
DOI: 10.22122/jims.v37i513.11096 Published by Vesnu Publications  

 

 قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ی پزشک عمومی، مرکز تحقیقات نارسایی قلب، پژوهشکده -1

 پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ی مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، دانشکده -2

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ی دانشکدهی تحقیقات دانشجویی،  دانشجوی پزشکی، کمیته -3

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانی بهداشت،  استاد، مرکز تحقیقات پرفشاری خون و گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده -4

 راناستادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ای -5

 قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ی استادیار، مرکز تحقیقات نارسایی قلب، پژوهشکده -6

 قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ی استاد، مرکز تحقیقات اقدامات تهاجمی قلب و عروق، پژوهشکده -7

 قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ی پژوهشکدهاستاد، مرکز تحقیقات قلب و عروق،  -8

 Email: d.shafie87@gmail.com داوود شفیعی :یمسؤولنویسنده
 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 31 1398اول فروردین  ی/ هفته513ی / شماره 37سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

  1531اول فروردین  ی /هفته315 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 0/0/0991تاریخ چاپ:  01/00/0991تاریخ پذیرش:  01/9/0991تاریخ دریافت: 

  

 های آنتروپومتریک در افراد بزرگسال ایرانی بررسی ارتباط بین پرفشاری خون و شاخص

 
 ، 6داوود شفیعی، 5، مریم حیدرپور4، آوات فیضی3، شمیم شفیعیون2، مریم اقبالی بابادی1مهربد وخشوری

 8، نضال صراف زادگان7خسرویعلیرضا 

 
 

چکیده

با هدف  حاضر باشد که معیارهای متعددی برای سنجش آن وجود دارد. پژوهش یکی از عوامل مهم در بروز بیماری پرفشاری خون، چاقی و اضافه وزن می مقدمه:

 .بزرگسال ایرانی انجام شدهای آنتروپومتریک در افراد  تعیین ارتباط بین پرفشاری خون و شاخص

های آنتروپومتریک شامل  سال سن شرکت نمودند. ابتدا اطالعات دموگرافیک، فشار خون و شاخص 01بیمار با حداقل  1122مقطعی،  ی در این مطالعه ها: روش

نسبت دور کمر  و باسن دور (،WHtRیا  Waist-to-height ratio) ایستاده قد به کمر دور نسبت کمر، دور ،(BMIیا  Body mass index) بدنی ی توده ی نمایه
 .های مذکور با فشار خون بیماران مورد بررسی قرار گرفت گیری گردید و سپس ارتباط بین شاخص ( اندازهWHRیا  Waist-to-hip ratioبه دور باسن )

های آنتروپومتریک با هر  داری بین تمام شاخص درصد بود. همبستگی مستقیم و معنی 1/01و  9/10شیوع بیماری پرفشاری خون در مردان و زنان به ترتیب  ها: یافته

های آنتروپومتریک در مردان و زنان مبتال به بیماری پرفشاری خون، میانگین  شاخص ی (. کلیهP < 110/1دو فشار خون سیستولیک و دیاستولیک وجود داشت )
 .(P < 110/1داد ) باالتری را در مقایسه با افراد سالم نشان

دقیق بین  ی آنتروپومتریک و بیماری پرفشاری خون وجود دارد. در عین حال، انجام مطالعات بیشتر جهت یافتن رابطه های داری بین شاخص ارتباط معنی گیری: نتیجه

 .گردد ها و بیماری پرفشاری خون پیشنهاد می این شاخص

 بدنی ی توده ی ، نمایهبدنهای  وزن و اندازهپرفشاری خون،  واژگان کلیدی:

 
بررسی ارتباط بین  .وخشوری مهربد، اقبالی بابادی مریم، شفیعیون شمیم، فیضی آوات، حیدرپور مریم، شفیعی داوود، خسروی علیرضا، صراف زادگان نضال ارجاع:

 90-99(: 509) 91؛ 0991مجله دانشکده پزشکی اصفهان . های آنتروپومتریک در افراد بزرگسال ایرانی پرفشاری خون و شاخص

 

 مقدمه

عیو ای ره   -تایی  ایتورهاایخ ر ای ارهیهاایخ    ای      یکی از شایی  

ایشد تاه   تشرهایخ ره حیل ترسعه و ترسعه ییاوه، پیاشیهخ ررن می

جنسرت، چی ی، مصیف ارش از حد نها،،  عرامل مخو فی مینند س ، 

ا وصیرخ و اسویس ره اایوز نن   -تحیک، وضعرت اجوهیعی زندگی ای

نن ای ارهیهخ پیاشایهخ رارن    خ رررل است. یکی از عرام ی ته هاا ه

(. 1-2ایشاد    ره م یلعیت مخو ف اه اث یت هسرده اسات، چای ی مای   

شارر  چای ی و ره   شیید اوران ای انجیم ا دامیت پرشگریانه، از ااااایش  

 نورجه، از شرر  ارهیهخ پیاشیهخ ررن تیست.

 اایخ  ایخ معهرل سنجش چی ی، اسوفیره از شیرص یکی از هوش

یای   Body mass indexخ اادنی    تارره  خ ننویوپرمویی، شیمل نهییاه 

BMIروه تهااای، نسااا ت روه تهااای ااااه روه ایسااا   خ  (، انااادازه 
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 Waist-to-hip ratio  ییWHR ی ااه  اد ایساویره    ( و نس ت روه تها

 Waist-to-height ratio  ییWHtR3ایشد   ( می.) 

