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چکیده
مقدمه :آتش نشانی در زمره طاقت فرساترین و خطرناکترین مشاغل است به طوري كه  69درصد مرگهاي در حال خدمت آتش
نشانان در افراد باالي  04سال گزارش شده است .در طی انجام وظایف واقعی و شبیه سازي شده آتش نشانی و اطفاي حریق ،فعالیت
باالي سیستم سمپاتیک و ضربانهاي قلبی بیش از  69درصد حداكثر ضربان قلب روي میدهد .هدف از این مقاله تعیین تاثیر افزایش
سن و اضافه وزن بر شاخصهاي زیست حركتی و عوامل خطرزاي قلبی -عروقی سه گروه سنی آتش نشانان مشهد بود.
روش بررسی :در این تحقیق  569آتش نشان از  69ایستگاه آتش نشانی به روش نمونهگیري طبقهاي -تصادفی ساده انتخاب شدند و
در سه گروه سنی69-40 :I :؛  49-00 :IIو  09 -90 :IIIسال قرار گرفتند .پس از اندازهگیري ابعاد بدنی؛ توان هوازي ،بیهوازي ،قدرت
انفجاري ،استقامت عضالنی ،چابکی عمومی و قدرت گریپ دست به عنوان شاخصهاي زیست حركتی و TG؛ TC؛ LDL-c؛ HDL-c؛
شاخصهاي آتروژنیک نمونههاي خونی به عنوان عوامل پیشگوي خطرزاي قلبی -عروقی اندازهگیري شد .جهت مقایسه متغیرها در سه
گروه سنی از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
نتایج :میانگین شاخصهاي زیست حركتی و عوامل خطرزاي قلبی -عروقی سه گروه سنی تفاوت معنیدار نشان دادند( .)P>4/49به
عبارت دیگر ،شاخصهاي زیست حركتی و عوامل خطرزاي قلبی -عروقی درگروه سنی  69تا  40سال نسبت به دو گروه دیگر در
وضعیت مطلوبتر قرار داشت.
نتیجه گیری :یافتههاي این مطالعه نشان میدهد با افزایش سن؛ آتش نشان مشهد دچار اضافه وزن و چاقی میشوند و هم چنین
وضعیت آمادگی و سالمت جسمانی آنها در معرض خطر افت قرار میگیرد.
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مقدمه
آتش نشانی در زمره طاقت فرساترین و خطرناکترین مشاغل

