسش نیا یآمده برا دس  به

سه بخش  یامه دارانپرسش نیا. نمود دییسؤا ت را تأ یدرون

در هنگام کار، ورزش او  و دوم و  یمختلف بدن یها  یوضع

شامل هش   ،بخش او اس . وقات فرا   در ا یبدن ی فعال

تا  1از  بیکه به ترتاس   نهیپرسش و هر پرسش شامل پنج گز

 بر یمتقسو باهم جمع  ازاتیامت . سپسشود می یگاار ازیامت 5

 9 الف و 9، 9شود. بخش دوم سؤا ت شامل سؤا ت  هش  می

. شوند یچهار م بر یمبخش تقس نیا ازاتیاس . مجموع امت ب

پنج   اس  و هر سؤا 16 الی 10م شامل سؤا ت بخش سو

شود. جمع  می یگاار یازامت 5تا  1از  بیدارد که به ترت نهیگز

 ازاتیامت ی شود. درنها چهار می بر یمبخش تقس نیا ازاتیامت

 د،یآ یم آمده دس  بهکه  یا شود و نمره سه بخش باهم جمع می

 ینمره برا نیکند. با تر فرد را مشخص می یبدن ی فعالسطا 

 باشد. یم 15 یبدن ی فعالسطا 

و  اس  شده رعای  پژوهش در اخالق موارد کلیه پژوهش در این

ها اطمینان  ای، محقق به آزمودنی منظور رعای  اخالق حرفه به

صورت کامالً محرمانه نزد محقق محفوظ  داد که اطالعات به

 عاتو اطالکامالً محرمانه بوده  شده کسبخواهد ماند و نتایج 

 هر فرد فقط به خود وی اعالم خواهد شد.

های آماری توصیفی و  از طریق روش شده یآور اطالعات جمع

منظور مقایسه  قرار گرف . به وتحلیل یهاستنباطی مورد تجز

از دو گروه زن و مرد بین متغیرها با مقادیر استاندارد و مقایسه 

عالی  مستقل و برای بررسی ارتباط بین سطا ف tروش آماری 

 پیرسونبدنی و هریك از متغیرها از آزمون ضریب همبستگی 

 در 21نسخه  SPSS افزار ها نرم داده تحلیلبرای . استفاده شد

.قرار گرف  استفاده ( موردp<05/0داری ) اسطا معن

هاافتهی

 خطر عوامل و سنجی تن های نمایه معیار انحراف و میانگین

بین  مستقل tون و نتایج آزم 1در جدو  عروقی -قلبی

با مقادیر  عروقی–عوامل خطرساز قلبیو  یسنجتنهای  شاخص

 نشان مطالعه این نتایج .آورده شده اس  2در جدو  استاندارد 

 دیگر در BMI شاخص جزبه سنجی تن های در نمایه که داد

 وجود معناداری تفاوت مرد و زن های آزمودنی بین ها، شاخص

 های بین آزمودنی عروقی-قلبی رخط در عوامل(. p<05/0) دارد

معناداری  تفاوت FBS و Tcho، Tgهای  زن و مرد در شاخص

معنادار بود  LDLو  HDL وجود نداش ، ولی این تفاوت در
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(05/0>p)   ها با مقادیر  عالوه، مقایسه داده (. به1)جدو

 سنجی اعضای تن های داد که در نمایه نشاناستاندارد 

جز درصد چربی بدن که در سطا ه)زن و مرد( ب علمی یئ ه

ها در وضعی  نرما   (، سایر شاخصp<05/0)با یی قرار داش  

عروقی، زنان در تمام -قلبی خطر بودند. همچنین در عوامل

در وضعی  استاندارد قرار داشتند، ولی  موردمطالعههای  شاخص

  یپوپروتئینلو  یسیریدگل یترهای کلسترو ،  در مردان شاخص

و  پر چگا  یپوپروتئینلهای  در سطا نرما  و شاخص یچگال کم

( )جدو  p <05/0)قند ناشتای خون در آستانه خطر قرار داشتند 

حدود  WHRهای این تحقیق نشان داد که  (. همچنین یافته2

% 47% زنان و 53حدود  WSR% مردان، 47% زنان و 66

% 80حدود  %BF% مردان، 48% زنان و 46حدود  BMIمردان، 

حدود  Tg% زنان و مردان، 40حدود  Tcho% مردان، 70و  زنان

ها )زن و  % آزمودنی27حدود  LDL% مردان، 22% زنان و 26

% مردان با تر از میانگین 13و % زنان 20حدود  FBSمرد( و 

% 68% زنان و 13حدود  HDLاستاندارد بود. عالوه براین میزان 

این ی ها افتهاضافه ی بهاز میانگین استاندارد بود.   تر یینپامردان 

و  یبدن  یفعالسطا  نیبنشان داد که در زنان،  مطالعه

 رابطه BMIو  WHR ،WSRهای دور کمر، دور باسن،  شاخص

ارتباط در مردان معنادار اما این (؛ p <05/0) دارد وجود دار معنا

عوامل بدنی و   فعالی ینکه رابطه معناداری بین اضمن نبود. 