اگیچه ره تحقرقیت مخو ف، اهیاای ای رو نار  چیاای ت ای و    

اخ ای شرر  ارهیهخ پیاشیهخ ررن اه اث یت هسارده، امای تایتنرن     نیحره

مشخص نشده است ته تدام نر  از الگرایخ ترزی  چیاای، شایرص   

مخو اف،   اایخ  ایشاد و پاهواش   هیهخ میارنی ای  ار اهویخ ایاخ پرش

(. ااه عناران ملایل،    4 اناد   نوییج مونی ضی ها ره ای  هاا اه نشاین راره  

 خ تنناده  ارنای  ره ااایار ااپنای، پارش    BMIگااهش تیر تاه   اخ م یلعه

روه خ  (. ره مقیاال، انادازه  5اهویخ ایاخ ایوز پیاشیهخ ررن اسات   

 (.4، 6تیخ عنران شد   منیسبتهی ره اایار یرنینی و ایویلرییی، شیرص 

ارنی ارهیهخ پیاشیهخ ررن ره مایران و   ایاخ اهزییای  دهت پرش

(. نواییج  7  شرر ارشویخ می خ اسوفیره WHtRاخ، از شیرص  زنین تیه

پهواشی ره اییان نشین رار تاه شایرص روه تهای، نقاش مههای ره      

 (.8ارنی ارهیهخ پیاشیهخ ررن راهر   پرش

فیوت اه رست نمده، تحقرق حیضای اای اادف    ای ترجه اه نوییج مو

ایخ ننویوپرمویی،  تعرر  اهت یط ار  ارهیهخ پیاشیهخ ررن و شیرص

 .ره اایار ااهگسیل اییانی انجیم شد

 

 ها روش

ره شهی اصافهین   1354-55ای  م یلعه از نر  مق عی ارر ته ره سیل 

 سایل و سایت    18خ ادف موشکل از اایار ایالخ  انجیم گیات. جیمعه

 شهی اصفهین ارر.

سیل، ساکرنت   18معریهایخ وهور اه پهواش شیمل س  ارشوی از 

گرایخ اشایه رارن  مینناد      ره شهی اصفهین، عدم محدوریت ره اندازه

شکسوگی رست، وجرر ارسورل یی شینت ره رست و یی وجارر نا     

نیمنظم(، نیشوی ن ررن ره انگیم میاجعه اه ت رنر،، عادم وجارر هایام    

اخ تنویل وزن، عدم ااوال ااه ارهایهخ ماام  ت رارخ،     غذایی ریص ای

ترشاارنو و اکرتیومرساارورم، عاادم ااااوال اااه  ااایخ سااینین، ارهاایهخ

هوحی و عادم اایهراهخ اارر. اهکایهخ نکایرن اایر ره        ایخ ارهیهخ

ایخ ننویوپرمویی، و اشیه ررن، اه عناران معرایه    گریخ شیرص اندازه

 ریوج ره نظی گیاوه شد.

منوخاب جهات شایتت ره نایا و اراذ      پا  از رعارت ااایار    

خ تو ی، انالعیت میارط اه موغریایخ رمرگیاارا، شایمل    نیمه هضییت

نوهخ و  س ، جنسرت، مصیف سرگیه، رییات و چیای ررن ایال جها  

 ث ت گیرید. 

ر رقاه ره اتای     5گریخ اشیه ررن، ارهیه ااه مادت    جهت اندازه

معریهاایخ   خ پییاه گرایخ اشایه رارن اای      نهامی اسویاحت تیر. اندازه

(؛ ادی  صرهت ته ایر اای  5سیزمین اهداشت جهینی صرهت گیات  

راه تکره رار و تف پیایخ وخ ای هوخ زمر  اارر و   هوخ صندلی پشوه

ای ره سا     اب  ایاه راره شاد و      پیای هوخ ام  یاه نداشت. رست

اخ ااه نایم    ای هو اه ایال ارر. ایاخ ج رگریخ از ایجیر پدیاده  تف رست

گریخ از هوپرش سافرد   ، ایر مسؤول اندازه«ه ررن هوپرش سفرداشی»

اسوفیره نکیر و ل یس عیرخ اایار جیمعه ها اه ت  راشات. اشایه رارن    

 سایرت سارسر (    Microlifeارهیهان ای اسوفیره از رسوگیه ریجروایل  

ی، ر رقه، ساه نراات اشایه رارن از      خ گریخ گیرید. اه ایص ه اندازه

گین گیاواه شاد و اشایه رارن نراات اول      تنناد  ایزوخ هاست شیتت

ایخ روم و سارم ااه عناران اشایه      حذف گیرید و مرینگر  اشیه ررن

راارن ااای ااایر ره نظاای گیاوااه شااد. تیلر یاسااررن و تنظاارم رسااوگیه  

اخ و اای هوخ   گریخ اشیه ررن، اای اساوفیره از اشیهسانج جراره     اندازه

ه حیلات  حدا ل ی، تی سه ایر اه راعایت انجایم گیاات.  اد ااایار ر     

موی ای اساوفیره از موای ناراهخ غرای تشساین       ایسویره و ای حسب سینوی

گریخ شد. موی نراهخ اه تها، موای ا ااخ     موصل ای هوخ ریراه اندازه

 تیلر یه شد.

وزن اایار ای حسب تر ارگیم و اای اساوفیره از رساوگیه ریجروایل      

Soehnle گریخ گیرید. ای  رساوگیه هوزاناه اای     سیرت نلهین( اندازه 

شاد. روه تهای و روه    تر رگیمی اساوینداهر تایلر یه مای    5خ  ی، وزنه

موی و ای ته، موی ناراهخ غرای  یاال اهتجای  و      ایس  ای حسب سینوی

گرایخ روه   گریخ شد. م نیخ اندازه ادون تحهرل اشیه اه ادن ایر اندازه

تایی   ساهت لگا      تهی و روه ایس  اه تیترب س   نیف و ایجساوه 

ایخ الزم  ای ترسط اایار مجیب و پ  از نمرزش گریخ ارر. تهیم اندازه

 ایخ هسهی صرهت گیات. و رهییات گراای

از تقسرم وزن  ای حسب تر رگیم( ای مجذوه  د  ای  BMIمقداه 

ای تقسرم تیرن عدر میاارط ااه روه    WHRحسب موی( اه رست نمد. 