با سوختگی و مسمومیت حاصل از استنشاق گازهاي سمی،

است( .)5-0شرایط كاري متغیر و غیر قابل پیش بینی و نیاز به

حوادث و بیماريهاي قلبی و عروقی وابسته به آن جزو باالترین

داشتن توانمنديهاي جسمانی و روانی باال تاكیدي بر این

علل مرگ و میر در بین آتش نشانان گزارش شده

ادعاست( .)5شرایط كاري و نیازمنديهاي جسمانی و روانی این

است( )6،1،54،55مرگ و میر ناشی از حوادث قلبی -عروقی در

شغل فشار زیادي روي دستگاه هاي حیاتی :قلبی -عروقی،

مشاغل خطرزا و به عبارتی پُر خطر تا حد زیادي نتیجۀ بیماري

تنفسی و غدد درون ریز وارد میكند؛ به طوري كه در طی انجام

كرونر قلب است؛ به طوري كه  09درصد از آتش نشانان66 ،

وظایف واقعی و شبیه سازي شده آتش نشانی و اطفاي حریق،

درصد از افسران پلیس و  55درصد از كاركنان بخش خدمات

فعالیت باالي سیستم سمپاتیک و ضربانهاي قلبی باالیی گزارش

پزشکی در معرض خطر مرگهاي به هنگام خدمت هستند؛ این

شده است؛ به عنوان نمونه به هنگام انجام تکلیف باال رفتن از پله

در حالی است كه  69درصد مرگهاي در حال خدمت آتش

با تجهیزات كامل ،ضربان قلب آتش نشان به بیش از  69درصد

نشانان در افراد باالي  04سال اتفاق افتاده است(.)6،1

حداكثر خود میرسد و این برابر با  04درصد اكسیژن مصرفی

افزایش سن به طور مستقل سبب تغییرات عملکردي و

بیشینه است( .)9آتش نشانان براي كاهش خطر سوختگی از

ساختاري در اكثر اعضا و سیستمهاي بدن میشود به طوریکه

لباسهاي محافظتی و براي جلوگیري از استنشاق گازهاي سمی

كاهش عملکرد هر سیستم ،مستقل از كاهش عملکرد سایر

حاصل از احتراق ،از كپسول تنفسی استفاده میكنند(.)5،4،0

سیستمها و متناسب با سن خواهد بود( .)56،54با افزایش سن

البسه چند الیه ،سخت و نفوذ ناپذیر ،بدن آتش نشان را با

پس از  44تا  04سالگی برون ده قلبی ،توده عضالت و

محدودیت تبادل گرمایی روبرو می سازد( )5،9و در بعضی مواقع

استخوانها كاهش یافته و در مقابل فشار خون و توده بافت

سنگینی تجهیزات ایمنی همراه آتش نشان كه وزن تقریبی 64

چربی افزایش مییابد و به موازات آن دیوارهي عروق سخت

كیلوگرم دارد معادل  64تا  69درصد هزینه انرژي آتش نشان را

میشوند و خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده و با تركیب

افزایش می دهد( .)5،9،1اضافه بر این كشیدن شیلنگ 64

كلسترول ،چربی ،كلسیم و بافت فیبروزي در دیوارهي عروق

كیلوگرمی آتش نشانی و انتقال ایمن یک مصدوم  64كیلوگرمی

پالک تشکیل شده و در نتیجه عروق تنگ میشوند( .)56،54به

نیازمند قدرت و استقامت عضالنی باالیی است(.)0

این فرآیند تصلب شرایین گفته میشود كه شخص را در معرض

مأموریتهاي سنگین و دشوار با فشار مضاعفی روبرو میشود و با

میدهد تصلب شرایین معموالً در سنین  64تا 44سالگی آغاز

نیاز فزاینده میوكارد به اكسیژن بیش از توانایی سیستم قلبی-

میشود و در سنین  44تا  04سالگی تغییرات ایجاد شده در

عروقی آنها میشود خطر حوادث قلبی و عروقی افزایش مییابد؛

افراد قابل تشخیص است( .)56به طوري كه در سن  04سالگی

این احتمال وجود دارد كه فعالیت عضالنی شدید در آتش نشانان

نیمی از افراد ،داراي رسوبات كلسترول در شریانهاي خود

سیستم قلبی عروقی آنها را با خطر مواجه سازد ( .)9به طوري كه

هستند( .)56تشکیل پالک در عروق امر خطرناكی است؛ چرا كه

دوناوان و همکاران با انجام مطالعه شاخصهاي قلبی – عروقی

ممکن است قسمتی از آن از دیوارهي رگ جدا شود و تشکیل

آتش نشانان كلورادو نشان دادند؛ تنها  69درصد آتش نشانان

یک لخته خونی متحرک بدهد كه میتواند شریانها را مسدود

جهت انجام وظایف شغلیشان حداقل سطح آمادگی قلبی و

كند و جلوي جریان خونی كه به مغز ،قلب یا پاها میرسد را

تنفسی ( 06میلی لیتر اكسیژن به ازاي هر كیلوگرم وزن بدن در

بگیرد .این مشکل باعث حمله قلبی و سکته مغزي میشود(.)56

دقیقه) را دارا هستند( .)6بنابر این بی دلیل نیست كه در مقایسه
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از آنجا كه سیستم قلبی -عروقی آتش نشانان به هنگام انجام

خطر حملهي قلبی ،سکته مغزي و بیماري عروق محیطی قرار
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تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های ...