و  3ها مشاهده نشد )جدو   یآزمودنی در عروق-قلبی خطرساز

4.) 

 عروقی -قلبی خطر عوامل و سنجی تن های نمایه های میانگین و انحراف معیار اندازه -1جدو  

 میانگین ±انحرافمعیار  جنسیت هاشاخص

 162± 276/1 زن قد

*2/175± 693/0 مرد
 

 9/64±318/2 زنوزن

 * 2/76±235/1 مرد

 6/83±399/2 زن دورکمر

 * 87±345/1 مرد

*5/100±591/1 زن دورباسن
 

 3/96±2/1 مرد

WHR83/0±014/0 زن 

 *9031/0±007/0 مرد

WHtR 514/0±014/0 زن* 

 4969/0±008/0 مرد

BMI 24/24±762/0 زن 

 875/24±385/0 مرد

BF 873/35±277/1 زن * 

 75/22±725/0 مرد

Tcho 3/194±619/9 زن 

 09/198±908/4 مرد

Tg 6/119±813/22 زن 

 018/154±577/10 مرد

HDL 4/63±723/2 زن * 
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 29/52±153/1 مرد

LDL
 

 107±514/6 زن

 48/0±023/0 مرد

FBS
 

 133/91±973/3 زن

 092/93±864/3 مرد

یبدنیتفعالسطح  

 

 833/6 زن

 367/7 مرد

WC: دور کمر؛WHR : باسن؛ به کمر دور نسب WHtR:  قد؛ به کمر دور نسب BMI: بدن؛ توده شاخص PBFبدن؛ چربی : درصد Tg :
 : قند خون ناشتا.FBS ؛یچگال کم: لیپوپروتئین LDL؛ پر چگا : لیپوپروتئین HDL: کلسترو  تام؛ Tcho؛ یسیریدگل یتر
 (.p<05/0معناداری ) سطاتفاوت معنادار بین دو گروه زن و مرد،  *

 
 با مقادیر استاندارد عروقی -قلبی خطر عوامل و سنجی تن های بین نمایهمستقل  tنتایج آزمون  -2جدو  

یدرجهآزاد t جنسیت متغیر یسطحمعنادار   

WHR137/2 زن  60 051/0  

450/0 مرد  190 655/0  
WSR038/1 زن  60 317/0  

-369/0 مرد  190 714/0  
BMI954/0 زن-  60 356/0  

-325/0 مرد  190 747/0  
%BF599/4 زن  60 000/0*  

788/3 مرد  190 000/0*  
Tcho589/0 زن-  60 565/0  

-389/0 مرد  190 699/0  
Tg524/3 زن-  60 003/0*  

-347/4 مرد  190 000/0*  
HDL084/3 زن  60 008/0*  

-361/2 مرد  190 022/0*  
LDL531/3 زن-  60 003/0*  

 *000/0 190 -001/4 مرد
FBS043/0 60 -231/2 زن* 

 080/0 190 -788/1 مرد

WC: دور کمر؛WHR : باسن؛ به کمر دور نسب WHtR:  قد؛ به کمر دور نسب BMI: بدن؛ توده شاخص PBFبدن؛ چربی : درصد Tg :
 : قند خون ناشتا.FBS ؛کم چگا : لیپوپروتئین LDL؛ پر چگا : لیپوپروتئین HDL: کلسترو  تام؛ Tcho؛ یسیریدگل یتر

 (p<05/0)اداری معن سطا*مستقل؛  tآزمون 
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 سنجی تن های نمایهو  یبدن ی فعالنتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین  -3جدو  

سنجیتنهاینمایه متغیرجنسیت

دوروزن قد

 کمر

دور

 باسن

WHR WSR BMI BF 

ضریب  یبدن  یفعالسطا زن
 همبستگی

049/0 207/0- 593/0- 519/0- 532/0- 665/0
- 

467/0
- 

127/0
- 

861/0 سطا معناداری   059/0  020/0  048/0  041/0  007/0  080/0  051/0  

ضریب  یبدن  یفعالسطا مرد
 همبستگی

028/0 031/0- 072/0- 86/0- 02/0- 63/0- 19/0 2/0- 

 086/0 094/0 053/0 090/0 238/0 606/0 027/0 843/0 سطا معناداری 

 (.p<05/0معناداری ) سطا آزمون ضریب همبستگی،

:WHR  باسن؛ به کمر دور نسب WSR:  قد؛ به کمر دور نسب BMI؛ بدن توده : شاخصBFبدن. چربی : درصد 