از تقسارم تایرن عادر     WHtRتهی اه عدر میاارط ااه روه ایسا  و    

 اه روه تهی اه عدر میارط اه  د ره حیلت ایسویره محیس ه شد.  میارط 

اایخ گرنایگرنی    ایخ ننویوپرمویی، اه چیهک ای تدام از شیرص

 مساایوخ  یاای  چاایهک اولک تهواای BMIتقساارم گیریااد تااه شاایمل  

 تااای  77/23تر ااارگیم اااای مویمیاااا ، چااایهک رومک اااار      65/23

 تااای  75/26تر ااارگیم اااای مویمیاااا ، چااایهک سااارمک اااار   74/26

 تر اارگیم ااای مویمیااا  و چاایهک چهاایهمک ارشااوی یاای مساایوخ   75/25

تر رگیم ای مویمیا (، روه تهی  چیهک اولک تهوای یای مسایوخ     87/25

، چایهک  موای  ساینوی  7/86تای   6/76، چیهک رومک اار   موی سینوی 5/76

چیهک چهیهمک ارشاوی یای مسایوخ     و موی سینوی5/54تی  1/86سرمک ار  

، چایهک  46/7 چیهک اولک تهوی یی مسیوخ  WHtR(، موی سینوی 6/54

و چیهک چهیهمک ارشوی یای   53/7-57/7، چیهک سرمک 47/7-52/7رومک 

 (، روه ایسااا   چااایهک اولک تهوااای یااای مسااایوخ   58/7مسااایوخ 

، چایهک  موای  ساینوی  7/177تای   7/55، چیهک رومک ار  موی سینوی 5/54

و چیهک چهیهمک ارشوی یی مسیوخ  موی سینوی 7/175تی  1/177ک ار  سرم
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( و نس ت روه تهی اه روه ایس   چایهک اولک تهوای   موی سینوی 1/175

و  86/7-52/7، چیهک سرمک 75/7-85/7، چیهک رومک 78/7یی مسیوخ 

 ( ارر.53/7چیهک چهیهمک ارشوی یی مسیوخ 

سورلر، و رییساورلر،  ایاخ تعرر  مراان اه سوگی ار  اشیه ررن سر

و  Pearsonایخ ننویوپرموییا،، از تسات ضاییب اه ساوگی      ای شیرص

اایخ ننویوپرموییا، اای اسایس جنسارت نراا از        شیرص خ جهت مقییسه

 25خ  نساخه  SPSS هااااا  ره نیم ای اسوفیره گیرید. ره نهییت، راره tنزمرن 

 version 25, IBM Corporation, Armonk, NY)    مارهر تجایاه و

نس ت شین  ایجایر ارهایهخ پیاشایهخ رارن اای       تح رل  یاه گیات.

روه خ  ، انادازه WHtRروه تهای،  خ  ، اندازهBMIایخ  اسیس شیرص

ره رو مدل ریم وتعدیل ییاوه  ای اسیس سا ، سارگیه    WHRایس  و 

تشردن، وجرر رییات و اااایش چیای ررن( اه تفکر، جنسرت ای اساوفیره  

محیسا ه گیریاد. اهینار ، ایا  نسا ت       Logistic regressionاز نزمرن 

ایخ ننویوپرمویی، ن رعای و اایاخ    شین  ره مقییسه ای اایار راهاخ شیرص

، تعادیل اای   1ایخ مخو ف اه رست نمد. ره مادل   ای شیرص نرا ره مدل

اایخ ارشاویخ اای اسایس سا ، مصایف        ، تعادیل 2اسیس س  و ره مدل 

نراا عاالوه اای     3ره مادل  سرگیه، رییات و چیای ررن صارهت گیاات.   

 .موغریایخ تعدیل شده ره مدل   ل، موغری س  نرا مرهر تعدیل  یاه گیات

 

 ها افتهی

 1تنندگین ره جادول   ایخ رمرگیاار، و ننویوپرمویی، شیتت ویهگی

راهخ مراینگر  وزن   اهایه شده است. میران نس ت اه زنین اه نره معنی

ااای ساارگیه مصاایف  ننو  ااد ااایالتیخ راشااوند و رهصااد ارشااویخ از 

(، امی از نظی شیرص چیای رارن، زناین راهاخ   P < 771/7تیرند   می

(. اااای اسااایس موغریاااایخ P=  727/7مراااینگر  اااایالتیخ اررناااد  

ارشاویخ راشاوند    WHRننویوپرمویی،، مایران مراینگر  روه تهای و    

 771/7 > P امی ره سییی موغریای مینند ،)BMI ،WHtR  ، و روه ایس

اشایه رارن    خ راه ارر. ای رو جاء تشاکرل راناده   معنیعک  هاا ه 

 اشیه ررن سرسورلر، و رییسورلر،( ره میران نس ت اه زنین اه نره 

(. تفاایوت P < 771/7راهخ مرااینگر  ااایالتیخ ها نشااین رار     معناای

راهخ ار  زنین و میران ره مرینگر  سنی و رهصد اایار م اوال ااه    معنی

 رییات مشیاده نشد.