اضافه وزن ،چاقی و كلسترول خون از دیگر عوامل خطرزاي

سنی  69و  49و  09سال آتش نشان ،بیان داشتند كه با باال

قلبی -عروقی است كه در آتش نشانان شیوع باالیی

رفتن سن ،استقامت عضالنی شکم كاهش معنیداري

دارد( .)1،50،59ازب دفتري و همکاران شیوع اضافه وزن و چاقی

مییابد( .)65در همین رابطه والکر و همکاران با مقایسه

در بین آتش نشانان را به ترتیب  09و  60درصد گزارش

اندازههاي تن سنجی ،حداكثر اكسیژن مصرفی ،قدرت دست و

كردند( .)59همچنین رحیمی و همکاران شیوع اضافه وزن و

وظایف شبیه سازي شده حرفه آتش نشانی(كشیدن شیلنگ و

چاقی در بین آتش نشانان مالزیایی را به ترتیب  00/0و 54

آدمک) در سه گروه سنی  61تا  49 ،40تا  00و  09تا  90سال

درصد گزارش كردند( .)51چاقی و اضافه وزن عامل ایجاد

آتش نشان شهري استرالیا نشان دادند كه با باال رفتن سن همه

سندروم متابولیک است كه شانس ابتالء به دیابت و بیماريهاي

توانایی ها دچار افت معنی داري میشود(.)66

امروزه كاهش چربی به سبب ایجاد التهاب و تولید سایتوكانهاي

آمادگی جسمانی وابسته به سالمت و عوامل خطرزاي قلبی-

مختلف كه منجر به تغییر وضعیت متابولیکی میگردد به عنوان

عروقی آتش نشانان در گروههاي سنی متفاوت پرداخته اند()50

یک كاهش آندوكرین در نظر گرفته میشود( .)50به نظر میرسد

و با قبول این واقعیت كه نیروهاي آتش نشان با ارائه خدمات

تجمع كاهش چربی به ویژه در چاقی احشایی یا شکمی با ایجاد

ایمنی نقش مهمی در مدیریت و كنترل حوادث غیر مترقبه دارند

یک موقعیت التهابی در بروز آترواسکلروزیس نقش اساسی

و حفاظت از سالمت و امنیت آحاد جامعه مسئولیت مدنی

دارد( .)50آترواسکلروزیس به عنوان عمده ترین علت ناتوانی و

آنهاست؛ بنابراین تندرستی و آمادگی مأموران آتش نشانی افزون

مرگ و میر در سطح جهان موجب انسداد سرخرگ ها و متعاقب

بر توجه به سالمت آنها ،تأثیر مستقیم بر سالمت سایر افراد

آن سکتههاي قلبی و مغزي میشود( .)50در این رابطه ازب

جامعه دارد( .)60بر این اساس ،پایش مستمر و متوالی

دفتري و همکاران با بررسی عوامل خطرزاي بیماريهاي قلبی-

شاخصهاي سالمت آتش نشانان كاري بسیار با ارزش است .از

عروقی در بین آتشنشانان ایرانی ،غلظتهاي باالي تري

این رو ،هدف این تحقیق توصیف و مقایسه شاخصهاي آمادگی

گلیسرید ،كلسترول تام ،لیپوپروتئین نوع  Aو غلظت پائین

جسمانی مرتبط وابسته به سالمت و عوامل خطرزاي قلبی -

لیپوپروتئین پُرچگال را نشان دادند( .)59بی تحركی ،سبک

عروقی آتش نشانان و تعیین تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر

زندگی پُر تنش و غیر فعال عواملی هستند كه از طریق افزایش

شاخصهاي زیست حركتی و عوامل خطرزاي قلبی -عروقی آتش

میزان چاقی به ویژه چاقی شکمی ،افزایش مقاومت به انسولین،

نشانان مشهد بود.

فشار خون باال و تغییر نامطلوب نیمرخ چربی خون موجب

روش بررسی

آتروسکلروزیس میشوند( .)56در تحقیقی دیگر ،هی لیم یو و

این مطالعه یک پژوهش توصیفی – تحلیلی میباشد و جامعه

همکاران  49درصد اضافه وزن و  05درصد چاقی را در آتش-

آماري آن شامل كارمندان رسمی ،قراردادي و شركتی سازمان

نشانان داوطلب نشان دادند .آنها با بررسی میزان آگاهی از شیوع

آتشنشانی مشهد میباشد .بر اساس شرایط تحقیق  569آتش

عوامل خطر بیماري قلبی -عروقی در میان آتش نشانان گزارش

نشان به صورت داوطلبانه و به روش نمونهگیري طبقهاي-

كردند كه  09درصد افراد از میزان چربی و  01درصد از فشار

تصادفی ساده انتخاب و گزینش شدند و در سه گروه سنی 69 :I

خون خود اطالعی نداشتند(.)64

تا  40سال ( 99نفر) 49 :II ،تا  00سال ( 99نفر) و  09 :IIIتا

براون و گیلبرت با مقایسه عوامل زیست حركتی :انعطاف

 90سال ( 99نفر) قرار گرفتند .از جمله این شرایط سالم بودن بر

پذیري تنه به جلو ،استقامت عضالت شکم ،استقامت عضالنی باال

اساس پرسش نامه اطالعات فردي و سوابق پزشکی و معاینه و

تنه ،استقامت قلبی -عروقی و میزان چربی بدن در سه گروه

نظر پزشک معتمد سازمان آتش نشانی مشهد بود .این افراد
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قلبی -عروقی ،مغزي و عروق محیطی را افزایش میدهد(.)50

با توجه به این كه مطالعات كمی به مقایسه شاخصهاي
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سابقه استعمال مواد دخانی و مصرف دارو و سابقه ابتالء به

استراحت جمع آوري شد .اندازهگیري TC؛ TG؛  HDL-cو

عوارض قلبی -عروقی ،تنفسی ،كلیوي ،كبدي و متابولیکی

 LDL-cبه وسیله كیتهاي آزمایشگاهی شركت پارس آزمون به

نداشتند .با تائید پزشک معتمد و همکاري ایشان ،آتش نشانانی

روش آنزیماتیک توسط اتوآنالیزر بیوشیمی ساخت كشور آمریکا

كه از نظر سالمت جسمانی و روانی در شرایط طبیعی و مطلوب

انجام شد .مقدار طبیعی  TCمرز مساوي و كمتر از  644میلی

نبودند و یا عالقهاي به شركت در طرح تحقیقی نداشتند؛ از

گرم بر دسی لیتر؛  TGمرز مساوي و كمتر از  594میلی گرم بر

فهرست نمونه آماري حذف و به جاي آنها افراد سالم دیگري به

دسی لیتر؛  LDL-cمرز مساوي و كمتر از  544میلی گرم بر

صورت تصادفی انتخاب و جایگزین شدند .در مرحله نخست افراد

دسی لیتر و  HDL-cمرز مساوي و بیشتر از  04میلی گرم بر

با ماهیت و نحوه همکاري با اجراي پژوهش آشنا شدند و به طور

دسی لیتر تعریف شد .براي تعیین عامل خطر یا شاخص خطر

اختیاري و داوطلبانه فرم رضایت نامه شركت در پژوهش را امضا

بیماري عروق كرونر قلب از شاخص آتروژنیک :نسبت كلسترول

نمودند سپس اندازهگیريهاي ابعاد بدنی اجرا شد در مرحله دوم

تام به لیپوپروتئین پُرچگال؛ نسبت تريگلیسرید به لیپوپروتئین

بر اساس برنامه قبلی در حالی كه آزمودنی ها  54-56پیش از

پُرچگال و نسبت لیپوپروتئین كم چگال به لیپوپروتئین پُرچگال

نمونهگیري خونی ناشتا بوده و  60ساعت فعالیت بدنی نداشتهاند؛

استفاده شد .در این پژوهش شاخصهاي زیست حركتی :آمادگی

مورد آزمایش خونی قرار گرفتند .در نهایت آزمونهاي عوامل

هوازي؛ آمادگی بی هوازي؛ قدرت انفجاري؛ استقامت عضالت

آمادگی جسمانی و حركتی اجرا شد .طی اجراي آزمون ها از

شکم؛ چابکی؛ قدرت دست راست و چپ به ترتیب با استفاده از

آزمودنیها خواسته شد حداكثر تالش و توانایی خود را به كار

آزمونهاي پله كوئینز؛ پرش سارجنت؛ دراز و نشست؛ دوي 0×6

گیرند و تا حد امکان تالش شد شرایط اجراي آزمونها براي تمام

متر رفت و برگشت و دینامومتر مورد سنجش قرار گرفت.