 

 یعروق -یو عوامل خطر قلب یبدن ی فعال ینب یرسونپ یهمبستگ یبآزمون ضر یجنتا -4جدو  

 عروقی-عواملخطرقلبی متغیرجنسیت

Tcho HDL LDL Tg FBS 

 -296/0 -147/0 460/0 -359/0 تگیضریب همبس یبدن  یفعالسطا زن

 

368/0- 

 178/0 084/0 04/0 084/0 006/0 سطا معناداری 

 04/0 -66/0 -153/0 016/0 -081/0 ضریب همبستگی یبدن  یفعالسطا مرد

 977/0 033/0 001/0 008/0 063/0 سطا معناداری 

 (.p<05/0معناداری ) سطا آزمون ضریب همبستگی،

:Tcho ؛کلسترو  تام:HDL  ؛پر چگا لیپوپروتئین:LDL ؛کم چگا  لیپوپروتئینTg ؛تری گلیسیریدFBS .قند خون ناشتا 

 

بحث
 عوامل و سنجی تن های مقایسه نمایه باهدف حاضر پژوهش

ی علم ئ یهعروقی با مقادیر استاندارد در اعضای -قلبی خطر

صورت شهر  آزاد اسالمی واحد خمینی  فعا  و  یرفعا  دانشگاه

 های . نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد زیادی از نمایهرف گ
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ی علم ئ یهدر اعضای  عروقی-قلبی خطر عوامل و سنجی تن

 مردان در که یطور بهبیش از مقادیر استاندارد قرار دارند، 

 آستانه در خون ناشتای قند و پر چگا  لیپوپوتئین های شاخص

 و زنان درصد 80 حدود BF همچنین درصد داشتند. قرار خطر

یج همسو با نتا. بود استاندارد میانگین با ی مردان درصد 70

 یابیبه ارز یا شعاع و همکاران در مطالعه یظرافتاین مطالعه 

و  ربالگری  صیبرای تشخ یسنج های تن ای شاخص سهیمقا

حدود مرزی مناسب در دختران جوان  نییو تع یوزن و چاق اضافه

 یمنحن زیرپژوهش نشان داد که سطا  نیاهای  افتهیپرداختند. 

 918/0 بیبه ترت ستادهیقد ا به مردور کمر و نسب  دور ک یبرا

در  یول، دار نداش اتفاوت معن گریکدیبود که با  920/0و 

 شتریداری باطور معن به دور باسن به با نسب  دور کمر سهیمقا

که  و همکاران نیز نشان داد 1نتایج تحقیق والنتینو (.18) بود

مانند دور کمر و  مطالعه موردهای آنتروپومتری  تمام شاخص

ی با عوامل خطر توجه قابلطور  نسب  دور کمر به دور باسن به

 2های مطالعه دو اس ام همچنین یافته (.19)قلبی ارتباط داشتند 

 BMIیا  WCو همکاران نشان داد که افرادی که دارای مقادیر 

و  WC، در مقایسه با افرادی که با تر از حد استاندارد بودند

BMI با ، فشارخون تر داشتند، بیشتر مستعد ابتال به  پایین

 های قلبی بودند چربی و در کل بیماری سرمی سطا در اختال 

و  BMI ،WCکه  ندنشان دادنیز ن او همکار 3الیویرا (.20)

WHR مردان و  انیدر مPBF و  در زنان با تر از حد نرما  بود

 (.21) وجود داش معناداری ارتباط  WCو  BMI نیب

های  عالوه بر این، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در گروه

سنی مختلف زنان درصد چربی بیشتری دارند. همسو با این 

در هر  ند،نشان داد یقیو همکاران در تحق ها، آقاعلی نژاد یافته

و  گروه سنی، مردان درصد چربی کمتری نسب  به زنان داشتند

های زن و مرد، با تر از  میزان شاخص توده بدن در آزمودنی

 به توجه با که دادند نشان . این محققینمیزان نرما  بود

 یا وزن اضافه دارای زنان% 53 و مردان% BMI، 49 های اندازه

 (.22)بودند  چاق زنان% 6/18و  مردان% 2/10 که بودند چاقی

اس   شده گزارشو همکاران  الیویرانتایجی مشابهی نیز توسط 
                                                           

1
 Valentino 

2
 DU SM 

3
 Oliveira 

مقایسه و همکاران در  ، آقایاریها افتهولی در تضاد با این ی (.23)

