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 خالصه مقاالت پوستر دومین همایش مداخالت پیچیده قلبی
 

 1031 اردیبهشت ماه  1لغایت فروردین  03

های  عروقی ) فشارخون، نیمرخ لیپیدی، قند خون، آنزیم –بررسی عوامل خطرزای قلبی 

 در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن( Cکبدی و پروتئین واکنشی 
 

 مظفر مومنی، ارسالن دمیرچی، حمیداراضی
 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانششاه گیالن.

 

عروقیی در کارکنیان اداره کیا ورزش و جوانیان      -هدف از پژوه  حاضر بررسی عواما خطرزای قلبیی 

سال به ترتی   با میانشین سنی، قد  59-16آزمودنی با دامنه سنی  262ان گیالن بود. بدین منظور است

 مییرد  76کیلییوگرم شییاما  73/ 3±27/24سییانتیمتر و  13/209±91/9سییال،  65/41±54/4و وزن 

سییانتیمتر  و  2/273±42/4سییال ،  05/41±42/4)بییا میییانشین سیینی ، قیید و وزن بییه ترتییی   )    

سییال،  7/46±4/4بییا میییانشین سیینی و قیید و وزن بییه ترتییی  )  زن ) 32یلییوگرم( و ک10/24±71/79

کیلو گرم ( از بین کیا کارکنیان اداره کیا ورزش و جوانیان      54/04±01/26سانتیمتر و  97/5±4/206

 هیای انجیام شیده، بعید از    استان گیالن به روش تصادفی انتخاگ شیدند. سیپس، بیر اسیا  همیاهنشی     

 هییا جهییت بررسییی وضییعیتمیلییی لیتییر از آن 5نمونییه خییونی بییه میییزان سییاعت ناشییتایی  21-24 

 FBS ،TG،TC ،LDL ،HDL ،SGOT ،SGPT ،CRP  اخذ شد. وزن، قد، محیط شکم، دور لشن، نسبت دور

شکم به لشن ، ضربان قل  استراحت، فشار خون سیستولی  و دیاستولی ، ضخامت چربی زییر پوسیت   

و زنان )پشت بازو، فوق خاصره و ران( برای تعیین درصید چربیی    سه نقطه ای مردان)سینه،شکم و ران(

استیودنت برای تجزیه و تحلیا داده ها استفاده شد و سیطح معنیی    tبدن اندازه گیری شدند. از آزمون 

 ( تعیین شد.˂P 65/6داری برای این پژوه  ) 

هنجیار مربوطیه تفیاوت    نتایج نشان داد بین فشارخون سیستولی و دیاسیتولی کارکنیان میرد و زن بیا      

بیا   CRPو  FBS ،TG ،TC ،LDL  ،HDL ،SGOT  ،SGPT (. بیین مییزان  ˃p 65/6معنادار وجود نداشیت) 

 (.˃p 65/6هنجارهای تعری  شده در مردان و زنان تفاوت معناداری وجود نداشت)

جوانان های سالمت کارکنان اداره کا ورزش و شود که شاخصگیری میاز نتایج تحقیق چنین نتیجه  

 استان گیالن از نقطه نظر فاکتورهای خونی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.  

                                                                                                                                      عروقی، کارکنان، سازمان ورزشی و نیمرخ لیپیدی.                                                                                                                    -عواما خطرزای قلبی کلیدی: کلمات
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