آزمودنیها یکسان باشد .براي اندازه گیري متغیرها از ابزارهایی

روشهای آماری

با روایی و اعتبار قابل قبولی استفاده شد .به طوري كه براي

پس از جمع آوري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري

SPSS

با قدسنج سکا (ساخت كشور آلمان) با حساسیت  9میلی متر،

شاخصهاي گرایش مركزي و پراكندگی(میانگین و انحراف

وزن با حساسیت  544گرم اندازه گیري شد .از تقسیم وزن بدن

استاندارد) اندازههاي ابعاد بدنی؛ شاخصهاي زیست حركتی و

بر مجذور قد به متر ،نمایه توده بدن بر حسب كیلوگرم بر متر

شاخصهاي خطرزاي قلبی -عروقی هر كدام از گروههاي سنی

مربع به دست آمد .محیط شکم یا حداكثر دور شکم؛ حداقل دور

آتش نشان محاسبه شد .سپس با تایید مفروضه نرمال بودن

كمر و حداكثر دور باسن با استفاده از متر نواري مایبیس(ساخت

دادهها و برابري واریانس گروه ها براي مقایسه شاخصهاي

كشور چین) با حساسیت  9میلی متر اندازه گیري و از تقسیم

زیست حركتی و عوامل خطرزاي قلبی -عروقی گروه ها از آزمون

حداقل دور كمر و حداكثر دور باسن؛ نسبت دور كمر به دور

آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

باسن تعیین شد .تمامی این اندازهگیريها در حالی انجام شد كه

در پایان سطح معناداري  P<4/49به عنوان ضابطۀ تصمیم گیري

آزمودنیها از چهار ساعت پیش از آزمون از خوردن و آشامیدن

براي تعیین معناداري تفاوت ها در نظر گرفته شد.

خودداري كرده بودند و حتی االمکان مثانه ،معده و روده آنها

نتایج

تخلیه شده بود .سه گروه سنی در سه روز جداگانه بعد از 54-56

جدول  ،5نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مربوط به

ساعت ناشتایی بین ساعات  1-0صبح به مركز تشخیص طبی

مقایسه شاخصهاي ابعاد بدنی مرتبط با سالمت را در سه گروه

مراجعه كردند و به میزان  9سی سی خون از ورید آنتی كوبیتال

سنی آتش نشان نمایش میدهد .همان طور كه دیده میشود؛

بازویی دست چپ هر آزمودنی در وضعیت نشسته و در حالت

بین میانگین شاخص هاي :قد ایستاده ،نمایه تودة بدن ،اندازة

فصلنامه علمی تخصصی طب کار
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اندازهگیري اندازههاي آنتروپومتري :به ترتیب طول قد آزمودنیها

ویرایش  64داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نخست
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تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های ...

دور شکم ،نسبت دور كمر به باسن سه گروه سنی آتش نشانان

گروه سنی  Iو  IIتفاوت معنی دار وجود دارد .همچنین مقادیر

مشهد تفاوت معنیدار وجود دارد( .)P>4/49بین میانگین

شاخص قد ایستاده( ،)P>4/445دور شکم( )P>4/445و نسبت

شاخص وزن بدن سه گروه سنی آتش نشانان مشهد تفاوت

دور كمر به باسن( )P>4/445در بین گروه سنی  Iو  IIIتفاوت

معنیدار وجود ندارد( .)P=4/496براساس نتایج آزمون تعقیبی

معنی دار وجود دارد و فقط مقدار شاخص قد

بونفرونی مقادیر شاخص نمایه توده بدن( ،)P=4/446دور

ایستاده()P=4/440در بین گروه سنی  IIو  IIIتفاوت معنی دار

شکم( )P=4/449و نسبت دور كمر به باسن( )P>4/445در بین

وجود دارد.

جدول  :5نتایج آزمون آنالیز واریانس -مقایسه شاخصهاي ابعاد بدنی مرتبط با سالمت سه گروه سنی آتش نشانان مشهد
گروه ها
I

II

III

 69تا  40سال

 49تا  00سال

 09تا  90سال

(انحراف معیار ±میانگین)

(انحراف معیار ±میانگین)

(انحراف معیار ±میانگین)

519/64±9/01
19/96±54/69
60/64±4/59
09/06±0/46

514/09±9/64
04/46±56/69
69/91±4/15
69/40±6/41

§‡596/90±1/47
19/51±54/54
69/09±4/60
‡ 546/94±6/95

متغیر

قد (سانتی متر)
وزن (كیلوگرم)
شاخص توده بدن
دور شکم (سانتی متر)
نسبت دور كمر به باسن
‡ 4/64±4/49
4/66±4/49
4/09±4/49
(سانتی متر)
 : براساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بین گروه سنی  Iو  IIتفاوت معنی دار وجود دارد.
‡  :براساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بین گروه سنی  Iو  IIIتفاوت معنی دار وجود دارد.
§  :براساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بین گروه سنی  IIو  IIIتفاوت معنی دار وجود دارد.