 ،بانوان با هنجارهای متداو  یسنج کریهای پ شاخص یابیارز و

 (.24)ها مشاهده نکردند  در آزمودنی یاز باب  تندرست یمشکل

گیری  باهدف اندازه یدر پژوهش قربانیانهمچنین 

کارکنان  یبدن بیترک یابیو ارز كیروپومترهای آنت شاخص

، مرجع هاینرمآن با  سهیو مقا جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه

بدن  یدرصد چرب نیانگیم بیدر مردان و زنان به ترت ،نشان داد

 41/26و  36/26 ی، شاخص توده بدن%03/33و  12/24%

، 83/0و  9/0 برمترمربع، نسب  دور کمر به دور لگن لوگرمیک

ثاب   رهایمتغ یابیبود. ارز لوگرمیک 41/16و  48/19 یده چربتو

 BMI یدارا یزنان تح  بررس %67مردان و  %65حدود  ،کرد

زنان  %61حدود  یدرصد چرب خصفراتر از نرما  بودند و در شا

با تر از دامنه نرما  و در شاخص  یچرب یمردان دارا% 80و 

مردان در  %6 زنان و %34نسب  دور کمر به دور لگن حدود 

و  جمشیدیدر همین زمینه  (.25) منطقه خطر با  قرار داشتند

از مردان  %7/12از زنان و  %21گزارش کردند که  همکاران

ها دچار  از کل نمونه %4/42و  یشکم یاقچدچار  موردمطالعه

دچار درجات مختلف چاقی عمومی بودند.  %9/16وزن و  اضافه

 50به دور باسن در سن با ی حداکثر میانگین نسب  دور کمر 

درصد از  19 تنهادار بود. اسا  بود که این اختالف میانگین معن

در هر دو  HDL اختال وزن بودند.  زنان دچار چاقی یا اضافه

ها  وزن داشتند، بیشتر از سایر نمونه جنس، در افرادی که اضافه

 در مردان دچار چاقی شکمی 40از  رگتبزربرابر و یا  HDLبود، 

 ،داشتند 150گلیسرید بیشتر از  از زنانی که تری %33بود.  9/7%

 TG زنان با وزن عادی %8دچار چاقی شکمی بودند، تنها 

 4گلیسریدمی  یرطبیعی داشتند. اگرچه فراوانی مقادیر هایپرتری

لیکن تنها بین چاقی شکمی با  ،در مردان بیشتر از زنان بود

دس  آمد.  دار آماری به امعن گلیسریدمی در زنان ارتباط هایپرتری

دهنده شیوع با ی چاقی و ارتباط  پژوهش نشاناین  های یافته

 (.26) های قلبی و عروقی اس  بیماری عوامل خطرآن با برخی 

 FBS عالوه براین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین
دارد. همسو با این  با یی قرار نسبتاًدر سطا  موردمطالعهافراد 

                                                           
4
 Hypertriglyceridemia 
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 های عملکرد شاخص سهیبه مقانیز  و همکاران 1نتایج، پتل
در مردم  یعروق-یقلب یماریعوامل خطر ب ییشناسا یبرا ،یچاق

هر یك از نتایج این مطالعه نشان داد که  پرداختند. ایجنوب آس
یی تنها بهو وزن،  BMI، دور کمر، WHR ،WHtRهای  شاخص

% از تغییرات 2/28% و 3/28%، 1/56%، 5/56%، 9/69به ترتیب 
های  کنند. در مردان نیز شاخص قند خون زنان را تبیین می

WHtR ،BMI ،BF  و قد با قند خون رابطه مثب  و معناداری
 (.5)داش  

و همکاران نیز مقادیر قند خون مردان و زنان  2بای ایکس
مو  بر لیتر گزارش  میلی 5/4و  6/4سنگاپوری را به ترتیب 

% 28پیشه و همکاران نیز بیش از د  در مطالعه (.27)کردند 
یتر و حدود ل یدسگرم بر  میلی 150ها قند خون با ی  یآزمودن
یتر داشتند ل یدسگرم بر  میلی 126% افراد قند خون با ی 62
تعیین فراوانی برخی عوامل  هدف باای دیگر  در مطالعه (.28)

زان ی آنها با جنسی  در پرستاران می عروقی و رابطه-خطر قلبی
(. 29)% پرستاران در سطا با  گزارش شد 5/11قند خون، 
منظور بررسی شیوع  ای به سوچه و همکاران در مطالعهرضایی ها

عروقی در رانندگان تاکسی شهر -های قلبی عوامل خطر بیماری
-یدسگرم بر  میلی 62/101ها را  یزد، میزان قند خون آزمودنی

در  (.30)دهد  یمان یتر بیان کردند که سطا با یی را نشل
خانی و همکاران هم مقادیر قند خون مردان و  مطالعه حسین