اه سوگی اار  اشایه رارن سرساورلر، و رییساورلر، اای        2جدول 

رااد. اای ایا      ندگین نشاین مای  تن ایخ ننویوپرمویی، ها ره شیتت شیرص

اایخ ننویوپرموییا،    راهخ ار  تهیم شیرص مسوقرم و معنی خ اسیس، هاا ه

ای اشیه ررن سرسورلر، و رییسورلر، وجارر راشات تاه ایا  هاا اه ااه       

ناین و اایاخ موغریاایخ روه تهای،     رصرص ره اشیه رارن سرساورلر، ز  

WHtR  وWHR تی ارر. پیهنو 

، شرر  پیاشیهخ ررن ره میران و زنین ااه تیتراب   خ حیضی ره م یلعه

رهصد گااهش گیرید. مشخصیت ننویوپرمویی، ااایار م اوال    7/18و  3/21

نشاین راره   3اه پیاشیهخ ررن و غری م وال ای اسایس جنسارت ره جادول    

یایخ ننویوپرموییا، ره مایران م اوال ااه پیاشایهخ      موغر خ شده است. اهه

راهخ مراینگر  اایالتیخ راشات. ره     ررن نس ت اه اایار سیلم، اه نره معنی

گیوه زنین نرا اهر  هاا ه ای یاه ارر و زنین م اوال ااه پیاشایهخ رارن ره     

، روه تهای،  BMIاایخ   مقییسه ای زنین سیلم، مرینگر  ایالتیخ ها ره شیرص

WHtRو ، روه ایس  WHR .نشین رارند 

 

 کنندگان شرکت یکو آنتروپومتر یکدموگراف های ویژگی .1جدول 

 Pمقدار  نفر( 7811زنان ) نفر( 7711مردان ) متغیر

 انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین 

 317/4 11/14 ± 82/15 32/11 ± 52/11 سن )سال(

 < 441/4 74/17 ± 14/12 17/78 ± 19/13 )کیلوگرم(وزن 
 < 441/4 15/157 ± 85/1 14/172 ± 41/7 متر( قد )سانتی

BMI )441/4 31/27 ± 21/5 18/21 ± 25/1 )کیلوگرم بر مترمربع > 
 < 441/4 72/82 ± 28/12 94/88 ± 11/11 متر( )سانتی دور کمر

WHtR 47/4 ± 51/4 49/4 ± 52/4 448/4 

 < 441/4 25/141 ± 23/9 31/99 ± 71/7 متر( باسن )سانتیدور 

WHR 48/4 ± 89/4 49/4 ± 81/4 441/4 > 
 < 441/4 37/113 ± 44/17 39/123 ± 21/11 متر جیوه( )میلی یستولیکفشار خون س

 < 441/4 23/19 ± 91/9 11/75 ± 74/9 متر جیوه( )میلییاستولیک د خون فشار

  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  
 < 441/4 51( 4/5) 325( 8/27) بلی مصرف سیگار

 228/4 117( 8/14) 149( 3/9) بلی ابتال به دیابت
 424/4 215( 8/19) 189( 4/11) بلی  چربی خون باال

BMI: Body mass index; WHtR: Waist-to-height ratio; WHR: Waist-to-hip ratio 
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 نتروپومتریک در زنان و مردانآهای  سیستولیک و دیاستولیک با شاخص. همبستگی بین فشار خون 2جدول 

 های آنتروپومتریک شاخص مرد زن
 

 P* rمقدار  P* rمقدار 

441/4 > 352/4 441/4 > 254/4 BMI فشار خون سیستولیک 

 دور کمر 314/4 < 441/4 188/4 < 441/4

441/4 > 191/4 441/4 > 318/4 WHtR 
 دور باسن 152/4 < 441/4 237/4 < 441/4

441/4 > 111/4 441/4 > 334/4 WHR 

441/4 > 297/4 441/4 > 223/4 BMI فشار خون دیاستولیک 

 دور کمر 281/4 < 441/4 371/4 < 441/4

441/4 > 315/4 441/4 > 299/4 WHtR 
 دور باسن 132/4 < 441/4 221/4 < 441/4

441/4 > 321/4 441/4 > 342/4 WHR 
 717/7راهخ ره س    معنی*

BMI: Body mass index; WHtR: Waist-to-height ratio; WHR: Waist-to-hip ratio 

 

نس ت شین  اااوال ااه پیاشایهخ رارن اای اسایس        4ره جدول 

ایخ ننویوپرمویی، نشین راره شده اسات.   ایخ مخو ف شیرص چیهک

اایخ روم و سارم و چهایهم     چایهک  BMIره مدل رایم، ااایار راهاخ   

( شاین  ارشاویخ   65/23تهوای از   BMIنس ت اه ااایار چایهک اول    

ایاخ ااوال اه پیاشیهخ ررن راشوند. ره مدل نری و اعد از تعادیل اای   

مرجارر ره   BMIار راهاخ اسیس تهایمی موغریاایخ مخدوشاگی، ااای    

ایخ سرم و چهیهم، نسا ت شاین  اایالتیخ ها اایاخ اااوال ااه        چیهک

 ارهیهخ پیاشیهخ ررن نس ت اه اایار گیوه میج  نشین رارند.