جدول  ،6نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مربوط به

F

سطح
معنیداری

56/45
6/14
1/44
54/46

*>4/445
4/496
*>4/445
*>4/445

04/99

*>4/445

بین گروه سنی  Iو  IIتفاوت معنی دار وجود دارد همچنین
شاخص

آمادگی

هوازي(،)P>4/445

مقایسه عوامل زیست حركتی را در سه گروه سنی آتش نشان

مقادیر

نمایش میدهد .همان طور كه دیده میشود؛ بین میانگین

بیهوازي( ،)P>4/445قدرت انفجاري پاها( ،)P>4/445استقامت

شاخصهاي زیست حركتی :آمادگی هوازي ،آمادگی بیهوازي،

عضالت شکم( ،)P>4/445قابلیت چابکی عمومی( )P>4/445و

قدرت انفجاري پاها ،استقامت عضالت شکم ،قابلیت چابکی

قدرت گریپ دست راست و چپ( )P>4/445در بین گروه سنی

عمومی و قدرت گریپ دست سه گروه سنی آتش نشانان مشهد

 Iو  IIIتفاوت معنی دار وجود دارد و مقادیر شاخص آمادگی

تفاوت معنیدار وجود دارد( .)P>4/49براساس نتایج آزمون

هوازي( ،)P>4/445آمادگی

تعقیبی بونفرونی مقادیر شاخص آمادگی هوازي(،)P>4/445

انفجاري پاها( ،)P>4/445استقامت عضالت شکم(،)P>4/445

آمادگی بیهوازي( ،)P>4/445قدرت انفجاري پاها(،)P>4/445

قابلیت چابکی عمومی( ،)P>4/445قدرت گریپ دست

چابکی

راست( )P=4/441و قدرت گریپ دست چپ( )P>4/445در بین

عمومی( )P>4/445و قدرت گریپ دست چپ( )P>4/445در

فصلنامه علمی تخصصی طب کار
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استقامت

عضالت

شکم(،)P>4/445

قابلیت

بیهوازي(،)P>4/445

آمادگی
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جدول  ،4نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مربوط به

میانگین لیپوپروتئین پُرچگال سه گروه سنی آتش نشانان مشهد

مقایسه عوامل خطرزاي قلبی -عروقی را در سه گروه سنی

تفاوت معنیدار وجود ندارد( .)P=4/959براساس نتایج آزمون

آتشنشان نشان میدهد .همان طور كه دیده میشود؛ بین

تعقیبی بونفرونی مقادیر شاخص تريگلیسرید(،)P=4/445

میانگین عوامل خطرزاي قلبی -عروقی (تريگلیسرید ،كلسترول

كلسترول تام( ،)P=4/445لیپوپروتئین كم چگال(،)P=4/444

تام ،لیپوپروتئین كم چگال ،نسبت كلسترول به لیپوپروتئین پر

نسبت كلسترول به لیپوپروتئین پر چگال( ،)P>4/445نسبت

چگال ،نسبت تريگلیسرید به لیپوپروتئین پر چگال ،نسبت

تريگلیسرید به لیپوپروتئین پر چگال( ،)P=4/445نسبت

لیپوپروتئین كم چگال به لیپوپروتئین پر چگال) سه گروه سنی

لیپوپروتئین كم چگال به لیپوپروتئین پر چگال( )P=4/445در

آتش نشانان مشهد تفاوت معنیدار وجود دارد( .)P>4/49بین

بین گروه سنی  Iو  IIتفاوت معنی دار وجود دارد.

جدول  :6نتایج آزمون آنالیز واریانس -مقایسه عوامل زیست حركتی سه گروه سنی آتش نشانان مشهد
گروه ها
متغیر

آمادگی هوازي

I

II

III

 82تا  33سال

 32تا  33سال

 32تا  23سال

(انحراف معیار±

(انحراف معیار±

(انحراف معیار±

میانگین)

میانگین)

میانگین)

F

سطح
معنیداری

آمادگی بیهوازي

60/59±56/54

555/09±56/40

§‡561/46±60/45

94/56

*>4/445

قدرت انفجاري

09/69±1/99

05/59±1/59

§‡40/95±9/99

09/69

*>4/445

استقامت عضالت شکم

00/05±55/59

49/54±54/00

§‡69/59±6/54

00/66

*>4/445

چابکی

6/19±4/90

54/46±4/16

§‡54/69±4/96

96/40

*>4/445

قدرت دست راست

96/66±1/94

95/69±1/11

§‡09/94±0/99

6/90

*>4/445

قدرت دست چپ

94/05±0/46

01/15±1/54

§‡04/94±0/19

55/94

*>4/445

(میلیلیتر/كیلوگرم/دقیقه)
(ثانیه)
(سانتیمتر)
(تعداد/دقیقه)
(ثانیه)
(كیلوگرم)

(كیلوگرم)
 : براساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بین گروه سنی  Iو  IIتفاوت معنی دار وجود دارد.
‡  :براساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بین گروه سنی  Iو  IIIتفاوت معنی دار وجود دارد.
§  :براساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بین گروه سنی  IIو  IIIتفاوت معنی دار وجود دارد.
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90/56±0/00

09/01±6/04

§‡41/64±6/51

19/59

*>4/445
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جدول  :4نتایج آزمون آنالیز واریانس  -مقایسه عوامل خطرزاي قلبی -عروقی سه گروه سنی آتش نشانان مشهد
گروه ها
I