مو  بر لیتر  میلی 8/99و  5/99زنان شهر قزوین به ترتیب 
 (.31)شد گزارش 

 سطا فعالی  نیبهمچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

و  WHR ،WSRهای دور کمر، دور باسن،  بدنی و شاخص

BMI دار معنا رابطه عروقی–اکتورهای قلبیو برخی ریسك ف 

 فعالی  که بین دهد یممطالعات اپیدمیولوژیك نشان  .دارد وجود

 ،WC،WHR،WHtR، BMI) یسنجتن های شاخص و بدنی

FMI،PBF )عنوان به تحرکی همبستگی معناداری وجود دارد. بی 

. شود یم ی قلبی محسوبها یماریبچاقی و  برای عامل خطری

 یها شاخص نامناسب وضعی  و یتحرک یب، رسد یمبه نظر 

  اایی الگوی در تغییر. وجود دارد افراد در اکثر سالمتی با مرتبط

 که شود یم بدن ترکیب در تغییر فیزیکی موجب فعالی  کاهش و

 و سن افزایش به دنبا  بدن در چربی افزایش تجمع باعث

                                                           
1
 Patel 

2
 Bi X 

 انندم مزمن یها یماریب و چاقی به ابتال افزایش خطر متعاقباً

 (.32) گردد یم ها سرطان و عروقی ی قلبیها یماریب

فعالی   بیان کردند که و همکاران 3سابیادر این زمینه،  

 (.33)ارتباط دارد  نترییپا FMIو  ، دور کمرBMIبدنی با تر با 

میزان  تعیین ،باهدفی ا مطالعههمچنین حجتی و همکاران در 

 آنتروپومتریك یها شاخص برخی با آن ارتباط و بدنی فعالی 

را  زن نفر از کارکنان 60 هیجان،  آزاد دانشگاه زن کارکنان

-این مطالعه نشان داد که فعالی  نتایجقراردادند.  ارزیابی مورد

در سطا پایینی قرار دارد که آنها را مستعد  این گروه بدنی

 BMI ووزن  اضافه، عالوه بهکند.  عروقی می-ی قلبیها یماریب

 اخیر تحقیقات (.34) مشاهده شد کنندگان شرک  با  در این

 مستمر و مناسب ، تمریناتدهد یم نشان بیستم قرن در ژهیو به

 عضالنی، استقام  میزان قدرت، افزایش و بهبود موجب

 سبب همچنین، و یریپا انعطاف تنفسی،-قلبی استقام 

 از هدف حقیق  در .شود یم ی بدنها یچرب و کاهش اندام تناسب

 برای بدنی مطلوب وضعی  به مستمر، رسیدن ورزش و فعالی 

 اس  تر و طو نی عمر مفید، بیشتر یشاداب ،سالمتی داشتن

 که اند کرده و همکاران عنوان 4بووتدر همین رابطه  (.35)

 اضافه و جسمانی سطا آمادگی بین قوی بسیار و معکوس ارتباط

 یپیامدها مختلف مطالعات سوی دیگر دارد. از وجود وزن

 را وزن اضافه و چاقی بروز و جسمانی فعالی  کاهش نامطلوب

گزارش  خود مطالعه در همکاران و 5لی (.36) اند کرده عنوان

 به نسب  با  به متوسط تنفسی آمادگی قلبی با کردند که افراد

و  تر مناسب بدن ترکیب دارای پایین تنفسی-آمادگی قلبی با افراد

بودند  کمتری متابولیکی زایخطر فاکتورهای دارای  یدرنها

(37.) 

 

گیرینتیجه
 از برخی که دهد می نشان پژوهش این های یافته طورکلی به

 های آزمودنی عروقی-قلبی خطر عوامل و سنجی تن های نمایه
 ارتباط همچنین. اس  با تر نرما  محدوده از تح  بررسی

 ؛شد مشاهده بدنی فعالی  سطا وها  شاخص این بین معناداری

                                                           
3
 Sabia 

4
 Bovet 

5
 Lee 
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 و  اایی رژیم به توجه زندگی، سبك که این به عنای  با بنابراین
 افراد تندرستی و سالم  کننده نییتع عوامل از بدنی فعالی 
 در باید بدنی فعالی  و صحیا تغایه اصو  کامل رعای  اس ،
 این یها افتهی. گیرد قرار یعلم ئ یه اعضاء یها برنامه الوی 
 قلبی یها یماریبو جلوگیری از  یبین پیش برای تواند یم مطالعه
 زم در این  استراتژی تا کند مسئولین دانشگاه کمك به عروقی

 خصوص را اتخاذ نمایند.