ااای اساایس شاایرص روه تهاای، اگیچااه ره ماادل راایم تهاایمی   

ایخ روه تهی نس ت اه چیهک اول شین  ر ای اایالتیخ اایاخ     چیهک

هخ ررن راشوند، امی ای  نس ت ره مدل نری تنهی ااوال اه ارهیهخ پیاشی

راه ای ی میناد. اای اسایس شایرص      ایخ سرم و چهیهم معنی ره چیهک

WHtRروم، سرم و چهیهم راهاخ شین   ایخ ، اایار مرجرر ره چیهک

ایالتیخ ایاخ ااوال اه ارهیهخ پیاشیهخ ررن ره مقییسه ای ااایار گایوه   

ه مدل ریم اررند، امی ره مدل ( ر46/7تهوی یی مسیوخ  WHtRمیج   

موغریاایخ مخدوشاگی، ااایارخ     خ نری و پ  از تعدیل ای اسیس اهه

راشوند، نس ت  58/7و ارشوی یی مسیوخ  57/7تی  53/7ار   WHtRته 

( اه تیتراب شاین    46/7تهوی یی مسیوخ  WHtRاه اایار چیهک اول  

 ارند.ها ره هردار ارهیهخ پیاشیهخ ررن نشین ر 38/4و  14/3ر ی 

ره مقییسه ای اایار چیهک اول، اایارخ ته روه ایسنشین ره چایهک  

روم، سرم و چهیهم  یاه راشت، ام ره مدل ریم و ام ره مادل نرای   

 راهاخ نسااا ت شاااین  اااایالتیخ ره ایجااایر ارهااایهخ پیاشااایهخ    

 ررن اررند.

ایخ روم، سارم و چهایهم ره مادل     ، چیهکWHRره مرهر موغری 

ایاخ ارهیهخ پیاشیهخ ررن نس ت اه گایوه   ریم، شین  ر ی ایالتیخ

و پا  از   3( راشاوند. ره مادل   78/7تهوی یی مسایوخ   WHRمیج   

تعدیل ای اسیس تهایمی موغریاایخ مخدوشاگی، اهیناین ایا  هاا اه       

 راه ای ی میند. معنی

 

 و مبتال به پرفشاری خون مبتال ریغ. مشخصات آنتروپومتریک مردان و زنان 3جدول 

 متغیر مردان زنان

 Pمقدار 
 مبتال به پرفشاری خون

 انحراف معیار ±میانگین 

 غیر مبتال

 انحراف معیار ±میانگین 
 Pمقدار 

 مبتال به پرفشاری خون

 انحراف معیار ±میانگین 

 غیر مبتال

 انحراف معیار ±میانگین 

441/4 > 14/1 ± 54/34 41/5 ± 58/21 441/4 > 84/3±24/28 25/1 ± 42/21 BMI )کیلوگرم بر مترمربع( 

 متر( )سانتی دور کمر 99/81 ± 91/14 91/95 ± 11/14 < 441/4 19/84 ± 13/11 71/93 ± 12/9 < 441/4

441/4 > 47/4 ± 11/4 48/4 ± 51/4 441/4 > 41/4 ± 57/4 47/4 ± 54/4 WHtR 

 متر( )سانتی دور باسن 93/98 ± 85/7 83/144 ± 13/7 < 441/4 18/144 ± 98/8 14/141 ± 57/9 < 441/4

441/4 > 483/4 ± 899/4 48/4 ± 84/4 441/4 > 47/4 ± 95/4 47/4 ± 88/4 WHR 

BMI: Body mass index; WHtR: Waist-to-height ratio; WHR: Waist-to-hip ratio 
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 های آنتروپومتریک یافته ابتال به بیماری پرفشاری خون بر اساس شاخص . نسبت شانس خام و تعدیل4جدول 

 3مدل  2مدل  7مدل  مدل خام چارک  شاخص

 Pمقدار  (دامنه اطمیناننسبت شانس ) Pمقدار  (دامنه اطمیناننسبت شانس ) Pمقدار  (دامنه اطمیناننسبت شانس ) Pمقدار  (دامنه اطمیناننسبت شانس )  

BMI 
)کیلوگرم 

 بر مترمربع(

  1  1  1  1 19/23کمتر یا مساوی  1

2 71/21-74/23 (389/1-958/1) 931/2 441/4 > (172/2-919/4) 518/1 418/4 (122/2-913/4) 511/1 481/4 (375/2-921/4) 179/1 141/4 

3 79/29-75/21 (741/1-471/3) 511/1 441/4 > (128/3-277/1) 998/1 442/4 (423/3-222/1) 922/1 445/4 (414/3-213/1) 911/1 445/4 

 < 441/4 292/3 (141/2-158/5) < 441/4 111/3 (411/2-945/1) <441/4 187/3 (254/2-141/5) < 441/4 533/7 (152/5-411/11) 84/29بیشتر یا مساوی  1

دور کمر 

 متر( )سانتی

  1  1  1  1 5/71کمتر یا مساوی  1

2 4/81-1/71 (911/8-718/2) 957/1 441/4 > (951/3-131/1) 115/2 419/4 (851/3-491/1) 451/2 421/4 (881/3-495/1) 412/2 425/4 

3 5/91-1/81 (578/21-971/7) 444/11 441/4 > (211/7-171/2) 974/3 441/4> (882/1-418/2) 751/3 441/4 > (973/1-455/2) 785/3 441/4 > 

 < 441/4 218/5 (828/2-121/9) < 441/4 114/5 (822/2-137/9) <441/4 737/5 (155/3-134/14) < 441/4 191/27 (755/15-971/17) 1/91بیشتر یا مساوی  1

WHtR 1  1  1  1  1 11/4کمتر یا مساوی  

2 52/4-17/4 (541/7-371/2) 223/1 441/4 > (781/3-129/1) 411/2 419/4 (711/3-114/1) 439/2 422/4 (194/3-491/1) 441/2 425/4 

3 57/4-53/4 (493/23-743/7) 338/13 441/4 > (124/1-895/1) 141/3 441/4> (771/5-772/1) 199/3 441/4 > (188/5-711/1) 117/3 441/4 > 

 < 441/4 388/1 (121/2-911/7) < 441/4 321/1 (392/2-811/7) <441/4 851/1 (743/2-713/8) < 441/4 391/28 (553/11-741/18) 58/4بیشتر یا مساوی  1