II

III

متغیر

 69تا  40سال
(انحراف معیار±
میانگین)

 49تا  00سال
(انحراف معیار±
میانگین)

 09تا  90سال
(انحراف معیار±
میانگین)

F

تريگلیسرید
(میلیگرم در دسیلیتر)
كلسترول تام
(میلیگرم در دسیلیتر)
لیپوپروتئین پُرچگال
(میلیگرم در دسیلیتر)
لیپوپروتئین كم چگال
(میلیگرم در دسیلیتر)
نسبت كلسترول به
لیپوپروتئین پُرچگال
نسبت تريگلیسرید به
لیپوپروتئین پُرچگال
نسبت لیپوپروتئین كم چگال
به لیپوپروتئین پُرچگال

541/49±40/59

 500/69±64/46

±549/19±94/60

1/94

*4/445

515/14±44/59

506/65±40/05

±505/66±61/66

9/96

*4/446

04/51±0/59

06/91±51/54

04/40±1/44

4/99

4/959

549/46±69/96

556/59±61/94

556/00±66/50

9/19

*4/440

0/46±4/60

0/14±5/59

0/94±4/09

6/50

*>4/445

6/94±5/50

4/10±6/10

4/96±6/46

1/99

*4/445

6/94±4/16

6/66±4/04

6/09±4/90

1/96

*4/445

سطح
معنیداری

 : براساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بین گروه سنی  Iو  IIتفاوت معنی دار وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
و پژوهشی چاپ شده است؛ اما تنها تعداد اندكی از آنها تاثیر

همچنین میانگین وزن گروه سنی  49تا  00در مقایسه با گروه

افزایش سن و اضافه وزن را بر شاخصهاي زیست حركتی و

سنی  69تا  40سال؛  0.04درصد افزایش نشان میدهد .این

عوامل خطرزاي قلبی -عروقی بررسی كرده اند( .)64در تحقیق

یافته ها با نتایج مطالعه رحیمی و همکاران( )6459كه نشان

حاضر با وجود كوشش براي ایجاد شرایطی عاري از تنش و

دادند با باال رفتن سن شیوع اضافه وزن و چاقی افزایش مییابد

هیجان به هنگام اجراي تحقیق ،كنترل كامل هیجانات و حاالت

همخوانی دارد( .)51با توجه به نتایج این تحقیق ،افزایش سن

روحی و روانی آزمودنیها میسر نبوده است همچنین علی رغم

سبب تغییرات نامطلوب در ابعاد بدنی مرتبط با سالمت شده و

توجیه كامل آزمودنیها قبل از اجراي آزمونها میزان یادگیري و

سبب قرار گیري شاخص توده بدن در محدوده اضافه وزن شده

عملکرد آزمودنیها به هنگام اجراي آزمونها تحت كنترل كامل

است .این در حالی است كه تحقیقات نشان داده اند كه 19

محقق نبوده است .بر این اساس ،نتایج مطالعه ما تفاوت معنی-

درصد آسیب ها و مخاطرات گزارش شده در آتشنشانان به دلیل

داري بین میانگین نمایه تودة بدن ،اندازة دور شکم ،نسبت دور

اضافه وزن و چاقی میباشد( .)66توجه داشته باشید شاخصهاي

كمر به باسن در سه گروه سنی نشان داد؛ به عبارت دیگر،

نمایه توده بدن ،اندازه دور شکم ،نسبت دور كمر به باسن در

میانگین نمایه تودة بدن ،اندازه دور شکم و نسبت دور كمر به

پیشگویی خطر آتروسکلروزیس از اعتماد قابل قبولی برخوردار

باسن در گروه سنی  69تا  40نسبت به گروه سنی  49تا 00

است( .)69نتایج این تحقیق نشان داد :افزایش سن سبب تجمع

فصلنامه علمی تخصصی طب کار
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مطالعات متعددي دربارة آتش نشانان در مجالت معتبر علمی

سال و  09تا  90سال پایینتر و در وضعیت مناسبتري میباشد.
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بافت چربی ،به ویژه در نواحی شکم و نیز كاهش توده عضالنی

سالمندان میشود به عبارت دیگر قدرت عضالنی باال با افزایش

میشود كه احتماالً سبب تفاوت در میانگینهاي ابعاد بدنی سه

هزینه انرژي استراحت از چاقی جلوگیري كرده و با كاهش

گروه سنی آتش نشانان میشود .براساس مطالعات انجام شده،

سختی عروق سبب كاهش خطر بیماريهاي قلبی و عروقی در

وزن افراد از  69تا  94سالگی افزایش مییابد كه بیشتر به علت

میانساالن و سالمندان میشود( .)66همراه با تغییرات قدرت با

تجمع چربی است و از طرفی توام با این تغییرات با گذر از سن

باال رفتن سن استقامت نیز تا حد معینی افزایش مییابد .پیش از

 69سالگی به ازاي هر  54سال ،توده عضالنی بین  4تا  9درصد

این نشان داده شده است استقامت به تدریج تا حدود  64سالگی

كاهش مییابد( .)56معموال ً تغییرات ناشی از افزایش سن در

افزایش مییابد و پس از رسیدن به نقطه اوج تا همان حد باقی

تركیب بدن ،در درجۀ اول به كاهش میزان متابولیسم پایه و

میماند و به تدریج توام با تغییراتی كه در پی افزایش سن در

عادتهاي فعالیت بدنی افراد مسن مربوط میشود( .)54چرا كه

سیستم گردش خون ایجاد میشود؛ رو به كاهش میگذارد.