قدردانیوتشکر

پژوهشی( -علمی )آموزشی معاون  حمای  با پژوهش این
-13-04 با شماره ثب  شهر ینیخم واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 خود بر مقاله  . نویسندهاس شده انجام 16/11/1396ت  5/52
 یعلم ئ یه اعضاء محترم و تمامی آن معاون  از داند یم  زم
 را قدردانی و کما  تشکر داشتند، شرک  حاضر مطالعه در که

 .نماید

منافع تضاد
نشده اسا .  یانب یسندگانتعارض منافع توسط نو گونه یچه

 

 
 

 

 

1. Schwandta P, Bertschc T, Maria Haasa G. 

Anthropometric screening for silent cardiovascular 

risk factors in adolescents: The PEP family heart 

study. Atherosclerosis. 2010; 211(4):667–71. 

2. Amirkhizi F, Siassi F, Djalali M, 

Foroushani AR. Evaluation of oxidative stress and 

total antioxidant capacity in women with general 

and abdominal adiposity. Obesity Research and 

Clinical Practice. 2010; 4(3):209–16. 

3. Crea P, Zito C, Cusma Piccione M, 

Arcidiaco S, Todaro MC, Oreto L, Navarra G, 

Carerj S. The Role of Echocardiography in the 

Evaluation of Cardiac Damage in Hypertensive 

Obese Patient. High Blood Press Cardiovasc Prev. 

2015; 22(7):23–37. 

4. Kaminsky LA, Myers J, Arena R. 

Determining Cardiorespiratory Fitness with 

Precision: Compendium of Findings from the 

FRIEND Registry. Prog Cardiovasc Dis. 2019; 

62(1):76-82. 

5. Patel SA, Deepa M, Shivashankar R, Ali 

MK, Kapoor D, and Gupta R, et al. Comparison of 

multiple obesity indices for cardiovascular disease 

risk classification in South Asian adults: The 

CARRS study. PLoS ONE. 2017; 12(4): 174-85. 

6. Despres JP. Body fat distribution and risk 

of cardiovascular disease. An update, Circulation. 

2012; 126 (10):1301–13. 

7. Esmaillzadeh A, Azadbakht L. 

Anthropometric assessment to predict hypertension 

among women in Tehran, Iran. Tehran University 

Medical Journal. 2008; 66 (6): 413-20. [In Persian] 

8. Imamura Y, Uto H, Oketani M, Hiramine 

Y, Hosoyamada K, Sho Y, et al. Association 

between changes in body composition and the 

increasing prevalence of fatty liver in Japanese 

men. Hepatol Res. 2008; 38(7): 1083-89. 

9. Gibbons R.J, Balady G.J, and Bricker J.T, 

et al. guideline update for exercise testing: 

Summary article: A report of the American College 

of Cardiology/American Heart Association Task 

Force on Practice Guidelines. Circulation. 2002; 

106(65):1883-92. 

10. Held C, Iqbal R, Lear SA, et al. Physical 

activity levels, ownership of goods promoting 

sedentary behavior and risk of myocardial 

141 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 13

https://journal.jmu.ac.ir/article-1-246-en.html


 استاندارد یربا مقاد یعروق-یو عوامل خطر قلب یسنج تن های یهنما یسهمقا/  عرب مومنی

 

 

 144تا 132 ، صفحه1398تابستان  یک،/ دوره ششم، شماره یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک

infarction: results of the INTERHEART study. Eur 

Heart J. 2012; 33(4):452–66. 

11. Kaminsky LA, Arena R, Ellingsen, Harber 

MP, Myers J, Ozemek C, Ross R. 

Cardiorespiratory fitness and cardiovascular 

disease - The past, present, and future. Prog 

Cardiovasc Dis. 2019; 62(2):86-3. 

12. Lachman S, Boekholdt SM, Luben RN, 

Sharp SJ, Brage S, Khaw KT, Peters RJ, Wareham 

NJ. Impact of physical activity on the risk of 

cardiovascular disease in middle-aged and older 

adults: EPIC Norfolk prospective population study. 

Eur J Prev Cardiol. 2018; 25(2):200-8. 

13. World Health Organization. Obesity: 

Preventing and Managing a Global Epidemic, 

Report of a WHO Consultant on Obesity. WHO 

Technical Series Report. 1998; 56(4): 880-94. 

14. Jackson AS, Pollock ML. Generalized 

equations for predicting body density of men. Br J 

Nutr. 1978; 40(3): 497-04. 

15. Bozorgmanesh MR, Hadaegh F, Padyab 

M, Mehrabi Y, Azizi F. Temporal changes in 

anthropometric parameters and lipid profile 

according to body mass index among an adult 

Iranian urban population. Ann Nutr Metab. 2008; 

53(34): 13-22. 

16. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. 

Estimation of the Concentration of low density 

lipoprotein cholesterol in plasma without use of the 

preparative ultracentrifuge. Clin Chem.1972; 18(6): 

499-02. 