دور باسن 

 متر( )سانتی

  1  1  1  1 9/91کمتر یا مساوی  1

2 4/144-4/95 (381/2-258/1) 732/1 441/4 (191/2-412/1) 189/1 413/4 (213/2-421/1) 517/1 437/4 (219/2-411/1) 544/1 413/4 

3 4/145-1/144 (915/2-554/1) 137/2 441/4 > (893/2-325/1) 958/1 441/4 (815/2-285/1) 912/1 441/4 (812/2-292/1) 923/1 441/4 

 < 441/4 243/2 (185/1-219/3) < 441/4 497/2 (119/1-144/3) < 441/4 241/2 (541/1-229/3) < 441/4 137/2 (777/1-312/3) 1/145بیشنر یا مساوی  1

WHR 1  1  1  1  1 78/4کمتر یا مساوی  

2 85/4-79/4 (419/11-195/1) 245/8 441/4 > (591/9-391/2) 795/1 441/4 > (981/8-247/2) 152/1 441/4 > (123/9-348/2) 111/1 441/4 > 

3 92/4-81/4 (831/29-412/8) 194/15 441/4 > (154/9-142/2) 711/1 441/4 > (419/9-219/2) 531/1 441/4 > (111/14-178/2) 419/5 441/4 > 

 < 441/4 178/8 (955/3-914/11) < 441/4 977/1 (189/3-951/13) < 441/4 543/7 (785/3-873/11) < 441/4 388/12 (184/22-441/81) 93/4بیشتر یا مساوی  1

 ک تعدیل ییاوه ای اسیس جنسرت، س ، مصیف سرگیه، رییات و چیای ررن3ررن؛ مدل ک تعدیل ییاوه ای اسیس س ، مصیف سرگیه، رییات و چیای 2ک تعدیل ییاوه ای اسیس س ؛ مدل 1مدل ریمک غری تعدیل ییاوه؛ مدل 
BMI: Body mass index; WHtR: Waist-to-height ratio; WHR: Waist-to-hip ratio 
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 بحث

اایخ   ادف از انجیم پهواش حیضای، ایهسای اهت ایط مراین شایرص     

، روه ایسا  و  WHtRخ روه تهای،   ، اندازهBMIننویوپرمویی، شیمل 

WHR      ای ایوز ارهیهخ پیاشیهخ ررن ارر. ای ترجاه ااه شارر  اایالخ

ای  ارهیهخ و ایه میلی  یال ترجه ایجیر شده ایاخ رهماین و تنوایل نن   

تایی  عرامال ر ای     و ییرنوهخ ای  نکوه ته ای  ارهیهخ یکی از شایی  

هور، شایید اواران اای انجایم      عیو ی ااه شاهیه مای    -ایخ    ی ارهیهخ

اایخ   میت پرشگریانه و تغرریات م  رب ره شایرص هیاخ و ا دا اینیمه

ننویوپرمویی،، از شرر  ای  ارهیهخ و ره نهییت، میگ و مری نیشای از  

عیو ی تیسات. نواییج نشاین رار تاه ایچاه ااایار        -ایخ    ی ارهیهخ

اایخ ننویوپرموییا، ایشاند،     اایخ اایالتیخ از شایرص    راهاخ مرینگر 

ای ارشاوی اسات و ااه ناره      شین  ایوز ارهیهخ پیاشیهخ ررن ره نن

تر ارگیم اای مویمیاا ، روه تهای      27ارشوی از  BMIت ی، اایار راهاخ 

 ، روه ایسا  ارشاوی از   47/7اایالتی از   WHtRموای،   سینوی 77ارشوی از 

 خ اه تیترب شین  اااایش ییاوه 75/7ایالتی از  WHRموی و  سینوی 55

 ااه ارهایهخ   رهصدخ ایاخ اااوال  6/36و  7/177، 7/57، 7/176، 5/47

پیاشیهخ ررن راهند. نوییج تحقرقایت مخو اف ره ایا  زمرناه نواییج      

 گیواای  ام خ مشیاهی ها گااهش تیر. اه عنران ملیل، نوییج ی، م یلعه

سیله نی مدت رو سیل پرگرایخ انجایم    77تی  47زن  812ته ای هوخ 

اایخ اایالتیخ از    گیات، حایتی از نن اارر تاه ایچاه زناین مراینگر       

نساا ت اااه گاایوه  WHRو  WHtR، روه تهاای، BMI ااایخ شاایرص

  میج  راشاوه ایشاند، شاین  اایالتیخ اایاخ اااوال ااه ارهایهخ پارش         

(. ره یا، تحقراق ریگای،    17و پیاشیهخ ررن راهند   ررن خاشیهپی

ایر ای د ارهیهخ پیاشیهخ رارن انوخایب شادند و پا  از      552ااودا 

ن ره ااایار  مرهر ارهیهخ پیاشیهخ رار  127سیل،  6/5 ± 1/1گذشت 

گااهش شد. اعد از تجایه و تح رل مشخص گیرید تاه نسا ت ر ای    

خ  راهخ ای موغریاایخ انادازه   ایجیر ارهیهخ پیاشیهخ ررن، اهت یط معنی

 BMIراشوه است، امی ای  هاا ه ره مرهر  WHRو  WHtRروه تهی، 

ااه   خ (. الزم اه ذتی اسات تاه تعادار حجام نهرناه     11راه ن رر   معنی

 نس ت تم، مهک  است ره نوییج م یلعه تأثریگذاه ایشد.