میزان كالري الزم با توجه به حفظ ثبات وزن بدن ،بعد از 64

افزایش سن رفته رفته از توانایی عضله قلب میكاهد و خاصیت

سالگی ،هر  54سال  6درصد كاهش مییابد(.)56

ارتجاعی آن را كاهش میدهد .هم چنین حداكثر ضربان قلب

میانگین عوامل زیست حركتی (آمادگی هوازي ،آمادگی بی-

به دنبال خود ممکن است به همراه كاهش ضربان قلب موجبات

هوازي ،قدرت انفجاري پاها ،استقامت عضالت شکم ،قابلیت

تنزل اكسیژن مصرفی بیشینه را فراهم سازد( .)54به طوري كه

چابکی عمومی و قدرت گریپ دست) در سه گروه سنی آتش

براساس مطالعات انجام شده؛ با افزایش سن حداكثر اكسیژن

نشان تفاوت معنیدار ایجاد شده است .به عبارت دیگر ،میانگین

مصرفی پس از  44سالگی به ازاي هر دهه تقریباً  0تا  54درصد

عوامل آمادگی هوازي ،آمادگی بیهوازي ،قدرت انفجاري پاها،

كاهش مییابد( .)56براساس نتایج این تحقیق با افزایش سن و

استقامت عضالت شکم ،قابلیت چابکی عمومی و قدرت گریپ

اضافه وزن بین میانگین عوامل خطرزاي قلبی -عروقی مثل:

دست در گروه سنی  69تا  40نسبت به گروه سنی  49تا 00

تريگلیسرید ،كلسترول تام ،لیپوپروتئین كم چگال ،نسبت

سال و  09تا  90سال باالتر و در وضعیت مناسبتري است .به

كلسترول به لیپوپروتئین پر چگال ،نسبت تريگلیسرید به

طور كلی ،این یافته با نتایج مطالعات بور و همکاران(،)6456

لیپوپروتئین پر چگال ،نسبت لیپوپروتئین كم چگال به

روزبارسکا و تورک( ،)6454كیس و همکاران( )6446و والکر و

لیپوپروتئین پر چگال در سه گروه سنی آتش نشانان مشهد

همکاران( )6450همخوانی دارد( .)66،69،61،60بر اساس نتایج

تفاوت معنیدار ایجاد شده است .به عبارت دیگر ،میانگین تري-

تحقیقات انجام شده ،نیرو و قدرت عضالنی تا  69سالگی افزایش

گلیسرید ،كلسترول تام ،لیپوپروتئین كم چگال ،نسبت كلسترول

یافته و تا سن  44الی  49سالگی در این سطح باقی میماند؛ با

به لیپوپروتئین پُر چگال ،نسبت تريگلیسرید به لیپوپروتئین پُر

افزایش سن از جرم عضالت كاسته شده و قدرت تحلیل مییابد.

چگال ،نسبت لیپوپروتئین كم چگال به لیپوپروتئین پُر چگال در

فرایند تحلیل قدرت از طریق كاهش تعداد و اندازه تارهاي

گروه سنی  69تا  40نسبت به گروه سنی  49تا  00سال و  09تا

عضالنی به خصوص تارهاي تند انقباض اتفاق میافتد ،به طوري

 90سال پایینتر و در وضعیت مناسبتري است .از جمله

كه نشان داده اند كه پس از  49سال با ازاي هر دهه افزایش

شاخصهاي بیوشیمیایی با اهمیت میتوان به تري گلیسرید و

سن ،قدرت  54درصد كاهش مییابد( .)54این در حالی است

كلسترول تام اشاره كرد .كلسترول تام جزء آن دسته از لیپیدها

مطالعات اخیر نشان داده است قدرت عضالنی باال مستقل از

میباشد كه باال رفتن آن از بازه طبیعی سبب افزایش خطر

آمادگی قلبی و تنفسی ،سیگار و شاخص توده بدن؛ سبب كاهش

آترواسکلروزیس میشود .بنابراین ،مهم است تا نیمرخ تغییرات

احتمال خطر بیماريهاي قلبی و عروقی در میانساالن و

آن طی گذر زمان و افزایش سن مورد بررسی قرار گیرد( .)44در
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ناشی از فعالیتهاي جسمانی با افزایش سن به تدریج كم شده و
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این تحقیق علی رغم این كه مقادیر لیپوپروتئین پُر چگال در

به نتایج حاصل از این تحقیقات ممکن است موجبات غفلت و بی

گروه سنی  69تا  40سال باالتر از دو گروه سنی دیگر بود اما این

توجهی به شاخصهاي سالمت آتش نشانان شود .نتایج این

تفاوت معنی دار نبود .این نتایج با نتایج ساتمن و

تحقیق نشان داد با افزایش سن و اضافه وزن آتش نشانان در

همکاران( )6440همخوانی دارد( .)45براساس گزارش ایشان،

معرض خطر ابتال به چاقی شده و احتماالً خطر جراحات

افزایش غیبتهاي به واسطه بیماري و حوادث شغلی ناشی از

آتروسکلروتیکی افزایش یافته و توام با این تغییرات قابلیت

افزایش سن ممکن است باعث این تغییرات باشد(.)45

شاخصهاي زیست حركتی و عملکردي آنها دچار كاهش شدید

لیپوپروتئین پر چگال یکی از لیپوپروتئینهاي درون پالسمایی

میشود.