17. Sarraf-Zadegan N, Sadri G, Malek Afzali 

H, Baghaei M, Mohammadi Fard N, Shahrokhi S, 

et al. Isfahan Healthy Heart Programme: a 

comprehensive integrated community-based 

programme for cardiovascular disease prevention 

and control. Design, methods and initial 

experience. Acta Cardiol. 2003; 58(4): 309-20. 

18. Zerafati-Shoae N, Mohammadi Nasrabadi 

F, Bahrami AM, Hosseini Panjaki M, Khoshfetrat 

MR. Which of the Indices of Waist Circumference, 

Waist-to-hip Ratio and Waist-to-Height Ratio Is 

Better for Diagnosis of Overweight and Obesity in 

young women? ROC Analysis. Iranian Journal of 

Nutrition Sciences & Food Technology. 2014; 

8(1):56-65. 

19. Valentino G, Bustamante MJ, Orellana L, 

et al. Body fat and its relationship with clustering 

of cardiovascular risk factors. Nutr Hosp. 2015; 

31(5):2253-2260. 

20. DU SM, MA GS, YP LI, et al. 

Relationship of Body Mass Index, Waist 

Circumference and Cardiovascular Risk Factors in 

Chinese Adult1. Biomedical and invironmental 

science. 2010; 23, 92-101. 

21. Oliveira M, Fagundes M, Moreira M, 

Trindade M, Carvalho T. Relation between 

Anthropometric Indicators and Risk Factors for 

Cardiovascular Disease. Arq Bras Cardiol. 2010; 

94(4):451-57. 

22. Agha-Alinejad H, Gharakhanlou R, 

Farzad B, Bayati M. Norms of anthropometric, 

body composition measures and prevalence of 

overweight and obesity in urban populations of 

Iran. J Shahrekord Univ Med Sci. 2014; 15 (6):18-

27. [In Persian] 

23. Oliveira PM, FA Silva, Renata Maria 

Souza Oliveira Larissa Loures Mendes. 

Association between fat mass index and fat-free 

mass index values and cardiovascular risk in 

adolescents. Revista Paulista de Pediatria (English 

Edition). 2016; 34(1): 30-37. 

24. Agha-Yari A, Honari H, Babai M. 

Evaluation of BMI, WHR, WC and body fat 

142 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 13

https://journal.jmu.ac.ir/article-1-246-en.html


 استاندارد یربا مقاد یعروق-یو عوامل خطر قلب یسنج تن های یهنما یسهمقا/  عرب مومنی

 

 

 144تا 132 ، صفحه1398تابستان  یک،/ دوره ششم، شماره یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک

percentage among the women candied of entrance 

to physical education course in Payam Noor 

University. Applied research of sport management 

and biology. 2013; 14(1): 81-94. [In Persian] 

25. Ghorbanian B. The Assessment of Body 

Composition by Bioelectrical Impedance Analysis 

among personals of Iranian Azarbayjan University 

of Shahid Madani. Sport Physiology. 2013; 5(17): 

145-53. 

26. Jamshidi L, Seif A, Shabani R. The 

association of cardiovascular disease risk factors 

with generalized and abdominal obesity. ZJRMS. 

2012; 13 (10):28-38. 

27. Bi X, Tey SL, Leong C, Quek R, Loo YT, 

Henry CJ. Correlation of adiposity indices with 

cardiovascular disease risk factors in healthy adults 

of Singapore: a cross-sectional study. BMC Obes. 

2016; 33(3):78-86. 

28. A, Azizi H, Dantalab Esmaeili E, Haghiri 

L, Karimi G, Abbasi F. the qulity of care and blood 

suger control in type ΙΙ diabetic patients of rural 

areae under the care by family physicians. Ijdld. 

2016; 14 (3):189-98. 

29. Hasankhani H, Asadi P, Hasanlo M, 

Fakhri M, Zeinalzadeh A H, Rabie Siahkali S et al. 

Frequency of the cardiovascular risk factors and 

their relationship with nurse’s gender in intensive 

Care unit and emergency department, Kermanshah, 

Iran. IJEC 2017; 1 (1): 22-31. 

30. Rezaei Hachesu V, Naderyan Feli S, Zare 

Sakhvidi M J. Prevalence of Cardiovascular Risk 

Factors among Taxi Drivers in Yazd, Iran 201. 

2017; 6 (4): 200-6. [In Persian] 

31. Hosseinkhani Zahra, Ziaee Amir, 

Ghorbani Azam, Javadi Amir. Distribution of 

Cardiovascular Disease (CVD) Risk Factors in 

Adults in Qazvin City. Medical Journal of 

Mashhad, University of Medical Sciences. 2013; 

56(5): 275-82. 