اایر   4454اای هوخ   اخ تاه  نگای چهایه سایله    نوییج پهواش نینده

سیله انجیم شاد، نشاین رار تاه اگیچاه      65تی  47اخ ای نرف سنی  تیه

و  WHtR ،WHRایخ ننویوپرمویی، شیمل روه تهی،  تهیمی شیرص

BMI یهخ پیاشایهخ رارن ره ااایار    ارنی اره ترانییی ررای ایاخ پرش

 BMIسه شایرص اول نسا ت ااه موغرای      ن گفت تهاتر راهند، امی می

 WHtRراهاخ عه کیر اهویخ است و مشخص گیریاد تاه شایرص    

ارنای ارهایهخ    تراند ااه عناران یا، معرایه غیاایلگیخ اایاخ پارش        می

 اای  اهکایهان  و Choi(. 12  یررا گ  ایاه پیاشیهخ ررن مرهر اسوفیره 

سایل،   8/2سیله نی مدت  72تی  35ایر  1718انجیم تحقرقی ای هوخ 

ایخ ایالتی  اه ای  نورجه هسردند ته اگیچه اایار راهاخ مرینگر  شیرص

BMI ،روه تهی ،WHtR  وWHR     ره مقییسه ای گیوه میجا  شاین

ارشویخ ایاخ ایوز ارهیهخ پیاشیهخ ررن راهند، امی تنهای رو شایرص   

راهاخ  WHRو  BMIره مقییسااه ااای   WHtR روه تهاای وخ  اناادازه

تنندگی ایالتیخ ایاخ ایوز ارهیهخ پیاشیهخ رارن ره   ارنی  دهت پرش

 (.13جهعرت مرهر ایهسی ارر  

مایر و   1514هوخ  ای اهکیهان و Panagiotakos خ م یلعهنوییج 

پرگریخ پانج سایله نشاین     خ سیل نی ی، روهه 18زن ایالتی از  1528

اااه  BMIاایخ ننویوپرموییاا،، روه تهای و    صرار تاه از مراین شاایر  

 خ سایله  5اهویخ ایاخ مراان ایوز  خ تننده ارنی ایخ پرش تیترب شیرص

مق عای اای    -(. ره پاهواش تح ر ای  4ارهیهخ پیاشیهخ ررن اررند  

اایخ   ایر سیت  تشره ایزیل مشخص گیرید تاه شایرص   518هوخ 

ره مدل ریم راهاخ نس ت شاین    WHtRو  BMI ،WHRروه تهی، 

ایالتیخ ایاخ ایوز ارهیهخ پیاشیهخ ررن اررند، امی ای  نس ت شین  

ایاخ زنین ره مدل تعدیل ییاوه ای اسیس س ، سرگیه تشردن، اعیلرات  

 قرا تحق(. نواییج  1راه ن ارر    ارایکی، رییاات و مصایف الکال معنای    

Papathanasiou تای   15ی اایر یرناین   1245اای هوخ   تاه  اهکیهان و 

سیله انجیم گیات، نشین رار ته شرر  اااوال ااه ارهایهخ پیاشایهخ      37

ررن ره اایار راهاخ اضایاه وزن و چای ی، ارشاوی از ااایار راهاخ وزن     

 مق عای اای هوخ    خ . اهینار ، نواییج یا، م یلعاه    (14 ن رعی است 

اه سوگی مل وی اای   BMIسیله حیتی از نن ارر ته  57تی  18ایر  247

اشیه ررن سرسورلر، و رییسورلر، راشت و اشخیص راهاخ چی ی و 

اضیاه وزن ره مقییسه ای اایار راهاخ وزن ن رعی، شین  ر ی اایالتیخ  

خ مساوقرم   (. ای  هاا ه14ایاخ ااوال اه ارهیهخ پیاشیهخ ررن راشوند  

، ره یا،  . اه عنران ملیلشده استحوی ره مرین نرجرانین نرا گااهش 

سایله   15تای   17نرجاران   2415مق عی ته ای هوخ  -پهواش تح ر ی

ای اشیه ررن سرساورلر، اه ساوگی    BMIانجیم گیات، ثیات شد ته 

مل ت و مسوقرهی راهر و شرر  ارهیهخ پیاشیهخ ررن سرساورلر، ره  

 (.15اایار چی  و راهاخ اضیاه وزن ارشوی است  

ایر چی  و راهاخ اضایاه   461ره ی، تحقرق مق عی، اشیه ررن 

گرایخ  ایاه گیاات.     سیعت تحت ایهسای و انادازه   24وزن اه مدت 

نشاین رار تاه از    Logistic regressionنوییج اه رست نمده از ننایلرا  

 مرین موغریایخ ننویوپرمویی،، مایران و زناینی تاه روه تهای حادا ل      

ه تیتراب  موی راشوند، ره مقییسه ای اایار گیوه میج  ا سینوی 88و  172

ره اایوز ارهایهخ پیاشایهخ رارن      46/2و  57/3راهاخ نس ت شین  

اایر اای مراینگر      216مق عی اای هوخ   خ (. نوییج ی، م یلعه6اررند  

سیل سیت  تشاره ناییقایخ جنارای نشاین رار تاه       1/25 ± 2/7سنی 

شرر  ارهیهخ پیاشیهخ ررن ره میران ایالتی از زنین اارر، امای انگایم    

 ره شیااااا  تاه  شد ثیات ،یننویوپرمویرین موغریایخ ایهسی اهت یط م
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 خهایه را اای  خراه یمعنا  اهت ایط  ایس ، روه و تهی روه خیایرموغ اانرم