است كه وظیفه آن جلوگیري از رسوب كلسترول در عروق

نتیجه گیری

میباشد .افزایش در مقادیر لیپوپروتئین پر چگال با كاهش

در مجموع یافتههاي این تحقیق نشان داد كه افزایش سن و

بیماريهاي قلبی -عروقی همراه است .از طرفی فعالیت ورزشی

اضافه وزن سبب افزایش نمایه توده بدن ،اندازه دور شکم و

ممتد منجر به افزایش سطوح لیپوپروتئین پر چگال میشود

نسبت دور كمر به باسن شده و موجب تغییرات نامطلوب نیمرخ

تحقیقات مختلف نشان داده اند با افزایش سن سطوح كلسترول

چربی :افزایش تري گلیسرید ،كلسترول تام ،لیپوپروتئین كم

تام ،تريگلیسرید و لیپوپروتئین كم چگال افزایش و مقادیر

چگال ،نسبتهاي كلسترول به لیپوپروتئین پر چگال ،تري

لیپوپروتئین پُر چگال كاهش مییابد( .)56،46در همین راستا،

گلیسرید به لیپوپروتئین پر چگال ،لیپوپروتئین كم چگال به

استرنفلد و همکاران( )5666افزایش سطوح تريگلیسرید،

لیپوپروتئین پر چگال و كاهش لیپوپروتئین پر چگال شده و از

كلسترول و لیپوپروتئین كم چگال را همراه با افزایش وزن نشان

این طریق با افزایش عوامل خطرزاي قلبی -عروقی ،خطر ابتال به

دادند( .)46همچنین كالر و همکاران( )6459نشان دادند آتش

آتروسکلروزیس را افزایش میدهد .بنابراین با توجه به اینکه

نشانانی كه در اوقات فراغت داراي فعالیت بدنی بیشتري

فعالیت بدنی منظم سبب جلوگیري از اضافه وزن و كاهش اثرات

میباشند میانگین عوامل خطرزاي قلبی -عروقی كمتري

افزایش سن میشود به آتش نشانان توصیه میشود با رعایت

دارند( )44صرف نظر از غلظت لیپوپروتئین كم چگال ،اغلب براي

الگوهاي تغذیه اي مناسب و تغییر مطلوب سبک زندگی و انجام

برآورد آترواسکلروزیس از نسبتهاي كلسترول به لیپوپروتئین پر

مستمر و منظم فعالیتهاي حركتی و ورزشی مناسب و استفاده

چگال ،تري -گلیسرید به لیپوپروتئین پر چگال ،لیپوپروتئین كم

بهینه از ساعات و اوقات فراغت در شیفتهاي استراحت با

چگال به لیپوپروتئین پر چگال استفاده میشود .نسبت كلسترول

مدیریت بهتر از عوارض ناشی از افزایش سن و اضافه وزن ،بی

به لیپوپروتئین پر چگال باید كمتر از  9و نسبت لیپوپروتئین كم

تحركی ،استرسهاي كاري ،بی نظمیهاي خواب ،كم خوابی و

چگال به لیپوپروتئین پر چگال باید كمتر از  0باشد( .)40در واقع

بیخوابی جلوگیري كنند.

لیپاز و حساسیت نسبت به انسولین در عروق اسکلتی كاهش

این تحقیق مستخرج از پایان نامه كارشناسی ارشد است كه با

مییابد و سبب افزایش تولید لیپوپروتئین كم چگال

همکاري معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت

میشود( .)56با این كه بیشتر مطالعات نشان دادند آتش نشانان

مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري مشهد انجام

به سبب شرایط و فرایند استخدام و ماهیت فعال شغل و در

شد كه بدین وسیله از آنها و از تمامی پرسنل خدوم آتش نشانی

مقایسه با كاركنان سایر مشاغل به طور نسبی از آمادگی و

تشکر و تقدیر میشود.

تندرستی باالتري برخوردار میباشند()60؛ اتکا و دلخوش بودن
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Abstract
Introduction: The fire fighting is one of the demanding and hazardous of all occupations so that it is

recorded 96% deaths occurred in firefighters who were over 40 years old. Reported high activity of the
sympathetic system and heart rates in excess of 95% HR during simulated or live firefighting tasks. The
purpose of this study was determining the effect of ageing and overweight on biological motion indexes and
cardiovascular risk factors in three group's age firefighters of Mashhad.
Methods: In this study, 195 firefighters from 26 fire stations selected by simple stratified sampling and

placed in three groups aged I: 25-34, II: 35-44 and III: 45-54 years. Measuring dimension physical, aerobic
power, anaerobic, explosive power, muscular endurance, agility and grip strength as an indicator of
biological movement indexes (BMI) and TG; TC; LDL-c; HDL-c; atherogenic index of blood samples was
measured as predictive of cardiovascular risk factors. In order to compare variables in three age groups, oneway variance analysis and Bonferroni correction test were used.
Results: Three groups showed a significant difference in biological movement indexes and cardiovascular

risk factors (P<0.05). On the other hand, the biological movement indexes and cardiovascular risk factors in
age groups 25-34 years have had better conditions than the other two groups.
Conclusion: Finding of this study showed that firefighters of Mashhad with increase of their age are
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overweight and obese and also their physical health may reduce.
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