32 Ozemek C, Laddu DR, Lavie CJ, Claeys 

H2, Kaminsky LA, Ross R, Wisloff U, Arena R, 

Blair SN, An Update on the Role of 

Cardiorespiratory Fitness, Structured Exercise and 

Lifestyle Physical Activity in Preventing 

Cardiovascular Disease and Health Risk. Prog 

Cardiovasc Dis. 2018; 61(56):484-90. 

33. Sabia S, Pol Cogranne, Vincent T, Joshua 

A, Alexis E, Mika K, Archana S. Physical Activity 

and Adiposity Markers at Older 

Ages:Accelerometer Vs Questionnaire Data. 

JAMDA 16. 2015; 438(5).438-49. 

34. Hojjati Z, Alipour V A. Association 

between Physical Activity and Health Related 

Anthropometric Indices of Women. Hormozgan 

Medical Journal. 2014; 18(2):148-55. [In Persian] 

35. Nauman J, Nes BM, Zisko N, Revdal A, 

Myers J, Kaminsky LA, Wisløff U. Personal 

Activity Intelligence (PAI): A new standard in 

activity tracking for obtaining a healthy 

cardiorespiratory fitness level and low 

cardiovascular risk. Prog Cardiovasc Dis. 2019; 

62(2):179-85. 

36. Bovet P, Auguste R, Burdette H. Strong 

inverse association between physical fitness and 

overweight in adolescents: a large school-based 

survey. Int J Behav NutrPhys Act. 2007; 4(24):212-

21. 

37. Lee J, Kim SU, Kang HS. Low 

cardio/respiratory fitness as an independent 

predictor of metabolic syndrome in Korean young 

men. Eur J Appl Physiol. 2010; 108(4):633-9 
 

 

143 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 13

https://journal.jmu.ac.ir/article-1-246-en.html


 استاندارد یربا مقاد یعروق-یو عوامل خطر قلب یسنج تن های یهنما یسهمقا/  عرب مومنی

 

 

 144تا 132 ، صفحه1398تابستان  یک،/ دوره ششم، شماره یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک

Comparison of Anthropometric Indices and Cardiovascular Risk Factors in Active 

and Inactive Faculty Members of Islamic Azad University of Khomeinishahr 

 

Allahyar Arabmomeni (PhD)
1* 

1
 Associate Professor, Department of Human Science, Faculty of Sport Science, Khomeinishahr Branch, Islamic 

Azad University, Khomeinishahr, Iran 
 

Corresponding Author: Allahyar Arabmomeni arabmomeni@iaukhsh.ac 

Mobile: +98-9133688572Fax: +98-31-33596400 

Received:10-Apr-2019                             Accepted:24-Jul-2019 

►Please cite this article as follows: 

Arabmomeni A. Comparison of Anthropometric Indices and Cardiovascular Risk Factors in Active and 

Inactive Faculty Members of Islamic Azad University of Khomeinishahr. Journal of Jiroft University of 

Medical Sciences. 2019; 6 (1)::132-44 

 

Abstract 

Introduction: Anthropometric indices and metabolic risk factors of cardiovascular disease due to inadequate physical 

activity have been identified as factors influencing health. Therefore, the aim of the present study was to compare the 

anthropometric indices and cardiovascular risk factors with standard norms in academic members. 

Materials and Methods: The statistical sample of the study consisted of all (30 women and 128 men) faculty 

members of Azad university of Khomeinishahr. Anthropometric indices (Height, Wight, Waist Circumference, Hip 

Circumference, Waist to hip ratio, waist to stature ratio, Body mass index and Body fat%) and cardiovascular risk 

factors (Triglyceride, Total cholesterol, High density lipoprotein, and Low density lipoprotein) were determined and 

compared them with standard norms. Meanwhile, the level of physical activity was estimated by Baekce Physical 

Activity Questionnaire. For data analysis, statistical significances were assessed by t test and Pearson correlation. 

Results: The results of this study showed that in all of the indices of anthropometric, the subjects were normal except 

in BF% (P > 0/05). Also, in cardiovascular risk factors, men in TG, Tcho, and LDL indices were normal levels, 

However they were at risk in the HDL, and FBS indices (P > 0/05). Indeed, in women, there was a significant 

relationship between the level of physical activity and waist circumference, hip circumference, WHR, WSR and BMI. 

Conclusion: It seems that some anthropometric indices and cardiovascular risk factors are high in faculty members. 

Therefore, interventions in lifestyle, regular evaluations, and prevention program for modifying these factors need to 

be considered seriously. 
. Keywords: Anthropometric Indices, Cardiovascular Risk Factors, Physical Activity, Academic Members 
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