 و Lu(. 16  راشات  یایهسا  مارهر  زناین   راا  ره تنهی ررن خپیاشیه

ساایله  12تای   7تاررک   1352انجایم پهواشای اای هوخ     اای  اهکایهان 

مل واای ااای اشاایه راارن  روه ایساا  اه سااوگیخ  رهییاونااد تااه اناادازه

تران از نن اه عنران مقریسی اایاخ   سرسورلر، و رییسورلر، راهر و می

(. ره 17وجرر ارهیهخ پیاشیهخ ررن ره نن گیوه سنی اسوفیره نهرر  

ایر اسویالرییی صرهت  11247مقیال، نوییج تحقرق ریگیخ ته ای هوخ 

ن شایرص  گیات، نشین رار ته اگیچه اهت یط مل وی ار  ااااایش مرااا  

روه تهی ای ارهیهخ پیاشیهخ ررن وجرر راهر، امی شیرص روه ایسا   

معکرسی ای نن ارهیهخ است. نرل  د مهکا  اسات تای     خ راهاخ هاا ه

 (.18ای  هاا ه ایشد   خ تننده حدخ ترجره

مرین چی ی و ارهایهخ پیاشایهخ رارن ااه اث ایت       خ اگیچه هاا ه

اایخ   هسرده، امی مکینرسم ر رق نن تیتنرن مشخص نشده است. ایضره

مخو فی اایاخ ترجراه ایا  هاا اه عناران شاده اسات. یکای از ایا           

 -ننهیرتینساار  -ااایخ احوهاایلی، وااسااوه اااه سرسااوم هناار   مکینرساام

تاه ایچاه ایاات     ایشد. نوییج م یلعیت نشین راره است نلدوسویون می

شارر. ایا     چیای ره ایر اااایش ییاد، مراان ننهیرتینسر  نرا ارشوی می

تنندگی عایو  و اام از نییاق     ارهمرن ام از نییق ریصرت منق  

گایرر.   ای، منجی اه اااایش اشایه رارن مای    تیاش را  سدیم از ت ره

اساردایخ چایب نزار ره ااایار     خ مکینرسم ریگی، وجرر ارش از اندازه

ایشد ته از نییق مسریاییی مینناد ایجایر      و راهاخ اضیاه وزن میچی

مقیومت اه انسرلر ، اااایش اعیلرت سرسوم عص ی سهپیتر، ااه رلرال   

 خ ایخ اتسرداترر و اروالل ره سرسوم ان سیط عیو  ترسط مایره  نسرب

NOعاالوه اای ایا ،    14تراند س ب اااایش اشیه ررن گایرر    ، می .)

ایخ اص ی ره ارهیهخ پیاشیهخ  ته یکی از ویهگی مقیومت اه انسرلر 

ایشد، منجی اه اااایش اعیلرت سرسوم عصا ی ساهپیتر،    ررن اولره می

ته اهر  امی منجی ااه   شرر می ای مخو ف اه ویهه ره ت ره ایخ ره اندام

گاایرر. سااییی  تجهاا  ساادیم و ره نورجااه، اااااایش اشاایه راارن ماای 

ث ااااایش اشایه رارن ره    ایخ احوهیلی ته مهک  است ایع مکینرسم

اایار چی  و راهاخ اضیاه وزن شرر، اااایش ارهمارن لپوار ، تایاش    

(. 13، 14ایشد   ارهمرن نریپرنکور  و ارهیهخ نپنه رراب انسدارخ می

اث یت ع ل ر راق اهت ایط مراین چای ی و اشایه رارن نریزمناد انجایم         

 ایخ مخو ف است. پهواش

ضای، یکای از نقایط    اه نس ت ررب ره تحقرق حی خ حجم نهرنه

نید. عالوه ای ای ، سانجش ر راق اشایه رارن و       رت نن اه شهیه می

معریهااایخ ننویوپرموییاا، ترسااط اااایار ایتجیاااه و ااای اسااوفیره از     

ای ها اه حدا ل هسیند، امی  گریخ ایخ ر رق، امکین ر ی ره اندازه رسوگیه

تایی  محادوریت، نار  و نیاحای      م یلعه ای د محدوریت ن رر. مهام 

ع ات و مع ارلی اار  موغریاای       خ هواش ارر ته  یره اه ییاو  هاا اه پ

ایشد. اهینر ، اه ع ت عدم وجرر انالعیت میارط اه عایرات و   نهی

اایخ هوحای و هوانای،     الگرایخ غذایی، اعیلرات ارایکای و اساویس   

 تعهرم رارن نوییج اه سییی جرام  ایید ای احوریط صرهت گریر.

نوااییج تحقرااق حیضاای نشااین رار تااه ایچااه مرااینگر  موغریااایخ 

و روه  WHtR ،WHRروه تهی، خ  ، اندازهBMIننویوپرمویی، شیمل 

ایس  اااایش ییاد، شین  ااوال ااه ارهایهخ پیاشایهخ رارن ره ااایار      

هور. ره عر  حیل، انجیم م یلعیت ارشاوی اایاخ یایاو  ع ات      ایالتی می

ایخ پرشگریخ ره  نیاحی و اجیاخ اینیمه ر رق ای  هاا ه و ره نهییت،

 .هسد سالمت ضیوهخ اه نظی می خ عیصه
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Abstract 

Background: One of the most important factors in hypertension is overweight and obesity, which there are 

several methods in order to measure them. In this study, we aimed to evaluate the relation between hypertension 

and anthropometric indexes among Iranian adults.  

Methods: In this cross-sectional study, 2264 patients with at least 18 years of age were enrolled, and 

demographic information, blood pressure, and anthropometric indices including body mass index (BMI), waist 

circumference, waist-to-height ratio (WHtR), hip circumference and waist-to-hip ratio (WHR), and the 

relationship between these indices and blood pressure in the patients were investigated. 

Findings: Prevalence of hypertension was 21.3% and 18.7% in men and women, respectively. All 

anthropometric indices were correlated significantly with systolic blood and diastolic pressure (P < 0.001). In 

both genders suffering from hypertension, all those variables were significantly higher compared to normal 

individuals (P < 0.001). 

Conclusion: Our findings showed that there was a significant relationship between anthropometric variables and 

hypertension. At the same time, further studies are needed to find out the exact relationship between these 

indicators and hypertension. 
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